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Bij de tweede druk
In deze tweede druk van Ten huize van 3 werden twee skripts aanmerkelijk uitgewerkt.
Allereerst die van Albert Servaes: bij mijn bezoek aan hem in Luzern in 1960 had
ik veel meer aantekeningen gemaakt dan ik voor een normale televisieuitzending
van 50 minuten kon gebruiken. Deze notities, die ik in de eerste skript ook niet had
verwerkt, heb ik nu in het nieuwe stuk opgenomen. Verder heb ik de nieuwe tekst
nog vergeleken met de tekst van de geluidsband van de film en al wat interessant
was en in de tekst van het voorbereidend gesprek niet voorkwam, heb ik eveneens
overgenomen.
De skript van het voorbereidend gesprek met Achiel van Acker heb ik eveneens
aangevuld met informatie die ik van de geluidsband van de film heb genoteerd.
1 december 1973
Joos Florquin
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Aftitelen
Wat ik over de opvatting van deze televisiebezoeken schreef in het voorwoord van
het eerste en tweede deel van deze reeks, geldt ook voor dit derde boek. Alleen zal
de lezer merken dat in de meer recente skripts de manier van behandeling wel eens
werd gewijzigd. Zo werd daar meer aandacht besteed aan de beschrijving van het
interieur en de levenssfeer van de bezochte prominent. In de televisieuitzending
wordt deze beschrijving gesteund door het beeld en ik meende aanvankelijk deze
delen te schrappen. Een losse opmerking van Stijn Streuvels, die voor enkele maanden
het draaiboek van de ‘Ten huize van Jan de Hartog’ las en daarin precies deze situering
miste, heeft me doen inzien dat sommige lezers daar toch interesse voor konden
hebben.
Elke televisieuitzending zelf kreeg weer haar eigen sfeer door de persoonlijkheid
van de bezoeker, voor wie deze teksten de basis waren voor het gesprek. Voor de
reeks in dit boek waren dat Hubert van Herreweghen, die Albert Servaes bezocht,
en dan Annie van Avermaet en Fons Fraeters.
Aan de regie van deze films bewaar ik de beste herinnering, niet het minst om de
vakkundige service die mij werd geleverd door de vaste ploeg van de filmmaatschappij
Universal Video. Ik vermeld hier graag de namen van J. Michiels, Marcel Therssen,
Jean Müller, Geert Bogaert, Louis Artus, Claude Michiels en Michel Brouwers.
Annie van Avermaet en Fons Fraeters hadden een belangrijk aandeel in het
voorbereiden en uitwerken van elke uitzending en ze hebben me ook geholpen dit
boek persklaar te maken. Voor deze uitstekende medewerking ben ik hen biezonder
dankbaar.
Joos Florquin
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Lode Baekelmans
Amerikalei 138, Antwerpen
Elke ‘Ten huize van’ ontstaat in een eigen klimaat, en dit geldt dan zeker nog speciaal
voor deze uitzending.
Sinds jaren hadden we getracht om met de kamera's op bezoek te gaan bij deze
wijze man van Antwerpen, maar zijn al te grote bescheidenheid deed hem steeds een
nieuw ekskuus vinden om op ons verzoek niet te moeten ingaan, en in zijn uitvluchten
wist hij zelfs handig doktersattesten te betrekken. Nog in januari 1961 kreeg ik van
hem dit kaartje: ‘Lode Baekelmans wenst U en de uwen een gelukkig jaar 1961.
Moet het advies van zijn geneesheer volgen en alle drukte vermijden. Zal gaarne uw
bezoek ontvangen om wat te praten... maar geen T.V. voor het ogenblik.’ En daarnaast
een wijze overpeinzing van Cicero: ‘Zoals niet iedere wijn verzuurt door ouderdom,
zo ook niet iedere leeftijd.’
Toen wij in maart van 1963 ten huize van Ger Schmook aan het filmen waren,
hadden we graag in deze uitzending een kort vraaggesprek ingelast met Lode
Baekelmans over Ger Schmook en hun gemeenschappelijke aktiviteit. De
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sympatieke mevrouw Schmook was zo vriendelijk voor ons bij Lode Baekelmans te
bemiddelen en zij slaagde waar wij hadden gefaald. We mochten dat gesprek van
drie minuten komen filmen als het werk ten huize van Ger Schmook klaar zou zijn.
Om zeven uur 's avonds waren we dan ten huize van Lode Baekelmans en toen het
korte interview was opgenomen, zei Lode Baekelmans op de meest natuurlijke en
meest ontwapenende manier van de wereld: ‘En als ge nu nog iets te vragen hebt,
dan kunt ge het nu doen.’
Wij hebben geen sekonde geaarzeld en zijn zo beginnen te filmen. Het resultaat
van dit bewogen nachtwerk ziet u vandaag in deze ‘Ten huize van’.
Lode Baekelmans woont sinds een paar jaar op de eerste verdieping van dit huis.
Van uit het venster van zijn werkkamer kijkt hij soms naar het drukke en jachtige
leven van zijn tijdgenoten op de Amerikalei, maar veel liever is hem voorzeker de
wereld van het boek, die hem van uit al de hoeken van de kamer en in vele talen
aanspreekt. Deze boekenkast zit vol boeken van Nederlandse, Skandinavische, Duitse
en Russische schrijvers. In de andere staan de werken over de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging en de geschiedenis van de literatuur. Daartussen is de schouw
met de oude olielampen, die oud familiebezit zijn. Het schilderij is van Eugène van
Mieghem en heet Zonnekloppers. Het is een gezicht op Sint-Anneke en dateert uit
de tijd toen Lode Baekelmans zijn boek Zonnekloppers schreef.
De pasgekochte boeken wachten op een tafeltje naast de vertrouwde fauteuil om
gelezen te worden. Het gezicht op het begijnhof te Lier is van Felix Timmermans:
Lode Baekelmans kreeg het ten geschenke voor zijn 70e verjaardag. In 1911 zag de
gastheer er zo uit: Jan Bongaerts van 's-Hertogenbosch maakte de tekening. De vijzel
is van een chirurgijn uit de tijd van Jozef II, een voorouder van de vrouw van de heer
des huizes.
Deze tekening maakte Eugène van Mieghem voor een
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volksuitgave van De doolaar en de weidse stad. Van dezelfde schilder, de enige
waarover Baekelmans ooit heeft geschreven, is dit Havengezicht op Antwerpen.
Bont door mekaar dan familiefoto's: de jonge Lode en zijn vader, zijn grootmoeder
en moeder, zijn grootvader, zijn moeder en zijn achterkleinzoon Marc.
Deze Chinees was in 1928 op het Esperantokongres te Antwerpen om informatie
in te winnen over de Vlaamse Beweging, een voorval dat Baekelmans vertelt in zijn
boek Ontmoetingen.
De toonkast bevat dan weer familiestukken: porselein, koper, tin. ‘Mijn plezier,’
zegt Lode Baekelmans. Ontroerend is dit kleine Lieve Vrouwke dat op grootvader
Baekelmans werd gevonden toen hij verongelukte. Ook het andere vrome beeldje
komt uit de familie.
De olijkerd, die Lode Baekelmans is, spreekt uit de tekst op dit schoteltje: ‘Beter
een meisje in de armen dan tien in 't zicht.’ De gastheer noemt dat moderne folklore!
De paardjes en het beeld van Sint-Hubertus komen weer uit de familie van
moederskant uit Zeeland.
Zo zag de Palingbrug te Antwerpen eruit in 1880. De bekende Antwerpse schilder
Piet Verhaert maakte de ets. Dit is de leefkamer van een wijs en goed man, waarvan
Albert van Hoogenbemt eens getuigde: ‘Ik had gewild dat hij mijn vader zou zijn
geweest.’
Lode Baekelmans is de meest specifieke Antwerpse van al onze Antwerpse
letterkundigen. Hij werd in deze stad geboren in 1879 en heeft er heel zijn leven
doorgebracht. Zijn vader, Alexander Baekelmans, was er direkteur, eerst van de
gaarkeuken, later van het zeemanshuis, twee instellingen die in het literair werk van
de schrijver voorkomen. Als knaap reikte Lode Baekelmans aan het loket van de
gaarkeuken de eetbonnetjes uit aan de honderden havenarbeiders die hier 's middags
een warme maaltijd konden gebruiken, een
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liberaal initiatief waaraan noch de katolieken noch de socialisten hadden gedacht.
In dit midden heeft de jonge Baekelmans de bewoners van de zeeliedenwijk door
en door leren kennen en ontelbare types uit zijn verhalen heeft hij daar uit de levende
werkelijkheid gehaald. Later heeft hij zijn belangstelling verruimd tot de hele stad,
die volgens hem het eigenaardig karakter vertoont tegelijkertijd een wereldstad en
een provinciestad te zijn.
*
Meneer Baekelmans, u bent nog maar pas, op 26 januari, 84 jaar geworden en u
ziet er nog altijd schitterend uit. Wat is het geheim van dat schoon en vruchtbaar
leven van u?
Ja, daar is meer dan één antwoord op te geven. Ten eerste: werken verslijt een mens
niet. Ik werk nog steeds en ik heb nog altijd plezier aan mijn werk. ‘Arbeiden en de
mensen gaarne zien,’ schrijf ik gewoonlijk in een album wanneer een van de
jongedames op me af komt. In de laatste jaren hebben de literatoren zich ook mogen
verheugen in die belangstelling; vroeger was dat enkel voor de filmvedetten, niet
waar! Maar daarnaast zoudt ge kunnen vragen: doet ge dat moedwillig, oud worden?
Ik heb eens geantwoord aan iemand die me telefoneerde om me te feliciteren, en ik
voelde dat het eigenlijk een beetje service commandé was: ‘Ik kan er eerlijk niet aan
doen!’ En dan, eigenlijk kan ik er toch wel aan doen. Ik wil het probleem van de
ouden van dagen nog helpen kompliceren!
Dat lijken typisch Antwerpse reakties te zijn! U kent het Antwerps type zeer goed, u
hebt er veel over geschreven en u hebt er een speciale filozofie over. Wat is uw mening
over de Antwerpenaren?
Wel, de Antwerpenaar heeft een heel slechte reputatie:
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Anversois. Daar is maar één middel tegen en dat is doen wat de Israëlieten doen:
moppen tappen over zichzelf. Ik heb dus al het kwaad neergeschreven dat er over de
Antwerpenaar in de wandeling verteld wordt. Dat is verschenen als inleiding van het
boek De synthese van Antwerpen, door de provincie Antwerpen uitgegeven. Wel,
hetgeen de Antwerpenaar zo karakterizeert, is niet het feit of het een geboren en
getogen Antwerpenaar is ofwel een ingewekene, die zich heeft aangepast. Nee. De
Antwerpenaar leeft in een havenstad, en Octave Mirbeau heeft eens geschreven in
zijn Autotocht door België: ‘In de havens, daar zijn de mensen anders.’ Ze zijn
gewoon in omgang te verkeren met mensen van allerlei soort, van allerlei kleur, van
allerlei geloof, van allerlei kultuur, en dat maakt de Antwerpenaar ook mild. Ik denk
aan een oud vrouwtje, dat ik in het begin van de eerste wereldoorlog zag staan kijken
naar Duitsers die de paradepas uitvoerden, vlak aan het station. En in haar beste
Antwerps zegde ze: ‘Och, het zijn toch ook allemaal moederskinderen.’
Zo is de Antwerpenaar. De Antwerpenaar kent geen rassenhaat, kent geen
klasseverschil, voelt zich helemaal anders en als zodanig gebeurt het dan ook wel
dat hij een beetje vreemd staat tegenover zijn omgeving. Ik heb niet lang geleden
gelezen dat men begint Antwerpenaar te zijn om Vlaming te worden. En dat is
ongeveer hetzelfde, niet waar: als Antwerpenaar is men al Europeër, dus het
vlamingschap komt erbij.
*
Zijn opleiding kreeg Lode Baekelmans aan het Antwerps ateneum, waar hij het geluk
had de bezielende lessen van Pol de Mont te kunnen volgen. Hij was er natuurlijk
aktief in de strijdlustige ‘Vlaamse Kring’, die de flamingantische leerlingen van het
ateneum samenbracht en die zijn vergade-
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ringen hield in De gulden kroon, een taveerne op de Melkmarkt, die vroeger het
stamcafé was van Peter Benoit.
Hier ook ontstond de ‘Kleine Academie’ en dat cenakel lag aan de oorsprong van
de ettelijke tijdschriften en tijdschriftjes waaraan Lode Baekelmans ijverig meewerkte
en waarvan hij mee de leiding had: Ontwaking, Onze Vlagge, Alvoorder en Elck wat
Wils.
De schets Een kat, die voorkomt in zijn eerste boek Uit grauwe nevels, schreef hij
toen hij nog op de banken van het ateneum zat. Tot dan toe heette hij Louis, maar
zijn eerste pennevruchten ondertekende hij Lodewijk; achteraf werd het op suggestie
van zijn vrienden ‘Lode’, de eerste Lode in de roemrijke reeks die Vlaanderen later
zou kennen.
Na de vierde verliet hij het ateneum en werd klerk, eerst bij een tabaksmakelaar
op de Kipdorpvest, dan bij een handelaar in landbouwmachines op de Paardenmarkt,
dan weer op een kantoor voor zeeverzekeringen in de Lange Nieuwstraat. Maar deze
nuchtere en minder prettige bezigheden beletten hem niet literair aktief te blijven.
In die jaren is hij zelfs bestuurder van het tijdschrift Alvoorder, wat ‘steeds verder’
betekent.
Op 1 mei 1901 ging Lode Baekelmans als klerk bij de Volksbiblioteek en in deze
stadsdienst zou hij definitief carrière maken. In 1903 huwde hij in Antwerpen Alida
Resseler, die hem een leven lang een goede vrouw was. Ze overleed in 1948.
De eerste novellenbundel van Lode Baekelmans heet Uit grauwe nevels en hij
verscheen in 1901. Het was ‘het boek van het zoekend en betrachtend werk mijner
jeugd’, zoals hij schrijft in de opdracht aan zijn ouders. Het is ook een boek waarin
de visie, onder de invloed van het naturalisme, soms somber is maar waarin reeds
het felle leven van het Schipperskwartier zindert.
Sinds dat eerste boek is het een omvangrijk oeuvre geworden. De bibliografie, die
Prosper Arents van Lode Bae-

Joos Florquin, Ten huize van... 3

15
kelmans opstelde, telt meer dan honderd bladzijden, waarin meer dan 1600 titels
staan opgetekend, zo van boeken als van diverse bijdragen.
*
Als ik uw bibliografie nakijk, dan kom ik werkelijk onder de indruk van al wat u
geschreven hebt in uw leven. Wat is u eigenlijk het liefst in uw eigen werk?
Ik zou het moeilijk kunnen zeggen. Hetgeen ge het laatste onder handen hebt, daar
verwacht ge altijd iets anders van. En veel is zo lang geleden. Er is zo weinig van
die zaken die ik nog in handen krijg - tenzij ik proef moet lezen van het een of ander;
ge staat tegenover al die boeken zoals iemand die veel kinderen in zijn gezin heeft
gekregen en die van al die kinderen houdt. Tenslotte zijn wij het toch ook niet die
zullen uitmaken wat het beste is. Het is het publiek dat kiest en dat zijn voorkeur
heeft. Daar is niet aan te doen.
Men noemt u een typisch Antwerps literator. Die Antwerpse eigenheid komt b.v. tot
uiting in ‘Tille’, uw meest bekende boek, uw meest gelezen werk waarschijnlijk ook.
Welke zijn de omstandigheden waarin ‘Tille’ ontstaan is?
Hoe Tille ontstond, is heel gemakkelijk te vertellen. Ik was op een zondag aan de
Verversrui, dat is tegen de oude dokken aan. De dame van het café waar ik een glas
dronk, zei me: ‘Verleden vrijdag is Tille begraven hierover. U kent wel dat café, De Stockholm was het geloof ik toen - ze heeft zich doodgedronken.’ Dat is al wat
ik wist en al de rest heb ik, ik zou zeggen door intuïtie, gevoeld hoe het moest zijn.
Later heb ik geweten dat Tille niet alleen was en dat ze nog een broer had die in
Amerika zat en een zuster die de Cape of good Hope hield, naast het zeemanshuis
waar mijn vader direkteur was. Die zuster keek me altijd aan als ik voorbijliep, want
die had het boek gelezen. Ook
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de man die in extremis met Tille trouwde, heeft het boek gelezen en hij beweerde
dat het allemaal waar was.
Meer weet ik er niet van. Het is moeilijk te zeggen hoe dat werkt, ik heb tenslotte
geen verbeelding, in die zin dat ik de dingen eenvoudig fantazeren zou. Voor al wat
ik geschreven heb, had ik tenminste de pit, de kern van de zaak, het verhaal van de
mensen die ik geobserveerd had; vergeet niet dat ik een jongen ben van het
havenkwartier. Ik heb die mensen altijd bezig gezien en ik zou zeggen ‘doorproefd’.
En een ander merk in dat genre is ‘Meneer Snepvangers’.
Dat is meer de Antwerpse kleinburgerij, uit een buurt die nu ook aan het verdwijnen
is, de buurt van de St.-Jakobsmarkt, de Kattestraat en de Rozenstraat. Al die kleine
steegjes verdwijnen de ene na de andere, er moet plaats gemaakt worden om auto's
te zetten. Het karakteristiek volk van die kant gaat dus ook weg.
Van ‘Meneer Snepvangers’ is er onlangs een nieuwe uitgave verschenen. Hoe werd
die ontvangen?
Wel, ik heb nooit verwacht dat die populaire edities zo'n kliënteel zouden krijgen.
Die pocket-uitgave is schitterend gegaan, het moet wel waar zijn aangezien de
uitgeverij nu ook Tille in dezelfde vorm brengt. Ge bereikt een publiek dat anders
nooit bereikt werd. Vroeger werd een boek gelezen door een geselekteerd publiek
als ge wilt, maar men schrijft tenslotte toch voor de menigte. We willen toch een zo
groot mogelijk lezerspubliek bereiken.
De gewone mens dus?
De gewone mens. En als die plezier vindt aan een boek van u, dan is dat eigenlijk
misschien het schoonste honorarium, want de rest wordt u toch door de fiskus weer
ontnomen!
*
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Tille, dat in 1912 verscheen, heeft men een elegie genoemd: 't verhaal van een vrouw
die poogt haar liefdeverdriet in de drank te vergeten.
De eerste roman van Lode Baekelmans was echter Marieken van Nijmegen, die
elf jaar voor Tille verscheen. Het is een moderne aanpassing van de bekende
middeleeuwse legende, in feite een sleutelroman: op al de personages ervan kan men
bekende namen uit de tijd van de Alvoorder zetten en de gedetailleerde lijst berust
trouwens in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven.
De doolaar en de weidse stad, drie jaar later, is dan de roman waarmee Baekelmans
in 1904 definitief naam maakte. Het tema behoort tot de wereldliteratuur: een
buitenjongen die naar de stad gaat en daar fysisch en moreel ontredderd raakt. Het
boek is sterk doordrongen van de sfeer van de Antwerpse jeugd van de schrijver
maar ondanks alle lelijkheid slaagt de auteur erin de stad en haar zelfkant sympatiek
voor te stellen.
Na 1904 schrijft Baekelmans weer korte verhalen, die hij geregeld in bundels
bijeenbrengt: Havenlichtjes, Zonnekloppers, Sinjoorkens. Een speciale vermelding
verdient in deze reeks de bundel Dwaze tronies, waarvan het tweede verhaal. De
nuchtere minnaar, aan Elsschot doet denken. Zoals in zovele andere novellen duikt
hier de kostelijke humor op van Baekelmans, een humor gekruid met zachte ironie,
die de gevoeligheid kamoefleert of neutralizeert.
In de enige literaire kritiek die Felix Timmermans vermoedelijk heeft geschreven
en die verscheen in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 29 mei 1926, looft de vader
van Pallieter deze humor en probeert hem meteen te bepalen: ‘De schoonste gave
van Lode Baekelmans, die mij zijn werk zo lief doet hebben, is zeker en vast de
Humor. Maar 't is geen tintelende humor, geen sappige, geen smakelijke, pittige; 't
is een triestige humor. Humor is voor mij niets anders dan een mengeling van
levenssmart en levensverheuging.
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Iemand die een verdriet heeft in zijn leven, maar daaraan niet wil ten onder gaan en
zich vastklampt aan de levensverheuging, dat is een humorist. Iemand die de tragiek
ondergaat maar daar boven uit de bloesem der levensverheuging laat bloeien en
lachen, dat is een pittige humorist. Mijn vader was er een, maar een sappige,
gemoedelijke, die verheuging rondstrooide. Maar er is ook humor, waar het verdriet
de vreugdebloesem altijd blijft bedauwen. In deze laatste sfeer staan de figuren van
Lode Baekelmans.
Overal is de lach, de gulle ronde lach, maar hij ligt onder de weemoed te blinken,
als een stuk goud vaag in het water.
Ik heb eens verteld hoe Kruisduit uit Het Kindeken Jezus in Vlaanderen mij zelf eens
zei: “Als er grijs in de verten hangt, dan ben ik wat triestig, maar ik weet het niet,
dan ben ik toch blij omdat ik triestig ben.”
Zo iets in die aard voel ik telkens als ik de schone boeken met hun echt-menselijke
typen van Lode Baekelmans lees.’
Op dezelfde bladzijde, gewijd aan het vijfentwintigjarig kunstenaarschap van Lode
Baekelmans, brengt ook Maurits Sabbe hulde aan de Antwerpse schrijver en probeert
daarbij o.m. zijn humor in het Vlaamse klimaat te situeren:
‘Op de donkere wereld van zijn menselijke wrakken laat Baekelmans de
zonneschijn spelen van een humor, die enigszins verwant is met die van de latere
Buysse, ofschoon veel uitbundiger. De vrolijkheid van Baekelmans' havenvolk is
iets heel bijzonder-locaals. Het is niet het Brugse “droogscheiren”, niet de Gentse
“lolle,” niet de Brusselse “zwans”, maar de echte Antwerpse “truut” met haar
stout-bonte ruwheid en al haar speciale schakeringen, die Baekelmans als ras-echt
kind van de Antwerpse grond in de volmaaktheid kent.’
Het boek Dwaze tronies werd al in 1918 vertaald in het Duits, in 1927 in het Frans
en jaren geleden ontdekte Lode
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Baekelmans toevallig dat het in 1928 ook in het Russisch vertaald werd.
Vanzelfsprekend kreeg hij er, evenmin als Streuvels, een cent honorarium voor, ook
al heeft hij voorgesteld dat Rusland voor het bedrag eenvoudig Russische boeken
zou schenken aan de Stadsbiblioteek.
Toen Lode Baekelmans in 1915 het weekblad Het Toneel mee stichtte, ging hij
de verbintenis aan elke week een populaire vertelling te schrijven. De verhalen
bundelde hij later in Mensen en De idealisten. De humor is er steeds maar de ironie
werd er heel wat gemilderd.
Later zal hij in Het geheim van de drie snoeken andermaal verhalen samenbrengen
en blijvend bewijzen dat hij de techniek van het korte verhaal beheerst als weinige
schrijvers in ons taalgebied. Zoals reeds in Mijnheer Snepvangers spelen de
gebeurtenissen zich hier af in de middenstand en wordt de havenwijk er niet of weinig
bij betrokken.
*
U bent een zeer knap schrijver van korte verhalen en daarin is de eenvoudige mens
van Antwerpen weer de hoofdfiguur. Wat boeit u zo in de gewone man?
Ik zou eerst moeten zeggen waarom ik korte verhalen geschreven heb, en zoveel.
Dat is in de eerste plaats geweest omdat ik eigenlijk te weinig tijd had door mijn
beroep, want ik was een ambtenaar die zijn beroep ernstig opnam en dus geen tijd
vond om lange verhalen te schrijven. Ik moest dat trouwens in mijn vakanties doen.
Korte verhalen dat was iets wat ge op één avond of twee avonden kondt schrijven.
En die hebben een soort weerklank gevonden. Er is een bundel verschenen, die heet
in Franse vertaling Binettes en hoe hij in het Russisch eigenlijk heet, dat weet ik niet
want ik kan het niet lezen. Maar in die Russische vertaling van Dwaze tronies staat
iets heel kurieus, vooral als men eraan denkt dat het boek in 1926 werd vertaald. De
man
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die de inleiding schrijft, spreekt over mij niet als over een Vlaming maar als over
een Westeuropeër. Hij noemt de Maupassant, hij noemt mij, hij noemt er nog een
paar anderen maar we zijn allen Westeuropeërs. Het onderscheid dat wij ook niet
kunnen maken voor de verschillende volkeren die Rusland bevolken, dat kunnen zij
ook niet zo goed maken voor het Westen.
Hoe het nu komt dat ik zoveel korte verhalen geschreven heb? In het begin van
de eerste oorlog gaven we in Antwerpen een blad uit dat het minst van de censuur
te lijden had, het weekblad Het Toneel, - het bestaat nu nog - en daar schreef ik week
aan week een vertelling in. Daar zou ik eigenlijk anekdoten over kunnen vertellen,
maar zoveel tijd gaan we er nu niet aan besteden.
Eén anekdote mogen we toch horen?
Wel, op zeker ogenblik gaf het generaal-goevernement bevel wegens de
papierschaarste de bladen te halveren. Voor Het Toneel betekende dat heel wat en
ik ging met de direkteur, mijn voorganger, die tegelijkertijd hoofdredakteur was van
Het Toneel, bij de Duitse censuur om begrip te vragen voor onze moeilijkheden. We
kwamen bij een meneer Juhl, die de censor was en die zegde ons: ‘Es ist Befehl!’ Er
was niets aan te doen, we moesten halveren. Toen zegde ik tot mijn direkteur: ‘Laat
mijn vertelling wegvallen, dan kunt ge toch al voortdoen.’ Maar de man van de
censuur zei: ‘Ach nein, das ist das einzige was ich lese!’ Hij heeft me dan gezegd
hoe we het moesten doen: we moesten het blad openplooien, dan was het ook maar
één blad en daar was heel wat meer papier aan! Ge kunt heel die geschiedenis van
de formaatverandering vinden in de kollektie van Het Toneel in de biblioteek.
En nu voor die mensen. Wel, dat is toch heel eenvoudig. Als wij, jonge Vlamingen,
onderwerpen zochten, dan zochten we ze toch niet bij de verfranste burgerij van dat
ogen-
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blik. Die voelden met ons niet mee. Maar de kleine man van de straat, daar was ons
hart aan verpand, dat waren mensen van ons, en ik heb heel mijn leven die mensen
bezig gezien.
Er kwam daar voor de mensen van mijn generatie ook sociale aanvoeling bij: we
wisten dat het volk niet het leven had waar het recht mocht op hebben. We moeten
maar alleen denken aan de sociale toestand van die dagen. Sociale wetgeving bestond
niet, het was alles de grote willekeur en de lonen van de arbeiders waren beneden
het peil.
Heeft het korte verhaal volgens u een speciale techniek?
Dat is wat anders. Ik hoor altijd met plezier spreken over techniek! Ik geloof niet dat
ik eigenlijk een kursus zou kunnen geven over de techniek van het korte verhaal aan
een Amerikaanse universiteit. We schrijven het en we voelen het aan. We weten
alleen dat ge een kleine vertelling gekondenseerd moet geven. Er moet een begin,
er moet een einde zijn en de inhoud moet zo zijn dat het ogenblikkelijk pakt. Ge
verleidt me tot beschouwingen die ik anders nooit zou maken in 't publiek.
Tot welke literaire generatie rekent u uzelf? U bent zowat een tijdgenoot van de Van
Nu en Straksers, maar die hadden Brussel als centrum en Antwerpen heeft zich zowat
van de beweging afzijdig gehouden.
Neen, eigenlijk is het toch zo niet. Van Nu en Straks had wel drie medewerkers,
Vermeylen, Van Langendonck en Hegenscheidt, in Brussel zitten, maar eigenlijk
werd het toch in Antwerpen uitgegeven. En de ziel van Van Nu en Straks, vooral dan
van de tweede reeks die hij werkelijk in leven heeft gehouden, was dr. Schaemelhout.
Verder was hier in Antwerpen ook Mane de Bom. De eigenlijke Van Nu en Straksers,
dat waren maar enkelen, die vindt ge alleen in de
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eerste reeks: daar vindt ge b.v. een bijdrage van Buysse maar later zult ge Buysse er
niet meer ontmoeten.
In de tweede reeks dan wordt Streuvels ontdekt, maar de ontdekker van Streuvels
kwam uit Antwerpen, want Streuvels had op dat ogenblik al meegewerkt aan
Ontwaking, aan ons blad. Het is De Bom die Streuvels gaat opzoeken en die in
korrespondentie treedt met Streuvels en dan gaat Streuvels meewerken. Zo ging het
ook met Van de Woestijne. Het is alleen in de tweede reeks dat ge de Van Nu en
Straksers vindt die nog geteld zijn: Teirlinck, Van de Woestijne, Streuvels, Toussaint
van Boelaere zelfs. Maar wij in Antwerpen behoren er inderdaad eigenlijk niet toe.
Hoe het komt dat ik in Van Nu en Straks niet gepubliceerd heb, kan ik met een
anekdote illustreren.
Als zestienjarige had ik een bijdrage ingezonden met een begeleidend briefje:
daarop stond aan de ene kant ‘aan de redaktie van Van Nu en Straks’, plus de gewone
formules, maar aan de andere kant was ik al een minnebrief begonnen en daar stond
op ‘Mijn liefste’. Dat heeft de Van Nu en Straksers natuurlijk veel plezier bezorgd
maar van mijn medewerking is niets meer terechtgekomen.
Wat ons feitelijk scheidde, was het verschil in leeftijd. Er is een groot verschil
tussen mensen van dertig en mensen van zeventien. Wij vormden al een andere
generatie en die stond hier in Antwerpen rondom haar eigen blaadje, Ontwaking. Dat
stond dan ook weer niet zo geïsoleerd want de Van Nu en Straksers werkten er soms
aan mee. Er zijn bijdragen in verschenen van Vermeylen, van De Bom, van De
Meyere.
Wij horen dus niet rechtstreeks tot de Van Nu en Straksers, alleen omdat we tien
jaar en meer jonger waren. Wel werden die nakomelingen erbij genomen als er een
bloemlezing over de letterkundigen van die tijd werd samengesteld. Herckenrath
heeft dat gedaan.
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Hoe zou u uzelf noemen?
Bah! Ik zou geen naam weten. Ik wil wel namen noemen. Het meest verwantschap
heb ik zeker met Cyriel Buysse en aan de andere kant met Sabbe. Het zijn twee
vertellers die een ander facet van het Vlaamse leven hebben gegeven, de ene van
Oost-Vlaanderen, de andere van West-Vlaanderen, en achter hen ziet ge dan iemand
komen als Jeurissen in het Limburgse. Die vormen een andere groepering. Ge kunt
niet zeggen dat ze tot de Van Nu en Straksers behoren, ze maken dezelfde geestelijke
moeilijkheden niet door, ze vinden veel gemakkelijker hun evenwicht, terwijl de
anderen in geestelijke spiegelarijen nogal dikwijls met zichzelf niet helemaal akkoord
gingen.
*
In ons land van soms scherpe tegenstellingen is Lode Baekelmans altijd een wijze
humanist geweest. Men zou hem politiek kunnen karakteriseren als vertegenwoordiger
van het individualistisch socialisme, maar met dien verstande dat hij zich nooit veel
met politiek heeft ingelaten. Een mooi voorbeeld van zijn ruime en edelmoedige
geesteshouding is zijn werking geweest ten voordele van de Leuvense Universiteit,
toen daar in 1940 de biblioteek was uitgebrand. De Leuvense studenten vonden toen
bij Lode Baekelmans de ruimste en hartelijkste hulp om verder aan hun
wetenschappelijke verhandelingen te kunnen werken en Lode Baekelmans zelf spande
zich persoonlijk in om aan de universiteit boeken en tijdschriften te bezorgen.
Boven elke politieke opvatting echter stelt Lode Baekelmans zijn liefde voor
Vlaanderen en deze liefde heeft hij tot op deze dag gaaf gehouden. Toen in de N.R.C.
in september van dit jaar een hatelijk artikel verscheen over de huidige Vlaamse
Beweging van een meneer die zijn inlichtingen al te eenzijdig had ingewonnen, greep
de 84-jarige Lode Baekel-
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mans naar de pen en zond aan de Nederlandse krant deze afstraffing: ‘De oude
vrijzinnige Lode Baekelmans, eredirekteur van de stedelijke biblioteken en van het
Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, meent dat de heer J.S. Wijne
(Uw Mening 14 sept.) zijn licht ging opsteken bij de aartsvijanden van de Vlaamse
emancipatie, bij de Vlaamse franskiljons van links. Wat de Vlaamse Beweging won,
werd afgedwongen. L. Baekelmans, Antwerpen.’
*
U hebt heel wat mensen gekend in uw rijkgevuld leven en u staat bekend als een
verzoenend man tussen de verschillende stromingen en strekkingen.
Ja, een verzoenend man, dat is eigenlijk het begin van de wijsheid geweest. Ik geloof
dat ik dat van nature wel wat was. Alleen krijgt de verzoenende man gewoonlijk de
klappen, maar dat moet ge erbij nemen. Ik heb inderdaad heel wat mensen gekend
en buiten al de mensen van Van Nu en Straks heel de jonge opkomende generatie.
Vergeet niet dat in 1905 al de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen werd opgericht.
Daar was zo wat alles in, van links en rechts: mensen, hoe zal ik het noemen, met
groot talent en mensen met klein talent, mensen die zich verbeeldden tot de literatuur
te behoren en andere die er tenslotte geen hoofdzaak van maakten. Dat is dus heel
de levende Vlaamse literatuur en tot voor vier, vijf jaar heb ik al die mensen gevolgd.
Ik heb na de oorlog het voorzitterschap van de vereniging waargenomen en ik heb
daar de goede geest gelukkig kunnen bewaren. We hebben niet gestaan voor de
moeilijkheden die ze wel elders hebben ondervonden en ik ben nog altijd blij dat ik
op die manier rekening hield met het feit, dat alle meningen geëerbiedigd moeten
worden van het ogenblik dat ze werkelijk eerlijk worden uitgesproken. Mij laat het
onverschillig welk etiket de man draagt. Ik vraag maar
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alleen: is het een mens die de moeite loont er omgang mee te hebben? En voor het
overige ga ik ze stillekens voorbij en ik vergeet hun namen. Dat is eigenlijk misschien
ook een vreugde van de ouderdom: de meeste mensen vergeten gemakkelijk namen,
maar ik vergeet vooral diegenen waar ik niet van houd, of waar ik een slechte
herinnering aan heb. Dat is gemakkelijk.
Een wijze filozofie! Welke mensen hebben dan de grootste indruk op u gemaakt?
Wel, ik heb een grote indruk gehad, als ik van de Nederlanders moet spreken, van
iemand zoals Frederik van Eeden. Ik heb hem hier in Antwerpen horen spreken en
het was pakkend te zien welk heilig geloof die man had in hetgeen hij vertelde. Het
was de tijd van Walden, wat ze toen binnenlandse kolonisatie noemden. En dan heb
ik een grote indruk opgedaan van mensen die eigenlijk veel minder in het daglicht
stonden. Ik wil niet al de vrienden opnoemen die ik nog in het Noorden heb, want
het is onbegonnen werk, doch ik heb er ontmoet die op de zelfkant stonden van de
literatuur maar waarin ik ook de mensen heb ontdekt en dat was zeer kostbaar.
Ik denk bijvoorbeeld o.m. aan mijn kennismaking met Jef Last, waar ik nog altijd
een grote vriendschap voor heb. Ik kende hem niet maar ik hoorde dat hij in
Antwerpen ziek lag en ging hem bezoeken. Hij was verbaasd dat iemand hem daar
ontdekt had en sindsdien waren we vrienden.
Ik gaf in die tijd als vrijwillige leerkracht les aan de werklozen en in het voorjaar
ging ik altijd met hen op stap. Ik bezocht dan alle mogelijke kerken, alle mogelijke
gangen en vergeten hoeken van de stad. Jef had gevraagd of hij eens mocht meegaan
en op die dag bezocht ik het gebouw waar nu Sint-Ignatius is, de hogeschool van de
jezuïeten. Als we er binnenkomen, komt er een pater op me af, die me hartelijk groet
en die als een oude bekende met mij begint te
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praten. Jef Last was werkelijk verrast dat dat zo gemakkelijk ging. Wel, het zou meer
moeten gebeuren dat mensen van verschillende opinie met mekaar kunnen praten.
Als ik die perspolemieken zie, dan heb ik altijd een klein beetje tegenzin. Als die
mensen nu eens tegenover elkaar gingen zitten en eens eerlijk zegden hoe ze denken
over iets en hoe hun standpunt is, hoe gemakkelijker zouden ze niet met mekaar
kunnen omgaan.
En het is alles zo ijdel en zo broos! Wat blijft er van over, wie gaat de polemieken
van Toussaint van Boelaere en Jan Matthijs Brans lezen, uitgevochten in het
Weekschrift voor Vlaanderen? Niemand. En dan gebeurt het dat ge van uzelf ook
eens een soortgelijk artikel terugvindt. Ik heb zo eens angst gehad met een artikel.
Toen ik mijn eerste boekje Uit grauwe nevels uitgaf, schreef Pastoor Cuppens erover
in Dietsche Warande en Belfort. Het kwam hierop neer dat, als hij mijn vader zou
geweest zijn, hij de schrijfwoede uit mijn vingeren geklopt zou hebben. Nu was er
een student in Leuven die de opdracht had gekregen me te behandelen, tot 1911
geloof ik. Hij is niet zover geraakt! Die had dus alles zeer zorgvuldig moeten
napluizen en hij had ook het antwoord gevonden dat ik aan Pastoor Cuppens gegeven
had.
Toen hij me dat zegde, zei ik: ‘Voor dat ge het me leest, moet ge me zeggen of ik
fatsoenlijk geantwoord heb.’ - ‘Ja,’ zegde hij. - ‘Dan ben ik tevreden dat ik op die
leeftijd ook het verstand had in geen grofheid te vervallen.’ We spreken altijd over
kultuur, maar dat is het eerste gebrek aan kultuur, vind ik. Voilà!
Er is daar een hele geschiedenis van de kapel, die op de Falconrui gelegen was en
die in Antwerpen nogal naam heeft gehad. Wat gebeurde daar eigenlijk?
Wel, dat was tweeërlei. Dat was ook kultuurwerk. De kapel was gehuurd van de
Kommissie van Openbare Onderstand
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door François Franck, Sus Franck in de wandeling, de broer van de latere minister
Louis Franck. Daar werden koncerten ingericht, waar bekende zangers kwamen en
waar jonge musici de gelegenheid kregen hun talent te tonen. Dan waren er ook
voordrachten.
Georges Eekhoud heeft daar gesproken en Frederik van Eeden. Om de veertien
dagen kwam er een buitenlander of iemand van bij ons een voordracht houden.
Donderdags was er dan de vergadering van de zogezegde anarchisten, de mensen
die de maatschappij gingen hervormen. Ik heb over hen eens vluchtig geschreven in
Ontmoetingen. Op die vergaderingen waren alle soorten mensen: Hollandse
diamantbewerkers, een Antwerpse bootjesroeier, een man die een voddenhuis hield,
zeelieden, mensen van de telefoonkantoren en daarbij dan de jonge artiesten van de
tijd: Jef van Overloop, de schilder Baseleer, zijn schoonbroer Dumoulin, ik natuurlijk
ook en mijn schoonbroer Resseler. Er waren toch onvermijdelijk weer twee groepen
en de scheiding was te merken na de vergadering. Die was gedaan als de Hollandse
diamantbewerkers geen vragen meer te stellen hadden en dat was nog niet zo
gemakkelijk, want die hadden altijd vragen te stellen. ‘Nou, mag ik nog even iets
vragen, dat zou misschien een aardige diskussie uitlokken.’ Maar zo rond tien uur
vonden de meesten toch dat het lang genoeg geduurd had, de maatschappij was dan
hervormd en dan ging men in twee groepen weg. De enen, ik zal ze burgers noemen,
gingen een glas stout drinken in het café Londres op de Paardenmarkt en de anderen
gingen ergens anders verder diskussiëren waarbij ze ons zeker verweten dat we
burgers waren. Welnu, dat is de kapel. Met de tijd is die kapel legendarisch geworden
en iedereen wil van de kapel geweest zijn. Van de kapel gekleed zijn, had in
Antwerpen anders een heel slechte betekenis. Weet ge wat dat is: van de kapel gekleed
zijn?
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Ik heb de uitdrukking nooit gehoord.
Dat was van de arme gekleed zijn. De kinderen wier ouders geen pak voor hun eerste
kommunie konden kopen, kregen dat van de kapel, later van de Openbare Onderstand.
Voilà, dat is zeer bondig de geschiedenis van de kapel.
U hebt daarnet reeds gezegd dat u nog altijd aan het schrijven bent. Waar gebeurt
dat hier in huis?
Op drie plaatsen. Meestal aan die tafel in de voorkamer, vooral in de winter. In de
zomer zit ik gewoonlijk in de tweede kamer omdat dan de zon me er minder plaagt.
En dan heb ik nog altijd hetgeen mijn schoonzuster mijn ‘cel twee’ noemt, dat is
ginderachter waar ik ga zitten als ik hier verjaagd word omdat ze hier aan het
opruimen zijn of de schoonmaak aan het doen.
Mogen we daar ook eens gaan kijken?
Ja, ja natuurlijk.
*
Een lange gang verbindt de werkkamer van Lode Baekelmans met zijn cel twee. Bij
de deur hangt de oude Engelse tekst, die van een soort socialistische opstandigheid
spreekt: ‘Wie was heer toen Adam spitte en Eva spon?’
Ook hier natuurlijk boeken: oude uitgaven van Rabelais en Montaigne verbroederen
er met een oud keukenboek, De volmaakte keukenmeid, van 1761.
Cel twee, de wijkplaats als het in de voorkamer onveilig wordt, ziet uit op de tuin.
Weeral boeken: een hele en eigenaardige kollektie over het tema ‘Verraad’ naast een
reeks geschiedenisboeken over Antwerpen, het socialisme, de godsdiensten, de
wijsbegeerte, de vrijmetselarij, Frans-Vlaanderen en de Vlaamse taalstrijd.
Aan de muur een geloofsbelijdenis: de precepten van de
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vrijmetselaar waarvan het eerste gebod is: mijd het kwade, doe het goede. Verder
een ets van Dirk Baksteen, de naar Streuvels genoemde koppigaards, een geschenk
van Sabam. Op de latafel aan de andere kant een reeks portretten van mensen die de
gastheer dierbaar zijn: zijn overleden echtgenote, zijn schoonmoeder, waar hij nu
nog met grote waardering over spreekt, zijn schoonzuster, die op de verdieping boven
woont en met zorg de huishouding bereddert. Verder dr. Schaemelhout, de dochter
van Lode Baekelmans met haar gezin, Lode Baekelmans zelf met zijn vrouw en
mevrouw Resseler.
In een boekenkast zitten de Russische boeken. Dit portret werd geschilderd door
Joris van Raemdonck. Lode Baekelmans geeft er als toelichting bij: ‘Ik haal mijn
neus niet op voor de wereld maar voor de kachel van de schilder.’
Zijn boeken schrijft Lode Baekelmans toch bij voorkeur in de kamer aan de
straatkant. Zijn bundel De idealisten eindigt op dit sympatiek zelfportret: ‘Ik beschreef
niemand boosaardig, wel glimlachte ik of was ik vertederd terwijl ik getrouw naar
het leven probeerde te tekenen wat ik gefantaseerd had onder de bloeiende acacia's.’
En in hetzelfde boek staat ook nog: ‘Zijn wij, arme mensen, niet allen verkapte
idealisten?’ In deze kamer ontvangt de gastheer ook zijn vrienden.
Als de zomer warm is, houdt de schrijver zich bij voorkeur op in de tweede
werkkamer waar op de schrijftafel weer een jeugdfoto staat van zijn overleden vrouw.
Op de boekenmolen staat goed in evidentie de foto van Knut Hamsun, voor wie
de gastheer een grote verering heeft. In een aparte boekenkast zitten de eigen werken
en ook de vele, vele boeken met opdrachten o.m. van Felix Timmermans: ‘Aan Lode
Baekelmans den goeden vriend en gemoedelijken schrijver. Felix Timmermans,
Sint-Nicolaasdag 1917.’ - ‘Lode Baekelmans, en signe de sympathie car il aime les
gens, les choses et les ciels de notre pays.

Joos Florquin, Ten huize van... 3

30
Marie Gevers. Missembourg 1943.’ - ‘Met hartelijke genegenheid aan Lode
Baekelmans voor wie het nooit te laat is om goed te doen. Lode Zielens, januari
1941.’ - ‘A Lode Baekelmans, en cordiale sympathie anversoise et litteraire. Georges
Eekhoud.’ - ‘De heer Lode Baekelmans, bij mijn vertrek uit Antwerpen waar hij mij
zulk een goede vriend en geestdriftige gids was,’ van Weremeus Buning, april 1949,
een schrijver over wie Lode Baekelmans nog altijd met grote bewondering en warme
sympatie spreekt.
Ook de andere muur is volledig door een boekenrek ingenomen: het is de
verzamelplaats van de Vlamingen en de Nederlanders, gaande van Pieter van der
Meer de Walcheren tot Herman Heyermans met toch een bijzondere plaats voor de
volledige Cyriel Buysse, een schrijver voor wie Lode Baekelmans altijd een groot
zwak heeft gehad.
Het boerenwapen dat op dit houten bord staat afgebeeld, is van de familie van
grootmoeders kant, van waar ook dit oude santje komt.
Hier ligt ook nog een kostbaar kleinood: het kleinste boekje ter wereld, waarin het
onzevader in zeven talen staat afgedrukt.
*
Mogen we het even hebben over uw gedenkschriften, waarvan hier en daar al
fragmenten verschenen zijn? Werkt u daar nog aan verder?
Ik heb op het ogenblik een boek van een paar honderd bladzijden klaar. Maar ik zou
het niet ‘gedenkschriften’ noemen want gedenkschriften dat stelt iets kronologisch
geordend voor. Als ge oud wordt, gaat het zo, dat ge aan iets denkt door een toeval,
het wonder toeval van een woord in een gesprek, ofwel zijn het uw gedachten die
afdwalen. Ge wordt aan iets uit het verleden herinnerd en ge schrijft dat dan maar
dadelijk neer. Als ge dan wat samen hebt, begint ge
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dat te schiften en bij elkaar te passen en zo komt ge aan een bundel herinneringen.
Het is een genre dat we in onze gemeente weinig hebben, het aantal mensen, die
herinneringen geschreven hebben, kunt ge op uw vingeren tellen. Ge kunt denken
aan de gedenkschriften van Vader Bergmann, ge kunt ook denken aan de
herinneringen van Conscience, de herinneringen van Sleeckx, maar dan is het al ver
gedaan.
*
Na Meneer Snepvangers, het meest typische van zijn Antwerpse verhalen, gebruikt
Lode Baekelmans de vertrouwde omgeving van de havenwijk als dekor voor een
toneelstuk. Europa-hotel werd in de K.V.S. te Brussel gekreëerd maar ondanks de
levendige dialoog sloeg het stuk niet in, evenmin als het tweede toneelexperiment
De blauw schuyte, waarin een avonturier het centrale personage is en dat de K.N.S.
te Antwerpen in kreatie bracht.
Tijdens een zomerverblijf te Hoogstraten in 1923 schrijft Lode Baekelmans De
mannen van Elck wat wils, in feite herinneringen aan de literaire gezellen van zijn
jeugd. Het landschap waarin hij leeft, werkt ook op hem inspirerend en zo is De
ongerepte heide ontstaan, een verzameling vrij losse episodes over vakantiegangers
die hij te Kapellenbos schreef. Een resultaat van zijn jarenlang verblijf te Hoogboom,
waar hij een zomerhuis bezat, is o.m. Het rad van avontuur, een roman waarvan de
achtergrond de landelijke omgeving van de Kempen is en die de onderlinge
verdraagzaamheid aanprijst.
*
Uw boek ‘Het rad van avontuur’ is ook voor u bijna een avontuur geweest. Het is
een rijk gestoffeerde tijdsroman, die in 1933 verscheen. Wat behandelt u erin?
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Wel, dat behandelt gedeeltelijk de eerste oorlog, het aktivisme en wat daarna groeide.
Niet alleen dus de vernieuwing in de katolieke partij, maar ook het ontstaan van de
frontpartij en hoe dat alles zich voltrok bij gewone mensen. Het is, geloof ik, één
van de weinige dokumenten die we bezitten om ons te kunnen indenken hoe de
mentaliteit was van diegenen die aan die bewegingen in verschillende richtingen
hebben deelgenomen. Het was niet de eerste keer dat ik zo iets gedaan heb, ik heb
ook De mannen van Elck wat wils geschreven. Dat geeft de opkomst van de Vlaamse
Beweging in Antwerpen, in de periode dat Pol de Mont zijn leerlingen warm maakte
en voor het leven vormde. Elsschot, die wat jonger was dan ik, was een van die
leerlingen en ook bij hem was tot op het einde toe de grote waardering aanwezig
voor de leraar Nederlands die ons wel een grammatika deed kopen, maar hem nooit
gebruikte. Hij gaf ons evenwel iets anders mee zodat we aan die gesloten grammatika
nooit iets verloren hebben.
*
Na 1933 schreef Lode Baekelmans voorlopig weinig scheppend proza omdat hij het
te druk had met zijn ambtsbezigheden. In 1924 had hij de biblioteek van Hugo Verriest
in bewaring gekregen en in opdracht van de stad Antwerpen maakte hij de inventaris
op van deze belangrijke schenking. Ze was bestemd voor het Museum voor Vlaamse
Letterkunde, dat op zijn initiatief tot stand kwam. In dat jaar 1933 werd hij inderdaad
benoemd tot direkteur van de Antwerpse Stadsbiblioteek en ook van het toenmalig
Museum voor Vlaamse Letterkunde, dat nu Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven heet. De nieuwe direkteur, die het harde werken gewoon was, plaatste
op zijn schrijftafel een bordje met de vermaning tot elke bezoeker: ‘Maak het kort.’
Alleen als de bezoeker extra interessant of sympatiek was, dekte hij het af!
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In 1945, toen hij 66 jaar werd, werd Lode Baekelmans dan eredirekteur van de
verscheidene instellingen. Bij zijn afscheid werd hem een tweedelige feestbundel
aangeboden die getuigde van zijn populariteit en van zijn inspirerende werking op
jongeren van alle richtingen.
Nu kreeg hij weer tijd om zich aan literatuur te wijden. In 1949 verscheen Robinson,
het verhaal van een varensgast die zich in Antwerpen vestigt en daar zijn laatste jaren
in vrede hoopt te slijten. De schrijver geeft hem zijn eigen levenswijsheid mee: ‘De
mensen moeten elkander zo weinig mogelijk de duivel aandoen.’
Het jaar daarna verschijnt Carabas, het verhaal van een buitenechtelijk geboren
volksjongen die het, zoals de held van de gelaarsde kat, tot de hoogste posities brengt.
Zowel in Robinson als in Carabas is er weer de sfeer van de oude havenwijk. Een
jaar later bundelde hij zijn herinneringen dan in het boek Ontmoetingen.
Naast zijn zuiver literair werk heeft Lode Baekelmans heel zijn leven door
allerhande studies geschreven waaruit wij alleen lichten: de bloemlezing met inleiding
over de Amsterdamse poète maudit van de 17de eeuw Willem Godschalk van
Focquenbroch, de studie Drie Vlaamse realisten, over Domien Sleeckx, Virginie
Loveling en Reimond Stijns, en een andere over Pieter Frans van Kerckhoven. Later
bracht hij de studies samen in een boek: Van Vlaamse prozaschrijvers en eerde deze
schrijvers hiermee wel als zijn voorgangers.
In Oubollige poëten geeft hij beschouwingen over de vertegenwoordigers van de
literaire zelfkant uit de 17de en 18de eeuw, figuren waarin Baekelmans steeds weer
het menselijke wist te ontdekken.
Een andere studie is nog Aantekeningen van een boekenwurm met de latere
vervolgen: Lof van zee, mens en tabak en Onze voorouders in de Hollandse spiegel.
*
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Nu we toch van het een op het ander aan het springen zijn: u hebt altijd geijverd
voor de Nederlands-Vlaamse betrekkingen. Hoe ziet u de evolutie na zoveel jaren
en waarom hebt u voor die toenadering geijverd?
Ik heb eens op een van de talrijke bijeenkomsten waar wederzijds getoost werd,
gezegd dat we wat minder moesten toosten, maar het een beetje ernstiger opnemen.
We zijn altijd zo beleefd tegenover elkaar en loven elkaar zo graag: de Vlaamse
spontaneïteit, de gedegen sterke geestkracht van de Nederlander. Maar eigenlijk
benaderen we elkaar niet genoeg. Ik kan daar beter over oordelen dan wie ook, want
ik ben tenslotte een halve Hollander: mijn grootmoeder was een Zeeuwse, geboren
in Zierikzee. Ze is hier in Antwerpen gestorven maar ze is heel haar leven Hollands,
zuiver Nederlands blijven spreken. Eigenaardig genoeg heeft slechts een van mijn
tantes dat overgenomen en dat was de tante die het langst bij haar was blijven wonen.
Als ik aan haar en aan haar zuiver Nederlands denk, moet ik altijd glimlachen. Ze
kwam ons eens aanzetten om naar de dierentuin te gaan kijken, want daar was zoveel
te zien: olifanten, tijgers en andere mooie vogeltjes! Nu goed. Wel, het gebeurt me
dat wanneer ik de Vlamingen hoor doorduwen, ik me plots voel als een Hollander,
koud en overwogen. Ik voel me dan als iemand die met dat rumoer niet meekan.
Maar het gebeurt me ook als ik in Nederland ben, en onze goede vrienden van over
de Moerdijk zijn onder elkaar aan het kanevassen, dat ik dan zeg: ja gij, of ge nu
protestanten of katolieken zijt, ge zijt zo bijbelvast dat ge moet diskuteren, en op een
heel andere manier dan wij. Wij zeggen nee en daarmee is het ook nee, maar zij
hebben er plezier in, het is een soort amusement voor hen de zaak te disputeren. Dat
is misschien het grootste onderscheid dat tussen Noord en Zuid te maken is.
Wanneer ge het op godsdienstig terrein neemt, dan zou
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ik zeggen dat onze katolieken milder zijn dan die van over de grens. Ik verwijt dat
niet aan hen ginder want ik begrijp het heel goed, het is gegroeid uit de geschiedenis.
Ze hebben daar altijd naast elkaar gestaan en naast elkaar betekende dat 's morgens
de protestant wist wat de katoliek ging eten en dat de katoliek 's avonds zeker wist
wat de ander gegeten had. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend. In de laatste jaren is
echter van officiële zijde zoveel gedaan dat het toegroeien gebeurt. Maar waar we
honderden jaren nodig hadden om van elkaar te vervreemden, moeten we nu niet
verwonderd zijn dat alles nu nog niet direkt in kannen en kruiken is.
Hoe ziet u de toestand nu?
Het komt, het komt! Er groeit een eenheid van onze kultuur. En tot diegenen - en dat
zegt nu iemand die doorgaat altijd Antwerps te spreken - tot diegenen die ijveren
voor de algemene beschaafde omgangstaal, kan ik gerust zeggen: die komt er ook.
Misschien niet langs de wegen die zij op dit ogenblik denken, ik bedoel het onderwijs,
maar het is nu al duidelijk dat de dialekten geweldig verliezen in deze tijd.
Ik zie daar een portret van Knut Hamsun. Het doet er me aan denken dat u al vrij
vroeg de Skandinavische literatuur hebt ontdekt, zo rond de tijd dat ook Streuvels
dat gedaan heeft.
Ja, misschien zelfs iets vroeger. Mijn vader, zoals ik reeds gezegd heb, was direkteur
van het zeemanshuis. En de man die de zeelieden van de schepen ging afhalen, de
loper zoals ze die mensen noemen, was een Noor. Die Noor sprak wel eens met me,
in kurieus Antwerps-Vlaams trouwens, over zijn land en over de schrijvers van zijn
land, en dat waren allemaal schrijvers die wij niet kenden. Mijn belangstelling is dan
voorgoed wakker geworden toen ik ontdekte dat er veel Duitse vertalingen bestonden.
Eén van de eerste die ik gelezen heb, was dan Knut Hamsun en verder natuurlijk
Ibsen,
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Björnson en de anderen. Ibsen was trouwens iemand die sterk in onze belangstelling
stond, want Mane de Bom had over hem geschreven. Daarna heb ik dan ook in onze
biblioteek de eerste Skandinaven gebracht en op die manier is de Skandinavische
literatuur in Antwerpen verspreid geweest. De jaren dat ik lesgever was in de
normaalschool, heb ik ook nooit nagelaten een paar uren voor de juffrouwen en voor
de jongemannen te spreken over de Skandinaven. Er is een grote verwantschap tussen
mensen van andere kleine landen, van andere kleine taalgemeenschappen. Er is een
groot verschil natuurlijk tussen het leven in het noorden en het leven bij ons, maar
dat verschil is niet zo groot, menselijk gesproken, als het verschil met het leven dat,
laat ons zeggen, Latijnse schrijvers, schrijvers uit Italië of schrijvers uit Frankrijk of
Spanje ons doen kennen.
Hetzelfde geval hebben we gehad met de Russen. Daar is ook een heel andere geest
en sfeer.
Ja, de Russen heb ik ook al vroeg gelezen. Eén van de mensen waar we mee dweepten
in onze jeugd, was Kropotkin, prins Kropotkin, die na de eerste oorlog in Rusland
is gaan sterven. Kropotkin heeft een boek geschreven over de Russische literatuur,
dat ook in het Nederlands werd uitgegeven en voor ons was dat de wegwijzer. Via
de Duitse vertalingen konden we dan alles lezen wat de moeite waard was.
Dat was dan voor de Skandinavische en Russische literatuur. Wil u ons ook niet
zeggen hoe u de evolutie in onze Nederlandse letterkunde ziet?
Wel, ik ga geen namen noemen, ik ga ook geen stromingen weergeven, maar ik zal
alleen dit zeggen, en dat is voor onze schrijvers bemoedigend, al kunnen ze het niet
zo direkt geloven. Toen wij debuteerden, haalde ons werk een oplage van driehonderd
exemplaren en dat was toen al heel fatsoenlijk. Vijfhonderd was uitzonderlijk. Dat
was de tijd dat
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de Hollandse romans in twee delen op zeshonderd exemplaren gedrukt werden.
Eigenlijk werd dus een zeer beperkt publiek bereikt. Nu hebben de jongste auteurs
kans om een vrij groot lezerspubliek te bereiken en dus ook meer kans om waardering
te vinden, want de waardering is toch in verhouding met het aantal mensen die er
kunnen van genieten. Ik geloof dat de groeikracht in ons eigen land en de welstand
die er gekomen is bij ons eigen volk, een gunstige weerslag hebben op de literatuur.
Het arm Vlaanderen van 1910 is niet meer te vergelijken met het Vlaanderen van
1960. Die vijftig jaar hebben een heel ander volk van ons gemaakt, een volk dat over
middelen beschikt. En kultuur zit toch vast aan welstand.
U noemt wel niet graag namen maar ik weet dat u veel waardering had voor Felix
Timmermans en dat u deze goede vriend bijgestaan hebt in zijn laatste en moeilijke
dagen en uren.
Ik ben gelukkig dat ik dat gedaan heb want ik zou me schamen indien ik vrienden
in de steek had gelaten.
Dit zeer onverwacht en onvoorbereid bezoek is echt een gesprek geworden van de
hak op de tak, maar het was de enige manier om u in onze netten te vangen, als ik
dat zo mag zeggen.
Ik kan nu nog één ding daarop zeggen: ik heb er geen spijt van, ik ben nogal
weigerachtig voor die zaken. Maar één ding wil ik zeggen aan de jeugd: de oude
man volgt met onverdroten belangstelling al wat gebeurt in het literaire kamp, en
niet alleen het literaire leven, maar ook al wat het Vlaamse leven betreft. De Vlaming,
de Antwerpenaar die een Europeër meent te zijn, heeft zijn belangstelling niet alleen
beperkt tot zijn eigen land, maar ook tot al wat het omringt. Voor ons, Antwerpenaren,
en nu zeg ik het met opzet, is de vreemde literatuur, is de literatuur uit Frankrijk,
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de literatuur uit Duitsland, de Engelse literatuur, de Amerikaanse, Russische,
Skandinavische kollektief bezit van het mensdom.
Maar om Europeër of wereldburger te zijn, eerst Antwerpenaar-Vlaming en dan
kunnen we ons er bij neerleggen.
Uitzending: 21 november 1963.
Lode Baekelmans overleed te Antwerpen op 11 mei 1965. Op zijn laatste
nieuwjaarskaart, die van 1 januari 1965, had hij drie spreuken laten drukken: ‘Hij
gaf de pijp nog niet aan Marten’; dan uit een evangelisch gezang: ‘Uren, dagen,
maanden, jaren vliegen als een schaduw heen’; tenslotte een vers uit Schiller's
‘Wilhelm Tell’: ‘Ich hab' gethan was ich nicht lassen könnte.’

Joos Florquin, Ten huize van... 3

39

Michel van Vlaenderen
Peperstraat 11, Gent
‘In dit huis schreef Hippoliet van Peene “De Vlaamse Leeuw” in 1845.’ Zo staat het
geschreven op de gedenkplaat in de gevel.
Van Peene was 34 jaar oud toen hij ons volkslied schreef in dit huis van de
Peperstraat te Gent. Vlak er tegenover bevindt zich het geboortehuis van Maurice
Maeterlinck. Op de gedenkplaat in deze gevel staat de beeltenis van Maeterlinck in
profiel. Men heeft de Frans-Belgische dichter niet willen verplichten altijd maar door
op de Vlaamse Leeuw neer te zien! Nu kijkt Maeterlinck kwaadweg naar het klooster
der paters dominikanen. In het huis waar Van Peene eens verbleef, woont nu Michel
van Vlaenderen, de man die zelf eens dichtte:
Reik mij de hand als kameraad.
Fors is mijn wil doch zacht mijn hart.
Ik ben met geen halfheid gebaat
En vecht als 't moet hard tegen hard1.

1

Toen de tekst geschreven was, kreeg ik van Michel van Vlaenderen volgend briefje: ‘Als
het kan, zou ik de voorkeur geven aan een zachter gedicht, uit 1921. Ik ben niet zo'n vechter:
ik minacht te veel mijn vijand.’
Ik zou er zijn een trouwe kameraad
voor wie mij nodigt tot zijn vriendenhart,
Mij van mijn dromen rustig zingen laat.
En niet mijn leven met conventie sart.
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Deze stadswoning is het winterkwartier van Michel van Vlaenderen waar hij zijn
omvangrijk archief bewaart. De lange gang die naar de trap leidt, hangt vol
schilderijen, meestal van Gentse kunstenaars. Het kostbaarste is een groot doek van
Léon de Smet: In 't prieel. Het dateert van 1913 en is nog pas in Nederland op een
expositie geweest. Deze Huizen werden geschilderd door de Japanner Kijima Otta,
die in Gent studeerde en een leerling was van Emile Claus. Ook op de overloop voor
de werkkamer op de tussenverdieping hangen schilderijen en verder familieportretten.
*
Meneer Van Vlaenderen, u woont in een huis met een eerbiedwaardige traditie: de
Vlaamse Leeuw!
Dat is zo en het staat duidelijk op de gevel. De plaat is het eigendom van de stad
Gent en toen de V.T.B. ze plaatste, heb ik gezegd: ge devalueert mijn huis want hier
kan alleen een flamingant wonen!
Dat betekent dat u zich hier perfekt thuisvoelt! Maar om onmiddellijk tot de kern van
de zaak te komen: u bent een volbloed toneelman. Ik lees inderdaad in uw biografie:
geboren te Gent op 7 november 1894, wat betekent dat u dit jaar 70 wordt. Maar
dan: voor de eerste maal in de schouwburg, 1900: ‘Surcouf!’ Dat is zes jaar later.
Ik heb dat maar in 1916 achterhaald. Ik sprak met Arie van den Heuvel over mijn
eerste toneelherinnering en beschreef hem met vele details het dekor, dat zeer klaar
voor mijn geest stond: een schip met mast, een man met rode zakdoek
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rond zijn hoofd, de kajuit, enz. Arie van den Heuvel zei me toen: ‘Dat klopt allemaal.
Dat is het dekor van Surcouf en ik heb een van de twee mannelijke hoofdrollen
gespeeld; de andere was Emiel Stevens. Dat was in 1900!’
Ik lees verder en zie dat u de volledige werken van Vondel hebt gelezen toen u 12
jaar oud was. Was dat toch niet wat zware lektuur voor die leeftijd?
Toch is het zo geweest. Ik had op school een vriend wiens vader leider was van een
toneelkring. De jongen vertelde me over de opvoering van Robert en Bertrand en
daarop las ik in De Vlaamse Gazet de roman van Robert en Bertrand. Ik maakte een
eigen toneeltje om dat stuk te spelen met uit illustraties geknipte akteurs en wou dan
meer over toneel weten. Diezelfde vader was bibliotekaris van het Willemsfonds en
ik ging hem boeken vragen over toneel. Hij gaf me alles wat hij had, zowel Vondel
als Shakespeare en De opstandelingen van Henriëtte Roland Holst. Toen de nieuwe
Vondeluitgave van de Wereldbiblioteek verscheen in 1914, kreeg ik de oude van het
Willemsfonds te leen. Toen ik op het ateneum kwam, had ik alles gelezen.
En u bent een vurig bewonderaar van Vondel gebleven. Vindt u hem een goed
toneelauteur?
Ik word altijd lastig als ik een slecht woord over Vondel hoor. Natuurlijk is Vondel
knap toneel, maar wij kunnen hem nog altijd niet spelen. Indien we een musicus
hadden als Benoit en een dekorateur als Rubens en wij konden hem spelen, dan zou
men zien dat hij groot is. Denk trouwens aan de Lucifer die Johan de Meester eens
gemonteerd heeft.
U stelt uw eisen wel erg hoog! Nog een ander verrassend feit is dat u als dertienjarige
het baanbrekend pamflet las van Gordon Craig over de vernieuwing van het toneel.
Ook dat is vroeg.
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Ik kreeg dat ook in de biblioteek van het Willemsfonds. De vertaling van Jacobus
van Looy was in 1906 verschenen en in 1907 was die in de biblioteek. Ik las in dit
pamflet afbrekende kritiek op iets dat ik niet kende en wel op de naturalistische visie
op de toneelspeelkunst. Toen ik later naturalistisch toneel zag, vond ik dat idioot:
dat was niet wat ik me van het toneel had voorgesteld. Dat was fotografie en had niet
de dichterlijke inhoud van de klassieke werken, die ik o.m. bij Vondel had ontdekt.
Gordon Craig heeft mij zeer sterk beïnvloed: zowel de bouw van het dekor als de
opvatting van het toneel heb ik bij hem geleerd. In zijn boek stonden tekeningen die
zijn bedoelingen illustreerden: op een tekening bij Hamlet b.v. stelde hij de akteur
zeer klein voor: een tiende van het lichtbeeld. Het dekor werd dan gesuggereerd door
schuine lijnen, lichtspelingen van schuine lijnen en vlakken. Ik heb later altijd gedwee
in die richting gewerkt en ik heb altijd mijn dekor in de hoogte gebouwd. Staf Bruggen
zei me vaak: ‘De mensen op 't kiekenkot zullen weer uw hoofd niet zien.’ Dat komt
nu ook wel omdat we ons bij dekorbouw bijna altijd misrekenen. Maar het houdt
ook verband met de opvatting van het toneel: bij Heijermans zit de akteur op het
toneel en peutert in zijn neus. Hij zegt niet dat hij in nesten zit. Bij klassiek toneel
zegt men het wel, maar men blijft niet op de platvloerse grond. Er is elan naar de
hoogte.
U hebt wel nooit op platgetreden wegen gelopen. Uw ateneumtijd was zeer roerig!
Ik ben altijd een revolutionair geweest. Ik was al jong lid - later van het bestuur van Jong Vlaanderen, de studentenbeweging van het officieel middelbaar onderwijs.
Ook werkte ik vlug mee aan ons orgaan De Goedendag en werd er later zelfs
hoofdredakteur van.
Op het ateneum zelf ben ik een paar keer aan de deur
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gezet. Toen de prefekt bij de dood van Leopold II alleen in het Frans een toespraak
hield, heb ik een protest gepubliceerd met het gevolg dat ik buitenvloog. Door
bemiddeling van prof. Camille de Bruyne, die schepen van onderwijs was, werd ik
weer toegelaten. Om te protesteren tegen de achterstelling van het Nederlands,
publiceerde ik tabellen met het aantal Franse en Nederlandse lesuren. Daar het niets
uithaalde, vroeg ik in mijn jeugdige overmoed een audiëntie aan bij minister Prosper
Poullet, die mij inderdaad liet komen. Ik ging vooraf raad vragen aan Hippoliet Meert,
die mij een verslag opstelde, me het deed van buiten leren en overschrijven, omdat
hij wist dat de minister toch naar mij niet zou luisteren. De minister liet mij zelfs niet
aan het woord en toen ik wegging, gaf ik hem mijn bezwaarschrift. Toen werd ik op
het ateneum weer eens aan de deur gezet omdat ik over het hoofd van de prefekt met
de minister had onderhandeld. Ik werd dan toch weer aanvaard, maar ik schreef dan
verder in De Goedendag onder de schuilnaam ‘Kinema’. Het waren toch allemaal
dingen die het karakter vormden.
Wat dachten uw leraars daarvan?
De franskiljons niet veel goeds, maar er waren ook flaminganten. Er was daar
vooreerst René de Clercq die een archislecht leraar Nederlands was maar die ons
leerde hoe kunst bij de natuur stond. Hij maakte b.v. Camille Lemonnier belachelijk,
die het koren in Vlaanderen liet afmaaien waar het in Vlaanderen gepikt wordt. Zo
bewees De Clercq dat Lemonnier het boerenleven kende van de Duitse platen, die
wij ook in de klas hadden en waarop het graan, zoals dat in Duitsland de gewoonte
was, inderdaad werd afgemaaid. De Clercq leerde ons dat ge niet leert schrijven
achter een tafel vol boeken maar dat ge kontakt moest hebben met het leven en de
natuur. Hij leerde ons naar de vogels te luisteren en
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gaf voorbeelden van klanknabootsing. ‘Zie die twee’ of ‘Drink maar uit en schenk
opnieuw.’
Onze andere leraar Nederlands, Oscar van Hauwaert, was het type van de echte
schoolmeester en gaf op een afschuwelijke manier les: we moesten alles kompleet
vanbuiten leren en opzeggen. Maar hij leerde ons het belang van ernstige studie en
sprak ons zelfs over Ibsen. Verder was er ook Hippoliet Meert, die een schone vent
was, en die de meest komplete dokumentatie bezat over de Vlaamse Beweging. Hij
gaf ons Nederlands en Duits.
Tenslotte was er dan nog de eeuwige studiemeester, Oskar de Gruyter, die in feite
toch studiemeester bleef omdat hij het zelf wou. Hij werd inderdaad tot leraar benoemd
in Chimay maar daar hij hier bij zijn toneelvereniging wou blijven, kwam hij terug
naar Gent. Een gelijkaardig geval deed zich met hem voor na de oorlog: hij vroeg
verlof zonder wedde aan om zich met toneel te kunnen bezighouden. Daar er op dat
ogenblik een tekort was aan Nederlandse leraars, was die toelating niet zo gemakkelijk
te geven en de administratieve brief bleef uit. Oskar werd toen kwaad en gaf zijn
ontslag, een dag vóór de gevraagde toelating aankwam!
Op school zelf wandelde hij altijd met grote passen over de speelplaats en
verplichtte de andere studiemeesters die grote stappen bij te houden. Hij had een
gouden bril op en droeg onveranderlijk een macfarlane, u weet wel, zo een mantel
zonder mouwen, met openingen om de armen door te steken, en daarover een cape
die tot aan de gordel kwam. Hij had dat kledingstuk uit het magazijn van zijn vader,
die verhuurder was van toneelkostuums. Daar De Gruyter altijd tekort had aan geld,
was dat een dankbare oplossing!
U hebt, toen u 15 jaar was, als figurant onder de leiding van De Gruyter gespeeld.
In welk verband was dat?
De Gruyter was leider van de Vlaamse Vereniging voor
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Toneel- en Voordrachtkunst. Wat de voordrachtkunst betreft, kwamen alleen de
Tachtigers in aanmerking. Als toneel voerde hij o.m. op Philoktetes, Starkadd, De
bruid van Messina en voor de figuratie deed hij dan een beroep op oud-studenten,
kunstschilders als Frits van den Berghe en Leonard de Buck en op leerlingen van het
ateneum. Ik heb daar geleerd dat een jong element dat aan kunst wil doen, de leiding
en de principes van de oudere school niet kan verdragen. De Gruyter was in feite
een woordkunstenaar en hij wist dat wel: de regie van zijn eerste Starkadd b.v. liet
hij doen door Arie van den Heuvel.
Van den Heuvel kwam van de toneelschool van Amsterdam, die het echte
naturalisme propageerde in plaats van de drakenspelen. Hij was, als ernstig realistisch
regisseur, een leraar die ik zeer dankbaar ben. Hij hechtte belang aan het spel, waar
De Gruyter het woordenspel het belangrijkste vond. De Gruyter vond het woord zo
belangrijk, dat hij tachtig percent lezing hield en twintig percent repetitie. Ik
daarentegen zeg: tien percent lezing en negentig percent regie. Iemand die een zin
goed kan lezen, kan hem daarom nog niet spelen. Ik meen nog altijd dat de toneelteorie
van De Gruyter vals was omdat ze gebaseerd was op het woord en niet op het spel.
Kijk trouwens maar eens naar de toneelfoto's van De Gruyter zelf, zowel die van
Starkadd als van Warenar of King Lear: hij heeft altijd een drakerige houding en
uitdrukking.
Nu we het toch over de regisseur hebben: u beschouwt de regisseur als de maker
van het drama en niet de auteur of de akteur. Doet u de twee laatsten daarmee geen
onrecht aan?
Helemaal niet. Het toneelstuk heeft bestaan zonder auteur. Denk aan de primitieve
volkeren, waar het toneel ontstaan is doordat de mensen, individueel of samen, uiting
gaven aan hun vreugde of angst tegenover de natuur. Zij geloofden in symbolen en
als ze het masker van een draak opzet-
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ten, namen ze aan dat ze sterk waren, een sterkte die tegen de sterke natuur opkon.
Maar dan is de pretentie gekomen: de solist heeft het koor weggedrongen en er
publiek van gemaakt en de akteur is het belangrijkste geworden. Dan is de auteur er
bij te pas gekomen, maar bij de Grieken was de auteur ook de regisseur.
Waarom vindt u de regisseur zo belangrijk?
Omdat hij werkelijk het drama maakt. Er zijn natuurlijk ook verschillende soorten
van regisseurs. Er is b.v. de regisseur-tiran, die alle rollen voorzegt en ze doet
nazeggen. De Gruyter deed dat zo. Dat is niet de goede metode. De regisseur moet
wel zijn visie suggereren maar hij moet ze op een persoonlijke manier laten
verwoorden en verwerken door zijn spelersmateriaal. Een goede vertoning is
ensemblespel en dat is altijd mijn sterkte geweest. Zelfs met zwakkere elementen
erbij kunt ge tot een goed resultaat komen.
Goed. Maar de auteur is toch het begin van alles.
Een begin zonder toneelwaarde. Geschreven toneel is de letterkundige vorm van een
konflikt, de vertolking is de dramatische vorm van het reeds literair gevormde konflikt
en pas als die er is, is er toneel. Dat maakt de regisseur. Het erge hier in Vlaanderen
is, dat men te weinig doet aan teorie en dat als ge een auteur wat toneeltechniek wilt
bijbrengen, het altijd eindigt op ruzie. Voor de rest ergert ge u dood aan uitspraken
als die van Raymond Herreman die zegt: ‘Ik lees liever toneel dan het te zien.’
Het ergste is nu nog wel dat in 1920 vele intellektuelen het met deze vernieuwde
opvatting eens waren, maar het beroepstoneel is afzijdig gebleven, ja zelfs vijandig,
en het naturalisme heeft het weer ongedaan gemaakt. De akteur moet niet zeggen
zoals het in werkelijkheid wordt gezegd, hij moet van zijn optreden meer maken: het
moet suggestief zijn en daartoe komt hij door een intens samenwerken met de
regisseur. Niets is intiemer dan de wisselwerking akteur-
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regisseur. De regisseur moet intiem meeleven met de akteurs en daarom kan een
regisseur maar goed spelen met mensen die hij kent. Hij gebruikt ze als instrument:
hij mag hun niet opdringen wat ze niet kunnen maar hij moet ze optrekken naar zijn
visie. Het beste bewijs dat de regisseur het stuk maakt, is wel dat elke regisseur van
elk stuk een ander stuk, een eigen stuk maakt, en dat een zelfde regisseur van een
zelfde stuk zeer verschillende monteringen kan ontwerpen. Er zijn veel Hamletten
in de wereld.
U hebt ooit eens gezegd dat voor een goed toneelstuk een scenario voldoende is.
Op voorwaarde dat het scenario goed is en ik bedoel dan nog niet zozeer de handeling,
maar wel dat de tekening van de karakters goed moet zijn: er moet materie inzitten,
ze moeten geladen zijn en beïnvloed door het fatum. Er kan geen goed toneelstuk
bestaan zonder zuiver toneelmatige zenuw. Een toneelstuk moet gebouwd zijn volgens
de regels van de kunst, zoniet stort het ineen.
Bij ons zijn de woorden onmisbaar, omdat de akteur niet kan verwoorden, maar
in Duitsland heeft men experimenten gedaan van kreatief spel met goed gevolg. Er
werd uit de zaal een tema opgegeven en twee akteurs speelden dan het konflikt. Wij
in Vlaanderen kunnen dat niet omdat wij geen Nederlands spreken, en dat heeft tot
gevolg dat we de dialoog niet beheersen. Een Frans akteur als hij de tekst kwijtraakt,
speelt er zich altijd door. Onze Vlaamse Antwerpenaars kunnen dat niet.
En zelfs zonder woorden is er echt toneel te brengen: denk aan de pantomime. Ik
heb ooit bewezen, met een Elkerlyc-opvoering in Sint-Niklaas, dat dit mogelijk is.
Voor de dood van Elkerlyc mocht ik de echte kerk gebruiken: toen de baar aankwam,
werd de klok geluid, ging de kerkdeur open, schreed de stoet naar binnen. De akteurs
gingen zo op in wat ze deden, dat ze naar het altaar schreden en er
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onverwacht de kaarsen aanstaken. Ik zat in de zijbeuk met angst te wachten op de
reaktie. Toen heeft wijlen prof. Boon ons schitterend gesteund: toen het zover was,
sprak hij het volk toe en zei van ons dat we met onze opvoering direkt aansloten bij
de middeleeuwse spelen, waarin ook het volk aandeel had.
Ik wil maar zeggen dat er geen toneel is omdat er een schone dichterlijke dialoog
is. Dat is b.v. het geval met de Christoffel Marlowe van Achilles Mussche. Ik hecht
ook belang aan het woord, maar voor goed toneel is toneeltechniek noodzakelijk.
Als ge dat aan schrijvers zegt, dan denken ze dat het Schmiere is en dat ge met
truukjes aankomt.
Kan deze uitspraak van Johan Daisne u verzoenen: ‘De schrijver droomt een stuk,
de regisseur maakt het’?
Niet helemaal, maar ge doet me nog een uitstekend voorbeeld aan de hand. Ik heb
de opvoering geregisseerd van Daisne's De charade van advent. Bij de
toneelinstudering breng ik wijzigingen aan met goedkeuring van de auteur. Het stuk
verschijnt in druk en wat lees ik erin: ‘Een toneelstuk lezen, of er naar kijken, is niet
hetzelfde; het eerste is nog literatuur, het tweede pas dramatiek. Vandaar het
noodzakelijke verschil tussen de lees- en speeltekst van een zelfde stuk: de eerste
moet proberen op letterkundige manier wéér te geven wat de tweede buiten de
schouwburg mist. Dit boek brengt de leesteksten van drie stukken; de speeltekst of
zgn. “brochure” is daarvan een passende inkorting, die berust bij de schouwburgen
waar de stukken werden gecreëerd.’
Dat vind ik straffe koffie. In geen enkel toneelland ter wereld is het denkbaar, dat
als een dramaturg het stuk voor het toneel heeft klaargemaakt, de auteur de eerste
tekst publiceert2.

2

Michel van Vlaenderen verzocht mij in een brief hierbij het volgende te vermelden: ‘Omdat
ik niet graag iemand aanval die zich niet kan verdedigen, zou ik graag hebben dat u verwijst
naar het artikel van Daisne in het nummer van Pan, 1e jg., nr. 2 (1954), blz. 27.’
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Dat is trouwens geen alleenstaand voorbeeld. Hippoliet van Peene was een echt
toneelschrijver, die de regie in zijn stukken verwerkte, wat verbetering en inkorting
meebracht. De laatste vorm van zo een stuk is dus het meest toneelmatige, het echtste
toneel. Wat doet nu dr. Van Eeghem die de werken van Van Peene uitgeeft? Hij geeft
van elk stuk de eerste versie! Zo moeten we ook staan tegenover Shakespeare: als
ge van hem een stuk speelt, moet je de laatste versie spelen, de tekst die door de
toneelrealiteit werd bijgewerkt. De rest is werk voor filologen. Een regisseur verbetert
altijd en vult het stuk aan. Ik heb ooit voor een opvoering van De Gebroeders van
Vondel van een monoloog een dialoog gemaakt. In de plaats dat Salomon de bode
aanhoort, spreken de gebroeders zelf tot hem, met Vondels woorden. Dit moeilijk
zwijgen van de akteurs wordt een effekt en aan het einde van het stuk heb ik een
ander gedicht van Vondel over Salomon toegevoegd, omdat ik deze veranderingen
toneelmatiger vond en het stuk beter het publiek raakte. Wat ook gebeurd is en geen
enkele criticus heeft opgemerkt dat ik dat gedaan had!
Wanneer is er dan volgens u echt toneel?
Nu moet ik op mijn woorden passen. Echt toneel is iets dat zichtbaar en hoorbaar
moet zijn, een handeling die bezield moet zijn met karakters en gevoelens, een
handeling die de mensen moet boeien, in die mate dat ze het gebeuren kunnen volgen.
Als ge bij een roman een situatie niet begrijpt, kunt ge altijd enkele bladzijden
teruggaan. Op het toneel is het zo, dat wat voorbij is, voorbij is. Door het geheel der
handelingen ontstaat er een botsing, die op het einde van het stuk een oplossing krijgt,
of althans het begin van een oplossing, die het publiek kan vermoeden. De handeling
zelf, het tema, moet door het publiek gekend
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zijn, omdat het op die manier belang stelt in het spel van de akteurs en kan oordelen
of ze goed of slecht handelen. Als in een gebeuren iets voorkomt dat ‘ongewoon’ is,
dan moet dit ongewone in het begin van de handeling meegedeeld worden. Vroeger
nam de auteur altijd een bekend tema als stof voor zijn drama. Het is maar sinds het
naturalisme dat de auteur de gebeurtenis zelf schept. Denk b.v. aan Oidipus. De
toeschouwers kenden het hele geval Oidipus. Indien ze het niet hadden geleerd, zou
de handeling als spel hen niet geboeid hebben. Ze wisten wanneer Oidipus zich
vergiste.
Dat was wel een zwaar stuk. Laten we even verpozen en over uw gedichten spreken.
U begon die te publiceren in 1911.
Ja, in Rostra Gymnasiorum, het Hollandse zusterblad van De Goedendag. Samen
met twee vrienden, Karl Mayer, die journalist is geweest aan de Nieuwe Rotterdamse
Courant, en met Van Meerbeek, die nu zijn carrière als onze ambassadeur te Londen
besloot, hebben we getracht de leerlingen van het officieel middelbaar onderwijs van
Vlaanderen in relatie te brengen met die van Holland. Een van onze oogpunten was
het streven naar een beschaafd Nederlands. De grootste tegenstand ondervonden we
hiervoor van de Hollanders, die het zo leuk vonden de Vlamingen in hun taaltje bezig
te horen. Wij voelden ons strijders voor een zaak en de Hollanders repliceerden
daarop dat zij alleen leerlingen waren zonder enige politieke, wijsgerige of andere
bekommernis. Het is mij ooit gebeurd dat ik op een van onze kongressen Van
Rijswijck citeerde en het had over Er waren twee koningskinderen, om de toenadering
Noord-Zuid te bepleiten. Achteraf lees ik in een Hollands krantenverslag dat ik de
Vlaamse jongens de raad gegeven heb verliefd te worden op Hollandse meisjes!
*
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De gedichten van Michel van Vlaenderen verschenen ook in De Goedendag, later
in het Zondagsblad van Vooruit, maar dan uit vrees voor de familie onder schuilnaam.
De vader van de dichter was een statig en ernstig liberaal, van beroep makelaar in
textielgrondstoffen, een zaak die Michel van Vlaenderen later om den brode heeft
overgenomen en tot op deze dag verder heeft gevoerd.
Aanvankelijk wou hij ingenieur worden maar wegens de moeilijkheden verliet hij
het ateneum, studeerde op zijn eentje Latijn en Grieks, ging naar de Centrale
Examenkommissie en begon het eerste jaar rechten aan de universiteit te Gent.
Hij sticht in het eerste jaar al 't Zal wel gaan, waarvan hij beheerder wordt. Hij
wil met de Heremanszonen, de oudleerlingen van het ateneum, toneel spelen en
maakt voor 't eerst een dekorontwerp voor Gudrun.
Als de universiteit bij het uitbreken van de oorlog gesloten wordt, wordt hij
journalist bij het Journal de Gand, een blad van de franskiljonse progressisten,
waarvoor hij landkaarten tekent en met een klein woordenboekje uit het Duits artikels
vertaalt in het Frans. Het werk lag hem niet en op aanraden van zijn vriend Van Rooy
ging hij naar de toneelschool van De Gruyter; ook om aan de verplichte werkneming
te ontsnappen.
*
Elke mededeling in uw biografie is verrassend. Ik lees nu: 1915: leerling en leraar
aan de toneelschool te Gent!
Toen ik op de toneelschool aankwam, mocht ik direkt in het tweede jaar omdat ik al
kon lezen en voordragen. Maar er was tekort aan leraars en ze stelden mij onmiddellijk
aan als leraar dramatische letterkunde. Ik wist er niets van, maar ik toog naar de
biblioteek van de universiteit, maakte er de hele literatuur door en konstateerde hoe
de ene schrij-
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ver de andere afschreef! Ik heb nog de steekkaarten met de titels van al de werken
die ik geraadpleegd heb. Ik heb dan maandenlang boeken gelezen en deze lektuur is
de basis geworden van wat ik weet en wat ik ken. Dit is een noodzakelijke grondslag:
de fantazie kan later alles aanvullen maar als er geen vaste basis is, hangt de fantazie
in de lucht. Ik heb daar dan een kursus koncentratie ingevoerd. Elke specialist kreeg
hetzelfde stuk en studeerde het met de leerlingen in voor zijn specialiteit: de een de
inhoud, de andere de taal, - dat was prof. Vercoullie - een derde het dekor en verder
moesten al de leerlingen een rol leren. We hebben daarop een jaar gezet. We hadden
maar één stuk gezien, maar we hadden wat geleerd.
U liet het daar niet bij want op 2 februari 1917 stichtte u een eigen toneelgroep die
in de Minard-schouwburg optrad.
Precies op 2 februari, de dag waarop in 1654 de Lucifer van Vondel in de
Amsterdamse Schouwburg werd gekreëerd. Wij ook voerden Lucifer op en wel in
doeken. Het werd zo een groot sukses dat de direktie van Minard mij voorstelde een
reeks te brengen en de verantwoordelijkheid te delen: fifty-fifty. Als er dan 20 man
in de zaal was, had ik niet veel verlies. Maar ik raakte toch in de schuld en om die
te betalen, ging ik blijspelen opvoeren in een circus.
En ondertussen schreef u zelf een stuk, dat in 1916 ook opgevoerd werd.
Dat kwam toch uit een andere hoek. Ik ben altijd voor geëngageerd toneel geweest
en op zekere dag zie ik, in de zaal van de Vooruit, een socialistisch stuk opvoeren.
Ik zeg: als ze maar dat kunnen, dat ze het dan laten. Dat kan ik beter. Op kerstavond
zet ik mij aan het werk en schrijf twee bedrijven. Drie maanden later wordt er mij
naar gevraagd en ik schrijf het derde. Dat was Golgotha, een uit-
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gesproken socialistisch stuk dat de opkomst van het socialisme op het platteland als
tema heeft: een boer die in de strijd tegen de reaktionaire baron ten onder gaat. De
Multatulikring voerde het stuk op en met goed gevolg. Ik had wel het geluk dat de
man die de hoofdrol in Het gezin van Paemel had gespeeld, ook in mijn stuk de
hoofdrol had. De tekst zelf was Vlaams geschreven en het werd boers gespeeld. Men
denkt er aan het nu weer eens opnieuw te gaan opvoeren.
Liet u het bij die ene poging?
Nee, ik schreef in 1917, direkt na Golgotha, een nieuw stuk in dezelfde toonaard:
Ruïnen. Het behandelt de beginstrijd van de arbeidersklasse voor een verbetering
van de lonen. Eénentwintig jaar later, in 1938, kreeg ik het opgevoerd en het werd
dan zelfs door Eduard Anseele ingeleid, drie dagen vóór hij stierf. Het werd nu pas
gedrukt en overkort gaat St.-Amandsberg het spelen.
Schrijft u nog altijd toneel?
Ik heb pas een scenario geschreven voor een ballet, om gedanst en gezongen te
worden op grond van folkloristische gegevens. De tekst zelf is in Gents dialekt en
de plaats van handeling is een Gents steegje: ‘op de-n-uge koer’. Er zit Koreaanse
en Japanse invloed in, omdat ik nogal wat kontakt gehad heb met Koreaanse en
Japanse dansgroepen in Parijs. Ik heb het aan De Vlaamse Gids aangeboden, maar
ze hebben het geweigerd. Dat is mij meer gebeurd, een dergelijke tegenslag, en ik
ben er aan gewoon. Gelukkig lijden de zaken daar niet onder!
U hebt circa 35 toneelstukken geschreven en er is geen denken aan die stuk voor
stuk te behandelen.
De helft is er ook maar van gespeeld. Precies in 1917-18 had ik veel geschreven. Ik
zond de handschriften naar
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het toneelfonds Janssens te Antwerpen en kreeg als antwoord dat die stukken voor
hun publiek te hoog lagen. Ik dacht dan maar: Nederland. Ik verstuur een brief naar
L. Simons van de Wereldbiblioteek waarin ik mijn stukken aanbied, maar ik vergeet
de stukken zelf op te sturen. Antwoord van Simons: tot onze spijt passen uw stukken
niet in het raam van onze uitgaven. Dan heb ik het maar opgegeven.
Laten we zeggen: de geheimen van de uitgeverij. Als we uw stukken volgens de
strekking indelen, zien we dat er twee uitgesproken genres zijn: bijbeltoneel en
socialistisch propagandatoneel. Dat verrast toch wel een beetje.
Ik zei u al dat ik altijd volledig voor geëngageerd toneel ben geweest. Als ik bij de
katolieken regisseerde, dan deed ik hen, en met overtuiging, uitgesproken katolieke
stukken spelen en bij de socialisten drong ik aan op socialistische stukken.
Hoe kwam u bij de bijbel?
Ik had met een liefhebberskring de Judas van Verschaeve gemonteerd, een opvoering
waarvan Putman me zei: ‘Het is de beste die ik ooit gezien heb, want het is de kortste.’
Sint-Niklaas vraagt mij dan ook bij hen Judas te komen regisseren. Ik antwoord: dat
kan ik niet meer, dat is een stuk met alleen woorden, een uitspraak die De Maeyer
trouwens beaamde. Ik stel voor er zelf een te schrijven. Ik begin de bijbel te bestuderen
en koop vier boeken kommentaar van geleerde jezuïeten om niet te ontsporen. In
Judas kwam al Maria Magdalena voor, maar terwijl ik aan de studie ben, ontdek ik
twee Maria's: Maria van Bethanië, de zuster van Lazarus, en Maria Magdala, de
hetaere. Daar zijn dan drie stukken uit voortgekomen: De tragedie van Judas, Maria
van Bethanië en Maria van Magdala. De eerste twee werden opgevoerd, het derde
niet, wat ik ook verwacht had,
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en daarom heb ik me daar volledig laten gaan. Ik laat in dit stuk Maria Magdala
dansen voor Kristus, terwijl de blik van Kristus haar steunt. Voor wie klein ziet, is
dat gewaagd en die dansscène wordt ook door E.H. De Maeyer gekarakteriseerd als
op het randje af gewaagd. Ik heb me in 1928 verdedigd en gezegd dat men kan laten
dansen en toch de sfeer zuiver houden, er is een verschil tussen de laxieve dans, die
Salome bij Johan de Meester moest dansen, en de dans in zijn zuiverste uitdrukking.
Het prettige is nu dat ik in 1940 een boek ontdek, Méthodes de danses religieuses
chrétiennes, waarin ik argumenten vind voor mijn stuk van twaalf jaar vroeger!
Typisch is het ook wel dat in het pasverschenen Jaarboek der Oostvlaamse
Letterkundigen E.H. De Maeyer deze stukken grondig bespreekt en dat er als illustratie
bij zijn artikel twee foto's van Maria van Magdala staan, met een dekor dat mijn stijl
verraadt. De foto's zijn van een opvoering van de Maria Magdala van Verschaeve
en het dekor werd gemaakt door Miel van Haver, die een van mijn leerlingen is
geweest!
Ik herinner me nog dat E.H. De Maeyer in deze uitzending met grote lof gesproken
heeft over de eerlijke manier waarop u de bijbelstof hebt behandeld.
Het is toch iets dat vanzelf spreekt. De bijbel is zo rijk aan diepzinnige karakters en
ideeën, dat de stof voor het grijpen ligt, een stof die door iedereen gekend is, die de
auteur niet eens moet uitvinden. Trouwens, wat hebben de schilders altijd gedaan,
en ook de komponisten? De bijbel met al zijn poëzie is hun steeds een bron van
inspiratie geweest. En ik vind het normaal dat katolieke kringen uitkomen voor hun
levensvisie. In De bedelaar onder de trap van Ghéon wordt de handeling op een
zeker ogenblik zeer intens. Wat heb ik dan gedaan bij de opvoering? Ik heb de aktrice
naar het proscenium, dat bij mij altijd een flink stuk de zaal ingaat, laten gaan en ik
heb ze daar laten
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bidden. Op dat moment hebben alle mensen gebeden omdat ze ontroerd werden door
de poëzie van het geloof. Als dat moment voorbij was, ging het toneel gewoon verder.
Welnu, de aktrice was mijn vrouw.
U hebt drie kerstspelen geschreven en er is daar één bij dat u op 18 uur tijds hebt
klaargemaakt?
Dat heb ik gedaan als plichtsgetrouw werkman. Ik had onder de oorlog een grote
montage gemaakt voor de Scrooge van Dickens, in de bewerking van Veterman, die
een jood was. We hadden toen pas last gehad omdat we Heijermans hadden opgevoerd
en ik had er me daar uitgepraat door te zeggen dat Heijermans katoliek gestorven
was. Nu kregen we met Veterman een nieuwe bedreiging. Ik zei tegen Staf Bruggen:
‘Ik schrijf een nieuw stuk.’ Hij speelde ondertussen Mon fils le ministre van André
Birabeau - dat is ook een jood - maar dat wisten de Duitsers niet. Ik moest echter
een Engelse tekst hebben van A Christmas Carol. Ik kreeg die van Robert Maes en
dezelfde avond, op 20 december 1941, om 22 uur, begon ik aan de bewerking en
beëindigde ze de volgende dag om 16 uur. Ik moest natuurlijk gedurig aan vechten
tegen de tekst van Veterman die in mijn hoofd zat en ik kon ook voorzien dat ze me
zouden verwijten dat ik Veterman geplagieerd had, wat ook gebeurd is. Daarom had
ik de Engelse tekst bijna slaafs vertaald. Ik moest toen niet te veel risiko lopen want
ik had al een straf opgelopen voor intellektuele sabotage, met verbod nog een voet
in de schouwburg te zetten. Die sanktie heeft Staf Bruggen niet willen aanvaarden
en ik mocht verder in de schouwburg komen.
En uw socialistische stukken?
Heb ik geschreven uit liefde voor de arbeider en omdat ik altijd aan de kant van de
verdrukten heb gestaan. Ik ben vooral in de Multatulikring aktief geweest en heb
daar
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zowel Antigone als Hasenclever doen opvoeren. Het gebeurde eens dat ze met een
stuk van Daan Boens aankwamen, dat in de loopgraven speelde en dat eindigde met
de overwinning van de arbeider. Er was iets dat mij daarin niet beviel: ik vond dat
militarisme niet hetzelfde was als de strijd van de arbeiders. Ik heb het stuk dan maar
alweer aangepast en veranderd en het met 500 figuranten opgevoerd, eerst in de
feestzaal van Vooruit, achteraf, na het sukses, op het grasplein van de velodroom.
Later heb ik dan een stuk gemaakt voor het socialistisch ziekenfonds om een
polikliniek in te wijden; dan een voor de dokwerkers; dan een voor de turners. Ik
schreef die op bestelling maar had er toch plezier aan, omdat ik respekt heb voor de
naïeve arbeider.
Voor het grote feest van het Algemeen Belgisch Vakverbond in 1948 heb ik nog
een massaspel uitgewerkt. Ze kwamen hier aan met een stuk dat niet deugde en ik
betoogde twee uur lang hoe het moest zijn. Er was weinig tijd en daarom adviseerde
ik het spel te doen uitvoeren door zwijgende mensen, met twee sprekers voor een
mikro. Achteraf bleek dat een typiste heel het gesprek en al de direktieven zorgvuldig
had opgetekend en alles werd in die zin uitgewerkt.
Een ander spel heb ik nog gemaakt voor het Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen, dat werd opgevoerd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel.
Het bestond uit dans, muziek, zang en koor. Ieder land was er vertegenwoordigd
door een eigen lied. Verder kwam er geen taal bij te pas aangezien het een
internationaal gezelschap was. Ik had daar niet zoveel ruimte en ik wilde in elk geval
het orkest en het koor achteraan op het toneel wegwerken. Ik heb dan dragende dekors
ontworpen, dekors die door turners weerden gedragen en die aan beide zijden konden
dienen. Elk lied werd uitgebeeld ofwel door Lydie Chagall of door een groep dansers
van Jeanne Brabants.
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Daar is alweer gebleken dat er zonder dialoog iets te doen is, dat met zang en
beweging alleen een opvoering te maken is. De Internationale mochten we daar niet
zingen, omdat er Amerikanen bij waren en die vonden dit lied te pro-Russisch. Ik
had de muziek dan zo laten aanpassen, dat er normaal moest uit voortvloeien dat de
mensen in de zaal de Internationale zouden beginnen te zingen, wat ik niet verhelpen
kon! Dat is ook gebeurd, maar de Hollanders hebben heftig geprotesteerd!
Over wat er bij die massaspelen komt kijken, kan ik uren vertellen. In 1938 zouden
we Artevelde eren en hier in Gent een groot massaspel uitvoeren in het feestlokaal.
Alles was afgesproken maar het was kort bij de verkiezingen en om de herbergiers
plezier te doen, eiste de schepen dat alle spelers eerst in stoet door de stad zouden
trekken. Ik heb er mij tegen verzet: mijn stuk is gevallen, maar de stoet is er geweest!
Verleden jaar moest het feit herdacht worden dat Artevelde honderd jaar geleden
hier zijn standbeeld kreeg. Mijn stuk kreeg weer een kans tot men de prijs van de
opvoering had berekend. Toen viel het weer... Nu ga ik mijn stuk veranderen en er
nieuwe waarheden in verwerken: Artevelde was een kapitalist, Denijs was een goede
demokraat...
Het is feitelijk toch een afwisseling van mee- en tegenvallers.
Dat is vriendelijk gezegd. Ik heb eens de tweede prijs gekregen in een toneelwedstrijd
voor mijn stuk Moloch, dat een echt socialistisch stuk is, maar dat natuurlijk nooit
werd opgevoerd. Het behandelt een komplot van kapitalisten die hun fabrieken van
de hand willen doen en aldus de arbeiders aan hun lot overlaten. Toen ik dat schreef,
leek het onwaarschijnlijk maar die dingen gebeuren nu, zoals Hollandse sociologen
het trouwens hadden voorzien en zoals wij hier in Gent voorbeelden hebben. Maar
ge moogt uw tijd nooit vooruit zijn!
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Laten we het nog even over een ander genre hebben en wel over het stuk dat
‘1918-1914’ heet, de tragedie van de IJzer. Daar staat als inlichting bij: ‘Het stuk
speelt achteruit van 1918 tot 1914!’
Is ook juist. Het stuk begint met de Brabançonne, waarna een onderwijzer spreekt
over de oorlog. Terwijl hij spreekt komen de soldaten uit hun graven en dan volgen
tableaus die de toestand aan het front uitbeelden in 1917, in 1916, in 1915 en het
eindigt met 1914, met de geestdriftige kreten van jongens die vrolijk naar de oorlog
trekken en vrouwen, die hen aanmoedigen. Dat klinkt natuurlijk bitter na het zien
van al die ellende. Maar niemand kent het stuk, niemand leest het en niemand speelt
het.
*
Als Michel van Vlaenderen aan zijn schrijftafel zit, ziet hij voor hem een door Saverijs
getekend diploma van het landjuweel te Deinze. Daaronder hangt een gezicht op het
begijnhof, dat hij zelf schilderde toen hij op de toneelschool was. Dit dekor voor een
stuk van Feber herinnert aan zijn aktiviteit bij de katolieke Gilde van Sint-Niklaas
en deze pot diende voor het stuk van Kleist De gebroken kruik, dat hij voor de televisie
regisseerde. De humor krijgt zijn deel in deze olijke schets van Bonneval die het
halen van het doek voorstelt.
Dit is een foto van Anna Blaman, die Michel van Vlaenderen als jong meisje goed
heeft gekend. Tenslotte is er nog een toneelmaquette van Michel van Vlaenderen,
die op de Exposition des Arts Décoratifs te Parijs bekroond werd.
Beneden in de salons heeft Saverijs weer de eer: een typisch doek uit zijn eerste
periode, een al even karakteristieke zwarte Leie en twee doeken die herinneren aan
het verblijf van de schilder in Frankrijk. Deze nimfen zijn leerlingen van de
toneelschool die Van de Veegaete in de
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verf heeft gezet. Onder dit doek van Piet Lippens, dat Lissewege voorstelt, staat een
biblioteek waarin de gastheer vele erepenningen bewaart. Het meest karakteristieke
opschrift staat op de medaille die hij van de provincie Oost-Vlaanderen kreeg: ‘Aan
Michel van Vlaenderen, toneelvernieuwer een leven lang!’ Op de biblioteek staat de
kop van de zestigjarige gastheer, gemaakt door Anteunis en wat verder die van Arie
van den Heuvel door Poutoe.
Maar liever dan in deze stadswoning verblijft Michel van Vlaenderen op zijn
buitenverblijf, waar hij meer ruimte heeft en vooral meer lucht én de natuur. Het heet
‘De Boomgaard’ en het staat in Baarle-Drongen, Gaverland 41.
*
Na deze prettige verpozing kunnen we weer aan de slag gaan, want we hebben nog
een zware agenda. Laten we het eerst hebben over uw Hollandse tijd.
Na de oorlog rees voor mij het probleem: voortstuderen of naar het toneel? Ik opteerde
voor het laatste maar ik had zo een minachting voor het Vlaamse toneel, dat ik naar
Nederland wilde. Ik speelde eerst enkele maanden bij de K.N.S. in Gent en kreeg
dan een engagement bij Spree in Rotterdam, die een specialist was in drakenspelen.
Hijzelf speelde altijd de hoofdrol en moest al het sukses voor zich alleen hebben. Ik
mocht de meeloper zijn. Ik heb daar in de grote Circus Schouwburg meegespeeld in
stukken als Mottige Janus, Het Teken des Kruises, De rode toga en dergelijke. Ik
heb daar toch een en ander geleerd en o.m. wat wijsheid. Als de zaal nokvol was,
dan was Spree nerveus en lastig; was er weinig volk, dan wreef hij in zijn handen en
zei vergenoegd: ‘Nu spelen we voor ons plezier!’
Een sympatieke opvatting! Daarna kwam u bij het Rotterdams Hofstad Toneel onder
Cor van der Lugt-Melsert.
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Dat was de ernstige leerschool. Er waren daar toen heel wat grote namen: La Roche,
mevrouw Tartaud, Crispijn, Jules Verstraete, ook Vlamingen dus. We hebben daar
eens Julius Caesar gespeeld met drie Vlamingen in de scène van het driemanschap.
Ik heb er gedebuteerd in de Beatrijs van Rutten in de rol van de oude pastoor en
moest er de repliek geven aan mevrouw Tartaud. Ze hadden dat stuk al 98 keer
gespeeld toen ik er in gedropt werd zonder enige repetitie. Maar het viel mee! Als
het kermis was in Groningen b.v. huurde het Rotterdams Hofstad Toneel de
schouwburg daar en speelde veertien dagen lang elke dag een ander stuk en in twaalf
ervan moest ik meespelen! Het was ook interessant omdat we in alle steden kwamen
en voor meer dan 50 verschillende soorten publiek mochten spelen, wat wel een
aanpassing vroeg. U weet dat de Rotterdammers in Nederland de reputatie hebben
slecht te spreken en ik had me bij hen aangepast. Toen we nu in Den Haag Beatrijs
opvoerden, sprak ik zoals ik het gewoon was. Zegt Jules Verstraete tegen mij: ‘Wat
voor een taal spreek jij?’ In Den Haag moest je namelijk met een verfijnde taal
uitpakken en de spelers pasten altijd spontaan hun taal aan het milieu waar ze speelden
aan. In Nederland bestaan er stijlen in de taal.
Hoelang bleef u daar?
Een paar jaar. Een interessant detail is dat ik in Rotterdam logeerde bij de moeder
van Anna Blaman, die ik als jong meisje daar zeer goed gekend heb. Het was een
afwezig kind dat buiten de werkelijkheid stond. Het gebeurde dat ze op de soep moest
passen en er uit louter verstrooidheid met de strijkstok van haar viool in roerde!
Knopen naaide ze zo maar aan de verkeerde kant. De toestand in haar onderhuis is
zeker de oorzaak geweest van haar latere houding tegenover het leven. Ik heb er
altijd spijt van gehad dat ik haar niet meer heb teruggezien. Mijn zoon Rudi
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was met haar in betrekking gekomen, toen hij haar vertalingen van Brecht wou
opvoeren en hij had met haar afgesproken dat ze naar Gent zou komen. Maar ze is
dan gestorven.
In die tijd hebt u ook principiële artikels geschreven over de toneelvernieuwing in
twee Hollandse bladen: ‘Het Toneel’ en ‘Het Masker’.
Onder meer zeven artikels over de regie van de stukken van Shakespeare en die
waren trouwens de aanleiding dat het Rotterdams Hofstad Toneel mij liet komen
voor een auditie. Toen ik daar dan een tijd was, heb ik ingezien dat ik er altijd maar
een akteurtje zou blijven en voor uw leven een klein akteur blijven, is het triestigste
wat er bestaat, tenzij ge het doet voor het geld. Ik kwam terug naar Vlaanderen met
het idee ermee op te houden. Toen ik opnieuw in Gent was, speelde ik op een feest
in de toneelschool mee in Als de kersen bloeien en in Pluk de dag van Fabricius. De
Gruyter was in de zaal. Een week later kwam Lieven de Gruyter bij mij en zegt:
‘Mijn broer gaat naar Antwerpen. Wilt ge bij het Vlaamse Volkstoneel komen, dan
moet ge binnen het uur een beslissing nemen.’ Ik aanvaardde zijn voorstel maar wist
niet dat de zaak delikaat was. Doordat ik regisseur werd, was Staf Bruggen regisseur
af. Staf heeft me dat nooit kwalijk genomen, heeft er nooit een woord over gezegd
en we zijn altijd de beste vrienden gebleven.
Wie was de direkteur dan?
Dr. Oskar de Gruyter bleef met name de leiding in handen hebben, ook al verbleef
hij in Antwerpen. De naam van de echte regisseur kwam nooit op het programma.
Het eerste stuk dat ik moest regisseren, was Meneer Pirroen. Ik ging bij De Gruyter
om raad en hij antwoordde: ‘Trek uw plan.’ Dat had hij me vroeger ook al gezegd
toen ik voor mijn regie van Gudrun bij hem aankwam. Ik maakte

Joos Florquin, Ten huize van... 3

63
daarop een schets van een modern dekor en legde het hem voor. Dan was het
antwoord: ‘We hebben geen geld.’ We hebben dan op de meest ellendige manier
toneel gespeeld, in de meest smakeloze en onestetische dekors die ge u kunt
voorstellen, het overschot van wat er ergens van vroegere dekors bleef staan. En dat
was zo overal in Vlaanderen, op alle plaatsen waar we gespeeld hebben, en dat waren
er heel wat. De Gruyter heeft altijd in het lelijke dekor gespeeld dat hij in de
schouwburg vond en hij heeft nooit die onestetische schermen achter doeken
verborgen. Het was hem alleen om het woord te doen en toen ik hier terugkwam,
stelde ik vast dat de sprekers vlug konden spreken maar dat ze in het beste geval een
soort slordig Hollands spraken maar geen organisch gegroeide taal.
In die tijd begint wat men gewoon is te noemen: de grote opgang van Het Vlaamse
Volkstoneel. U wordt beschouwd als een van de belangrijke tegenstanders van deze
beweging.
Het Vlaamse Volkstoneel was op een valse manier gegroeid. De Gruyter was met
het Fronttoneel begonnen en Staf Bruggen had zijn toneel opgericht te Göttingen.
Na de oorlog werd het toneel beschouwd als een zaak van de Vossen, de Vlaamse
Oudstrijders, en Jef Goossenaerts had daarvan in feite de leiding. Goossenaerts vraagt
aan Staf Bruggen of hij met Het Vlaamse Volkstoneel wil meedoen. Staf vraagt
beraad en eer hij zijn antwoord kan geven, doet Goossenaerts hetzelfde voorstel aan
De Gruyter, die wel aanvaardt. Zoals altijd heeft Staf zich bij de omstandigheden
neergelegd.
Het toneel was toen een uiting van vlaamsgezindheid en men zocht naar motieven
om deze overtuiging te voeden. In Oostkamp b.v. werd Dolle Hans van Fabricius
opgevoerd, een stuk dat met Vlaanderen niets te maken heeft. Maar Dolle Hans werd
de flamingant en de majoor, die
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erin voorkomt, de franskiljon en dat werkte zo erg dat de Vlaamse Oudstrijders het
toneel opsprongen om de majoor de keel toe te nijpen! De Vossen hadden een soort
minderwaardigheidscomplex: ze voelden zich buiten de maatschappij. Maar in de
zaal voelden ze zich opgezweept en kregen ze een meerderwaardigheidscomplex.
Het was een eigenaardige toestand. Toen het anti-oorlogsstuk van Putman, Het
oordeel van Olga, werd opgevoerd, verergerde het verzet van de anti-Vlaamse
elementen. Het was dus een gevoel van vlaamsgezindheid dat de mensen tot het
toneel bracht, maar geen artistieke bekommernis. Er was ook een streven naar
beschaafde taal maar dat was erg artificieel. In Vlaanderen kwam er een A.B.N.
zonder enige nuance, daar waar het Hollands-Nederlands vol schakeringen zit. Een
meid of een koetsier spreken daar de taal van hun stand. Bij ons spreekt iedereen
hetzelfde Nederlands. Men vergeet te veel bij ons dat in alle talen de rijkdom van
het dialekt kleur gegeven heeft aan de dialoog. Ons Vlaams-Nederlands heeft dat
niet, onze dialekten hebben het wel. Zo komt het dat de Vlaamse toneelschrijvers
geen dialoog kunnen schrijven en dat ze b.v. in de meest gemoedelijke dialoog stijve
stadhuiswoorden verwerken, om van de wendingen niet te spreken. De Hollanders
aanvaarden ze daarom niet.
En Hugo Claus?
Hugo Claus is een uitgeslapen en handige kerel, die een vlug taalvirtuoos is en wiens
Nederlands beïnvloed wordt door dat van zijn vrouw. Zie naar het sukses van Karel
van de Woestijne in Holland. Dat is louter te danken aan zijn dialektisch getinte taal,
want dat nemen de Hollanders wel omdat ze er iets natuurlijks in voelen.
Is dat een pleidooi voor het dialekt?
Een volk dat niet in staat geweest is een eigen taal te ont-
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wikkelen, moet een eigen taal vormen. Het is een pleidooi voor algemeen vlot
Nederlands.
U hebt Het Vlaamse Volkstoneel dan gauw verlaten?
Na een jaar en om diverse redenen, materiële onder meer. De spelers hier in
Vlaanderen werden behandeld als proleten. Ge moest in de meest onooglijke zalen
spelen en op vele plaatsen was er geen ruimte om u om te kleden, tenzij een smerig
hok. Ik was aan het nette Holland gewoon waar de speler fatsoenlijk werd
ondergebracht en een zeker komfort genoot. Toen ik dan een aanbod kreeg om in
Gent akteur en regisseur te worden van gesproken toneel, heb ik het aanvaard. Het
was salonkomiek, maar ja.
En de toneelvernieuwing?
Ik heb in Gent geprobeerd te werken met moderne dekors maar er was geen geld.
Toch bracht ik een moderne opvoering van Het stille huis van Putman, maar ik had
dan weer last met mijn direkteur, die mijn lichtregie niet verstond. Zo heb ik ook
Driekoningenavond van Shakespeare in een zeer spektakulaire opvoering gebracht.
Maar het ergste was steeds dat ge geen geld kreegt en dat ge wegens gebrek aan
materiaal niet modern kondt werken. Toch drong de vernieuwing door en ik slaagde
erin met een jonge groep akteurs van het gezelschap, mensen die ik mee had gevormd,
niet langer realistisch te spelen maar psychologisch. Maar na een staking werd ik
niet meer geëngageerd... De groep is achteraf uiteengevallen en ik ben dan operettes
gaan regisseren, dingen die winstgevend waren voor de direkteur.
Ook bij het amateurstoneel bent u gaan regisseren en wel bij het katolieke.
Dat is louter toeval geweest. Ik ontmoet op Pinksteren 1924 in Brussel Herman van
Overbeke, die mij meetroont naar
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het kongres van het A.K.V.T., dat onder voorzitterschap van Dosfel plaats had.
Moulaert sprak er over de funktie van het voetlicht, iemand anders over dekors en
ik hoor daar nogal wat ketterij verkondigen. Ik kom er spontaan tussen en betoog
dat een katoliek stuk als Lucifer niet in een koud protestants dekor gespeeld moest
worden en ik zeg waarom: de protestantse regie zet altijd zes stijve Romaanse boogjes
op het toneel, een beeld dat zonder gevoel is, zonder poëzie en zonder verbeelding.
Ik had toen al een experiment gedaan en aan een katoliek beeldhouwer een projekt
gevraagd, hoe hij de hemel zou uitbeelden. Het mocht in geen geval gotiek zijn. Die
had me toen op het voorplan bladerlover voorgesteld en dan verder gele en blauwe
doeken. Ik heb het nooit gebruikt.
Enkele tijd later komen Aloïs de Maeyer en Miel van Haver in Gent zoeken naar
die regisseur, die in Brussel had gesproken om hem te vragen voor de Gilde van
Sint-Niklaas. Ik stel als konditie: als het modern mag zijn, modern en geëngageerd,
dus katoliek. Zij vroegen niet beter omdat ze de invloed al ondergaan hadden van
Prosper Thuysbaert, die een bewonderaar was van Ghéon en niet alleen de geest van
Ghéon had verstaan maar hem ook verstandig toepaste. Daarbij gebruikte hij in het
dekor de sobere tekenstijl van Jacques Copeau, die hij in de Vieux Colombier aan
het werk had gezien. Ook hier was weer de geest van Copeau van belang, maar de
Vlamingen zagen weer alleen het uiterlijke: ze propageerden alleen het
Colombier-dekor maar niet de vernieuwde geest, niet de groepsgeest die Copeau
voorstond. De rol van Thuysbaert in onze toneelbeweging is groter dan men doorgaans
vermoedt en dat komt omdat hij niet genoeg teoretisch heeft geschreven.
Wat was het eerste resultaat van uw aktiviteit in Sint-Niklaas?
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De opvoering van Lente, een stuk van Walschap en Delbeke. Het was een gewoon
stuk maar het bracht toch iets nieuws. Er waren in het stuk drie belangrijke momenten,
buiten en binnen. Het dekor draaide mee volgens de belangrijkheid van het element
dekor in de gang van het stuk, volgens de psychologie van het toneel dus. Ik had die
teorie geleerd van François de Curel. Een andere keer hebben we een dekor gehad
in blokdoosstijl dat door de schilder Pauwels was gemaakt voor de opvoering van
De bedelaar onder de trap en dat letterlijk geïmiteerd was van Lokeren. Daarbij
kwamen ook experimenten met licht, dingen die bij ons niet gedaan woorden omdat
er een gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek, en aan dat gemis gaan onze mensen
kapot. Over de opvoering van De bedelaar onder de trap schreven zowel dr. Theo
de Ronde als Willem Putman, Anton van de Velde en Jan Boon in de overtreffende
trap, o.m. in De Standaard. Dat heeft invloed gehad op de katolieke toneelkringen
in Vlaanderen, die veelal nog in het patronagetoneel stonden. Aangezien ik wegens
die staking mijn plaats verloren had in Gent, en omdat ik niet zedelijk kapot wilde
gaan, ben ik dan ingegaan op het verzoek van vele katolieke kringen om bij hen de
regie te voeren. Dat bracht dan mee dat ik de drie laatste maanden van het jaar 80
avonden ergens de regie voerde!
Heeft dat werk u veel voldoening gegeven en ziet u een gunstige evolutie in het
liefhebberstoneel?
Ik heb er veel genoegen aan beleefd, zowel in Aalst, Waregem als Kortrijk. Door
die drang naar vernieuwing hebben onze mensen met veel entoesiasme gewerkt. In
Hamme b.v. repeteerden we tot 10 uur 's avonds en dan begonnen de werkjongens
daar aan het dekor te timmeren, soms tot drie uur in de nacht. Ook het repertoire
kwam op hoger niveau en de uitspraak van het Nederlands werd veel beter. Alleen
heb ik de indruk dat er de laatste jaren een verflauwing
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is ingetreden: er komen weer meer en meet flauwe stukken op het programma en het
entoesiasme is ook veel minder. De kringen spelen nog twee keer per jaar omdat ze
anders geen toelagen krijgen.
*
Michel van Vlaenderen heeft meer dan driehonderd toneelstukken gemonteerd en
voor al die stukken het dekor ontworpen. In zijn montering van Het stille huis van
Willem Putman in 1923 deed hij een eerste poging om het strengrealistisch dekor
milder te maken, wat dan meteen de eerste stap was naar het symbolisme.
Uit de reeks stukken die hij verder op de meest diverse wijzen monteerde, lichten
we: Het geding van Ons Heer, door Paul de Mont (Sint-Niklaas, 1925), Franciscus,
door Ghéon (Aalst, 1926), Oidipus, in de versie van Cocteau, (Aalst, 1928), Macbeth,
door Shakespeare (Sint-Niklaas, 1930), Lanceloet van Denemarken (Gent, 1930),
Het verloren paradijs, door Willem Putman (Kortrijk, 1930), Huwelijken worden in
de hemel gesloten, door Hasenclever (Multatulikring, Gent, 1931), Rood, het stuk
tegen het fascisme, voor de B.S.P. (Gent, 1933).
*
We hebben het nog niet of weinig gehad over Het Vlaamse Volkstoneel van Johan
de Meester. U was er tegen!
Laat ik dan beginnen met te zeggen dat ik twee keer een opvoering van Het Vlaamse
Volkstoneel publiek heb onderbroken in de Minard-schouwburg. De eerste keer was
het bij de opvoering van de Faust van Marlowe. Faust werd gespeeld door Staf
Bruggen en de mooie Helena door Renaat Grassin in travesti. Ik ben dan in de zaal
recht-
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gestaan en heb geroepen: ‘Ge moogt met iedereen de zot houden maar niet met
Marlowe.’ Het was natuurlijk herrie in de zaal en er ontspon zich een hele diskussie
met de studenten boven op de engelenbak. Daarna werd er verder gespeeld!
Achteraf is er dan een polemiek geweest met Jan Boon in De Standaard. Jef Crick
komt mij de vraag stellen: ‘Is het Vlaams katoliek toneel goed?’ Ik antwoord: ‘Nee.
Ze spelen geen katoliek toneel, ze spelen alleen uiterlijk en ze spelen sensueel toneel.’
Jef Crick schrijft daarop een artikel onder de kop Spijkers met koppen, waarin hij al
mijn verwijten samenvat. Jan Boon richt dan een brief aan alle katolieke toneelmensen,
waarin hij schrijft: ‘Van Vlaenderen schrijft dat, dit is mijn mening, wat denkt u
ervan?’ Er is dan een hele polemiek gevolgd maar alle pasters gaven mij gelijk!
Een tweede incident is er dan geweest bij de opvoering van Een onnozel hart in
de wereld door de Ghelderode, in de zogezegde vertaling van Jan Boon. Ik kende
het stuk en toen ik de Nederlandse tekst las, stelde ik vast dat het een bewerking was:
zo werd o.m. de Internationale vervangen door de Marseillaise. Het antwoord van
Jan Boon was dat hij nooit beweerd had, dat het een vertaling was en dat zijn
bewerking de goedkeuring had van de Ghelderode. Toen het stuk werd opgevoerd,
hier in Gent, ben ik tijdens de vertoning weer eens rechtgesprongen toen ik zag hoe
ze Pantagleize de zot deden houden met de revolutie en ik heb tot de zaal geroepen:
‘Gij, strijdende Vlamingen, houdt de gek met de revolutie. Hoe is dat mogelijk!’
Weer herrie in de zaal natuurlijk en een diskussie met het publiek, vooral weer met
de studenten.
U had het vooral tegen De Meester.
Niet tegen hem, wel tegen zijn manier van werken. De Meester had Russische
monteringen gezien: de Russen
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hadden het toen niet gemakkelijk en ze hadden alleen brandhout om dekors te maken,
een materiaal dat ze dan ook handig gebruikten. Maar De Meester heeft weer het
Russisch systeem slechts van buitenaf gezien en hij wilde vooral gek doen, niet doen
als de anderen.
Er heeft bij Het Vlaamse Volkstoneel nooit een akteur normaal op zijn twee voeten
gestaan. Zo kwam het tot uitingen, die met het Vlaams karakter niets te maken hadden,
een karakter dat volgens mij altijd een kruising geweest is van romantisme en
mysticisme. Welnu, kijk naar de opvoering van Marieken van Nieumegen die De
Meester bracht: daar kwamen Engelse akrobatenrekken bij te pas. Dat had met het
stuk niets te maken en ik verweet De Meester juist dit gebrek aan overweging. Al
wat buitenissig was, haalde hij naar binnen. Op zekere dag ziet hij in een cirkus een
bol gebruiken, waarin men een projektor had verwerkt en die men hoog in de tent
had aangebracht om het spel van de clown kleur bij te zetten. Wat doet De Meester?
In zijn volgende montering van de Bourgeois-gentilhomme hangt er in het salon
natuurlijk zo een bol! Ik heb altijd gedacht dat het toneel de mensen moest aanspreken
en ontroeren maar De Meester had op dat stuk andere principes, die zo van Brecht
konden komen. In de Beeldekens van Sint-Franciscus is er op een zeker ogenblik
een ontroerend element, wanneer de paters naar Franciscus opgaan. Het publiek
wordt daar betrokken in een ontroering maar dat mocht niet, het moest er absoluut
aan herinnerd worden dat het toneel zag. En wat deed De Meester daarvoor? Hij liet
na die scène eenvoudig door twee akteurs een pistool afschieten naar de zaal. Het
had met dat stuk niets te maken maar het brak de illuzie.
Dat alles ergerde mij. Wij hadden iets veroverd en dan kwam daar iemand met
opvattingen en uitwerkingen die niet bij ons pasten. Het eerste Volkstoneel had met
zeer eenvoudige middelen een band gelegd met het volk. Het
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tweede Volkstoneel was puur snobisme en sprak alleen ook maar de snobs aan en
wie dat durfde zeggen, werd als onvolwassen beschouwd.
En ge kunt die voorbeelden vermenigvuldigen. Op een kongres in Brasschaat in
1928 spreekt Karel Albert over muziek. Ik kom in het debat tussen en zeg dat de
muziek van Karel Albert zo goed is, dat geen enkele akteur nog een woord moet
zeggen, want de muziek klinkt zo hard dat men ze toch niet kan verstaan. De muziek
schept de sfeer, werd dan geantwoord, en men verweet ons dat we de muziek
gebruikten om te ontroeren, wat natuurlijk niet mocht.
Ik heb daarmee ook amusante dingen beleefd. Op een groot kongres van het
A.K.V.T. in Sint-Niklaas, onder voorzitterschap van priester Bernaerts, werd de
vraag gesteld: Mag het Volkstoneel het voorbeeld zijn voor de liefhebbers van het
A.K.V.T.? Boon, die voorzichtig was, verdedigde de stelling dat het niet mocht. Ik
stond recht en zei: ‘Het Volkstoneel moet het voorbeeld zijn, want het Volkstoneel
is katoliek en krijgt katoliek geld, dus moet het voor de katolieken het voorbeeld
zijn!’ Natuurlijk heb ik dan mijn werkelijke visie toch kunnen doen aannemen. Het
ergste was dan dat ge nooit volledig kondt bewijzen wat het moest zijn: in ons
kapitalistisch stelsel is er daarvoor nooit geld. Ik had het doeken-dekor aanvaard uit
armoede. Dat was het goedkoopste maar het kostte nog veel geld, maar dat geld
konden we in een periode van gunstige konjunktuur toch krijgen van kapitalisten en
zelfs van oorlogswoekeraars. Maar toen rond de jaren 1930 de krisis kwam, was het
gedaan: er was helemaal geen geld meer te krijgen en de kringen waren verplicht
bepaalde stukken te kiezen die zeker volk zouden lokken, maar die op geen artistiek
peil meer stonden. Dan heb ik me teruggetrokken.
Godelaine heeft van u gezegd dat uw opvatting een kom-
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promis leek tussen die van De Gruyter en die van De Meester. E.H. De Maeyer
nuanceerde dat en schreef in 1926 dat de oude en de nieuwe school steeds rond de
prestaties van Michel van Vlaenderen verzoenden.
En Paul de Mont heeft gezegd: de regie van Van Vlaenderen doet denken aan de
tuinen van architekt Lenôtre; alles is uitgelijnd: ge krijgt impressies, ge ondergaat
een ontroering. Er is een zoeken naar de schoonheid, naar verduidelijking van de
psychologie.
De Gruyter was louter het woord terwijl ik de waarde van het woord zo wilde
aanwenden, dat de psychologie tot uiting kwam. Ik kende ook de bronnen waar De
Meester aan putte maar ik heb ze anders verwerkt. Mijn grote meester was van meet
af Gordon Craig, die me reeds het naturalistisch teater had doen voorbijgaan. Een
andere leermeester was Georg Fuchs. Ik kreeg onder de oorlog van De Gruyter een
boek van Georg Fuchs, waarin De Gruyter heel wat aantekeningen had gemaakt.
Wel, uit die randbemerkingen blijkt hoe De Gruyter tegen modern toneel was, hoe
hij er zich angstvallig tegen verweerde. Ikzelf heb bij Fuchs zeer veel geleerd. Hij
zelf stond onder invloed van Craig en was een anti-realist. Voor het dekor van Faust
b.v. plaatste hij een zuil die de hele kerk suggereerde. De tien plannen waarop de
Meininger speelden, bracht hij terug tot een minimum aan dekor en als hij een leger
moest uitbeelden, stelde hij de figuratie zo op, dat tien akteurs de indruk gaven van
een horde strijders. Dat systeem van vereenvoudiging heb ik van Fuchs en hiermee
bereikt ge het maximum van de kunst: elke akteur moet een plastische houding
hebben, die artistiek aandoet en suggestief werkt.
Er was dus toch een kompromis?
Ik ben niet zo revolutionair geweest. Ik heb wit licht vervangen door kleurlicht. Ik
heb sfeer gewekt en ik heb aan
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symbolisme gedaan, ook door de lijn van mijn dekor. Ik heb ook een wit dekor
gebouwd met in waaiervorm een zwart dekor ervoor en naargelang de sombere
gevoelens meer op de voorgrond traden, schoof het zwart dekor meer toe. Symbolisme
heeft voor mij op het toneel groot belang in die mate dat mijn tegenstanders zegden:
om Van Vlaenderen te begrijpen, moet ge een woordenboek gebruiken. Dat is flauwe
praat. Zie b.v. de groei van het dekor voor Lente, dat bij iedere montage anders was.
Ik heb ermee gewerkt bij boeren en werklieden en zij aanvaardden en verstonden
het. Zie de montering van de Paradijsvogels van Gaston Martens, een stuk dat wij
in West-Vlaanderen al lang ontdekt hadden eer Parijs wist dat het bestond. Ik had in
de achtergrond alleen een venster met driehoekig perspektief, dat met donker en licht
perfekt de dorpsstraat suggereerde en de boeren voelden het ook zo aan. Ik heb ook
met een onnoemlijk aantal pratikabels gewerkt en de akteurs trap op en trap af doen
draven.
Nog een laatste vraag dan over Het Vlaamse Volkstoneel. Heeft het Vlaanderen iets
gebracht?
Ja. Ware het er niet geweest, dan had het toneel in Vlaanderen alleen de invloed
ondergaan van het beroepstoneel dat anti-artistiek was en laag-bij-de-gronds. Doordat
Het Vlaamse Volkstoneel naar het platteland ging, heeft de gewone man ontdekt dat
er iets anders bestond en ik wil er uitdrukkelijk bij zeggen dat het de Vlaamse
studenten van Leuven geweest zijn die als steunpilaren van Het Vlaamse Volkstoneel
in hun respektieve woonplaatsen de liefde voor de hoge toneelkunst hebben
gepropageerd. Zij zijn de eersten geweest om zich boven de bourgeoiskultuur te
stellen.
Na de woelige jaren hebt u dan weer regiewerk gedaan bij het Nationaal Vlaams
Volkstoneel van Staf Bruggen.
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Ik zat hier in 1930 weer ontmoedigd in Baarle toen Staf Bruggen me kwam vragen
voor zijn groep te monteren. Ik heb dan eerst in openlucht Antigone van Sofokles
gemonteerd. Er was weer geen geld voor dekors en ik heb dan eenvoudig vier grote
masten opgesteld en daar middenin een blinkende schijf van een meter, die naar het
westen gericht was en waarin de zon speelde. Te midden van een omgeving van
bomen, had mijn dekor niets meer te maken met de werkelijkheid. Daarna heb ik
nog Noach van Obey gemonteerd in een dekor dat met pratikabels in blokvorm was
opgebouwd, wat het mogelijk maakte trap op en trap af te lopen. Dat heeft niet lang
geduurd. De Multatulikring te Gent wou meedoen aan wedstrijden en kwam mij
vragen bij hen te regisseren. Ik heb dan met hen de Lanceloet en de Gloriant
opgevoerd in de abdij van St.-Baafs. Ik had van de stukken een moderne bewerking
gemaakt om ze dichter bij de akteurs en het volk te brengen. Een Hollander schreef
daarover dat het merkwaardig was hoe goed de Vlaamse arbeiders Middelnederlandse
teksten konden zeggen en spelen!
De Lanceloet speelden we overdag, de Gloriant 's avonds. De opvoeringen hadden
nogal veel sukses maar men ontdekte ineens dat de Multatulikring een socialistische
kring was. De katolieken wilden dan op het Sint-Pietersplein ook wat doen en zo
werd beslist het bestaande krediet te verdelen tussen katolieken en socialisten. Ik
heb dan gezegd: ‘Geef maar alles aan de katolieken want zonder geld kan ik niets
doen,’ met het gevolg dat ook dat initiatief is doodgegaan. Er zat nochtans iets in.
Onze oude gebouwen kunnen uitstekend dienst doen als dekor voor goede vertoningen
en het zou het toerisme ten goede komen. Ik ben kwaad dat onze Elkerlyc hier niet
elk jaar wordt opgevoerd en dat we die eer uitsluitend aan het buitenland laten.
Kan het stadsbestuur van Gent daar niet voor zorgen?
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Het stadsbestuur beseft niet dat het de plicht heeft voor de spreiding van kultuur te
zorgen.
In Deinze hebt u wel meer kunnen bereiken?
We hebben daar o.m. De vertraagde film van Teirlinck opgevoerd in een dekor dat
ik getekend had en dat door Saverijs op een merkwaardige manier werd uitgewerkt.
Vooral de scène onder water was merveilleus. Over deze opvoering schreef Willem
Putman in de Nieuwe Rotterdamse Courant dat Teirlinck dat stuk in Brussel als een
uitdragerswinkel had opgevoerd en dat het bij ons toneel was.
Ik regisseerde in Deinze bij liberalen en katolieken en op zekere dag zei de
burgemeester me: ‘Speel nu eens met allemaal.’ Ik heb dan met akteurs van de vier
politieke kringen, de burgemeester te paard vooraan, Philippine van Vlaanderen van
Delacroix opgevoerd op het plein naast de kerk. Het is een hele gebeurtenis geworden.
De slag van de Gulden Sporen werd gesuggereerd door de plastische houding van
de turners. Daarnaast waren de boerenpaarden van Deinze van dienst: ik had alleen
het hoefgetrappel nodig en op een zeker ogenblik moesten die paarden met de ruiters
rondom het speelplein draven. De mannen hebben dat met een ongelooflijke overgave
gedaan. Ondertussen werd aan de Leie Bengaals vuur ontstoken en licht en geluid
werkten op verrassende wijze mee om de sfeer te scheppen.
Van 1940 tot 1944 bent u andermaal gaan samenwerken met Staf Bruggen in de
K.N.S. te Gent.
Het gesproken toneel bestond niet meer in Gent en ik vond dat er iets voor gedaan
moest worden. Er was een kulturele beweging onder Goossenaerts, die een
vergadering hield in ‘Pan’ en daar werd voorgesteld de schouwburg in Gent door
een eigen groep te laten bespelen en niet door buitenlanders, want ik reken Antwerpen
niet tot Vlaanderen.
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Ze hebben van het Belgisch schepenkollege gedaan gekregen, mede dank zij Anseele,
dat Staf Bruggen tot direkteur werd benoemd en dat de schouwburg door de stad zelf
werd geëxploiteerd.
Ik heb dan onmiddellijk een lijst opgesteld van Vlaamse stukken, want we wilden
het hele jaar door alleen Nederlandse stukken opvoeren onder het motto: geen rijker
kroon dan eigen schoon. Staf aarzelde nog wat, ook omdat we niet veel akteurs
hadden, en hij vroeg me een hand toe te steken bij de regie. Ik beloofde vier stukken
te monteren; het zijn er natuurlijk 23 geworden dat jaar. Toen we begonnen te werken,
hadden we geen kontrakt en geen enkel akteur wist hoeveel hij ging verdienen, maar
Staf is altijd een idealist geweest en hij heeft moedig standgehouden. We keken niet
naar het publiek, we speelden dikwijls in zeer modern dekor en speelden elke week
een ander stuk en toch repeteerden we vier weken voor elk stuk. We hebben razend
hard gewerkt: er waren soms akteurs, als Frans Roggen, die in één seizoen in 20
stukken optraden. Het derde jaar is er dan Charles Gilhuys bijgekomen, die de helft
van de regie op zich zou nemen: het resultaat was dat ik de twee derden van de
stukken heb geregisseerd, Staf enkele en Gilhuys de rest. We zijn dan ook stukken
van het internationaal repertorium gaan opvoeren wat ons vanwege de Duitsers nog
wat last heeft bezorgd. We mochten geen Nobelprijzen opvoeren en ook het nationaal
repertorium was niet goed gezien. We speelden in 1940 De pacificatie van Gent, in
1941 Egmont en het jaar daarop De witte kaproenen van Lievevrouw Coopman, met
muziek van Roels, het stuk waarmee de schouwburg in 1899 feestelijk was ingewijd.
*
Onder de direktie van Staf Bruggen monteerde Michel van
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Vlaenderen in de K.N.S. (1940-1944) o.m.: Don Quichot, door Pieter Langendijk,
Elkerlyc, De grote neuzen, door Gaston Martens, De vertraagde film, door Herman
Teirlinck, Peter en Adinda, door Willem Putman, Het geding van Ons Heer, door
Paul de Mont, Op de golven, door Axel Ivers, Hendrik IV, door Pirandello, De
medeplichtigen, door Goethe en Kerstnachtdroom, door Michel van Vlaenderen zelf.
*
Wat is er na de oorlog precies gebeurd?
Dupont, Roggen en ik deden onmiddellijk een aanvraag om te mogen voortspelen.
Men weerde Staf Bruggen en schoof hem dingen in de schoenen waarvan ik pertinent
wist dat ze niet waar waren. Ik heb Staf Bruggen dan ook verdedigd en we zijn altijd
goede vrienden gebleven. Ik werd dan aangesteld als direkteur en monteerde
onmiddellijk Tristan en Isolde van Johan Daisne. Doch toen kwamen de vliegende
bommen over Antwerpen en het K.N.S.-gezelschap ging naar Brugge waar geen
mens de vertoningen bijwoonde. De Ruyter wilde naar Gent komen spelen waartegen
ik me dan heftig verzette: ik wenste geen konkurrentie op eigen veld, het was zo al
moeilijk genoeg. Huysmans ging dan naar Buisseret om de toestand te redden: men
zou een nationaal toneel maken, d.w.z. Antwerpen, Gent en Brussel samen en de
toneelmensen van Gent konden overgaan naar Antwerpen. De stad Gent was zo blij
eindelijk vrij te zijn van die kulturele last, dat ze de schouwburg onmiddellijk aan
Antwerpen heeft gegeven. De Gentenaars voelden er niets voor naar Antwerpen te
gaan waar de direkteur de gewoonte had in te gaan op de eisen van een banaal publiek
terwijl de direkteur in Gent steeds een eigen politiek had gevolgd. Ik ben dan nog
naar Buisseret
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gegaan om hem te bezweren het toneel te Gent niet te doden. Buisseret antwoordde
mij dat hij realisaties wilde doorvoeren waaraan zijn naam als minister gekoppeld
zou blijven. Ik heb hem dan gevraagd voor Vlaanderen te doen wat hij voor het
Waalse landsgedeelte had gedaan, waar hij Les Comédiens Routiers had aangesteld,
maar ik heb niets kunnen verkrijgen.
Nu, na zoveel jaren, zeggen ze opnieuw: er moet toneel in Gent komen, maar ze
weten niet wat dat is. Ge stampt geen schouwburg uit de grond, ge moet zowel een
groep hebben als een publiek en beide moeten gevormd worden.
Men heeft uw grote verdiensten toch erkend door allerlei ereposten en eerbewijzen.
Ja, ze hebben me benoemd tot lid van de Raad voor dramatische kunst en ik werd
vaak naar het buitenland gezonden als afgevaardigde van de Belgische regering. Ik
was in Helsinki op het kongres van het avant garde-toneel en heb het er, in
aanwezigheid van Ionesco, verdedigd met een goddelijke inspiratie tegen de Russen
en de Bulgaren. Ik was in Wenen en ik ben een van de stichters van het Théâtre des
Nations. Ik was voorzitter van de toneelsektie op de Wereldtentoonstelling te Brussel.
Ik heb ons land een rol doen spelen in het Internationaal Teaterinstituut en ik heb de
présence belge voor het toneel in het buitenland wezenlijk gemaakt. Maar voor een
kunstenaar is dat allemaal bijkomstig: hij verlangt kreatief werk te doen en die kansen
kreeg ik niet. Ik heb dan ook uit alles ontslag genomen. Ik ben moe en ontmoedigd
en ik stel me nu soms wel eens de vraag: heb ik me dan altijd vergist?
Met uw temperament zal dat toch maar voorbijgaand zijn. We gaan in elk geval niet
op die matte toon eindigen. Ik ben natuurlijk nog lang niet uitgevraagd maar moet
het nu toch bij dit ene verzoek nog laten. U hebt een uitstekende
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reputatie als voordrachtkunstenaar en onder uw briostukken zijn o.m. ‘Thanatos en
de vreemdeling’ door Karel van de Woestijne en ‘De oude Trofime’ van Couperus.
Zou u ons niet een fragment uit een van deze twee stukken willen voordragen?
Die vraag is voor mij een verrassing want ik heb nooit kunnen ervaren dat ze in het
Brusselse wisten dat ik een scheppend kunstenaar was en dat ik aan voordrachtkunst
deed. Nu zou ik het voor u wel graag doen maar die voorlezing zou toch wel te lang
uitvallen. Als ge het goedvindt, zou ik liever Ons Diets voordragen, een stuk dat ik,
sinds het in 1912 in De Witte Kaproen verscheen, zeer vaak heb laten horen.
Ik ken het stuk niet maar zal er graag naar luisteren.
Ons Diets
Wat doen wij voor u, arm Diets, arm Diets?
Veel vragen, veel klagen, en verder niets.
Met lappen en lompen van wet op wet
Wordt een schittergewaad u aaneengezet,
Het pak van harlekijn. O spijt, o spot!
Zit liever naakt dan in 't kleed van de zot.
Zit liever ten gronde in uw grootse grief
Dan te gaan door uw land met een bedelbrief.
Eén dag nog. En 't volk, met mantel en kroon.
Baant stormenderhand u de weg tot de troon.
Er uit, de bijzit, de vreemde, het Frans!
De kinderkamer, de poppendans!
Een kranige daad, een krachtige schop...
Waar zijn ze nu, bijzit, kamer en pop?
In uw eigen huis zijt ge minder dan iets,
Maar morgen zijt ge alles, o moeder Diets!
René de Clercq

Uitzending: 26 maart 1964.
Michel van Vlaenderen overleed op 24 juni 1965.
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Reimond Kimpe
Nieuwe Oosterse Straat 46 a, Middelburg (Nederland)
Renaat Veremans1
‘Reimond Kimpe was kondukteur van Bruggen en Wegen te Lier en ook een goede
vriend van Felix 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 aanvaarden en de finale zoals ze nu is, werd door
Kimpe geïnspireerd. Hij zei: “Stel u eens voor dat al die schone 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.’

1

Renaat Veremans in Ten huize van..., tweede reeks, blz. 165-166. Uitg. Davidsfonds, 1964.
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‘En zie! ginder, heel, héél ver, een witte stip, langs de kant waar het Zuiden
openklaarde, reed de witte huifwagen de reuzenboging onderdoor. Alzo vertrok
Pallieter, de dagenmelker, uit het Neteland, en ging de wijde, schone wereld in, lijk
de vogels en de wind.’
*
Meneer Kimpe, u was het prototype voor ‘Pallieter’ van Felix Timmermans.
Prototype betekent: oorspronkelijk model en dat is wellicht toch wat sterk gezegd.
In feite is het zo, dat ik aan Felix Timmermans verschillende hoofdstukken van
Pallieter verteld heb en dat waren vooral grappen uit Oost-Vlaanderen, waar ik
vandaan kwam.
Zo steunt de geschiedenis van het naakt te paard rijden op de werkelijkheid. Toen
ik op de retorika was in het ateneum te Gent, zijn wij op een dag naar Zwijnaarde
gegaan en hebben daar esbattementen van dat soort uitgehaald. Andere voorvallen
zijn eveneens echt gebeurd: zo b.v. dat van Fransoen die averechts op de bok rijdt.
De Fé, Antoon Thiry, mijn vrouw en ik waren op bezoek bij De Saedeleer en het
was de Fé zelf die op de bok heeft gezeten.
Het is dus juist dat u ook het einde van het boek hebt beïnvloed?
Wij hebben daar zoveel over gesproken dat het als vanzelf kwam. De Fé kwam elke
week twee, drie avonden bij ons doorbrengen en dat werden dan gesprekken tot een
stuk in de nacht. De volgorde van de hoofdstukken in het boek is ook niet die van
het ontstaan: het derde of vierde b.v. is nummer één geworden, als gevolg van een
reisje naar Vlaanderen of Holland, ik weet het niet precies meer. We leefden in die
tijd als vrije vogels, bakten zelf onze kost,
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want als gevolg van een ziekte van mijn vrouw waren we vegetariërs geworden.
Vaak kwam de Fé op een zomerse middag door een zijdeurtje onze tuin binnengestapt
met zijn hondje Bobby, dat hij altijd bij zijn staart vasthield. Ook is er in het boek
een weerslag van een uitstap naar Walcheren, dat toen een droom was die nu niet
meer bestaat.
Heeft Felix Timmermans ooit over uw ‘geestelijke’ medewerking gesproken?
Hij heeft mij een exemplaar van de eerste uitgave geschonken en daarin een blad
volgeschreven over het ontstaan van Pallieter. Ik heb dat boek eens uitgeleend om
plezier te doen en ik heb het natuurlijk nooit meer teruggekregen.
Hoe hebt u Felix Timmermans feitelijk leren kennen?
Op een eigenaardige manier. Toen ik in Gent afgestudeerd was als burgerlijk
ingenieur, kreeg ik van Bruggen en Wegen een telegram met een aanstelling in
Mechelen. Ik zat diep in de put want ik had een hekel aan Mechelen: de stad is geen
Brussel, geen Antwerpen, naar mijn gevoelen niets. Ik maakte me klaar om een huis
te gaan zoeken in Mechelen toen ik een nieuw telegram kreeg: Mechelen is een
vergissing, het is Lier. Daarmee kon ik me verzoenen, ook al omdat de grootvader
van mijn vrouw een Lierenaar was geweest. Ik ging dus naar Lier om een huis te
zoeken. Dat was in november 1909. Op een echt winterse dag kwam ik daar met de
afschuwelijk-lelijke werkmanstrein in het oude station aan. De trein spuwde letterlijk
een massa uit en als laatste kwam ik het stationsplein opgewandeld. Er kwamen daar
twee mensen op me toe en de een zegde: ‘Zijt gij bij wijle Mon Kimpe niet?’ Ik
zegde ja. ‘Hier is Antoon Thiry en ik ben Felix Timmermans. Ik heb gehoord dat ge
hier een huis komt zoeken. We gaan eerst een pint pakken.’ We hebben dat gedaan,
het is er meer dan een geworden, en een huis heb ik die dag niet gevonden. Hoe ze
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wisten dat ik daar moest aankomen, weet ik niet meer. Ik had toen al een paar dingen
geschreven en door dat werk kenden ze me.
Timmermans was toen ook aan het begin van zijn carrière.
Hij leefde toen in het klimaat van Schemeringen van de dood, die hij wel onder de
invloed van Flor van Reeth heeft geschreven. Antoon Thiry was maar een meeloper.
Zodra ik definitief in Lier woonde, kwam de Fé geregeld bij mij, hij voelde dat ik
iets anders was, iets dat hij nodig had. Door ons dagelijks kontakt kreeg ik meer
invloed op hem en hij veranderde: hij kwam vrij van het spiritisme, van die
kwezelachtige, spookachtige verhalen. Als ik het zo mag zeggen: hij en ook zijn
vrienden zijn vrijzinniger geworden, wat niet betekent dat het vrijzinnigen werden.
Toen Fé zijn ernstige ziekte heeft doorgemaakt en een paar maanden in het ziekenhuis
lag, ben ik hem dagelijks gaan bezoeken. Hij was het andere uiterste van mij, stond,
wat kunst betreft, diametraal tegenover mij, maar we waren zeer goede vrienden.
U was getuige bij zijn huwelijk.
Hij is in mijn huis uitgetrouwd omdat ze er bij hem thuis tegen waren dat hij met
Marieke trouwde.
Hebt u zijn later werk ook gevolgd?
Hij zond mij elk boek maar wij spraken er nooit over. Hij was een geweldig artiest,
die helaas om den brode veel tijd heeft verspild met voordrachten geven in Duitsland
en Nederland. Hij was soms weken weg om zijn reeks lezingen af te werken en elk
optreden was een gegarandeerd sukses. Hij wist hoe hij zijn publiek moest aanpakken.
Van als hij in Duitsland zei: ‘Meine Madamen und Herren’ brulde heel de zaal. Ook
in Nederland ging dat zo. Hij bracht bewust het folkloristische aan, ook in zijn werk.
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Dat neemt toch niet weg dat ‘Boerenpsalm’ b.v. een groot boek is.
Daar heb ik alleen onrechtstreeks iets mee te maken. Ik las in die tijd De stille Don
van Sjolochov. Vooral het tweede deel is geweldig, het slaat alle boeken op dat
gebied. Ik had gevoeld dat de Fé anders wilde gaan schrijven en daarom schreef ik
hem: ‘Ge moet De stille Don lezen en dan een werk schrijven op die hoogte.’ Dat is
Boerenpsalm geworden.
Hoe ligt uw waardering nu voor het oeuvre van Felix Timmermans?
Mijn waardering is gewijzigd. Ik zie in het werk vier kardinale punten, vier
hoogtepunten: de donkere periode vóór Pallieter, die van Pallieter, dan Boerenspalm
en ten slotte enkele gedichten uit Adagio. Ik kreeg die gedichten toegestuurd naarmate
ze ontstonden. Fé kon niet meer schrijven en dikteerde ze aan Klaarken, zijn jongste
dochter, die ze ons dan stuurde.
Kunt u deze gewijzigde waardering voor Timmermans verklaren?
De tijd is enorm veranderd. De oude waarden zijn kapot en wij moeten de nieuwe
waarden trachten te erkennen.
Dat is een tema voor een hele diskussie, dat we vandaag niet zullen aansnijden. Maar
uw vriendschap voor Timmermans is gebleven tot op het einde?
Tot op het einde en ze is nu nog zuiver. Drie dagen voor zijn dood kreeg ik nog een
brief van hem, waarin hij schreef: ‘Als ik weer gezond wordt, Mon, dan ga ik
schilderen en dan zullen ze nog nooit zo'n kleuren gezien hebben.’
*
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Na de dood van Felix Timmermans heeft Reimond Kimpe aan hem dit In memoriam
gewijd:
De luiken zijn geloken,
de deuren zijn gedicht,
de sterren staan ontstoken,
de lampen geven licht.
Wie kwam is nu gekomen,
ik zie zijn aangezicht,
ik droom dezelfde dromen,
mijn rug naar hem gericht.
Wij spraken zonder spreken,
met woord noch wederwoord,
de stilte stond op breken,
geen stem heeft haar gestoord.
Wij weten wat wij wisten,
maar dieper drong het door,
wij gaven wat wij gisten,
in hem 'k mezelve hoor.
Zo zaten wij en zwegen,
en wisten van geen uur,
de wijzer draait zijn wegen,
gemeten aan de muur.
Wij zouden niets meer zeggen,
de lampen liepen leeg,
hij liet zijn handen leggen,
de stilte stil en zweeg.
Ik heb zijn groet begrepen,
hij stil is opgestaan,
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hij heeft mijn hand gegrepen,
is gaandeweg gegaan.
Hij zal nog keren komen,
wanneer, ik weet het wel:
als 't woord hem is ontnomen,
maar ik de letters spel.

Middelburg, de hoofdstad van de provincie Zeeland, ligt midden op het eiland
Walcheren. De bijna duizend jaar oude stad heeft uit het verleden prachtige gebouwen
bewaard: het stadhuis uit de 15de eeuw in Vlaamse gotiek, gebouwd door de Mechelse
architekten Keldermans, en Lange Jan, de 87 m. hoge, achthoekige kerktoren uit de
14de eeuw, die over gans Walcheren zichtbaar is.
Boven op de toren heeft men een prachtig vergezicht dat bij helder weer reikt tot
de Vlaamse kust en Antwerpen. Op de kaaien ziet men nog talrijke 17de- en
18de-eeuwse woningen, die vaak een naam dragen en tot in het drukke centrum van
de stad leeft de traditie in de lokale klederdracht van vele vrouwen.
Middelburg is een stuk Vlaanderen in Nederland en de toeloop van Belgische
toeristen is er zo groot, dat de prijzen er zowel in gulden als frank staan aangegeven.
In de nabijheid van de Oostkerk, een rechthoekige koepelkerk in Italiaanse
renaissance, ligt de Nieuwe Oosterse Straat, parallel met een stadsgracht. In dit oude
stadsdeel staat, te midden van verweerde en vermoeid tegen elkaar aanleunende
huizen, een moderne woning met een gele deur, gevat in een rechtlijnige, wit
geschilderde gevel.
*
U woont al 46 jaar hier in Middelburg. Is er nog iets van de geboren Gentenaar in
u overgebleven?
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De kwaliteiten, hoop ik, al is op het geheel wel wat sleet gekomen. Wat mijn geboorte
betreft, moet ik zeggen dat ik twee keer werd geboren. In feite zag ik het levenslicht
op 6 december maar mijn vader, die vleeshouwer was, kon mij op die zaterdag niet
laten inschrijven en zo is dat gebeurd op 8 december. Ik zal dus altijd twee dagen
langer leven.
Dit jaar, op 8 december, wordt het dan 79 jaar en twee dagen. U hebt toch nog
jeugdherinneringen aan Gent? Zijn er daar markante bij?
Ik zat op dezelfde bank als Albert Servaes. Verder was daar ook Oskar de Gruyter,
met wie ik goed bevriend was. Hij ging vastberaden de weg op om filoloog te worden
en ik had dat ook willen doen, maar ik mocht niet van mijn ouders. Het is in mijn
leven vaak zo gegaan: er was een vaste straat, maar links of rechts werd ik altijd
afgesneden. Op het moment zelf was dat pijnlijk, later bleek het goed te zijn.
En de leraars?
De belangrijkste was dr. Haller von Ziegesar, een Gentenaar die ons aardrijkskunde
gaf en de grote promotor was van het aktivisme. Hij is verantwoordelijk voor de
richting die veel leerlingen zijn ingegaan.
U studeerde aan de universiteit in Gent voor civiel ingenieur. Wie bepaalde die
studierichting?
Mijn ouders. Er kwam bij ons een vriend aan huis die hoofdingenieur was en die
beweerde dat die studie de meeste mogelijkheden bood. Ik was zwak en heb me laten
doen.
U had nochtans al heel vroeg kontakt met Sint-Martens-Latem. Hoe gebeurde dat?
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Latem had de reputatie een ideaal dorp te zijn en op zekere dag ben ik er naar toe
gewandeld met dichter Firmin van Hecke. De Saedeleer was daar toen aktief en ook
De Praetere.
Dat was nog de eerste Latemse school.
Cyriel Buysse was daar toen een van de grote figuren en in de schilderkunst was
Emile Claus de grote man. Zelfs Permeke, die toen in Afsnee woonde, schilderde à
la Claus: pointillisme en ‘Vie et Lumière’. Heel Latem schilderde verder à la de
Cidaner, de man die begon met het ontdubbelen van de kleur: een geel kopje gaf een
blauwe schaduw, een rood kopje een groene schaduw. De hoofdkleuren werden dus
gesteld tegenover de komplementaire. Dat was volkomen harmonisch zoals de
regenboog en daar kwam nooit een bruine of vuile kleur bij te pas. De man die daar
't eerst mee gebroken heeft, vóór Permeke, is Servaes en dat is dan nog toevallig
geweest. Servaes stond in Latem wat alleen: de anderen namen hem niet als schilder
en puur uit reaktie, omdat hij zoveel geplaagd werd, is Servaes donker gaan schilderen,
met mest en met schoensmeer. Wat dan ook nog goedkoper uitviel. Permeke heeft
dat van Servaes overgenomen en dat is het vertrek geworden van de Latemse school.
Alleen Léon de Smet is in de sfeer van ‘Vie et Lumière’ blijven werken. De grote
spil van Latem was en is nog Frits van den Berghe.
Was u aktief bij deze kunstrichting betrokken?
Jawel. Enkelen van ons voelden dat het pointillisme de weg niet was. Ik heb toen
samen met Gust de Smet en Frits van den Berghe een manifest opgesteld tegen de
werkwijze van de luministen, vooral tegen ‘Vie et Lumière’. Wij konden dat doen
omdat we de steun hadden van Baertsoen, een schilder van Gent, die fortuin had en
zich kon distantiëren van een bestaande strekking. We hebben dan een
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kleine vereniging gesticht waarvan ik sekretaris was en we vatten onmiddellijk het
plan op een expositie in te richten in het Casino te Gent. Ons initiatief groeide zo
sterk uit dat ik het werk niet meer alleen kon doen en Karel van de Woestijne, die
toen in Brussel al woonde, werd dan hoofdsekretaris met mij als hulpsekretaris. Wij
wilden terug naar de natuur, niet naar het licht: door het licht werd de vorm
verwaarloosd, het was een pure lichtspeling geworden. Sindsdien heeft men
vastgesteld dat het onmogelijk is buiten te schilderen, wat nu nog nawerkt: vroeger
kondt ge in Veere een hele reeks schilders buiten bezig zien, nu zijn er dat nauwelijks
nog enkele.
U hebt dus Karel van de Woestijne ook goed gekend?
De man met de eeuwige hooikoorts! Iedere avond las hij een blad voor uit de Ilias,
in het Grieks. We begrepen er niet veel van maar toch was het als muziek zo
welluidend voor ons. Ik heb bij Karel van de Woestijne zijn broer Gust weten
aankomen. Ik zat op zekere dag in dat geel burgerlijk huisje dat Karel daar bewoonde.
Het regende pijpestelen, we wisten niet wat doen en keken uit op de dreef die voor
ons lag. Daar zagen we een eigenaardige figuur naar ons toekomen. We zagen dat
het een pater was en onder de pij stak Gustaaf van de Woestijne. Hij was novice
geweest in een klooster en had het er niet kunnen uithouden. Hij is dan bij Karel
blijven wonen, ook als Karel naar Gent verhuisde. Later is Gust dan gaan vrijen met
een boerenmeisje, waarvan hij een portret gemaakt heeft, het mooiste dat hij ooit
heeft getekend. Het hangt nu in het museum van Gent: een meisje met een kleedje
vol blauwe bolletjes. Het schilderij staat boven alle richtingen en Gust heeft nooit
meer zo iets sterks getekend als dit. De tekening is nu een beetje vergaan maar ze is
nog altijd bijzonder prachtig. Gust was trouwens een echte portrettist: hij begon met
de nagel van een teen te schil-
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deren en ging dan naar omhoog tot hij aan de kop kwam.
Tussen Servaes en Gust van de Woestijne was er veel vriendschap en hun werken
stonden een tijdlang onder mekaars invloed: de grond van hun vriendschap was wel
een gemeenzame voorliefde voor mysticisme en als persoonlijkheden weken ze af
van de andere artiesten. Servaes was evenwel sterker en groter dan Gust. Toch was
Gust interessant: hij heeft een reeks portretten gemaakt van edele dames en heren
die ik geëxposeerd heb in de Cercle artistique te Gent. Hij maakte altijd zeer grote
doeken en het was niet altijd gemakkelijk ze onder te brengen. Later, toen hij direkteur
werd in Mechelen, heeft hij helaas nog weinig gedaan.
Was u toen zelf al aan het schilderen?
Nee. Ik herinner me alleen dat ik eens een tekening gemaakt heb toen ik vier, vijf
jaar was en de herinnering hiervan is me duidelijk bijgebleven. Een vriendin van
moeder kwam in het kraambed en ik moest met moeder mee op bezoek want het
kindje zou natuurlijk suiker hebben ‘gedeponeerd’. Ik zag daar een klassiek oud
ledikant met twee matrassen en daarop, omgeven met kant, de vrouw die ik niet
herkende. Vooral werd ik geabsorbeerd door dat wiegje vol kant en tule. Ik voelde
me verloren en wilde geen woord spreken. Toen ik thuiskwam, kreeg ik een flink
standje omdat ik zo onbeleefd was geweest. 's Avonds, toen ik uit de kuip kwam
waarin moeder me had gewassen, heb ik kaas gegeten en kaas at men in die tijd niet
alle dagen. Op een wit papier heb ik dan ineens de hele scène uitgetekend. Mijn
ouders die dat zagen, werden bang en durfden niets zeggen. 's Anderendaags kwam
er een artistieke neef op bezoek en die voorspelde dat ik het ooit ver zou brengen.
Maar dertig jaar lang heb ik daarna niet getekend of geschilderd.
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U debuteerde op artistiek gebied met verzen.
Eerst in De Blauwvoet, een blad dat door Maurits Sabbe werd uitgegeven, later in
Jong leven, een maandschrift dat in het leven was geroepen door Paul Gustave van
Hecke en dat door Adolf Herckenrath werd uitgegeven.
Wie waren uw idolen op letterkundig gebied?
Stijn Streuvels hoorden wij op een voorlezing en zijn boeken sloegen toen in. Dan
ook Karel van de Woestijne. Ik had ook een verering voor de Tachtigers en verzen
van mij verschenen nog in De Nieuwe Gids, onder de redaktie van Kloos.
U had dus al vroeg kontakt met Nederland?
Dat wel, maar ik moet toch met nadruk zeggen dat ik op kunstgebied gemerkt geweest
ben door de geest van Oost-Vlaanderen en dat klimaat was gekondenseerd in Latem.
Viérin b.v., die in Kortrijk woonde, was daar al niet meer bij. Nu heeft Latem een
weidse naam maar in feite zijn dat twee, drie mensen geweest. Die stempel van
herkomst, die geest van Oost-Vlaanderen droeg ik in mij en heb ik meegenomen
toen ik er wegging. Dat viel vooral op toen ik later in Lier was. Latem is niet denkbaar
in Brabant, het is typisch van Oost-Vlaanderen en een beetje, maar niet veel,
West-Vlaanderen. In Lier heb ik een eigenaardig type leren kennen: Raymond
Delahay. Hij schilderde op zijn Latems, pointillistisch. Hij was het Brabants type
van de artiest: hij droeg een pelerine, lang haar en sandalen. Daarbij was hij exuberant,
diepzinnig en spiritistisch. Hij is later als eerste soldaat gesneuveld op het fort van
Loncin. Wel, zo een figuur was in Latem niet denkbaar. Latem had zijn eigen manier
van een schilderij te bezien en te koncipiëren en die was helemaal anders dan elders.
Iemand als Isidoor Opsomer heeft altijd wat afzijdig gestaan van
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Latem, misschien wel tot zijn spijt. De Saedeleer was een soort overgangsfiguur
tussen de Leie en Brabant. De Saedeleer schilderde altijd in een grote keet met drie
muren die op wielen stond en hij draaide die in de richting van wat hij wilde
schilderen. Met een fijn penseeltje schetste hij eerst een boom in kleurloze verf en
daarover kwam dan verf, maar het boompje bleef in reliëf. Als hij in de winter een
sneeuwlandschap schilderde, dan plaatste hij een kacheltje in de keet.
De verbinding tussen Oost-Vlaanderen en Brabant gebeurde via de Fé en de
schilderijen van Breugel, die De Saedeleer probeerde na te volgen. Een
winterlandschap van De Saedeleer is Breugel maar Breugel is veel sterker.
Ik voel me geneigd te zeggen: Timmermans, kind van Brabant, was een heerlijke
wildzang. Reimond Kimpe, zoon van Gent, man van orde en tucht! Het eerste werk
dat u gepubliceerd hebt, heet ‘Langsheen de gulden middenweg’. Dat was in 1912.
Wat voor een boekje is dat?
Aforismen.
Leer u uit te leven zoals ge zijt, om zodoende te zijn wat ge wildet dat ge worden
zoudt.
Zij opdat gij eenmaal wonde.
Ken u-zelf en gij kent God.
Volg de stem uws harten, en wat gij doet, is welgedaan.
Dat lijkt me een pleidooi voor de innerlijke waarde van de onafhankelijke mens.
Onderschrijft u die uitspraken nog?
Men moet ze in een verband zien en als men er een zonder meer uitlicht, kan dat een
verkeerde indruk geven. Toen het boekje verscheen, heeft dat in Lier ook wat deining
verwekt. In een preek werd er gewaarschuwd voor de slechte invloed van een
vreemdeling te Lier. Mijn naam werd niet vernoemd maar iedereen wist over wie
het ging. Er werd
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de raad gegeven elke omgang met zo iemand te vermijden. Het gevolg was dat 's
avonds mijn kamer vol volk zat. Zoals ik straks al zei, is het die invloed die
Timmermans heeft losgemaakt van het kwezelachtige en spookachtige van de
godsdienst.
Het jaar daarop, in 1913, hebt u dan een bundel verzen gepubliceerd:
‘Dan huivert soms in mij de vraag
waartoe dit àl mijn vreugd en leed,
waartoe dit leven dienen zal.’

Schrijft u nog verzen?
Verzen hebben mij altijd parten gespeeld. Ik maak er steeds weer. Het is een
tussenpoos in de manier van schilderen. Ik heb een volle tas staan.
Krijgen we een primeur?

Rood gelijk mijn hart
Mijn venster prijkt in paarse verf,
en tegen duivel en verderf
daarboven paars een kruis;
zo komen spoken niet in huis,
want 't huis is kloek gebalkt,
en al de muren wit gekalkt.
Maar lang al zijn de geesten binnen,
kan zonder geest niet veel beginnen;
de vraag hoe gaan z'er uit,
en zonder opzien en geluid:
ik liet de kamers zwart
daarom, en rood, gelijk mijn hart.

*
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Na zijn Verzen publiceerde Reimond Kimpe nog een bundel novellen, Levenswetten,
een toneelspel Het bateloos offer en in de befaamde Duimpjesuitgave verscheen van
hem Iphigeneia, vrij bewerkt naar het oorspronkelijke drama. Dat literair werk
gebeurde na zijn dagtaak als kondukteur: zo bouwde hij in die tijd de nieuwe Molbrug
te Lier, een van de eerste bruggen in gewapend beton. Bij het uitbreken van de oorlog
werd Reimond Kimpe als staatsambtenaar gemobiliseerd, met de rang van officier,
in de geniedienst en hij bleef dat tot aan de val van Antwerpen. Achteraf werd hij
door de Duitsers als kondukteur afgezet.
*
Onder de eerste wereldoorlog hebt u aan politiek gedaan.
Als zovelen van mijn generatie, maar toch was er veel schakering in deze politiek.
Ik ben te Lier de oprichter geweest van Jong Vlaanderen en dat was iets apart; dat
was niet de jong-Vlaamse gedachte zoals ze beleden werd door anderen, die politiek
Duitsgezind waren. In Lier ijverden we voor Groot-Nederland. Ons ideaal was dat
van Joris van Severen: het oude Boergondië. Ik had te Lier een geweldige aanhang.
We hebben ook wel ruzie gehad met andere aktivisten over het propageren van
gedachten, o.m. met Picard.
*
Reimond Kimpe verdedigde zijn overtuiging in vele artikelen onder de slagzin:
‘Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand, sta ik recht voor u, vecht voor u’. Van
1917 tot 1918 doceerde hij aan de Hogeschool te Gent. Na de oorlog week hij uit
naar Nederland, verbleef eerst een jaar te Zeist en vestigde zich dan te Middelburg.
*
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U was 34 jaar toen u zich in Middelburg vestigde. Wat hebt u dan gedaan?
Huizen gebouwd, vijf jaar lang, samen met een timmerman. Ge kondt in Nederland
na de oorlog zoveel krediet krijgen als ge wilde, vooral als ge Vlaming waart. Ik heb
daar reeksen van 50, van 20, van 30 woningen gebouwd, alles samen wel 300. Ik
heb ook de eerste betonwegen in Brabant gebouwd, voor het Rijk en de gemeente,
en die liggen er nog. Maar achteraf is er dan een enorme krisis gekomen en heel de
aannemerij ging kapot. Op een enkele avond verloort ge 30.000 gulden, alleen via
telefoontjes. Er bestond toen geen organisatie op financieel gebied zoals nu. Ik kon
het niet meer aan. Ik heb al wat ik verdiend had gegeven om het gat te dichten en de
schuldeisers hebben dat aanvaard. Toen ben ik ziek geworden.
Vijf jaar na de oorlog. Dat brengt ons in 1923. U was toen 38 jaar en u had nog
altijd niet geschilderd.
Dat is begonnen in het jaar dat ik ziek was. Die opwelling is toen gekomen en omdat
ik ziek was, was mijn tegenstand zwak en zo heb ik eraan toegegeven. Het is mijn
redding geweest. Tot dan toe had ik een enkele keer in Lier een schilderijtje gemaakt
van een Vlaamse schuur in de avond bij de brug van Itegem.
Had u enige opleiding gekregen, akademie gelopen of zo?
Niets van dat al. Alleen een vorming voor technisch tekenen.
Hebt u er nooit spijt van gehad dat u die studies voor burgerlijk ingenieur hebt
gedaan?
Feitelijk wel. Ik had beter architektuur gedaan omdat dit een gemengde, een toegepaste
kunst is.
Dat technisch tekenen is uw schilderkunst toch ten goede gekomen. Wat begon u te
schilderen?
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Vormen van gebouwen met bomen, grachten met bomen, oude huizen. De mooie
vormen trokken mijn aandacht. De opzet en de konstruktie van de schilderijen van
toen zie ik nog in de schilderijen van nu. Ik kon midden andere dingen drie, vier
mooie gebouwtjes isoleren: die waren mooi van kleur, hadden fijne grijze tinten,
stonden schots en scheef bij geweldige hoge bomen. Het geheel kreeg een eigen
leven en langzamerhand kwamen de figuren erin. Als ik dat soort werken nu nog
had, vlogen ze weg... Ik heb er niets meer van: het publiek komt altijd vijftig kilometer
achteraangehuppeld. U vindt er nog reprodukties van in Elseviers Tijdschrift: Huis
te Soest (1922), Het Kapelleke (1923), Huizen aan de Herengracht, Middelburg
(1923), Kerspel (1926), Ziel van Veere (1927).
Wanneer is u met uw werk in het publiek gekomen?
Mijn eerste expositie had plaats in Den Haag, waar ik in de Kunstzaal Toorop 80
schilderijen had opgehangen.
Hoe werden ze ontvangen?
Gunstig! Van dan af ben ik van mijn kunst gaan leven.
Waarom bent u gaan schilderen?
Die waaroms zijn altijd moeilijk te beantwoorden. Ik word van binnenuit geïnspireerd
door vlakken en kleuren. Voor mij is schilderen - en ik heb daar altijd bewust naar
gestreefd - niet buiten zijn latjes komen. Een schilderij moet een afgesloten
oppervlakte vormen binnen zijn eigen afmetingen, het onderwerp mag buiten de lijst
niet verder lopen. Schilderen is voor mij een zuiver pikturale aangelegenheid. Zo is
b.v. de oppervlakte van de kleur niet meer afhankelijk van het objekt zelf, maar
afhankelijk van, bepaald door de kleuren van de omringende voorwerpen.
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Welke zijn de motieven, de genres die u in uw eerste periode behandelde?
Nuchter gezien kan ik antwoorden: de zee en de haven, de boer, de visser, de zeeman,
zeemeerminnen en matrozen. Maar zo een opsomming verklaart het werk niet. Ik
heb b.v. nooit een zee geschilderd als water, wel de ziel van de zee. Brusselmans
heeft eens een geniale zee geschilderd: water en wolken en de stralen van de
ondergaande zon staan schuin op de einder. Hij heeft dat perfekt opgelost en zijn
schilderij is veel meer zee dan het imiteren van golfjes. Zet daarnaast een zeegezicht
van Permeke en het valt als regenwater. Als ik een zee schilder, gebruik ik bepaalde
attributen om de zee te suggereren. Zo kan voor mij een naakte vrouw een marine
zijn, zoals b.v. in Bakboordlicht.
Ik lees over u dat u in uw eerste periode gefascineerd werd door de Walcherse vrouw,
en het verschijnsel vrouw in het algemeen, én door de zee. Het is alsof u tussen beide
een mystiek verband legt.
Dat is nog wel niet veranderd. Ook in het werk van nu komt het zeemotief in
betrekking tot de vrouw veel voor.
Uw vrouwen zijn altijd raadselachtig.
De vrouw van nu en altijd is raadselachtig. Voor mij is dat sfinxachtige hun diepste
wezen.
U hebt vroeger geschreven dat godsdienst lafheid is maar u bent ook een religieus
schilder.
Ik was het aanvankelijk niet, maar ik ben het langzamerhand geworden. Hoe dat
evolueert en wat daaraan beantwoordt, is moeilijk te verklaren.
U schildert ook abstrakt?
Veel zelfs. Het abstrakt in zwart en geel daar heet Zwarte
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lijn. Het dateert van 1933. In 1931 en 1932 heb ik een jaar in Parijs gewerkt en was
er lid van de Surindépendants. Ik werkte in Colla Rossi en in de Grande Chaumière,
twee instituten - Frans vuil! - in de buurt van Montparnasse, waar men voor vier
frank toegang had en daarbij de beschikking kreeg over elk model dat men maar
wenste. Men kon er een kwartier werken of een uur of langer, niemand vroeg er iets
over. Daar kwamen ook Picasso, Chagall, Garcia werken en ook Otto van Rees met
wie ik veel kontakt heb gehad.
Waarom bent u abstrakt gaan schilderen?
Zo maar, zonder meer. Dat kwam vanzelf. Ge zijt met een schilderij bezig, het vlot
niet en ineens komt er uit uw hand iets onverwachts. Ge zegt: hé, dat is mooi. Ge
werkt door, het blijkt achteraf abstrakt te zijn. Als dat een paar keren gebeurt, gaat
ge de ingeving verder kultiveren. In die tijd van de abstrakten heb ik hier in
Middelburg een expositie gehad met 98 doeken in dat genre. Ik heb er geen enkel
verkocht. Vijf jaar later wilde men ze allemaal opkopen. Het publiek kwam weer te
laat. Schilderijen uit die tijd zijn Zwarte lijn, Zilver abstrakt en Kompositie.
U hebt toch nooit alleen abstrakt geschilderd?
Naast abstrakt ook altijd figuratief. Waarom ik het ene verliet voor het andere, weet
ik niet. Het is een innerlijke evolutie, die ik blindelings heb ingevolgd. Niet weten
wat ge doet en het toch doen, is de hoogste regel in alle kunsten. Ik zie mijn werk
als een golvende lijn, als een geheel. Van mij kan een abstrakt naast een figuratief
hangen: ze vervullen beide hun funktie en schaden mekaar niet. Het onderwerp zelf
maakt uit of het figuratief of abstrakt wordt. Kijk, ik schilderde deze naakte vrouw
met kind. De vrouw stond er maar het schilderij vroeg een andere lijn. Vroeger
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schilderde men er dan een fond bij. Ik doe dat niet... De lijn die er moest bijkomen,
vroeg een nieuwe figuur.
Ziet u periodes in uw eigen werk? Men spreekt van symbolisme, impressionisme,
konstruktivisme, abstrakte kunst...
Het is altijd mogelijk in een werk op bepaalde invloeden of tendensen te wijzen.
Maar ik durf toch van mezelf te zeggen dat ik niet beïnvloed werd, dat ik alle
invloeden stelselmatig heb geweerd. Als er een expositie plaats had, waar iets me
zou kunnen liggen, ging ik er niet naar toe. Enkele critici hebben gezien dat ik nergens
onder te brengen ben. Voor het sukses ware het wel beter geweest dat ik me onder
een bepaalde vlag had geplaatst. Maar ik heb altijd gewenst mezelf te blijven. Dat
betekent niet dat ge soms niet even afwijkt. Kijk, het expressionisme van Permeke
vervormde alles. Denk aan zijn boer met boerin en kat, waarop de voet manifest
verkeerd geschilderd staat. In die tijd deedt ge daaraan mee, nu kunt ge het niet meer
zien.
Ik lees nochtans in uw monografie dat u sterk de konstruktivistische invloed hebt
ondergaan van Juan Torres Garcia van Montevideo. Eerste vraag: wie is dat?
Ik heb Garcia te Parijs gekend maar zijn kunst was geen konstruktivisme, wel
primitieve Indiaanse kunst. Men heeft het konstruktivisme genoemd omdat het in
vakjes was geschilderd. Kijkt u maar. Hij ging terug naar Montevideo om daar de
oude Indiaanse kunst te propageren. Het is niet omdat ik hem ontmoet heb dat men
van geestelijke beïnvloeding kan spreken. Ik heb in die tijd ook Chagall gekend, en
Cendrars, en Picasso in zijn blauwe periode. Ik vond ze prachtig maar te begrensd
en ik heb hetzelfde geprobeerd, maar dan op een andere manier. Wel is het zo dat
de lijn een belangrijke rol speelt in mijn werk en dat is wellicht een gevolg van mijn
ingenieursopleiding.
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*
Konstruktivistische invloed meent de kritiek toch op te merken in doeken als Ogives
en Laatste Avondmaal.
Heel de benedenverdieping van dit huis is een ruime woonkamer, die vol
schilderijen staat en hangt. Neo-klassiek is dit traditioneel portret uit 1948 van de
kleindochter van de gastheer. Het tableau met Zeeuwse vissersvrouwen is van 1947,
de Kop in blauw, die alleszins een beetje expressionistisch is, is van 1954, de Drie
vrouwen en het kind, in zeer heftige kleuren, van 1958 en dit abstrakt doek, dat
Kompositie met lijnen heet, van 1964.
In de kleine trapgang wordt de Vlaamse vriendschap geeerd. Van Felix
Timmermans de eerste pastel van Het kindeke Jezus in Vlaanderen en de
Driekoningen. De houtsnede met de Slang is van Jozef Cantré en de Kalvarie op het
begijnhof van Isidoor Opsomer. Verder weer eigen werk in de trapgang en op de
kamers. Het atelier zelf is op de tweede verdieping. Van hieruit heeft men rustige
gezichten op de Oostkerk en op de Lange Jan.
*
In 1940 brandde uw atelier af en ging er veel werk verloren. Dat moet een zware
slag geweest zijn.
Een zeer zware slag, waarvan ik een jaar ziek ben geweest. Middelburg werd
gebombardeerd en in brand geschoten. Ik had toen midden in de stad een groot atelier
dat helemaal uitbrandde. Meer dan 200 doeken gingen er verloren en al de tekeningen
waarop ik sinds 20 jaar het oude typische Walcheren had vastgelegd eveneens. Daar
stond b.v. het doek Kermis, dat een idee gaf van het Walcheren van toen. Het was
een goed doek, zo van konstruktie als van koncept. Walcheren heeft mij in mijn
eerste periode bezeten
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en nu nog komen in mijn werk elementen daarvan terug: trappen, gevels en dergelijke,
maar dan vaak geabstraheerd.
U hebt er toch de moed niet bij verloren. U bent opnieuw begonnen en in een andere
trant.
Het zuiver impressionisme heb ik dan losgelaten en via de kleurschakering en de
verfbehandeling ben ik naar het abstrakte overgegaan. Dat zou mijn tweede periode
kunnen genoemd worden. Die begon in 1946. Een voorbeeld daarvan is L'Ecuyère.
De motieven worden tot abstrakties zonder dat ik de natuurlijke vormen loslaat. Nu
nog ben ik aan het zoeken naar een syntese tussen abstrakt en figuratief, en als ik die
wederzijdse beïnvloeding tot een goed resultaat kan brengen, dan zal er voor mezelf
een nieuw beeld zijn in de schilderkunst. Met dit schilderij denk ik op die weg te
zijn.
U sprak daar van de kleurschakering en de verfbehandeling die u daar zouden
brengen.
De ene kleur roept de andere op. Dat is een kwestie van kleurenharmonie, die ge niet
kunt beschrijven. Dat zit in uw binnenste. Ge weegt af en uit het niets haalt ge het
doek naar het zichtbare. Mijn handeling is dan ook anders. De verf wordt niet meer
gestreken, ze wordt vrijgelaten, ze wordt boven elkaar gezet, soms doorgedrukt,
zodat de onderste verf bovenkomt. Naargelang de voleinding van het doek
naderbijkomt, zie ik nieuwe eisen. De sterkste evolutie in mijn werk ligt in de kleur
en veel minder in de vorm.
Is het de liefde voor de kleur die u er toe gebracht heeft ook gebrandschilderde ramen
te maken?
De eerste werden me gevraagd door een vriend, architekt van een villa te Boxtel. Ik
heb die getekend, geschilderd, gebrand en zelf in lood gezet. Ik huurde daarvoor het
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atelier van Felix te Maastricht. Sindsdien heb ik er heel wat gemaakt en daarvan zijn
er o.m. dertig naar San Francisco gegaan.
*
In een ziekenhuis in Eindhoven staan zes glasramen van 4 m hoog en in een kerk
van dezelfde stad nog zes met levens van heiligen. Ook in de hal van het
Philipsgebouw te Madrid staan glasramen van Reimond Kimpe. In de Sint-Vituskerk
in Hilversum, boven het stenen altaar van Maxinus Andrinus, staan er vijf glasramen,
met de Kroning van Maria.
*
Na de oorlog werd de bijbelse en religieuze inslag van uw werk veel sterker. Hoe
kwam dat?
De invloed van de omstandigheden, van de omgeving en wellicht zelfs die van het
publiek. Ik heb het in die tijd niet gemakkelijk gehad en dat heeft mij wellicht
beïnvloed.
En tenslotte is er dan de derde periode, die nu loopt en doorloopt.
De tijd van het atoom. De schilderijen verdiepen geestelijk en worden ook strakker
van lijn. De evolutie gaat voort.
Er werd een groot hulde-album van uw werk aangemeld. Hoe ver staat het daarmee?
Het is een hele en dure onderneming, maar ik hoop ze toch in een naaste toekomst
gerealiseerd te zien.
Mogen we nog even enkele doeken uit de laatste tijd zien?
Graag. Starende gevels, Kind in de tuin, De tweelingen,
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Stad in opbouw, Konstruktie. Dan in het abstrakte: Fotocel, Zwart centrum, Uit het
onderbewuste, Staande roden.
Ik las deze karakteristieken van uw werk: een exacte, geometrische visie, maar
verbonden met de betovering van de droom.
Ik kan het niet beter zeggen.
*
Dit nieuwe werk van een man op betrekkelijk hoge leeftijd bezit iets van een eeuwige
jeugd, de jeugd waaruit Kimpe's ontembare scheppingsdrift ontstond. Zijn kunst
zindert van waarachtige vitaliteit en levensechte sponaneïteit en kwam toch
weloverwogen tot stand.
Men moet de natuurvormen leren dromen en dan maar wachten op de speelman.
Uitzending: 23 oktober 1964.
Reimond Kimpe overleed te Goes op 11 mei 1970.
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Dirk Baksteen
Lijnwaadmarkt 15, Antwerpen
‘Baksteen is een contemplatieve geest;... gaat hij niet dagen, rekaaneen, de
landschappen zien, kent hij ze niet bij alle luchtverschuivingen, laat hij ze niet groeien
in zich tot ze verwerkt, volrijp moeten geschilderd worden en zijn als een synthese
van die aanbiddelijke streek, die wij de Kempen noemen? En alszo is hij niet een
maker van mooie dingen, een kleurenschamatteur, iemand die verrast door virtuositeit
zonder meer; hij is een dichter, hij is een schepper’ Lode Zielens in Het Toneel, 15
nov. 1924.
‘Dirk Baksteen en de Kempen - ge kunt ze niet scheiden - zijn één; het hart der
Kempen en de ziel van de kunstenaar zijn één: één opgang, één schouwen naar
omhoog, naar die onmeetbare en onpeilbare luchten die als een symbool in zijn
werken domineren’ Jef Vervaecke in Ons Land in Woord en Beeld, 1926.
‘Bij Dirk Baksteen, “de schilder der Heilige Kempen” ver vluchtend landschap, lage,
haast in de grond groeiende
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huizen, magere bomen, en daarboven de heerlijke weidsheid van de Kempische
hemel’ E.V.H. in Lenteweelde, 6 juni 1929.
‘Dirk Baksteen, graveur belge, dont le talent s'affirme chaque jour et que l'on peut
classer parmi les meilleurs artistes de Belgique...’ Revue du vrai et du beau, 25 avril
1925.
‘Dirk Baksteen bereikt in zijn werk de sublieme verhevenheid van alle wezenlijke
kunst door de technisch rake uitbeelding van de natuurschoonheid zoals het gevoelig
oog van een diep emotief artiest deze ontwaart’ Dr. Louis Lebeer in Vandaag, 2 juni
1941.
‘Onder de verheerlijkers van de Kempische natuurschoonheid heeft Dirk Baksteen,
de etser, sinds lang zijn vaste plaats!’ Jozef Simons in Nieuw Vlaanderen, 11 oktober
1941.
‘Voor wie luisteren kan hangt er een melodie in dit werk, zo gevoelig en zuiver als
in de beste gedichten van Gezelle, waarmede het tevens dezelfde vroomheid en
dezelfde liefderijke aandachtzaamheid gemeen heeft, want, in de schijnbare armoede
van deze zielige stulpen, zingt de vreugde van een sterke vroomheid’ W. Doevenspeck
in Ons Volk, 8 juni 1950.
‘ ...iedere hut, iedere schuur, iedere windmolen en iedere boom werd voor hem een
levend en diepzinnig wezen, ieder voorwerp had een Kempische ziel zoals het licht,
de lucht en het land. Die ziel in haar geheimzinnige onvatbaarheid toch weer te geven,
is voor hem een levenswerk zonder verpozen geweest’ Korneel Goossens in Dirk
Baksteen, 1956.
Als men de naam Dirk Baksteen uitspreekt, ziet men onmiddellijk de Kempen en als
men hem wil opzoeken, verwacht
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men ook hem ergens in deze landstreek thuis te vinden. Maar deze aangenomen
Kempenaar woont in het hart van Antwerpen, vlak onder de Onze-Lieve-Vrouwetoren,
die hij trouwens van op het terras van zijn flat kan zien.
Hij woont zes hoog en van uit zijn gezellige woonkamer ziet hij boven de daken
van de huizen en kerken de oneindige afwisseling van hemel en lucht: dit beeld kan
hij niet missen en hij kijkt er liever naar dan naar de menselijke bezigheden beneden
op de Melkmarkt.
In de kleine hal spreekt het werk van de kunstenaar de bezoeker onmiddellijk aan:
een ets van 1927, die Gesprek heet en een andere van 1933 die Buurtje als titel kreeg.
Daartussen een akwarel met een typische Maannacht.
Aan de andere muur hangt het getuigenis van de genegenheid en de artistieke
waardering van Dirk Baksteen voor zijn broer Gerard, die deze Maria-Boodschap
in hout sneed. Van Gerard Baksteen is eveneens deze houtsnede die 1302 heet en
die sprekend is voor de overtuiging van de beide broers.
*
Als ik het land van Baksteen zeg, zal iedereen onmiddellijk denken aan de Kempen
en velen denken ook zeker dat u er woont. Maar we zitten hier in het centrum van
een grote stad.
Ik heb er 35 jaar gewoond. De moeilijke gebeurtenissen die ge kent, hebben er een
eind aan gemaakt. Tot voor enkele maanden woonden we in Berchem maar het huis
werd daar te groot voor mijn vrouw en mij alleen en daarom waren we blij deze flat
te kunnen betrekken.
Beton in plaats van Baksteen!
Pas op. Baksteen betekent niet ‘uit klei of leem gebakken
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steen’, zoals wel eens meer wordt uitgelegd. Baksteen gaat terug op de Duitse naam
Bachstein, steen in een beek. En ik heb het liever zo, het is wat poëtischer!
U hebt de dichter in u gaaf gehouden tot op uw - mag ik zeggen - hoge leeftijd.
Ge moogt het zeggen, maar ik voel het zo niet aan. Ik ben altijd verrast als ik mijn
leeftijd hoor zeggen en soms twijfel ik er zelf aan.
Op een jaar na is het moeilijk te zeggen want ik vond zowel 1887 als 1886.
Het is wel degelijk 1886, 29 maart als ge het precies wilt weten. In een duidelijk
cijfer uitgedrukt is dat 77 jaar. De vergissing wordt wel eens meer gemaakt omdat
mijn broer Gerard van 1887 is en het gebeurt wel meer dat onze levensdetails door
mekaar gehaald worden.
Wat dan toch zeker vaststaat, is dat u een geboren Rotterdammer bent.
Dat hoort ge nog wel aan mijn taal. Ook al voel ik mij volledig Kempenaar en
volbloed Vlaming en al werd ik Belg genaturaliseerd. Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan!
U zou bijna uit een landelijk geslacht moeten stammen.
Dat is dan ook weer niet zo. Vader was een man van de stad. Hij was bontwerker.
Moeder was wel de dochter van een hovenier maar ook die was niet van het platteland.
Was er in de familie dan een artistieke traditie?
Toch wel, en een die tot in de 17de eeuw teruggaat. Er bestond reeds in 1682 een
Dieric Bachstein, die lid was van de Sint Lucas-Gilde te Arnhem en die dus zeker
schilder was. Ook vader was een verdienstelijk zondagsschilder en

Joos Florquin, Ten huize van... 3

108
verder zijn er in de familie nog neven die schilderen of in de edelsmeedkunst bedrijvig
zijn.
U deed alleen gewoon lager onderwijs.
Maar toch goed, want ik kreeg in het laatste jaar als beste leerling van de stad de
medaille van koningin Wilhelmina. Ik was toen 13 jaar. Daar we een groot gezin
hadden - er waren negen kinderen - moest ik gaan werken. Eerst werd ik gewoon
huisschilder, dan dekoratieschilder. 's Avonds dan volgde ik de lessen van de akademie
om het tekenen bij te werken. Toen ik 24 was, had ik genoeg geld gespaard om de
lessen van de dagakademie te volgen.
U bent dus al vroeg beginnen tekenen?
Wanneer begint dat bij een mens? Zolang als ik me kan herinneren. In elk geval was
ik er al druk mee bezig toen ik mijn legerdienst deed in Den Haag. Dat was in
1906-1907. Koninklijk Regiment der Grenadiers en Jagers!
Dat klinkt krijgshaftig! Wat hebt u op de akademie geleerd?
Het vak! Bij professor Van Maasdijk het zorgvuldig tekenen en naderhand het
schilderen onder de leiding van professor Oldevelt. Een markante invloed heb ik
daar niet ondergaan maar ik heb er positieve vakkennis opgedaan. Van een akademie
kunt ge niet meer verwachten: de artistieke begaafdheid hebt ge krachtens uw
geboorte. Ge hebt talent of ge hebt er geen.
Toen u dan 26 jaar was, bent u naar België gekomen. Waarom?
Dat is het gevolg geweest van een onnoemelijk aantal diskussies op de akademie
over Vincent van Gogh: daardoor werden wij allen zo bezeten dat we naar
Zuid-Frankrijk wilden gaan om in Arles te gaan schilderen.
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*
Gerard Baksteen, de broer van Dirk, die in 1911 een reisbeurs had gekregen, verbleef
toen al een jaar in Antwerpen. Een van zijn professoren, Huib Luns, de vader van
de huidige Nederlandse minister, had hem bij Isidoor Opsomer aanbevolen en
Opsomer gaf hem de raad zich onder de leiding te stellen van Juliaan de Vriendt, die
toen bestuurder was van het Hoger Instituut. Gerard Baksteen leerde daar heel wat
artiesten kennen o.m. de mannen van Kunst van Heden.
*
Gerard Baksteen, u hebt Jakob Smits leren kennen vóór uw broer Dirk.
Op de akademie hier in Antwerpen hadden er altijd maar weer fantastische diskussies
plaats over de levenshouding van Jakob Smits. Ik zag hier voor 't eerst werk van hem
en ik vond het zo interessant dat ik in het voorjaar naar de Kempen ging om daar
wat rond te neuzen, in de hoop kennis te maken met de grote artiest. Dat lukte en ik
werd als jonge man door Jakob Smits aangenaam ontvangen. Ik schreef naar Dirk
over dit eendaags bezoek een entoesiaste brief, juist toen Dirk van plan was naar het
Zuiden te vertrekken. Hij zou dan met mij eerst de Kempen eens aandoen. Het beviel
ons daar zo goed dat we besloten er ons te vestigen en meteen in Mol een
werkmanswoninkje huurden. Ik zou Dirk in kontakt brengen met Smits maar Dirk,
die het werk van Smits niet kende, wilde daar niet van weten. Hij was koppig en
wilde zijn eigen weg gaan. Op een wandeling kom ik op zekere dag Smits tegen en
die zegt: ‘Waar is uw broer? Ik wil hem zien.’ Ik zeg: ‘Die is hier ergens in Achterbos
aan 't schilderen.’ - ‘We gaan er naar toe,’ zei Smits, en we vonden Dirk inderdaad
aan
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't schilderen bij de wijk ‘Het Bruggetje’, in de weg waar Dirk later is gaan wonen.
Smits nam Dirk mee naar zijn atelier en daar gebeurde dan de veropenbaring.
Na de zomer ben ik dan weer terug naar Antwerpen gegaan en Dirk bleef in
Achterbos. De reis naar het Zuiden was vergeten. Gelukkig.
Ook op u heeft Smits dus invloed gehad?
Grote invloed, die direkt tot uiting kwam toen ik een vrij atelier had. Smits stond
toen niet in aanzien in de akademische kringen en deze lieten me vallen omdat ik in
zekere zin een leerling van Smits was.
Wat heeft u het sterkst in Smits getroffen?
Zijn monumentale grootheid, zijn diepe menselijkheid en zijn geweldige werkkracht.
*
Uit de zomer van deze kennismaking met Smits dateert dit Zelfportret van Gerard
Baksteen en ook dit Kempisch stilleven: een boerenstoeltje, met hoed en klompen
op de grond, die suggereren dat de man juist is weggegaan. Het is helemaal in de
trant van Smits.
*
Dirk Baksteen, de grote ontmoeting in uw leven is Jakob Smits geweest. Een
Rotterdammer die een andere Rotterdammer leert kennen in Achterbos.
Gods wegen zijn wonderbaar. Toen Smits mijn eerste werk zag, zei hij: ‘'t Is wel
interessant. Vergeet nu al wat ge op de akademie hebt geleerd en begin te werken.’
Ge weet dat Smits alle akademies wilde afschaffen of verbranden.
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Voor hem bestond alleen de hei. Toen zei ie ineens: ‘Kunt ge blijven zitten?’ Ik zei
dat ik dat kon. ‘Wel,’ zei Smits dan, ‘blijf zitten. Vergooi uw tijd niet met overal wat
te gaan rondfladderen maar leer de dingen doorgronden, tracht door te dringen in het
wezen en de ziel van alles wat rondom u is: de mensen, de dieren, de natuur:
landschap, bomen, schuren, huizen, het leven.’
Op zijn aandringen ben ik dan in de Kempen gebleven in mijn werkmanshuisje.
Maar op een januarimorgen in 1913 werd ik gewekt door de knecht van Smits, die
met een kar voor mijn woning stond. Op bevel van Smits moest hij mijn inboedel
opladen en alles naar Achterbos brengen. Smits had in een grote boerenhoeve voor
mij een ruime kamer gehuurd en ik moest daar mijn intrek nemen. Ik moest al mijn
maaltijden bij hem gebruiken en hem verder assisteren op het atelier.
Wat trok u in Smits zo aan?
Zijn meesterschap, zijn manier van werken, zijn visie en zijn grote werklust. Want
het was geen sinekuurtje bij hem te werken. Om zes uur 's morgens timmerde hij me
uit mijn bed en dan moest ik de tuin in om me een emmer koud water over 't lijf te
gieten. Smits was bezeten door de metode van Kneipp en paste ze ook toe. Hij was
wel een origineel en soms eigenaardig man!
Was de artistieke visie van Smits en die van u dezelfde?
We sloten volkomen aan. Smits is mijn artistieke pleegvader geweest.
Hebt u elementen van Smits opgenomen in uw werk? Ik denk b.v. aan gelijkwaardige
onderwerpen als de heide en de boerenhutten.
Ik vermoed van wel. Smits heeft me beïnvloed en in een richting gestuwd. Hij zei
me: ‘Gij zijt geen portretschil-
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der als Smits en ook geen fantast. Gij zijt de man die het landschap van nu voor het
nageslacht moet vastleggen.’ Op zijn aandringen ben ik me daarop gaan toeleggen
en heb ik geprobeerd het Kempens landschap tot mijn eigen te maken. Smits steunde
me trouwens. Om me zakgeld te bezorgen, verkocht hij tijdens mijn leertijd bij hem
werk van me aan zijn relaties, aan de Broqueville en anderen. Zo een schilderij bracht
toen 50 fr. op en werd twee jaar later voor 1.500 fr. verkocht...
Over Smits zouden we wel niet uitgepraat raken, vrees ik. Alleen nog deze vraag. Er
gaan over Smits heel wat verhaaltjes, die u al meer dan eens in artikels en toespraken
als fantazie hebt bestempeld...
Er zijn daar de gekste dingen bij. Charles Bernard zegt van Smits dat hij een jood
was en Georges Marlier maakt het nog erger waar hij schrijft dat Smits, zoals
Rembrandt, alstublieft uit joodse ouders was geboren. Zelfs het profetische in zijn
werk komt door zijn joodse afkomst. Smits was zo min jood als Rembrandt. Hij was
van echte Hollandse afkomst en geboren uit diep-gelovige katolieke ouders. Hij was
Rotterdammer als ik en eigenaardig genoeg ben ik zelfs eens bij een gesprek met de
vader van Smits tot de kurieuze ontdekking gekomen dat mijn grootvader en de oude
heer Smits dikke vrienden geweest waren.
Ook over zijn manier van schilderen worden gekke dingen verteld. Zo zegt Jozef
Muls dat Smits met troffeltjes schilderde en aldus de ruige bepleistering kreeg die
karakteristiek is voor hem. Er was in heel het atelier geen troffel of mes voorhanden,
tenzij dan een oud broodmes om de verf af te krabben. Want Smits schilderde altijd
maar door. Op de oude verf van de vorige dag schilderde hij verder en werd het te
veel dan werd het afgekrabd. Met een troffeltje of paletmes heeft hij er nooit aan
gewerkt. Integendeel. Dage-
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lijks gebruikte hij 30 à 40 penselen, die door mij of door zijn knecht elke dag werden
gewassen.
En dan dat fameus probleem van het licht. Paul Haesaerts beweert dat Smits, terwijl
hij schilderde, onder het doek een licht deed branden om het licht in het licht te
kreëren. Ook dat is larie. Smits was van mening dat ge met bruut licht, het gewoon
licht, niets kunt doen. Daarom moest het gebroken worden en dat deed hij met voor
het venster een reeks planken en doeken te plaatsen die het licht schuin binnenlieten.
Was dat nog niet genoeg, dan kwam er een beddelaken bij te pas om nog meer af te
schermen. Smits wilde niet dat het licht gekoncentreerd werd op een doek maar dat
in heel het atelier hetzelfde licht aanwezig was, dat dan ook de hele dag kon blijven.
‘De hoogste kleur op een palet,’ zei hij, ‘is wit. Om dat in overeenstemming te brengen
met het normaal licht, heb ik gefilterd licht nodig.’
*
Dirk Baksteen bleef bij Jakob Smits van 1912 tot 1920. Toen de oorlog uitbrak in
1914 borg Jakob Smits al zijn schildersgerief op en werd om de bevolking te helpen,
voorzitter van het Voedingskomitee, een titel die hij trouwens op een kaartje liet
drukken: délégué plénipotentiaire pour le ravitaillement de la Belgique! Dirk Baksteen
werd als zijn sekondant hoofd van de afdeling ravitaillering.
In 1917 trouwde Dirk Baksteen tegen de zin van Smits en in 1920 vestigde hij
zich zelfstandig. Hij werd lid van een Amerikaans genootschap van etsers, The
Chicago Society of Etchers, en al gauw kocht het Museum of Fine Arts van hem een
ets aan, De drie molens. Met het bedrag kon hij een kleine hoeve kopen, de bekende
Mariahoeve, die hij later zou ombouwen. Zijn broer heeft er nog een tekening van
gemaakt zoals ze was in haar oorspronkelijke staat.
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In deze woning heeft hij meer dan 160 etsen gemaakt, een schoon deel van zijn werk.
Ook dankt hij veel aan Emiel Hullebroeck, die zijn eerste tentoonstelling in 1924
organiseerde. Ze had plaats in de Galerie Dechenne en werd geopend door niemand
minder dan Jonkheer Van Vredenburgh, Nederlands gezant te Brussel. Baksteen had
op een Hullebroeck-avond te Mol aan de bekende zanger uit waardering een ets
gebracht en dat was het begin van een jarenlange vriendschap.
*
Hebt u als etser nog geen andere invloed ondergaan?
Als Nederlander onbewust zeker wel de invloed van de Haagse school. Maar mijn
meester is toch Rembrandt, die trouwens Smits al had beïnvloed. Rembrandt
imponeerde me als schilder natuurlijk en ik ging overal naar zijn werken kijken,
zowel in het Rijksmuseum te Amsterdam als het Boymansmuseum te Rotterdam. Ik
hou niet zoveel van De Nachtwacht als wel van het Joodse Bruidje, dat ik werkelijk
fenomenaal vind. En dan ook De Staalmeesters. Maar als etser trok mij natuurlijk
de etser Rembrandt geweldig aan. Ik was niet tevreden met de etsresultaten van Jakob
Smits omdat etsen maar een deel was van zijn kunstenaarschap, een dat niet zo
bijzonder typisch was. Maar Rembrandt werd dan de leermeester en inspirator. Ik
reisde herhaaldelijk naar Brussel om de kollektie mooie drukken in het Prentenkabinet
te gaan bekijken, ik bezocht ook vaak het heerlijke Rembrandthuis te Amsterdam,
waar ik uren en uren gesleten heb. Ook een gevolgde korrespondentie met de grote
Franse Rembrandtkenner André Charles Coppier heeft me veel bijgeleerd.
Wie waardeert u nog als etser nu?
Buiten Rembrandt? De Nederlander Marius Bauer be-
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schouw ik als een der grootste etsers. De moskee daar is van hem. En dan bij ons
Jules de Bruycker in Gent. Henri van Straten schat ik meer als houtsnijder en vind
hem dan beter dan Masereel.
*
Af en toe gebeurt het dat Dirk Baksteen een album samenstelt met etsen rondom een
tema. Zijn eerste dateert van 1922: Album der Heilige Kempen. De titels hierin zijn:
Het ingetogen land, De levende armoede. De oude buren, De wind, Kempisch
binnenhuis, De molen, Twee appelaars. En De Heilige Kempen. Het is als de syntese
van zijn kunst toen en later. Zijn tweede album, dat bedoeld was als een ode aan de
Kempen, gaf hij uit toen hij 50 jaar werd en met de toestemming van koning Leopold
droeg hij het op aan de nagedachtenis van koningin Astrid, die toen pas overleden
was. Dr. Louis Lebeer schreef er een merkwaardige inleiding op waarin hij o.m. zegt:
‘Niets is in dit werk gericht op effekt. Louter effekt is van voorbijgaande, vlug
uitgeputte aard. En Dirk Baksteen houdt van blijvende, konstante waarden; hij houdt
van ongestoorde harmonie tussen geest en stof...’
In de 15 platen van dit album vinden we inderdaad prachtige voorbeelden van de
kunde en de techniek van de kunstenaar. De eeuwige wachter is een typisch voorbeeld
van een zuivere ets, terwijl deze Weerspiegeling karakteristiek is als zuivere droge
naald. De oude baan is een vertrouwd weerkerend tema. April heet deze plaat met
de oude notelaar. Ze geeft een mooi idee van wat door een mengeling van ets en
droge naald bereikt kan worden. Typisch, zowel als titel en als beeld, zijn de Epische
Kempen. Ook de Schuur is voor velen een goede bekende. Dit Kempisch fragment
is naar de natuur gemaakt en deze wilgen zijn een symbool van De tijd. Dirk Baksteen
ziet vaak Het dak
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als een wollen deken gelegd over het geheel. Van dit dorp zei koning Leopold dat
het deed denken aan een Japanse tekening. Natuurlijk liggen de oude Kempen, de
Campina Antiqua, de kunstenaar na aan het hart. Waar men nu de boerin ziet, stond
eerst een kar maar die verborg het fond. Daar de kunstenaar vond dat er een verbinding
nodig was tussen de twee hoeven en de schuur, haalde hij er eens een mens bij!
Deze ets heet Het kapelletje. Het is ongewoon dat zo een schuur twee poorten
heeft, maar ze zijn het resultaat van de ruzie tussen twee broers. De gerekte pereboom
en de gedrongen appelboom zijn typisch voor de bodemarmoede der Kempen. Dirk
Baksteen houdt van ontbladerde takken omdat het takkengespeel hem iets te vertellen
heeft, meer dan de mens, die men niet zo vaak op een ets weervindt. Deze oude
schuur is een echte Veteraan en De hoeve van Staes is het Kempens woonhuis dat
het langst behouden werd. Nu is het ook verdwenen.
*
Uw etsen met schilderachtige Kempense motieven zijn zeer populair. Wat trekt u in
dat Kempens landschap zo aan?
De gewijde stilte van de streek, de rust, de godgewijde stilte van de Heilige Kempen,
waarmee ik niet bedoel dat de mensen heilig zijn maar de stilte!
Bestaan de Kempen zoals u die voorstelt werkelijk?
Ik heb ze niet uitgevonden! Het is het landschap zoals het vroeger bestond en zoals
het in mijn herinnering is blijven leven. In de herinnering wordt het dan wellicht nog
mooier dan het was. Fragmentarisch gesproken bestaat er hier en daar toch nog iets.
De industrialisatie en de sociale vooruitgang hebben het schilderachtige bijna helemaal
doen
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verdwijnen. Het Atoomcentrum en ook andere fabrieken in Mol hebben het aanzien
van de streek helemaal gewijzigd en toen de mens over meer geld ging beschikken,
is hij gaan bouwen zoals hij het zag doen in de stad, niet steeds in zijn voordeel.
Men heeft soms de indruk dat uw aandacht meer gaat naar de hoeven en de strooien
daken dan naar de mens.
Daar kan iets van waar zijn! Het kan me ook niet veel schelen. In de Kempen zoals
ik die gekend heb, vind ik de oude meesters weer: Pieter Breugel in de eerste plaats
en ook Dirk Vellert en Marcus Geeraerts. Het verwonderlijkste is dat het type van
woning, dat de bouworde van hoeven en schuren sinds 1500 is bewaard gebleven
tot op onze dagen, tenminste tot voor twintig, dertig jaar. Ook in de prenten van
Breugel is de mens niet alleen klein, maar afhankelijk en onderworpen. Vaak ziet
men bij hem alleen de rug van de figuren, die tot stoffering dienen, en zij verwijderen
zich steeds van ons. Ook Breugel zocht in het kontakt met de natuur nieuwe inspiratie.
Waar hij het landschap tekende, is hij zakelijk en waar. Zijn tekeningen zijn mogelijk
volgens de natuur. Ze zijn geloofwaardig en overtuigend. Kan ik op een betere peter
een beroep doen? Ik voel me trouwens een geestelijk kind van Breugel. Ik heb over
hem zelfs een studie geschreven waarin ik probeer te bewijzen dat hij wel degelijk
van Noordbrabantse afkomst is, en wel uit het dorp Breugel.
De boerenhuizen die u tekent, noemt u altijd veteranen. Waarom?
Dat zijn de schuren van de Kempen, omdat die het langst standgehouden hebben.
Toen de boeren meer welstand kregen, begonnen ze hun woonhuizen te verbouwen.
De schuren bleven nog het langst staan zoals ze eeuwen gestaan hadden, reeds in de
tijd van Breugel en nog vroeger.
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*
Om zijn uiteenzetting kracht bij te zetten, verwijst Baksteen naar de reeks kleine
landschappen bij Breugel. Dat de mens inderdaad klein is, ziet men op deze
pentekening Nederlands dorp. Op deze andere pentekeningen ziet men dat de
bouwtrant van de boerenhuizen inderdaad verwant is met die van Baksteen, zoals in
deze Boerenhuizen bij het water en dit Landelijk herenhuis.
*
Vindt u toch niet dat de horizon van de Kempen iets te beperkt is voor een kunstenaar?
Dat weet ik niet maar ik geloof het niet. Ik zie in hetzelfde tema geen enkele
begrenzing omdat een landschap elk uur anders is, omdat het licht gedurig verandert
en omdat al de dagen van elk ander seizoen er een ander uitzicht aan geven. Het is
mogelijk op 100 m. vierkant een groot kunstenaar te zijn. ‘Celui qui ne peut pas
peindre sur 4 lieux est un maladroit.’ Dat geldt toch ook voor de letterkunde. Zie
Streuvels, Van Hemeldonck, Conscience, Tolstoï, Ramuz. Ge moet in dit verband
eens een fragment lezen van de Nederlandse graficus Aart van Dobbenburg uit het
Dagboek van Marthy:
‘Kortgeleden ontmoette ik een oud-leraar. Waar werk je op het ogenblik aan?
informeerde hij belangstellend. Met een afwezige blik keek ik langs hem heen, en
antwoordde: Aan een portret van Marthy. Zo, zei hij ietwat gerekt. En wat heb je
daarvóór gemaakt? Ach, het zit eigenlijk zo, deelde ik hem mede, ik teken mijn
moeder, daarna mijn vrouw, dan Marthy en de handen van Christus. Hij keek mij
goedmoedig aan en vroeg: wat doe je nog meer? Als dat gereed is, legde ik hem uit,
teken ik mijn moeder, daarna mijn vrouw, dan Marthy, en dan de handen van Christus.
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En doe je nog iets anders? hield hij bezorgd aan. Neen, antwoordde ik, starend in de
mist van mijn bestaan, niets anders. Ik begin altijd weer opnieuw. Eerst teken ik mijn
moeder, daarna mijn vrouw, dan Marthy en dan weer de handen van Christus. Toen
pakte hij welgemeend mijn arm en zei: Tja, ik zei onlangs tegen mijn vrouw, wat
jammer dat Aart, die toch wel iets in zich heeft, zijn terrein zo beperkt houdt. Ik gaf
hem een hand en vervolgde mijn weg.’
U argumenteert handig. Maar is er daar geen tegenspraak bij u zelf? Op uw laatste
expositie in Brussel waren er ook zeegezichten te zien en bloesemende bomen en
groene weiden in alle tonaliteiten. Is dat geen ontrouw aan de Kempen?
Helemaal niet. Ik blijf de Kempen uitbeelden. Maar drie jaar geleden moest ik na
een operatie voor herstel naar Knokke en daar heb ik de zee ontdekt - ook weer
zonder de mensen! En die bloesemende bomen zijn er tien jaar geleden bijgekomen.
Ze zouden kunnen getuigen voor mijn optimisme, mijn levensvreugde, mijn poëtische
visie en zelfs voor mijn jeugd.
U hebt op alles pertinente antwoorden. Spreekt uw werk de mensen aan buiten de
Kempen en buiten Vlaanderen?
Het antwoord kan alleen een droge opsomming zijn. Er is werk van mij in musea en
in partikuliere verzamelingen in Amerika, Argentinië Indonesië, Rusland, Zweden,
Noorwegen, Zwitserland, Duitsland, enz.
Konstateert u een verschil of evolutie in de smaak van de Vlamingen voor uw eigen
werk?
Ik heb geen gebrek aan belangstelling en ik zou zelfs zeggen dat de waardering
stijgend is. Ik geloof dat ik een van de weinige kunstenaars ben die zonder financiële
toelage en
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zonder leraarsambt mijn brood heb kunnen verdienen en daarbij zes kinderen heb
grootgebracht. Ik ben er niet rijk bij geworden, maar dat heeft geen belang.
Er is wel een paar keer sprake geweest van een leraarsbetrekking maar ik heb altijd
bot gevangen. Jules de Bruycker had mij aangeduid als zijn opvolger van de etsklasse
in het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen maar Opsomer, die een
invloed van Jakob Smits vreesde en die minder gewenst vond, wilde daar niet op
ingaan. Voor de direktie van de Akademie te Mechelen had de jury, waarin o.m.
Jozef Muls, August Cornette en August Vermeylen zetelden, mij als eerste kandidaat
aangeduid maar het stadsbestuur heeft dat advies terzijde gelegd omdat de direkteur
in Mechelen een Mechelaar moest zijn. Zo werd het Ernest Wijnants. Ik heb er toch
nooit spijt van gehad.
*
Deze Zomer heeft Dirk Baksteen in 1940 gemaakt. Dit Kempisch dorp is van 1941
en De wolk een droge naald van 1944. Tijdens die periode heeft hij maar negen etsen
getekend. Op verzoek van het gemeentebestuur van Mol heeft hij zich andermaal
met de ravitaillering beziggehouden. Kontakten met Duitse kunstenaars die hij van
voor de oorlog kende, en een zekere argeloosheid inzake politiek, bezorgden hem
na de bevrijding moeilijkheden. Ook in zijn tijd van afzondering heeft hij weinig
gewerkt.
Een groot deel van zijn werk en van zijn boeken gingen in 1944 verloren. Intussen
heeft hij weer een biblioteek opgebouwd waarin de boeken over archeologie en
Egypte een voorname plaats innemen. Toen Stijn Streuvels vernam dat ook zijn werk
bij Baksteen was verloren gegaan, zond hij hem spontaan een hele serie van zijn
boeken.
In de woonkamer van de kunstenaar hangen heel wat artistieke kostbaarheden.
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Dit olieverfpaneeltje met de muur van het kasteel te Oostmalle is van Walter Vaes
evenals dit Kinderkopje. Deze Adam en Eva zijn van Decaris, een van de grote Franse
graveurs van het ogenblik, die zijn burijngravures zo groot maakt dat ze alleen op
de persen van het Louvre kunnen gedrukt worden.
U ziet natuurlijk onmiddellijk dat deze Kempische heide van Dirk Baksteen zelf
is evenals deze akwarel met Perziken. Deze Ingang van moskee is van de Nederlandse
etser Marius Bauer, die een zwak had voor de Oosterse wereld en door zijn rugfiguren
de toeschouwer midden in zijn bevolkte stadspleinen en moskeeën brengt.
Natuurlijk hangt hier een lito van zijn Nederlandse vriend Aart van Dobbenburg,
Kinderhanden, die een marmotje vasthouden. Broer Gerard Baksteen heeft zopas dit
schilderij gemaakt van de vrouw van Dirk. Gerard zal het nog bijwerken want de
geportretteerde heeft er wat op te zeggen. Ook Jakob Smits mocht men hier
verwachten: Malvina, de tweede vrouw van Jakob, en deze Kempense boer. Dirk
kreeg ze nadat Jakob hem eerst gelast had ze te verbranden. Ook deze zeer mooie
tekening met het Kindje in de stoel is van Jakob Smits.
Op de latafel staan, naast het kruisbeeld in Louis Philippe, twee Mariabeeldjes:
een kopie in keiharde eik van een beeld uit de 15de eeuw en dit origineel uit lindehout,
waarschijnlijk van Duitse herkomst. De hand die een burijn vasthoudt, is die van
Dirk Baksteen. Ze werd gemoduleerd door Bernard Janssen van Lier.
Tegen deze muur dan hangen weer broederlijk samen dit bloemstuk met Anemonen
van Gerard en van hem ook een portret van Anke, het kleindochtertje van Dirk. Het
Kempens dorpje onder de wijde hemel met wolken is een olieverf van Dirk evenals
deze karakteristieke Maannacht.
Toen Dirk Baksteen 70 werd, heeft hij andermaal een album samengesteld onder
de titel Het Kempische landschap.
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Het boek is een belijdenis. ‘In mijn werk heb ik met deze nieuwe en laatste serie
sterkwaterprenten andermaal willen vastleggen wat kan bijdragen tot een beter inzicht
van onze heerlijke Kempen die helaas stervende is, een streek die ik een leven lang
hartstochtelijk heb liefgehad, en waarvan de teloorgang mij met droefheid vervult.’
Hier weer is het een vertrouwde poëtische wereld.
Het atelier van Dirk Baksteen is gevestigd in de Rembrandtstraat, nummer 33. Via
een zeer lange en nauwe gang bereikt men een oud gebouw dat indertijd werd
opgericht door de medailleur Bates. Nu werken er, elk in hun atelier en op hun
verdieping: de graveur Frans Dille en de beeldhouwer Rik Meganck. Dirk Baksteen
heeft zijn atelier met drie kamers op de eerste verdieping.
De echte werkplaats is de tekenkamer met de vertrouwde atmosfeer. Aan de muur
doodsprentjes van dierbare vrienden: een Frans exemplaar van dat van Jakob Smits,
samen met het Nederlandse, door Dirk Baksteen zelf opgesteld. Dan het prentje van
de goede Felix Timmermans, van wie ook dit masker is. Bernard Janssen maakte het
toen Timmermans nog leefde. Dirk Baksteen heeft een vererende bewondering voor
Stijn Streuvels en die is wel wederzijds, getuige dit kaartje in het mooie handschrift
van Streuvels dat hij altijd voor zich heeft:
‘Met vriendelijke dank voor gelukwens en beste herinnering aan lang verleden
tijd. Ik verheug mij nog immer aan de prachtige etsen die ik van u bezit.’
Ongewoon en prachtig is het portret van de lachende Verschaeve met zijn poes te
Alveringem. Ook hier staan weer boeken, zowel de Flora Magica van Isidoor
Teirlinck als werken over Rembrandt en ten slotte al de koperen platen die Dirk
Baksteen ooit gemaakt heeft.
*
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Het wordt nu tijd dat we over het ambacht zelf eens praten. Van wie hebt u het vak
geleerd?
Wat de grafische techniek betreft, ben ik eigenlijk een autodidakt, die veel geleerd
heeft door de ver doorgedreven studie van Rembrandt. Van Smits kreeg ik alleen
deze raad: ge neemt een plaatje, ge doet er vernis op en ge krast erin. Mijn eerste ets
heb ik nog bij Smits gemaakt op een zinken plaatje. Smits vond het goed en liet er
drie exemplaren van drukken door Van Campenhout. Maar dat voldeed me niet. Ik
maakte toevallig kennis met de Amerikaanse etser William Sherwood die zijn atelier
had in een deel van dit gebouw, daar waar nu de Zusters Missionarissen van de H.
Geest wonen, hier naast mijn atelier. Hij bracht mij technische kennis bij, verkocht
mij een kleine handpers en leerde mij het drukken. Sindsdien heb ik al mijn etsen
zelf gedrukt, omdat ik zeer veel belang hecht aan een perfekte afwerking. De grote
etspers heb ik pas enkele jaren later gekocht.
Hoe ontstaat dan een ets?
Het begint met een idee of een potloodschets die wordt overgebracht op de
geprepareerde koperen plaat. Ook gebeurt het vaak direkt op de koperen plaat. Ik
heb alles klaargelegd opdat het wat vlugger zou gaan. De potloodtekening wordt nat
gemaakt en dan gelegd op de koperen plaat, die met zwarte vernis is bedekt. De plaat
wordt gedraaid door de pers en de potloodtekening staat op de plaat. Dat is dan een
leidraad, die ik echter niet slaafs moet volgen. Ik kan, wat meestal het geval is, tijdens
het werk nog altijd veranderingen aanbrengen. Dan wordt met de etsnaald gegraveerd:
het koper wordt bloot en de tekening zichtbaar. Als ze klaar is, worden de plaatsen
op de koperen plaat waarop het zuur niet mag inbijten, met zwarte vernis afgedekt.
De plaat komt dan in een bakje en er wordt sterk

Joos Florquin, Ten huize van... 3

124
water over gegoten; het zuur bijt dan in waar het koper bloot is. Dat bijten gebeurt
in verschillende fazen: als een partij op een plaat zwak moet blijven, wordt de plaat
uit het bad gehaald, het deel dat zwakker moet blijven drooggemaakt en afgedekt en
dan gaat het geheel weer in het bad. Hoe dieper het kanaal is, hoe meer inkt er in
komt en hoe meer zwart er op het papier te zien is.
Als de plaat klaar is, wordt ze met terpentijn schoon afgewassen en dan kan ik ze
drukken met de pers. Dat is dan de eerste staat. Aan de hand van deze eerste staat
konstateer ik wat er nog moet bijgewerkt worden: polijsten met krabstaal en met
droge naald doorvoeren.
Hoeveel staten worden er doorgaans gemaakt?
Dat is niet te bepalen. Soms weinig, soms veel. Er zijn etsen waar acht staten nodig
waren eer de ets zó was als ik ze me had voorgesteld.
Dr. Lebeer zegt in zijn inleiding op uw werk, dat geen kunst de wezenlijke waarde
van een artiest zo ongenadig blootlegt als de graveerkunst. Waarom is dat zo?
De punt van de naald gehoorzaamt uitsluitend de kunstenaar op het moment dat hij
het werk beheerst. De zuivere graveerkunst is niet afhankelijk van toevalligheden of
artistieke vondsten. De punt van de naald schrijft neer wat de kunstenaar beheerst.
Kunnen wij ook nog het drukken zien?
Als u meekomt naar de drukkamer.
*
Bijna heel de ruimte van de drukkamer wordt ingenomen door een enorme pers. Aan
de muur hangen etsen en er zijn waardevolle stukken bij: een autentieke ets van Rem-
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brandt uit 1630, die de vader van de kunstenaar voorstelt, en nog een tweede autentiek
stuk van dezelfde beroemde etser: het portret van Johannes Lutma. Het is de tweede
staat van deze beroemde prent.
*
Bij het drukken komt natuurlijk inkt te pas: voor etsen moet dat taaie inkt zijn, die
ik zelf maak. De koperen plaat wordt eerst op een oven verwarmd om de inkt die in
de graveersnede gewreven wordt, soepel te maken. Als de plaat afgekoeld is, wordt
het overtollige weggewreven: dat noemt men de plaat blankslaan. De plaat komt dan
weer op de warme oven en wordt geretoucheerd. De warme inkt wordt over de snede
gehaald: dat geeft velouté, anders wordt het een harde druk. Het is weer het systeem
van Rembrandt.
Als de plaat nu veer koud is, komt ze op de pers. Het papier waarop ze moet
afgedrukt worden, werd sinds 24 uur vochtig gemaakt om het rijp te maken, anders
zou het de inkt niet voldoende opnemen. Het papier wordt door vilt beschermd opdat
de cylinder het niet zou beschadigen. De rol rolt, de plaat gaat er door, de druk wordt
met een tangetje opgenomen en het is gebeurd! De plaat is geboren! Ze moet nu nog
gedroogd worden ginder in de pers naast het aquarium, en dan kan ze haar weg
maken. Maar deze druk is voor u omdat ge me bij de geboorte geassisteerd hebt!
Maar het heeft me geen moeite gekost! Ik ga mensen jaloers maken! Hoeveel platen
kunt u daar van drukken?
Maximum 100 maar meestal is dat 30, 60 of 70. Als men voorziet dat een plaat
honderd moet halen, dan moet ze elektronisch verstaald worden. Dan kan men wellicht
nog meer drukken. Ik doe dat niet. Op elke plaat staat aange-
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geven hoeveel er gedrukt werden en welk nummer het is van die druk: de eerlijkheid
tegenover de verzamelaar eist dat ge dat respekteert. Trouwens, als een plaat haar
aantal heeft gehaald, dan wordt dat met een kruis aangeduid. Een plaat waarvan te
veel gedrukt wordt, verliest ook haar artistieke perfektie.
Hoeveel verschillende etsen hebt u gemaakt?
280. De kronologische lijst staat in het boek van Korneel Goossens, maar gaat maar
tot 228. Ikzelf hou nauwgezet een kronologische lijst bij, waarop ook het aantal staten
voorkomt.
*
Maar Dirk Baksteen is niet alleen etser, hij is ook schilder en deze kunst beoefent
hij in de derde kamer van zijn atelier. Er is daar natuurlijk de bonte orde die men
mag verwachten bij iemand die met kleuren werkt: een tafel vol tubes, flesjes en
penselen. Hier ook weer is er getemperd licht en om in de ruimte wat leven en
beweging te brengen, ook uit liefde voor de fauna, heeft de kunstenaar een aquarium
geplaatst, waarin vooral de teleskoopvis opvalt. Aan de muren weer allerhande etsen schilderwerken, o.m. een Ecce Homo, die hij maakte voor de eerste kommunie
van zijn kinderen. Deze kleine ets is van Charles Claessens, een van de meest intieme
vrienden van Jakob Smits vóór de tijd van de Bakstenen. Dit olieverfschilderij heet
Bloei en dit met het winterlandschap Sneeuw. Ook hier weer werk van Walter Vaes:
een zelfportret en een gezicht op Venetië.
Deze ets met oude man is van Jules de Bruycker, deze dan weer van Dirk Baksteen:
Najaar en De Hut. Eindelijk van hem nog een akwarel met stilleven: Appelen.
*
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Er is nu nog een facet in uw kunstenaarsschap dat we niet hebben aangeraakt. U
bent ook schilder.
En ik doe het graag; er is een periode dat ik meer ets, dan weer een dat ik meer
schilder. Ik ben natuurlijk het meest bekend als etser.
Welke tema's behandelt u als schilder?
Moet ge maar zelf eens zien. Kijk, dit is mijn recentste werk. Ik ging voor een paar
weken met kennissen op een motorboot vissen op de Oosterschelde. Het was een
prachtige dag: de Schelde lag rimpelloos alsof ze pas geschapen was. De wolken
weerspiegelden zich in het rimpelloze water. Ik heb een formidabel geheugen en zo
gauw ik kon, heb ik het geschilderd. In de verte ziet ge het eiland Tholen. Het is een
akwarel zoals ge ziet.
Schildert u naar de natuur?
Nee. Trouwens, hoe moet ge dan een maannacht schilderen, want dan ziet ge niets.
Ge moet een indruk bewaren die het landschap op u gemaakt heeft en die indruk
moet ge teruggeven door innerlijke verwerking. Door kontakt moet ge zo vertrouwd
zijn met de natuur dat ge uw emotie weer kunt oproepen en weergeven.
U schildert graag maannachten. Waarom?
Ik hou van de maannachten omdat alles dan zwijgt en de stilte dan voelbaar en
hoorbaar is.
Mag men u een religieus schilder noemen?
Ik denk dat het godsdienstig element mijn inspiratie beïnvloedt en dat het tot uiting
komt in vele tableaus, zonder dat een religieus beeld er het onderwerp van is. De
geest van mijn werk is religieus, in die zin dat het doordringt in dat wat het geschapene
uitmaakt. Ik heb natuurlijk zowel
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als etser dan als schilder een Kempens stalletje gemaakt.
Er brandt nog een vraag op mijn lippen. Hoe komt het dat de Hollandse schilders
zo graag naar Vlaanderen komen? Ik denk aan Jakob Smits, u en uw broer, Willem
Paerels, Vincent van Gogh zelfs.
Omdat men in Vlaanderen ook bij het volk meer waardering vindt voor de kunst. De
Vlaming is méér ontvankelijk voor de kunst dan de koele, nuchtere Hollander. En
Vlaanderen bezit vele grote schilders. Al de kleinmeesters van de zogenaamde
Nederlandse primitieven komen uit het Zuiden, met uitsluiting wellicht van Lucas
van Leyden. Wij hebben een onverklaarbare drang om terug naar de bron te gaan,
naar de zon! Holland is de geest, Vlaanderen is het hart! Ik ben werkelijk blij dat ik
met mijn werk het mijne heb mogen bijdragen tot de kulturele ontvoogding van ons
volk. Want dit is tenslotte de roeping van de kunstenaar in de samenleving: schoonheid
brengen, schoonheid leren zien. En over al wat leeft, groeit en bloeit te leren
ontdekken: Gods onvolprezen schepping. Maar moesten wij niet nog naar mijn broer?
Ik vrees dat we dat vandaag niet meer halen!
Uitzending: 24 oktober 1963.
Dirk Baksteen overleed te Antwerpen op 24 september 1971.
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Gerard Baksteen
Goudbloemlaan 1, Schilde
In de ‘Ten huize van Dirk Baksteen’ kon u horen welke belangrijke rol de schilder
Jakob Smits gespeeld heeft, zowel in het leven van Dirk als van zijn broer Gerard.
Eer we vandaag even gaan praten met Gerard Baksteen, stellen wij u voor eerst een
kleine omweg te maken over Achterbos, het gehucht van de gemeente Mol waar
Jakob Smits 39 jaar heeft geleefd en gewerkt, en meteen ook even nader kennis te
maken met Jakob Smits zelf.
Jakob Smits was 34 jaar oud toen hij zich in Achterbos vestigde, een gehucht dat
toen een van de meest troosteloze en verlaten oorden van de Kempen was.
Evenals de broers Baksteen was hij Rotterdammer van geboorte. Hij studeert aldaar
eerst aan de akademie maar zijn onrust doet hem het vaderland verlaten. Hij verblijft
een tijd in Brussel en gaat dan zijn studies voortzetten in München, Wenen en Rome.
Terug in Amsterdam huwt hij een rijke Friese nicht en begint het bestaan van een
eerzaam burger. Maar algauw wordt de onrust weer wakker en hij gaat nu zwerven
door de Hollandse gewesten: Bla-
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ricum, Laren en dan Drente, waar de schilder Neuhuys hem spreekt over de Vlaamse
Kempen. Deze streek is voor hem een veropenbaring, de eenzaamheid een echo van
zijn eigen onrust en in deze woestenij vindt hij zichzelf.
In 1888 vestigt hij zich definitief in Achterbos en hetzelfde jaar trouwt hij met
Malvina de Deyn, de dochter van een Brussels advokaat, die uit liefde voor hem een
armoedig bestaan aanvaardde.
Hij betrekt een armoedig Kempens boerderijtje, dat hij geleidelijk tot een behoorlijk
landhuis omvormt en waaraan hij de naam Malvinahof geeft. Van Malvina, de zachtste
der vrouwen, die na de dood van haar vijfde kindje zelf sterft, heeft Smits
onvergetelijke portretten gemaakt. Het is de eerste periode van zijn groter werk
waarvan vooral de kleine olieverfschilderijen waardevol zijn, zoals het portret van
zijn zoontje Kobeke en dit van zijn zoontje Bobby.
Zijn tweede belangrijke periode begint in 1901, na zijn huwelijk met de jonge
Antwerpse Josine van Cauteren, die even blijmoedig als Malvina het armelijk bestaan
aanvaardt. Smits schilderde haar in het Bruidje, een schilderij waaraan hij van 1902
tot 1920 bezig bleef.
Dezelfde onderwerpen komen steeds weer in zijn werk voor: een Kempens
boereninterieur, moeder en kind, het gezin aan tafel, het schraal Kempens landschap
met een ontzaglijke hemel erboven. Het is dit werk dat Prosper de Troyer Smits in
1914 de Streuvels der Kempen deed noemen.
Het eenvoudig geloof van de Kempenaar brengt Smits in verband met het evangelie
en aan de voorstelling van het boerenleven geeft hij een bijbelse inslag.
Bekend is zijn Symbool der Kempen, een transpositie van de Emmaüsgangers. De
drie boeren aan tafel bij hun karig maal zijn niet verwonderd dat Kristus bij hen zit,
omdat wanneer zij het gebed voor het eten uitspreken, Kristus in hun eenvoudige
ziel aanwezig is. Een gelijkaardig tableau dat op details na hetzelfde is, heet trouwens
De Emmaüs-
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gangers.
Eenzelfde godsdienstige en menselijke gevoeligheid spreekt uit Mater Amabilis:
een boerin op klompen en haar kind spelend met een lam, dat een symbool is. De
behandeling herinnert aan het Maria-en-Kind-tema der renaissance.
Door zijn expressieve kracht sluit Smits aan bij onze primitieven en ook bij hem
lopen de bijbelse en de folkloristische elementen door mekaar. Toch gebruikt hij
geen archaïserende procédés om het tema van de Piëta in die hoge sfeer te plaatsen,
waarin Rogier van der Weyden ze had verheven. In de Gekruisigde treft weer die
vermenging van het menselijke en godsdienstige: Kristus sterft, een moeder rouwt
en Belgische gendarmes houden de meewarige boeren op afstand. Ook in De
Aanbidding der Koningen in een ruime Kempense schuur vindt men deze elementen
weer evenals in De overspelige vrouw en Kristus onder de mensen.
Maar steeds meer is het Smits erom te doen het schilderachtige detail te
verwaarlozen en alleen de essentie te bewaren, die door een rembrandtiek spel van
donker en licht wordt weergegeven. De meest banale onderwerpen sublimeert hij en
het anekdotische weet hij zo te verruimen, dat het tema buiten de tijd komt te staan.
Verder spreekt uit zijn werk als uit zijn leven een groot medegevoel voor de
eenvoudige man. De Vader van de veroordeelde is het getrouw portret van een boer
uit Achterbos, die zijn verdriet aan Smits had toevertrouwd.
Tijdens de oorlog 1914-1918 heeft Smits zijn penselen opgeborgen en vier jaar
lang heeft hij zich uitsluitend beziggehouden met de plaatselijke ravitaillering der
bevolking en met sociaal hulpbetoon.
Daarna komt dan zijn derde periode en ook zijn imposantste werk, waarin hij
eindelijk het probleem van het licht voor zichzelf heeft opgelost. Donker en licht
voeren er een strijd maar het licht van de innerlijke zekerheid zindert in de lucht.
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Dit is de periode van de Aardappeloogst, van Niemandsland, van Wapenstilstand,
van Dood te paard, Molen, Josine, Zittend kind, De wandelaars, Rozen.
Aan het probleem van het licht bij Jakob Smits hebben de kunstcritici vaak een
verschillende uitleg gegeven, evenals trouwens aan de schorsachtige ruigheid van
zijn doeken. U hoorde Dirk Baksteen erover vertellen.
In die tijd werd Jakob Smits steeds maar veeleisender en soms zelfs peuterig wat
als gevolg heeft dat hij soms jaren nodig heeft om een doek af te werken. Over deze
minutieuze bezorgdheid heeft Roger Avermaete ons vroeger gesproken.
Wie nu in Achterbos komt, vindt er niet meer de verlaten eenzaamheid uit de tijd
van Smits, hoewel sommige karakteristieke elementen gebleven zijn.
De zandweg van Smits is een brede straat geworden. Van zijn landelijke woonst
staat er nog de helft, maar in het huis zelf is er vrijwel niets van hem overgebleven.
Het atelier boven is nu de zolder, met nog dezelfde ramen die zo een grote rol speelden
in zijn interpretatie van het licht. Alleen is er van hem nog een blad met aan beide
zijden tekeningen, die de huidige bewoonster met zorg bewaart. De vrome
grootmoeder bij de kachel in de keuken is een vrouw die Jakob Smits zeker lief zou
zijn geweest.
Tegenover het huis is nog het ongeschonden landschap uit de tijd van Jakob Smits,
en langs dezelfde weg staat nog een autentieke oude schuur, die nog steeds gebruikt
wordt. Het is dit soort schuren dat Dirk Baksteen de naam veteranen heeft gegeven.
Verder staan langs de wegen nog de vrome kapelletjes, die in de mei gepint worden,
of de oude Kristus, waarvan niemand nog weet hoelang hij er staat. En dan zijn er
ook de mensen, dezelfde eenvoudige en goede mensen.
‘Het atoom heeft hier alles veranderd,’ zeggen de mensen hier. Maar toch zijn er
hier en daar nog ongeschon-
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den gezichten, zelfs bij de Mariahoeve, waar Dirk Baksteen jaren heeft gewerkt en
uitgezien op dit landschap. En verder is er de eeuwige natuur, die Jakob Smits heeft
gezien en geïnspireerd.
Op het kerkhof bevindt zich het graf van Jakob Smits die er rust tussen zijn vader
en zijn derde vrouw. Op de zerk staat van Georges Minne een prachtig moederschap,
symbool van de eeuwige moederliefde, die Smits zo vaak heeft verheerlijkt. Hier
vond de geniale opstandeling dan rust en eindigde de lange moeizame worsteling
om het materiële leven uit te beelden in eeuwige symbolen.
Het was door toedoen van Jakob Smits dat de broers Dirk en Gerard Baksteen
eveneens uit Nederland naar Vlaanderen kwamen.
Op het einde van ons bezoek ten huize van Dirk Baksteen was het onze bedoeling
ook nog even nader kennis te maken met Gerard. We zijn er toen niet mee
klaargekomen en daarom maken we vandaag even de tijd voor deze ontmoeting.
*
Om te schilderen, gaat Gerard Baksteen elke dag naar Schilde waar hij in nummer
een van de Goudbloemlaan zijn atelier heeft bewaard in het huis, waar hij vroeger
woonde en dat hij in 1930 naar eigen inzicht heeft ontworpen. Men moet poëtische
berken voorbij om bij de ingang terzijde van het huis te komen. Men komt in het
atelier van Gerard niet zo makkelijk binnen. De gastheer doet maar aarzelend de deur
open en zegt al bij voorbaat dat hij niets heeft om te laten zien of dat het de moeite
niet waard is.
Binnen is er niet zoveel ruimte maar er heerst de gezellige, ordeloze, artistieke
sfeer die een kunstenaar gelukkig maakt. Het centrum wordt natuurlijk ingenomen
door twee schildersezels, waarop de doeken staan waaraan Gerard
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Baksteen nu werkt: een vrouwenportret en een kleurig bloemenstuk met
zonnebloemen, penselen en een Lieve-Vrouwebeeldje, dat werkelijk in het atelier
staat: het is een werk van Karel Lateur, de broer van Stijn Streuvels. Het oude pistool
wijst niet op een krijgshaftigheid bij de kunstenaar, maar is eenvoudig een herinnering
aan zijn vader.
Dit dodenmasker is van dr. Jules Grietens en dit is een studie voor een Kristus.
Weer bloemen op dit stilleven: aronskelken, lelies en seringen. Ook portretten
natuurlijk: een blonde meisjeskop en een baby, de kleinzoon Wouter. Het kan niet
anders of ook hier is Jakob Smits aanwezig. Hier is het zijn foto, daar zijn werk: een
autentieke ets Moeder bij wieg, in een Kempense huiskamer. Jakob Smits gebruikte
deze ets als inpakpapier om aan Gerard een boek te zenden! Nog van Smits is dit
portret van zijn zoon Bobby.
Gerard Baksteen tracht zichzelf af en toe te ontleden: dit is een zelfportret van
1910, uit zijn Rotterdamse tijd nog; deze zelfstudie met alpenmuts dateert van 1951,
evenals dit zelfportret met hoed en palet.
Ook Prosper de Troyer hangt er met een zelfportret. Verder dan weer bloemen:
papavers en irissen, sierpompoenen en een stilleven met groente, prei en worteltjes.
Uit de zomer van de kennismaking met Jakob Smits dateert een zelfportret van
Gerard Baksteen en ook een Kempens stilleven: een boerenstoeltje, met hoed en
klompen op de grond, die suggereren dat de man juist is weggegaan. - helemaal in
de trant van Smits.
*
Hebt u lang onder Smits' invloed doorgewerkt?
Nee, ik ben geleidelijk aan zijn trant ontsnapt. Ik ben ook een tijdlang uit zijn
omgeving weg geweest: door oorlogsomstandigheden ben ik in 1914 weer naar
Holland gegaan
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waar ik dan zwaar ziek ben geworden, pleuritis. Om gezondheidsredenen ben ik me
dan op het eiland IJsselmonde gaan vestigen, waar ik de schilder Dirk Nijland heb
ontmoet. Belangrijke dingen heb ik toen niet gemaakt: dat stilleven met
sierpompoenen is uit die tijd.
*
Dirk Baksteen:
Nu moet ik er toch bijzeggen dat Jakob Smits zo voor Gerard was, dat hij kort voor
zijn overlijden het verlangen uitdrukte, dat Gerard hem bij zijn dood zou afleggen
en omkleden met zijn schildersjasje. Door omstandigheden is dat helaas niet gebeurd.
Na de oorlog was er hier in Vlaanderen in artistiek opzicht heel wat veranderd?
Ja, onder de invloed van Van Ostaijen, Joostens, de twee Jespersen was de opvatting
van de jongeren fel veranderd. Maar ze heeft mij toch niet beïnvloed. Ik ben mijn
weg alleen gegaan, zoals ik altijd een beetje gedaan heb. Ik ben trouwens pas in 1922
weer naar Vlaanderen gekomen en heb dan een hoevetje gekocht in Zoersel, waar
ik zes jaar gewerkt heb.
U bent toch lid geweest van de groep kunstenaars ‘Moderne kunst’?
Op verzoek van Ernest Albert ben ik daar lid van geworden maar dat was later, in
1933. Vroeger had ik al mijn eerste expositie gehad in Als ick kan, op verzoek dan
weer van Albert de Roover. Dat was in 1928. Ary Delen heeft aan de kring Moderne
Kunst een interessant boek gewijd.
*
In het boek van Ary Delen staan enkele werken gereprodu-

Joos Florquin, Ten huize van... 3

136
ceerd uit deze periode: allereerst een Zelfportret, dat zich nog in het atelier bevindt.
Dan Bloemen, portret van een zwak meisje, portret van een prelaat. Deze verrukkelijke
prille Lente en ook dit subtiele, poëtische stilleven Bruidsboeket, dat zich in het
Koninklijk Museum te Antwerpen bevindt.
*
Buiten het portret zijn uw geliefde tema's bloemen en stillevens?
Een kunstenaar kiest niet. Ik heb daar nu eenmaal een voorkeur voor. De bloemen
zijn er wel gekomen toen ik te Zoersel woonde. Ik had daar een halve hektaar
heidegrond, die ik omgespit heb en tot tuin heb omgewerkt. Dan heb ik er aardappelen
en groenten gekweekt maar vooral toch bloemen.
In de behandeling van deze tema's bent u afzijdig gebleven van de stromingen in de
schilderkunst, die men modern noemt.
Dat zijn modeverschijnselen en die laten me helemaal koud. Ik werk zoals ik geaard
ben en ik werk heel langzaam. En ik weet ook dat mijn werk beperkt is.
*
In zijn bloemstukken schildert de kunstenaar vaak helderwitte ruimten, waarin de
schittering van de bloemenkleuren werkt als vuurwerk. Elk doek is precieus en
kraaknet en getuigt altijd van een gevoelige voornaamheid.
De betreurde dichteres Blanka Gijselen had een grote sympatie voor Gerard
Baksteen en ze typeerde hem prachtig in dit gedicht:
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Gewikt, geproefd, gewogen,
heb je het leven, vriend,
Maar 'k lees het in je ogen
je bleef het eeuwig kind
dat bloemen, wolken, bomen
en kleuren konterfeit
en dan begint te dromen
en reist voorbij de tijd...
O, blijf nog vele jaren
voor ons, mijn oude vriend,
die jonge blik bewaren
want wij zijn soms zo blind.

*
Meneer Baksteen, vooral uw portretten zijn bekend. Wanneer bent u daarmee
begonnen?
Mijn eerste portret was dat van mijn dochtertje Lena en ik begon daaraan puur uit
liefde voor het kind. Ik probeerde en ondervond dat het me lag. Trouwens, het leven
van de bloemen en het leven van het kind hangen nauw samen.
Wat trekt u aan in het portret?
De mens, waarvan ik het innerlijke tracht bloot te leggen. Ik probeer steeds het meest
essentiële van het individu te doen doorbreken en het portret te doen leven. Ik zou
geen portret kunnen of willen maken in de trant van Walter Vaes b.v. en ik heb mij
nooit iets gelegen gelaten aan een of ander isme.
Moeten uw modellen poseren?
Ja, in die zin dat ik met het ‘model’ ga praten en dan ondertussen schetsen maak.
Het model mag echter niet stilzitten
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maar moet zich zo natuurlijk mogelijk voordoen. Het vraagt zowat vier à vijf zittingen.
U bent de specialist in het portretteren van de Kempense schrijvers. Hoeveel hebt u
er al in portret gezet?
Precies weet ik het niet maar het idee is van Emiel van Hemeldonck en van de Bond
der Kempense schrijvers.
*
Deze reeks Kempense schrijvers is intussen een hele galerij geworden, die niet
volledig voor te stellen is. Uit de kronologische volgorde pikken wij uit: E.H. Joz de
Voght, die de eerste was, dr. Uytterhoeven, Lode Monteyne, dr. Remi Sterkens, Vital
Celen en mevrouw, dr. Jan van Gorp, Emiel van Hemeldonck, Fred Bogaerts, Ernest
Claes, Pater Van Gestel, Jef Goossenaerts, Floris van der Mueren, Pater Nuyens,
Kan. Vyverman, en het laatst: oud-minister Verbist.
*
U bent niet alleen schilder, u bent ook houtsnijder. En dat bent u later geworden?
Dat moet in 1925 of 26 begonnen zijn. Dat is gekomen doordat ik zin had om te
illustreren en ik vond dat ik dat in houtsnede moest doen. De aanvechting kwam door
het zien van het werk van Masereel bij wie, zoals ge weet, het zwart overheerst. Ik
heb het juist omgekeerd willen doen door aan het wit de voorrang te geven. Ik had
in Holland Dirk Nijland aan het houtsnijwerk gezien en ik heb dan op mijn eigen
houtje geprobeerd het te leren. Het is zeer moeizaam werk om de lijn te krijgen en
de soepele kanten die men wenst.
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Wat waren de eerste tema's?
Tien houtsneden naar de Berechting van Guido Gezelle.
*
Louis Lebeer, die dit weelderig album inleidt, wijst erop dat zowel Guido Gezelle
als Gerard Baksteen de diepe poëzie van het leven in de natuur bezingen en dat ze
in alle menselijk gebeuren naar God speuren.
Gerard Baksteen maakte ook nog een map houtsneden over Lodewijk de Koninck,
de vermaarde dichter van het heldendicht Het mensdom verlost. Hierin komen o.m.
voor De Verlosser, Sanctus, Sint-Franciscus en De Slag der Gulden Sporen, een
prent die op 11 juli 1930 op de eerste bladzijde van De Volksgazet verscheen. Later
sneed hij dezelfde plaat op groot formaat.
Voor sommige van zijn houtsneden heeft Gerard Baksteen wel naar de Japanners
gekeken. Het zo vaak behandelde tema van de Boodschap heeft hij verrukkelijk
vernieuwd: de engel is voor hem een leeuwerik. Even mooi is De Geboorte met het
rustige evenwicht en de nobele lijn. In dezelfde sfeer ligt O.L. Vrouw met Kind.
Andere onderwerpen, aan de bijbel ontleend, zijn: Adam en Eva en De barmhartige
Samaritaan. Nog een voorbeeld van zijn uiterst lineaire behandeling van de houtsnede
is De oude molen, een syntese van het molenaarsbedrijf met als vertrekpunt de molen
die vroeger in Schilde stond. Op verzoek van Stijn Streuvels heeft Gerard Baksteen
ook Prutskes Vertelselboek geïllustreerd met mooie kleurdrukken. Ook bij de
Kerstvertellingen van Antoon Coolen maakte hij illustraties.
Uitzending: 19 december 1963.
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Albert Servaes
Wesemlinstrasse 27, Luzern (Zwitserland)
Het is hier een genot voor het oor en het oog: mevrouw die musiceert en u die
schildert!
Zo kent ge meteen de sfeer waarin wij hier leven en werken. Mijn vrouw die, zoals
ge hebt kunnen horen, een begaafde pianiste is, brengt op deze zolder met haar muziek
vaak een wijding die mij helpt bij mijn werk. En op dit ogenblik maakt mijn herte
muziek omdat ik u hier mag ontvangen en omdat ik met u de Vlaamse taal mag
spreken, de gezegende tale Gods, de taal van onze Guido Gezelle en onze Stijn
Streuvels.
‘Mijn herte maakt muziek’ zou bijna een vers kunnen zijn en wij delen uw vreugde
volledig. En om de muziek nog eens met de schilderkunst te verbinden: wij lazen bij
ons in de kranten dat u in de muziekstad Salzburg een hoge onderscheiding hebt
gekregen. Dat bericht was nogal beknopt. Wat is daar feitelijk gebeurd?
Wel, dat verband tussen muziek en schilderkunst in Salzburg
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heb ik nooit gelegd: ik wist alleen dat Salzburg beroemd was als muziekcentrum
maar ik heb nooit geweten dat er daar ook voor de plastische kunsten iets gedaan
werd. Nu weet ik het en kan ik het dus vertellen.
Ter gelegenheid van het Eucharistisch Kongres in München wilde men in Salzburg
op de jaarlijkse expositie de kristelijke kunst eren. Professor Walter Nigg van de
universiteit van Zürich werd gevraagd om over die tentoonstelling te schrijven.
Professor Nigg weigerde kordaat en gaf als antwoord: ‘Ik wil dat niet op mij nemen
want de meesten van die schilders en tekenaars weten niet wie God is en ook niet
waar God woont.’ Dat vonden die mensen spijtig. Nigg voegde er dan aan toe: ‘Maar
ik ken één schilder die nog weet waar God woont en wie hij is: dat is de Vlaming
Servaes.’
Ik krijg dan een brief van professor Schneider-Manzell, voorzitter van het komitee
der tentoonstelling, met het verzoek foto's te zenden. Ik stuur 14 foto's van een
kruisweg in pastel en 12 foto's van een Marialeven in olieverf, met de bedoeling het
komitee een keuze te laten doen, want gewoonlijk vragen ze voor een tentoonstelling
2 of 3 doeken. Ik krijg prompt een antwoord: alles zenden plus nog een Madonna,
dus 27 werken in het geheel en allemaal werk hier in Luzern gemaakt.
Niet in Luzern maar in Zwitserland.
In Zwitserland begonnen in 1947 en beëindigd in 1959. Ik werd op de
openingsplechtigheid uitgenodigd en ben er met mijn vrouw naar toe gegaan. De
openingsrede werd uitgesproken door de benediktijnenpater prof. Thomas Michels
van de abdij Maria Laach en die zegt o.m., daar in het bijzijn van de aartsbisschop
en vele bisschoppen: ‘Het verheugt ons dat België hier vertegenwoordigd is door de
schilder Albert Servaes, die naast Rouault de vader is van de moderne kristelijke
kunst in Europa.’ Ik beken u ronduit
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dat me dat veel plezier heeft gedaan. Het verwonderde mij wel dat ik de enige
vertegenwoordiger was van België maar ik had daar geen schuld aan: ik wist het niet
eens toen ik naar Salzburg vertrok. Enkele dagen later werd door de voorzitter dan
medegedeeld dat de internationale jury bestaande uit vertegenwoordigers uit 22
landen, museumdirekteurs, kunstgeleerden, professoren, met algemene stemmen de
grote gouden medaille der stad Salzburg had toegekend aan de Vlaamse schilder
Albert Servaes. Deze grote gouden medaille wordt alleen toegekend als de jury
éénparig de uitspraak doet.
Dat is wel een schitterende onderscheiding en de waardevolste die aan uw werk kon
worden verleend1. Speciaal voor u moet dat wel een grote voldoening zijn. Dat heeft
natuurlijk weerklank gehad.
Ik heb er zelf verbaasd van gestaan. Ze noemden dat in Salzburg de sensatie van het
jaar. Men wil nu retrospektieve tentoonstellingen inrichten in Münster, München,
Essen, Berlijn, Wenen en de stad Luzern doet het nu met doeken van vóór de eerste
wereldoorlog tot nu: ruim 200 werken. Er komen nu ook heel wat reporters van grote
kranten en weekbladen om interviews.
Zouden wij enkele van deze werken mogen zien?
Graag. Deze Maria is een van de belangrijkste werken. Het werd er extra bijgevraagd.
Hier is de eerste statie van de kruisweg, de Ecce Homo. Dit is De eerste val, dan
Kristus die aan het kruis wordt genageld. Dat is dan het Consumma-

1

Op 2 juni 1965 ontving Albert Servaes nog een andere belangrijke internationale
onderscheiding: de Rembrandtprijs van de Johann-Wolfgang von Goethe-Stiftung, die voor
het eerst sedert de oorlog weer werd toegekend. De plechtigheid had eveneens plaats in
Salzburg, in de feestzaal van het Internationales Forschungszentrum für Grundfragen der
Wissenschaften, in aanwezigheid van vele prominenten uit Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland,
Frankrijk, Nederland en België.
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tum est, alles is volbracht. Het is alsof Hij met gezonken hoofd de mensheid nog in
liefde kust, omhelst. Hier is dan nog de Graflegging met Maria.
Meneer Servaes, de kruisweg speelt in uw leven van kunstenaar een grote rol. Uw
eerste kruisweg, die van 1919, is een heel aparte gebeurtenis in de geschiedenis van
ons kunstleven. Hoe is die ontstaan en waar bevindt hij zich nu?
Dat is een lang en smartelijk verhaal. Ik zal proberen het bondig en zonder passie te
vertellen.
Na de wapenstilstand van 1918 stopt er voor mijn huis in St.-Martens-Latem een
militaire auto en daar stapt een prachtige vent uit, echt zo een beeld van de katedraal
van Chartres. Hij zegt mij: ‘Ik heb het passieverhaal van Verschaeve vertaald en ik
heb gevraagd aan de konservator van het museum te Brussel, Fierens-Gevaert, wie
dat zou kunnen illustreren en hij heeft me naar u gezonden.’ Het was Louis Gillet
van de Académie Française. Ik neem zijn voorstel aan en zet mij aan het werk. Ik
had het werk van Verschaeve niet gelezen en ben het ook niet gaan lezen. Ik heb
mijn gewijde geschiedenis gelezen, uit het verhaal acht momenten gekozen en heb
schetsen gemaakt. Gillet kwam ze bekijken en was in de wolken. We deden een
keuze en die vertaling is dan verschenen met die acht tekeningen, mooi uitgevoerd
in heliogravure.
Daar ik geloof, heb ik dat motief dikwijls behandeld maar na dit werk was ik zo
entoesiast dat als natuurlijk gevolg mijn eerste Kruisweg is gekomen. Die was dus
geen opdracht, wat men u ook gezegd moge hebben. Ik was eenvoudig bezeten om
die lijdensweg te schilderen en de dokumenten die mij geïnspireerd hebben, zijn: de
profetieën van Isaïas, de klaagliederen van Jeremias, de psalmen, het evangelie, de
mystische beschouwingen van Teresia van Jezus en die van Johannes van het Kruis.
‘Niet om te lachen heeft Christus ons bemind’. Die zin heeft mij sterk aangesproken
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en ik wilde het lijden uitbeelden, het lijden als dusdanig, het lijden totterdood.
Toen pater Jerôme, mijn geestelijke leidsman, in die tijd uit gevangenschap in
Duitsland terugkwam en die kruisweg zag, zei hij: ‘Het is de eerste kruisweg waarvoor
ik kan bidden met de ogen open.’ Pater Jerôme bracht er zijn provinciaal en zijn prior
bij en die wilden de kruisweg kopen voor een nieuwe stichting van hun orde, in
Luithagen bij Oude-God. Ik was zielsgelukkig en aanvaardde hun niet erg gunstige
voorwaarden. Ze boden er 3000 frank voor maar ik moest voor de eiken inlijsting
zorgen. Toen ik de rekening kreeg, bleek die inlijsting 4800 frank te kosten zodat ik
er nog 1800 frank aan toestak. Maar het kon me niet schelen omdat ik zoveel van
deze nieuwe kunststijl verwachtte. De kruisweg ging naar Luithagen en toen kwam
de kat op de koord. Met het verhaal van wat er dan gebeurd is, kan ik een hele
uitzending vullen. De kruisweg maakte sensatie: vier priesters klaagden het werk in
Rome aan en als bewijs stuurden ze het boek van Verschaeve naar Rome. Meteen
werd het werk een teken van tegenspraak: naast verbeten verguizers waren er heftige
bewonderaars als Jozef Muls en Louis van den Bossche, die het werk werkelijk met
hartstocht verdedigden.
Jacques Maritain, die zeer entoesiast was, schreef naar Rome brief op brief en
smeekte een werk waarin de terugkeer van de grote kristelijke traditie zichtbaar was,
niet in de wieg te wurgen. Het heeft niet mogen helpen. Rome a condamné sans avoir
vu l'oeuvre. In een dekreet oordeelde het H. Officie dat een werk, dat zulke
tegenstrijdige meningen uitlokt en voor sommigen ergerniswekkend schijnt, niet op
zijn plaats is in de kerk ‘als instrument van de publieke en private eredienst’. Ik was
in Nederland in een hotel toen ik die veroordeling in een krant las en om de slag te
boven te komen, heb ik een tweede ontbijt besteld!
De kruisweg moest uit de kerk verwijderd worden en
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op Goede-Vrijdagnamiddag hebben Muls, Louis van den Bossche en pater Jerôme
hem weggenomen en hem in een partikulier huis ondergebracht. Kort daarop kregen
de karmelieten het bezoek van de nuntius, die hen in heftige bewoordingen verweet
dat ze dat werk nog niet verbrand hadden en hij gaf hun het bevel dat te doen. De
dominikaan pater Pauwels vernam dat: die pakte onmiddellijk de trein om mij dat
in Latem te komen vertellen en mij de raad te geven het werk te gaan weghalen. Pater
Jerôme, die prior was, ging ermee akkoord. De volgende dag ben ik dan naar
Antwerpen gegaan en heb de kruisweg weggehaald en dat was niets te vroeg want
in het koor hing nog een schilderij van 6 m breed bij 4 m hoog dat de dood van de
H. Teresia voorstelde en dat hebben ze van de muur getrokken en in het kolenhok
gesmeten2.
Jules Destrée heeft dan het werk verborgen tot het kalmer werd en toen de orkaan
voorbij was, heb ik het naar Latem teruggehaald. Het ergste moest dan nog komen.
De karmelieten kwamen bij mij onderhandelen over de terugname van het werk. Dat
waren de provinciaal en de prior en het was de provinciaal die mij er 50.000 frank
voor vroeg. Ik viel van mijn stoel! Na zes maanden had het werk ineens die waarde.
Ik zei tot pater Jerôme: ‘En gij doet daaraan mee?’ Hij gaf me ten antwoord: ‘Les
intérêts de mon ordre!’ Ik heb ze onverrichter zake naar huis laten gaan. Een paar
dagen later was ik op een eten bij Edmond Joly en ik vertel hem de hele geschiedenis.
Hij zegt mij: ‘Ne vous laissez pas faire. Ik zal er met Renquin over spreken.’ Renquin
is er dan inderdaad tussengekomen en het werk is dan voor 6000 frank opnieuw mijn
eigendom geworden.

2

Volgens een bericht van Erik Verstraete in de Gazet van Antwerpen van 30 mei 1974, kreeg
Servaes dit werk terug en verkocht hij het aan het Aartsbisschoppelijk Museum van Utrecht.
Er zou sprake van zijn het opnieuw naar het karmelietenklooster van Luithagen-Berchem
over te brengen.
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Toen ik dan in 1926 in Antwerpen op de Meir een grote tentoonstelling had waar
wel 200 werken hingen, heb ik er de Kruisweg van 1919 in kooltekening en de
Kruisweg van 1922 in olieverf geëxposeerd met o.m. ook nog mijn Boerenleven. Die
expositie was een datum in mijn carrière want ze heeft mij bekendheid bezorgd in
Vlaanderen en in het buitenland. Ik werd toen per telefoon naar Antwerpen geroepen
omdat een Nederlander, Herman van Heerenbemt, de twee kruiswegen wilde kopen.
Hij heeft dat ook gedaan, en betaalde voor de getekende 25.000 frank en voor de
geschilderde 50.000. Zo was heel dat werk tot mijn spijt ineens Nederlands bezit en
ik ben die avond met droefheid naar huis gegaan. Het heeft anders wel tien jaar
geduurd eer ik mijn geld heb gekregen en er zijn zelfs advokaten bij te pas gekomen.
De geschilderde kruisweg heeft hij in bruikleen afgestaan aan het bisschoppelijk
museum in Utrecht, dat helemaal geen moeilijkheden maakte om hem op te hangen.
Hij hangt er nu nog. De kruisweg in kooltekening heeft lang in de privéwoning van
de eigenaar gehangen, in de traphal van de kelder tot de zolder. Toen hij vóór drie
jaar stierf, is er een reuzebod gekomen uit Amerika maar de weduwe heeft met
Hollandse trots geantwoord: ‘Dat gaat voor geen geld uit Nederland weg.’
Door de tussenkomst van pater Wessels heeft een rijk industrieel, Van den
Bergh-Grabbendam, een vroom protestant, het werk achteraf gekocht tegen de
gevraagde prijs. Hij heeft hem dan geschonken aan de trappisten van de abdij O.L.
Vrouw van Koningshoeven bij Tilburg. Eerst werd hij tien dagen geëxposeerd in de
feestzaal van het raadhuis te Tilburg en op die korte tijd zijn er 7000 mensen komen
kijken. Al de kranten, ook de katolieke, waren verbaasd dat Rome zo een prachtig
godsdienstig werk op de index had gezet.
De trappisten hebben de kruisweg dan opgehangen in
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het pand... ‘tot onze vreugde en geluk’ schreef mij vaderabt. Ze gaven een brochure
uit over De kruisweg van Servaes met de afbeelding van de 14 staties en met een
voorwoord van pater J. van der Kun, die o.m. schreef: ‘Het mysterie van de kruisiging
is met zulke sterkte zichtbaar gemaakt dat het is om ons, monniken van een
kontemplatieve orde, jaloers te maken op de schepping van dat werk.’ Dat was
natuurlijk een kaakslag voor Rome. Via de nuntiatuur kwam het bevel de kruisweg
naar de zolder te doen verhuizen met daarbij het verbod ervoor te bidden of aflaten
te verlenen. De kruisweg is daar nu nog altijd te zien maar niet in de kerk. Rome
verbiedt hem nog steeds3. Het is onverklaarbaar dat men 40 jaar na de veroordeling
nog zo fanatiek kon optreden temeer als men bedenkt wat er allemaal in de kerken
binnen mag. Dat is dan in 't kort de geschiedenis van mijn kruisweg.
Men zou het ook een lijdensweg kunnen noemen. Het is dan wel een verdiende troost
dat uw laatste kruisweg zo een onderscheiding heeft gekregen. Trouwens, u hebt nog
meer kruiswegen geschilderd. Die van Orval b.v.
Die van Orval dateert van 1928. Pater Albert, de heropbouwer van Orval, die van
Gent was, wilde Gentse kunstenaars bij zijn bouw betrekken. In een brief schreef hij
mij: ‘Gij moet Orval helpen opbouwen. Wilt gij geen postzegel tekenen?’ Ik heb
hem geantwoord: ‘Dat kan ik niet maar ik wil iets doen: ik kom bij u monniken
tekenen, 6 of 7, gij brengt de tekeningen in de handel en ik sta u mijn auteursrecht
af.’ Ik heb dat ook gedaan en er is een map met negen portretten van monniken
verschenen, prachtig gereproduceerd moet ik zeggen. Ze was trouwens gauw
uitverkocht.

3

Prof. dr. W. Nigg, Zürich, die op 28 augustus 1970 in Venlo de feestrede uitsprak voor de
tentoonstelling ‘De Zwitserse periode uit het werk van Albert Servaes’ verklaarde bij die
gelegenheid: ‘Naar kardinaal Bea mij verzekerde, is deze (veroordeling) door de opheffing
van de index gewoon vervallen.’
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Toen begon pater Albert te spreken van een kruisweg. Ik zei: Jamaar! Maar hij lachte
en zei: Laat dat maar aan mij over. Zijn kerk was nog niet af en ik begon te studeren
hoe die kruisweg zou moeten zijn. Mijn voorstel was dan: levensgrote figuren ten
voeten uit zoals de Bourgeois van Calais van Rodin. Ongelukkig had de architekt al
alkoofjes gemetseld van 1.50 m breed bij 1 m hoog en daarin moesten de staties
komen. Toch was ik alweer kinderlijk blij met de opdracht. Ik maakte thuis 160
voorstudies in kool, dan de kompositie op papier, dan nog eens elke kop apart en de
definitieve schets. Ik ben dan naar Orval gegaan en heb daar negen maanden
gekoncentreerd gewerkt. Statie voor statie heb ik als een soort fresko in kleur in elke
nis opgezet. Toen was er nog altijd niet gesproken over de prijs en als ik daar wat
van zei, dan zei pater Albert altijd maar: Dat is voor later. Maar ik had negen kinderen
en mijn vrouw had geld nodig. Ik zei haar: Schrijf mij een brief naar Orval. Met die
brief ging ik naar pater Albert, die scheurt hem stuk, gooit hem weg en zegt: Is dat
de vrouw van een artiest? Ge krijgt geen brieven meer. Ik ging naar boven, maakte
mijn valies en trok er vanonder. Acht dagen later krijg ik een brief van een advokaat:
Als ik binnen 48 uur niet verderwerkte, werd het werk afgeschraapt en zou een andere
artiest de opdracht krijgen. Ik trek naar Brussel naar de comte de Grünne en vertel
mijn geval. Die wordt kwaad en zegt: Laat u niet doen door dat everzwijn van Orval.
Hij neemt mij mee naar Marcel Grégoire, die advokaat was, en die stelt onmiddellijk
een brief op met een antwoord voor de abt. Pater Albert heeft dan mijn kondities
aanvaard: hij moest de zeven staties eerst betalen à 10.000 frank de statie en dan zou
ik verderwerken maar als de achtste af was, moest hij me die betalen eer ik aan de
negende begon. Dat gebeurde. Maar het was daar toen niet erg aangenaam meer
werken in Orval want de abt bezag mij niet meer. Toen de laatste statie af was, ben
ik zonder afscheid naar Latem terugge-
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keerd. Daar heb ik dan een prachtige brief gekregen van de abt waarin hij zijn
waardering uitdrukte voor mijn werk en mij vroeg of ik de prijs van de laatste statie
wilde laten vallen voor Orval. Ik heb onmiddellijk mijn akkoord gegeven. Voor de
rest was ik graag in Orval. Ik heb er zelfs de pij van een lekebroer gekregen en die
daar ook gedragen: sindsdien draag ik ze nog altijd als ik schilder, zoals ge ziet. De
mijne is donkerblauw, die van de broeders is donkerbruin. Die pij dekt alles en zo
maak ik geen vlekken meer.
En die van Heverlee?
Die is van ± 1930. Ze wilden daar een kruisweg hebben die geïnspireerd was op die
van Orval. Ook te Boven-Leeuwen in Zuid-Holland hangt er zo een. Daar is ook
weer een hele geschiedenis aan verbonden. Er komt bij mij in Latem een Hollandse
paster, die een kruisweg wilde. We raakten akkoord over de prijs voor een kruisweg
in olieverf. Ik begin eraan maar enkele dagen later krijg ik een brief waarin de pastoor
me schrijft: ‘Tot mijn groot spijt moet ik de bestelling afzeggen. Mijn bisschop heeft
me uitgescholden omdat ik een bestelling heb gedaan bij een veroordeeld schilder.’
Ik ga naar 's-Hertogenbosch om daarover te spreken maar de bisschop wil mij niet
ontvangen en gelast mij aan de deur te zetten. Ik ga naar Van Abbe, een
sigarenfabrikant in Nijmegen, die een vriend van me was. Die zegt mij: Blijf hier
vernachten, ik ga met u morgen naar mgr. Diepen, die een vriend van me is. We doen
dat en we worden dank zij Van Abbe ook ontvangen. Maar dan vraagt de mgr., op
mij doelend: Wie is dat? - Albert Servaes, zegt Van Abbe. Die moet uit mijn huis,
zegt de bisschop. Ik wil foto's laten zien maar hij verbiedt me dat te doen. Ik zeg: Ik
moet toch leven, ik ben vader van negen kinderen. Zegt hij: Rome had u verboden
u met kerkelijke kunst bezig te houden. Ge moest timmerman of smid zijn
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geworden. Ik heb gezwegen en Van Abbe, die zag dat er niets aan te doen was, ook.
Een tijd later ontmoet ik in Brussel minister Theunis, die mij uitnodigt met hem
te gaan eten. We klappen wat en hij vertelt mij dat hij een brief heeft ontvangen van
mgr. Polvora van Milaan, die voorzitter was van Arte Christiana Moderna. Die had
een ensemble van mijn werk gezien op de Biënnale van Venetië in 1938 - een hele
zaal gevuld met 18 werken - en die was zo geestdriftig dat hij daarover in zijn
tijdschrift een artikel wou schrijven en hij liet mij om reprodukties vragen. Gezien
dat geval in 's-Hertogenbosch wilde ik mgr. Polvora verwittigen en ik schrijf hem
over die purperen ezel in 's-Hertogenbosch, zoals ik hem in mijn ergernis noemde.
Ik laat de brief aan Theunis lezen, die er veel plezier aan had, hem in een envelop
stak en hem door een knecht naar de post liet brengen.
Toen ik terug was in Latem, was ik erg aan de zwijgende kant want ik was met
dat geval fel bezig. Krijg ik uit Milaan een brief in het Italiaans van mgr. Polvora,
die negen jaar lang privé-sekretaris was geweest van kardinaal Pacelli. Ik laat die
brief vertalen en daaruit blijkt dat mgr. Polvora mijn brief had doorgezonden naar
kardinaal Pacelli. In de omslag stak trouwens een tweede briefje van kardinaal Pacelli
zelf en die schreef: ‘Ik heb het werk van Servaes leren kennen en heb aan alle
bisschoppen meegedeeld dat hoe meer werk van Servaes er in onze kerken kwam,
hoe beter het zou zijn - met uitzondering van de Kruisweg van 1919!’ Daarop konden
ze niet terugkomen. Ge weet dat enkele tijd later, in 1939 zeker, Pacelli paus is
geworden. De bisschop van 's-Hertogenbosch heeft mij daarna uitgenodigd en ik
werd door hem als een vriend behandeld. Bij het afscheid zei hij mij: Ge zult toch
nooit in 's-Hertogenbosch komen zonder bij mij te komen eten! En de Kruisweg,
geschilderd in de trant van die van Orval, bevindt zich nu nog in het boerenkerkje
in Boven-Leeuwen in Zuid-Holland.

Joos Florquin, Ten huize van... 3

151
Laten we zeggen: einde goed, alles goed. Een tweede groot tema in uw werk is, naast
de kruisweg, Maria.
Ik ben eigenlijk derde-ordeling van de mystieke karmelietenorde: ze noemen die in
de volkssprake de Onze-Lieve-Vrouwebroers en die hebben vanzelfsprekend een
uitgesproken verering voor Maria.
U hebt in Salzburg ook een Maria-cyclus geëxposeerd. Die is nu weer hier?
Die staat daar aan die kant klaar. Dat is een stuk van mijn leven, want ik heb er
jarenlang in moeilijke omstandigheden aan gewerkt. Ik verneem hier na de oorlog
dat mijn eerste Marialeven beschadigd zou zijn. In 1944 had professor Schoepp mij
gezegd: Als ge uw werken wilt wegsteken, dan verberg ik ze in een lokaal van de
universiteit. Dat is niet gebeurd omdat hij zelf werd vervolgd en die schilderijen zijn
dan verborgen geworden in Machelen. Zelfs mijn vrouw wist niet dat die daar waren:
alleen Lidwine wist het en die is gestorven. Ik kreeg dan een brief uit Nederland van
de kunsthandelaar Van Bachel en die schreef dat hij de werken was gaan zien en dat
ze er niet goed uitzagen. Men had de schilderijen op elkaar gelegd met tussen elke
schilderij geribd karton maar de ribben van dat karton waren in de schilderijen
doorgedrukt. Ik was dan wel gedwongen ze naar huis te laten halen. Ik was over dat
bericht zo triestig dat ik besloot een nieuw Marialeven te maken. Ik ben er in 1947
aan begonnen en heb die schilderijen op al mijn zwerftochten meegesleurd, van de
zolder te Appenzell naar de kelder in Zürich en om 't even waar ik in die tijd een
onderdak vond, heb ik eraan voortgeschilderd. In 1958 kon ik hier in Luzern eindelijk
een goed atelier krijgen en ik heb het werk hier dan beëindigd in 1960. Ik heb het
zelf voor 't eerst in zijn geheel kunnen overschouwen in Salzburg en toen ik het zag,
heb ik gejubeld om die harmonische eenheid: alles
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is er op zijn plaats. Het oude werk telde 16 delen: in dit nieuwe heb ik alles
gekoncentreerd in 12 schilderijen. Het oude werk was iets te donker en moest zeer
klaar hangen om tot zijn recht te komen. Dit is veel klaarder en naar kenners mij
zeggen, ook heel wat anders dan het eerste Marialeven.
Hier ziet u enkele taferelen van dat Marialeven dat ik in Zwitserland heb
geschilderd. Hier is het eerste tafereel, de Geboorte: Maria die droomt in de schoot
van moeder Anna. Het tweede tafereel stelt de Boodschap voor: ik heb me hier
ingespannen om de ongelooflijke ontroering van de kleine Maria tot uitdrukking te
brengen, haar absolute verwondering en de twijfel dat ze moeder worden zou, daar
ze de man niet kende. Toen de engel haar dan antwoordde: ‘De schaduw Gods is
over u gekomen’ toen heeft ze ‘Fiat’ gezegd.
Hier is het Bezoek van Maria aan Elisabeth. Maria zingt het Magnificat en Elisabeth
knielt, door de genade Gods verruimd, voor de aanwezigheid van het nog niet geboren
Kind, gedragen in de moeder. Hier is Maria met het Kindeke bij de profeet Simeon,
bij wie ze de gruwelijke voorzeggingen moet horen over wat er met het Kind Jezus
zou gebeuren. Dat hier is de Piëta, Kristus die na de kruisafname door Johannes en
Magdalena op de schoot van Maria wordt geplaatst. Hier is de Moeder Gods, koningin
der apostelen. Dat heeft dus de hoge onderscheiding in Salzburg gekregen.
Maar uw eerste ‘Marialeven’ is toch ook mooi werk. Wat is daar de
wordingsgeschiedenis van?
Ik begon eraan in 1922 en beëindigde het in 1934. Het is ontstaan in de moeilijke
periode van de veroordeling van de Kruisweg. Pater Jerôme en zijn volgelingen
waren boos op Rome en ze trommelden mensen op om de Kruisweg te verdedigen.
Maar hoe meer mensen er voor waren, hoe
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meer er ook tegen waren. In de bladen verschenen voortdurend twisten, voor en
tegen. Pater Jerôme zette mij zelfs aan Rome een proces aan te doen. Ik heb geweigerd
en heb hem geantwoord: Gij zijt geen echte karmeliet want die vraagt een kruis om
zich door loutering aan God te kunnen schenken. Die herrie bleef maar duren en ik
vond geen rust meer. Pater Jerôme had mij bevolen me te abonneren op alles wat
over de kruisweg verscheen, goed en slecht. Na drie weken was ik er zeeziek van
geworden, ik kon het niet meer lezen. Het was meestal ook het lezen niet waard. Ik
heb dan gezegd: Weg met dat ding, ik schilder van nu af voor de Moeder Gods, niet
meer voor de mensheid. Ik mag zeggen dat ik dat hier in Zwitserland nog meer op
mij genomen heb want heel mijn Zwitsers leven is 't het ene Marialeven na het andere
geweest, met de vele afzonderlijke stukken de Moeder Gods ter ere.
Toen ik in de stilte waar ik in Latem woonde dat besluit genomen had, begon ik
weer de vrede te vinden. Ik heb dan, zonder opdracht, die Mariacyclus van 16
schilderijen in olieverf opgezet. Vier taferelen werden gewijd aan de kinderjaren,
vier aan het moederschap, vier aan de lijdensweg en vier aan de glorieuze jaren. Ik
heb er 12 jaar aan gewerkt, zondag en weekdag, heftig en met overgave, zoals ik nog
nooit geschilderd had. Ik was er zo door bezeten dat ik de opdrachten verwaarloosde
en mijn vrouw boos was, omdat mijn gezin toch moest leven. Ze dachten toen wel
dat ik gek aan het worden was. Toen het werk klaar was, durfde ik er niet goed mee
naar buiten komen en het stond daar dan in mijn werkkamer in Sint-Martens-Latem.
Maar op een goeie dag komt er van de Franse ambassade in Brussel een telefoon.
Een juffrouw vroeg me of ik thuis was, want dat de ambassadeur me wilde komen
bezoeken. ‘Monsieur le ministre sera chez vous à 2 h. juste.’ Die ambassadeur was
Paul Claudel. Ik kende hem vanzelfsprekend maar had hem nooit ontmoet. Hij had
mijn Boerenleven in Antwerpen
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gezien en wilde met mij kennismaken. Ik dacht met vreze: wat gaat dat worden?
Toen het 2 uur sloeg, hoor ik mijn deurklopper slaan. Ik doe zelf de deur open en
hij staat voor mij: een vierkantige Franse boerenfiguur, een geboren landsman, met
een grote bril op zijn oren en grote kijkende ogen. Als men Claudels ogen een keer
gezien had, kon men ze niet meer vergeten, zo eerlijk waren ze, zo ernstig en zo diep.
Op de slag voelde ik mij niet meer vreemd. Ik wilde met hem wat praten maar hij
zei: ‘Non, non, je suis venu voir vos oeuvres, conduisez-moi dans votre atelier.’ Ik
ging hem vóór, de trappen op naar mijn atelier. Ik wreef me wel een keer over de
neus want ik dacht: wat moet ik hem laten zien? Mijn Marialeven stond daar en ik
zette hem het eerste stuk van de reeks voor. Ik hield hem scherp in het oog want
iemand die bij mij op bezoek is, moet niet spreken: ik zie wat hij denkt zonder dat
hij dat in woorden uitspreekt. Ik zag dat Claudel een schok kreeg. Hij keek rond en
zocht een stoel. Ik gaf hem er een en met de handen op de knieën bleef hij rustig
kijken, wel 20 minuten lang, zonder een woord te zeggen. Ik wilde het schilderij
wegnemen maar hij maakte een beweging met de hand: het moest nog blijven staan.
Na een tijd zette ik dan toch het tweede voor, dan het derde, het vierde. Claudel bleef
maar kijken en er kwam geen woord uit. Ik hoorde hem alleen eens mompelen: ‘C'est
quelque chose. Ce flamand a renouvelé l'art religieux: il peint les scènes qui ont été
peintes par les plus grands génies du monde et il nous apporte quelque chose tout
personnellement à lui. C'est quelque chose.’ Dat ontroerde me zo sterk dat ik naar
de tuin ben gegaan en daar wat aan mijn druiven heb gewerkt. Toen ik terugkwam,
zat Claudel nog altijd rustig te kijken. Alles samen heeft hij 2 uur en 20 minuten op
deze schilderijen zitten kijken. Toen stond hij op, deed enkele stappen naar me toe,
legde zijn beide handen op mijn schouders, zette zijn grote ogen in
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de mijne, zoende me en ik hoorde hem zeggen: ‘Je n'ai jamais vu un poète aussi
profond doublé d'un peintre aussi puissant.’ Ik stond daar aan de grond genageld en
ik voelde de tranen uit mijn ogen vloeien: schoppen en stoten en steniging waren
mijn dagelijks brood en nu hoorde ik over mijn werk zoveel lof spreken door een zo
uitzonderlijk begaafde, geniale mens als Claudel. Tien-, twintigmaal is Claudel
teruggekomen, met vrienden, Fransen, Spanjaards en wat weet ik al, en hij heeft vele
foto's meegenomen want hij wilde een monografie schrijven over Servaes. Ik ben
met hem in de vriendschappelijkste betrekkingen gebleven en ik bezit een hele reeks
brieven van hem in zijn groot, schoon handschrift.
Kijk, hier b.v.:
‘Je lis votre lettre avec un mélange de stupeur, de dégoût et d'indignation. Ainsi
voilà comment les catholiques traitent un de leurs plus grands artistes...’ Dat is van
25 november 1937. En om te eindigen: ‘Je vous dis courage, cher et grand artiste,
grand chrétien et je vous embrasse. P. Claudel.’
Ook later is het leven van Maria u blijven boeien.
In 1950 was het een Mariajaar en als lid van de orde van de
Onze-Lieve-Vrouwebroers, voelde ik mij in mijn hart gestraald om het nog eens voor
Maria op te pakken. Het was mijn bedoeling om er door oefening toe te komen een
nieuw Marialeven te maken en beter nog dan het vroegere. Ik begon aan een
Mariaretabel en groepeerde rondom een kernstuk kleine taferelen, 28 komposities
in het totaal. Als het af is, komt hier een Vlaamse kunstminnaar op bezoek. Hij ziet
het werk, zegt: Ik koop dat en biedt me een lage som. Ik stribbelde tegen maar hij
zei me: Als ge me het schilderij voor die prijs niet laat, koop ik een Permeke. Ik had
zoveel schulden dat ik wel moest toegeven. Later kreeg ik een brief van hem waarin
hij mij berichtte dat hij voor
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dat schilderij al drie keer zoveel kon krijgen. Het is toch kurieus dat kunstenaars zo
een lijdensweg moeten doormaken.
Ik was toen diep ongelukkig maar ik vond troost in het voelen van een innerlijke
bereidheid om weer een ander Mariaretabel te maken, waarvoor het eerste dan als
sleutel had gediend. Het zou een groter worden en het zou teologisch en filozofisch
verantwoord zijn en tot in de finesse uitgewerkt. Ik ben eraan begonnen en geziet
het werkstuk nu in mijn atelier staan.
Dat is niet in opdracht geschilderd?
Mijn religieuze onderwerpen zijn vrijwel nooit opdrachten en ik heb het liever zo,
dan ben ik vrij.
U denkt dus niet aan een bepaalde plaats waar dit grote werk zou kunnen hangen?
Nee. Als de Zwitsers hier op bezoek komen, vragen ze me vanzelfsprekend: Is dat
een opdracht? Nee! Dan bezien ze me eens en ze denken dan wel: die man moet een
beetje missen om zo een ding te maken zonder opdracht. De tweede vraag is dan:
Waar moet dat komen? Ik antwoord: Dat is van geen belang. Als de moeder Gods
tevreden is over vat ik maak, dan zorgt zij wel dat het werk ergens komt. Dit
Mariaretabel bestaat uit drie delen: het kroonstuk daarboven, dan het grote
Mariaretabel en daaronder komt nog het draagstuk of de predella zoals de Italianen
zeggen en die moet ik nog maken.
Op het kroonstuk boven het geheel ziet u de verheerlijking van Maria in het hemels
firmament, omgeven door engelen en heiligen. Onder haar staan op een rij apostelen,
evangelisten, kerkleraars, ordestichters en martelaars. Vlak onder Maria de heilige
Jozef; naar rechts toe de heilige Johannes Baptista, dan de apostel Petrus, Augustinus
kerkvader, Ignatius ordestichter, Teresia van Avila en medewerker Jo-
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hannes a Cruce, ordestichters, en als laatste Petrus de dominikaanse martelaar (met
het hakmes in het hoofd). Links van Jozef dan: Johannes de evangelist, de profeet
Elias, de apostel Paulus, abt Antonius, de kerkvader Benedictus, de twee ordestichters
Franciscus en Dominicus en als laatste weer een martelaar: de heilige Laurentius,
patroon van de stad Gent (met rooster).
Het kernstuk wordt gevormd door Maria die, nadat alles is volbracht door Kristus,
de verlosser terugschenkt aan de Drieëenheid waaruit Hij is ontsproten, waaruit Hij
tot ons is gekomen. Rondom dit centrale stuk bevindt zich een omraming van kleine
komposities, die de teologische betekenis van het Mariale voorstellen. In de vier
hoeken de vier evangelisten. Tussen Johannes en Mattheus boven hebben wij het
oude testament: de bekoring van Eva en de uitdrijving uit het Paradijs met daartussenin
de twee grote profeten Jeremias en Isaïas, die de komst van de Moeder Gods hebben
voorspeld. In de volgende vier hoeken zijn het vier pausen: paus Pius V en paus Leo
XIII, de pausen van de rozenkrans, en dan verder paus Pius IX en Pius XII, de twee
pausen van het Maria-dogma. Middenin zijn het dan twee Maria-doctores, Albertus
Magnus en Bernardus van Clervaux.
Tussen Lucas en Marcus onderaan staan de grote auteurs die over Maria hebben
geschreven: Mechtield van Maagdenburg, de mystica, de Fransman Grignon de
Montfort, die La vraie dévotion à la Sainte Vierge heeft geschreven, een
wonderschoon boek, dan Alfonsus van Liguori en ten slotte het kind Bernadette dat
Maria heeft gezien. Rondom het kernstuk zijn er dus 18 taferelen.
Rondom dit geheel is weer een omkadering met 20 grotere komposities, die de
loop van het Marialeven zichtbaar maken. Het begint met de geboorte van Maria,
dan de opname van Maria in de tempel, de boodschap van de engel, de verloving
van Maria. Dan komen de moederjaren: het
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bezoek van Maria aan Elisabeth, de geboorte van Kristus, de aanbidding van de
herders, de opdracht in de tempel met de profeet Simeon, de Wijzen bij het Kind, de
vlucht naar Egypte, Kristus onder de schriftgeleerden, de heilige familie in Nazareth.
Dan links Kana, het eerste wonder door Maria verlangd. Dan komen de
verschrikkingsdagen: op weg naar Kalvarie ontmoet Kristus Maria, de Stabat Mater
met Maria en Magdalena bij de gekruisigde, de Piëta en de graflegging. Onderaan
centraal is het Sinksen met de vurige tongen, links de dood van Maria, met de engel
die de weg naar boven toont, en tenslotte daarboven nog de hemelvaart van Maria.
Moet nu nog komen het draagstuk met als middenpaneel de H. Familie met links
en rechts jubelende engelen. Om te sluiten dan nog twee komposities: Joachim en
Anna, die God bidden om een kind te bekomen.
Toen pater Meerseman dit werk zag, heeft hij gezegd: Het is het schoonste
Mariawerk dat ik ooit heb gezien. Als het zo is, dan ben ik Maria dankbaar dat ik dit
middeleeuws werk van geduld heb kunnen maken, hier in Zwitserland.
Inderdaad, hier in Zwitserland. De aanpassing in dit nieuwe vaderland moet wel
niet makkelijk zijn geweest?
U weet dat ik vóór het einde van de oorlog Vlaanderen heb verlaten. Ik heb dan met
twee van mijn kinderen een hele omzwerving gemaakt door Duitsland en Oostenrijk,
tot ik tenslotte in Zwitserland als vluchteling werd toegelaten. Toen ik hier aankwam,
bezat ik 28 biljetten van 100 frank, die waardeloos bleken te zijn. Ik werd dan zonder
geld in een Lager gestopt, maar dat heeft mijn innerlijke vreugde niet geschaad. Toen
ze mij vroegen wat mijn beroep was en ik zei kunstschilder, geloofden ze me niet:
ik moest het bewijzen. De Zwitsers willen altijd bewijzen hebben, dat zijn de mannen
van de bewijzen. Ik heb het dan bewezen. In het Lager van Bühler-Appenzell heb ik
een halve kelder met

Joos Florquin, Ten huize van... 3

159
pastel volgeschilderd, o.a. een kompositie van 6 m breed bij 5 m hoog, voorstellend
Onze-Lieve-Vrouw Bemiddelares van Genade. Het is daar nog altijd en vele Zwitsers
gaan er nu nog naar kijken. Dat werk heeft me mijn vrijheid bezorgd. Dat is in Bern
bekendgemaakt en de Bundespresident, die een kunstminnend man was, heeft mijn
geval laten onderzoeken. Het gevolg was: Servaes sofort freigelassen!
Toen ik het Lager mocht verlaten, zei de kommandant: Waar gaat ge naartoe? Ik
antwoordde dat ik het niet wist. Toen zei hij: Ga naar Teufen, de pastoor wil met u
spreken. Ik loop de 5 km naar het dorp en daar vraagt de katolieke pastoor Bächtrijer
mij waar ik naartoe wil. Ik moet weer antwoorden dat ik het niet weet. Hij zegt dan:
Blijf hier. Ge krijgt een mansarde om te slapen en ge kunt aan mijn tafel eten. Als
tegenprestatie vraag ik u een fresko te schilderen in mijn kerk. De kosten van de
stellage en de verf betaal ik. - Wie is de patroon van uw kerk, vraag ik. - Jan Baptist.
- Ik zei: In orde. Met de heilige kan ik mij niet meten want ik heb noch schaar noch
kam en ben dus een halve wilde! Maar ik zal u de Doop van Kristus schilderen. Die
pastoor kende mijn werk want hij kwam biecht horen in het Lager en daar had hij in
de kelder mijn werk gezien.
De stellage werd dan gebouwd: 7 m hoog en 4 etages. Ik zat daarboven te schilderen
als een matroos in de mast van een schip, soms bij een temperatuur van 9 graden
onder nul. Ik heb daar zes maanden gewerkt en met Kerstmis was het werk af. Toen
stond ik weer op straat zonder middelen van bestaan. Mijn enig bezit was een map
met 30 kleine schetsen met landschappen van Sankt Georg in Salzkammergut en
daar kon ik er af en toe een van verkopen. Ik heb er nog altijd van. Hier, kijk maar
eens. Ge ziet dat dat niet Oostenrijks is maar wel van bij ons. In Sankt Georg hadden
we een strenge winter gehad en ik had er een zenuwontsteking opgedaan: ik had een
helse pijn in de toppen van mijn tenen en vingers. Trouwens, ook Appenzell was als
Siberië: we
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lagen daar in het Lager op stro zonder verzorging en zonder verwarming en de winter
was streng. Ik heb daar nog een zware griep gehad en toen ik het Lager verliet, woog
ik nog 47 kg. Kijk, ik heb hier nog een portret uit die tijd.
Het zijn moeilijke jaren geweest met toch ook meevallers. In het Lager heeft Graaf
d'Ursel, de gezant van België in Bern, mij drie keer bezocht en bij die gelegenheid
bezorgde hij mij de noodzakelijkste dingen. Hij is voor mij een prachtmens geweest.
Alles wat ik nodig had, heeft hij meegebracht: garen en lint, broeksknopen, kousen,
onderbroeken, onderkleding, dit nog en dat nog en ook sigaren. Hij gaf mij zelfs de
opdracht een Bruiloft van Kana te schilderen.
Toen ik bij de pastoor logeerde, kwam er op zekere dag telefoon voor mij uit
Lugano. Het was de dochter van graaf Eugène de Grünne. Ze zei me: Servaes, ik heb
u eindelijk ontdekt. Mijn oncle Willy heeft mij gezegd: als ge terugkomt zonder
Servaes, laat ik u niet binnen. Kom naar Lugano, ik stuur u een spoorwegticket. Ze
kwam me op het perron afhalen en zei: En nu gaan we eten in het beste restaurant.
- Heeft dat gesmaakt! Ik heb toen tien dagen verbleven in het pension Casa del Sol,
bij gevluchte dominikanessen uit Wenen, die van een partikulier huis een hotelletje
hadden gemaakt, dat als een zwaluwnest aan de bergwand hing. Ze kochten een paar
schilderijtjes van me en verder verkocht ik nog een schilderij aan een vriend uit
Genève en aan een Belgische heer. Ik had ineens 1800 Zwitserse frank en stond er
weer goed voor.
Toen kreeg ik een brief uit Zürich van advokaat Rechli. Hij schreef me: ‘Kom
naar hier. Een Amerikaans majoor uit Chicago zoekt u. Hij heeft in Belgische musea
werk van u gezien. Hij is in Sint-Martens-Latem geweest en heeft vernomen dat ge
in Zwitserland verblijft. Hij wil u absoluut helpen.’ Ik ben naar die advokaat toegegaan
en ik kreeg van hem de opdracht zijn vader en moeder te schilderen in olieverf. Zijn
ouders hadden een klein pension in Uri, in
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Bürglen, en zolang ik aan de schilderijen werkte, kon ik er verblijven zonder iets te
betalen. Ik ben daar dan te midden van grote granietbergen gaan werken en heb het
portret van de vader gemaakt. Toen kwamen er moeilijkheden: ze gaven me de helft
van het afgesproken bedrag en vonden dat ik genoeg had gehad.
Ik heb dan jarenlang gezworven in alle delen van Zwitserland. Soms kwam ik in
Zürich bij Max Müller, de luitenant van het Lager waar ik was geweest. Dan ben ik
blijven hangen in Lüzern. Ik beschikte maar over het strikt noodzakelijke geld en
om het zo zuinig mogelijk te doen, ging ik eten in het stationsrestaurant. Op zekere
dag zegt mij daar een dienstertje, wijzend op een andere klant: Er zit er daar een te
klappen over iemand die al 300 jaar dood is. We praten wat verder en het meisje
hoort hoe het met mij gelegen is. Ze krijgt kompassie met mij, bezorgt mij een
mansarde bij haar moeder en trekt zich verder mijn verzorging aan: stopt mijn kousen,
wast mijn goed. Dat is het goede werk geweest van de kleine Martha, die veel voor
mij heeft gedaan en met wie ik altijd en nu nog bevriend ben gebleven. Als
‘Serviertochter’ verdiende ze 900 à 1000 Zwitserse frank per maand en af en toe
kocht ze van mij een werkje. Na een maand of twee kon ik bij een vriendin van
Martha een kelder huren: het was daar koud en vochtig maar ik had er meer ruimte
om te werken. Ik heb er veel schilderijen gemaakt, o.a. een Vlucht van de H. Familie.
Het is daar dat ik uit België het goede bericht kreeg dat Jan was vrijgelaten en uit
vreugde heb ik aan Martha een schilderij cadeau gedaan. Ik ben daar dan ook bevriend
geraakt met professor Böhlmann van de Kantonschule, een sympatieke Zwitser, die
mij de Zwitsers leerde kennen en ik hem de Vlamingen. Toen hij op zekere dag in
mijn kelder op bezoek kwam, lag ik daar met zo een zware griep dat hij dacht dat ik
ging sterven. Hij bezorgde mij een kamertje in het hotel Metropol waar ik weer voor
enkele maanden geborgen
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was. Door tussenkomst van Martha, die een skiloopster goed kende, mocht ik dan
mee naar Oberengadin-Celerina, naar een pension voor skilopers. Toen ik daar 's
avonds toekwam, zag ik er bij een temperatuur van 26 graden een schitterende
sterrenhemel. De volgende dag was het landschap kristalhelder en van op het balkon
heb ik onmiddellijk een pastel gemaakt. Ik heb daar dagenlang geschilderd bij een
temperatuur van 36o onder nul: het was zo koud dat ik mij bij het werk de handen
kwetste van de kou. Ik heb er echt schone landschappen gemaakt, waarvan ik er in
Vlaanderen trouwens heb kunnen verkopen.
In dat pension was er een dame uit Zürich en die zag me altijd maar op en neer
lopen met schildersgerief en verdwijnen door het achterdeurtje. Op een zekere dag
vraagt ze me of ze eens mag zien wat ik maak. Ik laat haar in mijn kamerke werk
zien. Hé, zegt ze, dat heb ik nog nooit gezien. Zo schilderen de Zwitsers hun bergen
niet. In uw bergen zien we dat het mensenlevens kost die te beklimmen. Dat was
voor mij een kompliment.
Ze spreekt met mij over kennissen en daar was een man bij die op Monte Brè een
onbewoonde villa bezat. Ik mocht van hem daar gaan wonen zonder ervoor te betalen.
Alleen moest ik van al wat ik er schilderde een werk afstaan als conto voor mijn
verblijf. Ik heb dat voorstel natuurlijk onmiddellijk aanvaard en ben naar Tessino
vertrokken, waar ik acht maanden ben gebleven. Het was een prachtige villa, die
gebouwd was door een jood, die uit Duitsland was verjaagd en in Zwitserland
leverancier was geworden van het Duitse leger. Het was een ruim huis met 7
slaapkamers, groot salon, terras met uitzicht op het meer van Lugano. Achteraf stelde
de eigenaar de villa te koop en moest ik de liefhebbers het huis laten zien. In die tijd
had Martha een aderbreuk en is ze bij mij op ziekteverlof gekomen. Ook de Hemptinne
is daar op bezoek geweest. Toen het huis verkocht was en ik
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weg moest, heb ik de eigenaar een Madonna cadeau gegeven.
Ik ben dan terug naar Lüzern gegaan waar ik in de voorstad het atelier van een
gestorven schilder kon huren. Eindelijk had ik weer een atelier met goed licht: dat
zou het Marialeven ten goede komen. Toen signaleerde een fotograaf mij dat er
ergens een schoon atelier te huur stond. Ik ging op informatie uit: het was Duits bezit
en de Zwitser wilde het mij maar verhuren als de stadsoverheid het goed vond. Ik
kwam hier binnen. Het was een echte triomf. Dat was in 1959.
Intussen was Bruin in mijn leven opgedoken. Ik kende haar tante, die in
Sint-Martens-Latem een villa bezat. De tante komt mij bezoeken en brengt haar
nichtje mee. Ik ontmoette ze al eens meer en werd in hun kring opgenomen. Het
meisje was op het conservatorium in Zürich en op de dag dat ze eksamen moet
afleggen, wordt ze geweigerd. Ze komt schreeuwend naar hier gelopen en ik zeg
haar: Als ge voor de kunst geroepen zijt, moet ge dat kunnen verdragen. Ik spreek
over haar met dr. Stürzenegger, de direkteur van het conservatorium hier, die ik
kende. Hij laat haar komen en ze wordt tot het conservatorium toegelaten. Sindsdien
bleef ze hier komen. Ze was ongelovig, niet eens gedoopt, maar op zekere dag wordt
ze getroffen door de Ecce Homo die ik aan het schilderen was. Ze wordt er zo sterk
door getroffen dat ze vragen begint te stellen. Ik zeg aan pater Meerseman: Doe gij
het nodige, geef haar lessen. Dat is ook gebeurd en toen ze later plechtig werd gedoopt,
was ik haar peter. Als geschenk heb ik haar toen de Ecce Homo gegeven. Toen mijn
vrouw al twee jaar was overleden, zei pater Meerseman mij: Trouw met Friedl, ze
is een geschenk Gods. Ik heb dat dan gedaan. Later heeft diezelfde pater gezegd: Ik
heb in mijn leven nooit twee mensen ontmoet die zo harmonisch op mekaar waren
afgestemd als Bert en Friedl.
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Heeft uw verblijf, uw nu langdurig verblijf in Zwitserland invloed gehad op uw werk?
Mijn antwoord is zonder aarzelen: op mijn geestelijk werk niet. Dat was in mij te
diep ingeworteld. Na 40 jaar in de Leiestreek met voet en wortel te hebben gestaan,
is het geestelijk leven daarmee verbonden gebleven en mijn werk is daar verder op
gebouwd. Ik heb geprobeerd dat te volmaken, steeds expressiever, sterker, zichtbaarder
te maken. Wat ik hier heb en wat ik aan Zwitserland te danken heb, dat zijn de bergen.
Ik ben vaak hoog de bergen in getrokken, soms tot 3000 meter hoog, om daar in
openlucht te schilderen, soms bij een temperatuur van 30o onder nul. Ik ben er vaak
met bevroren handen en voeten van teruggekomen. Nu doe ik dat natuurlijk niet
meer: ik ga nog tot 2000 meter hoog. Maar die bergen zijn voor mij een ontzaglijke
ontdekking geweest.
En dan ben ik mij gaan toeleggen op de portretten, want in mijn Vlaamse tijd in
Sint-Martens-Latem is een portret, dat portret mocht genoemd worden, heel zelden
ontstaan. Het waren vooral boerentypen en monniken die ik daar schilderde. Ik heb
een zelfportret gemaakt in 1933. Dat was in de periode dat ik werkte aan mijn groot
schilderij van de abt Sint-Antonius en in Antonius zit wel wat van mijn kop, maar
in Servaes zijn kop zit er ook wat van Antonius! Ik heb wel een paar portretten
gemaakt naar model. Albert de Vleeschauwer van de Boerenbond kwam bij mij zijn
pijp roken als hij op vrijdag naar de markt kwam in Gent en ik heb zijn portret
geschilderd. En de minister bij wie hij kabinetschef was, zei: Ge hebt hem goed
getroffen. Het is een winde. Dan is er Marnix Gijsen die een goed portret heeft van
mij, pastoor Quackman in Holland en pastoor Van Beukingen, ook in Holland. Dan
nog mijn vrouw en een paar van mijn kinderen en daarmee is het amen en uit. Hier
in Zwitserland ben ik portretschilder geworden. Ik heb er
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mij met fanatieke wil op toegelegd tot ik het kon doen zonder aarzelen: een portret
van iemand maken, waarin iedereen onmiddellijk de man kon herkennen maar waarin
ik toch de innerlijke mens blootleg en dat zonder iets van mijn karakter of
persoonlijkheid prijs te geven. Dat heeft mij inspanningen gekost maar ik heb die er
met vreugde voor overgehad. Ik heb mensen van de straat gehaald om me op hun
koppen te oefenen, ik heb zeker nog meer dan honderd van die koppen liggen. Maar
het is dan ook zo ver gekomen dat ik uit mijn vuist een goed portret kon slaan. Ik
mag nu zeggen dat ik een portret kan maken en ik heb er vele gemaakt.
Mogen wij er daar enkele van zien?
Er hangt er hier een van mijn vrouw uit 1949 en dat van mijn dochter Lidwina, die
gestorven is toen ze 26 was. Ik heb haar portret gemaakt toen ze hier op bezoek was.
Verder zijn er de zelfportretten. Dat Zelfportret daar is het laatste, het is nog niet
gedagtekend. Natuurlijk ben ik daar niet zoals ik in gezelschap verkeer: het is meer
een profeten-figuur. Ik zie me in de spiegel en bestudeer me nauwkeurig om te weten
wat een toets ik aan mijn borstels moet geven. Er zit wel een soort verbeten,
wilskrachtige trek om de mond omdat het werk bij ons de volledige inzet vergt.
Dat is het portret van een Vlaming hier op bezoek, met name Luc Mathijs. En dat
is het portret van de dominikaner pater Meerseman van Torhout, een heel goeie
vriend van mij, die professor is aan de universiteit van Freiburg.
Die kleine jongen is de zoon van de oogarts, die mij driemaal aan het linkeroog
heeft geopereerd. Omdat hij dat als chirurg zo bekwaam gedaan heeft, heb ik het
portret van zijn zoontje gemaakt en die man is overgelukkig. Het dateert van 1960.
Het is geschilderd met één oog maar dat is er niet aan te zien, hè!
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Dat is een Zwitserse dame van de rijke stand, het toonbeeld van de stevige en degelijke
bourgeoise. Ik zie mijn vrouw zo niet maar het is een sterk doek, al zeg ik het zelf.
Het is van 1955.
Dat is het portret van een jonge vrouw met blauwe jurk, eens op bezoek uit
Vlaanderen. Haar gezicht herinnert misschien wel lichtjes aan engelen, die ik vroeger
heb geschilderd.
Heel wat rijper en sterker is deze vrouwenkop in pastel van 1950 en charmant is
toch wel dit portret van een glimlachend kind, dat ik op straat bezig zag. Ge hebt bij
straatkinderen echt lieve kinderen: die leven niet binnen de kast van een huis, die
leven van 's morgens tot 's avonds op straat waar ze een kudde vormen. Ik noem ze
de straatmusjes.
Dit zijn nog een paar oefeningen uit de tijd dat ik de portretkunst leerde: een jong
meisje en een jonge vrouw. Ik mag toch wel zeggen dat ik na taaie worsteling triomfen
heb mogen kennen.
Hebt u hier eigenlijk kontakt met de artistieke wereld?
Met de schilders hier in Zwitserland heb ik nooit kontakt gehad en ik heb hier ook
nooit willen exposeren. Ik heb hier de stelregel gehuldigd: Pour vivre heureux, vivons
caché! - Ik heb een liefde voor de kunst die mateloos is, die grenzeloos is. Ik kan een
jaar werken op een doek en het dan stukslaan of eraan doorwerken tot ik er niet meer
beschaamd over moet zijn. De portretkunst is een zeer hoge kunst omdat het om de
innerlijke mens gaat.
Het Zwitserse landschap heeft u toch aangesproken?
Het kon bijna niet anders en het feit dat ik bergen ben gaan schilderen, zou u Zwitserse
invloed kunnen noemen. Zoals ik destijds het landschap van de Leie, waarin ik leefde,
in
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mijn werk heb opgenomen, zo ben ik hier de bergen gaan schilderen. Het grootste
kompliment dat ik daarover mocht horen is dat die bergen werden gezien door
Vlaamse ogen.
Het Zwitserse landschap heeft dus een schilderkunstige waarde voor u?
Het boeit me geweldig. Ik zal, als 't God belieft en als ik gezond blijf, nog dikwijls
naar boven gaan, 2000 m hoog, want wat het schildersoog daar te zien krijgt, is om
te zeggen niet meer te schilderen, zo enorm aangrijpend is dat. Het is geen kinderspel
de macht van die bergen, de monumentaliteit van die bergen en ook de zeldzame
kleuren van die bergen op doek brengen. En dan is er nog de zwijgzaamheid en zijn
er ook de gevaren voor de mens, die het in zijn hoogmoed onderneemt naar de toppen
te klimmen.
Krijgen we ook van dit werk een idee?
Hier hebt u een landschap in Wallis. Dat zijn bergen van meer dan 3000 m hoog.
Dat is een berglandschap met avondlicht en een woest stuk Matterhorn. Wat er te
zien was, maakte het mogelijk een architektonische konstruktie op te bouwen. Dat
is ook in Wallis, in Saint-Luc, bij avondlicht na zonsondergang, met schaduwen. Dat
is Disentis in Appenzellerland met zijn prachtige bergen. Telkens als ge voor zo een
landschap staat, hebt ge nieuwe moeilijkheden te overwinnen maar het is een
uitstekende school om zich te vormen. De Zwitsers zien die bergen anders dan wij
het doen met onze Vlaamse ogen. Ik schilder bergen met schoonheid maar niet voor
de schoonheid, maar met een waarheid en een echte aanwezigheid. Hier, bergtoppen
uit Oberengadin, zwart-wit. Ik heb dat geschilderd in barre kou, tien jaar geleden. Ik
zou het nu wel anders zien.
Deze bergen, uit dezelfde periode, zijn meer blauw: ge ziet dat er al mysterie in
zit.
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Dat is dan weer Appenzell en kleuriger van palet. Stubbe zegt dat het het schoonste
is wat het expressionisme heeft voortgebracht. En dan eindelijk hier nog bergen in
Wallis, die weer somberder uitvallen. Loopt gij daar maar als kleine mier!
U schildert nog altijd landschappen?
Ja. Ik heb de waarheid van de natuur nodig zoals ik de waarheid van de mens nodig
heb. Als ik in het voorjaar geld heb, trek ik weer de bergen in. Ook in Vlaanderen
leefde ik in nauw kontakt met de natuur, met de mensen, de seizoenen, de
lichtverandering. Zij die mij in Latem bezochten of die me kenden, weten dat ik in
mijn atelier met het daglicht de dag door werkte, maar dat er geen avond voorbijging
zonder dat ik een schets maakte, welk weer het ook was, vorst, donder, weerlicht of
regen. Dat is mijn ware werkhuis, daar neem ik al wat waar is van de natuur, al wat
zichtbaar is in het leven van de natuur. De wisselvalligheden van de belichting schets
ik dagelijks en het is dank zij deze waarnemingen van elke dag dat het mij mogelijk
is het leven der kleuren in waarheid te schilderen in mijn religieuze onderwerpen.
Dat is trouwens na te gaan. Ge hebt hier b.v. die Stabat Mater. Zonder de ervaring
van de bergen zou die anders zijn: door het opwaarts schouwen heb ik daar een andere
visie op gekregen. Zie die rotsachtige flank die als het ware uitdrukt dat er nog een
laatste hoop is, zie het opgaan van die lijnen die het tableau zo scherp merken: dat
is de vrucht van mijn oefeningen in de bergen. Het monumentale van de bergen,
ervaren in direkt kontakt met de natuur, breng ik in de kompositie om natuurwaar te
zijn. Zie b.v. dat stuk berg hier: wel, dat monumentale vindt ge weer in dit tableau,
dat een illustratie is voor het boek van Ramuz: Jean-Luc persécuté. Ik heb de
illustraties, acht tekeningen, gemaakt voor de Nederlandse vertaling. Ge

Joos Florquin, Ten huize van... 3

169
hebt het zeker wel gelezen: Jean-Luc, door zijn vrouw voor de zoveelste keer
bedrogen, wordt zo goed als krankzinnig. Hij gaat buiten de stadspoort bij een beeld
van de gekruisigde Kristus staan en vraagt hem de toelating om zijn vrouw te
vermoorden. Gek zijnde, verstaat hij dat Kristus ja zegt. Twee dagen later vermoordt
hij ze.
En uw laatste werken?
Dit hier: Maria voorspreekster van genade. Maria schenkt de Gekruisigde terug aan
God de Vader en bekomt voor ons de zegen van God. Het is mijn laatste werk, een
paar maanden oud.
Nog van dit jaar is Maria met Kind, bijna in één toon, maar toon is zoveel als
kleur. Geestelijk werk is sterker in expressieve kracht als de kunstenaar het uiterlijke
kan laten vallen.
Dit is nog een Kristus, zoals die van Salzburg. Aangrijpend. Wie daar op kijkt,
moet beschouwend worden, zei mij een bezoeker. Ik geloof dat het van het diepste
is dat ik gemaakt heb. Wat een droef beeld, nietwaar? En ook dat is met één oog
gemaakt maar het kost grote inzet.
En dan eindelijk om te sluiten, nog deze Kristus, die alweer een nieuwe opvatting
is en het begin kan zijn van een nieuw werk. Dit is de Kruisopname: met eenvoudige
overgave neemt Kristus het kruis op om zijn lijdensweg te beginnen.
Het is werk om stil van te worden.
Wel, ik stel voor dat we er nu wat gezellig bij gaan zitten en er een hartversterking
bij nemen. Kom daar in dat kamertje. Friedl, zorgt gij voor iets dat de keel goeddoet?
U bent dit jaar 78 geworden en u draagt die leeftijd met zwier. We hebben in uw
atelier aan het werk van de laatste tijd gezien dat u nog altijd met dezelfde vaste
hand schildert
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als in uw volle, rijpe mannenjaren. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de inspiratie
en ook de afwerking nu volledig rijp zijn geworden.
Wat ik u hoor zeggen, is om God te danken en ik moet er aan toevoegen: ge hebt
gelijk, ge hebt goed gezien. Mijn hand is nog vast, mijn rechteroog is goed gebleven
en draagt alles, ook het zicht van het linkeroog dat verloren is. En toch ziet men in
het werk niet het minste spoor van verzwakking. Integendeel: de beste kenners van
mijn werk die hier op bezoek komen, zeggen dat het werk, met mijn rechteroog tot
stand gekomen, nog dieper is. Maar dat is elders gebonden, zeg ik: het lijden verdiept
een mens. En het jaar 1959 is voor mij een echt lijdensjaar geweest. Ik lag circa 100
dagen in de kliniek en onderging drie operaties aan het linkeroog wegens de groene
staar. De toestand van dat oog was zo kritiek dat, ware ik een half uur later in de
kliniek gekomen, het oog gebarsten was. Groene staar, zeggen de oogspecialisten,
is de ergste oogziekte en ook de hevigste in pijn. Men spreekt nu nog van een vierde
operatie. Het rechteroog is voorlopig goed maar het staat ook onder kontrole.
Hindert dat u werkelijk niet bij het schilderen?
Ge hebt het gezien. Maar het vraagt weer meer inspanning.
Zullen we nu even teruggaan naar het verleden? U werd geboren in Gent?
Ja, in Gent op 4 april 1883.
Hebt u de artistieke roeping van huize uit meegekregen?
Van moederszijde wellicht. Haar grootnonkel was Delvigne, de beeldhouwer die het
monument van Artevelde in Gent en dat van Breydel en De Coninck in Brugge heeft
gemaakt. Mijn vader was niet anti-artistiek, want hij ging het drie-
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jaarlijks salon bezoeken en was een bezield liefhebber-fotograaf. Maar in zijn leven
kreeg de kunst haar deel niet. Hij was een korrekte, plichtbewuste handelsman, door
en door eerlijk, maar zijn handel en wandel was een perfekt horlogewerk. We waren
met twee broers: de oudste heeft mogen studeren voor geneesheer en ik werd bestemd
om de zaak, import van drogerijen, gedroogde vruchten en farmaceutische produkten,
voort te zetten.
Het is tussen vader en mij een strijd van jaren geweest omdat ik mij met hart en
ziel aan de kunst wilde toewijden. Hij heeft er schrikkelijk onder geleden en ik
evenveel.
Wat was uw eerste werk?
Wel, ik heb reeds vroeg getekend en geschilderd. Mijn eerste portret is geweest dat
van onze kater. Vader liet boven zijn bureau een Chinese kamer inrichten. De
behanger kwam met penselen en kleuren om op de deuren Chinese versieringen aan
te brengen. Op het middaguur, terwijl hij er niet was, ben ik op een omgekeerd bord
uit alle tuben wat verf gaan duwen, heb een penseel meegepikt en ben op onze zolder
het portret van onze kater Bibi gaan maken. Het was een sensatie in de familie!
Wanneer bent u dan echt beginnen schilderen?
Vader nam ons, mijn broer en mij, vaak mee om zijn foto-apparaten te dragen. Zo
was ik in kontakt gekomen met dorpen nabij Gent, als Landskouter en Moortsele. In
Moortsele was er een watermolen met een grote vijver en in de nabijheid stond er
links of rechts nog een windmolen te draaien. Dat trok mij aan en bij de eerste
vakantie, dat was nog in mijn schooltijd, ging ik vragen om op die watermolen mijn
vakantie te mogen doorbrengen. Maar in de watermolen was er geen plaats of was
er te veel werk en ze stuurden mij een boogscheut verder naar een oud boeren-
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wijveke, de weduwe Volkaert met twee lummels van nog niet getrouwde jongens,
die rond de vijftig begonnen te worden. Ik voelde me bij die boerenmensen gauw
goed thuis. Ik kreeg er een voutekamerke en kon er gaan en komen wanneer ik wilde.
Daar heb ik mijn schilderijen gemaakt.
Hoe zat het dan met de studie? U bent op de akademie geweest?
Ik volgde de moderne humaniora aan het ateneum in Gent toen ik door een gelukkig
toeval naar de akademie mocht gaan en dat door toedoen van Geens, een Gentse
amateurschilder van niemendalle. Hij was van Gentbrugge en noemde zich ‘peintre
militaire’. Hij was ook een fanatiek amateur-fotograaf en hij kwam bij vader om over
fotografie te spreken en een pijp appelterre te roken. Die ziet daar in de eetkamer
van ons zo een klein schilderijtje van mij hangen, bekijkt dat aandachtig en vraagt:
Wat is dat daar? Zegt vader: Dat is van Albert, van de kleine. - Wat, zegt Geens, van
de kleine? Waar heeft hij dat geleerd? Ik zou het niet kunnen. - Vader trok zijn
schouders op want hij hoorde dat niet graag zeggen, maar Geens gaf het niet op en
zei: Ge moet dat manneke naar de tekenschool laten gaan. Dat heeft mijn ouders
waarlijk murw gemaakt en ik mocht 's avonds na 6 uur naar de tekenschool gaan.
Dat was alleen in de wintertijd, van oktober tot maart. Tekenles heb ik dus wel
gekregen maar de schilderklas heb ik nooit kunnen doen. En in die tekenklas ontdekte
ik de makkers waarmee ik op school ging in het ateneum, nl. Frits van den Berghe
en Gustaaf van de Woestijne. Ze zwommen in hetzelfde water als ik maar ik moest
er met eerbied naar opkijken want ze deden zich aan mij voor als zijnde al schilders.
Ik voelde me echt een kindeke, een beginnelingske van niets. Wel gaven ze me veel
raad, meer raad dan ik wou, want hoe meer raad ze me gaven, hoe slechter ik die uit-
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voerde. Ik moest mijn eigen gang kunnen gaan al was het op kromme, scheve poten.
Dat was ook zo met de direkteur: als hij in de klas kwam, was ik altijd op mijn
ongemak: hij wilde altijd korrekties maken en ik deed dat dan niet goed.
Maar ik was nog altijd op het ateneum en het gebeurde meer dat ik de les verzuimde
omdat ik niet kon weerstaan aan de drang om te gaan schilderen. Ik had mij een
schildersbak getimmerd, die ik met een riem over de schouders hing en waarin ik
mijn gerief stak. Gewoonlijk ging ik de kant van Oostakker op. Vader is daar eens
op uitgekomen en het was donder en weerlicht. 's Anderendaags moest ik thuisblijven
van de school, werd commis-voyageur voor de zaak van vader en ging met mijn
monsters klanten bezoeken in de beide Vlaanderen. Na maart, toen het gedaan was
met de lessen in de akademie, speelde ik het klaar een werkliedenabonnement te
krijgen en elke avond spoorde ik naar Moortsele, waar ik nog altijd een tehuis vond
bij de weduwe Volkaert. Ik ging daar avond na avond werken, bleef er slapen maar
moest de volgende dag op post zijn of het zat er tegen. In die avonduren heb ik vele
schetsen in de natuur gemaakt.
Ik dacht dat het in Latem was.
Latem is later gekomen. Feitelijk had ik Latem al ontdekt en dat dank ik aan Oskar
de Gruyter. Die had een nicht, die wegens zwakke longen de sparrenbossen nodig
had en in pension was bij de boswachter. Oskar en Gustaaf de Gruyter trokken mij
mee om het meisje te gaan bezoeken en toen ben ik voor de eerste keer van mijn
leven te voet naar Latem gegaan. Het was een openbaring. Ik was zo vervoerd door
dat schone dorp en de prachtige omgeving en de bossen dat ik de volgende vakantie
- ik was toen nog op het ateneum - een akkoord maakte met de boswachter om bij
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hem in te wonen. Uit die tijd zijn er in mijn bezit in Vlaanderen nog een paar doekjes.
En later hebt u er zich definitief gevestigd?
Ja, dat kwam zo. Frits van den Berghe had al vaste voet in Latem. Hij had daar een
klein huizeke gehuurd en hij wilde mij bij zich hebben. Hij zei: Kom bij mij wonen
dan wordt de huishuur verdeeld en Elvire zal uw borstels wassen en de soep koken.
Dat scheen mij voordelig genoeg om er eens over na te denken en tenslotte heb ik
het aangenomen, alhoewel ik met spijt uit Moortsele wegging. En ook de
boerenmensen daar hadden verdriet toen ze me met pak en zak zagen vertrekken. Ik
ging dan elke avond haar Latem: moeder zorgde ervoor dat ik tegen vier uur door
de achterdeur met de fiets buiten raakte, maar de volgende morgen om 8 uur moest
ik weer op post zijn. Elvire heeft natuurlijk mijn borstels niet gewassen. Zij en Frits
leefden daar als in het Breugelse luilekkerland en bleven elke morgen ik weet niet
hoe lang slapen. En Elvire moest dan moeder worden en daarom ging ze naar Gent,
want dat mocht nog niet goed geweten worden. Tenslotte zijn ze in Gent gebleven
en bleef ik alleen achter in Sint-Martens-Latem, Dat moet in het jaar 1901 zijn
geweest.
Daar waren toen in Latem al bekende schilders aan het werk?
Ik hoorde vertellen dat de beeldhouwer Georges Minne in Latem woonde en ook
Gustaaf van de Woestijne. Dan was er ook Binus van den Abeele, de dorpssekretaris.
Maar ik heb met hen niet veel kontakt gehad of gezocht. Alleen Binus van den Abeele,
die een lieve man was, heeft mij eens aangesproken terwijl ik aan het schilderen was
in een meers. Mag ik eens zien wat gij aan het doen zijt? Hij bekeek mijn werk en
zei: Wel, baaske, gij gaat het verre brengen.
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Ik zie dat, zo een hemelke als gij daar schildert, dat kan ik niet. Ik dacht natuurlijk
dat hij mij voor de gek hield.
U kende anders Gustaaf van de Woestijne toch al van vroeger.
Hij was een schoolkameraad van het ateneum maar hij was een beetje een heer: hij
kwam nooit uit zijn huis zonder leren handschoenen aan, daar op het platteland. Hij
leefde zeer vroom en ging naar de kerk met een dikke kerkboek met gouden snee:
hij was zeer goed bevriend met de pastoor want de pastoor had heel goede flesjes
wijn liggen! Hij was heel vriendelijk met mij maar er bleef toch een soort afstand.
Hij was een aristokraat?
Hij was een aristokraat en is dat altijd gebleven, want hij liep met papieren op zak
waarmee hij meende te kunnen bewijzen dat hij van afstamming markies was. Hij
bracht mij in de Sint-Baafskerk bij een grafsteen waarop gebeiteld stond: ‘Markies
Van de Woestijne’ en hij meende op deze titel recht te hebben. En het zou me niet
verwonderen dat hij geprobeerd heeft dat officieel te doen erkennen.
Maar Van de Woestijne heeft dan toch een soort medelijden met mij gekregen. Ik
zat daar in dat kleine huizeke dat vuil was, het was eigenlijk een arm rattekot, ik
moest dat zelf schuren en dweilen en allerlei dingen repareren. De inboedel die ik
had, had ik op de prondelmarkt in Gent gekocht want van schilderen kwam geen
geld: als commis-voyageur kreeg ik 2 % op mijn verkoop maar dat bracht mij 6 frank
op, 8 frank, 10 en 12 en als dat 20 frank werd, vroeg mijn mama mij: Wat doet gij
met al dat geld!
Op een zaterdagavond in de zomer dan kwam Gustaaf mij bezoeken in dat huizeke
en ik maakte hem een omelet met tomaten want hij at dat gaarne. Hij bleef gaarne
zitten
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bij mij. Ik had toen juist geschuurd en moest mijn stoelen eerst binnenhalen om hem
te kunnen laten zitten. En hij heeft me dan werkelijk overgehaald daar niet te blijven
wonen in dat ongezonde huizeke, dat eigenlijk een oude geitestal was met zilt in de
muren. En dezelfde avond ben ik verhuisd tussen 11 en 12 's nachts. We zijn in een
schuur van een boer in de buurt een kruiwagen gaan halen, we hebben er mijn ijzeren
bed op gezet, dan een grote zetel en nog een tafel en een stoel kon er ook nog bij.
We konden met heel het gevaarte ten hoogste tien stappen vooruit en dan moesten
we op onze knieën vallen. Enfin, we zijn zo naar Latem-dorp gesukkeld, zijn daar
aangekomen zo afgebeuld als melkkarhonden en hebben het geheel buiten afgeladen.
's Morgens als ik wakker werd, hoorde ik het regenen, donderen en bliksemen en al
mijn goed lag daar buiten in de regen en de wind. Maar ik ben bij Gustaaf van de
Woestijne niet lang blijven wonen. Hij is dan getrouwd en had dan zijn vrouw in
huis en, ik weet het niet, maar wellicht voelde hij mij een beetje in de weg. Niet dat
hij voor zijn vrouw moest vrezen want ik was dan al zo vroom geworden als hij: we
kwezelden, hij op zijn manier en ik op de mijne. En dan ben ik bij Doorke Malfait
gaan wonen.
En bij hem bent u een hele tijd gebleven.
9 jaar, van 1905 tot 1914. Ik betaalde 1 frank huur per week en 0,50 fr. voor de kost.
Doorke was een klein arm boerenknechtje, dat is dus geen boer maar een
boerenwerkman. Hij was al een oud manneke, weduwnaar en had een witte kop.
U hebt zijn portret gemaakt, geloof ik.
Eén keer toch maar, een kooltekening, en die is in het bezit van koningin Elisabeth.
Nu nog, als ik met mijn vrouw samenzit, kan ik niet nalaten te vertellen van de tijd
van
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Doorke. Ik heb daar de schoonste jaren van mijn leven doorgebracht. En ik heb van
die mensen een levensles gekregen. Die mensen waren doodarm, ze werden door de
kasteelheren en rijke heren behandeld als minderwaardige mensen. Er werd hun maar
een korste brood gegund, ze aten nooit vlees tenzij de zondag een klein beetje
ziedvlees. Ze aten alle dagen dezelfde kost maar ze waren zo blijgezind, ze waren
gelukkiger mensen dan meneer de graaf of meneer de baron.
U zei daarnet dat u en Gustaaf van de Woestijne aan het kwezelen waren geraakt.
Mag men dan in uw geval van een bekering spreken, want van huize uit hebt u geen
sterke religieuze inslag meegekregen. Is er daar invloed geweest van Gustaaf van
de Woestijne of van Valerius de Saedeleer?
Mijn moeder leefde godsdienstig, mijn vader niet en ik stond meer onder invloed
van de opvattingen van mijn vader. Van de Woestijne was inderdaad een vroom man,
die mij veel verteld heeft over het benediktijnenklooster op de Keizersberg te Leuven
waar hij monnik was geweest, maar van godsdienstige beïnvloeding is er zeker geen
sprake. De Saedeleer zag ik tweemaal per jaar de processie in het dorp blootsvoets
volgen, maar ik heb met hem nooit over godsdienst gesproken. Het is de stilte die
mij heeft bekeerd, de stilte van de avond onder de sterren van de ingetreden nacht.
In de eenzaamheid van de stilte op het platteland heb ik de stemme Gods opgevangen.
Van de Woestijne kwezelde, die zat meer in de kerk dan in zijn huis. Maar dat soort
van geloof paste mij niet, ik kon niet kwezelen. Ik liep met hem mee, dus wij
kwezelden, maar dat viel van mij af. Ik was niet goddeloos maar ik heb de
landschappelijke stilte van Latem in mij opgenomen en dan heb ik naar antwoorden
gezocht. Ik zocht kontakt met monniken en ik leerde in die tijd een monnik kennen
van het karmelietenklooster van Gent, pater Jerôme van de Moeder Gods.
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Ik begon met hem te vertellen dat ik bijna geen gebeden meer kende. Dat is zeer
goed, zei hij, het is beter niet gevormd te zijn dan misvormd. Wat doet gij in de
wereld, vroeg hij mij op een avond. - Ik leef in volle strijd met mijn ouders. - Waarom?
- Ik voel mij tot de kunst geroepen en mijn ouders zijn daar tegen. - Waarom voelt
ge u tot de kunst geroepen? - Ik kan het u niet herhalen maar mijn antwoord heeft
die man zo overtuigd dat hij toen gezegd heeft: Ge moogt met uw ouders niet breken
maar ge moet tegen hen in uw roeping volgen want ge zijt een geroepene tot de kunst.
Help uw vader zoveel mogelijk in de firma. Ik heb mijn vader tot mijn 33 jaar
geholpen in de zaak en dat is geen gemakkelijke periode geweest. Ik was 18 dagen
per maand commis-voyageur en ik had maar een overschot van tijd om mijn werk
op te bouwen maar ik heb dapper en veel gewerkt.
Mijn religieus leven heeft natuurlijk mijn werk sterk beïnvloed. Zonder geloof
kan men van mijn werk niet spreken. Religieus werk kan niet komen uit iemand die
geen geloof heeft. Fra Angelico heeft eens gezegd: ‘Om Kristus te schilderen, moet
men in Kristus leven.’
Kan een ongelovige, volgens u, dan godsdienstig werk maken?
Gods mogelijkheden zijn onbeperkt en ondoorgrondelijk. Het is niet onmogelijk.
Rimbaud was geen heilige maar heeft prachtige godsdienstige verzen geschreven.
God bezigt soms een zondaar om de waarheid te verkondigen.
U was zich in die tijd wel niet bewust van een teorie of een -isme in de schilderkunst?
Ik trok er mij niets van aan. Het was de tijd van het pointillisme en de schilders van
toen waren voor mij confettischilders. Ik ben van het begin af een mens geweest die
uit zijn innerlijk schilderde. Hoe ik het moest doen, was mij gelijk:
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ik stond er voor en moest er door. Zo ben ik vrij begonnen en vrij gebleven. De enige
echte school die ik heb gehad, was elke avond opnieuw avondlandschappen en
schemeringen schilderen.
Kan dat een verklaring zijn voor de sombere toon van de eerste doeken?
Het lag in de natuur van de dingen. Ik was bij Door thuis en ik leefde met hem en
zijn soortgelijken, met de arme mensen van buiten, de arme boerenlummels, niet met
de vette rijke boeren. En er stierf een kind en ik ging mee naar het kerkhof en ik zag
daar dat kleine putje openliggen, ik zag dat kleine kistje van dat kindeke in die put
zinken, ik zag bij dat graf de moeder wenend staan en ik schilderde dat. Ik zag een
andere begrafenis, ook bij arme lieden die in kleine huizekens woonden. Men kon
de dode in zijn kist niet uit het kamerke door de deur naar buiten brengen en men
maakte het raam open en men schoof de kist door het raam. En ik schilderde dat.
Heeft uw bekering invloed gehad op de keuze van uw kleuren, die vroeger aan de
donkere kant waren?
Men zegt dat soms maar ik geloof het niet. Mijn kleur blijft donker. Fra Angelico
heeft zijn geloofsbeleving in vormen, lijnen en ook in kleuren weten uit te drukken.
Bij mij is het anders: ik heb de kleuren niet nodig om geestelijke waarden en
innerlijkheid zichtbaar te maken. Ik durf zeggen dat ik vrijwillig in religieuze werken
afstand doe van de kleuren of ze alleszins minimalizeer, omdat ze in de weg staan
van het unum necessarium: de geest van het werk. Zie de Kruisweg van 1919. Door
lange jaren werken meen ik nu te mogen zeggen dat de kleuren het werk ietwat
toevoegen, wat de geestelijke inhoud van het werk niet tot schade komt. Dat is gebeurd
in de laatste kruisweg en in andere werken van de Zwitserse tijd, zoals de Mariatafel,
waarin vorm, lijn en
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kleur tot een innerlijke godsdienstige harmonie samenstromen. En wat de donkere
zijde van het werk betreft: ons geloof is een ontzaglijk mysterie Gods en men kan
dat geloof niet tekenen of schilderen zonder ook dat mysterie te laten aanvoelen,
want dat mysterie in volle licht zetten, is voor de mens op aarde een onmogelijkheid.
Hebt u bewust de invloed ondergaan van iemand? Men spreekt soms van de
neogotieke stijl van Gustaaf van de Woestijne, van het hoekige van Minne?
Van niemand. Ik ben de antipode van Van de Woestijne en de godsdienstige tableaus
van Minne zijn zo ziekelijk, zo godsdienstig week dat ze mij wezensvreemd zijn.
Ook de invloed van Smits heb ik niet ondergaan, wat Stubbe er ook van zegt. Als ik
de Judaskus van Smits bekijk, dan zeg ik: Wat een leugen. Het is, innerlijk gesproken,
een toneelscène, gespeeld door akteurs. Smits heeft de landelijke vroomheid in vele
werken uitgebeeld maar als ik de kleine Kristus zie in sommige werken midden het
Kempense volk, dan doet mij dat aan als een poppenspel. Schoonheid in kunst kan
leugen zijn. Zie Rafaël zijn Madonna: ze is schoon, zeer schoon, maar het is een
schoon meisje en niet meer dan dat. Er is niets bovenaards aan.
U bent een strenge rechter. Welke zijn volgens u de belangrijkste werken uit uw
eerste periode, dus tot aan de wereldoorlog?
De Berechting van 1906, de Begraving van 1909, vroeger in het museum te Brussel
en nu in het Belgisch konsulaat in Tsjechoslovakije, Sursum Corda van 1911, te
Latem in mijn huis. En dan is er van het jaar negen het grote schilderij met de boeren
op het veld in de aardappeloogst. Dat schilderij was een hoogtepunt in die jaren van
een nieuwe opduikende beweging in de kunst, waarvan ik mezelf niet bewust was.
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Die eerste landelijke taferelen tonen ons de Vlaamse boer in zijn strijd met de aarde
en de dood. Men heeft ze later expressionistisch genoemd en u de grondlegger
genoemd van het Vlaamse expressionisme.
Ik geloof niet dat iemand dat zal ontkennen: dat staat ook zo in het Lexicon für
Bildende Kunst (Thieme-Becker). Toen ik die werken maakte, waren al mijn kollega's
nog à la Emile Claus bezig, Permeke inkluis. En weet ge wat Permeke gedaan heeft
toen hij onder de tweede wereldoorlog tot kommissielid van het museum werd
benoemd? Hij bekwam dat het schilderij De boeren in de aardappeloogst, dat 15
jaar vóór zijn expressionisme was ontstaan, uit het museum werd verwijderd. Hij
wilde niet hebben dat men dat zag. Zo zijn ze soms, de kollega's. En dat
niettegenstaande het feit dat Permeke mij in zijn Oostendse tijd brief op brief stuurde,
waarin hij mij zwart op wit schrijft: ‘Had ik u niet ontmoet, u niet zien werken,
tekenen, schilderen, ik zou mijn weg niet gevonden hebben. Ik heb hem aan u te
danken. U staat mij geweldig boven, hoger. U zijt de wegwijzer geweest voor mijn
later werk.’ Dat is geschreven en ondertekend: Constant Permeke. De brieven liggen
in de handen van Jozef Muls voor een Servaesboek dat hij ging schrijven.
Trouwens, Stubbe citeert werken van mij, kleine schetsen - want dat is het meest
begonnen met kleine schetsen in de natuur -, kleine schetsen van 1900, die zuiver
expressionistisch zijn. Maar er is een verschil tussen het expressionisme van mij en
dat van Permeke, wat niet wil zeggen dat ik Permeke niet hoogschat en een groot
kunstenaar vind. Ik noem het expressionisme van Permeke, in vergelijking met het
mijne, dat durf ik zeggen, meer een façade-expressionisme, dat door uiterlijk geweld
en dekoratieve inslag de innerlijke leegheid moest dekken. Mijn expressionisme is
uit de ziel gekomen. De vormen zijn gekneed, gemaakt,
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geschoold en gevormd in hun zogezegde overdrijving door de innerlijke geest, door
de bezieling, niet pikturaal, niet schilderkunstig, niet dekoratief, dat alles niet. Maar
de ziel is er en daarom noem ik mij een antipode van Permeke: hij heeft de façade
maar niet de innerlijkheid.
U schildert de boer in zijn grote levensgetijden, geboorte, dood, werk op het veld...
Ik was zijn broer geworden, ik at wat hij at, ik dronk zijn water bij de maaltijden, ik
stond te vijven op 's morgens en we gingen vroeg naar bed. Ik leefde dat leven van
die mensen mee. Ik kende die boeren, ik verstond ze en ik vond en vind die
boerenmensen, die kleine mensen van buiten grote mensen. En als ik zo een
boerenmens tekende, zoals die b.v. die in het museum is in Gent, of zoals die andere
die in het bezit is van Toon Depesseroy in Deurle, dan was hij naar waarheid getekend:
die mensen waren innerlijk gelovig en in hun levenswandel en handel ondubbelzinnig
gebonden aan God en zijn eeuwigheid.
Uw oogstlandschappen tonen ons de mensen als nietige stipjes, verloren in de brede
schoot der aarde, gebonden aan hun arbeid. Bent u zich ervan 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 Nigg 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
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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.
Prof. Edgard de Bruyne heeft u eens een vat vol tegenstrijdigheden genoemd: u houdt
van uitbundige vrolijkheid en van meditatieve stilte. U bent mysticus en naturalist.
Maar alle Vlamingen zijn zo! En gelovige mensen moeten toch per definitie geen
azijndrinkers zijn. Ik heb omgang gehad met trappisten en karmelieten, met diep in
God verloren mensen en ik heb daar veel kinderlijke blijheid ontmoet en er vaak de
beste moppen horen vertellen. Een gelovig mens heeft het recht blij te zijn en wij
doen dat op zijn Vlaams. En ik ben een Vlaamse mens: blijmoedig, temperamentvol,
gezond.
Er wordt gewoonlijk gezegd dat de tweede periode in uw werk loopt van 1914 tot
1929 en dat u dan het licht hebt ontdekt. Bent u het daar mee eens?
Ik kan het verklaren. In de tijd dat ik handelsreiziger was, reed ik altijd tegen vijf
uur naar Latem. Ik trok daar gauw wat andere kleren aan want mijn doel was altijd:
met een klein stuk doek, met vier nagels op een plankje gespijkerd, het veld in te
gaan en de zonsondergang te schilderen. Dat gebeurde dag in, dag uit, met of zonder
zon, met alle weer, met vorst, met sneeuw, met tempeest, met donder of bliksem, ik
stond altijd in de natuur. Dat was voor mij altijd bijna een gebed. Ik voelde God zijn
schepping door genade in mij binnenstromen en uit mijn handen op mijn doekje
komen. Dat altijd maar opnieuw zonsondergangen schilderen zal mijn palet wel
beïnvloed hebben en
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dat zal wel de reden zijn waarom mijn hoofdwerken donkere werken worden genoemd.
Maar pas op: in donker kan licht spelen en gloed zijn.
De tweede periode is toch wel de voortzetting van de eerste met mogelijk een
ontwikkeling in stijgende lijn omdat de zon mij mijn palet heeft helpen maken. Er
is meer lichtgloed in kleuren, omdat ik dan volle dagen van vele uren in de brandende
korenvelden heb gestaan. Daar maakte ik dan twintig, dertig schetsen waarvan ge
de weerslag vindt in mijn Antoniustriptiek: de heiligen staan daar in rijpe, gloeiende
korenschoven in God zijn hemel. Als het geestelijk verantwoord was, kon ik klaar
en helder schilderen.
Uw ‘Boerenleven’ ontstond in 1920. Het is een van uw grote werken uit die tijd en
een der meest dichterlijke. Hoe kwam u op het tema?
En dat is niet donker, hé manneke! Dat is zeer kleurrijk, dat is gelijk bloemen, een
weelde van kleuren maar altijd vergeestelijkt en nooit werelds gezien, nooit grof of
gulzig. De kleuren die er zijn, die blauwen hier en daar, zijn altijd door een zekere
geestelijke waarde veredeld geworden. Speltinx, een schatrijk en kunstminnend man
van Gent, gaf mij deze opdracht: ‘Schilder mij van de boeren. Gij kent ze. Maak er
zoveel als ge wilt, ik laat u volledig vrij. En als ge geld nodig hebt, kom er dan halen.’
Dat stond mij aan. Ik verdiepte mij in het boeren-schilderen en ontwierp 12 stukken,
vier groepen van drie schilderijen op basis van de vier jaargetijden en in verband
met het menselijk leven. De lente symbolizeert de kinderjaren, de zomer het huwelijk,
de herfst de vrucht, dus de geboorte, en de winter de dood van de mens. Iedere groep
op zichzelf heeft tussen twee horizontale werken een hoger staand werk: de mens
voor het altaar Gods. Links horizontaal is de mens thuis, rechts horizontaal is de
mens in het landschap. Dat herhaalt zich vier keer. Ik heb er vijf jaar aan gewerkt.
Toen Speltinx dan kwam
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kijken, heeft hij het werk geweigerd. Dat zijn geen boeren, zei hij, die eten of drinken
niet. Ik heb het dan achteraf te Antwerpen geëxposeerd, waar Claudel er door werd
aangegrepen omdat hij de godsdienstige betekenis van het werk begreep. Het werk
werd ook tentoongesteld op de Biënnale van Venetië en daarna in Holland, waar het
negen maanden tentoongesteld werd. Er ontstonden daar ineens twee komitees voor
de aankoop van het Boerenleven: één, onder voorzitterschap van Just Havelaar, wilde
het voor Amsterdam; een ander, onder de impuls van konservator Bremmer, wilde
het voor het Kröllermuseum. Minister Destrée las dat in de krant en hij besliste
onmiddellijk dat het werk in België moest blijven. Hij stichtte zelf een komitee onder
zijn voorzitterschap en zorgde ervoor dat de staat, de stad Antwerpen en een mecenas
samen het werk aankochten en het aan Antwerpen schonken. Het heeft dan lang op
de zolder gestaan en het werd lang niet meer gezien. Af en toe haalde men 1 of 2
stukken naar beneden, omdat er vraag naar was. Nu is dat werk, dat kollektief moet
gezien worden, verdeeld in de bureaus van de stad Antwerpen. Het Boerenleven
getuigt dat ik niet uit parti-pris tegen kleuren ben. Het is zeer kleurig omdat het zin
had.
Dat mag ook worden gezegd van uw H. Drieëenheid?
Dat is van 1923 en hangt in de Sint-Antonius-abtkerk in Rotterdam. Het is een olieverf
van 2,50 m breed en 1,80 m hoog. Het is een bestelling van de beroemde liturgist
pastoor Van Beukering, die toen onderpastoor was in Amsterdam en tevens
aalmoezenier van de artiesten, goeie vriend van Toorop trouwens. Toen hij mij de
bestelling deed, wees ik hem op de moeilijkheden die ik had met Rome. Doet niks,
zei hij, maak het maar.
Ik kreeg als opdracht alleen de H. Drievuldigheid en verder bleef ik vrij. Ik heb
dan een hele tijd zitten broeien: wat is dat? Hoe is dat voor te stellen? In mijn
geestelijke
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lektuur stoot ik op de zin: Lumen de lumine. Ik dacht: ik heb het! Dank zij de vele
zonsondergangen die ik had geschilderd, had ik het palet ervoor. Ik zet in groot
formaat de silhouet van de buste van God de Vader in stralend zonnelicht, in een
gouden atmosfeer en in die God de Vader de silhouet van God de Zoon, licht van
zijn licht. In het centrum van beider hart kwam dan het symbool van de H. Geest in
de vorm van een stralende duif. Het is alles goud als de zon aan de hemel.
U bent getrouwd in 1915 en een paar jaar later hebt u het Torenhuis laten bouwen
in Latem.
Dat is juist. Ik bezat toen ik trouwde 500 fr. en daarmee zijn we op speelreis gegaan
naar Brussel. Om terug naar huis te gaan, heb ik 100 frank moeten lenen bij
Fierens-Gevaert, die konservator was in Brussel. Dan is er een periode begonnen
van hard en bezield werken. Ik was elke dag op om halfzes, ging naar de vroegmis
en dan aan de slag. Eerst woonden we in een klein boerenhuizeke in een achterwijk
buiten het dorp. Het was vroeger een herbergje geweest en het uithangbord hing er
nog toen we er gingen wonen. Ik heb het zelf nog met eigen hand herschilderd: ‘In
de haan’. Maar mijn schoonvader vond dat niet zo fatsoenlijk. Ik ben dan architekt
Gust de Smet gaan halen in Gent en ik heb hem gezegd: Ge moet mij een huis maken
dat een klooster is. Een klooster niet voor paters maar voor een getrouwd man met
vrouw en kinderen. Het moet een huis zijn dat past bij mijn levensopvatting en werk:
de stijl moet landelijk-eenvoudig zijn en het moet de soberheid en de verdeling van
een klooster hebben. En er moet een toren zijn om over de velden te kunnen kijken.
En hij heeft dat ook gedaan. En in de toren had ik vier vensterkens en als ik in de
winter naar boven kroop, kon ik daar met het blote oog over de besneeuwde velden
heen en tussen het geboomte door 28 kerktorens tellen. Mijn atelier was 12 m
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lang, 8 m breed en 11 hoog. De zoldering was in boogvorm en in de muur waren
drie grote opwaartse ramen. De enige versiering was boven de uitgangsdeur, die zelf
2,50 m hoog was: een doodshoofd en daaronder de geselroe, het embleem van de
karmelieten. Dat was schoon in mijn atelier. Als ik daarnaar opkeek tijdens het werk,
was dat altijd een spoorslag. Ik gaf mij dan aan mijn werk met geest en bloed. Het
werk is me altijd een gesel geweest en nu nog. God zij dank.
En dat Torenhuis heb ik als derde-ordeling onder de bescherming geplaatst van
Teresia van Avila, want ik was zeer bevriend met pater Jerôme en door hem met de
karmelieten. En pater Jerôme heeft in die zin een uitspraak gedaan maar ik kan ze
niet precies meer herhalen, ik moet het eens opnieuw aan onze vriend Louis van den
Bosch vragen. Want zo was het altijd: als er lof over mij uitgeklokt werd, ging dat
weg gelijk de rook uit mijn pijp; de afbrekerij en de ongunstige dingen bleven mij
altijd sterker bij. Pater Jerôme heeft altijd van mijn kunst gezegd: Son art est purement
carmélitain. Net zoals ze van Giotto zeggen dat hij franciskaans is en van Fra Angelico
dat hij dominikaans is, want bij Fra Angelico zijn geen schaduwen, het is alles licht
en bij Giotto is de liefde van Franciscus zichtbaar in zijn werken. Pater Jerôme heeft
lezingen en voordrachten gehouden waarin hij bewees dat mijn werk puur
karmelitaans is en vol mystiek. En een heel grote van de dominikanenorde, pater
Lagrange, is eens bij mij op bezoek geweest en heeft me in het bijzijn van twee
dominikanen van Gent twee uur lang vragen gesteld. En dan heeft hij zijn vuist met
geestdrift op tafel geslagen en gezegd: Servaes est un mystique né. En aan pater
Jerôme heeft hij geschreven: ‘Je suis absolument convaincu que Servaes a reçu la
grâce infuse de la peinture chrétienne.’ Dat staat zwart op wit in een brief die bij de
paters ligt in Brugge.
Ze zeggen wel: Servaes is geen mystieker, maar zij die dat

Joos Florquin, Ten huize van... 3

188
zeggen, die weten niet wat mystiek is. Ze menen dat mystiek is: zeker zijn, hé! En
abstinentie tot in het belachelijke. Koppen die daar misnoegd zitten na te denken.
Maar ik heb de boeken gelezen van Johannes a Cruce want de karmelietenorde heeft
haar mystiekers: Teresa van Avila, Johannes van het Kruis en zovele anderen. Dat
werk was mijn dagelijkse lektuur en ik verstond die mensen. En neem nu die strenge
Johannes a Cruce, misschien een van de strengste mensen die op aarde geleefd hebben,
daarbij dan nog Spaans van temperament en bloed. Wel, tijdens de rekreatie speelde
die man klown en hij haalde toeren uit waarvoor ze hem in een cirkus veel zouden
hebben betaald. Hij stond recht op een stoeltje en met een stuk hout en een pookijzer
imiteerde hij de virtuozen op hun violen. En hij haalde nog andere klownerie en
farcen uit. En ik ook in Zwitserland hier: ik heb de Zwitsers helpen lachen, want ze
zijn toch zo stijf, die Zwitsers!
U hebt u dus aan de Zwitsers goed kunnen aanpassen.
Ik heb me nooit aangepast, ik heb de Zwitsers aan mij aangepast. Ik kon mij niet
aanpassen, ik ben daarvoor te volbloed. Wie mij wil, is welkom; wie mij niet wil,
moet me maar buitensmijten.
En de Zwitsers waarderen u?
De Zwitsers die ik heb leren kennen vanaf mijn eerste kontakt met hen in de Lagers,
zijn prachtig geweest. Ik zeg dat dat voor hen pleit maar zij antwoorden dat het voor
mij pleit! Ik heb hier de warme sympatie zowel van de arbeiders als van de
intellektuelen. Ik heb hier zoveel goede vrienden dat ik ze niet meer kan tellen. Bij
elke belangrijke verjaardag werd de viering georganizeerd door de Zwitsers. Toen
ik 75 werd, was er voor de viering een inschrijving en er zijn 128 Zwitsers gekomen
van heinde en verre waar ik ze heb leren kennen. Gonzague de Reynold werd door
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professor Schönberger uitgenodigd. Hij kon niet komen omdat zijn vrouw zwaar
ziek was maar hij zond deze brief: ‘Je me serais empressé de venir à Lucerne rendre
hommage à l'un des plus grands noms de la culture européenne à l'heure actuelle.
Vous voudrez bien lui transmettre l'hommage de mon admiration, de mon respect et
de mon amitié.’ Eerstdaags verschijnt in het Duits een boek van Walter Nigg, een
protestants professor aan de universiteit van Zürich, dat hij bedoelt als een parallelboek
met een vorig: Die Mahler des Ewigen. Hij wil dat eerste kompleteren met enkele
schilders van onze tijd, die hij als onsterfelijk beschouwt. Die schilders zijn: Vincent
van Gogh, Georges Rouault, Käte Kollwitz, Ernst Barlach, Heinrich Althen, Albert
Servaes. Het moet in 1961 verschijnen. Later wil hij een speciaal Servaesboek
uitgeven, waarin hij een hele reeks afbeeldingen wil opnemen. Ik geloof dat de
Vlamingen fier zullen zijn als ze dat zullen lezen.
U hebt heimwee naar Vlaanderen?
En wat voor een heimwee! Vlaanderen is het land van mijn hart en van mijn ziel. Ik
ben een ontwortelde en op mijn leeftijd verplant ge een boom niet meer. Maar ik zit
hier niet te treuren: ik lach. Als hier Vlamingen op bezoek komen, doe ik ze lachen
en leer ze hoe ge kunt leven door de versterkende beschouwing van God. Ik heb mijn
kruis aanvaard en het is ook een geschenk van God geweest. Er zijn in mijn werk
nieuwe elementen gekomen: het grote lijden heeft het werk verdiept en heeft er een
sereniteit aan gegeven waardoor het, naar het zeggen van pater Deblaere en professor
Nigg, op een hogere trap is gekomen dan het vroegere werk. Muls heeft mij gezegd:
Als ik zie wat 'n prachtig werk gij hier maakt, dan geef ik u de raad: blijf in
Zwitserland. Ge stelt de kroon op uw schildersloopbaan. En hier hebt ge de rust.
En toch: Vlaanderen eens weerzien, Sint-Martens-Latem,

Joos Florquin, Ten huize van... 3

190
Torenhof! Maar goddank bezit ik een sterke intuïtieve verbeeldingskracht en als ik
mijn ogen sluit, zie ik Vlaanderen, voel ik Vlaanderen, riek ik Vlaanderen in zijn
korengeuren, in zijn bosgeuren, in zijn lentegeuren. Ik hoor spreken, ik ben met die
mensen en ik schilder er nog van. Ik heb wellicht, wat de mystieke inhoud betreft,
de diepste Leie geschilderd hier in Zwitserland. Hier uit verbeelding en heimwee
naar ginder.
Het voorbereidend gesprek voor deze uitzending had plaats op 31 oktober 1960. De
film werd gedraaid op 30 maart 1961 en uitgezonden op 29 april 1966. Albert Servaes
overleed in Luzern op 19 april 1966.
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Prof. dr. Fernand Collin
‘Bellenhof’, Bredase Baan 710, Brasschaat Mechelse Steenweg 196,
Antwerpen
Ik zal maar man en paard noemen: ik bewonder en ik benijd u! Doet u dit vaak?
Van Pasen tot september, als 't kan elke dag.
U wordt dit jaar 67. Wanneer wordt men oud?
Ik heb er geen idee van. Ik voel wel zo vagelijk iets maar ik tracht het steeds uit te
stellen. Het belangrijkste is dat ge u niet laat gaan. Ik zie dat rondom mij: al wie niet
reageert, gaat de berg af. Een mens moet zich inspannen om jong te blijven, hij moet
zijn knoken soepel houden. Paardesport is daarvoor ideaal, het meest nog voor een
oud man. Het hart van het paard doet het werk en het lichaam van de ruiter blijft
soepel!
Lijkt geen slechte formule voor de eeuwige jeugd. Maar het kan het paard niet alleen
zijn. Wat werkt er nog aan mee? Een vaste leefregel?
Die heb ik in elk geval. Ik sta zomer en winter op om half-
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zeven, of beter om 6 u. 25. Mijn wekker staat vast op dat uur. En 's avonds ga ik ook
vroeg slapen: ik luister nog naar de radioberichten van tien uur, maar dan ben ik al
op mijn slaapkamer en zelfs al in pyjama!
En de voeding?
Weinig eten. 's Morgens vruchten en een broodje, 's middags een normale maaltijd,
dat is alles. 's Avonds eet ik niet... Ik drink ten hoogste een kop thee.
Dat is een Spartaanse levenswijze!
Maar nee! Toen ik jong was, heb ik ook veel gegeten maar als men ouder wordt,
heeft men minder nodig. Als het mij soms gebeurt dat ik 's avonds ergens moet
dineren en er niet buiten kan, dan voel ik mij de volgende dag steeds minder fit en
dan is de enige remedie een dag vasten. Dat wil nu ook weer niet zeggen dat ik een
goed diner niet waardeer, maar 's middags en met mate.
En drinken?
Bordeaux zeer graag. Daar heb ik een uitgesproken voorkeur voor.
*
‘Bellenhof’, het landhuis van professor Collin, bevindt zich in een uitgestrekt domein
dat 25 ha. groot is. Het werd in 1940 door de Belgische soldaten bij vergissing
verwoest en na de oorlog in de vroegere Franse stijl weer opgebouwd. Zowel in de
voor- als achtergevel kan men zien dat de eigenaar een man van de klok is. Onder
de windwijzer hangt een klok, die elektrisch met de wijzerplaten in de gevels is
verbonden en het uur slaat. Ze werd geplaatst door de Lierse klokkenmaker Zimmer.
Als men officieel op bezoek gaat, is de ingang aan de

Joos Florquin, Ten huize van... 3

193
oostkant. Tussen deze gevel en de Bredase weg ligt een romantische vijver, waar
eenden op laveren of duikstukjes uithalen. Op het eilandje kunnen de kinderen
Robinson Crusoë spelen en bij de gevelde boom is het mild te mijmeren en in het
water te kijken.
In het park zelf is er een weelde van bomen: berken, beuken, dennen, kastanjes
en eiken staan in dit seizoen met hun mooiste kleur. Verder zijn er weiden waar de
paarden grazen en ook de rasschapen, waarvan de eigenaar een mooie stal heeft.
Ook hier kan men weer aan sport doen op de tennisvelden of meer dan pootje
baden in het openluchtbad. Ook boomgaarden zijn er, evenals een ruime moestuin
en serres waar de bloemen voor de vele perken worden gekweekt. De hovenier die
op het domein zelf woont, heeft er heel het jaar door zijn handen vol, evenals de
chauffeur die hier eveneens zijn huis heeft.
Verder zijn er nog loodsen om het hout te drogen, de stallen waar de boever voor
de paarden zorgt en aan de ingang zelf de woning van de conciërge, die winter en
zomer over het huis waakt. De zorg voor de woning binnen heeft de huisbewaarster.
*
U staat bekend als een sportminnaar. U bent voorzitter van Antwerp FC en van de
Entente Anversoise. Hoe bent u ertoe gekomen dat te worden? Is dat platonische
belangstelling?
Ik heb heel mijn leven interesse gehad voor de sport. Van de Antwerp was ik al lid
in 1925. Daarvoor had ik me bij het leger al met de sport beziggehouden, in 1922-23,
toen ik mijn militaire dienst deed. Na mijn opleiding werd ik gedetacheerd bij de
Staf van de Tweede Divisie.
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Kommandant Chomé was daar belast met de sport, maar hij studeerde toen voor
majoor en vroeg mij hem te vervangen. Ik heb toen als piot de Tweede Divisie sportief
bestuurd!
Toen ik dan aan de universiteit te Leuven tot docent benoemd werd, vroeg de
rektor mij ook de leiding te nemen van de sport aan de universiteit. Ik heb dat met
genoegen gedaan en meer dan eens de ploegen samengesteld voor de interuniversitaire
ontmoetingen of voor een studenten-Holland-België. Ik heb dat gedaan tot 1937.
Toen werd de sport aan onze universiteiten op een ruimere basis georganiseerd en
werd de staat bereid gevonden toelagen te verlenen. Het was dan nodig dat iemand
zich volledig aan die taak kon wijden en ik heb dan ontlasting gevraagd. Te Leuven
is prof. De Nayer dan mijn opvolger geworden.
Dat deed ons de Antwerp vergeten.
Van de Antwerp ben ik al 30 jaar voorzitter. Mijn vader was een van de stichtende
leden en zo ben ik er mee opgegroeid.
Waarom heeft die klub een Engelse naam?
In feite was de klub reeds gesticht in 1880 door Engelsen die in Antwerpen verbleven.
Het zijn, zoals ge weet, de Engelsen die de voetbalsport hier hebben binnengebracht.
En daardoor hebt ge Antwerp Football Club.
En de Entente Anversoise?
Die werd gesticht met als doel het fanatisme van de drie Antwerpse klubs wat te
milderen. Dat schiep de mogelijkheid sportieve ontmoetingen te organiseren en
verder ook geregeld kontakt te bewaren. Deze vereniging heeft veel gedaan voor de
jaarlijkse ontmoeting Rotterdam-Antwerpen, maar het professionalisme heeft dat
kapot gekregen. We denken er nu toch weer aan het opnieuw te proberen.
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Hoe waren de prestaties van de Antwerp dit seizoen?
Gemiddeld. We staan nu op de zesde plaats maar we zijn al vier keer eerst geweest.
En in elk geval zijn we de enige klub die nooit naar de lagere afdeling moest!
Hoe zijn de vooruitzichten?
We zijn aan het verjongen, maar dat vraagt tijd. We hebben 3.000 spelende leden
die we nu opleiden. Ik beschouw de sport als een noodzakelijk komplement van de
opvoeding en in heel die onderneming is voor mij essentieel dat de jongeren
gelegenheid krijgen om aan sport te doen in goede hygiënische en sociale
omstandigheden. Als deze elementen in de sportieve opleiding zouden wegvallen,
dan zou ook mijn belangstelling voorbij zijn. De sterren in de sport beschouw ik als
geofferden, als spijtige slachtoffers. Hun inspanningen zijn soms overdreven en
kunnen zelfs de gezondheid schaden. Mij interesseert vooral de schare en die moet
in de eerste plaats geholpen worden.
Het professionalisme schijnt nochtans in alle sporttakken veld te winnen.
Als wij aan uitgesproken professionalisme moesten doen, dan hebben we nog dertig
spelers nodig en dan zou de taak van opvoeding wegvallen. In dat geval zou het een
job worden van organisators van vermakelijkheden, die het aksent leggen op het
aankopen van spelers, maar niet mijn taak. Natuurlijk trachten wij ook goede
elementen bij ons te krijgen en met dat doel prospekteren wij, maar die jongeren
krijgen dan toch nog de sport als komplement van de opvoeding.
*
Als men dit landhuis binnentreedt, komt men via een
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vestibule in een ruime hal, waar men doorheen ramen een prachtig uitzicht heeft op
de Franse tuin.
In elk seizoen staan er in dit ouderwets karretje bloemen en tegen de schouw,
boven de klok, hangt een portret van de gastheer, dat Jan van Puyenbroeck heeft
geschilderd. In de kamer naast dit vertrek staan de bridgetafels opgesteld. Tegen de
muren staan boekenkasten met vooral een rijkelijke verzameling kunstboeken maar
ook werken van Gezelle en een luxueuze uitgave van de werken van Stijn Streuvels.
Naast de onvermijdelijke klok, portretten van de kleinkinderen en boven de
boekenkast een oud stadsplan van Antwerpen. Een originele attraktie is hier de bar,
die ingericht is als de bar op een schip. Het was een idee van vader Collin, voor wie
een kleinzoon de tekeningen schilderde, die in de echte patrijspoorten staan.
*
U bent een geboren Antwerpenaar.
Volbloed en zuiver sinjoor, dat zijn zij die geboren zijn tussen de Schelde en de leien.
Ik werd geboren op de Paardenmarkt.
U kwam uit een handelaarsfamilie?
Ja. Mijn vader was eigenlijk de zoon van een pachter van Vertrijk, een dorp tussen
Leuven en Tienen. Als jongste zoon van de familie moest mijn grootvader de
ouderlijke hoeve verlaten en hij vestigde zich te Nodebais in Waals-Brabant. Hij
stierf toen mijn vader vijf jaar oud was en grootmoeder bleef achter met zes kinderen
en de zorg voor de hoeve. Achteraf is heel de familie weer naar het Vlaamse land
gekomen maar toen mijn vader als veertienjarige knaap in Antwerpen aankwam,
kende hij geen gebenedijd woord Nederlands. Hij kwam daar in de zaak bij een
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oom, die een groothandel in kruidenierswaren had en trouwde er met een Antwerpse
wees. Later heeft hij dan een groothandel en detailwinkel overgenomen.
Hij is ook de stichter van wat ik moet noemen een bekende fabriek voor pudding.
Ja, en dat is nog wel vrij toevallig gebeurd. Door oneerlijkheid van anderen had hij
tegenslag in de zaken en hij zocht naar een middel om er weer bovenop te geraken.
Op raad van een Duits makelaar, die hem graag meel wou verkopen, is hij met de
fabrikage van dat puddingpoeder begonnen. Dat was nog niet zo gemakkelijk want
de kwaliteit moest gelijk zijn aan de Engelse produkten die op de markt waren. Vader
en moeder hebben dan ook vele nachten proeven gedaan en geprobeerd tot het lukte
en nu nog verdedigt hun produkt zich op de markt vrij goed.
Uw vader is nog niet zo lang geleden overleden.
Vijf jaar geleden. Ik had een grote bewondering voor hem: hij was het toonbeeld van
de eerlijkheid. Zijn absolute opvatting van het leven was, dat ge zelfs in de moeilijkste
omstandigheden van het leven niets oneerlijks moogt doen. Ik heb hem dat eens
publiek gezegd in een toespraak ter gelegenheid van zijn 75 jaar en ik zag dat het
hem recht naar het hart ging. Heel zijn leven is hij eenvoudig gebleven: hij was een
schoon mens.
En moeder?
Moeder was een energieke, kranige vrouw, begaafd met een sterk organizatorisch
talent. Ze was niet altijd gemakkelijk maar ze wist wat ze wilde. Zo is het aan haar
te danken dat we dit domein bezitten. Haar grote zorg onder de eerste oorlog was
dat de kinderen genoeg zouden te eten hebben en daarom wilde ze aardappelen
planten en zocht daarvoor grond. Toen zag ze een advertentie voor dit domein
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hier en ik moest er onmiddellijk naar toe. Ik protesteerde nog omdat ik het wat boven
onze stand vond, maar er was geen doen aan. Toen ik het gezien had, was ik trouwens
erg entoesiast. Ge ziet hoe toevalligheden als pudding en aardappelen in het leven
kunnen meespelen!
U mag in elk geval uw moeder loven! Waarom heet het landgoed ‘Bellenhof’?
Dat is een hele geschiedenis. Oorspronkelijk was het ‘Beelenhof’. Het was hier
vroeger allemaal heide - trouwens de parochie heet nog Maria ter Heide - en nog
voor de Franse revolutie, rond 1750, gaf de hertog Salm-Salm van Hoogstraten een
gebied van 2.450 ha. heide te leen aan baron Beelen Bertholf, op voorwaarde dat hij
de heide zou laten ontginnen. Deze baron, die gehuwd was met een Spaanse Grande,
liet zich hier een huis bouwen en een park aanleggen en het geheel heette ‘Beelenhof’.
Achteraf leende hij dan weer verder aan andere edelen, steeds op voorwaarde dat de
heide ontgonnen zou worden. Baron Beelen zelf werd in 1778 door het Oostenrijkse
hof benoemd tot ambassadeur in Philadelphia. Hij is nooit teruggekomen maar had
gelukkig voor hij vertrok een volmacht hier gelaten om zijn goederen te beheren.
Het domein is dan nog in verschillende handen geweest - vóór ons was het het
eigendom van de tante van graaf de Baillet la Tour, de goeverneur van Antwerpen.
In 1908 werden dan 91 ha. verkaveld en konden we er later 9 ha. van kopen. Achteraf
heeft vader dan nog het domein gedeeltelijk in zijn oorspronkelijke vorm kunnen
samenstellen.
En ‘Beelenhof’ was ‘Bellenhof’ geworden.
Om twee redenen. De naam van de baron kwam de mensen na een tijd vreemd voor
en op het dak stonden twee klokken, twee bellen. Dus hebben de mensen er
‘Bellenhof’ van gemaakt.
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Het heeft dus niets te maken met uw grote voorliefde voor klokken!
Dat weet ge ook al! Nee, maar het gaat goed samen! Ik hou inderdaad van klokken,
oude en moderne, maar ze moeten juist lopen. En het sein van de radio is de wet!
Maar een zonnewijzer hebt u niet!
Nog niet. Die zou te juist gaan!
*
Zijn normale middagmaaltijd gebruikt de gastheer in deze ruime en sobere eetkamer.
De oude haard werd door vader Collin uit het geteisterde huis te Antwerpen naar
hier gebracht. Deze antieke Hollandse kast daarentegen stond al in het vorige landhuis
maar was in 1940 naar Antwerpen overgebracht.
Hier hangen ook een paar oude schilderijen. Een recente aanwinst van de gastheer
is deze oude Hollandse klok, die de preciesheid van haar eigenaar nog niet heeft
aangenomen.
*
Mogen we het nu hebben over de studie? De humaniora om te beginnen.
Deed ik hier te Antwerpen aan het Sint-Jan-Berchmans-kollege. Ik was er mee klaar
toen ik 16 jaar was. Daar ik gemakkelijker studeerde dan mijn broers, zou ik voor
advokaat studeren en mijn broers zouden in de zaken gaan. De ironie van het lot
heeft gewild dat ik later voor een groot deel door het zakenleven zou worden in
beslag genomen, zelfs in de eigen fabriek van mijn vader.
Dan is de universiteit gekomen.
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Veel later. Ik was in 1914 klaar met de humaniora maar toen kwam de oorlog en
werd de universiteit gesloten. Ik zelf was zo vlaamsgezind dat ik graag naar Gent
was gaan studeren maar dat wilden mijn ouders niet. Ik heb dan vier jaar thuis alleen
gewerkt en een onnoemelijk aantal boeken bestudeerd, zowel de hele Mommsen als
Curtius, en ook een toneelstuk in het autentieke Latijn van Plautus. Het eerste jaar
heb ik zeer veel piano gespeeld. Ik speelde zelf concerto's met begeleiding van orkest
- in familieverband wel - maar daar waren soms 80 mensen.
Doet u dat nog? Pianospelen, bedoel ik.
Ik heb het gedaan tot 1944. Ik was toen bezig de eerste van Beethoven opnieuw in
de vingers te steken. Toen viel er een vliegende bom dicht bij ons huis in Antwerpen
en de piano zat vol scherven. Daarna kwam er steeds meer werk en het is er dan niet
meer van gekomen. Tijdens de oorlog ging dat natuurlijk zeer goed: er waren lange
avonden om te oefenen en om het pianospel te beheersen, moet je veel oefenen. Ik
heb er in elk geval veel genoegen aan gehad, zowel aan Saint-Saëns als aan
Mendelssohn en nog vele anderen.
Wanneer bent u dan naar de universiteit gegaan?
In 1919. Ik was zo goed voorbereid dat ik binnen het jaar drie graden kon halen.
U nam er zelfs de tomistische wijsbegeerte bij. Waarom?
Dat was de richting die ik eigenlijk uit wou: doctor worden in de filozofie, want ik
was kontemplatief aangelegd. Het is trouwens een eigenaardigheid in mijn leven dat
al wat ik goed gedaan heb, per toeval gebeurde, en dat al wat ik me voornam te doen,
mislukte. Toen het er op aankwam een dissertatie te maken, wilde prof. Harmegnies
me doen werken op het tema ‘principes des nationalités’, met de
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bedoeling mij te laten bewijzen dat er een Belgische ziel bestond. Toen ik daarmee
bezig was, ondervond ik gauw dat daar niets kon van terechtkomen en toen ik dat
duidelijk zei, kon ik gaan.
Ik ging dan naar professor Prosper Poullet en bij hem zou ik een tesis maken over
de voogdij in het internationaal privaatrecht. Maar Poullet stond aktief in de politiek
en speciaal zelfs in de Vlaamse en zo had hij geen tijd om zich met mij bezig te
houden. Professor Van Dievoet, die dat zag, stelde mij dan voor om een studie te
maken over het strafrecht. Ik voelde er niet veel voor maar ik heb het dan toch maar
gedaan. Ik ben naar Italië gegaan en heb daar een jaar lang gewerkt op het ministerie
van Justitie, met het gevolg dat mijn tesis als titel heeft: Enrico Ferri et l'Avant-projet
du code pénal italien de 1921.
Dat was ook het begin van een reeks onderscheidingen. In 1923 was u laureaat in
de wedstrijd voor studiebeurzen, in 1924 laureaat in de interuniversitaire wedstrijd
en het volgende jaar behaalde u nog een speciaal doctoraat in de strafrechterlijke
wetenschappen.
Voor die laatste titel ben ik zelfs een unicum in België want in 1929 werden alle
speciale doctoraten afgeschaft en vervangen door het aggregaat.
Hoe was het klimaat in die tijd in Leuven?
Prachtig. Ik stond volop in de beweging en heb aan alles goed meegedaan. Voorzitter
van het Verbond was Berten Pil en ik was ondervoorzitter. Ik heb dat roemrijke
Grootnederlands Kongres meegemaakt dat in Leuven niet mocht doorgaan en waarvan
de vergadering dan plaats had op de zolder van de Boerenbond buiten de stad. Het
waren de dagen dat samenscholingen van meer dan vijf personen verboden waren
en dat wij dan in twee rijen achter elkaar door de Bondgenotenlaan wandelden. We
hadden dan ook
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last met de Walen, die ons met de Belgische vlag in de hand aanvielen. Wij moesten
ons wel verdedigen maar achteraf sprak men dan van een patriottisch schandaal
omdat we de Belgische vlag niet hadden gerespekteerd. Het was een schone tijd.
Ook van ‘Amicitia’ was ik lid.
Wie waren uw generatiegenoten?
Mijn beste vriend was Appelmans, de latere professor heelkunde. Verder waren er
nog Jan Valvekens, Leo Scheere, Delwaide. Een studiegenoot was ook Duvieusart.
Na Leuven hebt u dan een hele reeks studiereizen gemaakt: Parijs, Londen, Rome,
Wenen, Amerika. Wat hebt u speciaal gedaan op deze studiereizen?
In de gevangenis gezeten, in honderden gevangenissen, van de meest progressieve
tot de meest regressieve! Die belangstelling hield verband met mijn studie van het
strafrecht. Ik had dat eerst in Parijs bestudeerd en dan in Londen. In Engeland bestaat
er feitelijk geen universiteit voor advokaten. Het strafrecht wordt daar gedoceerd in
The Inns of Court, de herbergen van de rechtbank. Ik volgde daar de lessen van
professor Odgers, de grote meester in het vak, de common law, en dat onderwijs was
puur traditioneel en praktisch opgevat: de misdrijven waren in alfabetische orde
geschikt en als kommentaar kwam daarbij te pas: wat is een misdrijf, wat is een goed
verweer, enz.
Maar in Engeland waren toch ook hervormingen aan gang, o.m. in de Borstal
Institutions, inrichtingen voor jonge recidivisten. Dat maakte mijn interesse wakker.
Ik wist dat er in Amerika op dat stuk zeer progressieve proefnemingen werden gedaan
en dank zij een Advanced Fellowship kon ik er naar toe. Ik heb daar tussen januari
en augustus 1926 zeventig gevangenissen bezocht en daar heel wat geleerd. De
gevangenis is een kleine wereld waar de kleine en de grote kanten van de mens meer
op de voorgrond treden dan

Joos Florquin, Ten huize van... 3

203
in de grote wereld. De gevangenis is in de volle zin van het woord een mikrokosmos.
Om mensen te leren kennen, is er niets zo goed als met gevangenen omgaan en als
er iets mij geholpen heeft de mensen later te begrijpen, dan is het de tijd die ik
doorgebracht heb in de gevangenissen. Ik voeg er zelfs bij dat die tijd niet verloren
is geweest voor de bank! Ik vertel trouwens in dit verband altijd graag een anekdote.
U weet dat de Amerikanen graag informeren van waar ge komt, wat uw background
is en zo. Ik antwoord dan altijd: het gebeurt wel eens dat men begint met bankier te
worden en in de gevangenis eindigt. Bij mij is het juist omgekeerd: ik zat eerst in
gevangenissen en werd dan bankier. De tweede weg is mijns inziens beter!
*
Na het diner gebruikt de gastheer gewoonlijk de koffie in dit salon, waar het gezellig
zitten is op een gemakkelijke bank. Als enig schilderij hangt er tegen de muur een
portret van mevrouw Collin toen ze achttien was. Mevrouw Collin leerde pas na haar
huwelijk Nederlands en sindsdien stond zij erop altijd Nederlands te spreken, ook
in aanwezigheid van franssprekenden. Op deze foto zien we ze met haar man op een
ontvangst bij paus Johannes en deze foto werd genomen een jaar voor haar overlijden
in 1960.
In deze toonkast bewaart de gastheer een gulden spoor, die hij van een vriend uit
Kortrijk kreeg. Van een andere vriend kreeg hij deze zandloper ten geschenke, wellicht
om zijn vele klokken te kontroleren!
*
In 1923 hebt u zich als advokaat gevestigd in Antwerpen. Viel dat mee?
Toch wel, al heb ik bijna nooit strafzaken gehad, die mijn
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specialiteit waren. Ook een paar assisenzaken heb ik gepleit, zelfs in Brussel, maar
meestal was ik door een andere advokaat gevraagd. Ik ben aan de balie verbonden
gebleven tot in 1930 en dat het wel meeviel, bewijst het feit dat ik twee stagiairs had
en een medewerker en wel Emiel van Cauwelaert, die eerst zijn stage bij mij had
gedaan en later mijn kantoor heeft overgenomen.
Ondertussen was u ook al benoemd aan de universiteit van Leuven.
Dat was in 1925. Mgr. Ladeuze vroeg me toen docent te worden in strafrecht. Ik wou
dat aanvankelijk weigeren omdat ik juist een reisbeurs had gekregen om naar Amerika
te gaan en ik daar in elk geval naar toe wilde. Monseigneur Ladeuze drong aan en
het werd dan zo geregeld dat ik eerst een semester kollege zou geven en dan mocht
gaan.
U doceerde niet alleen strafrecht.
Ook strafrechtpleging en penitentiaire wetenschap.
Maar ik zag in het programma dat u alleen zeerecht doceert.
Dat is het gevolg van een intern reglement. Ik was full-time professor strafrecht maar
gaf maar vier uur dertig per week waar het er zes moeten zijn. Ik had dan de keuze
aan te vullen met internationaal privaatrecht of zeerecht. Ik heb dit laatste gekozen
en heb me er extra op moeten toeleggen. Maar u weet dat de beste manier om een
vak te leren is: het vak te doceren. Ik werk mij nu nog altijd bij en het komt mij ook
nog te pas want het zeerecht speelt een belangrijke rol in het bankbedrijf.
U bent weldra 40 jaar aan de Leuvense universiteit verbonden, Wat is een van uw
mooie herinneringen?
Ze zijn niet te vertellen, maar één wil ik toch aanhalen.
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Ik was dekaan van de fakulteit van 1945-1948 en toen werd het doctoraat honoris
causa toegekend aan koningin Wilhelmina. Samen met monseigneur Van
Waeyenbergh ben ik het diploma en de epitoga gaan overhandigen op het paleis van
de Dam en ik heb er ook de promotierede uitgesproken. Welnu, dat was iets: het was
het eerste eredoctoraat dat koningin Wilhelmina kreeg en dat kreeg zij, de calviniste,
van een katolieke universiteit.
Oecumene avant la lettre! Er zijn in Leuven enkele belangrijke problemen op dit
ogenblik. Allereerst de spreiding.
Ik ben zeer voor de spreiding en heb ze altijd verdedigd om het onderwijs dichter bij
het volk te brengen. Ik zie het dus puur als een sociaal probleem maar ik zou de
spreiding uitdrukkelijk beperken tot de kandidaturen, juist zoals in Amerika de
‘colleges’ bestaan. Uit deze kandidaturen zou men dan de specialisten moeten kweken,
die achteraf naar de traditionele grote centra gaan. Het voordeel zou zijn dat vele
jonge mensen na twee jaar zouden inzien, dat ze geen wetenschappelijke roeping
hebben. Met het getuigschrift dat ze daar zouden krijgen, zouden ze dan een plaats
kunnen bezetten die aan hun kapaciteit is aangepast. Men mag niet vergeten dat men
voor bepaalde plaatsen steeds hogere eisen zal stellen en dat waar men nu een diploma
van de humaniora eist, men later een diploma van de kandidatuur zal verlangen. Het
zal op de duur onmogelijk blijken alles te koncentreren.
En Antwerpen?
Ik wens er hoger onderwijs in de zin die ik zojuist bepaalde.
En wat met de franssprekenden in Leuven? Moeten ze weg?
Naar mijn overtuiging: nee. Ik vind het niet redelijk dat men de grote traditie zou
doen verdwijnen. Ik meen trouwens dat de zaak praktisch goed op te lossen is: de
ge-
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bouwen b.v. kunnen uitzwermen en het wordt dan goed mogelijk ieder het zijne te
geven.
*
In zijn landhuis heeft onze gastheer een werkkamer op de eerste verdieping, waar
een majestueuze trap naar toe leidt. Op de ruime overloop is er een klok en hangt er
ook een schilderij van J. van Goubergen, die een graflegging voorstelt. Hier bevindt
zich ook de huiskapel, die volledig is ingericht en geregeld gebruikt wordt. Toen
vader Collin oud was, kreeg hij de toelating om hier de mis te laten celebreren en de
huidige gastheer heeft dit privilege overgeerfd.
Aan het einde van de gang is dan het zomerbureau want de echte werkkamer van
onze gastheer bevindt zich in de winterwoning op de Mechelse steenweg.
Professor Collin woont hier op de tweede verdieping. Als men de studeerkamer
binnentreedt, kijkt men op een groot raam in kleurglas, dat bezet is met mooie details
uit autentieke kerkramen. Aan een muur hangt een mooie lyrische geloofsbelijdenis
van Robert van Passen, die begint met deze zin: ‘Ik groet u, mijn Vlaanderen, waar
het zo zoet is te leven voor dichters en dromers.’ En al even zinrijk is de laatste zin:
‘Alstublief, ziet uw landeken geren, mensen van mijn land.’
In het salon staat nog altijd de grote vleugelpiano waar professor Collin vroeger
veel op speelde. Hierop staat een foto van koning Leopold en prinses Liliane met de
opdracht: ‘Aan de heer Fernand Collin als blijk van onze waardering en genegenheid.’
Bij de bridgetafel hangt een bloemstuk van Floris Jespers en in een nis boven een
buffet een prachtig portret van de moeder van Lodewijk de Vocht door schilder Van
Puyenbroeck. Deze tegel herinnert aan de 40ste voetbalwedstrijd tussen Antwerpen
en Rotterdam in 1949 en voor de bezoe-
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ker de deur uitgaat, kan hij deze nuchtere wijsheid lezen: ‘Bezoek is altijd aangenaam,
zoniet bij 't komen, dan toch bij 't gaan.’
Dit is dan de studeer- en werkkamer op ‘Bellenhof’. Aan de muren herinneren
humorvolle prenten van Daumier aan het oorspronkelijk beroep van de heer des
huizes. Karakteristiek voor hem is ook deze wijsheid van de Bonald: ‘Il y a des gens
qui ne savent pas perdre leur temps tout seul: ils sont le fléau des gens occupés’ (Er
zijn mensen die hun tijd niet alleen kunnen verliezen, ze zijn een plaag voor mensen
die het druk hebben).
*
Professor, wij zijn nu eindelijk, aan uw belangrijkste levenswerk. In 1935 bent u in
wat ik zal noemen het bankwezen gekomen als beheerder. Dat was in een vrij kritische
periode: het was volop krisis en zowel rechtse als linkse bankinstellingen maakten
zware dagen door.
Ik zal ook proberen te spreken van ‘de bank’ en het ‘bankwezen’, maar het zal niet
gemakkelijk zijn. De bank waar we het dus over hebben, is inderdaad gesticht in
1933 tengevolge van moeilijkheden van verscheidene bankinstellingen - ik mag die
wel noemen - die niet meer bestaan: Bank van Handel en Nijverheid te Kortrijk en
de Algemene Bankvereniging. Een klein komitee, waarin Albert Eduard Janssen,
Louis Franck en Paul van Zeeland zetelden, heeft dan beraadslaagd en Albert Eduard
Janssen heeft feitelijk het schema opgesteld en de grondslagen gelegd. Er zou dus
uit die banken, die in moeilijkheden waren, een nieuwe bank ontstaan, maar om het
krediet van de Spaarkas te krijgen, die het mogelijk moest maken de verbintenissen
te eerbiedigen, werd als voorwaarde gesteld dat alle beheerders zouden aftreden en
dat een nieuwe Raad van Beheer zou
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worden aangesteld. Dat gebeurde dan ook en voorzitter van de Raad van Beheer
werd Paul Heymans. Minister Rubbens heeft dan zeer sterk aangedrongen opdat ik
beheerder zou worden met het argument: ge moet het doen, het is een Vlaamse en
een sociale plicht. Hij heeft het gehaald. In 1938, toen Heymans was afgetreden,
wilde de Raad van Beheer mij dan voorzitter maken. Ik voelde er niet veel voor om
twee redenen: ten eerste had ik niet zoveel vertrouwen in de zaak en in de tweede
plaats had ik geen zin om mijn carrière als advokaat en professor op te geven.
U hebt op die manier inderdaad een zuiver wetenschappelijke carrière opgegeven.
Als het te overdoen was?
Zou ik hetzelfde doen maar met veel meer entoesiasme nog.
Wat was het grote probleem toen u voorzitter van de bank werd?
Er waren er heel wat maar het dringendste was toch het herstellen van het vertrouwen,
allereerst bij de ambtenaars van de bank zelf, want niemand kan overtuigen als hij
zelf niet overtuigd is. In de tweede plaats moest het publiek overtuigd worden: het
was duidelijk dat er plaats was voor een Vlaamse bank maar het publiek moest zeker
zijn dat zijn geld er veilig was. De derde moeilijkheid was een plaats te vinden voor
deze nieuwe bank in de Belgische ekonomie, een plaats die wel duidelijk
onderscheiden zou zijn van de andere banken.
Het resultaat was dat wij een onafhankelijke bank zouden worden voor
onafhankelijke ondernemingen, die wij zouden helpen door voorlichting en krediet.
Onafhankelijkheid voor de bank betekende geen financiële participatie in industrie,
maar eerlijkheidshalve moet ik eraan toevoegen dat wij een onafhankelijk organisme
zijn geworden uit noodzakelijkheid, niet uit deugd. Onze portefeuille was inderdaad
zeer mager. Hij bestond vooral uit aandelen in familiale zaken, die
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we van de Algemene Bankvereniging hadden overgenomen en die er doorgaans niet
schitterend voorstonden. Daar was maar één remedie: alles teruggeven aan de
eigenaars.
Kunt u dat met een praktisch voorbeeld illustreren?
Er is b.v. de firma Janssens, die meubelstof maakt. In feite was die handelszaak in
de handen van de bank. De firma leende steeds maar geld en voor dat krediet kreeg
de bank aandelen. Voor de bank was dat niet interessant en vol risico. Nu zei de bank
tegen de eigenaar: wilt ge uw aandelen terugkopen? Ge krijgt zeven jaar om ze te
betalen. De industriëlen vroegen niet beter en zo hebben we volledig afgebroken met
de traditie van de gemengde bank. Dat is het grote element geweest van ons sukses.
In het verleden was het vaak voorgekomen dat een bank een interessant bedrijf
inpalmde. Dit gebruik heeft bij vele klanten wantrouwen gewekt tegenover de bankier.
Wij hebben dat wantrouwen kunnen wegwerken. Het is de goede weg geweest voor
ons maar ik moet nog eens zeggen dat wij dat niet gedaan zouden hebben als we
schitterende zaken in onze portefeuille hadden gehad. En ik moet er ook aan toevoegen
dat sommige van die familiale ondernemingen achteraf te gronde zijn gegaan maar
dat andere zich schitterend hebben opgewerkt.
U wilde ook van in den beginne een Vlaamse bank zijn.
Het was onze bedoeling volledig ten dienste te staan van de kliënteel en uitgaand
van het principe ‘de klant is koning’, willen we onze kliënten ook bedienen in de
taal die ze vragen. Een Vlaamse bank, wil ze Vlaams zijn, moet het van binnen zijn
en bij ons is binnen alles in het Nederlands. Wij hebben onze kantoren beperkt tot
het Vlaamse land om te voorkomen dat Waals personeel of een Waals direkteur in
de direktie zouden komen. Natuurlijk zijn er altijd vergissingen mogelijk, vooral in
Brussel, waar een
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groot percent van onze kliënteel franssprekend is maar waar ook zeer vele Vlamingen
Frans spreken en ons door hun eigen houding verkeerd doen reageren. Ik moet er
ook duidelijk bij zeggen dat wij nooit een politieke bank hebben willen zijn en dat
wij werkelijk een bank zijn voor alle Vlamingen.
Geen gemengde bank en een Vlaamse bank. Wat was er nog als vertrekpunt?
De gedachte van dienstbetoon onder alle vormen is ook een basis waarop wij van in
het begin hebben gebouwd: dus hulp in allerlei omstandigheden en adviezen om b.v.
geld te beleggen. Wij zijn daarmee begonnen om de kliënteel aan te trekken en zijn
op dat stuk lang toonaangevend geweest. Nu vindt men in elke bank dergelijke
service.
*
In de bank te Brussel ligt het kantoor van professor Collin op de eerste verdieping.
Zowel de typische Duitse schouw als dit al even typisch beeldje met slee herinneren
eraan dat hier vroeger de Deutsche Bank was gevestigd. Hier staat de klok in een
muur die met kleurrijk mozaïek bezet is en de voorzitter kan op een andere klok op
zijn bureau kontroleren of de tijd maat houdt. Als professor Collin achter zijn bureau
zit, kijkt hij alweer naar een schilderij van Floris Jespers: landschap in de storm aan
de kust.
*
Kunt u op een of andere manier de evolutie van de bank schetsen?
Hier zou ik droge cijfers moeten aanhalen. In 1938 kon de bank 1.200 miljoen
kredieten ter beschikking stellen van het
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zakenleven, thans 23 miljard. In 1938 beschikte de bank officieel over 213 miljoen
eigen middelen, nu over meer dan 1.400 miljoen. Ik zal het eenvoudiger uitdrukken:
in 1938 vertegenwoordigde onze bank 4 % van alle Belgische banken, nu 14 %.
Alleen in het laatste jaar zijn onze deposito's gestegen met 6 miljard. In '38 telde de
bank 1.000 personeelsleden, nu 4.600.
Wat is dan het grootste probleem voor een bank?
Niet het technische maar het menselijke. Technici kunt ge altijd vinden als ge ze
betaalt en het komt er dan maar op aan, zonder voorkeur of vooringenomenheid, de
rechte man op de rechte plaats te zetten. Maar deze mensen moeten met entoesiasme
werken, de werkgever moet ze gelukkig maken want als ze gelukkig zijn, werken ze
beter. Dat is nu eens de kristelijke plicht die samengaat met het eigenbelang, maar
ik heb altijd ondervonden dat, als ge de kristelijke plichten naleeft, dat nooit slecht
is, zelfs niet voor een bank!
De grote zorg is dus het personeel klaar te maken en te overtuigen dat de bank
hun zaak is. Elk jaar vergader ik met een goede tien percent van het personeel, dat
is dus altijd nog een 400 man, en ik leg hun dan de balans uit o.m. om hen te doen
inzien welke rol ze in onze instelling spelen. Wij betalen ongeveer 600 miljoen uit
aan salarissen en 70 à 80 miljoen aan sociale voordelen. Van de 139 miljoen winst
die de bank maakt, krijgen de aandeelhouders ongeveer 70 miljoen. Wat is het besluit?
Het personeel heeft meer belang in de goede gang van zaken dan de aandeelhouders.
De personeelsleden weten dan ook dat als onze zaak prospereert, zij er beter aan toe
zijn. Zo is het groot argument hier bij ons: als ge voor de bank werkt, werkt ge voor
uzelf!
Welke zijn de belangrijkste realisaties van de bank in de 25 jaar dat u ze leidde?
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Daar zijn vele technische aspekten aan. Laten we een paar voorbeelden nemen. Wij
hebben het initiatief genomen in een aantal vormen van bankservice. We hebben b.v.
de gemeenschappelijke beleggingsfondsen ingevoerd, d.w.z. dat het de kleine man
mogelijk wordt gemaakt deel te hebben in fondsen die divers zijn samengesteld. Dat
maakt het hem mogelijk zonder gevaar in de beurs te komen en hij kan delen in een
kapitaalwinst die anders gereserveerd is voor de grote kapitaalbezitters. Wat is er
dan nog? Het beheer van vermogens: wij geven wetenschappelijk en technisch
verantwoorde raad aan mensen om hun vermogen te beleggen. Dan zijn er de
persoonlijke leningen, die zeer snel gegeven worden aan mensen met vast inkomen,
die in moeilijkheden geraakt zijn door een sterfgeval b.v. Dat is een service met zeer
sterke sociale inslag waarmee wij begonnen zijn en die nu ook door anderen wordt
geboden. Er zijn dan ook nog de financieringen om een auto of koelkast te kopen.
Ik geloof te mogen zeggen dat onze bank aan de Vlaamse bevolking een belangrijk
instrument heeft gegeven, dat in eigen taal al de voornaamste diensten presteert. En
daarbij komt dat sedert het bestaan van onze bank, alle gelijkaardige instellingen
naar buiten uit dan toch een Vlaamse vorm hebben aangenomen. Het feit dat ze ons
nadoen, bewijst dat we het goed deden. Ik zeg er natuurlijk bij: toujours imité, jamais
égalé!
U bent nu nog altijd volop aktief in deze grote onderneming?
Ik ben afgetreden als lid van het bestuurskomitee van de bank, maar ik ben voorzitter
van de Raad van Beheer gebleven. Ik heb dan gevraagd te mogen doen wat ik graag
doe.
Dat betekent dat u een specialiteit hebt.
En of! Ik ben een verwoed voorstander van het scheppen
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van een Europese kapitaalmarkt, d.w.z. dat dezelfde operatie gelijktijdig kan
plaatshebben op de verschillende markten van Europa, Londen inbegrepen. Daarvoor
moeten wij kunnen beschikken over een gemeenschappelijk instrument en dat is een
munt waarin de obligaties worden uitgedrukt. Ik heb reeds in 1958 voorgesteld
daarvoor de rekeneenheid te gebruiken die destijds, van 1950 tot 58, door de Europese
Betalingsunie werd gebruikt, maar die werd toen juist afgeschaft. Wij hebben dan
geprobeerd dezelfde eenheid op kontraktuele basis te gebruiken zodat het mogelijk
wordt zonder wisselrisico in dergelijke waarden te beleggen. Het is een nogal
kompleks systeem en dat brengt mee dat ik als een pelgrim door Europa reis om aan
de mensen diets te maken hoe ze moeten te werk gaan. Op dit ogenblik leiden wij
een syndikaat waarbij 25 Europese banken zijn aangesloten.
Eerlijk gezegd: voor mij is dat een beetje Chinees. Kan u dat weer met een praktisch
voorbeeld illustreren?
Zeven voorsteden van Kopenhagen moeten een lening aangaan voor werken in de
gemeenten. Onder leiding van de regering wordt de vereniging Groot-Kopenhagen
opgericht. Deze vereniging vraagt een lening van 10 tot 12 miljoen eenheden - in
feite heeft deze eenheid de waarde van een dollar - aan het syndikaat van de 25
Europese banken waar ik voorzitter van ben. Wij hebben ons verbonden 10 miljoen
eenheden vast op te nemen. Op het ogenblik dat wij het bedrag toekennen, is die
lening ook virtueel geplaatst want elke bank van het syndikaat neemt er deel aan en
weet hoeveel ze kan verzetten. Het grote voordeel is dat de obligaties in geheel
Europa in dezelfde munt zijn uitgedrukt. Wij leggen dus de financiële basis van een
Verenigd Europa. De grootste moeilijkheid was natuurlijk de definitie uitwerken van
de eenheid en die bepaling bedraagt dan ook drie bladzijden gedrukte tekst. Het
systeem moet wel goed zijn,
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want Engelse banken hebben gevraagd om mee te doen en sindsdien past een andere
Belgische bank hetzelfde systeem toe. Ik beschouw dit als de belangrijkste realisatie
van mijn leven en hiermee kwam onze bank werkelijk op een internationaal niveau
te staan.
Heeft een bank volgens u kulturele verplichtingen? Er zijn daar voorbeelden...
Ongetwijfeld, en de eerste is volgens mij de mogelijkheid te scheppen voor het
personeel om aan kunst te doen. Dr. Servotte is daarvoor speciaal bij ons gekomen
en hij doet het schitterend. Wij hebben bij ons personeel dichters, schrijvers, schilders,
verzamelaars en wij organizeren tentoonstellingen om ze aan te moedigen. Zelfs met
het naaldwerk van onze dames hebben wij al exposities gehad en daar waren mooie
stukken bij. De kulturele ontwikkeling van onze eigen mensen lijkt me het
belangrijkste.
Daarnaast ook het mecenaat, in beperkte mate dan, want ik meen dat dit niet het
hoofddoel kan zijn van een bank. Om een voorbeeld te geven: wij lieten bij onze
eigen kunstnijverheid, bij Gaspard de Wit te Mechelen om hem niet te noemen,
tapijten maken naar kartons van Floris Jespers en die hangen in de bank te Antwerpen.
In de eerste jaren van de oorlog hebben wij ook veel schilderijen gekocht om schilders
voort te helpen en dergelijke dingen meer.
U bent voorzitter, beheerder of lid van een groot aantal maatschappijen, die we niet
zullen opnoemen. Maar u bent nationaal lid van de Algemene Raad van het Rode
Kruis van België sedert 1940. Dat Rode Kruis heeft bij vele Vlamingen nog altijd
geen al te beste reputatie.
Met reden. Maar de dag dat de Vlamingen zelf wat meer waardigheid zullen
opbrengen, zal dat gans veranderen. De Vlamingen zijn altijd bereid hun taal niet te
spreken. Ik kan alleen zeggen dat ik op de Algemene Raad altijd
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Nederlands spreek, dat enkele anderen het ook doen maar dat velen het niet doen.
De mogelijkheid is er nochtans.
Wat is de moeilijkste onderneming geweest in uw leven?
Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Maar de laatste oorlog b.v. is niet gemakkelijk
geweest. Toen de regering in mei 1940 gevlucht was, werd er een komitee
samengesteld bestaande uit Galopin, Max Leo Gerard en ik aan wie, naar het woord
van een bekend politicus, het lot van België werd toevertrouwd. Al het geld was weg
en wij hadden als opdracht te zorgen voor de ambtenaren die in het land achterbleven.
Wij hebben getracht de grootste miserie weg te helpen door een arbeidspolitiek uit
te werken, want het was niet mogelijk vier jaar lang niet te werken. Wij hebben
getracht het land te blijven dienen niettegenstaande de drukking van de bezetter.
Alex Galopin heeft dat met zijn leven betaald: hij werd het slachtoffer van een overval
van zwarten. Onder zijn leiding heeft het komitee getracht te zorgen dat het land niet
te veel zou lijden onder de afpersing van de bezetter zonder nochtans in enig opzicht
zijn waardigheid te verliezen door toegevingen te doen, die later beschamend zouden
kunnen zijn. Na de oorlog hebben al die inspanningen meegebracht dat ik bijna bij
mijn oude liefde - de gevangenis - terechtkwam.
Was uw flamingantisme daar voor iets tussen?
Dan zou ik er me nog niet over beklagen want ik kom er rond voor uit dat het
flamingantisme mij altijd gediend heeft, dat het mij steeds voordelig is geweest. En
ik zeg dit met des te meer nadruk omdat men wel eens hoort dat flamingantisme een
carrière tegenhoudt. Welnu, ik werd in een groot aantal organisaties opgenomen,
niet omdat ik bankier of professor was, maar omdat ik Vlaming was. Dat was zo b.v.
in 1939 toen ik in het komitee kwam van het werk van koningin Elisabeth voor de
soldaten, dat was zo
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voor het Rode Kruis in 1940, dat was zo voor het komitee-Galopin. In dat komitee
kwam ik niet als grote bankier, want ik vertegenwoordigde een vrij kleine bank, maar
wel als flamingant. Maar dit is mijn vaste leuze: ‘Matig in de principes, radikaal in
de toepassing’. Als alle Vlamingen dat minimumprogramma al wilden of durfden
toepassen, dan zou het uitzicht van ons land vlug veranderen.
Uitzending: 28 mei 1964.
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Kardinaal Jozef Cardijn
Paleizenstraat 90, Brussel 3
Monseigneur, wij zijn wellicht de laatsten om u proficiat te wensen met uw tachtigste
verjaardag, want in de laatste weken werd u met gelukwensen overstroomd. Maar
wij hebben dan toch het voordeel dat we in de rustige intimiteit van deze werkkamer
met u een gesprek, mogen voeren. Als ik mijn eerste indruk mag uitspreken: die
tachtig jaar schijnen u niet te wegen!
Ik vind 80 jaar helemaal niet oud en als ge het viermaal twintig noemt, dan doet het
zelfs jong aan en kunt ge er nog gemakkelijk twintig bijdoen! Ik heb er trouwens
nog plannen genoeg voor.
En ook de energie. Het moet voor u een mooie voldoening zijn dat uw levenswerk
nu zo algemeen gewaardeerd wordt en dat u daarvoor hulde werd gebracht.
Ik waardeer die officiële hulde inderdaad omdat ik die beschouw als een erkenning
en een aanmoediging voor onze beweging. Voor mijzelf was het een gelegenheid
om
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me eens te bezinnen over wat er gedaan werd en nog gedaan moet worden. En daarbij
heb ik ook met bijzondere dankbaarheid gedacht aan de vele niet-officiële personen
die me op vele momenten van mijn leven, diskreet maar doelmatig, hebben gesteund
en geholpen. Zonder hen had ik niets kunnen doen.
Mogen we in uw zo rijk gevuld leven eens terugblikken? U werd geboren in
Schaarbeek op 18 november 1882.
Dat staat inderdaad officieel op mijn identiteitskaart maar in het doopboek van de
kerk staat duidelijk vermeld dat ik op 15 november werd gedoopt. Ge zoudt nu kunnen
denken dat ik gedoopt werd voor ik geboren werd maar dat is het ook niet, want
eigenlijk ben ik geboren op 13 november. Mijn moeder was evenwel zo ziek dat ik
dadelijk naar Halle werd gebracht en in zijn emotie vergat mijn vader me op de
burgerlijke stand aan te geven. Hij heeft dat dan op 21 november gedaan, maar om
geen last te krijgen, heeft hij de data aangepast. Ik heb daar later nogal eens last mee
gehad in Mechelen toen ik mijn geboortebewijs en mijn doopbewijs moest voorleggen.
Maar ja, ik heb altijd nogal wat last verkocht!
Een sympatieke lastpost dan! U bent dus een rasechte Brusselaar. Als we dit epiteton
geven, zoeken we altijd graag naar de invloeden die overwegen. Wat voelt u zich het
meest?
Ik voel me absoluut Vlaming maar van die generatie die op de school in het Frans
werd opgevoed. Thuis werd er altijd Vlaams gesproken, erbuiten Frans, met het
gevolg dat ik de twee talen even gemakkelijk spreek. Maar ik ben een Vlaming van
de generatie van Frans van Cauwelaert.
Waren uw ouders eveneens geboren Brusselaars?
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Vader was een geboren Hallenaar en moeder werd geboren bij Livorno in Italië,
omdat haar vader daar toen in dienst was bij een Belgisch grondbezitter. Maar moeder
groeide op in de streek van Schellebelle en was dus zeker een Vlaamse.
En zij waren arme mensen.
Vader was koetsier en moeder portierster in hetzelfde huis, hier op de Haachtse
steenweg 32, waar ik trouwens werd geboren. Later zijn ze naar Halle verhuisd en
zijn daar een kolenhandel begonnen. Ik heb menige keer de zakken kolen mee moeten
vullen in mijn jeugd!
Had u nog broers en zusters?
Een zuster die van de tering is gestorven, en twee broers: Victor, die dood is, en
Charles, die nu nog in Halle woont.
Halle is dus het landschap van uw jeugd?
Ja, ik heb daar mijn lager onderwijs gedaan, eerst bij de zusters in de school achter
de kerk en dan bij meester Van Dijck met zijn lange baard, een man die schrikkelijk
veel gezag had. Die eigen sfeer van Halle heeft mij wel beïnvloed, vooral het
godsdienstig leven van de streek: ik heb ontelbare keren de processie naar
O.-L.-Vrouw van Halle bijgewoond en met vader en moeder even dikwijls wat ze
in Halle noemen, de ‘omweg’ gedaan. Dat is een bedevaart van kapellekes rondom
de stad.
Uw humaniora deed u dan in Mechelen?
Mijn eerste twee klassen Latijn heb ik nog in het gesticht van O.-L.-Vrouw van Halle
gedaan. Dan pas ben ik naar het klein seminarie gegaan.
Als kind van arme mensen was het toen wel niet gemakkelijk om te gaan studeren.
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O nee. Er was al beslist dat ik naar de fabriek zou gaan. De avond vóór de dag dat
ik er zou beginnen, ben ik mijn bed uitgekropen en ben ik aan vader en moeder, die
nog in de keuken zaten te praten, gaan vragen om te mogen studeren en wel om
priester te worden. Voor mijn ouders was dat een zware opoffering: ik was de oudste
en ik kon de financiële last van het gezin wat verminderen, maar zij hadden het er
voor over. Ze droegen zelfs zoveel bij als ze konden voor mijn studiegeld en de rest
kreeg ik van een fonds voor behoeftige priesters.
Hebt u aan die tijd in Mechelen een of andere karakteristieke herinnering?
Een van mijn goede vrienden was daar de latere mgr. Van Nuffel, die zich in de
muziek heeft onderscheiden. Ook Jan Hammenecker was daar en schreef in die tijd
zijn eerste verzen. Aan tafel en op de wandelingen hadden we het altijd over literatuur:
het was de grote tijd van Guido Gezelle en Hugo Verriest, die op ons een kolossale
invloed hebben gehad en een echte stempel op ons hebben gedrukt. Ook Stijn
Streuvels kwam toen op en we lazen en dweepten met zijn werk.
Er was in die tijd ook een aktief leven van de studentenbonden.
Daar heb ik ook entoesiast aan meegedaan. We hebben ontelbare tochten gemaakt
door het Pajottenland, rondom Halle en langs de kant van Lennik en
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, ge weet wel, heel de aardbeienstreek daar. De
studentenbond was een echte leerschool om te leren durven, om in 't openbaar te
leren spreken en om aan praktische naastenliefde te doen. Als er ergens een huis was
uitgebrand b.v., dan ging de studentenbond in alle dorpen van de omtrek een stuk
spelen om geld bijeen te brengen om de schade te vergoeden. Ik heb veel van die
vergaderingen bij-
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gewoond en ik herinner me nog het kongres in Lier waar Frans van Cauwelaert sprak.
Hij was in die tijd onze afgod.
Dan bent u naar het groot seminarie gegaan. De beslissing om priester te worden,
hebt u wel vroeg getroffen.
Toen ik 12 jaar was en mijn eerste kommunie deed. Daar is een sociale bekommernis
wellicht niet vreemd aan geweest. Eens dat ik op de humaniora was, leidde ik een
dubbel leven: dat van student en dat van een arbeiderskind en dat waren twee absoluut
verschillende werelden. Ik was negen jaar toen de encycliek Rerum Novarum
verscheen. De toestand van de arbeiders was toen vreselijk en thuis werd daar dikwijls
over gesproken. Iedere morgen en iedere avond hoorde ik troepen mannen en vrouwen
op klompen naar hun werk stappen, naar de fabrieken van Tweebeek en van heel de
Zennevallei. Er waren toen geen trams of buurtspoorwegen en vele werklieden
moesten te voet, soms een uur ver, naar hun werk. En wat waren dan de toestanden
in die fabrieken: het waren vuile en vieze gebouwen, waarin deze mensen voor
schandelijk lage lonen 10 tot 12 uur moesten werken, in een atmosfeer van stank en
smerigheid. Veiligheidsmaatregelen bestonden er niet en heelwat arbeiders hadden
half afgehakte vingers, louter omdat er aan de lichamelijke veiligheid geen de minste
aandacht werd besteed. De toiletten waren hokken zonder deuren, van wasplaatsen
was er geen sprake. De manier waarop de mensen hun eten verslonden, was walgelijk
en tijdens de schafttijd gingen ze in de weiden rondom de fabrieken liggen en gaven
zich over aan allerhande buitensporigheden, tot de geslachtelijke omgang toe.
Het was een echte schande, de schande van de eeuw en het beeld van die onterende
toestanden heeft mij diep gemerkt.
Daarbij kwam er nog een ander element, dat me nog dieper trof. Toen ik Latijn
begon te studeren, wilden de
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jongens van mijn vroegere klas op de lagere school niet meer met mij spelen. Ze
waren na hun schooltijd op de fabriek gekomen en na enkele weken waren ze volledig
bedorven en voor de meisjes was het nog erger. Voor hen was ik ineens niet alleen
een vreemdeling maar een verrader, iemand die de vriend geworden was van de
kapitalisten, de ergste vijanden van de werklieden. Men hield zich in die tijd met de
jeugd bezig tot hun eerste kommunie: dan werden ze aan hun lot overgelaten en
konden ze aan het verbeestingsproces niet meer ontkomen. Ik heb toen in een
edelmoedig en overmoedig ogenblik gezworen dat deze gruwelijke toestand zou
veranderen. De feiten werden hier en daar al aangeklaagd en ik herinner me hoe we
priester Daens, die te Halle kwam spreken, hebben toegejuicht omdat hij taal sprak
naar ons hart. Feitelijk ligt daar alleen de reden van al wat ik gedaan heb in mijn
leven.
Vond u op het seminarie een echo van deze bezorgdheid?
Toch wel. In die tijd ontdekten de seminaristen de sociale vraagstukken en zij
nodigden zelfs Van Cauwelaert uit om er over te spreken. We waren weetgierig en
wilden loskomen uit een soort toestand van afzondering.
Wie was toen uw bisschop?
Mgr. Goossens maar die stierf in het jaar dat ik priester gewijd moest worden. Ik heb
zijn dekoraties nog in de lijkstoet gedragen. Ik ben dan een van de eersten geweest
die door mgr. Mercier tot priester werd gewijd.
U hebt dan een jaar in Leuven gestudeerd. Wat precies?
Sociale en politieke wetenschappen en sociologie, waarvan mgr. Deploige de grote
promotor was. Ik was met die studieopdracht niet erg gelukkig maar ik was de kop
van mijn promotie en moest dus naar de universiteit. Ik zocht echter altijd maar
kontakt met de werkelijkheid van de
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wereld en tijdens elke vakantie ging ik overal in België rondneuzen om de toestanden
te onderzoeken. Met Pasen zond prof. Brants me naar München-Gladbach, om daar
na te gaan hoe de grote centrales van de Arbeitervereine werkten. Ik bezocht dan
verder Essen, Münster, Keulen, Aken, in feite heel de Rijnstreek, waar de sociale
kristelijke demokratie is geboren, en ik kwam daar in kontakt met een progressistisch
priester als dr. Sonnenschein, met Müller en andere vooraanstaande leiders van de
beweging. Ook het werk van Adolf Kolping, de katolieke vereniging van
handwerksgezellen, heb ik daar leren kennen.
Ook daar was er gisting?
Feitelijk in heel Europa gebeurde er hier en daar iets, maar op kleine schaal en
schuchter. Tijdens de grote vakantie in 1907 zond prof. Brants me naar Frankrijk,
naar een sociale week in Amiens. Achteraf heb ik dan weer het Noorden van Frankrijk
doorkruist: Rijsel, Roubaix, enz. om weer de toestanden in de arbeiderskringen te
bestuderen. Daar heb ik o.m. Léon Harmel leren kennen, een groot-industrieel,
eigenaar van weverijen en spinnerijen, die door zijn arbeiders ‘le bon père’ werd
genoemd. Hij bekommerde zich om het lot van de arbeiders en richtte in zijn fabrieken
raden van arbeiders op. Hij is de eerste geweest om bedevaarten naar Rome in te
richten en er met honderden arbeiders aan deel te nemen. Dat was wel nog een soort
van sociaal paternalisme maar hij was toch een goed patroon, een van de inspirators
trouwens van Rerum Novarum. Ik heb een week in alle eenvoud bij hem doorgebracht
en er heel wat kunnen leren.
En wat was de weerslag van deze Duits-Franse onderzoeken?
Dat ik er nog meer moest van weten. Tijdens een andere vakantie toog ik naar
Engeland om daar een studie te maken van de Trade-Unions. Ik heb er dagen
gediskussieerd
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met de leiders van de vakbonden en ik herinner me nog goed hoe een bekend leider,
Ben Tillat, me met ontroering sprak over kardinaal Manning, die hem gesteund had
bij een grote staking in de haven van Londen. Ik heb daar verder ook bezoeken
gebracht aan de koöperatieven van Manchester en Liverpool, steeds maar om te
onderzoeken wat men deed voor de verbetering van de toestand van de arbeider. Ik
heb daar toen ook Baden Powell ontmoet, die me vroeg kommissaris te worden van
de scoutsbeweging in ons land. Ik antwoordde hem dat ik me niet wilde bezighouden
met de jeugd in het algemeen, maar met de arbeidersjeugd. Dat was de eerste keer
dat hij dat onderscheid hoorde maken en hij kon niet begrijpen dat er daar een verschil
in was.
Zo kon u er dan aan denken in eigen land iets te beginnen?
Zo klaar was dat nog niet. Ik was ondertussen tot leraar benoemd aan het seminarie
in Neerwaver. Maar daar ook kon ik me niet alleen aan het onderwijs houden en
telkens ik vrij was, ging ik naar de verschillende centra van Waals-Brabant om te
onderzoeken hoe de toestand was in de fabrieken. Ik kwam toen ook in kontakt met
de eerste kristelijke syndikalisten, mensen die zochten om verandering te brengen
in de toestand. Minister Henri Pauwels is uit deze beweging gekomen.
Hoelang bent u daar leraar geweest?
Vijf jaar, tot in 1912. Door het overwerk werd ik ziek en een van mijn kollega's, die
kompassie met mij had, zei me: ‘Jef, dat is hier voor u niet uit te houden. Er is een
goede plaats van onderpastoor open in Laken. Vraag ze.’ De brave jongen die ik
was, volgde die raad op en ik werd door mgr. Mercier in Laken aangesteld. Ik ging
me voorstellen aan de deken en toen die me zag staan, graatmager en met een dikke
sjaal om de hals, vroeg hij wantrouwig
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waarvoor ik kwam. Ik zei dat ik zijn nieuwe onderpastoor was. Hij geloofde er zo
weinig in dat hij mijn papieren vroeg en ook naar de reden waarom ik op het einde
van het tweede trimester mijn leraarschap opgaf. Ik moest wel zeggen wegens ziekte.
Daarop laat de deken me zonder een woord staan. Het was juist de dag dat de pastoors
op de dekenij de H. Olie kwamen halen. In die tijd was dat nog de gewoonte. De
deken gaat naar de zaal waar alle pastoors samen zijn en hij zegt ontmoedigd: ‘Al
mijn sociale werken zijn kapot. Nu sturen ze me daar een zieke onderpastoor uit het
Walenland!’
Een bijzonder hartelijk welkom kan men dat niet noemen en als voorspelling!
Laken was nu wel de koninklijke parochie maar er waren ook heelwat fabrieken. Ik
kende er geen mens en mijn eerste bekommernis was: hoe kan ik hier de arbeiders
leren kennen? Ik bedacht er een simpel middel op: als de arbeiders naar de fabriek
gingen, liep ik in de tegenovergestelde richting, elke dag opnieuw. Ik zei ze vriendelijk
goeie dag, bleef al eens met een staan praten en informeerde naar hun toestand: van
waar komt ge, zijt ge getrouwd, werkt ge bij vriendelijke mensen, hoe is het geweest
vandaag? Overdag ging ik dan de mensen in hun huizen opzoeken, op alle
verdiepingen en in alle achterhuizen. Ik wist nooit waar ik ging: ik klopte of belde
en vroeg dan of Peeters thuis was. Nee, die woonde daar niet. Tiens, ik dacht
nochtans... En waar werkt uw man? En hebt ge kinderen? Ik vroeg nooit: gaat ge
naar de mis of komt ge naar de kerk, maar ik sprak de mensen over hun noden. Later
dan, als ze zagen dat ik werkelijk belangstelling had voor hen en hun vriend werd,
dan zei ik hun terloops: ‘Zeg, als ge iets nodig hebt, moet ge maar bij bij komen.’
En ze kwamen, niet voor geestelijke zaken maar om een plaatske te krijgen, om de
moeilijkheden met

Joos Florquin, Ten huize van... 3

226
de huisbaas te regelen en zo meer. Zo kwam ik er dan langzaam toe ook over het
geestelijk leven te spreken en dat in klare taal: ‘We zijn geen honden en geen katten,
we zijn iets meer en dat arme meisje hier is zoveel waard als de prinses op het kasteel
daar.’ Die waardering, dat respekt verraste de mensen en maakte hen gelukkig. Dat
rijpte zo stilaan en op zeker ogenblik heb ik daar een vrouwenbond gesticht waar
duizend volksvrouwen lid van waren. Dan ben ik ook begonnen met studiekringen
voor jonge meisjes, omdat die het het hardst nodig hadden.
U trachtte dus via de materiële toestand het geestelijk, leven te verbeteren?
Dat is altijd mijn metode geweest. Als een mens honger heeft, moet ge hem eerst
een boterham geven en hem helpen. Pas als ge geen vreemde meer voor hem zijt,
kunt ge spreken over God en over wat er met ons gebeurt na de dood. Want die
mensen zijn ook niet dom: ze zien ook dat ge u voor iets inspant waar ge geen geld
mee verdient en dan krijgen ze vertrouwen. Men verweet die mensen dat ze gingen
drinken. Maar wat hadden ze anders? Wij zouden het ook gedaan hebben. Maar eens
dat ze begrepen hadden waar het om ging, werden ze de beste propagandisten. En
om tot de mens door te dringen, moet ge niet vragen: ‘Wat zijt ge?’ maar wel: ‘Wat
hebt ge vandoen?’
Die eerste studiekringen van arbeiders en werkmeisjes vormen dus wel de kiem van
de latere Kajottersbeweging?
In zekere zin ja: het was de periode van voorbereiding. In 1915 benoemde kardinaal
Mercier mij tot bestuurder van de Sociale Werken van het arrondissement Brussel.
Ik kreeg dus de zorg van de vakbonden, de ziekenkassen, de werkliedenbonden. We
hebben toen zelfs de eerste bank voor werklieden gesticht. Ik hield me toch vooral
bezig met het vormen van mensen: ik trachtte hun de zin voor geld-
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gebruik bij te brengen, de toestand in de huizen te verbeteren, het schoolgaan aan te
moedigen, in één woord: de mensen te ontwikkelen. Alleen als men voor al die dingen
meer begrip kreeg, ze gezond en menselijk aanpakte, kon men komen tot gelukkiger
huisgezinnen en zo onvermijdelijk tot een betere arbeidersstand.
U hebt tijdens de eerste wereldoorlog ook last gehad met de Duitsers.
Een paar keer zelfs. Op 2 november 1915 werd voor de eerste keer een plechtige
zielemis opgedragen in Sinte-Goedele voor de soldaten die in de oorlog gevallen
waren. De kardinaal was aanwezig en de kerk was te klein om al het volk plaats te
bieden. Ik heb daar dan gepreekt in het Vlaams en in het Frans en o.m. vermeld en
gelaakt wat de Duitsers ons aangedaan hadden. Dat viel bij de bezettende macht
natuurlijk niet in goede aarde en op 6 december kwamen de soldaten in het huis waar
ik met mijn moeder woonde om me aan te houden. Ik was bezig mis te lezen en toen
ik thuiskwam, namen ze me zonder enige formaliteit mee naar de Kommandantur.
Die aanhouding heeft mijn moeder zo sterk getroffen dat ze van verdriet haar verstand
verloren heeft. Ik werd dan eerst een hele dag in een kelder opgesloten, dan afgetast
en uitgehoord en eindelijk in Sint-Gillis opgesloten.
Voor heel de duur van de oorlog?
Zeven maanden, tot in juni 1916. Er werd toen gezegd dat ik zou gedeporteerd
worden. Mijn vrienden van Laken vreesden daar zo erg voor, dat ze voor het feest
van het H. Hart een noveen begonnen: ze gingen daarvoor op bedevaart naar Jette,
waar de stichteres van de Dames van het H. Hart, de heilige Madeleine Sophie Barat,
begraven ligt. En inderdaad, op de laatste dag van de noveen vliegt de deur van mijn
cel open, krijg ik het bevel mijn
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boeltje samen te pakken en word ik naar het sekretariaat gebracht. Ik dacht dat het
was om gedeporteerd te worden maar ik werd zonder meer vrijgelaten.
Niet voor lang, geloof ik.
Nee. Enkele maanden later raakte ik verwikkeld in een spionagezaak. Ik moest elke
week berichten opsturen over het treinverkeer in Laken: zoveel wagens niet
oorlogsmateriaal, zoveel wagens met dieren kwamen er voorbij, enz. Die inlichtingen
moest ik dan in een bepaalde bus deponeren. Achteraf bleek dat al die brieven bij de
Duitsers terechtkwamen en ik werd dus weer aangehouden, deze keer tot aan het
einde van de oorlog.
Deze maanden gevangenis hebben toch ook een goede zijde gehad, als ik dat zo mag
zeggen, want u hebt daar een boek geschreven.
Ik heb daar inderdaad tijd gekregen om te werken en ik heb er het handboek van de
K.A.J. ontworpen en geschreven. En dat is een genade geweest. Want de eenzaamheid
in de gevangenis is een wrede beproeving en mensen die daar maanden alleen zaten,
werden dikwijls gek. Ik heb me nooit verveeld en kon zelfs niet uitgeschreven krijgen
wat ik te zeggen had.
Na de oorlog kon u er dan aan denken de teorie in praktijk om te zetten.
Denken wel. Ik was echter nog altijd direkteur van de maatschappelijke werken in
Brussel en feitelijk waren die in handen van Renkin, Crockaert, Carton de Wiart. Ik
wilde echter met echte werklieden werken, mensen die niet zouden afhangen van
een maatschappij die door rijke heren werd beheerd en bestuurd. Daar kwam een
konflikt van en ik werd beschuldigd. Om vrij te zijn, heb ik dan beslist het huis der
maatschappelijke werken te verlaten. We
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kochten dan een huis - dat wat nu het Achturenhuis te Brussel is! - maar we hadden
geen geld om het in te richten. We verkochten het dan weer, met een flinke winst
trouwens, en vestigden ons in de Pletinckxstraat, daar waar nu nog altijd de zetel van
de kristelijke sociale werken van Brussel is. Ik herbegon daar met het organizeren
van de arbeidersbeweging. Fernand Tonnet, die voor de oorlog met mij al in Laken
met de jongeren bezig was geweest, werd mijn sekretaris en op onze twee
zolderkamertjes richtten we een federaal sekretariaat in en probeerden kontakten te
leggen met andere gelijkaardige bewegingen. In Antwerpen b.v. was priester
Blocqueaux ook met dezelfde werking begonnen. We wilden alles doen aaneensluiten
tot een nationale beweging.
Werd dat opzet sympatiek ontvangen?
O nee, we hadden af te rekenen met de meest onverwachte moeilijkheden. In het
Walenland kregen we het aan de stok met de A.C.J.B., een beweging voor de jeugd
door de kardinaal zelf gesticht en die alle jongeren van een parochie, zowel studenten,
arbeiders als boeren, in een verbond wilde samenbrengen. Ik beweerde dat dit niet
mogelijk was, dat de vorming van elke groep anders is en speciaal dat de jonge
arbeider moet voorbereid en gevormd worden om zijn man te kunnen staan in zijn
eigen arbeidskring, om zich daar te doen eerbiedigen. De kardinaal verstond dat niet
goed en vreesde dat ik de A.C.J.B. kapot zou maken. Ik liep toen zelfs gevaar
verplaatst te worden. In 1924 had in Marcinelle een groot kongres van de katolieke
jeugd plaats en dat werd voorgezeten door de kardinaal. Het bleek toen dat de Jocisten
het talrijkst waren en ook het geestdriftigst. Dat maakte grote indruk op de kardinaal,
die toen aarzelde om een beslissing te treffen. Het volgend jaar, dat was 1925, was
een Heilig Jaar en ik had het geluk naar Rome te kunnen gaan. Ik had daar geen
relaties of
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protektie maar door een soort mirakel raakte ik bij de paus, paus Pius XI, die mij wat
verwonderd vroeg wat ik verlangde. Ik zei toen bruusk en vlakaf: ‘Ik wil mijn leven
inzetten om de arbeidersmassa te redden.’ De paus keek op en zei: ‘Dat is nu de
eerste die mij eens spreekt van de massa en niet van de elite.’ Ik bleef een vol uur
bij hem en bepleitte mijn opvattingen. Het antwoord van de paus was: ‘Ge moet uw
plannen doorvoeren, niet alleen in België maar in heel de wereld.’ Hiermee was de
beweging, die kans liep veroordeeld te worden, gekonsakreerd door de paus zelf en
mochten we verder werken.
Ter gelegenheid van uw tachtigste verjaardag viert men ook het vijftigjarig bestaan
van de Kajottersbeweging. Als officiële organisatie bestaat ze feitelijk dus niet zo
lang.
De stichting is in verschillende etappes gegroeid. In 1912 ben ik begonnen in Laken
met de eerste studiekringen voor arbeidsters en arbeiders. In 1919 hadden we de
beweging van de jonge syndikalisten maar het officiële stichtingskongres van de
Waalse Kajotters, de J.O.C. dus, heeft plaatsgehad in Brussel in 1925 en dat van de
K.A.J. in 1926.
En van dan af kon de beweging vrij haar vleugels uitslaan.
Ja, maar toch is de doorbraak maar geleidelijk gebeurd en feitelijk is het te danken
aan Pius XI dat ze zich internationaal kon ontplooien. Sinds 1925 mocht ik zeer nauw
in betrekking blijven met de paus. Hij was kolossaal bezorgd om de arbeiders en om
de jeugd en hij was toen bezig met de uitwerking van Quadragesimo Anno, de
encycliek die hij ter gelegenheid van de 40ste verjaring van Rerum Novarum wilde
laten verschijnen. Ik moest hem geregeld verslagen sturen en werd elk jaar door hem
ontvangen.
In 1927 vraagt hij me hoe het gaat. Ik antwoord: ‘Half en half. Er zijn veel mensen,
ook priesters en zelfs bisschop-
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pen, die deze afzonderlijke vorm van apostolaat niet begrijpen.’ Daarop antwoordt
de paus: ‘Kom naar Rome met uw Kajotters en de paus zal publiek getuigen welke
waarde hij hecht aan uw beweging.’
Een sterkere aanmoediging kon u niet krijgen.
Nee, en dan is er ook meer schot in gekomen. Van in 1925 stond ik al in betrekking
met Franse priesters, die een oplossing zochten voor dezelfde problemen: hierbij
waren de bekende priester Six en ook kardinaal Liénard. Daarbij was er hier in
Edingen het novicenhuis van de jonge Franse jezuïeten, die uit Frankrijk verjaagd
waren. Deze jonge intellektuelen hebben van in den beginne sterk met onze beweging
meegeleefd en onze geschriften, zowel het handboek als ons blad voor leiders en
leidsters, in Frankrijk bekendgemaakt. Zo kwam ik ook in betreking met E.H. Guerin,
de onderpastoor van Clichy, de meest rode gemeente van Parijs, en deze stichtte in
zijn parochie onmiddellijk een Kajottersgroep. Ik voerde toen ook veel besprekingen
met de direkteur van de kristelijke werken in Parijs, de latere mgr. Gerlier, en
kardinaal Dubois ontbood me bij hem om de zaak te bespreken. In 1927 werd de
Jeunesse Ouvrière Chrétienne dan ook in het bijzijn van kardinaal Dubois officieel
gesticht en de onderpastoor van Clichy, E.H. dan kanunnik Guerin, werd de eerste
nationale proost.
Is er daar niet iets gebeurd dat men het doopsel van Reims noemt?
Dat was op een studieweek van de Unions des Oeuvres in Reims. Ik had daar
gesproken over de toestand van de arbeidersjeugd en over mijn eigen jeugdjaren. Ik
had dat waarschijnlijk met veel vuur gedaan want iedereen weende en kardinaal
Luçon - zijn portret hangt daar - stond op en omhelsde me in het publiek terwijl zijn
tranen op mij vielen. Een van de proosten, denkend aan het doopsel van
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Clovis te Reims en aan de massa die toen het doopsel ontving, zei toen: ‘Voilà que
la J.O.C. a reçu le baptème de Reims.’
Hoe evolueerde het ondertussen in eigen land?
In 1928 werd ik ontlast van het bestuur der sociale werken in Brussel om me nog
uitsluitend met de Kajottersbeweging bezig te houden. Ik kon toen hier in dit huis
mijn intrek nemen met de twee mannelijke takken van de beweging. Het huis zelf
was een geschenk van kanunnik de Dorlodot, professor aan de Leuvense universiteit.
Sindsdien woont u hier?
Ja, ik heb hier op de tweede verdieping twee kamers en mijn slaapkamer. De rest
van het huis wordt door verschillende diensten ingenomen.
Dus ook in België breidde de beweging zich uit?
Jawel. In 1927 hadden we een groot kongres in de Magdalenazaal te Brussel waar
3.500 afgevaardigden uiting gaven aan hun overtuiging en geestdrift in 't bijzijn van
kardinaal Van Roey en eerste-minister Jaspar.
De officiële konsekratie. U vertelde daarnet dat de paus u gevraagd had naar Rome
te komen met de arbeidersjeugd.
Dat is voor de eerste keer gebeurd in 1929: met drie treinen vol jonge arbeiders zijn
we toen naar Rome op bedevaart gegaan en die 1.500 jongens hebben daarvoor lang
en hard moeten sparen, vooral met de lage lonen die ze in die tijd hadden. Maar de
paus heeft dan in 't openbaar de beweging geloofd en tot de Kajotters heeft hij toen
gezegd: ‘Gij zijt de missionarissen van de arbeiderswereld. Ik stuur u uit als
missionarissen om de arbeiders tot Kristus te brengen en ik geef u als patrones de
H. Theresia van Lisieux, zij die ook de patrones is van de missionarissen in de
heidense

Joos Florquin, Ten huize van... 3

233
landen.’ En als geschenk kregen we een medaille met de afbeelding van de H.
Theresia, waarvan het origineel hier nog in een kamer beneden hangt. Twee jaar later
is dan de eerste nog grotere bedevaart van meisjes naar Rome gegaan.
Hoe groeide de beweging verder in het buitenland?
Na Frankrijk kwam Zwitserland en dan Canada, Columbia, Portugal, Holland,
Engeland.
Van dan af hebben ook de grote massabijeenkomsten plaatsgehad.
Nog in 1931 ben ik met 5.000 Kajotters naar Lourdes gegaan en in 1935 hebben we
dan ons eerste jubelkongres mogen houden op de Heizel ter gelegenheid van ons
tienjarig bestaan. Dat kongres viel samen met de wereldtentoonstelling van Brussel
en daar waren 100.000 Kajotters samen met vele afgevaardigden uit het buitenland.
Het was een machtige en grootse betoging in aanwezigheid van vele
hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de kardinalen van Lissabon en Parijs en onze
eigen kardinaal, die er de massa toesprak.
Op de laatste dag van dit kongres viel echter een grote schaduw: na de laatste
vergadering vernamen we de dood van koningin Astrid en na de vreugde van die
geestdriftige dagen, voelden wij de triestigheid van dit overlijden nog sterker aan.
Het is ook ter gelegenheid van dit kongres dat de Kajotterscentrale aan het Zuidstation
werd ingewijd. Hoe is dat er gekomen?
Dat is een onwaarschijnlijke geschiedenis maar ik zal ze u vertellen zoals ze werkelijk
gebeurd is. In 1930 was het hier weer te klein om al onze diensten te herbergen en
we zochten naar ruimere lokalen. Ik had natuurlijk geen geld
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want al wat er is, heb ik altijd gekregen. In 1933 werd ik naar Portugal geroepen om
op de vergadering van de bisschoppen uit te leggen wat de opvoeding van de
arbeidersjeugd betekent en hoe het kan gebeuren. Voor ik vertrek, loop ik voorbij
het gebouw dat nu de Kajotterscentrale is. Dat was pas afgebrand en men had het
opnieuw opgetrokken in beton: het was een breigoederenfabriek met grote zalen,
zoals nu nog op de eerste verdieping. Die fabriek behoorde toe aan een rijke familie
en voor ik vertrek, verneem ik dat het gebouw te koop staat bij notaris Dupont. Ik
dacht: dat zou de ideale plaats zijn voor ons huis. Toen ik in Portugal was en te Fatima
de mis opdroeg, bad ik tot O.-L.-Vrouw: ‘Ge moet ons dat huis geven, we hebben
het nodig.’
Terug te Brussel zit ik hier op deze kamer aan dit bureau en ik word opgebeld. De
stem zegt: ‘Ge moet onmiddellijk naar die rijke familie gaan om dat huis te krijgen.’
Ik antwoord dat dat gebouw te koop staat voor 15 miljoen en dat ik geen cent bezit.
De stem herhaalt eenvoudig: ‘Ga dat huis vragen.’ Ik heb nooit geweten wie mij toen
heeft getelefoneerd maar ik heb mijn hoed gepakt en ben naar de eigenaars gegaan.
Dat waren een oude heer en een oude dame en hun zoon van 40 jaar. Ik word beleefd
in het salon gebracht en zeg dat ik kom voor het gebouw aan de Poincarélaan. Die
mensen antwoorden beleefd dat ik daarvoor bij hun notaris op de Wolvengracht moet
zijn. Ik zeg: ‘Ja, maar ik kom niet om dat gebouw te kopen maar om het te krijgen’
en ik begin te spreken over de nood van de arbeidende jeugd, de verwaarlozing van
de buitenjongens die in de stad komen werken en die zo gemakkelijk verloren raken.
Ik doe het belang uitschijnen van een gezonde arbeidersjeugd voor de toekomst van
het land en van heel de wereld. Die mensen luisterden aandachtig en toen ik
uitgesproken was, zeiden ze me alleen zeer vriendelijk dat ik toch naar de notaris
moest gaan.
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De volgende dag droeg ik hier in de kapel de mis op en dacht maar steeds aan dat
gebouw. Ik kom hier terug en krijg weer een telefoon: ‘Ge moet onmiddellijk weer
naar die familie.’ Ik aarzel geen ogenblik en ga er weer naar toe. Ik word weer in
hetzelfde salon ontvangen met dezelfde drie mensen. De zoon staat recht en zegt
mij: ‘In naam van vader en moeder heb ik het genoegen u de sleutel van het huis te
geven. Ge zijt de eigenaar van het huis en ge moet er geen cent voor betalen.’
Ik kan niet eens zeggen dat ik verbluft was, want ik had het precies al lang gevoeld
dat er zo iets ging gebeuren. Alleen had ik nu weer het geld niet voor de onkosten
van beschrijf. We hebben dan een maatschappij zonder winstgevend doel gesticht
en met het aandeel van de stichters hebben we de zaak kunnen regelen. De meeste
last hebben we natuurlijk gehad met de fiskus en het ministerie, die ons 700.000
frank belasting vroegen op de gift van het eigendom.
Er zijn drie ministers van financiën geweest, waaronder Hendrik de Man, die ons
absoluut die hoge belasting wilden doen betalen. Ik weigerde te betalen en het heeft
jaren geduurd eer de zaak in orde kwam, dank zij minister Marcel!
Men kan dit wel een bijzondere zegen noemen. Welke is dan de volgende belangrijke
datum in de geschiedenis van uw beweging?
1939. De paus had gevraagd dat we op de tiende verjaardag van de eerste bedevaart
een internationale bijeenkomst zouden hebben te Rome. Er waren 20.000 Kajotters
ingeschreven uit 40 landen, maar Hitler verklaarde toen de oorlog en de bedevaart
werd voor Europa afgeschaft. Toch zijn de Kajotters van Canada en Columbia toen
in Rome geweest. De paus heeft me toen een foto gestuurd waarop
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hij eigenhandig een aanmoediging had neergeschreven. Ze hangt daar.
Met de oorlog had u nieuwe moeilijkheden.
De Kajotterscentrale werd een toevlucht voor de vele vluchtelingen. Er zijn daar toen
zelfs drie kinderen geboren, die ik gedoopt heb. Dan ben ik met de jeugd mee naar
Frankrijk gegaan tot in Toulouse. Ik werd overal goed ontvangen omdat ze me kenden
en zo kon ik heelwat voor onze jongens doen. Maar de toestand was daar toch erg
voor de jeugd. Ik ben dan naar Brussel teruggekomen en ben naar koning Leopold
gegaan om te vragen dat hij al het mogelijke zou doen om onze jeugd, zo vlug als 't
kon, uit Frankrijk te laten terugkomen. We hebben dan weer vervoerdiensten ingericht
en van de Kajotterscentrale een ontvangstcentrum gemaakt.
Ook in deze oorlog werd u door de Duitsers aangehouden.
Ja, samen met Jef de Schuyffeleer en Victor Michel. De Duitsers verweten me dat
ik de jeugd opmaakte tegen hen, dat ik vergaderingen belegde zonder hun toelating
te vragen, enfin, dat ik deed alsof ze er niet waren. Na vier maanden hebben ze me
toch vrijgelaten omdat ze geen moeilijkheden wensten met de kardinaal. Eerst wilden
ze me alleen vrijlaten maar ik verlangde alle drie of niemand. Ze hebben dan ook
toegegeven.
Twee van uw naaste medewerkers zijn toch aangehouden gebleven, dacht ik.
Tonnet en Garcet, maar dat was een ander geval. Zij werden aangehouden omdat ze
een van onze jongens, die zich bij het Engels leger had geëngageerd en hier als
parachutist was gedropt, in betrekking hadden gebracht met onze mannen. De Duitsers
hebben dat ontdekt en Tonnet en Garcet wisten dat. Ze wilden echter niet vluchten,
om de
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andere mensen van de beweging geen last te bezorgen. Ze zijn dan naar Dachau
gevoerd en zijn daar gestorven.
U zelf hebt verder geen last meer gehad?
Toch wel. In de laatste oorlogsdagen van 1944 hebben ze me nog willen aanhouden
op een morgen om 7 u. 30, ik ging juist de mis lezen. Maar daar er al lang spraak
van was dat ze me als gijzelaar wilden aanhouden, was er een afspraak dat we vóór
10 's morgens en na 5 uur 's avonds voor niemand opendeden. De hele buurt was hier
toen verwoest door de Engelse bombardementen, maar wij zijn hier niet weg geweest.
Die morgen dan gingen twee van mijn mannen, Jean Bruck en Paul Malempré, kijken.
Een van hen hield de Duitsers bezig en de andere kwam me in de kapel verwittigen:
ik mocht me niet laten aanhouden. Ik ben dan over de muur van onze tuin gekropen,
ben het beschadigde huis hiernaast binnengedrongen en door het dakvenster raakte
ik op het dak, waar ik me achter een grote dikke schouw heb verstopt. De Duitsers
hebben nog lang gezocht want ze zagen mijn hoed en jas hangen maar ze hebben me
niet gevonden.
Na de oorlog bent u opnieuw aan de slag gegaan?
Feitelijk werd dan de Internationale gesticht. Bij de soldaten van de verbonden legers
waren veel Kajotters en wij hebben hier in het cirkus een eerste grote vergadering
belegd. De standregels zelf van deze Internationale werden in 1957 officieel in Rome
door de paus goedgekeurd op de internationale bedevaart, waar 32.000 afgevaardigden
uit 87 landen waren samengekomen. Hierover werd een prachtig album gemaakt en
ook een film.
U vergeet het wereldkongres van 1950 hier te Brussel.
O ja, daar waren 100.000 Kajotters. Dat was ter gelegen-
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heid van het 25-jarig bestaan van de beweging. Ook daar waren 500 afgevaardigden
uit 50 landen.
U bent ooit meetings met debat gaan geven in rode centra. Viel dat mee?
Maar ja. Ik ben ooit op een meeting gaan spreken te Gilly waar veel kommunisten
waren en waar werd gezegd dat ze me niet zouden laten spreken. Ik heb hen daar
direkt aangepakt en gezegd: ‘Weet gij wat wij willen? Dat de arbeiders niet behandeld
worden als dieren, als slaven en als beesten, maar als mensen. Daarvoor vecht ik.’
Geen mens heeft daar nog zijn mond opengedaan.
Het is in elk geval zo dat ook de andersdenkenden u en uw werk waarderen. Ik wil
maar een voorbeeld aanhalen en wel het zeer lovend artikel dat op 27 november in
‘Le Peuple’ verscheen en dat door niemand minder dan Fernand Demany werd
geschreven. Hij noemt u daar een van de meest fascinerende figuren van de
hedendaagse arbeidersbeweging en wat verder zegt hij het nog sterker: ‘Mgr. Cardijn
is een kanunnik, die u met de pastoors zou verzoenen!’ Dat is een hele onderscheiding.
Ik heb dat artikel ook ten zeerste gewaardeerd. U hebt zeker ook de zin gelezen: ‘Un
socialiste qui s'ignore!’ Ik zal zeker niet ontkennen dat de socialisten voor de
verbetering van het lot van de werkman veel gedaan hebben. De politiek trouwens
heb ik altijd proberen te vermijden: het doel zelf was me te belangrijk.
Er zijn natuurlijk een massa getuigenissen die waardering uitdrukken voor uw werk.
Noemt u er nog een paar markante?
Er zijn er vele maar de brief die dr. Alexis Carell me spontaan schreef om zijn
bewondering en respekt voor het werk uit te spreken, is me toch bijzonder kostbaar.
En dan
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ook het vriendelijk artikel dat het Israëlitisch Weekblad aan mij heeft willen wijden.
Hoe staat het nu met de beweging in de wereld?
Er zijn nu 92 landen aangesloten en daarbij zijn er nog 10 landen stagiair: dat betekent
dat zij volgens de statuten nog niet kunnen aansluiten. Dat zijn landen als Madagascar,
Tanganika, Rhodesië.
Er zijn bij u meer landen aangesloten dan hij de UNO, geloof ik. Hoeveel leden zijn
dat dan wel?
We schatten 3 miljoen. U mag niet vergeten dat onze mensen maar lid mogen blijven
tot aan hun huwelijk. Toch tellen we meer aangeslotenen dan het Internationaal
Bureau van de Arbeid.
U hebt in dienst van uw apostolaat heel wat gereisd. We kunnen hier niet meer
spreken van landen maar van kontinenten.
In 1946 alle landen van de drie Amerika's, in 1952 heel Azië met Australië erbij,
verleden jaar Zuid-Amerika en Afrika.
Waarom onderneemt u die grote reizen?
Om de toestanden overal te leren kennen en oplossingen te zoeken voor de lokale
omstandigheden. Ook om met bisschoppen en priesters te vergaderen en met de
leiders, om de beweging steeds maar uit te breiden.
U moet op die reizen heel wat beleefd hebben?
De grootste schok in mijn leven is de ontdekking van de Arabische wereld geweest,
de wereld van de islam in Algerië, Tunis, Marokko, Egypte. Die geheimzinnige
wereld en die ellendige sociale toestanden hebben op mij een grote indruk gemaakt
en me voor de vraag gesteld: hoe kan de
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Kerk die mensen voor Kristus winnen?
Nog erger is wellicht de toestand in Indië, het land waar de grootste nood is aan
eten, aan huizen, aan verzorging. In een stad als Calcutta wonen 8 miljoen mensen
en men mag zeggen dat het grootste deel van hen op de straat geboren wordt, op de
straat leeft, op de straat sterft. Die mensen leven daar werkelijk als honden en katten.
Als ge dat eens gezien hebt, kunt ge het nooit meer vergeten en wat het nog erger
maakt, is die vreselijke tegenstelling tussen deze uiterste armoede en een fabuleuze
rijkdom. Wij doen daar wat we kunnen: wij sturen er jongens en meisjes naar toe
om te helpen, om huizen te bouwen, om de grootste nood te lenigen. Maar de rijke
wereld zou moeten verstaan dat het haar elementaire plicht is dat te veranderen.
Zolang die toestanden zo blijven, kan het niet anders of het kommunisme moet die
mensen aantrekken. Het is een uiting van vals kristendom niet aan die mensen te
denken en zich voldaan op te sluiten in zijn eigen komfortabel leven met betaalde
vakantie, televisie en auto. De drievierden van de mensen in de wereld bezitten niets.
Welnu, als men het vertrouwen van die jeugd niet wint, dan moet ze verloren gaan.
En dat is geen zuivere kwestie van geld. Er is geen volk dat zoveel geld heeft als
Amerika en er is geen volk dat zo gehaat wordt, omdat de mensen voelen dat Amerika
hun geld geeft om ze te doen zwijgen, om ze aan hen te binden en niet uit eerbied
voor de mens of om ze onafhankelijk te maken. Wij moeten de ontwikkeling willen
van alle mensen, zodat ze niet als bedelaars blijven leven.
Ik moet u dan wel niet vragen of u nog plannen hebt.
Dat geloof ik wel. De arbeidersjeugd in alle landen moet menselijk opgevoed worden
en een menswaardige toekomst krijgen. Of ze zwart, geel of rood zijn, het zijn onze
broeders. En wij moeten maar eens duidelijk de vraag stellen:
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geloven wij inderdaad dat ook deze paria's door God geschapen werden en dezelfde
eeuwige bestemming hebben als wij? Geloven wij dat Kristus ook voor hen gestorven
is? Zo ja, wat doen wij dan opdat zij zouden voelen dat wij hen beminnen, dat wij
hen waarderen, dat ze voor ons mensen zijn als wijzelf? Als wij hun deze genegenheid,
deze eerbied en waardering laten voelen, dan zullen wij gemakkelijk de wereld
bekeren. Het komt op daden aan, want elke lering zonder daden is dood. De kristelijke
wereld moet eens duidelijk laten blijken dat wij niet leven om rijk te worden maar
wel om naar een eeuwige bestemming te gaan, een eeuwig geluk voor alle mensen.
Indien wij allen het begrip van de kristelijke naastenliefde echt toepasten, zou er
heelwat in de wereld veranderen. Dit betekent nu niet dat ik pessimist zou zijn, wel
integendeel, ik ben uitgesproken optimist. Er is nog veel te doen, we staan nog ver
van het ideaal, maar wij kunnen het halen!
Uitzending: 19 december 1962.
Kardinaal Cardijn overleed te Leuven op 24 juli 1967.
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Prof. Dr. Corneel Heymans
Nobelprijs 1938 Zoutelaan 142, Knokke
U woont hier prachtig.
Dat is een kompliment! Maar ik neem het graag aan want wij vinden het hier
inderdaad prettig wonen. Tien jaar geleden vonden mijn vrouw en ik het huis in Gent
te groot en wij beslisten hier aan zee wat kleiner te komen wonen, met genoeg ruimte
om de kleinkinderen logies te verschaffen als ze overkwamen. We konden toen niet
voorzien dat het er 18 zouden worden...
Alle respekt voor de stamvader! Hoeveel kinderen hebt u zelf?
Vier. Twee jongens en twee meisjes.
U werd verleden jaar op 28 maart zeventig jaar en meteen professor-emeritus.
Betekent dat dat u hier op rust bent?
Dat is een mooie formule. Ik ben nog steeds even aktief, het spreekwoord indachtig
dat rust roest! Ik doceer niet meer maar ik ben nog altijd werkzaam in het laboratorium
te Gent, met dit grote voordeel dat ik geen administratief
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werk meer heb en in ons tijdperk van papier betekent dat wat! Trouwens, als ge
emeritus wordt, krijgt ge pas veel te doen. Men verzoekt u alle mogelijke dingen te
doen met de gedachte, dat een emeritus daar tijd voor heeft. Het resultaat is dat ge
meer werk hebt dan vroeger.
Met uw vitalisme...
Ja, ja. Een sigaret?
O nee, ik durf niet. Longkanker.
O ja, men praat daar veel over. Ik heb eens aan een kollega gevraagd hoe het feitelijk
zat. Op 100.000 rokers had een zeker percentage longkanker maar op 100.000
niet-rokers had een even groot aantal ook kanker op andere plaatsen dan de longen.
Konklusie: er is nog geen zekerheid en ik rook dus nog. Ik inhaleer evenwel niet.
Overtuigd?
Ik dank u in elk geval voor het doktersadvies. Misschien geeft u mij meteen ook een
raad voor mijn verkoudheid? De wetenschap is nu zo ver gevorderd...
Dat ze er geen afdoend middel voor heeft, wilt ge voorzeker insinueren. Mijn vader
zei altijd dat een verkoudheid die men niet verzorgt na acht dagen genezen is. Anders
duurt ze vier weken.
Men kan horen dat u van Gent bent, ik zou bijna zeggen het Marseille van Vlaanderen.
Waren uw ouders ook geboren Gentenaars?
O nee, mijn vader was een boerenjongen uit Brabant, van Gooik in het Pajottenland.
Hij was de zoon van zeer bescheiden boertjes die in een klein lemen huisje woonden,
ergens verloren in het land. Er waren drie zonen waarvan er een boer is gebleven.
De onderwijzer merkte gelukkig op dat mijn vader bijzonder begaafd was en
signaleerde dat aan de pastoor, die voor een studiebeurs zorgde. Zo kon mijn vader
zijn humaniora doen aan het klein seminarie
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van Hoogstraten en achteraf naar Leuven geneeskunde gaan studeren. Hier werd hij
opgemerkt door professor Carnoy. Dank zij de reisbeurzen kon hij dan eerst naar
Parijs gaan studeren en daarna nog vier jaar assistent zijn van prof. Raymond Dubois
in Berlijn.
En achteraf werd hij in Gent aan de universiteit benoemd. Ik las ergens dat hij geen
laboratorium vond toen hij zijn kolleges in de farmakodynamie moest beginnen. Dat
was in 1892, het jaar van uw geboorte.
Prof. Van Ermenghem wilde in Gent een leerstoel in de farmakodynamie oprichten
en bood mijn vader de plaats aan. Mijn vader stelde als voorwaarde dat hij een
laboratorium kreeg en na veel zoeken werden hem twee kamers in het gebouw van
de fakulteit der Wijsbegeerte en Letteren ter beschikking gesteld. Op een
binnenpleintje kon hij dan zijn proefdieren, vooral honden, onderbrengen. Maar het
geblaf der honden stoorde de gepeinzen der filozofen en filologen en mijn vader
moest de plaats ruimen. Gelukkig kreeg de Gentse universiteit toen een groot bedrag
uit de erfenis van prof. Rommelaar der Brusselse universiteit en hiermee kon in Gent
een gebouw worden opgericht voor bakteriologie, farmakologie en fysiologie. Het
werd in 1900 door Leopold II ingewijd en bestaat nu nog.
U zelf hebt dan in Gent humaniora gedaan.
Gedeeltelijk. We waren thuis met acht kinderen, waarvan drie jongens die hun studie
begonnen aan het St.-Lievenskollege. Wie de grootste kwajongen was, weet ik niet
maar wij werden alle drie naar de verbeteringsschool gestuurd en dat was in die tijd
het Sint-Jozefskollege der jezuïeten in Turnhout. We zijn daar vier jaar intern geweest
en hadden de strengste paters van heel het land.
Ik zie nog altijd de grote struise prefekt, pater Mertens, in de studiezaal standjes
geven bij het uitdelen der rapporten
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en dreigend zeggen: ‘Vous êtes le clou du cercueil de vos parents.’ Maar wij hebben
in dat kollege leren studeren en werken.
Alles was er natuurlijk nog in het Frans.
Ja, hoewel het in die tijd het meest vlaamsgezinde kollege was van het land, ook al
was dat bitter weinig. Als gunst werd ons toegestaan een paar uur per week Vlaams
te spreken. Wie het daarbuiten deed en betrapt werd, kreeg het signum en hij kon
dat maar kwijtraken als hij een kameraad op Vlaams spreken betrapte. Het was
hatelijk verklikkerswerk maar uit reaktie werden er daar heelwat overtuigd
vlaamsgezind, ik denk b.v. aan mijn vriend en kollega Frank Baur. De grote man in
die tijd was voor ons natuurlijk Frans van Cauwelaert. Ik heb daar ook de fijne pater
Fleerackers als leraar gehad, die natuurlijk vlaamsgezind was, maar die het niet mocht
laten blijken omdat het staatsgevaarlijk was. Van mijn jaar waren daar ook de bekende
vliegenier Edmond Thieffry, die in 1925 voor het eerst naar Belgisch-Kongo vloog
en later verongelukte, en dan ook de andere luchtvaartpionier M. Coppens de
Houthulst. Ge ziet, een ras van koppige kerels en slechte elementen!
Maar van het goede hout. En dan kwam de universiteit.
Na nog een korte overgangsperiode in het St.-Barbarakollege te Gent. Mijn vader
wenste dat zo, als voorbereiding tot de universiteit. Ik heb dan eerst
natuurwetenschappen gestudeerd en dan geneeskunde. Een van mijn merkwaardigste
en goede professoren was Mac Leod, die in die tijd buiten zijn officiële leeropdracht
een vrije leergang plantkunde gaf in het Nederlands.
Ik las in uw biografie dat u onder uw vele eretekens ook het vuurkruis en de
herinneringsmedaille 1914-1918 bezit. U was dus soldaat in de eerste wereldoorlog?
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Ja, in 1912 moest ik als oudste van het gezin, ingevolge de wet-de Broqueville,
soldaat worden. Ik werd ingedeeld bij de Compagnie Universitaire en ondergebracht
in de nieuwe en hypermoderne Leopoldkazerne te Gent. Dat moest de beste kazerne
van de wereld zijn: ze bood ruimte aan 3000 soldaten maar in het hele gebouw was
geen enkel toilet voorzien. Dat schiep problemen, vooral voor de mannen van de
Compagnie Universitaire die op de hoogste verdieping, precies onder het dak,
gelogeerd waren! Ik zou daar anekdotes over kunnen vertellen...
Niet voor alle oren bestemd, vrees ik. En dan kwam de oorlog.
Jawel, augustus 1914, piot 2de klas bij gebrek aan derde. Ik heb alles meegemaakt:
van de charges met blote bajonet tot de stellingoorlog. Ik was erbij toen wij Aarschot
opnieuw op de Duitsers hebben veroverd. Dat gebeurde zoals in de tijd van Napoleon,
met muzikanten die in de aanval achteraan liepen en een strijdmars bliezen om ons
heldhaftig te maken. Ik moet zeggen dat die muziek vlug werd weggelaten. Ik heb
dan de slag van de IJzer meegemaakt, ben er ziek geworden en werd naar een kamp
in Frankrijk overgebracht. Ik heb gevraagd om terug naar het front te mogen en werd
naar Ieper gezonden. Ik heb dan de school voor officieren gevolgd en heb de oorlog
beëindigd als luitenant van de artillerie.
Waarom niet in de gezondheidsdienst?
Dat lag niet in mijn aard!
En de frontbeweging?
Heb ik gekend maar niet van dichtbij. Dat hing af van de plaatsen waar men gelegerd
was. Ik had er wel kontakt met prof. Frans Daels, die de studenten in de geneeskunde
had opgespoord en ze samenbracht in het huis van kapelaan
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Verschaeve om hun les te geven. Het laatste jaar van de oorlog was Rik Borginon
mijn eerste telefonist. Die was student in de rechten in Leuven en ik probeerde hem
te overtuigen naar de officierschool te gaan, maar Rik weigerde pertinent: ‘Ik wil
soldaat blijven om bij de Vlaamse jongens te zijn,’ was zijn antwoord altijd.
Ik heb gelezen dat ook uw vrouw zich in de oorlog verdienstelijk heeft gemaakt.
Ja. Ik had haar leren kennen in het eerste jaar geneeskunde. Haar vader had een
apoteek in Ieper, die hij moest verlaten en daarom was hij in 1915 naar Parijs gegaan,
waar hij een apoteek had overgenomen. Mijn verlof kon ik daarmee in Parijs
doorbrengen. Mijn verloofde deed daarbij dienst als verpleegster in een militair
ziekenhuis aan het front.
Wanneer kwam u dan klaar met de studie?
In 1920. Mijn verloofde en ik namen dan deel aan de prijskamp voor de reisbeurzen,
we slaagden allebei, konden trouwen en vertrokken op huwelijksreis naar Parijs, om
verder te studeren.
Mevrouw is dus ook geneesheer, of laat ik beter zeggen arts?
Ze heeft de oogheelkunde als specialiteit. Tot voor 5 jaar heeft ze gepraktizeerd.
U hebt dan nog aan heel wat buitenlandse universiteiten gestudeerd?
Eerst aan het Collège de France bij professor Gley, die een vriend was van mijn
vader. Dan bij Arthus in Lausanne, bij Hans Horst Meyer in Wenen en ten slotte bij
Starling in Londen.
Ook naar Amerika bent u al vroeg gegaan.
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Voor de eerste keer in 1927, als Advanced Fellow of the Belgian-American
Educational Foundation. Toen het Committee for Relief to Belgium zijn aktiviteit
staakte, werd het overblijvende geld onder de vier universiteiten verdeeld. Gent kreeg
daarvan 20 miljoen goudfrank, een bedrag dat in het patrimonium der universiteit
werd opgenomen en dat nu nog altijd beschikbaar is. Ook de Universitaire Stichting
te Brussel werd met dat geld opgericht. Dit fonds heeft een sterke impuls gegeven
aan het wetenschappelijk onderzoek bij ons. Later werd het nog krachtiger
doorgedreven toen koning Albert zijn oproep deed voor de stichting van het Fonds
voor wetenschappelijk onderzoek en daarbij een beroep deed op de steun van de
industrie en de banken. Dank zij dit fonds kon ik een half jaar naar Amerika gaan
werken bij de beroemde fysioloog prof. Wiggers. Dank zij hetzelfde fonds komen
hier ook Amerikanen studeren.
Ondertussen was u al benoemd aan de universiteit in Gent.
Ik werkte reeds vanaf 1921 in het laboratorium van mijn vader en in 1922 werd ik
tot docent benoemd op een wat eigenaardige manier. De leerstoel fysiologie kwam
vrij te Gent en daar er geen geschikt kandidaat voorhanden was, vroeg de fakulteit
aan mijn vader dat ik mij kandidaat zou stellen, ook al was ik maar 29 jaar. Ik werd
als eerste kandidaat voorgedragen zowel door de fakulteit als door de universiteit en
het kon. besluit voor mijn benoeming lag klaar. De regering struikelde toen over het
gebroken geweer en er kwam een nieuwe minister van onderwijs, de liberaal Neujean,
die een andere kandidaat benoemde. Mijn vader, die een gedecideerd man was, liet
zich dat niet welgevallen en ging de minister zijn mening zeggen, te meer daar ik
mij op verzoek kandidaat had gesteld. De minister verschool zich achter politieke
redenen om zijn benoeming te verdedigen maar wenste vader toch voldoening te
geven. Om mij te kunnen benoemen, moest er een vak zijn en mijn
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vader heeft toen een van de vakken die hij doceerde afgestaan, tot zijn en mijn
vreugde, want zo kon ik bij hem blijven werken.
En toen uw vader emeritus werd, hebt u hem opgevolgd.
Ja, dat was in 1930. Vader was eerst nog de eerste rektor geweest van de gedeeltelijk
vernederlandste universiteit, de Nolfbarak zoals ze in de wandeling heet. De rektor
in funktie had ontslag genomen uit protest tegen de gedeeltelijke vervlaamsing: hij
behoorde tot de medische fakulteit en als oudste van de fakulteit moest vader hem
opvolgen. Hij heeft dan die fameuze opening van het eerste akademiejaar voorgezeten,
toen al die incidenten hebben plaatsgehad. Er waren maar enkele professoren aanwezig
en tijdens de zitting werd uit sabotage de elektrische stroom afgesneden. Vader heeft
toen al de kaarsen van de kandelabers, die als versiering in de zaal waren, laten
aansteken en de zitting werd voortgezet. Op het einde is er dan dat groot schandaal
geweest: toen de Brabançonne werd gespeeld, hebben de aanwezige studenten die
met de Vlaamse Leeuw overschreeuwd. Daar is natuurlijk heel wat herrie van
gekomen.
U hebt wel een grote verering voor uw vader.
Absoluut en onverdeeld. Ik heb boven op mijn bureau een mooi portret van hem, dat
moet u toch eens zien. Gaat u mee?
Voilà, dit hier is mijn studeerkamer en hier hebt u het portret van mijn vader door
Tony van Os.
Uw vader was ook de stichter van het J.F. Heymansinstituut in Gent.
Jawel, maar sedert een paar weken is de naam gewijzigd. Ter gelegenheid van de
inaugurale les van een van mijn opvolgers, professor A. de Schaepdrijver, werd
meegedeeld
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dat de Raad van Beheer beslist had mijn naam toe te voegen aan het instituut zodat
het nu het J.F. (Jan Frans) en C. (Corneel) Heymansinstituut heet. En het is wel
Corneel, wat ik zelf nog niet lang weet. Ik heb altijd gedacht dat ik Corneille, Jean,
François heette, wat ook altijd op alle officiële dokumenten heeft gestaan. Maar
enkele weken geleden werd ik dringend op het politiekommissariaat gekonvoceerd
waar ze ontdekt hadden dat al mijn papieren vals waren: in mijn geboorteakte staat
duidelijk Cornelius, Johannes, Franciscus en mijn identiteitskaart moest onmiddellijk
worden aangepast, evenals die van mijn vrouw, die toen pas vernam dat ze niet met
Corneille maar met Cornelius was getrouwd. Corneel is trouwens een naam die veel
voorkomt in het Pajottenland.
Ik heb de indruk dat u op die muur samengebracht hebt wat u dierbaar is. Ik herken
tenminste Vesalius waar u een zwak voor hebt.
Dat zou ik niet kunnen verbergen. Het vrouwenportret ernaast is mijn moeder en die
helm heb ik meegebracht uit de oorlog.
Dit is uw werkkamer.
De plaats waar ik schrijf. Dat kan ik hier best omdat het hier rustig is. In Gent in het
laboratorium is het daarvoor te druk.
Mogen we nog even verder kijken? Die kurieuze tekening daar?
Is een karikatuur van al mijn medewerkers van het labo, tot en met de werkster. Het
beeld daar is van Coole, ik kreeg het als geschenk van de studenten. Verder is er nog
een portret van mijn moeder, door een Gents schilder. De foto van paus Pius XII
herkent u wel en dan is er het portret van Gandhi door een Indisch kunstenaar. Er
be-
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staan maar vijf exemplaren van en Gandhi zelf vond dat het zijn beste portret was.
Hij heeft het in de plaat zelf getekend.
U werd in 1930 hoogleraar in de farmakodynamie. Kan u aan een leek uitleggen
wat dat is?
Het is een onderdeel van de farmakologie: de kennis der geneesmiddelen of beter
nog het experimenteel onderzoek van de geneesmiddelen. Het is dus het opsporen
van de werkingswijze van een geneesmiddel, gewoonlijk eerst bij de dieren, en ook
de terapeutische werking van het geneesmiddel, dus de genezende kracht die het
bezit. Het is dus een onderzoek dat direkt bij de fysiologie aansluit.
U weet wel dat in de oudheid een geneesmiddel gebruikt werd op empirische
grondslag, steunend dus op de ervaring, en ook wel op symbolische grondslag. De
artsen, zowel in het oude Rome als in de middeleeuwen, dachten dat de natuur
geneesmiddelen ter beschikking stelde in het plantenen dierenrijk en steunend op de
ervaring, of soms om symbolische redenen, werden die dan gebruikt. De symbolische
redenen waren natuurlijk minder ernstig: men dacht dat men het hart van een haas
moest opeten om goed te kunnen lopen en dat poeders, waarin de horens van een
hert waren verwerkt, de strijdlust aanwakkerden! Soms had men daarmee toch geluk.
De Grieken b.v. hadden de geneeskundige kracht van het ijzer ontdekt, vertrekkend
van een symbool. Het zwaard was het zinnebeeld van de kracht en de macht, dus
zwakke mensen moesten van het zwaard kunnen eten. Om dat mogelijk te maken,
werd het ijzer in het water gezet tot er roest op kwam. De roest werd opgelost in
water en dit was een geneesmiddel tegen bloedarmoede. In de praktijk bleek de
uitslag inderdaad gunstig te zijn.
Een ander voorbeeld nog is de digitalis of het vingerhoedskruid waarvan de blaren
nog altijd gebruikt worden om
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een geneesmiddel voor hartziekten te bereiden. In de Oudheid koos men het
vingerhoedskruid echter als geneesmiddel voor het hart omdat de blaren het uitzicht
hadden van het hart. De ouderen hadden ook reeds een slaapwekkend middel ontdekt,
dat ze om onbekende redenen uit opium fabriceerden. Van al die geneesmiddelen
behield men diegene die in de praktijk effektief bleken en de andere verdwenen. Men
bestudeert de planten nu nog altijd systematisch maar nu steunt men op de
scheikundige bouwstukken der stoffen. De scheikunde maakt ook nu nieuwe stoffen,
die niet in de natuur voorkomen: ze laat zich leiden door de struktuur op grond van
het verband tussen struktuur en werking. Daarbij gaat men het giftgehalte na en
onderzoekt men een mogelijke schadelijke werking, die het geneesmiddel niet
bruikbaar zou kunnen maken. Bij softenon b.v. heeft men deze nadelige werking niet
kunnen opsporen. De farmakologie is een van de belangrijkste vakken van de
geneeskunde en in de laatste jaren heeft ze veel nieuwe en nuttige geneesmiddelen
voortgebracht.
Daar zijn zeker wel voorbeelden bij die we allen kennen.
Er zijn daar b.v. de arsenikale verbindingen tegen syfilis die ontdekt werden door
Ehrlich, de stichter van de chemioterapie. Dit geneesmiddel werd bekomen met
scheikundige stoffen die langs syntetische weg werden verkregen. Een van zijn
opvolgers heeft de sulfamiden ontdekt met uitgesproken antibakteriële, dus
kiemdodende werking. Dat is een echte omwenteling in de geneeskunde geweest.
Sulfamiden zijn toxisch voor mikroben maar niet of zeer weinig voor mens en dier.
Verder zijn daar ook nog de antibiotica, dus geneesmiddelen tegen een infektieziekte,
uit de groep penicilline, die allemaal ontdekkingen zijn uit de farmakologische en
bakteriologische sektor.
U vernoemde daareven softenon. Hoe verklaart, u de nadelige gevolgen die dit
geneesmiddel heeft gehad?
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Softenon, een slaapmiddel, werd grondig experimenteel onderzocht, maar de
schadelijke werking van het produkt op de zwangere vrouw en het kind kon niet
experimenteel opgespoord worden. Het klinisch onderzoek van softenon of
thalidomide wees echter op de zeer schadelijke werking van het produkt, dat
kongenitale misvormigen kan verwekken. Heden ten dage beschikt men gelukkig
over proefondervindelijke metodes die toelaten deze schadelijke werking op te sporen.
Dit brengt ons onvermijdelijk bij de eutanasie, het doden van iemand die aan een
ongeneeslijke kwaal lijdt.
De eutanasie moet van medisch standpunt uit onverbiddelijk worden afgewezen
omdat de geneesheer nooit mag doden, alleen reeds op grond van de eed van
Hippocrates, die voorschrijft dat zijn taak is te genezen. Indien men op dat stuk zou
toegeven, zouden er tal van misbruiken ontstaan omdat niemand zou kunnen bepalen
in welke gevallen het zou mogen of niet. Indien de eutanasie wettelijk toegelaten
moest worden, dan gaan we eeuwen achteruit, terug naar Sparta waar men de
mismaakte kinderen ook deed sterven. Trouwens, ik herinner er u aan dat alleen het
naziregime de eutanasie heeft toegelaten en dat iedereen het erover eens was dat het
een vergrijp was tegen de menselijkheid.
Wie zal er trouwens ooit met absolute zekerheid kunnen zeggen dat een mens zal
sterven? Felix Timmermans heeft mij zelf verteld dat toen hij zwaar ziek lag, de
dokter aan zijn bed kwam, hem onderzocht en menend dat Timmermans bewusteloos
was, tot de verpleegster zei: ‘Morgen is hij dood.’ Timmermans hoorde de uitspraak
en het was voor hem een schok: op het moment besliste hij dat hij niet wilde sterven
en hij is er ook doorgekomen. Het is trouwens tijdens die ziekte dat hij het besluit
heeft getroffen voortaan het leven te loven in al zijn vormen, wat
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hij achteraf dan ook gedaan heeft. Maar dit is nu wel een ernstig gesprek geworden.
Wat zou u zeggen van een whisky?
Is dat bedoeld als medikament?
Inderdaad. Ik kan het voor het hart aanbevelen!
Dat zullen een heleboel mensen graag horen zeggen.
Kom, dan kunt ge in het voorbijgaan ook even kijken naar een paar schilderijen. Ik
heb hier op de overloop het beeld van een biddende vrouw dat Bert Servaes heeft
gemaakt. U moet beslist eens kijken hoe hij uit een kei in de steen biddende handen
heeft gemaakt.
Hier in de eetkamer heb ik nog een beeld van Bert Servaes: Moeder en kind.
U hebt wel een zwak voor hem.
Ja, hij is een eerlijk artiest, een selfmade man die ik bewonder. Ook voor Marcel
Hoste heb ik het, u weet wel, Marcel Hoste, de mime. Kijk maar eens naar die
Annunciatie daar.
Ik vind ze eenvoudig prachtig. Stelt u ons meteen ook de andere schilderijen even
voor.
Een paar misschien. Van Valeer de Saedeleer hebt u daar een Gezicht op Latem.
Daarnaast, dat Straatje, is van Claude Monet, de vader van het impressionisme. In
de hoek ginder is een kanaalgezicht met Molen te Damme van Slabbinck.
En in de toonkast?
Allemaal reissouvenirs. Dat beeldje van Isis is wel mooi. Het dateert van 600 voor
Kristus en stelt de god van de wijsheid en van de wetenschap voor. Ook die aapjes
zijn leuk: niet horen, niet zien en zwijgen!
Een wijze raad! En daar uw portret.
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Door Opsomer gemaakt in 1939, toen ik de Nobelprijs pas had gekregen. Hij bezit
nog een tweede. Aan dat beeldje van Constantin Meunier zit nog een anekdote. Het
is een uniek stuk. Toen mijn vader assistent was in Leuven, was hij zo een beetje
repetitor voor de seminaristen. Na een examen kreeg hij op zekere dag deze Glasblazer
cadeau en de schenker was niemand anders dan de latere kardinaal Mercier. Kom
nu, anders raken we nooit aan de drank!
We zouden het nu nog moeten hebben over uw eigen specialiteit, die de aanloop
geweest is voor de Nobelprijs. Als ik mijn aantekeningen nakijk, dan lees ik dat u
vooral de fysiologie en de farmakologie van de termoregulatie, van de stofwisseling
en van de ademhalings- en bloedsomloop-funkties bestudeerde. Dat zijn voor een
leek veel geleerde woorden.
Dat zou inderdaad een zeer technische uiteenzetting worden. Laten we zeggen dat
ik vooral de regeling van de ademhaling heb bestudeerd. Tot voor onze experimenten
was algemeen aanvaard dat de prikkeling van de ademhaling, de verhoging van het
ademhalingsvolume door een direkte werking van het koolzuur op het
ademhalingscentrum tot stand werd gebracht. Men nam ook aan dat het tekort aan
zuurstof het ademhalingscentrum op direkte wijze prikkelde en dus het
ademhalingsvolume deed stijgen. Onze experimenten hebben bewezen dat koolzuur
en zuurstof ook soms en eventueel voornamelijk het ademhalingscentrum prikkelen,
niet op direkte wijze maar op indirekte wijze door de tussenkomst van zenuwuiteinden,
die in sommige gebieden van de bloedvaten zijn gelegen. Men dacht dus indertijd
dat het bloed het ademhalingscentrum beïnvloedde. Wij hebben vastgesteld dat dit
niet direkt gebeurt maar ook wel via een omweg, die wij reflektorisch noemen. Is
het een beetje duidelijk?
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Heel gemakkelijk is het niet. U kreeg in 1938 de Nobelprijs voor geneeskunde en
fysiologie. Wat was precies de reden: het gehele werk of iets speciaals?
Het gehele werk plus iets speciaals. De Nobelprijs wordt maar toegekend voor een
ontdekking, die dan vanzelfsprekend in het kader ligt van de algemene aktiviteit.
Natuurlijk zou de prijs zuiver voor een ontdekking kunnen worden toegekend maar
dat gebeurt in de wetenschap niet. Het een vloeit voort uit het ander. Onze ontdekking
is dan geweest: de chemoreceptoren, die in bepaalde gebieden van de bloedvaten
zijn gelegen en die op indirekte wijze of reflektoire wijze de aktiviteiten van het
ademhalingscentrum beïnvloeden en regelen. Deze nieuwe gegevens hebben heelwat
wijziging gebracht in de fysiologie en patologie van de ademhaling.
U kreeg de Nobelprijs in 1938 maar hij werd pas toegekend in 1939.
In 1938 was er geen geweest maar het reglement laat toe de prijs evtl. het volgend
jaar toe te kennen. Mijn kollega Domagk, die de sulfamiden heeft ontdekt en de
opvolger was van Ehrlich, kreeg de prijs van 1939, of liever hij werd hem toegekend
maar de Hitlerautoriteiten hebben hem verplicht de prijs te weigeren. Na de oorlog
heeft hij hem dan toch ontvangen.
Het moet wel een hele sensatie zijn zo een prijs toegekend te krijgen. Had u zich
daaraan verwacht?
Helemaal niet. Men moet trouwens op zulke dingen geen verwachtingen bouwen
want dan komen ze helemaal niet. Ik was in het labo met experimenten bezig toen
ik aan de telefoon werd geroepen. Een journalist van een krant uit Stockholm vraagt
mij waar hij mij 's avonds bereiken kan. Ik vraag hem waarom maar hij geeft een
uitvlucht als
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antwoord. Ik zeg hem dat ik 's avonds thuis ben. 's Avonds komt er een nieuwe
telefoon: dezelfde journalist. Hij vraagt mij: ‘Hebt u al iets uit Stockholm vernomen?’
- ‘Nee.’ - ‘Wel, dan heb ik het genoegen u mee te delen dat de Nobelprijs u werd
toegekend.’ En op slag nam hij mij een kwartier lang over de telefoon een interview
af. Dezelfde avond is dan het officiële telegram uit Stockholm gekomen.
Hoe kon die journalist het weten?
Heb ik later vernomen. Er gebeurt natuurlijk een selektie en bij de voorlaatste
stemming blijven er twee of drie kandidaten over. De journalisten weten achter die
namen te komen en van in de namiddag informeren ze dan bij de drie kandidaten
waar zij ze 's avonds kunnen bereiken. Zo zijn ze er het eerst bij.
Wie stelt de kandidatuur voor de Nobelprijs?
Alle laureaten van de Nobelprijs stellen jaarlijks in hun vak een kandidaat voor, met
omkleding van redenen en een curriculum vitae. Daarbij komt dat om de beurt een
aantal leden van geneeskundige fakulteiten eveneens een kandidaat mogen voorstellen.
Niemand mag zichzelf kandidaat stellen want dan wordt hij automatisch afgewezen,
ook al werd hij door anderen voorgesteld. Alleen voor de Nobelprijs voor de vrede
neemt het parlement van Zweden een beslissing. Voor de andere prijzen zijn het de
jury's die uit Zweden bestaan. De selektie wordt altijd moeilijker omdat het
wetenschappelijk onderzoek steeds meer in team gebeurt: denk aan Alexander Fleming
die samen met twee anderen, Florey en Chain, de Nobelprijs kreeg voor de ontdekking
van de penicilline. Ik moet toch zeggen dat de selektie zeer zorgvuldig wordt gedaan
maar dat het natuurlijk onmogelijk is iedereen tevreden te stellen.
U bent de enige nederlandstalige Belg die de Nobelprijs kreeg.
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De enige Vlaming, ja. Vóór mij heeft de Brusselse professor Jules Bordet in 1919
de Nobelprijs voor geneeskunde gekregen. Hij overleed verleden jaar. Hij was een
zeer knap man, die buitengewoon werk heeft gepresteerd. En dan is er nu nog de
Waalse pater Pire die de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Vroeger, in 1911, is er
natuurlijk ook nog Maeterlinck geweest, die de prijs kreeg voor de letterkunde.
En Stijn Streuvels, die hem al lang had moeten krijgen...
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.
Het moet een mooi moment geweest zijn als u de Nobelprijs ontving.
Welja, hoewel de uitreiking voor mij in bijzondere omstandigheden is gebeurd. Het
was in 1939 al oorlog en daarom werden alle prijzen uitgereikt in het land van de
bekroonde. Zo heb ik te Gent in de aula de prijs - het diploma, de medaille en de
check - ontvangen van de ambassadeur van Zweden.
In 1945 werd ik dan uitgenodigd op de jaarlijkse vergadering te Stockholm op 10
december. Het was een grootse viering want tijdens de oorlog werden er geen prijzen
toegekend. Ik heb daar dan een voordracht gehouden en achteraf een toespraak op
het banket. Voor Zweden is dat de grote gebeurtenis van het jaar en iedereen probeert
toegelaten te worden tot de grote zaal van het koncertgebouw, waar de koning van
Zweden het diploma uitreikt. De volgende dag ontvangt de koning dan de kandidaten
met hun vrouw op het paleis. Dat jaar kreeg Fleming de prijs voor de geneeskunde.
Fleming was een Schot, een prettige kerel, maar erg verstrooid. De dag voor de
uitreiking heeft er een algemene repetitie plaats, waar de kandidaten op het hart
gedrukt wordt die trap te gebruiken
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om op te gaan en die andere om weer in de zaal te komen. De Zweden staan daar erg
op. Natuurlijk vergiste Fleming zich van trap en botste hij tegen zijn kollega's aan.
Maar ik heb in verband met hem nog een betere anekdote. Ik zie hem 's avonds met
een zeer mooie dekoratie en daar hij in België pas een hele reeks voordrachten had
gehouden en dr. honoris causa was geworden van drie Belgische universiteiten, dacht
ik dat het een Belgische dekoratie was. Ik zei het hem maar hij antwoordde dat het
die van de Légion d'Honneur was. En toen voegde hij eraan toe dat hij geen Belgische
dekoratie had gekregen. Zijn vrienden hadden hem voor een dekoratie voorgesteld
maar het betrokken departement had geantwoord dat Belgische dekoraties maar
konden verleend worden aan mensen die buitengewone diensten aan België bewezen
hadden. De ontdekking van penicilline was geen dienst aan België!
O, sancta simplicitas!
Er gebeuren nog meer van die dingen. Op de Nobelprijs moet men in België belasting
betalen. Dat wordt beschouwd als inkomen van één jaar! Daar is nu enige verbetering
in gekomen: een prijs beneden de 100.000 frank is vrij van belasting. Toen ik de
Nobelprijs kreeg, werd ik ook als Kommandeur in de Leopoldsorde onderscheiden
en koning Leopold reikte mij zelf de dekoratie uit. Enkele weken later kreeg ik echter
een formulier toegezonden van een minister waarop ik de verklaring moest
ondertekenen, dat de dekoratie na mijn overlijden zou worden terugbezorgd. Maar
kom, we gaan opnieuw daar in de zetels zitten. Het is gemakkelijker zitten en ge
ergert er u niet gemakkelijk.
Ik had de indruk dat ik naar administratieve sprookjes luisterde!
We kunnen er niet aan denken al uw onderscheidingen op te noemen maar wellicht
mogen er toch een paar vernoemd
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worden. U werd doctor honoris causa van heel wat universiteiten?
Ja, noem die nu maar op. Utrecht was de eerste in elk geval. Dan Leuven, Parijs,
Bordeaux, Algiers, Münster, Torino, Rio de Janeiro, Montevideo, Santiago de Chili,
Lima, Bogota, Montpellier, Toulouse.
Dan bent u lid van een onnoemelijk aantal geleerde genootschappen in binnen- en
buitenland.
Ik vrees dat dat ook een heel rijtje is. Ik ben lid van de Pauselijke Akademie van
Wetenschappen, oud-voorzitter en lid van de Kon. Akademie voor geneeskunde van
België, lid van de American Medical Association, van de Academy of Medicine of
New York, Academy of Science van New York, van het Institut de France, Académie
de Médicine de Paris, Akademie voor Geneeskunde van Rome, enz.
En dan werd u ook nog met een hele reeks prijzen onderscheiden. Een paar
voorbeelden mogen we toch horen?
De Vijfjaarlijkse Prijs voor Geneeskunde van de Belgische Regering, Prijs Pius XI
van de Pauselijke Akademie voor Wetenschappen, van de Académie de Médecine
van Parijs, van de Academia della Science di Bologna en ik vrees dat er nog meer
zijn.
Dat zijn maar enkele voorbeelden van lange lijsten, die bewijzen hoe uw werk overal
in de wereld werd gewaardeerd en onderscheiden. Daarbij hebt u ook nog veel
gepubliceerd. Vele van uw meer dan 800 publikaties verschenen in de ‘Archives
internationales de pharmacodynamie et de thérapie’, die door uw vader samen met
E. Gley werden gesticht.
In die reeks verschenen tot nu toe 140 boekdelen. Zij geven oorspronkelijke werken
uit op het gebied van de farmako-
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dynamie van geleerden uit alle landen van de wereld en dus ook in alle talen,
voornamelijk toch in het Engels. Er is een sterke verschuiving gebeurd van het Frans
naar het Engels, in die mate zelfs dat er bijna geen publikaties in het Frans meer
verschijnen. Indien een geleerde lezers wenst te hebben, moet hij in het Engels
publiceren. Engels is de taal der wetenschappen geworden zoals ook vast te stellen
is op wetenschappelijke kongressen waar zelfs de Russen Engels spreken.
De laatste twee delen in de reeks van de ‘Archives’ werden u opgedragen.
Ze heten Liber Memoriales en werden mij verleden jaar ter gelegenheid van mijn
70ste verjaardag aangeboden. Ze bevatten werk van 142 auteurs uit alle landen van
de wereld, Rusland en Rood-China inbegrepen.
U bent al heel vroeg in Rusland geweest.
De eerste keer in 1932, op uitnodiging van de universiteit van Moskou, om een
voordracht te houden en demonstraties te geven.
We zouden ook nog uw zendingen in het buitenland moeten vermelden, uw
gastprofessoraten, uw voordrachten.
Veel zendingen gebeurden in opdracht van de Wereldgezondheidsorganizatie. Ik
was daarvoor in Iran, Irak, Indië, Egypte en nu in februari moet ik naar Tunesië.
Verder was ik natuurlijk ook in Rusland, China, Amerika. Ik vrees dat er niet veel
landen zijn waar ik niet geweest ben. Ik ben eens twee maanden met Fleming in Indië
geweest. We deelden hetzelfde appartement. Fleming was toen 70 jaar en dacht eraan
te hertrouwen, maar gesloten als hij was, vertelde hij dat aan niemand, ook niet aan
mij, maar ik kon het wel raden. Hij vroeg b.v. zeer in het algemeen wat ik ervan
dacht als een weduwnaar van 70 jaar zou hertrouwen.
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Een andere keer moest ik hem helpen bij het kopen van een sprei. De verkoper vroeg
of het voor een eenpersoonsbed was, waarop Fleming spontaan reageerde met te
zeggen: ‘Nee, nee voor twee personen!’ Op zekere dag vraagt hij mij of ik hem wil
helpen bij het kopen van een trouwring met diamanten. Hij moest die voor iemand
kopen. Ik was daar ook geen deskundige in en riep de hulp in van een Indische
kollega. Na enkele dagen krijgen wij een invitatie van de dochter van de maharadja
van Nepal, die schrijft dat het haar een eer zou zijn de twee Nobelprijzen op een
cocktail te mogen ontvangen. Ik overtuig de schuchtere Fleming op die invitatie in
te gaan. Tijdens de cocktail verzocht de Indische kollega Fleming diskreet even met
de prinses naar een andere plaats te gaan. Na de receptie zegt Fleming mij dat er iets
verschrikkelijks gebeurd was. De prinses had hem voor een tafel vol juwelen met
diamanten en briljanten gebracht en had hem uitgenodigd zijn keuze te doen. Fleming
was zo uit zijn lood geslagen dat hij begon te stotteren. De prinses heeft dan voor
hem zelf gekozen en heeft dan de diamanten speciaal in een ring laten zetten. Toen
lady Fleming hier twee jaar geleden op de Grandes Conférences Catholiques naar
de voordrachten van Maurois en mijzelf kwam luisteren, heb ik haar gevraagd hoe
ze haar trouwring met diamanten gevonden had. Ze was verrast dat ik wist hoe haar
trouwring eruit had gezien maar zij wist niet eens hoe Fleming aan de ring gekomen
was! Dat was typisch voor Fleming: hij was te schuchter om zich prijs te geven. Ik
bezit van hem nog twee brieven die hij mij van op zijn huwelijksreis zond. We waren
goede vrienden.
We zijn nog lang niet klaar met uw levensbeeld en er zijn nog belangrijke punten die
wij niet mogen voorbijgaan. Er is vooreerst nog uw aktiviteit tijdens de bezettingstijd.
Misschien zouden we die beter voorbijgaan want mijn
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herinneringen daaraan zijn niet bijzonder prettig.
De geschiedenis heeft haar rechten!
Goed, ik zal dan proberen er een gematigd en bondig verslag van te geven. Ik was
in juni 1940 in Frankrijk om het onderwijs van de geneeskunde voor de Belgische
studenten daar te organizeren, wat trouwens ondoenbaar was. Toen de wapenstilstand
kwam, maakte ik mij klaar om met mijn familie naar Amerika te reizen, waar mij
een leerstoel was aangeboden. Ik krijg echter een brief van de sekretaris van de
koning met het verzoek onmiddellijk terug naar Brussel te gaan. Te Brussel word ik
door de sekretaris-generaal aangesteld als voorzitter van een kommissie om de
repatriëring van de Belgische vluchtelingen in Frankrijk te organizeren. In die
kommissie zat o.m. ook Gerard Romsée. Wij reizen terug naar Frankrijk en worden
door de leden van de Belgische regering te Vichy zeer hartelijk en dankbaar ontvangen
en gefeliciteerd om onze aktiviteit. Toen de repatriëring was afgelopen, werd mij
gevraagd voorzitter te worden van de medische afdeling van Winterhulp. Ik heb dan
gedaan wat mijn geweten mij ingaf en ben op dat voorstel ingegaan.
Winterhulp-België bestond uit een samenbundeling van de werkzaamheden van het
Rode Kruis van België, het Vlaams Kruis, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn
en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsinvaliden.
De voorzitter van Winterhulp-België was mijn broer Paul, oud-minister, de
ondervoorzitter waren de voorzitters van het Rode Kruis en het Vlaams Kruis, de
leden van het Centraal Komitee waren vertegenwoordigers van het Nationaal Werk
voor Kinderwelzijn en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsinvaliden.
Winterhulp-België werkte innig samen met de Belgische regering te Londen. Een
aantal vooraanstaande Belgische prominenten, onder meer Zijne Eminentie de
Kardinaal
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en de Bisschoppen, waren lid van het Beschermkomitee.
De hulpaktie van Winterhulp-België stond onder toezicht en bescherming van het
Internationale Rode Kruis te Genève.
Tegen de naam ‘Winterhulp’ werd in 1940 niets ingebracht. In Zwitserland bestond
overigens ook reeds een ‘Winterhilfe - Secours d'Hiver’.
De hulpmiddelen waarover Winterhulp-België kon beschikken, kwamen
gedeeltelijk uit het land, dank zij de brede financiële steun van de bevolking, en uit
Zwitserland, dank zij de zendingen van het Internationale Rode Kruis, en ook uit
Portugal, dank zij de zendingen van het Belgisch Hulpkomitee, te Lissabon gevestigd.
De aankopen in het buitenland werden door de Belgische regering te Londen betaald.
Winterhulp-België was dus een zuiver Belgisch werk, zonder de minste tussenkomst
van de bezetter.
De werking van Winterhulp-België was zeer doelmatig. Dank zij haar hulp aan
de bevolking, voornamelijk aan de zieken, de zwangeren, de kinderen en de
minderbedeelden, werden de schadelijke gevolgen van de oorlog en de bezetting
voor de gezondheid tot een minimum beperkt. Een voorbeeld zal volstaan: gedurende
de vier oorlogsjaren was de gemiddelde kindersterfte in België lager dan vóór de
oorlog en voornamelijk veel lager dan gedurende het eerste jaar na de oorlog, toen
de hulpakties van Winterhulp, op bevel van de Belgische regering die uit Londen
was teruggekeerd, werden stopgezet.
Winterhulp-België heeft ook het leven van een groot aantal joodse kinderen gered.
Een zeer groot aantal kinderlevens werden dus, dank zij de akties van
Winterhulp-België, gedurende de oorlog gered. Ook de gezondheidstoestand van de
bevolking werd in grote mate beschermd.
Maar na de oorlog heb ik heel wat last gehad: het on-
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schatbaar werk van Winterhulp werd verdacht gemaakt en ik werd zelfs met een
blaam getroffen omdat ik in 1941 naar Berlijn geweest was. Pas nadat ik een brief
kon voorleggen van de Amerikaanse gezondheidsofficier met wie ik te Berlijn had
onderhandeld om geneeskundige hulp voor België te verkrijgen, werd de blaam weer
opgeheven. Verder heeft het dankbare vaderland geen blijken gegeven van waardering,
tenzij dan dat de verdachtmaking nog altijd aanwezig is in de geest van sommige
bewindvoerders. Na de tentoonstelling van 1958 stelde de pauselijke nuntius voor
mijn broer, die kommissaris was geweest van het pauselijk paviljoen en die ook
algemeen voorzitter geweest is van Winterhulp, baron te benoemen. Ik zou dan als
Nobelprijs dezelfde titel krijgen. Een kristelijk lid van de regering heeft zich daar
toen heftig tegen verzet. Voilà, ge hebt het antwoord uitgelokt!
Maar ik heb er geen spijt over. Het is goed dat men weet hoe dankbaar het vaderland
kan zijn. Mogen we toch, nu de waarheid haar recht kreeg, naar een milder onderwerp
overstappen? U bent een groot bewonderaar van Andreas Vesalius en volgend jaar
zal het een Vesaliusjaar zijn, want dan is het 450 jaar geleden dat hij werd geboren
en 400 jaar geleden dat hij stierf. Waarom hebt u voor Vesalius zo een verering?
Omdat Vesalius een van de grootste genieën is van de geneeskundige wetenschap,
de schepper van de moderne anatomie. Hij had, zoals ge weet, een zeer interessant
leven, een leven van zoeken en onrust. Hij was de zoon van een apoteker van Brussel
en als jongeman ging hij al op de Galgenberg lijken weghalen om dissektie te doen.
Hij is dan naar Leuven gaan studeren waar hij zich ook met groot gevaar de nodige
lijken wist aan te schaffen. Toen hij 20 jaar oud was, bezorgde hij zijn eerste werk:
de vertaling van het boek van Rhises, een Arabisch arts. Want Vesalius
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was niet alleen een groot medicus, hij was daarbij een man van kultuur, die
verscheidene talen beheerste: hij kende niet alleen Nederlands maar ook Latijn,
Hebreeuws, Arabisch en het werk van Galenos gaf hij zelfs in het Grieks uit.
In Leuven gaf Vesalius als 22-jarige al anatomische les maar daar hij een extremist
was op elk gebied, was hij voor Leuven staatsgevaarlijk. Hij ging dan verder studeren
te Parijs onder Sylvius en verhuisde vandaar naar Padua, die de meest vooruitstrevende
universiteit van de renaissance was. Toen hij dan 29 jaar oud was, heeft hij als
professor in de anatomie te Padua zijn beroemd werk over de anatomie van de mens
gepubliceerd, een prachtwerk dat volledig gegrond was op eigen vaststellingen: De
humani corporis fabrica libri septem. In de uitgave kwamen platen voor van Steven
van Calcar, waarop alle organen als bij de levende mens in zijn natuurlijke houdingen
waren weergegeven. Men heeft deze houtsneden in 1933 per toeval ontdekt te
München en men heeft er dan gelukkig een beperkt aantal exemplaren van afgedrukt,
want de autentieke houtsneden zijn later vernietigd geworden in het bombardement
van München. Vesalius liet al deze tekeningen maken op grond van eigen sekties en
die waarnemingen waren zo precies, dat er 400 jaar na hem nog weinig was aan toe
te voegen. Hij is speciaal naar Venetië gegaan om het maken van de houtsneden te
kontroleren en daarna is hij met zijn manuskript en de houtsneden naar Basel gereisd
en is daar gebleven tot zijn boek voltooid was.
Zijn werk werd natuurlijk fel aangevallen en afgebroken: hij had het dogma van
Galenos doen uiteenvallen en dat was in die tijd gevaarlijk, want men legde toen nog
een nauw verband tussen de anatomie en de wijsbegeerte. Wie van het hart iets
vertelde, kwam in botsing met de teologen en de filozofen. Volgens Galenos was
het hart b.v. de zetel van de ziel, waar het hart niets te maken heeft met
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liefde of haat. Vesalius, die voorzichtig moest zijn, kon soms met veel humor de
stellingen van zijn tegenstander ondermijnen. Bij Galenos b.v. stond dat in het
sceptum, de wand die het hart verdeelt, gaatjes waren; hij had die nodig om de
bloedsomloop te kunnen verklaren. Vesalius stelde vast dat er in die wand geen
gaatjes waren en nu moet ge eens horen hoe geestig hij deze stelling afbreekt: ‘Is het
geen wonder dat God die gaatjes zo klein gemaakt heeft dat het menselijk oog ze
niet kan zien?’
Vesalius was niet alleen een hervormer, hij was ook een uitstekend pedagoog. Hij
onderwees wat hij vond en las niet ex cathedra voor uit boeken. Om te doceren, liet
hij een skelet maken dat nu nog altijd bewaard wordt in het Instituut van Anatomie
te Basel, een instituut dat trouwens het Vesalianum heet. De traditie zegt dat keizer
Karel hem verplicht heeft zijn stellingen voor de universiteit van Salamanca te
verdedigen. In elk geval is hij de lijfarts geworden van keizer Karel en later van
Filips II. Het kan zijn dat hij dit deed omdat hij ontmoedigd was of om zich veilig
te stellen voor de Inquisitie. Het is ook mogelijk dat hij begreep dat hij het maximum
had bereikt en niet beter meer kon. De traditie zegt ook dat Filips II hem verplicht
heeft een bedevaart te ondernemen naar Palestina, omdat hij een lichaam zou
gedissekteerd hebben van iemand die nog niet volledig dood was. Op de terugreis
leed hij schipbreuk en de traditie heeft dan weer twee versies. Zijn lijk zou afgezet
zijn op het eiland Zante maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Volgens andere bronnen
werd hij ziek op het eiland afgezet, zou daar genezen zijn en zou er nog jaren geleefd
hebben als arts. Wat er ook van zij, hij was een van de grootste genieën van de
geneeskunde en we mogen fier zijn dat hij een Vlaming was.
Men kan horen dat u Vesalius hoog aanslaat. Uit de volheid van het hart sprak de
mond.
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Ik heb het niet alleen voor hem. Ook voor Jan Palfijn, de ontdekker van de forceps
of verlostang, heb ik een grote bewondering. Hij is een Vlaams geleerde die veel te
weinig bekend is en geëerd wordt. Ik heb ooit in de universiteits-biblioteek van
Uppsala een boekje gezien van Boerhaave met deze eigenhandig geschreven opdracht
van Boerhaave: ‘Aan de beroemde chirurg en anatoom te Gent, Jan Palfijn’.
Ik zou u zeer graag in dit nieuwe levensverhaal volgen, maar dan raken we met de
tijd helemaal overhoop. Zijn er al plannen voor het Vesaliusjaar?
Er is een gemengde kommissie, samengesteld uit leden van de vier Akademies,
waarvan men mij voorzitter heeft willen maken. Er zal een groot internationaal
symposium over de moderne anatomie worden ingericht, ook een tentoonstelling,
wellicht wordt er een Vesaliusfilm gemaakt en wellicht ook zal het enig Nederlands
exemplaar van een verkorte uitgave van Vesalius' werk, de Epitome, in facsimile
opnieuw worden uitgegeven. Het is een uniek dokument dat te Gent in de biblioteek
van de universiteit berust. Het mooiste exemplaar van de Fabrica, dat door Vesalius
eigenhandig was opgedragen aan keizer Karel, is helaas te Leuven in de brand van
de biblioteek in 1914 verloren gegaan.
U hebt veel belangstelling voor oude boeken.
Dat behoort tot mijn hobby's: oude boeken over geneeskunde.
En verder nog?
Schilderijen, zoals ge al wel hebt gemerkt, van moderne meesters, want de oude kan
een laboratoriumrat niet betalen, daar zou ik patiënten voor moeten hebben! Verder
ook Perzische tapijten en de jacht. Vooral toch al wat verband houdt met geneeskunde.
Zo bezit ik een recept van Clemenceau dat kurieus is. Clemenceau was, zoals ge
weet,
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geneesheer en tijdens de oorlog, in 1916, gaf hij in de apoteek van mijn schoonvader
een recept af tegen diarree. Het leuke is dat hij zich als minister van oorlog een Duitse
specialiteit voorschreef! Ook brieven van Pasteur bezit ik.
Nog een laatste vraag. Hoe ziet u de stand van het zuiver wetenschappelijk onderzoek
in Vlaanderen?
Wat de voorwaarden betreft, moet ik dit zeggen: men vertelt altijd dat de Vlamingen
niet genoeg toelagen krijgen en als men op de statistieken steunt, is dat ook zo. De
franstaligen krijgen meer. De Vlamingen doen echter veel te weinig aanvragen, de
franstaligen veel meer. Als men de oorzaken van deze situatie bestudeert, dan stelt
men vast dat de Vlamingen overwegend uit een lager sociaal milieu komen en zij zo
vlug mogelijk een diploma willen verwerven om geld te verdienen. Dat is zeer nadelig
voor het wetenschappelijk onderzoek. Daarom moet de mogelijkheid worden
geschapen aan begaafde studenten, na het behalen van hun diploma, een wedde te
geven die hen in staat stelt verder aan wetenschappelijk onderzoek te doen. En het
voorstel is aanvaard. Wij hopen dat op deze manier de vele uitstekende Vlaamse
elementen niet meer voor de wetenschap verloren zullen gaan.
U hebt in uw leven heel wat wetenschapsmensen gevormd.
Ik schat mijn binnen- en buitenlandse medewerkers op 175, waarvan er een 50-tal
een leerstoel bezetten. Dit is het duidelijkste antwoord dat men kan geven aan hen
die beweerden dat de vervlaamsing van de Gentse universiteit een katastrofe zou
zijn, un crime contre l'esprit. De Gentse universiteit heeft een grote ontwikkeling
doorgemaakt en verruimt steeds nog meer. Ze kan ook nog meer. Naar mijn gevoelen
heeft ze nog te weinig invloed op de gemeenschap, maar dat zal ik nog wel verbeteren.
Er zijn nog veel te veel geografische Vlamingen die bij ons benoemd worden
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en de oorzaak hiervan is de benoemingspolitiek die altijd in handen van de franstaligen
is geweest. Op Huysmans na is er nooit een echt Vlaams minister van onderwijs
geweest. Maar ook dat zal wel eens veranderen en dan zal de nederlandstalige Gentse
universiteit nog duidelijker bewijzen dat een Vlaamse universiteit geen misdaad is
tegen de geest maar een weldaad voor volk en wetenschap.
Uitzending: 22 januari 1963.
Professor C. Heymans overleed te Knokke op 18 juli 1968.
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Dr. Adriaan Martens
Huize ‘Landing’ Emiel Clauslaan 129, Astene
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamse vloed,
lijk Vlanderen onbekend;
hoe overmachtigt mij
de mate uws vreugdegevens,
wanneer ik sta en schouwe,
uw' vrijen boord omtrent.

Voor Guido Gezelle was de Leie de Jordaan van het hart, maar deze schilderachtige
waterloop, die ooit de gouden rivier werd genoemd, was en is nog steeds de
uitverkoren plaats waar kunstenaars zich graag komen vestigen. De namen van de
dorpen aan deze rivier hebben als het ware een poëtische klank: Sint-Martens-Latem,
Deurle, Astene, Deinze. Wij waren in deze streek al enkele keren op bezoek: het is
al wel vijf jaar geleden maar u herinnert zich nog
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wel de ten huize van Albert Saverijs, de schilder van de Leie.
Enkele maanden later zijn we op bezoek geweest bij de nu pas tachtig jaar geworden
toneelschrijver Gaston Martens. Voor twee jaar waren we te gast bij Léon de Smet,
die deze winter ziek was maar het nu weer beter stelt. En voor enkele maanden
mochten we dan hartelijk praten met de goede dichter en de schone mens die Richard
Minne is.
Maar de Leie trekt niet alleen de kunstenaars aan, ook de kunstminnaars, en elke
mens die ontvankelijk is voor schoonheid, wordt er naar toe gelokt. Zo de medicus
dr. Martens.
... ik hoop dat zij die de Leie niet kennen, op een avond van uit mijn woonkamer de
zonsondergang eens zullen komen zien.
Ze zullen ver over de Leie, in de bossen van de dreef te Bachte-Maria-Leerne,
naast het oud Breugeliaans hoeveke, een boomgrote scharlaken gloed de laatste groet
van de dag zien brengen en met een glimlach ondergaan. Al de bomen en de mensen
zullen van de paarse gloed delen en stil zal de avond vallen en uit de Leie zal een
lichte mist opstijgen en de beemden bedekken.
Vol bewondering zullen ze zwijgend toezien en denken: ‘De arbeid is af, de dag
was schoon - het leven is schoon. De mist die de aarde bedekt, voorspelt dat het
morgen weer een schone dag zal zijn...’
Onlangs vierde dr. Martens een gouden jubileum: vijftig jaar medicus. Het werd een
feest der vriendschap, waarop de meest vooraanstaande prominenten van het land
en uit de meest verschillende kringen mee aan de feestdis zaten en in woord en
geschrift getuigenis aflegden van hun waarderende genegenheid voor deze omstreden
figuur. In het mooie Liber Amicorum staan o.m. de namen van de minis-
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ters van state Kamiel Huysmans en Gaston Eyskens, prof, dr. F. Collin, goeverneur
Richard Declerck, mr. René Victor senator De Boodt, Nobelprijswinnaar prof. Corneel
Heymans, schilder Albert Saverijs, prof. Frank Baur, Flor Peeters, Karel Jonckheere,
Em. Hullebroeck, prof. dr. Elaut, Stijn Streuvels.
*
Dr. Martens, dit lijkt me een plaats waarvan de evangelist zou zeggen: ‘Heer, het is
goed. Laat ons hier drie tenten bouwen.’
Ik heb niet aan de evangelist gedacht maar als ik het hoor, heb ik hier inderdaad drie
tenten gebouwd: dit woonhuis, de polikliniek hierover en de kliniek driehonderd
meter verder, naar Deinze toe.
Hiermee hebt u uw aktiegebied vermeld. Maar u wordt aanstaande zaterdag 78 jaar.
U doet het nu toch wel een beetje kalmer?
Voelt u dat nu als een absolute behoefte aan om mijn leeftijd zo brutaal te vermelden?
Ik werk precies evenveel als toen ik pas medicus was. Ik ontvang drie dagen per
week en elk van die dagen ontvang ik gemiddeld veertig patiënten. Op de andere
dagen tracht ik de vakliteratuur bij te houden, werk ik aan mijn boeken, beantwoord
korrespondentie, ga op konsult. Huispraktijk heb ik niet.
Waarom heet uw huis ‘Landing’?
Ik heb nogal veel rondgezworven en zelfs een flink stuk ballingschap gekend. Toen
dit huis gebouwd werd, dacht ik dat ik me eindelijk definitief vestigde en ik ontleende
dan de naam Landing aan de gelijknamige bundel gedichten van Wies Moens. Het
werd een illustratie van de verzen
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die voorkomen in het gedicht Lied voor den jongen vader:
‘Wij hebben ieder onze dukdalf
waaraan het schip is gemeerd:
wat klein mensengeluk
en de grote vreugd om geringe dingen.’

Een dukdalf is een zware paal in het water waaraan men een schip kan vastleggen.
Daarom ziet u ook vooraan het huis die meerpaal met touw.
Hoelang woont u hier al?
Sinds 1935, toen ik definitief uit Nederland terugkwam. Het is architekt Henry van
de Velde die het huis heeft ontworpen. Voor die tijd was dat een prestatie: de mensen
begrepen niet dat er geen grote ramen aan de straatkant waren en dat het dak plat
was. Heel het leven van het huis is gericht op de Leie, de beemden en de bossen.
Ginder in de verte is het Reigersbos, waar men nog altijd de reigers af en aan kan
zien vliegen. Feitelijk is dat al Ooidonk. De Leie vormt hier een bocht, zoals u
misschien gezien hebt. Op enkele stappen van hier heeft Emile Claus zijn bekende
Landschap met de koeien in de Leie geschilderd.
Ik zag in de tuin een trap die naar de Leie voert. Is dat louter dekoratief?
Nu wel. Vroeger had ik een boot waarmee ik kon gaan vissen op de Leie. Mijn oude
en goede vriend Kamiel Huysmans heeft me daarbij dikwijls gezelschap gehouden.
Nu zijn er geen vissen meer in de Leie. Er zijn te veel fabrieken die er chemische
vloeistoffen in laten lopen.
En de prachtige tuinen?
De tuin aan de Gentse kant werd door de tuinarchitekt Wachtelaar ontworpen: dat
was geen gemakkelijke taak, want de tuin moest de voortzetting zijn van het huis.
De tuin aan de kant van Deinze heb ikzelf ontworpen. Die
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staat dan ook vol heidebloemen of erika. Ik ben niet zonder reden een kind van
Limburg.
Dat valt inderdaad op in uw biografie. U bent een geboren Limburger maar u
studeerde in Gent. Was dat voor uw tijd niet wat ongewoon?
Toch niet. Vader was kontroleur der vaartrechten te Bocholt maar bij zijn
achtereenvolgende bevorderingen verhuisden we eerst naar Gent, later naar
Antwerpen. Ik ben maar tot mijn zesde jaar in Bocholt gebleven maar ik beschouw
Limburg toch als mijn streek van herkomst en ben er zeer aan gehecht. Vader was
afkomstig van Mol, moeder van Maaseik. Ik heb trouwens altijd de vakanties in die
streek doorgebracht en ik ben nu nog fier dat ik erevoorzitter ben van de Bond der
Limburgers. Mijn vader was een verstandig en eenvoudig man, een keikop, bekend
om zijn oprechtheid en eerlijkheid, het soort waarvan René de Clercq zegt: ‘Dat
breekt niet, dat buigt niet, dat houdt men niet schuin’. Ik heb vooral die eigenschappen
steeds in mijn vader gewaardeerd en ik denk dat zijn voorbeeld mij sterk beïnvloed
heeft: ik heb steeds naar mijn geweten gehandeld en ik heb nooit geplooid.
Dat weet inderdaad iedereen. Gent-Antwerpen. Waar hebt u dan humaniora gedaan?
In Antwerpen aan het ateneum. Dat lag in de lijn van vader, die een liberaal was van
de oude stempel. Daar ben ik vlaamsgezind geworden onder de invloed van Pol de
Mont, die voor alles wat Vlaams was een onvermoeibaar animator was. Wij
bestudeerden er honderd gedichten per jaar maar zonder fouten hebben wij bij hem
nooit leren schrijven, daar moesten we zelf voor zorgen. Mijn generatiegenoten waren
Rik de Man, de gebroeders Picard, Antoon Jacob, Oskar de Gruyter, Edouard Pécher,
die later een van de leiders der liberale partij is geworden. Ik liet me natuur-
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lijk niet onbetuigd, werd gauw gekozen in het bestuur van de Vlaamse bond der
ateneumleerlingen en was medestichter van het blad De Goedendag.
Uw akademische studie voltrok u aan de universiteit te Gent. U stond ook daar aktief
in het studentenleven?
Ja, dat is ook een roerige en prachtige tijd geweest. Ik ben daar verscheidene jaren
voorzitter geweest van het vrijzinnige studentengenootschap 't Zal wel gaan en ik
stond tevens aan het hoofd van het Algemeen Vlaams Studentenverbond dat in 1912
het beruchte kongres inrichtte waarvan ik ook voorzitter was. Mijn sekretaris was
toen dr. Goossenaerts want het was de goede tijd dat katolieken en vrijzinnigen
samenwerkten voor hetzelfde doel. Het is tijdens dat kongres dat ik als voorzitter
honderden studenten naar de Voldersstraat leidde en daar op de trappen van de toen
nog volledig Franse universiteit door alle aanwezigen deed zingen: ‘Dit wordt onze
Vlaamse Universiteit’.
We waren toen trouwens gedurig aan in de weer en voerden de strijd op alle fronten.
Met Hippoliet Meert had ik een kampanje op touw gezet voor de vervlaamsing van
Gent. Elke zondag stonden wij in de dorpen na de hoogmis aan de kerk om het volk
toe te spreken en bijna elke keer werden we weggejaagd door de boeren, die door
de kasteelheren waren opgemaakt. Maar ook op het andere front streden wij: ik was
er bij toen Rik de Man Eduard Anseele interpelleerde. De Man viel Anseele aan om
zijn lakse houding in de Vlaamse strijd en verweet hem dat hij een fabriek had
opgericht en op weg was een bourgeois te worden. Dat gebeurde in de lokalen van
Vooruit en we zijn natuurlijk met klikken en klakken aan de deur gevlogen. Ook De
Gruyter was daarbij en Jacob. In een Antwerps spotblad verschijnt op dit ogenblik
een verrassend goed gedokumenteerde studie over Hendrik de Man en die
gebeurtenissen worden daar verteld.
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U bent wel echt student geweest.
Ja, en nochtans was ik een soort werkstudent. Daar vader niet rijk was en ook mijn
broer nog studeerde, moest ik zelf voor mijn zakgeld zorgen: ik was preparator in
de apoteek van Bijloke, achteraf preparator voor anatomie, nadien nog van
patologische anatomie. Ook in het laboratorium van prof. Frans Daels heb ik gewerkt.
Hoe kwam het dat u geneesheer wilde worden? Was er in de familie een traditie?
Nee, die is pas later gekomen. Ik heb die beslissing getroffen toen ik 10 jaar oud
was, omdat de dokter van Bocholt een paardje had en een sjeesje. Dat te bezitten,
leek mij het hoogste geluk!
U bent nu 50 jaar dokter. Wat is de weerslag van uw ervaring?
Ik beschouw de geneeskunde nog als het mooiste beroep en indien ik morgen zou
herbeginnen, zou ik zonder aarzelen dezelfde weg opgaan en ik heb nochtans heel
wat tegenslag gekend.
Indien u een zoon had, zou u hem dus aanraden dokter te worden?
Ik zou trots zijn dat hij hetzelfde beroep koos maar ik zou toch nauwgezet nagaan
of hij er de nodige eigenschappen voor bezit. Ik zou eerst uitmaken of zijn lichamelijke
en geestelijke gezondheid er hem geschikt voor maken, of hij het leven liefheeft,
want als men het leven niet liefheeft, kan men er ook niet voor strijden. Ik zou trachten
te ontdekken of hij de innerlijke drang, de roeping in zich voelt en vooral zou ik
trachten te achterhalen of hij kunstminnend van aard is. En alvorens hem te laten
begaan, zou ik hem wijzen op de plichten en de grote verantwoordelijkheid
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die hem wachten. Ik zou hem zeggen dat de eed van Hippocrates hem heilig moet
zijn, dat het leven heilig is en dat het vaak in zijn handen zal berusten. Ik zou hem
vertellen dat hij vaak alleen zal staan met zijn geweten om over het leven van een
mens te beschikken. Ik zou er ook bijvoegen dat hij nooit beschaamd mag zijn
wanneer het niet tot een diagnose komt en ook dat hij zich niet mag schamen de hulp
in te roepen van een ander. Ik zou hem erop wijzen dat het beroepsgeheim onwrikbaar
is, dat de medicus in de uitoefening van zijn beroep geen vermoeidheid mag kennen,
dat de medicus boven alles een heer moet zijn en ten slotte dat trots alle evolutie,
trots alle omwentelingen in de maatschappij, wat er ook gebeure, de rol van de
medicus altijd dezelfde zal zijn: soms genezen, vaak ondersteunen en altijd
aanmoedigen.
Het is ontroerend zo een idealistische geloofsbelijdenis te horen uit uw mond.
Als men dat geloof niet heeft, heeft mijn vak geen zin. Men moet buiten de
geneeskunde ook de geneeskunst beoefenen. De Fransen maken een duidelijk
onderscheid: les sciences médicales et l'art de guérir. Ik heb daarover geschreven in
de brochure Medisch denken.
U werd doctor in de geneeskunde in 1912 en hebt u dan te Deinze als algemene
practicus gevestigd. Ik geloof dat u toen al drukke relaties had met de
kunstenaarskolonie te Sint-Martens-Latem.
Reeds als student had ik veel kontakt met kunstenaars en ik ben steeds een trouw
bezoeker geweest van de ateliers te Sint-Martens-Latem. Men heeft er trouwens van
verschillende zijden al op aangedrongen dat ik mijn memoires zou schrijven. Wie
heb ik hier niet gekend! Emile Claus - hij is zelfs nog mijn patiënt geweest in 1913.
Hij was, evenals Servaes, een uitstekend verteller, maar ge mocht hem nooit
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aanspreken als hij aan 't schilderen was in openlucht want dan antwoordde hij niet.
Hij had die gewoonte overgenomen van de Franse impressionisten. 's Avonds, als
ik moe was van 't werk, ging ik vaak naar zijn atelier en het was werkelijk ontspannend
om naar hem te luisteren en met hem te praten.
En de kunstenaars van de Latemse school zelf?
Ik heb ze allemaal gekend en allen verzorgd. Valerius de Saedeleer, Georges Minne,
Léon de Smet, Albert Servaes en vooral Gust de Smet, veruit de interessantste van
allemaal. Als ik al de anekdoten vertel over hem, zitten we hier tot een stuk in de
nacht.
Op zekere dag beslissen Gust en Léon de Smet, mijn kozijn Paul Kenis, - u weet
wel, de Vlaamse romanschrijver die het had voor de Franse dekadenten - en ik naar
Parijs te gaan. Dat was vóór 1914 en we zouden dat doen per fiets. Als leeftocht
hadden we een bloende mee - zo noemt men een cervelaatworst hier in de streek.
Acht dagen nadat we in Sint-Martens-Latem waren vertrokken, waren we al in Deurle
aangekomen!
Toen Gust een van zijn eerste schilderijen had verkocht, moest dat gevierd worden.
Gust woonde toen nog te Latem in een boerenwoning aan de vijver en hij zou ons
op een wafelbak trakteren. Van de 200 frank die hij voor het schilderij had gekregen,
had hij een stuk panne, een soort fluweel, gekocht voor zijn vriendin. Toen we
aankwamen, stond het deeg te gisten bij de grote Leuvense kachel, u weet wel, zo
een plattebuiskachel. Paul Kenis was ook weer van de partij en die had een ruiker
bloemetjes meegebracht, wat in die tijd nog niet zo gewoon was. Kenis gaf de bloemen
aan de vriendin en uit pure galanterie gaf hij haar een kus in de hals. Maar dat stond
Gust niet aan. Hij werd kwaad, greep de emmer met deeg en zwaaide die rond hem
als een zwaard. Het deeg vloog eruit en op
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ons en op het nieuwe mooie kleed. Maar Gust was nog niet gekalmeerd. Met een ruk
trok hij de Leuvense kachel uit de schouw en het roet vloog door heel de kamer. Ge
ziet van hier hoe we eruitzagen.
Dat mag men temperament noemen!
Servaes bewoonde toen een jachtpaviljoentje in het bos en telkens wij door het raam
gingen kijken, stak hij zich weg. Op zekere dag hadden Gust en Léon de Smet en
nog een paar anderen een tentoonstelling te Gent. Elke schilder had zijn schilderijen
opgehangen, alleen Servaes was er nog niet. Gust, die een spuiter was, zei tegen de
conciërge - het was juist in de tijd dat de eerste vliegmachines de lucht ingingen: ‘'t
Verwondert me niets dat hij te laat is, hij zal weer op een brood zitten en zijn atelier
rondvliegen.’ Al de anderen deden alsof ze het geloofden. Toen Servaes aankwam,
vertelde Gust de Smet wat hij aan de portier verteld had en Servaes, die ook een
grappenmaker was, ging naar de loge van de conciërge en zei: ‘Jef, geef me eens een
brood!’ De portier werd bleek, week achteruit en stamelde: ‘Ha nee, meneer Servaes,
hier niet alstublieft.’
Als ik de mannen van uw generatie hoor vertellen, heb ik altijd de indruk dat ze toen
echter en beter plezier konden maken dan nu! En de Van de Woestijnes, hebt u die
gekend?
Natuurlijk. Gustaaf van de Woestijne heb ik nog verzorgd evenals Jozef Cantré. We
hadden allemaal dezelfde kwaliteit: we waren allen even arm. Ook met Cyriel Buysse
heb ik uren gepraat toen hij zijn werkkamer boven de molen had, bij de molenaar
Serafien, die vaak bij ons kwam zitten. Het was een prettige tijd.
Maar dan is de eerste wereldoorlog gekomen en daar is iets gebeurd dat u later veel
last zou bezorgen.

Joos Florquin, Ten huize van... 3

281
Ik ben daar aktivist geweest zoals wijlen minister Vos en nog zovele andere huidige
vooraanstaanden. Bij mij is het zo gegaan. Toen ik met de studie klaar was, ben ik
me eerst nog gaan bekwamen in de interne geneeskunde in Parijs en München. Toen
ik in de praktijk kwam, was het met de geneeskunde eerder erbarmelijk gesteld.
Tuberkulose, tyfus en infektieziekten maaiden de mensen nog weg en de geneesheer
moest machteloos toezien. In die tijd waren er geen antibiotica, geen sulfamiden,
zelfs geen behoorlijke ziekenhuizen of klinieken, geen hersenchirurgie, geen hartof
longchirurgie. Van specialisatie was er geen sprake. Mijn eigen klinisch vak werd
mij aan de universiteit aangeleerd door drie neus-, keel- en oorartsen. Het leven van
de medicus was toen hard en hun verantwoordelijkheid groot. Ze beschikten over
geen auto, er was geen behoorlijk vervoermiddel voor de zieken, er waren vrijwel
geen klinieken: de arme vrouwen bevielen op een stromatras, afgedekt met
aardappelzakken, er was geen hygiëne. Zo was de toestand op medisch gebied. Toen
nu in 1915 de Gentse universiteit vernederlandst werd, kreeg ik in 1916 het aanbod
algemene patologie, dus de ziekteleer en interne geneeskunde waarover ik ervaring
had opgedaan in het buitenland, te doceren. Daarbij werd ik ook lid van de Raad van
Vlaanderen met het gevolg dat ik na de oorlog als aktivist werd veroordeeld. Ik week
toen uit naar Nederland en zette mij, samen met mijn eveneens uitgeweken Gentse
kollega's Speleers, Anton Picard, Schoenfeld en Van Bockstaele, opnieuw aan de
studie. Dat gebeurde in eerder minder prettige omstandigheden want als aktivisten
waren we te Leiden niet erg welkom. Waar normaal vijf jaar vereist waren om deze
studie te voltrekken, deden de vier uitgeweken Vlamingen het op 18 maanden en we
promoveerden met drie dan nog cum laude, wat in Nederland de hoogste titel is en
eerder zelden werd toegekend.
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Daarmee had u een tweede diploma als arts. Dan begint uw Hollandse periode?
Ik heb me dan in Middelburg gevestigd als internist, dus als arts voor inwendige
ziekten. Ook daar was ik niet welgekomen maar dat heeft niet lang geduurd. Ik kreeg
zelfs na één jaar van het stadsbestuur en van het bestuur der godshuizen de opdracht
de interne afdeling aan het stedelijk ziekenhuis op te richten. Ik heb daar een nieuwe
vleugel gebouwd en me verder geheel overgegeven aan mijn taak.
Met het gevolg dat zowel uit Holland als uit België de patiënten toestroomden en
dat zelfs vooraanstaande Belgische prominenten naar Middelburg kwamen om zich
door u te laten verzorgen. Maar in 1930 hebt u uw ontslag aangevraagd als internist
aan het ziekenhuis in Middelburg. Waarom?
Omdat ik heimwee had naar Vlaanderen en de Leie. Nog voor mijn straf was
opgeheven, kwam ik geregeld de grens over. Na de amnestie trachtte ik mijn aktiviteit
te verdelen: drie dagen in Middelburg en drie dagen in België. Maar dat kon niet
blijven duren en in 1935 heb ik dan ontslag genomen uit het ziekenhuis in Middelburg
en heb ik me hier gevestigd. Ik heb sinds toen altijd patiënten behouden in Holland
en het gebeurt nu nog dat boerinnen in Zeeuwse klederdracht hier in de wachtkamer
zitten.
Uw vertrek uit Middelburg is anders niet zo gemakkelijk geweest en men heeft alles
geprobeerd om u te houden. Er is daar een petitie geweest.
Zeven hoge personages schreven me een brief en lieten die tekenen door 1511
inwoners met het verzoek daar te blijven. Maar uiteindelijk hebben het hart en het
bloed gesproken!
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Uw specialiteit is dus inwendige ziekten en u bent de stichter en de leider van een
kliniek voor inwendige ziekten. Wat noemt men inwendige ziekten?
De ziekten van de inwendige organen: hart, longen, nieren, darmen, lever en
stofwisselingsziekten. Toen ik specialist werd, was ik de eerste die zich tot deze
ziekten beperkte. Sedertdien is ons vak versnipperd in zeker twaalf specialiteiten en
ik vind dat spijtig. Het verbrokkelen der interne geneeskunde in al die onderdelen,
met bijzondere opleiding voor ieder van ze, brengt heelwat gevaar mee; het inzicht
in de totale mens gaat verloren, in het organisch raderwerk werkt elk wieltje slechts
in verband met alle andere.
Leo Baekeland, de Vlaamse scheikundige die in Amerika het bakeliet uitvond en
in leven professor was aan de universiteit te Harvard, heeft op dit gevaar ernstig
gewezen in zijn boek The danger of superspecialisation. Niet alleen is dit gevaar
groot doordat de algemene blik verloren gaat, maar ook omdat het kontakt met de
psyche van de patiënt verloren gaat. Een der grootste gevaren die ik zie in dit tijdperk
van overspecialisatie, is dat in deze verbrokkeling der geneeskunde de rol van de
vroegere huisarts te niet gaat. Het mag niet zijn dat de huisarts een verkeersagent
wordt, die alleen nog aan de patiënt de richting aangeeft en de straat en het
huisnummer van de specialisten. De huisarts moet de spil blijven die met de patiënt
vertrouwelijk omgaat, zijn verleden kent, zijn zorgen en zijn erfelijke belasting.
Alleen als hij het nodig acht, betrekt hij een specialist bij het geval om op basis van
nieuwe gegevens en eventuele nieuwe technieken zijn diagnose toe te lichten. Ik
moet glimlachen als ik hoor dat de laatste specialisatie de psychosomatische
geneeskunde heet, d.i. de metode die het organische leven benadert door de psyche,
het zieleleven. Maar elk goed dokter is per definitie een psychosomaticus want het
is niet mogelijk een patiënt te behandelen
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als ge niet tot zijn gemoed spreekt. Voilà, dat is mijn antwoord op wat inwendige
ziekten zijn. In ons laboratorium gebeuren hier per jaar 25.000 onderzoekingen en
ik geloof dat ik in 1935 de eerste was om een eigen laboratorium van inwendige
geneeskunde op te richten. Sindsdien heb ik een twintigtal specialisten kunnen vormen
die nu in Brussel, Antwerpen, Brugge en andere steden hun man staan.
*
En zoals blijkt uit vele getuigenissen zijn deze specialisten dr. Martens dankbaar
gebleven:
‘Spijts alles heeft de interne geneeskunde in Vlaanderen zeer veel aan dr. A.
Martens te danken’ (Dr. Colle).
‘Ik ben blij en ik ben fier dat ik mag zeggen: ik kom van Martens’ (Dr. Buys,
Sint-Niklaas).
‘Als blijk van hulde aan dr. Martens die in de jaren 30 de openbaring bracht van
een wetenschappelijke inwendige geneeskunde’ (Dr. Caluwe, Deinze).
De villa van dr. Martens is een echt museum vol schilderijen en beeldhouwwerken
van Vlaamse meesters. In de tuin vooraan het huis staat het beeld De relikwiedrager
van Georges Minne. Aan de zijkant, in de ietwat strenge tuin die aan een kloosterpand
herinnert, ziet men in het centrum een paard, dat door Jos de Decker werd
gebeeldhouwd.
In de grote huiskamer, waar we de gastheer hebben horen praten, staat een bronzen
beeld dat Het bezoek heet. Het is van Rik Wouters en feitelijk moest het in de tuin
staan. Maar de eigenaar wil het kort bij zich hebben. Als we nu nog even verder
kijken, dan zien we een doek van Gust de Smet met een vaas, een bloemstuk uit de
laatste periode van Albert Saverijs, dat een beetje à la Rik Wouters werd geschilderd.
Het hangt hier nog maar drie maanden. De
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Maria is een mooi gepolychromeerd beeld, dat helaas beschadigd is. Van Maar het
komt of uit welke tijd het is, weet de heer des huizes ook niet.
Dit winterlandschap is van de negentiende-eeuwse Brusselse schilder Willem
Vogels. Het paard op de schouw is een nokpan, zoals die op het dak van de
Oud-Chinese woningen stond. Deze is van de periode van Ming, dus uit de periode
tussen 1368-1644. Van de Brusselse schilder Eugène Laermans, die in 1940 overleed,
is dit landschap.
Natuurlijk moest er hier een doek van Emile Claus hangen: een zomerlandschap
met koeien die terugkeren van de wei. Toen dr. Martens te Middelburg verbleef, had
hij zich van Claus een doek met de Leie aangeschaft om toch maar iets van de Leie
te zien. Het winterlandschap ernaast is van Permeke en aan de andere muur ginder
hangt een groot doek van de Brusselse negentiende-eeuwse dierenschilder Alfred
Verwée.
Bij zijn jubileum van 50 jaar medicus kreeg dr. Martens deze doos ten geschenke
van de Bond der Limburgers, waarvan hij erevoorzitter is. Ze bevat een prachtige
kollektie zegels met de schilden van Limburgse kloosters en gemeenten.
In de eetkamer hangt Frans Courtens op de centrale plaats: het schilderij stelt La
ferme de la Haie Sainte voor, de hoeve te Waterloo waar Napoleon verbleef. Als u
goed toekijkt, ziet u links de leeuw van Waterloo. Rechts is er nog een landschap
van Ensor, van voor de periode van de maskers. Het merkwaardigste in de eetkamer
zijn de toonkasten met Oud-Chinees porselein en keramiek.
In de hal hangt een doek van Servaes met een typische boerenfiguur. De doeken
die er verder hangen, zijn schilderijtjes van dr. Martens zelf: schilderen is zijn hobby.
Vroeger was het roeien en in deze tak was hij in 1908 zelfs kampioen van België
juniores.
Tot in de slaapkamer hangen in dit huis schilderijen. Dat
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Leiegezicht herkent men natuurlijk onmiddellijk: het is inderdaad van Albert Saverijs.
Ook dit ander gezicht op dezelfde rivier is van dezelfde schilder. Permeke hangt hier
met een avondlijk landschap en dat is een doek van de Brusselaar Marcel Stobbaerts.
Als we nu nog even in de studeerkamer rondkijken, hebben we een idee van de
belangrijkste kunstschatten die dit huis sieren en opvrolijken. De oude klok is een
erfstuk: ze komt van de Vlaamse taalkundige professor Vercoullie, de schoonvader
van dr. Martens.
Bij het brede raam dat alweer een ruim gezicht biedt op de Leievlakte, staat een
kinderkop van Rik Wouters. Het schilderij erachter heet Accessoires en het is van
Henri de Braekeleer, een van de grote voorlopers van de hedendaagse schilderkunst.
Van dezelfde Antwerpse schilder, die in 1888 op achtenveertigjarige leeftijd overleed,
is een studie van de bekende Geograaf.
Van Willem Vogels zagen we in de huiskamer al een doek; hier zien we van hem
een Hemel en van Boulanger Zomergraan.
Dat kinderlijke winterlandschap is van Valerius de Saedeleer. In de toonkast hier
staat Saksisch porselein, niet dat van het liedje, maar van Kändler. Er zijn stukken
bij waar maar drie exemplaren van bestaan. Nog eens Willem Vogels met een
Stadsgezicht. Dit is dan het bekende schilderij De lezende vrouw van Henri de
Braekeleer, naar het woord van de gastheer het mooiste en het kostbaarste dat hij
bezit. Het doek van Breitner stelt een gezicht op Rotterdam voor 's avonds in de
regen. Deze gouache met De lezende vrouw is van Jakob Smits en het bloemstuk
wat verder is van James Ensor. De vrouw met de bok ten slotte is van de Franse
beeldhouwer Emile Bourdelle, die de leermeester was van Rodin.
*
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Dr. Martens, u bent de stichter van de eerste dieetkliniek te Astene en u bent de grote
specialist van deze leer, die u in België hebt ingevoerd. Wat verstaat u onder dieet?
De rationalisatie van de voeding, aangepast aan de funktionele afwijkingen van het
organisme: een aangepaste voeding dus voor elke groep zieken.
U hebt op dat stuk heel wat gepubliceerd.
In 1940 bezorgde ik het boek Medische voedingsleer. De tweede uitgave van dit
boek kwam in 1953 uit en wel in twee delen: Algemene Voedingsleer en Bijzondere
Voedingsleer. Deze boeken behandelen, na de voedingsfysiologie, de verschillende
metabolismen, het geheel van de verschijnselen dus die het opnemen, het afbouwen,
de resorptie, de assimilatie en het verwijderen der afvalprodukten der voeding
beheersen. Verder wordt er daar ook gehandeld over de waarde der vitaminen, over
de betekenis van de voedingskompositie, de voeding volgens leeftijd, de algemene
voedingsbegrippen. Het zijn boeken die zich richten tot dokters.
Daarnaast zijn er een hele reeks die een breder publiek aanspreken.
Zeven delen over ziekenvoeding, bestemd voor patiënten, met de nodige richtlijnen
in verschillende ziektegroepen en 500 keukenrecepten in ieder deel!
De meeste zieken kunnen die dan wel met profijt konsulteren?
Er bestaat de voeding van de hart- en bloedsomlooplijder, van de maaglijder, de
nierlijder, de darmlijder, de leverlijder, de suikerzieke, telkens dus een reeks
voorschriften en keukenrecepten. Het is een ontzaglijk werk waar ik tien jaar aan
besteed heb; het werd geschreven voor verstandige
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patiënten en dokters. Er staat duidelijk in wat voor elke ziekte is toegelaten en
verboden, want u weet wel dat men sommige ziekten maar mag hebben als men een
bepaalde graad van verstand heeft! In elk keukenrecept is precies uitgerekend hoeveel
vetten erin zitten zodat de patiënt kan kiezen en meteen weet dat hij het toegelatene
niet overschrijdt.
Mede onder uw impuls kwam er een wetenschappelijk centrum voor dieetvoeding
tot stand en deze vereniging zonder winstdoeleinden heeft een omvangrijk werk
uitgegeven: ‘Dieetboek-Dieetbladen’ waarvoor u de inleiding hebt geschreven en
ook enkele hoofdstukken hebt behandeld.
In het komitee van het Wetenschappelijk Centrum zetelen een hele reeks
vooraanstaande prominenten en de beste specialisten zowel van de verschillende
universiteiten als erbuiten hebben eraan meegewerkt. Het doel is: rationalisatie van
de voeding en voorlichting geven op voedingsgebied; ook de bestrijding van
kwakzalvers die dieetprodukten op de markt brengen. Dat centrum werd gesticht
door de goeverneur van Antwerpen en mij en onder impuls van prof. Massard, nadat
ik over dit onderwerp een lezing had gehouden. Deze dieetbladen richten zich
andermaal tot de patiënten en de dokters. Het eerste deel is hoofdzakelijk bestemd
voor de geneesheer en geeft hem de nodige teoretische en praktische beschouwingen
waarop een bepaald dieet is uitgebouwd. Het tweede deel bestaat uit losse bladen
voor de patiënt: ze worden hem door de behandelende geneesheer overhandigd en
bevatten voorschriften, rantsoenbepalingen en eventueel keukenrecepten die voor
zijn geval geschikt zijn.
Krijgen we daar een voorbeeld van?
Ja, dat kan ik u wel geven. Dank zij de moderne wetenschap is het leven van de mens
met gemiddeld 15 jaar ver-
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lengd. Dit heeft als gevolg dat de bloedsomloopziekten in ernstige mate zijn
toegenomen. Zo kunnen we zeggen dat ongeveer 1 mens op 5 boven de 50 jaar aan
verhoogde bloeddruk lijdt met zeer ernstige gevolgen, vooral voor het hart, de nieren
en de bloedvaten.
Het dieet is een van de voornaamste hulpmiddelen in deze gevallen en kan als
onontbeerlijk beschouwd worden.
De basis van dit dieet is keukenzoutbeperking in de voeding. Nu neemt een normaal
individu 10 g tot 15 g zout per dag in normale omstandigheden. Naargelang van de
ernst der verschijnselen moet dit kwantum tot 5,21 en zelfs tot 1/1 g op 24 uur
teruggebracht worden.
Bij ernstige gevallen is het onvoldoende geen keukenzout aan de spijzen toe te
voegen, aangezien 1 l melk b.v. reeds 6 g zout bevat, maar moet het dagrantsoen
opgemaakt worden uit die spijzen die arm zijn aan zout, en zelfs bij zeer ernstige
gevallen is het nodig een beroep te doen op industrieel ontzoute produkten. Doet
men dit niet, dan gaat men regelrecht naar ongelukken. Ophouden van vocht in de
weefsels of in de longen, enz. dat fataal kan verlopen.
Een typisch voorbeeld is dat van de suikerziekte. Suikerziekte is een
stofwisselingsziekte, waarbij door de slechte werking van het pancreas de bloedsuiker
verhoogt en de nieren de overtollige suiker trachten te verwijderen. Nu heeft elke
patiënt een bepaalde tolerantiegrens voor de koolhydraten, de stoffen uit de voeding
die de suiker vormen. Er moet dus een voeding opgebouwd worden waarin de
hoeveelheid koolhydraten beneden de grens van deze tolerantie gehouden wordt.
Daarvoor wordt de patiënt in de kliniek opgenomen en daar wordt door dagelijks
berekende rantsoenen de tolerantie bepaald. Is deze te gering, dan moet ze door
insuline of andere stoffen, langs de mond genomen, de hoeveelheid suiker in het
bloed normaliseren. De voeding van een suikerzieke kan alleen in een kliniek
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bepaald worden waar de tolerantie en het evenwicht vastgesteld kunnen worden.
Het idee van die dieetbladen is nieuw. Hoe worden ze ontvangen?
De ontvangst bij de dokters is zo geweest dat twee maanden na het verschijnen we
verplicht geweest zijn 100.000 dieetbladen te doen bijdrukken.
Ze bestaan alleen in het Nederlands. In Ars Medici, la revue internationale pour
le médecin practicien, vraagt prof. Regniers dat er een Franse vertaling moge komen
‘afin que nos confrères francophones puissent eux aussi disposer d'un traité de
diététique alliant le sens pratique à la rigueur scientifique’.
U hebt in 1955 in het tijdschrift van de Ekonomische Raad voor Vlaanderen een
artikel geschreven waarin u pleit voor de industrialisatie van de dieetvoeding. Is
daar iets van gekomen?
Ik meen de eerste in Europa geweest te zijn en in de eerste uitgave van mijn boek
had ik er al voor gepleit dat de ziekenvoeding geïndustrialiseerd moest worden. Laten
we een voorbeeld nemen daar u er van houdt. Een hartpatiënt heeft oedemen,
gezwollen handen en voeten. Die zijn gezwollen omdat het hart niet in staat is het
lichaam van zout te verlossen. Om dat te kunnen, mag er geen zoutaanvoer gebeuren.
Welnu, in de gewone keuken nemen we dagelijks van 10 tot 15 gram zout. Dit
zoutgehalte moet verlaagd worden tot vijf, of twee, of zelfs 1 gram en minder, maar
thuis kan men niets klaarmaken beneden de vijf gram. Daarom was het nodig een
beroep te doen op een industrie die bereide produkten zou bezorgen die ontzout zijn:
groente zonder zout, vlees dat ontzout is en zo meer. Als u die produkten met bepaald
zoutgehalte in bussen ter beschikking hebt, kunt u een dieet berekenen.
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Als een ernstig patiënt de voorschriften niet volgt, moet ik maar even zijn gewicht
en zijn voeten kontroleren en ik weet het! Indien men nu over geen geïndustrialiseerde
produkten beschikt, kan men in de keuken vrijwel geen afwisseling brengen.
Amerika is met die produktie dan begonnen en op dit ogenblik zijn daar meer dan
honderd fabrieken van zoutloze produkten. Ook wij hebben een vereniging van
industriëlen gesticht, die tot doel heeft de dieetprodukten te produceren en te
propageren, vooral dan wat groente betreft, vlees, meelspijzen, diepvries, enz.
U hebt een sterke reputatie van bekwaamheid en vaardigheid. Voelt u zich altijd
zeker?
O nee. Ik heb me vaak machteloos gevoeld en ik heb vaak slapeloze nachten
doorgebracht omdat ik mijn diagnose betwijfelde of omdat ik de diagnose als
ongunstig aanvoelde. Een leek weet niet wat het is over een mensenleven te moeten
beslissen, hij bevroedt niet wat een vreselijke macht aan de medicus wordt toegekend,
een macht waarvan zijn eigen geweten de enige rechter is. De dokter is inderdaad
vrij van alle menselijke wetten maar daardoor is hij alleen en strenger onderworpen
aan de morele wetten. Iedere dag en met iedere vooruitgang der medische wetenschap
wordt het veld der verantwoordelijkheid ruimer. Na vijftig jaar praktijk kan ik zonder
schroom zeggen dat ik nog altijd angst en twijfel ken en dat ik nog slapeloze nachten
doormaak, omdat ik me zorgen maak om een patiënt. En ik durf erbij zeggen dat de
geneesheer, die deze zorgen niet meer kent, de praktijk moet neerleggen. Maar ik
zeg er dan ook nog bij dat het leven van de geneesheer mooi is en dat zijn beroep
prachtig is, als hij de roeping heeft.
Ik zou hier een vraag moeten stellen over de etatisatie van de geneeskunde, maar
die zal wel minder gunstig aankomen vrees ik.
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Het is een der mooiste veroveringen van de tijd dat de staat voor een sociale wetgeving
heeft gezorgd die de behoeftigen steun verleent in ziekte, ouderdom en
werkonbekwaamheid. Maar vanneer men er op aanstuurt van de geneesheer een
ambtenaar te maken, die vooral papieren moet invullen en afschrijven, dan ontkent
men de elementaire roeping en de waardigheid van de medicus. De geneesheer is de
man die in de grote gebeurtenissen van het leven zijn medemens te hulp komt: bij
zijn geboorte, in zijn ziekte en bij zijn sterven. Hij moet deze bijstand kunnen verlenen
in volle waardigheid. Hij staat hiervoor alleen met zijn plichtsgevoel en zijn geweten
en beide eisen een onbegrensde onafhankelijkheid. De dokter moet in de ogen van
de patiënt en in de ogen van de maatschappij een heer zijn, met alle eigenschappen
aan dit woord verbonden, en dit kan hij alleen als hij zijn beroep in volle
onafhankelijkheid kan uitoefenen.
Er staat nog een ernstige vraag op de agenda: in verband met een geleerd en
wetenschappelijk genootschap hebt u in 1939 ‘stormachtige’ dagen gekend.
Dat is mij meer voorgekomen. Ik heb feitelijk vier keer mijn leven moeten
herbeginnen. Maar in 1939 is het vrij spectaculair geweest.
De Vlaamse Akademie voor Wetenschappen was toen pas gesticht en de
Koninklijke Akademie voor Taal en Letterkunde droeg mij met algemene stemmen
voor als lid. De socialistische minister Arthur Wouters ging op dat voorstel in en
stelde mij voor als lid. Toen begonnen in Brussel strubbelingen, waarvan de
achtergrond nog steeds niet helemaal duidelijk is. Mundeleer hield toen een
interpellatie om deze benoeming heftig te kritizeren op grond van mijn aktivistisch
verleden. Op dat ogenblik was er in de Kamer een enorme meerderheid voor mij
maar Kamiel Huysmans, die toen voorzitter van de Kamer was, was toe-
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vallig die namiddag afwezig en zo kon de stemming niet plaatshebben. Drie dagen
later werd er dan over gestemd en toen bleek de grote meerderheid een kleine
meerderheid te zijn geworden. Ik werd toen een beetje van overal onder druk gezet
om vrijwillig ontslag te geven maar de keikop die ik was en altijd geweest ben,
weigerde dat spel te spelen. Ik antwoordde onveranderlijk: ‘Ik zal het doen als ik het
wenselijk acht.’ Zo is het ministerie dan gevallen na heel wat artificiële en gewilde
sensationele herrie in de pers en in het land. Ze zijn toen van overal op mij
losgesprongen als wolven, ik heb bundels dreigbrieven ontvangen en werkelijk, laat
ik zeggen, minder prettige momenten beleefd. Maar ik heb me niet als een politieker
willen gedragen en mijn lijn strak gevolgd: toen het ministerie dan gevallen is, heb
ik ook ontslag genomen.
Wat was de grond van die manifestaties?
Het was zeker een politieke berekening om het ministerie te doen vallen. Vele mensen
manifesteerden trouwens zonder duidelijk te weten waar het om ging. De Waalse
Ufac, die met de benoeming begaan was, verzocht me te mogen komen spreken. Ik
heb ze hier ontvangen en na het onderhoud zegden ze me ronduit: we wisten niet dat
het zo was. Als u in het Walenland konferenties wil geven over uw geval, dan zullen
wij aan uw zijde staan.
Ik praat niet graag over deze moeilijkheden, ik zou namen moeten noemen en
‘nomina sunt odiosa’. Trouwens, al deze schommelingen hebben mijn gemoed en
mijn geest gerijpt. Ik heb er geen wrok van overgehouden voor niemand, en er alleen
het grote voordeel uit bewaard dat onze dagelijkse kleine kommer toch maar nietigheid
is en geen zorgen waard. Daarbij is de filozofie van Uilenspiegel mij eigen geworden:
‘Het is zo goed buikpijn te hebben omdat het zo prettig is wanneer het weer overgaat.’
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In mei 1940 hebt u toch nog de gevolgen moeten dragen van deze heftige
gebeurtenissen.
Dat is nog dramatischer geweest. Juist toen de oorlog uitbrak, was ik pas van een
breuk geopereerd door dr. Seebregts in Brugge. Op tien mei wou ik absoluut naar
huis en vertrok met mijn vagen. Onderweg werd ik tegengehouden door een officier
die, toen hij vernam dat ik de beruchte Martens was, me zonder vorm van proces
aanhield en me met mijn eigen vlagen naar het kamp Le Vernet in Frankrijk liet
voeren. Ik heb daar drie maanden verbleven, samen met nog andere vooraanstaande
Vlamingen die met de spooktrein waren aangekomen.
Onder de tweede oorlog bent u dan opnieuw professor geworden aan de universiteit
in Gent.
Jawel, op voordracht van de universiteit en zonder de inmenging van de Duitsers. Ik
had dat als voorwaarde gesteld. Ik nam ook niet de plaats in van iemand anders maar
volgde prof. De Stella op, die tot het emeritaat was toegelaten. Ik werd dus professor
voor inwendige ziekten in de grote kliniek en heb me daar ingespannen om er moderne
laboratoria en auditoria in te richten. Mijn professoraat is door mijn kollega's en door
mijn studenten gewaardeerd geworden. Gedurende deze periode heb ik menigvuldige
publikaties op het gebied der interne geneeskunde bezorgd en een generatie gevormd
waar ik nog steeds kontakt mee heb, en ik heb enkele assistenten kunnen vormen die
toonaangevende internisten zijn in het Vlaamse land. Maar ik heb voor dit alles zwaar
moeten boeten want een kliek franskiljons van Gent had toen gezworen dat ze mijn
huid zouden hebben.
Ik stond op geen enkele lijst en werd door niemand aangeklaagd, tenzij dan door
een jong auditeur. Hij kwam me hier in mijn eigen huis aanhouden - dingen die een
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auditeur niet doet - en hij deed dat dan nog zonder mandaat. Zijn voornaamste
betichting was dat ik onder de oorlog artikels geschreven had in het Algemeen Nieuws,
die A.M. waren getekend. Iedereen wist dat die voorletters de afkorting waren van
de naam van de hoofdredakteur, Alfons Maertens. Alleen de betrokken auditeur zag
er Adriaan Martens in. Ook al verklaarde Alfons Maertens openlijk dat die artikels
van hem waren. Barbertje moest hangen! Ik ben van plan eerlang deze zaak nader
toe te lichten. Een ander verwijt was dat ik de begrafenis van Rosa de Guchtenaere
had bijgewoond, wat juist was, maar ze was 20 jaar patiënte van me geweest. Ik heb
dan in mijn oude dag nog pensionaat gedaan. Later werden die maatregelen onder
druk van de algemene verontwaardiging tenietgedaan.
Ik zou het nu nog even moeten hebben over uw andere publikaties - het zijn er meer
dan tachtig - maar ik schrik er voor terug: het zijn titels om een buitenstaander te
doen rillen. Ik zal er maar een lezen: ‘Klinische onderzoekingen over de secretie en
de werking van pepsine en chymosine in verband met de waterstofionenconcentratie
van het maagsap’!
Dat is de titel van mijn proefschrift in Leiden en handelt over de zuurtegraad van het
maagsap.
Mag ik dan eindigen met deze opmerking? Men zegt wel eens dat de moderne klinieken
een soort fabrieken zijn geworden, waar men nog belangstelling heeft voor een ziekte
maar niet meer voor de zieke.
Met die opmerking speelt u me direkt in de kaart. De moderne geneeskunde heeft
door de sociale rol die ze vervult een neiging de gemeenschap op het voorplan te
schuiven ten nadele van het individu. De echte geneesheer is hij die het individualisme
in de geneeskunde hooghoudt en die gemoed, geest en lichaam als een drievoudige
eenheid
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beschouwt. Geen enkele van deze drie faktoren mag zijn interesse missen. Aan de
psychosomatische geneeskunde, die zich nu als specialiteit aanmeldt, bestaat er geen
behoefte. Wie als medicus het psychische bij zijn patiënt miskent, zal nooit medicus
bij de gratie Gods zijn en veel tekortkomen in zijn werk. De geneesheer mag nooit
vergeten dat buiten de geneeskunde de geneeskunst bestaat en dat deze een ernstige
ondergrond van psychologie, van zielkunde vereist. De geneesheer moet een humanist
zijn, een bekwaam vakman maar ook een mens met ruim begrip voor de evenmens.
Soms zal hij kunnen genezen, maar altijd zal hij moeten kunnen lenigen en helpen.
Uitzending: 4 juni 1963.
Dr. Adriaan Martens overleed te Astene op 26 september 1968.
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Achiel van Acker
Sint-Annarei 23a, Brugge
Als kamervoorzitter Achiel van Acker zijn voordeur opentrekt, kijkt hij uit op een
van de mooiste oude wijken van Brugge. Vlak voor hem de Sint-Annarei, waar nog
af en toe een schip voorbijvaart. Rechts de Spinolarei en links de Spiegelrei met de
typische gevels. In de verte het Jan van Eyckplein waar nu nog de Poortersloge
bestaat.
Het huis zelf dateert uit de zestiende eeuw en staat naast het bekende huis van de
oude brouwersfamilie De Meulemeester, dat voor de verfilming van het boek
L'empreinte du dieu van Maxence van der Meersch werd gebruikt. We zijn hier in
de oude handelswijk van Brugge, vlak bij de volkswijk van de Carmerstraat en
zijstraten.
De kamervoorzitter heeft deze woning, die twee huizen omvat, pas in het begin
van 1964 betrokken.
Als de bezoeker de drempel overstapt, staat hij in een ruime hal en wordt
onmiddellijk opgenomen in de stijlvolle sfeer die uitgaat van antieke meubels en
oude schilderijen.
Links is nog een venstertje waar de kantwerksters indertijd hun kant kwamen
afleveren. Boven de deur kijkt de kop
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van de hertog van Alva naar die van de graaf van Egmont, die over de andere deur
waakt.
Een houten engel kijkt neer op het oude beeld van een heilige vrouw, waarboven
een Kruisafneming van Joseph Neutens hangt. Deze Madonna met Kind wordt
toegeschreven aan de zestiende-eeuwse Vlaamse schilder Jan Gossaert, beter bekend
als Mabuse, en deze Graflegging dateert uit 1519. Ze is van de Duitse schilder Michel
Wolgemut. Deze andere Madonna van een italianizerende Vlaamse schilder is uit
de 17de eeuw, en deze fraaie edeldame werd in 1622 geschilderd door de
Antwerpenaar Frans Pourbus de Jongere.
Uit de 16de eeuw is dan weer dit oude schilderij in de trant van Breugel.
*
Mijnheer de Minister, ik dacht bij een nuchter politicus op bezoek te komen en ik
ontdek tot mijn verrassing een poëtisch verzamelaar.
Ik kan daar niet uit. Ik heb van jongs af een voorliefde gehad voor oude voorwerpen,
oude boeken, prenten, schilderijen. Ik denk zelfs dat ik eigenlijk antiquair had moeten
worden, dat ik mijn roeping een beetje heb gemist.
Is dat een verzuchting die ingegeven wordt door de een of andere politieke
ontgoocheling?
Absoluut niet. Ik heb niet te klagen, ik zou zelfs zeggen integendeel: de politiek is
me goed meegevallen. Maar ik hou nog meer van oude meubelen en boeken en al
wat ge in dit huis verzameld ziet. Het spijt me alleen dat ik aan zekere oude
voorwerpen, die ik bezit, niet meer aandacht kan besteden. Daar stelt de politiek dan
weer haar eisen. Trouwens, ik heb hier te Brugge indertijd een winkel gehad
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waar ik o.m. antikwiteiten verkocht. Ik heb die moeten opgeven wegens de
gezondheidstoestand van mijn vrouw, die me dan weer veel meer waard was dan de
kostbaarste antikwiteiten.
Specializeert u zich bij dat verzamelen?
Specializeren is veel gezegd. Ten andere, de goesting verandert met de jaren, dat is
een beetje zoals met het eten en drinken! Een tijdlang heb ik er een voorliefde voor
gehad alles te verzamelen wat betrekking had op de ambachten, gedurende enkele
jaren was het dan alles wat betrekking had op de moeder en sedert enkele jaren is
het al wat betrekking heeft op de folklore. Al wat oud, waardevol en schoon is, komt
ervoor in aanmerking. Het enige probleem is het allemaal te kunnen plaatsen. Ge
moet straks maar eens boven gaan kijken.
Maakt u van deze dingen een studie? Ik bedoel: onderzoekt u vanwaar ze komen,
wie ze gemaakt heeft, uit welke periode ze zijn?
Ik zou dat graag doen maar ik heb er weer de tijd niet voor. De enige studie waar ik
me min of meer konstant mee bezighoud, is de folklore. Daar heb ik een enorme
belangstelling voor en speciaal dan voor de spreekwoorden en de zegswijzen. Ik heb
steeds veel kontakt gehad met kleine mensen - ik kom zelf uit een volksbuurt - en
het viel me dikwijls op hoe kleurig het volk zich kon uitdrukken. Uit pure liefhebberij
ben ik dan alles gaan optekenen en hoopte tot 75 eigenaardige wendingen te komen.
Toen ik er voor de eerste keer mee ophield, waren het er duizend. Ik ben er later dan
weer mee begonnen en haalde de 3000. Hoeveel het er nu al geworden zijn, weet ik
niet meer. Het is wel benediktijnenwerk maar het voordeel is dat ge er op elk moment
aan door kunt werken.
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Schikt u daar iets mee te doen of blijft het persoonlijk, bezit?
Aanvankelijk deed ik het louter voor mijn plezier, maar nu denk ik eraan de
verzameling toch uit te geven omdat er zoveel dingen in voorkomen die anders
verloren zullen gaan. Daarbij is het niet mijn bedoeling louter het spreekwoord of
de zegswijze te geven met verklaring, maar er ook de anekdote bij te voegen die er
de eigen kleur aan geeft, en ook na te gaan hoe ze in verband staan met de
gebeurtenissen van vroeger, met de geschiedenis, welke de herkomst is.
Wat heeft die studie u geleerd?
Veel wijsheid! En ook welk een onvermoede taalvaardigheid en verbeelding het volk
bezit. Op zeker ogenblik kreeg ik het in mijn hoofd op te zoeken wat er bestond aan
zegswijzen, spreekwoorden en zeispreuken waarin de duivel ter sprake komt, zo
Vlaamse als anderstalige. Ik dacht: als ik er 40 vind, zal dat een mooi resultaat zijn.
Hoeveel denkt u dat ik er gevonden heb?
Ik doe een gok. Ongeveer 300... misschien?
Iets meer dan 1500!
Krijgen we daar een paar staaltjes van?
Spartelen als de duivel in het wijwatervat. Of deze minder bekende: de deugd gaat
in het midden, zei de duivel, en hij liep tussen twee kapucijnen.
*
Op de benedenverdieping beschikt de kamervoorzitter over twee bureaus. Allereerst
een ontvangkamer voor de bezoekers: hier heeft hij een gedeelte van zijn boeken
over Brugge en Vlaanderen ondergebracht.
Boven de biblioteek hangt een typisch gezicht op Brugge
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uit de Oostenrijkse tijd: op de afgebrande toren van het Belfort staat een kap en links
is de Waterhalle waar de schepen konden binnenvaren.
Zo schilderde Isidoor Opsomer de gastheer in 1959 en dit is een Hollands landschap
van dezelfde schilder. Het Leiegezicht is natuurlijk van Albert Saverijs.
Deze vrouwenfiguren zijn van Jef Lambeaux en deze 17de-eeuwse engeltjes van
een Brugs schilder. Eronder staat een kopie van de relikwiekast van de H. Ursula
door Memlinc. Dit is het portret van vader en moeder Van Acker met een kleinkind,
twintig jaar geleden, en onder deze Oogst van René van den Berghe staat een plaket
met in reliëf het beeld van de koningen van België.
Het tweede bureau is een meer intiem werkvertrek met in het midden een mooie
oude, Vlaamse tafel. Tussen de twee vensters staat een groep van beeldhouwer Albert
Poels met Tijl, Nele en Lamme Goedzak, een geschenk van de socialistische partij.
Voor de ramen hangen glasramen met spreuken die typisch zijn voor de heer des
huizes: ‘Doe wel en zie niet om.’ - ‘Ken uzelf.’
Hier ook spreken vele voorwerpen van Brugge: een oud stadsplan uit de 15de
eeuw, een panorama van de stad met een syntese van de torens en de molens, boven
de schouw een zeldzame gravure met de oude poorten en weer boeken, oude boeken
uit de 16de en 17de eeuw.
Van de Madonna met de Appel maakte schilder De Vriendt deze kopie en dit is
het allereerste beeld van de gastheer, gemaakt door Jan Clecvitsi.
*
U bent niet alleen folklorist, u bent ook dichter. Nog onlangs verscheen er een bundel
van u: ‘Drie sterren’.
Dat is feitelijk een lang gedicht dat ik voor enkele vrienden
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in een privé-plaket had uitgegeven. Ondertussen is het in de handel gekomen en is
het aan de derde of vierde uitgave toe.
Dat is een heel sukses.
Veel sukses, ja. Waaraan het ligt, weet ik niet, maar vrienden hebben me geschreven
dat ik vol levenswijsheid stak. Ik geloof dat, ik aanvaard dat.
Dat was niet uw proefstuk.
Nee. Ik heb altijd gedichten geschreven zonder goed te weten wat een gedicht was.
Van het ogenblik dat het rijmde, dacht ik dat het poëzie was. Dat er ‘voeten’
bestonden, dat wist ik niet. In die tijd kende ik alleen de voeten waarmee ik
marcheerde. Aan folklore en literatuur doen is voor mij een vorm van rusten. Zo
gauw ik met vakantie ben, voel ik de behoefte om te schrijven.
Hoeveel bundels hebt u uitgegeven en welke waren dat?
Eigenlijk alleen die Drie sterren waarover u het had en dan Moederweelde, een
bundel die verscheen in 1926.
Had die ook sukses?
Die haalde een grote oplage, voor een gedichtenbundel dan toch.
Kreeg u er kritiek op?
Jawel, en de kritiek was zeer gunstig. Karel van den Oever heeft er in Vlaamse Arbeid
over geschreven maar hij was niet goed te spreken over het slechte Nederlands van
dichteres Van Acker. Ook Gust Vermeylen bracht in zijn kritiek hulde aan de
gevoelige dichteres van deze moedergedichten. Ik heb toen heel wat brieven ontvangen
die mij getroffen hebben.
Mogen wij naar een voorbeeld luisteren?
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Ik heb hier toevallig, - ik weet dat bij de televisie toch alles toevallig is, - ik heb de
bundel hier toevallig bij de hand. Laten we zeggen Heur kind, dat aan mijn eigen
moeder was opgedragen.

Heur kind
Heur kind, daar rijst een schone plicht,
Veel schoner dan het schoonst gedicht
Maar zwaar.
Heur kind, o wat het worden zal
Ze weet het niet,
In 's levens dal
Klinkt menig lied verloren.
Maar eeuwig blijft het kindje haar
Een kindeke uitverkoren.

In die tijd hebt u niet alleen deze zachtzinnige poëzie geschreven, daar was ook
heftige bij. Ik liet me vertellen dat u na de eerste wereldoorlog ooit een gedicht over
Borms hebt geschreven en voorgedragen.
Ik weet welk gedicht u bedoelt. Dat was eigenlijk geen gedicht dat geschreven was
voor Borms of aan hem opgedragen. Het ging wel over de Vlamingen, over de wijze
waarop ze behandeld werden en ook over de vervolgingen die tegen hen werden
aangespannen, vervolgingen die tenslotte het gevolg waren van wantoestanden die
voor en na en ook gedurende de eerste wereldoorlog bestonden. Vele Vlamingen in
het leger waren verbitterd omdat ze slecht werden behandeld, - het bevel was
uitsluitend in het Frans. Dat gedicht ging over alle Vlaamse veroordeelden, dat zat
in de lucht van die tijd. En ik heb inderdaad vaak gedichten voorgedragen.
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Vaak schamen dichters zich over hun eerste bundel. Is dat bij u ook zo?
Helemaal niet. Elke leeftijd geeft wat hij inheeft. Ik heb in die jaren - dat moet 1925
geweest zijn - ook het scenario geschreven voor een film over Brugge. Dat was voor
een wedstrijd en op de vooravond van de inzendingsdatum heb ik heel her verhaal
gedikteerd aan mijn vrouw en broer, want er moest meer dan één eksemplaar zijn en
van een schrijfmachine was er geen sprake. Het scenario moest onder kenspreuk
worden ingeleverd en achteraf bleek dat ik de bekroonde was. De Metro Goldwyn
Mayer was in de zaak kommercieel geïnteresseerd en ze vonden de opvatting en de
uitwerking om Brugge voor te stellen uitstekend: alleen moest ik de fond veranderen.
Op die leeftijd kunt ge alles veranderen maar niet de fond, dat was een heilig stuk
van u zelf, dus heb ik daar radikaal nee op geantwoord. Ik begreep wel wat het was:
er zat te veel sociale opstandigheid in en Frankrijk kwam er niet gunstig uit! Ik heb
het sindsdien niet meer herlezen.
Dat was dan voor de oudere periode. Maar op de poëziedagen te Wemmel hebt u
onlangs recent werk voorgelezen.
Dat was een keuze uit een volumineuze bundel, waarbij Kleengedichten en
Grafschriften zijn, ook vol levenswijsheid zal men zeggen.
Ik heb zo een gevoel dat er bij die ‘grafschriften’ wel peper zou kunnen zijn.
Dat laat ik aan de beoordeling van de lezer of kijker over. Hier zijn er enkele:
‘Wie verstand heeft is soms niemand.
'k Had een titel en was iemand.’
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‘Daar 'k vrees had een minuut
Te laat te zijn voor het onthaal,
'k Belandde een uur te vroeg,
Verhakkeld, in het hospitaal.’
‘Ik ook had in de oorlog mijn deel,
Erkentelijk was de natie.
Ik leverde poer en geschut
En kreeg een decoratie.’
‘Voor menig die in de oorlog viel
Staat hier een kruis geplant.
Op ieder kruiske staat geverfd:
“Hij stierf voor 't vaderland”.
Hoe de andren stierven weet ik min,
Ik zelf die stierf met tegenzin.’
‘Ik dreef handel in wind en liet de mensen hopen,
Op een denkbeeldig rijk aandelen te doen kopen.
Als 't waar is dat de hoop doet mensen leven,
Dan heb ik ze waar voor hun geld gegeven.’
‘Blijf, wandelaar, niet treurend staan,
'k Ben ook niet om uw lot begaan.’
‘Ik was een arme dichter,
Mijn leven was er naar.
Ik woog, zei men, niet zwaar,
Maar nu weeg ik nog lichter.’

Dan een ander, een opschrift bij het ingaan van het kerkhof:
‘Wandelaar wil niet wanhopen
D'aarde is voor eenieder mild.
Hier krijgt ge een plaatsje
Eer ge wilt,
Zonder piston of achterlopen.’
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Levenservaring?
Ja, dat heb ik in vele gevallen vastgesteld. Een ander nog:
‘Als wereldburger vol genie
Maakte ik veel sensatie.
Ik vond voor iedere moeilijkheid
Steeds een complicatie.’

Dat is waarschijnlijk door de politiek geïnspireerd?
Ja, er zijn veel mensen die feitelijk de moeilijkheden zoeken waar de vraagstukken
zeer eenvoudig zijn. Ze stellen zich dan gewichtig aan en denken dan dat ze iets
gedaan hebben. Een ander nog:
‘Men zei: als ge in de oorlogbrand
Veel gevochten hadt voor 't vaderland,
Dankbaar bleef de natie.
't Is waar. Toen ik gestorven was
Kwam er een rede bij te pas
En op mijn doodskist lag
De nationale vlag
en een decoratie.’

Dat is cynisch.
Ja.
‘In het leven had ik veel vrienden verworven
maar mijn beste vriend is met mij gestorven.’

Dat is wijsheid voor elke dag.
*
Oud potwerk en een oude klok staan in deze gang die naar de oude keuken leidt. In
deze ouderwetse keuken heeft de gastheer alle voorwerpen samengebracht die in de
loop der
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tijden in de keuken werden gebruikt: een oude kast van 1605, koperen en tinnen
gerei, een oude weegschaal, de vuurpot om de benen te verwarmen en de doofpot
om het vuur te doven.
Daarboven dan schilderijen uit de vorige eeuw die het keukenwerk illustreren, en
bij het venster een oud kantkussen, waarop men zo verder kan werken.
Toen het gips van deze schouw werd weggekapt, kwam deze arduinen kop te
voorschijn. Op de muurborden weer oude gezichten over Brugge en in de hoek onder
de oude sulferpot de oude kruisboog.
Deze lantaren komt van een vissersschuit en een ander eksemplaar boven de deur
is een gevellantaarn. Via de trap, waaronder de alkoof is, kan men naar de eerste
verdieping.
*
Hoe bent u tot de politiek gekomen? Waren het de omstandigheden of was het
roeping?
Ik zou zeggen een roeping, die door de omstandigheden werd aangewakkerd.
U bent een werkmanszoon. Was er in de familie enige traditie of voorbeeld?
Helemaal niet. Mijn vader was mandenmaker van beroep en woonde in de wijk van
de Ezelspoort of Oostendse poort. Er waren thuis twaalf kinderen en van mijn elfde
jaar ben ik bij vader in de stiel moeten komen.
Dat betekent dat u alleen lagere school hebt gedaan.
Ja, bij de broeders Xaverianen in de Ezelsstraat, de zogenaamde armenschool, want
er bestaan twee soorten Xaverianen. Ze bestaat nu nog ongeveer in dezelfde toestand.
In die tijd woonden we in het Klaverstraatje. Officieel was dat
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toen de Lodewijk van Casselstraat maar iedereen zei het Klaverstraatje en nu heeft
de steeg de oude volksnaam weer gekregen.
Waren de toestanden toen zo erg dat u op elf jaar van school moest blijven?
Dat gebeurde feitelijk al vroeger. De wet op het verplicht onderwijs tot 14 jaar werd
pas goedgekeurd op de vooravond van de oorlog en werd pas na de oorlog toegepast.
De sociale toestand van de arbeiders was toen erbarmelijk. Om dat met een voorbeeld
te illustreren: het gebruikelijk loon was toen 3 frank per dag. Eén brood kostte van
25 tot 27 centiemen en in die tijd werd drie keer zoveel brood gegeten als nu. Vlees
kwam er bij de werkman bijna nooit op tafel: een klein stukje 's zondags en verder
bij een huwelijksfeest of de eerste kommunie. Veel arbeiderskinderen kregen voor
't eerst schoenen bij hun eerste kommunie, dus als ze elf jaar werden, en dat waren
dan nog dikwijls schoenen die van de oude markt kwamen. Voor de rest liepen ze
altijd op klompen met of zonder riem. Welnu, mijn vader was een zelfstandig arbeider,
wat betekent dat zijn beroep nog slechter was dan dat van een knecht. Van mijn
zevende jaar moest ik dan ook meehelpen en werd in de winter twee maanden van
de school thuisgehouden om garnaalmandjes te maken. Dat was klein werk en een
kind kon dat.
En van avondlessen was er ook geen sprake?
Toch wel. Ik ging 's avonds naar de Franse les om halfnegen maar als ik dan wegging,
vond vader dat ik vroeg met het werk ophield!
Hoe lang waren de werkdagen dan wel voor een kind?
Om halfzeven opstaan en dan moest ik met de kruiwagen - een stootwagen hebben
we nooit bezeten - de afgewerkte mandjes wegbrengen naar het beurtschip, de
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‘bargie’, op het kanaal Gent-Oostende. De nacht van vrijdag op zaterdag was extra
zwaar want dan was het marktdag. Op vrijdagavond werkten we tot 12 uur en om
halfvier moesten we er dan weer uit om klaar te zijn voor de markt, die om halfzes
begon. Ik ben meer dan één keer van slaap opnieuw tegen mijn bed gevallen als vader
mij kwam roepen.
Men kan zich zulke toestanden nu niet meer indenken. Welke herinnering hebt u aan
uw vader?
Voor een arbeider was mijn vader een belezen man, die af en toe naar de biblioteek
ging. Maar vooral toch was hij een man die buitengewoon goed kon vertellen,
legenden en kindervertellingen. Ik ken nu nog heelwat verhalen uit zijn tijd. Trouwens,
toen reeds vertelde ik - voor één centiem - zijn verhalen verder aan de makkers en
fantazeerde er natuurlijk nog een heleboel bij. Vader was groter dan ik en hield zich
kaarsrecht en toch noemde iedereen hem Stafje. Hij was aangenaam in de omgang,
kon een gezelschap uitstekend bezighouden maar was daarbij toch uitermate streng.
Maar ik ben daar zeer tevreden om, dat heeft mij deugd gedaan.
En moeder?
Was gesloten als een boek en een vrouw met buitengewone karaktersterkte. Zelfs in
het grootste leed - en met 12 kinderen komt ge wat tegen - bewaarde ze een glimlach
en ze klaagde nooit. Er zijn enkele kinderen gestorven en ze heeft veel andere
tegenslagen gekend, maar er was nooit iemand die kon zien, zelfs in de familie niet,
of ze leed. Ze had weinig of geen omgang met de mensen van de buurt maar had een
innerlijke sterkte. Ze was werkelijk wat men noemt een heilige vrouw. Ik heb haar
nooit een woord kwaad horen vertellen en zelfs als ze wist dat het kwaad was geschied
en ze hoorde er over spreken, dan zei ze: ‘Als ge alles moet geloven wat er verteld
wordt!’
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U was dan soldaat in de eerste wereldoorlog.
Dat werd ik maar in september 1916. In 1914, twee uur voordat de Duitsers Brugge
binnenvielen, ben ik als zovele andere jonge mannen naar Noord-Frankrijk gevlucht.
Toen moest ik daar aan de kost komen. Ik ben dan teruggekomen naar het
Veurne-Ambachtse en heb vooral te Veurne schepen gelost en geladen en onder de
zak van 100 kilo gelopen. Ook heb ik schipper gespeeld en voer over en weer tussen
België en Noord-Frankrijk om materiaal van het leger aan te brengen. Veertien dagen
nadat ik daar uit dienst was gegaan, is er een bom op de boot gevallen en werd heel
het schippersgezin gedood. Verder heb ik dan nog enkele tijd in een steenbakkerij
gewerkt, en ook aan de wegen. Ik heb daarover ook gedichten geschreven. Als ik
schipper werd b.v., dacht ik dat ik veel van de wereld ging zien. Ik moest dan de
ervaring opdoen dat de schipper nergens thuishoort en dat was de inspiratie voor het
gedicht Overal en nievers.

Overal en nievers
‘Een waaiende vendel,
Een slepende drendel,
Die op en die nere,
Die weg en die were,
De vaarten afsjobbelt,
Afzeilt en afrobbelt.
Al ketsen, al zeilen,
Al schoren, al peilen,
Op trek of op sleep
Met klauwen en reep.
Overal zwalpt dit huis,
Overal is het thuis,
Of liever
't Is overal en nievers.’
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Wanneer kwam u dan bij het leger?
Bij gebrek aan soldaten werd er een biezondere wet goedgekeurd en zo werd ik
ingedeeld bij het speciale kontingent, waar ik feitelijk van de klas 1918 was. Zelfs
het feit dat ik maar met één oog zag, veranderde daar niets aan. Ik kreeg mijn opleiding
in Grandville, in het departement Le Mans, en daarna werd ik tewerkgesteld in een
munitiefabriek bij Le Havre. Er waren daar duizenden Belgische soldaten en die
hadden ontspanning nodig. Ik schreef daar een toneelstukje in verzen, Kerstavond,
simultaan toneel, rechts het front, links bezet België. Op de avond van de opvoering
was de souffleur ziek en moest ik voor hem inspringen, ook al had ik niet de minste
ervaring. Tijdens de pauze moest ik dan nog spreken. Het tema was ‘Terug naar
Vlaanderen’ en ik had mijn tekst perfekt van buiten geleerd. Natuurlijk stropte ik
ineens in het midden en liet er een halve vloek bij gaan, maar ik kon dan toch verder.
Door dat optreden kwam ik in kontakt met de pater jezuïet Mortier, een goede
Vlaming, die zich bezighield met de ontspanning en de geestelijke leiding van de
manschappen. Hij vroeg me waar ik leren spreken had en vertelde me dan hoe een
goede spreker het moet doen. Had ik het vooruit allemaal geweten, ik had nooit
durven spreken. Hij nodigde me dan uit om met hem mee te werken. De Belgische
Standaard of Ons Vaderland schreef toen een wedstrijd uit voor gedichten en
novellen. Ik deed er aan mee maar de wapenstilstand kwam dan en over de hele zaak
werd niets meer gehoord.
Toen ik in oktober 1919 terug te Brugge was, zie ik daar in de boekhandel een
bundel Grafrijmpjes liggen van R.V. Mortier en ik stel tot mijn verbazing vast dat
mijn gedicht het eerste gedeelte uitmaakte van de inleiding!
Wat dan toch een bewijs was voor de kwaliteit! Maar nu op onze beurt: hoe en waar
hebt u in het publiek leren spreken?
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Ja, hoe leert ge dat? Ik ging elke zondagavond naar het patronaat of de kongregatie,
waar er voor de kinderen gelegenheid was om te spelen. Verder was ik lid van
verschillende verenigingen en al gauw was ik ook telkens voorzitter. Er was dan wel
dikwijls ruzie, zodat het bestuur herkozen moest worden maar ik was dan toch weer
voorzitter. Zo werd er ook een onthoudingsbond gesticht en ik was weer voorzitter.
Mijn eerste voordracht heb ik uitgesproken in 1912 en het ging over de
geheelonthouding. Ik weet nog goed dat ik, om goed te bewijzen dat alkohol slecht
was, alkohol had meegebracht en die in brand stak! En ik leefde volgens mijn
principes! Mijn eerste glas bier dronk ik op de vlucht naar Frankrijk en mijn eerste
borrel toen. ik dertig jaar was. Nu ben ik op dat stuk iets milder geworden!
Het goede maar met mate! Er is daar nog een ander probleem. U had niet veel
onderricht gekregen. Hoe kon u dat bijwerken?
Ik heb in heel mijn jeugd geen papiertje zien liggen of ik heb het opgeraapt. Voor
en na schooltijd moest ik vrachten manden wegdragen naar groentekwekers,
bloemisten en visverkopers en ik kreeg die lading dan op mijn kop geplaatst. Maar
als ik een papier zag liggen, zette ik de vracht op de grond en raapte het op om het
te lezen. Ik moest dan wachten tot ik iemand kon vragen om de vracht opnieuw op
mijn hoofd te zetten en zo kwam ik wel eens wat later thuis, hoe snel ik ook liep.
Vader zei dan altijd: Hebt ge de santjesmarchand weer gezien? Ik kon ook lang voor
de boekenwinkels staan en ik zie nu nog de boeken die ze daar verkochten. Van 't
minste drinkgeld dat ik kreeg, 10 of 20 centiemen, kocht ik steeds een boekje. Een
mandenmaker zit op een plank om te werken, daarbij heeft hij nog een plank in zijn
rug en hij werkt ook op een plank. Wel onder mijn plank zat altijd een boekje. Lezen
was een echte passie. Mijn oudste zuster heeft me later verteld dat ze ooit de
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brandende petroleumlamp van mijn bed heeft afgenomen toen ik op mijn boek in
slaap was gevallen.
Hoe bent u dan socialist geworden?
Wel, zelfs toen ik nog in het patronaat was, ging ik af en toe naar het Volkshuis,
waar ik niemand kende, puur uit plezier om daar wat te zitten en een limonade te
drinken. Ik kende trouwens geen enkele socialist, er was er geen enkele in heel onze
wijk en een socialist ging trouwens door voor het type van de duivel of van de slechte
mens. In de oorlog is dat gaan rijpen en in 1919 ging ik al mee meetings geven, met
of zonder debat. Ik was toen nog soldaat maar stak me natuurlijk elke keer in burger.
Na de oorlog werd ik eerst opnieuw mandenmaker, dan kwam er nog handelsreiziger
bij. Feitelijk was het mijn droom een boekhandel te beginnen.
Wat bracht u dan eigenlijk tot het socialisme?
Socialistische lektuur die ik kreeg van een vrouw van de familie: de moeder van
professor Plancke van Gent. Dan de lektuur van het roos zondagsblad van Vooruit,
waarin ik de eerste letterkundige bijdragen leerde kennen. Ik herinner me nog zeer
goed dat ik daar voor 't eerst Het duivelstuig van Stijn Streuvels heb gelezen en ik
zou nu nog dat koppig boertje kunnen beschrijven.
En wat dan vooral de doorslag heeft gegeven, waren de onmenselijke sociale
toestanden die op heel mijn jeugd hadden gedrukt. Ik sprak u straks over het eten
maar met de woning was het al even erg. Mijn geboortehuis bestond uit een keuken
en wat ze noemen een schotelhuis en dan de zolder. Het bed van de ouders stond in
de keuken, de kinderen sliepen op de zolder. En wij hadden het nog niet het slechtst.
In onze straat was er een gezin met 22 kinderen en de armoe en ontbering die daar
geleden werden, is niet te beschrijven. Daaruit is dan een gevoel van opstand ge-
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groeid, van oppositie tegen de bestaande orde en zo ben ik in de socialistische partij
gekomen.
Wat dachten uw ouders van die evolutie?
Ze lieten me begaan. Er was in de familie al sympatie voor het Daensisme en ik weet
nog goed dat, toen priester Fonteyne zich hier voor de partij van Daens kandidaat
stelde, ik op de dag van de verkiezingen naar de kerk ben gaan bidden opdat hij
verkozen zou worden. Zondags na de zondagsschool liep ik elke keer naar het andere
eind van de stad om er De Volkseeuw, het blad van de Kristelijke Demokraten, te
kopen. Toen ik 12 jaar was, heb ik er zelfs mijn eerste artikel in gepubliceerd om
een bepaalde toestand in onze straat aan te klagen. Ik had toen wellicht ook in die
richting kunnen evolueren.
*
Als onze gastheer genodigden heeft, ontvangt hij ze in deze prachtige eetkamer.
Boven de lambrizering staan er vier landelijke gezichten: de bloemen van de lente,
de oogst van de zomer, de vruchten van de herfst en de schaatspret van de winter.
Voor iemand die op de St.-Annarei woont en tot de St.-Annaparochie behoort,
vindt de gastheer het normaal dat hij een beeld van Sint-Anna bezit. Het staat op een
oude Vlaamse bahut.
Ook hier zijn weer oude Brugse stadsgezichten: de Burcht met de nu afgebroken
St.-Donaastoren, die men ook ziet op deze prent van de Vismarkt. Boven de oude
Vlaamse buffetkast staat een dekoratief paneel, links een prachtig zestiende-eeuws
schild van Garemijn en op de schouw een kopie van Memlinc.
Na de oorlog 1914-1918 kreeg Achiel van Acker de leiding
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van de socialistische jonge wachten en begin 1920 werd hij propagandist voor de
Algemene Centrale van fabrieksarbeiders. Kort daarna werd hij sekretaris van de
federatie der vakbonden, opsteller van het weekblad en van de verkiezingsmanifesten.
Hij werd de spil van de partij en slaagde erin het socialisme te doen doorbreken in
Brugge, dat traditioneel een burgerlijk bastion was.
In 1926 werd hij samen met vijf andere gekozenen gemeenteraadslid van Brugge.
In 1927, toen hij 29 jaar oud was, werd hij lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en al gauw ook lid van het bestuur van de partij, waar hij
zowel Emile Vandervelde als Hendrik de Man als voorzitter kende en in hun plaats
het dagelijks bestuur voorzat. Tot 1940 hield hij zich als auteur van wetsvoorstellen
en verslaggever vooral bezig met sociale en ekonomische vraagstukken, waarin hij
zich als specialist door iedereen deed aanvaarden. In deze periode legde hij de
grondslag van zijn latere grote sociale politiek. In die tijd al heeft hij een paar
regeringen boven de doopvont gehouden.
*
Toen u al aktief was in de politiek en daar al een betaalde funktie had, bent u toch
nog een boekhandel begonnen hier in Brugge.
Dat heb ik gedaan om een inkomen te hebben. Als propagandist werd ik inderdaad
betaald maar ik verdiende minder dan een bode. Nu ligt het niet in mijn aard iets te
vragen voor mezelf: ik heb dat nooit gekund of gedaan. Ge kunt dat bedeesdheid
noemen of hoe ge wilt. In elk geval wlde ik geen hoger loon vragen en daarom begon
ik die boekhandel, omdat het de handel was waarvoor ik het meest voelde en ook
omdat ik die handel kon beginnen zonder kapitaal. Ik had een enorme voorraad eigen
boeken, die
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als basis diende. Ik kocht hele vrachten op veilingen en ik kon in de Sint-Jacobsstraat
een winkel openen. Het viel mee, de prijzen gingen ineens omhoog en achteraf kon
ik een hoekhuis op de Eiermarkt betrekken met vier uitstalramen. Het huis met zijn
gevel van 1600 is er nog maar het is nu een banketbakkerij. Naast de tweedehands
boeken handelde ik ook in gravures, af en toe ook in schilderijen en antikwiteiten.
Ik deed dikwijls goede zaken omdat ik dingen rook zonder ze ooit gezien te hebben!
U was daarbij ook nog uitgever.
Dat was het gevolg van een diskussie onder schrijvers, die klaagden dat het zo moeilijk
en zo duur was boeken uit te geven. Ik beweerde dat ik een boek op de markt kon
brengen voor 3 frank. Ze pakten me op mijn woord en ik heb de uitgeverij De Garve
opgericht die o.m. De zoete inval van Richard Minne heeft uitgegeven, De klok van
Brulez, enz. Ook dat viel mee. Die uitgaven gingen per abonnement en op korte tijd
had ik 1800 vaste afnemers. De uitgeverij had wel een goede naam want onlangs
kreeg ik nog een bestelling! In 1938 heb ik dan alles opgegeven, zoals ik reeds
vertelde, wegens de gezondheidstoestand van mijn vrouw.
U had in die tijd hier te Brugge een gezellige vriendenkring waarvan o.m. Raymond
Brulez en goeverneur Richard Declerck lid waren. De kring heette ‘Maffia’.
Het was een mystifikatie! Elke zaterdagavond hadden we een gezellige bijeenkomst
van beeldhouwers, schilders, architekten in een ouderwets Brugs café. Het gebeurde
ook dat we op een vrije namiddag al eens met de boot naar Damme voeren. Als er
nu op een van die bijeenkomsten iemand op bezoek kwam, dan zeiden we tot elkaar:
Doe de papieren weg. De bezoeker vond dat mysterieus en veronderstelde dat er wat
achter zat, dat er verplichtingen of standregels waren
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en de naam ‘Maffia’ maakte alles nog geheimzinniger. Maar in feite was het een
grap!
*
Toen de oorlog in 1940 uitbrak, was het de bedoeling van Achiel van Acker in België
te blijven. Op 13 mei reisde hij naar Brussel om erop aan te dringen dat men het Lam
Gods in veiligheid zou brengen naar Pau. Hij vernam toen dat hij als lid van het
dagelijks bestuur naar Frankrijk moest. Op 11 juli was hij terug in België.
*
Tijdens de tweede wereldoorlog was u één van de organizatoren van de
verzetsbeweging. Wanneer en hoe bent u daarmee begonnen?
In 1940 al, in het najaar, in de herfst. Aanvankelijk ging dat niet gemakkelijk omdat
het moeilijk was kontakten te leggen. Maar stilaan vonden we mekaar: mensen van
het vroegere dagelijks bestuur en anderen die mee wilden doen. Waren daar o.m. bij:
Herman Vos, vader Merlot, Anseele, enz. Er waren weken dat we negen vergaderingen
hielden. Iemand die daar zeer aktief en kranig geweest is, is Nic Bal. Tot de laatste
dag van de oorlog heeft hij veel gevaarlijk werk gedaan en op de eerste vredesdag
kwam hij me vertellen dat hij met alles ophield. Ik heb voor hem veel respekt. Onder
de Vlamingen was ook Louis Major zeer aktief en voor wat hij gepresteerd heeft,
doe ik nog altijd mijn hoed af. Hij bezorgde boodschappen heel het land door, ging
mensen bezoeken, hielp de gezinnen van de getroffenen en deed meer van dat soort
gevaarlijk werk.
Hoe was de verhouding met Hendrik de Man?
De Man liet me bij mijn terugkeer begin juli vragen onmid-
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dellijk bij hem te komen. Ik heb dat niet gedaan maar ik heb hem achteraf enkele
keren toevallig ontmoet en heftig met hem gediskussieerd en hem veel dingen
voorspeld. Het heeft niet mogen helpen. Hendrik de Man was een buitengewoon
verstandig man, maar sommige dingen verstond hij niet. Daarbij ontbrak het hem
aan een zekere menselijkheid en werd hij beheerst door een grote ambitie, waarvan
hij tenslotte het slachtoffer is geworden.
U werd dan door de Gestapo gezocht en hebt dan van 1942 tot 1944 moeten
onderduiken.
Ik deed dat zo goed dat ze hier in Brugge dachten dat ik in Engeland zat. Ik had
voordien al moeilijkheden gehad, maar omdat ik graag gezien was, werd ik steeds
ontzien of tijdig verwittigd dat ik gevaar liep en dat men mij zou aanhouden. En
inderdaad, op een morgen om halfvijf stopte er een auto in de straat. Ik was thuis
maar ik had natuurlijk alle schikkingen getroffen om me te verbergen. Ze hebben
drie uur lang het huis afgezocht en zelfs in veel van mijn boeken gekeken maar zonder
sukses. Nochtans zat ik achter boeken verscholen. Ik had trouwens een systeem
bedacht dat ze mij nooit zouden kunnen vinden, maar dat verklap ik niet. Ze hadden
het huis moeten afbreken om mij te vinden. Ik ben dan 's avonds laat over de
tuinmuren kunnen vluchten en ik ben me dan gaan verschuilen in een huis waar
Duitsers logeerden en waar ik dus met de schildwachten voor de deur geen gevaar
liep. Ik heb mijn moustache - ik heb ze nu nog - laten groeien om onherkenbaar te
zijn, want om uit het Brugse te raken, moet ge altijd over een brug en dus kon men
altijd kontroleren. Ik ben dan in de Kempen geweest, in Gent en in Antwerpen, maar
uiteindelijk bleek dat alleen Brussel veilig was, omdat in een grote stad niemand zich
van u iets aantrekt. Zelfs in Antwerpen vraagt men na een paar dagen: wie is die
meneer die daar al twee keer is binnengegaan?
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U was voorzitter van de ondergrondse socialistische partij en die heeft beslist de
Belgische Werkliedenpartij om te vormen tot de Belgische Socialistische Partij.
Waarom van B.W.P. naar B.S.P.?
Ik mag zelfs zeggen dat ik een van de promotors was van deze verandering. Ze hield
ook verband met de vakbonden maar het was er me vooral toch om te doen de partij
niet tot de werklieden te beperken maar ze ruimer open te stellen.
Na de oorlog werd u minister in de regering Pierlot, die bestond uit mensen die in
Londen geweest waren en mensen die in het vaderland de oorlogstijd hadden
doorgebracht. Hoe was de verstandhouding tussen deze twee groepen?
De verhouding was niet goed. Er was een wereld tussen: de enen verstonden de
anderen niet. De Londenaars hadden geen begrip voor de toestand hier en dat is wel
normaal. Nieuws dat wordt overgebracht, bereikt de mens nooit in zijn oorspronkelijke
vorm. Het wordt gewijzigd, vervalst, overdreven, anders geïnterpreteerd, onvolledig
verteld. Tussen flitsen nieuws en de werkelijkheid is een groot verschil. Welnu, de
Londenaars kenden de werkelijkheid niet. Ze gaven zich rekenschap noch van de
gemoedstoestand van de bevolking, noch van de werkelijke toestand en dat gaf
aanleiding tot allerlei moeilijkheden.
U was in dat ministerie belast met twee departementen.
Aanvankelijk had ik maar één portefeuille, die van Arbeid en Sociale Voorzorg.
Maar op zeker ogenblik is er een konflikt geweest met de kommunisten, die toen
deel uitmaakten van de regering, omwille van het bevel aan de verzetsgroeperingen
hun wapens in te leveren. De kommunistische minister van Volksgezondheid dreigde
met ontslag indien dat bevel werd uitgevaardigd. Dat is een hele historie
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geweest; er heeft zelfs een mars naar Brussel plaatsgehad, dat zijn dingen die we nu
allemaal vergeten zijn. We hebben het heel moeilijk gehad in de regering om door
te zetten want er werden allerlei redenen gevonden van juridische aard en zo om aan
het bevel te ontsnappen. Ten slotte is het een kleine minderheid geweest op de 18
ministers, nl. de eerste-minister, ik en nog een andere minister, die positie heeft
durven kiezen en die haar wil heeft kunnen opdringen met het gevolg dat iedereen
kent: het grote gevaar dat ons land in een anarchistische toestand zou terechtkomen
was hiermee bezworen. De kommunistische minister nam ontslag en ik kreeg het
departement van Volksgezondheid erbij omdat niemand anders het riskeerde...
Als minister van Arbeid en Sociale Voorzorg hebt u in enkele maanden tijds de
grondslagen gelegd van een nieuw en omvattend systeem van sociale verzekeringen.
Kunt u dat niet met een paar voorbeelden illustreren?
De gedachte was bij mij al sinds jaren gegroeid dat al wat de sociale verzekering
betreft, samengebracht moest worden. Het was eerst noodzakelijk een deel van het
administratief werk te vereenvoudigen. Voor de oorlog had de werkgever al 23
formulieren in te vullen voor de werknemer en al de bijdragen waren verschillend:
de ene was forfaitair, de andere uitgedrukt in percent van het loon; de ene bijdrage
werd betaald om de maand, de andere om het jaar, een derde bij elke uitbetaling van
het loon. Daarbij bestond er voor elke verzekering een afzonderlijke kontroledienst.
In tweede instantie wilde ik dan aan elke verzekerde de zekerheid bezorgen dat
hij in regel was. Er moest bijgedragen worden voor werkloosheid, ziekte, pensioen,
gezinstoelagen, vakantie. Maar wie denkt eraan voor zijn pensioen te zorgen als hij
dertig jaar is? Wat kan het een vrijgezel schelen dat zijn baas in orde is voor de
gezinsbijdragen? Met de nieuwe wet is het zo, dat wie voor de verzekering in
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regel is, ook voor alles in regel is en de verzekeringen voor werkloosheid, ziekte en
invaliditeit, die voor de oorlog vrij waren, zijn nu ook in deze ene allesomvattende
verzekering opgenomen. Deze wet werd in oorlogsomstandigheden uitgewerkt in
nachten dat wij van de kou met onze overjas aan zaten te bibberen. Maar sinds 28
december 1944 wordt ze toegepast.
*
In de moeilijke naoorlogse periode werd Achiel van Acker dan voor het eerst officieel
belast met de samenstelling van de regering. Op 11 februari 1945 kon hij zijn eerste
regeringsploeg voorstellen, in augustus de tweede. Deze bleef aan tot maart 1946.
In de korte minderheidsregering Spaak van maart 1946 was hij andermaal minister
van Arbeid en Sociale Voorzorg en dezelfde maand werd hij voor de derde maal
eerste-minister van een regering die 5 maanden aanbleef. Als eerste-minister werkte
Achiel van Acker vooral aan het ekonomisch herstel van het door de
oorlogsomstandigheden gehavende land.
*
Na de oorlog werd u dan voor het eerst eerste-minister.
Ja, dat was begin februari 1945. Toen men me daarover sprak, werd ik rood van het
schrikken. Ik was er nooit op uit geweest minister te worden, laat staan eerste-minister.
Ge kunt in heel mijn loopbaan geen enkel gebaar, geen enkel woord vinden dat erop
zou wijzen dat ik er ooit aan gedacht heb minister te worden. Mijn ambitie was altijd
geweest volksvertegenwoordiger te worden maar zeker niet meer. Nu was er wel
enige reden voor om mij
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te vragen: ik ben altijd een aktief en aanwezig lid geweest van de partij en het
parlement; ik kende de toestand in het land en de mentaliteit van de bevolking en
dat was in die dagen nodig.
Het waren geen gemakkelijke dagen.
Nee, ik mag zeggen dat ik eerste-minister ben geworden in tamelijk moeilijke
omstandigheden, veroorzaakt door bepaalde konflikten en ook als gevolg van de
moeilijkheden inzake bevoorrading. Ik was minister van Arbeid toen op het einde
van het bevrijdingsjaar, met de jaarwisseling, in Wallonië een algemene staking
uitbrak in de kolenmijnen en ook ten dele in de metaalnijverheid. Ik was op dat
ogenblik voor 't eerst in Londen voor een konferentie. Ik kreeg bericht dat ik
onmiddellijk moest terugkomen, maar ik kon geen vliegtuig of boot krijgen.
Uiteindelijk ben ik dan maar met een afgedekt bootje teruggekomen. Hier in Brussel
wist men niet goed wat te doen, noch de heer Pierlot, noch generaal Erskine. De
volgende week werden de moeilijkheden nog groter omdat de bevoorrading mank
liep: dat is de week geweest dat de vrouwen het departement van Bevoorrading en
ook het kabinet van de eerste-minister hebben bezet. Ik heb dan op een nacht een
regering gevormd, die als voornaamste opdracht had de bevoorrading te verbeteren.
Daar ik de mentaliteit kende, had ik gauw een oplossing klaar. De volgende dag
ontving ik het bezoek van de ambassadeurs van Amerika en Engeland, ook van Bedel
Smith, de fameuze Bedel Smith, en van de generaals Erskine en Sherman. Ze vroegen
mij wat ik nodig had voor België. Ik heb geantwoord: niets! Ze waren natuurlijk heel
verwonderd want ze verwachtten dat ik een heleboel eisen ging stellen in verband
met de bevoorrading. Ik heb dan aan Bedel Smith uitgelegd wat ik van plan was te
doen en hij keek daar zo van op dat hij er de ambassadeurs bijriep om het hun te
zeggen. Hij heeft zich dan tot mij gewend en
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gezegd: Meneer, met u wil ik tot het einde van de wereld gaan. Au revoir. En het
was afgelopen.
Maar in augustus 1946 is uw regering gevallen en een andere socialist, nl. Kamiel
Huysmans, slaagde er wel in een nieuwe regering te vormen.
De regering van de meeuw op één poot, die negen maanden aanbleef. Mijn regering
is gevallen omdat ik in de minderheid werd gesteld. Er is het volgende gebeurd. De
drie partijen namen deel aan mijn regering maar wegens het incident Van Glabbeke
werd ik in de Senaat met één stem in de minderheid gesteld. Die stem kwam
ongelukkig van iemand van mijn partij en ik heb geweigerd verder te doen. Ondanks
het aandringen van velen heb ik ook geweigerd de regering opnieuw te vormen. Het
lag me zo zwaar op de maag, dat ik het voor niets ter wereld opnieuw wenste te doen.
Na al de inspanningen die ik had gedaan, had ik dat niet verdiend. Ik had niet alleen
mijn eigen verantwoordelijheid gedragen maar ik had ook de verantwoording van
anderen op me genomen. Het is misschien een gebrek maar wanneer iemand grote
moeilijkheden kent en bevreesd is de verantwoordelijkheid op zich te nemen, dan
ben ik altijd geneigd ze in zijn plaats te nemen en dat was toen ook gebeurd. Ik heb
me als eerste-minister nooit zelf gespaard en ik heb altijd het moeilijkste gekozen,
waar het traditie is dat het moeilijke aan anderen wordt gegeven. En we hadden grote
moeilijkheden gekend, wat de kolen betreft b.v.
Die hebben u dan ook een reputatie bezorgd!
Ha ja, want sedertdien bezit ik de titel van Açiel Çarbon! Er lopen daarover zoveel
anekdoten dat ge er een hele avond door kunt vertellen. Een van de eerste dagen was
daar de vrouw van een kollega die zich een kat had aangeschaft. Ik kwam er op
bezoek en hoorde dat die kat Açiel
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heette. Ik vroeg waarom. Antwoord: ze doet in de kolen precies zoals gij! Maar er
waren nog meer moeilijkheden dan anekdoten. Toen ik eerste-minister werd, was de
kolenproduktie 23.000 ton per dag, waar de normale produktie 100.000 ton was.
Men is dat nu vergeten maar dat gebrek aan kolen was de reden van alle
moeilijkheden. De mensen moesten bij de bakkerijen in de rij staan om brood te
krijgen, er reed maar de helft van de trams, geen liften in de grote flatwoningen.
Kamer en Senaat dachten eraan in dezelfde zaal te vergaderen bij gebrek aan
verwarming, de helft van de waren werd op de zwarte markt verkocht. Ik wilde de
produktie te allen prijze normalizeren omdat we een land van manufakturen zijn, dat
betekent dat we zoveel mogelijk moeten kunnen uitvoeren. We zijn inderdaad, alle
verhoudingen in acht genomen, het eerste nijverheidsland en het eerste handelsland
van de wereld. Alleen als wij 40 % van wat wij fabriceren aan het buitenland kunnen
verkopen, kunnen wij bestaan. Voor de Verenigde Staten b.v. ligt dat heel anders:
als die 5 % kunnen uitvoeren, leven ze als rijke mensen. Om nu heel dat proces aan
de gang te brengen, moesten er kolen zijn en ik heb dus getracht door verschillende
maatregelen de produktie op te voeren. Eerst door beloningen, die de eigen arbeiders
moesten stimuleren, en ook door tegemoetkomingen aan de werkgevers, die sinds
jaren met een nijverheid in verval stonden. Maar ik heb heel wat moeilijkheden
moeten overwinnen om dat te kunnen bolwerken. Om een paar voorbeelden te geven:
op zeker ogenblik werden er Duitse krijgsgevangenen tewerkgesteld in de mijnen.
Ik begon ermee in Limburg omdat het om verschillende redenen het gemakkelijkst
was daar te beginnen, al was het maar om de taal alleen. Er moesten voor die mensen,
het ging om een 15.000 man, barakken gemaakt worden. Drie ministers wilden zich
met die zaak bezighouden en ik ging daarmee akkoord op voorwaarde dat er een
verantwoordelijke was. Zij moesten dus iemand

Joos Florquin, Ten huize van... 3

325
aanwijzen, want ik ben er altijd voor geweest aan iemand veel macht te geven maar
hij moet er dan de verantwoordelijkheid bijnemen. Er werd iemand aangeduid, een
generaal. Ik eiste van hem dat de krijgsgevangenen op een bepaalde maandag zouden
beginnen en hij gaf zijn woord. Voor alle zekerheid laat ik die generaal de zaterdag
van tevoren komen en ik vraag hem of alles in orde is. Er was niets in orde. Ze waren
het vergeten, er waren geen auto's. Hij had er dan nog twee gevraagd waar hij het
met een kon doen, want het was in die tijd niet makkelijk een auto vast te krijgen.
De generaal explikeerde mij dus zijn moeilijkheden maar ik viel hem in de rede en
zei: Gij hebt uw woord gegeven en gij moet uw woord ook houden. Ge zult morgen
met gelijk welke middelen het nodige doen. Ge moogt doen wat ge wilt maar die
barakken moeten er voor maandag zijn. - Ja maar, zegt de man, morgen is het zondag
en dan is er niets te doen. - Ik zeg: Wat? In deze tijd op zondag niets te doen?! Zondag
of niet, het zal gebeuren! - Zegt de man: Ik zal me explikeren met mijn minister. Ik zeg: Ha, met uw minister! Ik greep de telefoon waar hij bij stond en belde zijn
minister op en zei hem: Zend mij eens een andere generaal die dit geval wel voor
maandag kan regelen. Ik heb er een gekregen en de zaak is voor die maandag in orde
gekomen.
Nog een ander geval. De mijnwerkers klaagden terecht dat ze geen werkkleren
konden vinden, - u weet wel, die pakken in blauw lijnwaad. De bevoegde minister
zendt mij twee van zijn direkteurs en ik spreek met hen af dat er voor die bepaalde
dag 16.000 mijnwerkerspakken klaar zullen zijn. Een dag of drie voordien, drie dagen
precies, 't was de vrijdagmorgen en de pakken moesten klaar zijn voor de maandag,
laat ik de heren komen en vraag of alles in orde is. Er was niets gedaan, ze hadden
dat lijnwaad niet kunnen vinden en veel ander vijven en zessen. Ik zeg: Maar heren,
gij hebt die verbintenis aangegaan. - Ja,
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antwoordden ze, maar gij hebt geen rekening gehouden met de moeilijkheden. - Ik
zeg: Dat heb ik wel en gij hebt de verbintenis aangegaan en ge moet ze ook nakomen.
- Nee, dat was onmogelijk. - Ik zeg: Kijk eens heren, we gaan er niet verder over
diskussiëren. Ofwel zijn maandag de 16.000 werkpakken ter plaatse of
maandagnamiddag gaat gij de gevangenis in en wordt ge gerevoceerd. Het resultaat
is geweest dat er de volgende maandag niet 16.000 maar 20.000 werkpakken werden
afgeleverd! En dan beweerden ze dat er niets was te vinden.
Ik vertel die paar anekdoten om duidelijk te maken met wat voor moeilijkheden
ik toen af te rekenen had. Mijn stelling is altijd geweest dat ge alles kunt bereiken
als ge rechtvaardig zijt en u houdt aan het gegeven woord.
Er bestaat uit die tijd een gezegde van u dat beroemd werd: ‘J'agis, puis je réfléchis.’
Ik handel eerst en dan denk ik na!
Ik heb dat inderdaad gezegd want er lopen ook veel anekdoten die niet waar zijn.
Dat is een boutade geweest die ik heb uitgesproken op de avond dat ik mijn eerste
regering heb gevormd, dat was op 11 februari 1945. Het was natuurlijk een redakteur
van La Libre Belgique, die mij een strikvraag stelde. Zo iets behoort natuurlijk tot
zijn vak. De man zegt mij: Hebt ge daaraan gedacht? - Wat het was, kan ik nu niet
meer zeggen. - Ik antwoord spontaan: J'agis, puis je réfléchis: ik heb er niet aan
gedacht maar handelen is belangrijker. Die uitspraak wordt me nog regelmatig voor
de voeten geworpen. De bedoeling was: een minister moet vooraf weten wat hij zal
doen, want hij heeft de tijd niet om een probleem nog eens opnieuw in te studeren.
Hij moet dus onmiddellijk kunnen handelen maar hij kan niet alles voorzien en
achteraf moet hij dan toch weer over de zaak nadenken. Natuurlijk was er enige
tegenspraak in mijn boutade maar ik heb ze gezegd om aan een antwoord
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te ontsnappen. Naderhand echter heb ik niet alleen uit het binnenland maar ook uit
het buitenland brieven gekregen waarin werd uitgelegd dat ik gelijk had en ze brachten
er voorbeelden uit de geschiedenis bij te pas. Meer nog: een professor van de Sorbonne
heeft er een studie aan gewijd, die hij me heeft toegezonden en daarin bestudeert hij
het bestaan van dit gezegde door de eeuwen heen om te bewijzen dat het wel de juiste
manier van doen is!
*
In het huis van de Kamervoorzitter hebben de veelvuldige kamers een naam.
Dit hier is de Chinese kamer waar de gastheer vele voorwerpen uit exotische landen
heeft verzameld. Deze toonkast staat vol Chinees, Indisch en Japans ivoorwerk en
heel de kamer door staat vol porselein, snijwerk en houten beelden uit het Oosten.
De huisheer houdt veel van de poëzie van China en Thailand en sinds jaren verzamelt
hij aforismen en spreekwoorden van deze volkeren.
In deze kamer staan toch ook weer boeken over kunst, oudere boeken en
postinkunabels.
In de folklorekamer staat een hele kollektie flessen en kannen van de meest diverse
makelij.
In hetzelfde vertrek is een Afrikaanse muur met tal van exotische voorwerpen en
verder weer boeken, oude boeken over Brugge en Vlaanderen, verder handschriften
over Brugge, brochures en studies over Simon Stevin, over 1302, over Van Maerlant.
In de kamer van de ambachten herinnert alles aan de arbeid: een visserskop door
René de Pauw, vrouw die in de mijn werkt door Paulus, kop van arbeider, oude
werker, en zelfs het glasraam spreekt van de arbeid. Hier staan ook enkele van de
vele mijnwerkerslampen en andere geschenken die de arbeiders uit dankbaarheid
aan Achiel van Acker
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aanboden. Ook de schilderijen staan in hetzelfde teken: staking in de Borinage achter
de rode vlag en deze merkwaardige syntese van de 1e mei: de eerste-mei-stoet gaat
de processie voorbij en daarboven klauwt de Vlaamse leeuw!
Op de schouw dan is er een typische Hollandse boerenkop van André Vlaanderen
en daaronder een zittend oud paartje: ontroerend geschenk van de gepensioneerden.
Hier weer een gespecializeerde biblioteek: boeken over ekonomie, politiek en sociale
vraagstukken.
De kop tenslotte is van Gause en op dit tableau heeft H. Lemaire de gastheer als
mijnwerker uitgebeeld en er duidelijk zijn naam bij gezet: Açille Çarbon.
Tot in de gangen vindt men hier boeken en schilderijen. Deze biblioteek zit vol
met werken over de dynastie, de koningskwestie en karakterkunde! Jozef Cantré
tekende in 1949 van de gastheer dit portret.
In de pijpenkamer heeft de gastheer een hele verzameling pijpen samengebracht
uit Rusland, Arabië, Venetië en andere landen, opiumpijpen evenals waterpijpen.
En weer schilderijen van alle stijlen en uit alle tijdperken en ook weer mijnlampen.
Op de ezel staat een schets van een bijbels toneel van Delacroix, en in een hoek
schilderijen die wachten om een plaats te vinden.
En natuurlijk boeken: geschiedenis, letterkunde, biografieën.
De echte werkkamer van Achiel van Acker is dit ruim studeervertrek, waar hij
werkelijk thuis is.
Een grote toonkast bevat een verzameling penningen, oude munten en medailles,
ook met de beeldenaar van de gastheer.
Verder schilderijen over folklore: een oude rookkamer, de publieke schrijver,
mannen die aan 't kaarten zijn, de Sint-Sebastiaansgilde, een autentieke gravure van
Breugel met spreekwoorden en een bord met de wijsheid: ‘Wie baas is, heeft veel te
zeggen.’
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En dan weer boeken, over bijgeloof en oude geneeskunde, over liederen en
spreekwoorden en over de Brabantse folklore.
*
Meneer de Minister, er is nu een delikate vraag die we toch niet uit de weg mogen
gaan: de koningskwestie. Het is nu wel mogelijk met enige sereniteit de politieke
beroering van na de oorlog te beoordelen. U zelf hebt u trouwens ingespannen om
de naweeën van de koningskwestie op te ruimen en in mei 1957 hebt u aan het
Leiemonument openbaar hulde gebracht aan koning Leopold. Is het mogelijk uw
zienswijze op het geheel te kennen?
Het is moeilijk dat in een paar woorden samen te vatten maar ik wil in elk geval het
volgende zeggen. Reeds gedurende de oorlog, onder de bezetting dus, werd over die
zaak gesproken en ik heb er me altijd tegen verzet dat daarover zou worden geschreven
in de klandestiene pers. Na de bevrijding was de zaak natuurlijk niet meer tegen te
houden. Ze werd op dat ogenblik nog moeilijker gemaakt door het feit dat we niet
wisten waar de koning zich bevond en er een ongelooflijk aantal van de meest
onwaarschijnlijke geruchten de ronde deed, waarvan niks waar was trouwens. Op
zeker ogenblik vernamen we dan waar de koning zich bevond en toen konden we
ons in betrekking met hem stellen. Hij verbleef toen in Ströbl. Ik was toen dus
eerste-minister en aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat die zaak was te regelen
op voorwaarde dat er snel werd gehandeld. We hebben toen getracht alles te doen
om de koning te doen terugkomen. We zijn onmiddellijk naar Ströbl gegaan en
hadden twee legerwagens meegenomen om de terugkeer van de koning mogelijk te
maken. Toen ik bij de koning kwam heb ik gezegd: Sire, het zal voor ons beiden heel
moeilijk zijn om te diskussiëren omdat u mij onvol-
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doende kent. - De koning antwoordde: Ik ken u beter dan u denkt. - Ik heb daarop
gezegd: Dat kan wel zijn maar om iemand goed te kennen, om te weten of ge moogt
steunen op zijn oordeel, moet ge iemand sedert jaren kennen, wat hier niet het geval
is. De koning heeft me dan gevraagd: Wat zou er dienen gedaan te worden? Ik heb
dan het volgende geadvizeerd: U moet nu onmiddellijk, dus vóór u naar het land
terugkeert, over de radio een verklaring afleggen voor de bevolking. - Wat moet in
die verklaring staan? - Volgens mij moet u daarin hulde brengen aan de verbondenen,
de soldaten en het verzet. - Dat is toch natuurlijk, zei de koning. Zo natuurlijk is dat
niet, heb ik geantwoord, want er bestaat een dokument (datgene wat later bekend is
geraakt als het Politiek Testament van de koning) waarin over de verbondenen, zij
dus die de oorlog hebben gewonnen, niks wordt gezegd en waarin ook geen woord
te vinden is over de verzetsstrijders. U kunt me zeggen dat ik dat niet gelezen heb
maar ik stap daarover. Ik heb van dat dokument kennis gekregen, ik heb het gelezen.
- Wat moet er nog gedaan worden? - U moet uw omgeving onmiddellijk uitzuiveren.
De koning vroeg me namen te noemen en ik heb er een paar gezegd. Wat verwijt ge
hen? Wat hebben ze misdaan? - Wat ze misdaan hebben weet ik niet en ik wil het
ook niet weten. Maar wat ik wel weet, is dat de openbare opinie tegen die mensen
is gekant en dat het met hen gesteld is als met een regering. De beste regering van
de wereld moet verdwijnen als ze politiek onmogelijk wordt. Daar is niks tegen te
doen. Dat is hier net hetzelfde geval. U weet zeer goed dat tijdens de oorlog iedereen
zich van uw naam heeft bediend. Er werd gezegd: de koning gaat akkoord; of: Laken
is het ermee eens; of: het paleis vindt het goed, enz... De vrouw van Caesar mag niet
worden verdacht. U moet met één gebaar de tafel zuiveren zodat er onmiddellijk een
reaktie komt bij de bevolking.
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De koning heeft me gezegd dat hij er over na zou denken maar dezelfde dag nog, 's
namiddags, verklaarde hij zich met alles akkoord. Ongelukkig genoeg zijn al deze
dingen met veel te veel vertraging uitgevoerd geworden. Ik heb in die tijd nog meer
dan een keer het beeld gebruikt: het is een trein die regelmatig met 14 dagen vertraging
toekomt. Met al de gevolgen die aan zulke uitstellen zijn verbonden.
Toen ik na dat eerste bezoek terug in België was, heb ik verklaard dat de koning
ziek was, - wat waar was, want meegedeeld, was dat de koning me met stelligheid
had gezegd: Er kan geen sprake van zijn dat ik binnen de maand naar België terugkeer.
Ik had hem echter mijn woord gegeven dat niet publiek te maken. Ik heb mijn woord
gehouden en heb de verantwoordelijkheid op mij genomen. Ik mag wel zeggen dat
dat een beetje aan mijn karakter beantwoordt: als ik mijn woord geef, dat mag ook
zijn aan de nederigste man van de wereld, dan zal ik dat nooit verbreken. Het gebeurt
me zelfs dat ik dat doe zonder dat men mij mijn woord vraagt: als ik oordeel dat een
zaak te delikaat is, dan onthou ik me ervan te zeggen wat er gebeurd is, wat dan ook
de waarheid is.
U gelooft dus dat de zaak geregeld had kunnen worden door onmiddellijk te handelen?
Ingevolge dat wat was afgesproken, was dat te doen geweest. Maar ondertussen werd
de toestand slechter en slechter. Ik herinner me nog dat ik bij mijn tweede bezoek
begonnen ben met de verklaring: ‘Het huis is bezig af te branden.’ Ge kondt dat goed
aanvoelen. De zaak is zich dan meer en meer gaan kompliceren met de gevolgen die
u kent. Later was alleen nog de abdikatie mogelijk.
Koning Leopold kreeg bij de volksraadpleging 57,68 % meerderheid. Toen hij op
22 juli te Brussel weerkeerde, ver-
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wekten de antikoningsgezinden wanordelijkheden, vooral in het Waalse landsgedeelte.
Ik citeer nu de Winkler-Prins: ‘De regering reageerde zeer zwak, zij was blijkbaar
de toestand niet meester.’
Ik heb geen enkele bron om te citeren en het is moeilijk over een andere regering te
spreken. Ik wil toch wel dit zeggen: in kritieke omstandigheden is het altijd het
moeilijkste van de mensen te bekomen dat ze hun verantwoordelijkheid durven te
nemen. Ik vrees dat uw citaat wel waar is. De leiders van de regering op dat ogenblik
waren niet helemaal opgewassen tegen hun taak.
Heeft koning Leopold u later laten blijken dat hij uw houding waardeerde?
Hier moet ik duidelijk op antwoorden: er is niet de minste rancune gebleven. Ik stel
er prijs op dat te beklemtonen. Wanneer ik de koning voor het eerst heb weergezien
na de abdikatie - dat was de avond zelf van de abdikatie - heeft hij me in alle
oprechtheid gezegd: We weten wat er gebeurd is. Ik wens u te zeggen dat ik in u
honderd procent vertrouwen heb. Voor mij is het een afgedane zaak. Ik heb maar
één wens: dat mijn zoon moge slagen. De koning heeft toen duidelijk hulde gebracht
aan de korrektheid waarmee ik in die zaak ben opgetreden. Wanneer ge een zaak of
het land wilt dienen, staat ge dikwijls voor een verantwoordelijkheid waarvan ge u
eigenlijk makkelijk zoudt kunnen afmaken. Ik heb dat niet gedaan en het heeft me
toen werkelijk getroffen dat de koning dat ingezien heeft. Vandaag ben ik dan ook
zeer gelukkig te kunnen vaststellen dat na al de inspanningen, de zichtbare maar ook
de onzichtbare, die gedaan werden in de loop van de jaren, de krisis achter de rug is
en dat we mogen zeggen dat de toestand in ons land zeer normaal is geworden.
Daartoe heeft zeker veel bijgedragen de wijze waarop de koning het land bestuurt
en
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ook de manier waarop de koningin de harten van de mensen heeft weten te veroveren.
Meneer de Minister, u behoort tot een partij die vaak het stakingsrecht heeft gebruikt
om de rechten van de arbeider te verdedigen. Maar in 1949 hebt u als socialist, als
socialistisch minister, een staking gebroken!
Dat is inderdaad juist en ik heb dat meer dan een keer gedaan, ook al bracht me dat
in een moeilijke positie. Ik weet wat een staking is. Ik ben jarenlang syndikalist
geweest. Ik heb veel stakingen geleid en bij de stakingen was ik niet gemakkelijk.
Maar wanneer men karakter heeft in het ene geval moet men er ook hebben in het
andere. Het was precies omdat ik wist waarover het ging dat ik die staking heb
gebroken: het was een politieke staking, voorbereid door de kommunisten, die niets
te maken had met het materieel welzijn van de arbeider. Wanneer er niet ingegrepen
werd, kon ze erge gevolgen hebben. De eersteminister van toen liet zich niet graag
met de zaak in en ik mocht ze dan opknappen. De mensen van de leiding zelf waren
bevreesd en durfden niet handelen. Ik heb eerst op de hoofden gemikt, de beheerders
van de administratie...
Hoewel er mensen bij waren van uw eigen partij.
Natuurlijk. Omdat ik voelde dat ze niet durfden optreden, heb ik gezegd: Ik ga u
eerst treffen. Dat is zeer goed verlopen, ook al heb ik er wat last mee gehad. Ik heb
ongelukkiglijk wat karakter: wanneer het nee is, is het nee; wanneer het ja is, is het
ja. Dat wil niet zeggen dat, wanneer ik een vergissing bega, ik daarop niet kan
terugkomen. Ik ben dan de eerste om dat te doen. Maar als ik van iets overtuigd ben,
doe ik het ook en hou ik vol. En op dat ogenblik was er geen andere keuze.
U hebt er anders wel harde verwijten voor moeten horen.
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Meer dan verwijten. Dat is een van de gevallen waarvoor ik in de partij op de index
werd geplaatst en dat is meer gebeurd. Maar dat hindert me niet, want ik weet dat ze
me achteraf toch erkentelijk zijn, omdat ze ook goed weten dat sommige van die
beslissingen getroffen moeten worden, dat het op dat ogenblik niet anders kan indien
men ten minste wil handelen in het belang van het land en van de bevolking.
*
Van april 1954 tot maart 1958 was Achiel van Acker andermaal eerste-minister van
een socialistisch-liberale regering, die belangrijke realizaties doorvoerde o.m. de
verkorting van de diensttijd, verhoging van pensioenen, veralgemening van de 45
uren-week, vermindering van de werkloosheid. Het waren ook de jaren van de
schoolstrijd.
*
Bij de verkiezingen van 1958 leden de twee koalitiepartijen, de socialisten en de
liberalen, een nederlaag. Men wijt dat vooral aan de gevoerde onderwijspolitiek.
Dat is ook mijn overtuiging, al gelooft men dat in mijn partij niet. Ik had het voor
de verkiezingen al gezegd, omdat ik het aangevoeld had. Wanneer ge ondervinding
genoeg hebt, weet ge vooraf min of meer wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn:
ge kunt niet afwegen hoe groot de nederlaag of de zege zal zijn, maar dat het links
of rechts of in het midden zal zijn, dat kunt ge precies voorspellen. Dat was ook
hetgeen ik voorzien had de laatste veertien dagen vóór die verkiezingen van 1958.
Het is natuurlijk embetant over uzelf te spreken, maar ik moet toch zeggen dat de
vele prestaties van de regering de vergissingen, die bij de
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behandeling van de schoolkwestie werden begaan, niet hebben kunnen goedmaken
of wegvegen. Met die vergissingen bedoel ik niet de wet die werd gemaakt, want
wanneer er toen een schoolkwestie is ontstaan, dan is het omdat er enkele jaren
voordien afbreuk gedaan werd aan een stilzwijgende overeenkomst, die sedert
driekwart eeuw in ons land gold. Het waren vooral vergissingen van psychologische
aard, de maatregel b.v. tegenover de interimarissen, de maatregel waarbij werd
aangekondigd dat de wedden van het lerarenkorps van het vrij onderwijs zouden
worden verlaagd, iets wat niet uit te voeren was, wat ik ook duidelijk heb gezegd.
Dat zijn dingen waarvoor wij toen betaald hebben.
U zei daarnet dat men de uitslag van de verkiezingen kan voorspellen. We staan er
vrij kort bij. Zou u zich aan een prognose durven wagen?
We zijn geen 14 dagen voor de verkiezingen. Ik moet ook eerlijk toegeven dat het
moeilijk is publiek mee te delen wat uw mening is. Ge weet trouwens dat we vóór
de verkiezingen allemaal zeggen dat we ze zullen winnen.
Ik heb u daarnet het woord index horen gebruiken in verband met uw partij. Ik wist
niet dat dit woord ook in uw partij werd gebruikt. In elk geval hebt u binnen uw eigen
partij nog een zeer onaangename ervaring gehad en wel op het partijkongres in
Brussel.
Dat was op het nationaal kongres van 1959. Dat zijn zaken die gebeuren en ge moet
daar in de politiek tegen kunnen. De zaal ging daar niet akkoord met mij: het hield
verband met de beweging van de Renardisten. Na de heftige rede van Genot begonnen
er enkelen achteraan in de zaal de Internationale te zingen. Ik vind het zingen van
de Internationale uitstekend op het einde van het kongres maar niet op dat ogenblik.
Ge weet nu hoe dat gaat: er zijn er tien die
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zingen, dan komt er een rij bij, dan nog een. Als mensen samen zijn, komt ook de
kuddegeest naar boven. Op 't eind stond heel de zaal recht te zingen en ook de leden
van het dagelijks bestuur sloten er zich op 't laatst bij aan. Ik alleen ben blijven zitten
en ik heb dan wat moeten horen, maar ik had nog liever een jaar gevangenis gedaan
dan rechtgestaan. Max Buset leefde toen nog en die zei me achteraf: Honnêtement,
tu as raison. Maar ik had me wat meegevender moeten tonen. Maar dat is nu iets wat
ik niet kan.
Is dat de reden geweest dat u achteraf voorzitter van de Kamer bent geworden?
Voor zover ik weet niet, want ook daaraan had ik nooit gedacht en het voorstel kwam
helemaal onverwachts. Er zijn er trouwens heel wat geweest die gedacht hebben:
hoe gaat hij zich uit de slag trekken? Welnu, dat is uitstekend gegaan, ik mag zelfs
zeggen al spelend. Ik moet er bijvoegen dat iedereen ook welwillend is. Daarbij komt
dat ik altijd aktief in de beweging geweest ben en dat ik de mensen ken en dat doet
veel. Zelfs bij ellenlange diskussies heb ik geen last om mijn goed humeur te bewaren!
*
De ambtswoning van de voorzitter van de Kamer bevindt zich in de Wetstraat nummer
10, vlak naast het parlementsgebouw. Via een eerder kleurloos binnenplein komt
men in de ruime hal van een statig herenhuis.
Als de heer Van Acker receptie houdt, ontvangt hij zijn gasten in deze burgerlijke
salons, die de stempel dragen van de 19e eeuw. De meubels zijn er van diverse stijl
en aan de muren hangen schilderijen van minder bekende kunstenaars.
In de hal leidt een majestueuze trap naar de eerste verdieping waar de
woonvertrekken zijn, o.m. een meer intiem
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salon met boeken en gemakkelijke stoelen.
Hier hangt aan de muur een typisch schilderij van Anton Carte en verder een portret
van onze gastheer dat Maillard in 1961 van hem gemaakt heeft.
Ten slotte is hier dan de Brusselse werkkamer van de voorzitter. Op zijn bureau
zelf staat een foto van zijn drie kleinkinderen en als hij even verpoost, kijkt hij op
naar een groot schilderij van Blancgarin waarop een parlementszitting van 1880 staat
afgebeeld en waarop bekende figuren te herkennen zijn. Het is een doek dat de traditie
eert en ook inspirerend werkt!
*
Mevrouw Van Acker, uw man had een bewogen leven. Wat is de moeilijkste periode
geweest?
Mevrouw Van Acker:
Er zijn veel moeilijke periodes geweest maar een biezonder moeilijke was toch wel
de oorlog, toen ik alleen moest blijven met de kinderen. En dan ook de tijd van de
koningskwestie en de schoolkwestie.
Wat was het ergste?
De koningskwestie toch wel. Er kwamen toen vele doodsbedreigingen. De ene dag
dreigden ze mijn man zijn ogen uit te branden, de andere dag gingen ze hem ophangen.
Ze stuurden zelfs een kaart waarop de plaats stond aangegeven waar ze hem zouden
doodschieten. Dat heeft zo maanden geduurd.
De schoolkwestie is toch ook erg geweest. We zijn toen in Leuven aan de dood
ontsnapt: ze hadden de straten opgebroken en probeerden onze auto om te kantelen.
Dat is dramatisch geweest maar het is nu alweer vergeten.
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Er is toch ook kompensatie geweest, mooie momenten.
Er zijn er veel geweest. Een die me het best is bijgebleven, is het feest ter gelegenheid
van de 60 jaar van mijn man. Er is toen een stoet geweest waarin duizenden opstapten,
zeven uur lang. Toen zag je de dankbaarheid bij die mensen en dat deed deugd.
U leeft het politieke leven van uw man mee?
Dat heb ik altijd gedaan maar ik heb hem nooit beïnvloed.
U gaat ook mee naar meetings en zo?
Ik ben altijd meegegaan, vaak drie meetings op een avond.
Deelt u ook het zwak van uw man voor antiek?
Dat heb ik van hem geleerd. Het zou allemaal niet in huis zijn als ik er ook niet voor
zou zorgen. Hij heeft natuurlijk een uitgesproken hobby en dat zijn z'n boeken. Ik
zeg toch soms wel eens: gaat gij nu nooit stoppen met al die boeken!
*
In het Brugse huis van de heer Van Acker is de leefkamer beneden, van de hal
gescheiden door een tussenkamer, de oude ingang van het ene huis. Hier hangt een
18e-eeuwse ikone, die een graflegging voorstelt en een gepolychromeerde houten
groep, die de verering van O.-L.-Vrouw uitbeeldt.
Tenslotte is er dan de leefkamer zelf, waar de familie bij tijd en wijle naar de
televisie kijkt.
Een foto van de drie kleinkinderen en een van de ouders van mevrouw duiden op
het familiale karakter.
De schilderijen zijn hier meer modern. Van René van den Berghe, een schilder
voor wie de gastheer het heeft, Vogelen, Hoeve en boven de oude schouw een
Stilleven. Verder een
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tableau van Peire en een van De Vooght, een akwarel van Cassiers en een tableau
van Pol Permeke. Een oude typische bank dient als rustbed, met de daglektuur in het
bereik.
*
U bent nu al een paar jaar voorzitter van de Kamer. Wat is het nut van het
parlementaire werk? Men heeft wel eens de indruk dat er nog alleen partijen bestaan,
die altijd in blok stemmen, en dat er geen persoonlijk verantwoordelijke
vertegenwoordigers van het volk zijn. Hebben b.v. de redevoeringen in het parlement
nog zin?
Daar kan iets van waar zijn. Ik denk b.v. dat een redevoering iemand wel kan
overtuigen maar niet anders kan doen stemmen. Aan de andere kant is het ook waar
dat er sommige dingen worden goedgekeurd waarvan men een uur tevoren niet wist
hoe het zou aflopen. In elk geval is het parlement met al zijn gebreken noodzakelijk.
Trouwens, elk stelsel heeft zijn gebreken en het parlement heeft dan nog de minst
erge. Wat wel waar is, is dat het werk anders georganizeerd zou moeten worden. Het
is helaas zo dat de openbare diensten zich altijd het laatst aanpassen aan de veranderde
tijdsomstandigheden. Ik ken vrij goed de parlementaire geschiedenis en ik kan u
verzekeren dat de problemen van de 19e eeuw heel wat eenvoudiger waren dan die
van onze tijd. Er bestond toen b.v. geen enkele tussenkomst op sociaal of ekonomisch
gebied, waar de staat nu een belangrijke rol speelt. Bij de krisis van 1840 of de
landbouwkatastrofe van 1880 werd eenvoudig een hulp goedgekeurd en de zaak was
beklonken. Men hoort nu dikwijls het verwijt dat de begrotingen te laat besproken
worden maar in de 19e eeuw gebeurde dat ook: zowel op de eerste als op de laatste
dag van de zittijd werden de begrotingen besproken.
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En het absenteïsme? Vaak gebeurt het parlementaire werk in een bijna lege zaal.
Dat is ook weer niet zo abnormaal. Om te beginnen duurt onze zittijd veel langer
dan in de vreemde, precies omdat het hier gemakkelijker gaat. België is een klein
land en de parlementsleden kunnen 's avonds nog naar huis. Wie kan hun dat kwalijk
nemen? In vele vreemde landen is dat onmogelijk omdat de afstanden te groot zijn,
dus moeten ze wel blijven, maar ze nemen dan ook veel meer vakantie. Maar als er
bij ons een belangrijke stemming is, zijn alle parlementsleden op post, ook als dat 's
avonds of zelfs 's nachts gebeurt. Er zijn natuurlijk misbruiken: de kommissies
vergaderen b.v. terwijl het parlement zetelt. Ge moogt niet vergeten dat ook de
parlementsleden mensen zijn en geldige redenen kunnen hebben om afwezig te zijn
en ik kan dit des te gemakkelijker zeggen daar ik altijd ‘membre assidu’ ben geweest.
Het parlement is noodzakelijk als trefpunt: schaf het af en er is geen vrijheid meer
en er zouden nog grotere misbruiken ontstaan zoals in sommige andere regimes.
U hebt bij de opening van het parlementaire jaar hervormingen aanbevolen. Welke?
Ik heb dat verleden jaar al gedaan. Er bestaat naar mijn gevoel b.v. veel te weinig
dokumentatie. De statistieken over lonen en wedden, over de produktie, de
nijverheidsvoortbrengselen verschijnen bij ons met acht maanden vertraging. We
krijgen die van Engeland, Duitsland, Frankrijk zes maanden vroeger. We moeten er
absoluut toe komen meer betrouwbare informatie en dokumentatie te krijgen, die
zowel voor het parlement als voor de pers uiterst nuttig zijn. De regering lost niet
alles op en als ge iets meedeelt, is het verdacht, omdat men meent dat ge het gunstig
voorstelt. We hebben dus dringend een bevoegde dienst nodig
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die zich daarmee bezighoudt. De kleinste partijen zullen daar het meest mee gediend
zijn, want in elke grote partij vindt men altijd wel een paar specialisten die op de
hoogte zijn, maar ik meen dat ieder parlementslid over dezelfde mogelijkheden moet
kunnen beschikken. Zo schept men de mogelijkheid voor iedereen om zich op te
werken.
Er zijn in dit land veel tegenstellingen. Er zijn die van de partijen, er zijn die van de
Vlaams-Waalse verhoudingen. Hoe ziet u in dit bestel de ideale staat? Of misschien
de samenstelling van de ideale regering?
Ideaal is al een groot woord. Dat is een droombeeld en ik heb me nooit met
droombeelden beziggehouden, althans niet in die zaken. Volgens mij is het
voornaamste voor een regering dat ze over een zekere stabiliteit beschikt, dat ze kan
handelen en handelt alsof ze er voor de eeuwigheid is. Het is de ondervinding die
mij zo doet spreken. Dat vind ik het ideaal en voor de rest hangt veel af van de
mensen, van de omstandigheden, van de toestanden. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen
dat de ideale regering die is die ik zou voorzitten! Maar ik wil van deze gelegenheid
toch gebruik maken om dit te zeggen, in alle openhartigheid: het is nu van april 1961
dat ik voorzitter ben van de Kamer. Wel, het is voor 't eerst sinds lange jaren dat ik
me - althans wat de politiek betreft - een gelukkig mens voel.
Uitzending: 16 april 1964.
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