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Generiek
In het eerste deel van de reeks boeken ‘Ten huize van’1, heb ik omstandig uiteengezet
hoe ik deze televisiebezoeken opvat. Met de jaren is de aanpak en de uitwerking wel
wat anders geworden, maar hoofddoel blijft toch altijd de biografie op te stellen van
een vooraanstaande, op basis van de gegevens die hij zelf bezorgt.
De teksten in dit toek zijn het verslag van het voorbereidend gesprek. Dat betekent
dat de televisieuitzending altijd anders was, want deze tekst diende wel als basis voor
de opname maar in het gefilmd gesprek vergat de gastheer geregeld bepaalde dingen
te zeggen en vermeldde hij er onvermijdelijk andere. Toch is deze tekst gewoonlijk
vollediger, niet alleen omdat hij in een rustige sfeer kon neergeschreven worden
maar ook omdat de televisieuitzending maar vijftig minuten mocht duren en er dus
altijd - en soms drastisch - moest gesnoeid worden. In een paar

1

Ten huize van I (1962). Gesprekken met Gerard Walschap, Ernest Claes, Raymond Brulez,
Emiel van Hemeldonck, Marnix Gijsen, Filip de Pillecyn, Anton van Duinkerken, André de
Ridder, Albert Saverys, Felix de Boeck, Prosper de Troyer, Frans Masereel, Joris Minne,
Albert Poels, Eugène Yoors, Emiel Hullebroeck, Flor Peeters, Bert Leysen (uitverkocht).
Ten huize van II (1964). Gesprekken met Gaston Martens, Richard Minne, Raymond
Herreman, Maurice Roelants, Achilles Mussche, Léon de Smet, Staf Nees, Renaat Veremans,
Karel Aubroeck, prof. dr. P. Geyl, Frans van Cauwelaert, Mgr. H. van Waeyenbergh, Stijn
Streuvels (uitverkocht).
Ten huize van III (1966). Gesprekken met Lode Baekelmans, Michel van Vlaenderen, Reimond
Kimpe, Dirk Baksteen, Gerard Baksteen, Albert Servaes, prof. dr. Fernand Collin, Kardinaal
Jozef Cardijn, prof. dr. Corneel Heymans, dr. Adriaan Martens, Achiel van Acker
(uitverkocht).
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gevallen werd de voorbereidende tekst bijgewerkt met elementen uit de gesproken
tekst van het televisieprogramma zoals het door de BRT werd uitgezonden. Dat is
o.m. het geval bij Jan de Hartog en burgemeester Craeybeckx.
De televisieuitzending kreeg ook altijd weer een eigen cachet door de présence
van de bezoekers. Dat waren voor heel deze reeks Annie van Avermaet en Fons
Fraeters, die trouwens vanaf het voorbezoek in deze uitzendingen waren betrokken
en verder een ruim aandeel hadden in de vele uren montage die zo een film vergt.
Wij werden hierbij altijd uitstekend geholpen door het technisch personeel van de
filmmaatschappij Universal Video en wel speciaal door de kineast Marcel Therssen
en zijn assistent Johan van Caeneghem, de klankman Jean Müller en vooral dan door
de onvervangbare monteur Renaat Rombouts.
Annie van Avermaet en Fons Fraeters hielpen mij ook in belangrijke mate bij het
persklaar maken van dit boek. Voor deze medewerking, zoals voor die van elke dag,
ben ik ze bijzonder dankbaar.
Joos Florquin
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Jan de Hartog
Schelde IV, Antwerpen1
- Hollands glorie. Zevenendertigste druk. De beroemde roman van de Nederlandse
scheepvaart.
- Het ziekenhuis: keiharde reportage over mensonterende toestanden in een
Amerikaans ziekenhuis. Een verhaal uit Texas, dat nog altijd het Wilde Westen
van Amerika is.
- Schipper naast God: de logika van het kristelijke geweten.

*
Een gesprek met een zeeman voer je op het water, ook al is dat water maar zoet water.
Maar de sleepboot op de Schelde is echt en aan het roer staat een echte kapitein.
De kapitein zet koers naar wal want er zijn landrotten aan boord en die kunnen
niet zo goed tegen het slingeren en stampen van een schip, ook al vaart dat op zoet
(maar toch

1

In Amerika is het adres van Jan de Hartog: Route 1, Box 488, NOKOMIS (Florida 33555).
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vrij woelig) water. Aan boord doet elke man zijn plicht. In de mess is het rustig zitten
en van uit de kombuis komt de koffie.
*
Uw vader was professor aan de universiteit van Amsterdam en een zoon van een
professor krijgt doorgaans een akademische opleiding. U schijnt die evenwel niet
gehad te hebben want ik vind u al vroeg in de zeevaartschool, ook in Amsterdam.
Het is uitzonderlijk dat het niet gebeurt maar met mij is het niet gelukt. Het was dan
nog niet alleen dat mijn vader professor was, maar mijn moeder eigenlijk ook. Ze
doceerde middeleeuwse mystiek. De konversatie bij ons in huis en aan tafel was dus
nogal op hoog plan. Maar als jongen al hield ik nogal veel van schepen en morrelde
graag om het water heen.
Zat ook dat in de familie?
Nou, eigenlijk wel. Van moeders kant zijn we zeilmakers en scheepsbouwers. Maar
aan mijn vaders kant zijn het vijf generaties van dominees en predikanten. Dat is een
hoop, he! Ik heb toen wel gedacht: ‘Mij vangen ze niet, ik kruip eruit.’ Op mijn tiende
jaar ben ik al eens weggelopen.
Naar zee?
Ja, naar zee. In Holland loop je weg naar zee. Elders loop je, neem ik aan, het bos
in, maar in Holland loop je naar zee, bij de vissers.
In Huizen kwam ik eerst terecht bij schipper Kos. Daar was ik een bramzijgertje.
Weet u wat dat is? Een bramzijgertje is een soort nevelspiraaltje dat in het water
opkomt, daar eventjes hangt en zo verdwijnt. En zo noemden ze die
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kinderen, want wij waren namelijk te jong voor de wet. Dus je werd verstopt.
Is het bij dat ene experiment gebleven?
Nee. Ik kon op school niet aarden en op mijn twaalfde jaar ben ik weer eens
weggelopen. Ik slaagde erin me te verstoppen aan boord van een vrachtschip dat
naar Finland voer. Toen ze me na enkele dagen ontdekten, seinden ze naar huis dat
ik me op het schip bevond. Mijn ouders meenden dat het voor mij een goede les zou
zijn als ik het harde leven op een schip zou leren kennen en ze vroegen de kapitein
me aan boord te laten. De reis heeft drie maand geduurd en toen ik terugkwam, had
de liefde voor de zee me meer dan ooit te pakken.
Hoe was de thuiskomst?
Nou, ze hadden zich eigenlijk wel zorgen gemaakt, hoor. Maar het is dan toch weer
meegevallen. Toen ik terugkwam, werd ik meteen in het bad gestopt. Nu is het wel
zo dat je teer niet afwast, dat moet je er met boter afdoen. Dus toen ben ik geboterd!
En dan toch weer opnieuw naar school?
Ja, dat lager onderwijs hebben ze toen wat bijgespijkerd. Ik ben in een stoomkursus
terechtgekomen bij het instituut ‘Lier’ in Amsterdam. Daar werd je dan klaargestoomd
voor Mulo B en dat heb ik gehaald hoor. Maar akademisch, nee, daar is helaas niets
van gekomen.
Wat deed u dan met dat diploma?
Niets. Ik ben dan weer op een schip gekomen als koksjongen, stoker of als
messroomboy en ik heb dan ook nog een reis gemaakt aan boord van het
hospitaal-kerkschip De
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Hoop. Dat is mooi, dat is ook zo een echt Hollandse instelling! Daar heb ik een
seizoen mee meegevaren als lichtmatroos. Maar toen ik zestien was, mocht of moest
ik naar de kweekschool voor de zeevaart in Amsterdam. Daar heb ik het drie maanden
uitgehouden. Toen, nou ik kan niet zeggen dat ik verwijderd ben hoor, maar na
onderling overleg heb ik toen een andere richting gekozen, namelijk d'r uit! De
kommandant gaf me nog een briefje mee waarin stond dat zijn school niet bestemd
was voor zeerovers.
Toen kwam u bij de rivierpolitie in Amsterdam.
Dat was veel later. Na die kweekschool heeft een zeevader zich mijn lot aangetrokken.
Dat was de havenmeester van Amsterdam, de heer Van de Pol. Die had zo een groepje
jongens van de kweekschool waar hij zeevader over was en die zei: ‘Nou, dan moet
je maar een plantje van de koude grond worden.’ Een plantje van de koude grond
heet in zeemanstaal een jonge zeeman, die in zijn vrije tijd aan boord studeert en dan
later eksamen doet aan wal. Ik ben dus dan een plantje van de koude grond geworden.
Daarna, dat moet een jaar of twee later geweest zijn, ben ik overgegaan naar de
havenpolitie in Amsterdam.
Wat had u daar te doen?
Nou, wat ik daar te doen had, dat was: koper poetsen, tee zetten en 's nachts wakker
blijven - als de heren eens een ogenblik rust namen, weet je wel - om te zien of de
witte boot van de havenmeester er aankwam op inspektie. Dat heette
‘adjunkt-inspekteur voor smokkelaffaires’ en die titel was om het salaris goed te
maken, want dat was tien gulden in de maand. Als je zo'n titel hebt, dan vind je het
niet erg dat je maar tien gulden in de maand hebt. Maar het was koper poetsen, lampen
poetsen, stoken.
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Het had dus helemaal niets met literatuur te maken?
Wat ik nu doe, heeft nog altijd niets te maken met literatuur! Wat dat betreft, is het
dus niet veel veranderd. Alleen heeft dat in zoverre met literatuur te maken, dat het
je ergens toch beïnvloedt: in je jonge jaren worden je de kaarten uitgedeeld, waarmee
je dan verder het spel van je leven moet spelen. En je schrijverij komt daaruit!
U schreef toen dus al?
Ik heb altijd al geschreven. Ik ben al beginnen te schrijven nog voor ik eigenlijk
schrijven kon: ik heb altijd vreselijk gelogen, ik was echt wat je noemt Jan de
Leugenaar. Ik was dus toen al een kunstenaar. Renoir noemde dat ‘corriger la nature’.
Ik had meteen natuurlijk al een gespleten persoonlijkheid. Dat is nou over, hoor, ik
bedoel, ik ben nou weer aan mekaar gebreid. Maar toen had ik een gespleten
persoonlijkheid want ik dacht namelijk: één ding is kunst en het andere is dan wat
ik graag schrijf. En die twee, dat begreep ik wel, die zouden nooit één worden. Dus
schreef ik kunst aan de ene kant en dat ging erg langzaam, want kunst dat schrijf je
maar niet even op de achterkant van een enveloppe. Nee, moet u zich maar eens
voorstellen hoe dat ging. Ik zette eerst op de koffergrammofoon het laatste deel van
de Symphonie pathétique van Tschaikowsky: die lag daar dus zijn hart te breken op
de koffergrammofoon. Dan waste ik drie keer mijn handen en deed dan een
sjamberloek aan, die ik daarvoor had. Ik ging aan een tafel zitten en daarop stond
een vaasje met één roos d'r in. Dan schreef ik met een timmermanspotlood op de
achterkant van vellen behang ‘kunst’. Wat dat betreft, is het natuurlijk prettig dat we
behang hebben.
Het eerste boekje dat uitkwam, dat was in 1932 of 33, geloof ik, heette Het huis
met de handen en dat was echt
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wat je noemt ‘kunst’. Je kon het op elke bladzijde zien: er stonden telkens maar drie
regels op, in de aard van: ‘Het schip vertrok, de lucht was donker.’ Omdat ket kunst
was, kreeg ik van mijn lieve ouders een subsidie om het uit te geven. Het was een
onleesbaar ding, dat Menno ter Braak in Het Vaderland met reden heeft afgekraakt.
Nu weet ik het precies: het was in 1934.
Ik dacht dat er daarvoor toch al feuilletons geweest waren.
Ja, maar dat was geen kunst! Ik spreek even over de kunst, niet waar. Ik spreek nu
even over de grote kunstenaar die ik dan hoopte te worden. Dat is dan wel niet
uitgekomen, maar dat had ik dan toch wel in mijn hoofd. Daarnaast, moet je goed
begrijpen, daarnaast had ik een ouwe schrijfmachine en met twee van die
voetbalvingers zat ik daar dan dingen op uit te tikken die... ik bedoel, daar ging je
niet voor zitten, dat schreef je gewoon. Dat waren dan verhalen over dingen die ik
situeerde in het decor waarin ik leefde, dus op het IJ bij de havenpolitie in Amsterdam.
Daar gebeurden dingen van biezonder romantische aard en die heetten De geheimen
van het IJ. Het gaat daar vooral over stoere zeebonken, die zwakke maagden redden.
Toen ik daar bij de havenpolitie was, schreef ik ook kleine stukjes die in Het
Handelsblad gepubliceerd werden onder de kop De korte golf. Die hadden toen zo
een rubriek waarin ze verbalen plaatsten en die verhalen, nou die logen d'r niet om,
hoor. Er was daar een bij, dat herinner ik me nog, en dat heette De bok en de buste.
Dat ging over een inspekteur die voor zijn vrouw ergens een buste moest gaan halen,
zo een ding waar ze kleren op kunnen maken, weet u wel, en toen hij aanbelde, keek
er een bok door het raam. Hoe het verder is gegaan, weet ik niet meer. Het was echt
geen kunst, begrijpt u, maar de mensen lazen het graag. Want u moet wel goed
begrijpen dat er daar een enorm
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verschil tussen zit, speciaal dan in Holland waar ze zeggen: Als muziek vroom wil
wezen, moet die langzaam zijn. Zulke begrippen hadden ze in die jaren ook wat de
kunst betreft en de schrijverij. Kunst moest toch wel zo iets zijn dat je moest proeven
of schuiven als opium of snuiven als parfum, maar je moest ze niet lezen. Arij Prins,
die is uit die tijd en wat die schreef, dat was kunst. Je moet die maar eens proberen
te lezen nu, daar kom je niet uit, hoor. Maar goed, dat schreef je dan ook op behang.
Die eerste verhalen en feuilletons schreef u niet onder uw eigen naam?
Daar ging ik toch mijn naam niet mee bezoedelen, dat begrijpt u wel. De naam De
Hartog moest kunst worden. En aangezien men voor mijn kunst nog niet die
belangstelling had die ik ervoor had, had ik dus een naam bedacht, waarin ik uitdrukte:
‘Nou ja, als jullie dan mijn kunst niet willen lezen, dan kun je ook verder wel de kast
op.’ Dus heb ik me genoemd F.R. Eckmar, wat, als ik het snel uitspreek, Freckmar
wordt en dan betekent: verrek maar. Je zult wel zeggen dat het brutaal is, maar zo
was het. Niemand had het in de gaten, ze hebben het op die boeken gedrukt en toen
het er eenmaal op stond, was het te laat natuurlijk.
Toen u negentien was, dat zal dan in 1933 geweest zijn, was u verbonden als volontair
aan het Amsterdamse Toneel. Hoe bent u van de planken van het schip op de planken
van het toneel terechtgekomen?
Dat zat zo. Ik was dus bij die havenpolitie. U moet zich goed voorstellen: die jongen,
met niet te veel kin en wat pluizen op de lip en een grote pet, die koper poetste met
de grote titel en die verhaaltjes schreef. Die korte-golf-verhalen werden gelezen door
de direkteuren van de vereni-
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ging die toen in de Stadsschouwburg zat. Die direkteuren wilden een Duits stuk
opvoeren, De drie appelbomen, en daarvoor wilden ze het advies hebben van een
zeeman, die hun kon vertellen hoe mensen zich op een schip in zee gedroegen en
hoe ze in de havenbuurten rondliepen. En dan dachten ze: ‘Laten we eens kijken of
we daar geen expert kunnen voor vinden. Laten we die zeeman nemen die aldoor in
Het Handelsblad schrijft.’ Toen hebben ze dus een briefje gestuurd naar Het
Handelsblad om te vragen of de heer F.R. Eckmar, de kapitein F.R. Eckmar,
hoogedelgeboren heer dan nog, of die eens even wou komen kijken. Toen ging ik
kijken met die pet in de Stadsschouwburg en zeg aan de portier van de artiesteningang:
‘Ik wou de direktie spreken.’ Zegt de portier: ‘De direktie? De gasmeter staat achterin,
hoor!’ Hij dacht dat ik gas wou opnemen. Toen ben ik toch toegelaten tot de direktie.
Die verwachtte een bonk van een zeeman en zag daar een jongen met de pet
binnenkomen. Ze werd dan toch royaal: als er dan niets anders is, laten we hem
proberen. Dat is daarop uitgelopen dat ik hen niet alleen geadvizeerd heb, maar ik
ben nog gaan staan op het toneel ook, omdat ik zo aan de bemanning beter het goede
voorbeeld kon geven. Ik ben daar een Finse straatzanger gaan doen. Ik sprak geen
Fins maar ik heb een Fins lied gemaakt, hoor! O ja, op het tema van Dvoráks Nieuwe
wereld en nog iets bij. Ik ken het zelfs misschien nog. Wacht even. Het zal niet meer
gaan, geloof ik. ‘Halle medalle’ kwam erin voor. Dat was nou niet wat je noemt Fins,
maar iedereen geloofde erin. Het tragische stuk had een zeer slechte kritiek maar
verder schreven ze in de krant over die goeie Finse straatzanger, over die jongen die
interessante Finse liedjes zong en ze vroegen: ‘Waarom staat zijn naam niet in het
programma?’ Die stond er niet bij omdat de Finse zanger geen heibel wou met de
havenmeester. Zo gauw ik klaar
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was met zingen, sprong ik meteen de fiets op en dan ging het zo vlug mogelijk terug
naar de haven. Trouwens, als ik op het toneel kwam, plakte ik me telkens een extra
grote snor aan om niet herkend te worden.
Het was toch een aanmoediging. Hebt u nog meer toneel gespeeld?
Jazeker. Ik ben ten slotte bij de havenpolitie weggegaan en werd vrijwilliger voor
regie en dramaturgie bij het Amsterdams Toneel. Dat was precies hetzelfde als mijn
funktie van adjunkt-inspekteur voor smokkelaffaires. Ik kreeg ook tien gulden in de
maand en had ook niets nuttigs te doen. Maar ik zag toen ineens een grote carrière
als akteur. Maar dat is ook weer niet meegevallen. Het is toen eens gebeurd dat ik
Georgette Hagedoorn, die een grote vriendin van me is geworden, moest vervangen.
Georgette speelde toen in Cirkus Knie en voor een opvoering in Zierikzee ging dat
niet meer. Ze speelde de rol van een boerenjongetje en tegelijkertijd verwachtte ze
een baby en dat was het reglement: een boerenjongetje, dat ook een baby verwachtte,
nou dat kon niet meer he. Er moest toen maar iemand anders worden gevonden en
ze hebben mij dan maar genomen. Ik was natuurlijk ietwat groter en had bovendien
dat dikke hoofd en met dat alles moest ik een boerenjongetje van een jaar of elf zijn.
Ik heb al de tederheid van mijn ziel in die rol gelegd, ik heb mijn gezicht wat
bijgewerkt met sproeten en een beetje blond haar en ik heb dan gespeeld, gespeeld
met de gedachte: ‘Al die mensen kruipen snikkend de zaal uit.’ Daar kwam de
volgende dag dan het verslag in de krant en daar stond geschreven: ‘De heer J. de
Hartog treedt op als de dorpsidioot.’ Dat is dan eigenlijk wel het einde geweest van
mijn carrière als toneelspeler.
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Hoelang bent u bij dat toneel gebleven?
Ik heb dat toch wel een jaar of drie volgehouden. Twee jaar misschien. En toen ben
ik, omdat ik aan het toneel was, ook toneelstukken gaan schrijven.
U hebt dus bij het echte toneel kennis van de techniek opgedaan?
Dat is inderdaad waar. Ik mag dan een afgrijselijk akteur geweest zijn, en dat was
ik, hoor, maar ik heb die twee jaar dat ik erbij gehangen heb, tenminste toch, laten
we zeggen, de techniek van het toneel en van het teater meegekregen.
In de tijd van 1935 tot 1939 hebt u ook enkele detective-romans geschreven, ook
onder de schuilnaam F.R. Eckmar. Waar haalde u die stof?
Die kwam eigenlijk, kun je wel zeggen, aanwaaien. Dat was het echt. Ik woonde
toen in die tijd in ‘Atva’, het Amsterdams tehuis voor arbeiders. Dat was in de
krisistijd en een hoop mensen waren toen werkloos. In dat tehuis was een schrijfzaal,
waar nooit iemand schreef, en daar ging ik op de schrijfmachine en met die twee
dikke vingers die detectiveromans tikken. De werkloze jongens zaten erbij en
naargelang ze klaar kwamen, trokken ze de vellen gewoon uit de machine. Dan kwam
de kommentaar: ‘Nou,’ zegden ze, ‘'t wordt nou toch tijd hoor dat die mensen eens
een keer gaan trouwen.’ Ik zei ‘O.K.’ en de volgende pagina waren ze getrouwd.
Maar ik heb eerst vreselijke moeite gehad om die detectiveromans te plaatsen,
misschien wel omdat ze alle over de havenpolitie handelden. De eerste roman heette
Een linkerbeen gezocht en ik heb die aan Verkade aangeboden met het voorstel of
ze die niet bij de koek wilden verpakken. Hebben ze niet willen
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doen. Ik wou toen niet langer in dat tehuis voor Amsterdamse arbeiders blijven, ik
wilde artistiek op een zolder gaan wonen maar ik had daarvoor een bed nodig en ik
had geen geld voor een bed. Dat heb ik dan op afbetaling gekocht en toen heeft die
zaak het manuskript van Een linkerbeen gezocht geaccepteerd als garantie dat ik de
rest van het bed zou bijbetalen. Dat zijn dus eigenlijk de eersten geweest die mijn
kunst hebben geapprecieerd: ze was tenminste een gedeelte van een bed waard. Op
een gegeven moment is er toch een uitgever gekomen, de heer Van Dishoeck, en die
zei: ‘Nou, ik zal het uitgeven. Ik kan er niet veel aan besteden, hoor, want
detectiveromans, daar kun je niet zoveel voor vragen.’ Dat werd dan honderd gulden
per stuk. En dat zijn er vijf geworden. Eerst dus Een linkerbeen gezocht. Dan verder
Spoken te koop, Ratten op de trap, Drie dode dwergen en ten slotte De maagd en de
moordenaar.
Die staan nog altijd vermeld bij uw werk?
Ja, die zullen er nog wel bij staan. Want ze horen er toch eigenlijk bij, zie je.
Worden ze nog gelezen?
Heel veel schijnt het. Ze zijn nu uitgegeven in een pocket en in die Zwarte Beertjes
schijnen ze nog veel verkocht te worden.
Zijn die ook vertaald?
Ik geloof dat er een in het Duits vertaald is: De maagd en de moordenaar en dat heet
dan Das Mädchen von Turkestan.
Uw eerste ernstig officieel werk heette, meen ik, ‘Ave Caesar’.
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Nee, mijn eerste heette Het huis met de handen. Dat was zeer ernstig en zeer officieel.
Daarna kwam Ave Caesar. Dat was wel een autobiografisch boek, kun je wel zeggen,
over een jongen op de zeevaartschool die Im Westen nichts Neues leest. In die tijd
hing er toch zo een angst voor de oorlog over de jongens. Als die jongen dan de
zeevaartschool verlaat, komt hij in volle krisis terecht. Er is voor hem geen plaats
op de koopvaardij, in het beste geval alleen als messroomjongen of als stoker. Geen
schip en geen werk en hij merkt dat er oorlog op komst is. Het is dus eigenlijk een
boek, waarvan je dan zei, dat het dat van een verloren generatie was. We zijn
natuurlijk allemaal verloren generaties geweest in onze jonge jaren. Je hebt ze nou
weer...
Als men de officiële Nederlandse kritiek erop naleest, vindt men niet zo heel veel
over uw werk maar Garmt Stuiveling noemt ‘Ave Caesar’ in zijn ‘Schets van de
Nederlandse letterkunde’ een merkwaardige roman.
Het verrast me dat een geschiedenis van de Nederlandse letterkunde een boek van
mij vermeldt, want ik hoor daar niet thuis. Maar goed, Menno ter Braak is dan nog
veel beter. Die noemt het een zeer indrukwekkend boek, belangrijk en zo. U moet
goed begrijpen dat ik toen nog niets gepubliceerd had. Ik was nog een volkomen
nieuweling en dit was eigenlijk het eerste wat de Nederlandse literatuur en de
Nederlandse kritiek van me hoorden. Dat was Ave Caesar en dat verscheen
tegelijkertijd en werd ook dikwijls samen behandeld in een artikel met Een zoon
begraaft zijn vader door H.M. van Randwijk! Dat was dezelfde tijd.
U hebt toch ook nog geschreven in ‘Elseviers Maandschrift’?
Ja, dat was met de heer Herman Robbers die toen de
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redaktie had. Daar verscheen mijn eerste gedrukte bijdrage tot de wereldliteratuur.
Ze heette Het zwijgen van Boeddha en dat ging dan over een ouwe Chinese
grootmoeder die verdronk en de rivier afdreef met een vlinder op haar knie.
Dat was kunst?
Nou, het was in de trant van de oude bootsman, die ergens zei: ‘Je kunt het nergens
voor gebruiken, dus het moet wel kunst zijn!’ Ik had het in elk geval Jan de Hartog
ondertekend en meende het dus wel ernstig maar er werd onbedaarlijk mee gelachen.
Dat was dan toch helemaal in het begin van de schrijverij.
In uw boek ‘Oompje Owadi’ gaat het over heel wat anders. De titel doet wat Russisch
aan.
Niet alleen doet het wat Russisch aan, maar het staat ook onder Russische invloed.
Voor de rest is het natuurlijk een volkomen vervalsing, kun je wel zeggen. Maar het
deed het zo goed dat Leeuwen uit Huizingen in die jaren ergens gezegd of geschreven
heeft: ‘Dat heeft hij niet zelf geschreven, dat heeft hij vertaald.’
Dat was een kompliment.
Dat was een kompliment, ja, averechts natuurlijk niet. Ik heb die stukjes geschreven
nadat ik in Rusland geweest was. Ik ben daar voor twee weken naar toe geweest met
een leren broek, een bakkebaard en een bontkraag op mijn jasje. Ik zag er uit als een
Poolse veeboer.
Niet als een zeeman?
Nee, dan was ik wel veranderd. Ik ben dus naar Moskou en Leningrad geweest om
het Poesjkinfestival bij te wonen.
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Je kon toen als toerist goedkoop naar Rusland gaan. Ik heb daar nog twee artikels
over geschreven, voor de Nieuwe Rotterdamse Courant, geloof ik, of voor Het
Handelsblad. Ik durf het haast niet te bekennen dat ik het niet meer weet. Maar het
is een van de twee. Toen heb ik daarover ook een verhaal geschreven dat Oompje
Owadi heette. Dat had niks met het nieuwe Rusland te maken; het waren impressies
van het Russische landschap en zo, zwaar leunend op stralende voorbeelden. Ik ben
van die reis teruggekomen met een visioen van het oude Rusland, dat voor mij een
veel grotere ervaring was dan het kommunistisch experiment. Voor de rest dankt het
boek zijn ontstaan aan een kurieus feit. Ik had met Niels de Jong, de zoon van A.M.
de Jong, een weddenschap aangegaan, dat als wij een woordenboek lieten openvallen
en we wierpen er dan een speld op, we meteen een stuk zouden schrijven vertrekkend
van het woord dat de speld raakte. Begrijpt u? Het eerste woord voor mij was
‘bakkersbeest’. Nou, schrijf daar eens wat over. Weet u wat een bakkersbeest is? Dat
is een krekel. Daar heb ik meteen over geschreven. En dat was het eerste van de
verhalen. Een ander woord was ‘linkeroever’. Dat is dan een verhaal geworden over
de linkeroever. Ik heb daar dan een hele serie van gemaakt, die in het oude Rusland
speelde. En toen tegelijkertijd kwam mijn eerste toneelstuk De ondergang van de
‘Vrijheid’.
Er komt dan inderdaad de tijd van de werken die als tema de zeesleepvaart hebben.
Mijn stuk De ondergang van de ‘Vrijheid’ was eigenlijk al een voorbereiding
daarvoor. Dat wist ik niet toen ik het schreef natuurlijk. Het ging daar over iets dat
me vreselijk hoog zat, namelijk een wet die inhield dat zeedagen, gemaakt aan boord
van een zeesleepboot, niet geldig geacht
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werden voor je eksamens stuurman grote vaart. Om stuurman grote vaart te worden,
moet je eksamen doen en daarvoor moet je een aantal zeedagen hebben, praktijk dus.
De dagen aan boord van een zeesleepvaartuig werden daarvoor niet genoeg geacht,
hetgeen gewoon onzin is, want aan boord van een zeesleepboot leer je het vak wel
uitstekend. Maar goed. Je kon vijftig jaar varen aan boord van de zeesleepvaart, dat
gaf je niet de nodige 300 zeedagen om derde stuurman te kunnen worden bij de
koopvaardij. Dat was het resultaat van die wet, die men er had doorgestampt om te
voorkomen dat hoog gespecializeerde zeelieden zouden weggekocht worden door
de koopvaardij. De zeesleepvaart in Nederland was een monopolie van de grote heren
en deze ‘glorie van Holland’ werd gevaren door slaven. Ikzelf ben bij de zeesleepvaart
weggegaan omdat de zeedagen die ik daar doorbracht, niet geldig waren voor het
eksamen officier grote vaart. Dat was dus een wet waarvan ik het gevoel had - en ik
niet alleen, maar alle mensen aan boord van de zeesleepboten - dat het een
onrechtvaardige wet was en het is dus tegen die wet eigenlijk dat ik met dat stuk
begonnen ben. Het gaat daar, zoals u wellicht weet, over de strijd tussen twee
zeesleepvaart-ondernemingen, maar in se was het een protest.
Dat stuk wilde dus al een pamflet zijn?
Ja, dat was al dadelijk een pamflet. Wel, zo zijn we meteen al in de pamfletten
terechtgekomen. Toen heb ik Hollands glorie eigenlijk opgezet als iets dergelijks.
Toen ik aan Hollands glorie begon, was de bedoeling een boek te schrijven, waarin
de mensen de ogen zouden worden geopend voor deze onrechtvaardige wet. Ik heb,
laten we zeggen, mijn pijl gericht op het geweten van de Nederlanders maar zonder
resultaat. Er bestaat een boek van meneer Upton Sinclair dat The jungle heet, de
wildernis. Het gaat daar
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over de slachthuizen in Chicago en Sinclair schreef het om de heel slechte
arbeidstoestanden van de nieuwe emigrés te bestrijden. Het ging hem dus duidelijk
om arbeidstoestanden. Het boek is een enorm sukses geworden omdat hij namelijk
tegelijkertijd beschreef wat er allemaal in die cornedbeef zat. Nou daar zaten tenen
van negers in en alle mogelijke enge dingen. Dat ging allemaal gewoon maar door
de molen in de cornedbeef. Toen zijn er wetten aangenomen met drastische
voorschriften voor de hygiënische kontrole van de vleeswaren, maar de toestanden,
de arbeidstoestanden en het lot van die arbeiders heeft men niet veranderd. De heer
Sinclair heeft dan eens gezegd: ‘I aimed at the public's heart and I hit it in the
stomach.’ Dus: ik heb op het hart van het publiek gemikt en ik heb het in de maag
geraakt.
Iets in die aard is er te zeggen van Hollands glorie. Ik had op het geweten van het
Nederlandse publiek gemikt en ik heb het in het hart geraakt. Want Hollands glorie
heeft zijn sukses niet te danken aan het feit dat ik het over die onrechtvaardige wet
had. Er is geen verontwaardiging uit voortgekomen. Als roman is het boek geslaagd,
als pamflet is het mislukt. Met Het ziekenhuis is het nu juist omgekeerd: als roman
is het boek mislukt, als pamflet is het geslaagd. Wat er wel uit Hollands glorie is
voortgekomen, daar kun je heel lang over praten, maar met die wet is niks gebeurd.
Van uw sociale bedoeling is dus niks terechtgekomen?
De sociale bedoeling, die is op haar snuit gevallen.
Dat betekent dan wel dat u, evenals Sinclair, zo nodig de estetische waarden opoffert
aan de uiteenzetting van uw politieke, sociale of religieuze bedoeling?
Opoffert! Als er een rotte toestand is, dan is het belang-
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rijkste dat die gesaneerd wordt. De schrijver mag geen ornament zijn. Historisch
staan we al eeuwen in onze luizige broekjes op het marktplein voor de katedraal en
we konkurreren met die erin, want er bestaat geen verhaal zonder goed en kwaad.
De klerikalen verkondigen dat in de kerk, de zanger stelt zich voor de katedraal als
moralist aan en zo blijkt dat wij hetzelfde werk doen.
‘Hollands glorie’ is een roman van de zeesleepvaart maar tevens toch een hulde aan
de zeeman.
Nou ja, dat is natuurlijk niet zo, he, dat maak je er dan later van. Nu zeggen de
mensen: ‘Hij heeft dat geschreven om de mensen in Nederland gedurende de oorlog
een hart onder de riem te steken.’ Dat is natuurlijk onjuist, want ik heb dat ding lang
voor de oorlog geschreven. Het boek verscheen in oktober 1940 maar het schrijven
daarvan ligt er natuurlijk lang voor, toen van oorlog nog geen sprake was.
Heeft Arthur van Schendel met zijn ‘Het fregatschip Johanna Maria’ u geïnspireerd
of beïnvloed?
Zonder enige twijfel. Al weet ik niet... Verscheen dat boek van Van Schendel nu
omstreeks die tijd of even later?... Nou, het heeft me geïnspireerd, of het ervoor of
erna was. Het is natuurlijk een prachtig boek, hoor, daar kunnen wij niet aan tippen.
Dat ligt in een andere klasse.
Van Schendel had wellicht ook een andere bedoeling?
Ik weet niet of hij het met een bedoeling geschreven heeft. Van Schendel is toch,
wat je noemt, een zuiver kunstenaar en die schrijft zijn boeken toch niet met een
bedoeling zoals wij moralisten en hagepredikers dat doen. Het fregatschip is een
juweel van een boek, een monument in de Nederlandse taal. Hollands glorie
daarentegen is geen kunstwerk,
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het is een pamflet. Ik ben mijn leven lang een pamflettist geweest en als zodanig heb
ik heel goed geboerd. Als kunstenaar en literator is dat niet zo gelukt. In Hollands
glorie was het mij te doen om de bevrijding van de slaven van de zeesleepvaart. Wat
zou de kunst me dan een zorg zijn geweest!
‘Hollands glorie’ heeft u met een slag beroemd gemaakt en ook in Vlaanderen werd
het boek verslonden. Het werd ook vertaald?
O ja, ik geloof in 17 talen. En in een paar landen heeft het ook sukses gehad. Maar
zijn grootste weerklank heeft het natuurlijk wel gevonden in het Nederlandse
taalgebied. Ik geloof dat er nu 500.000 eksemplaren van verkocht zijn, hetgeen voor
het Nederlandse taalgebied een hele hoop is.
Zoals u daarnet zei, werd er gezegd dat ‘Hollands glorie’ de vaderlandsliefde van
de Nederlander tijdens de bezetting heeft gesteund.
Ik heb daar zelf de wonderste verhalen over vernomen van mensen, die onder invloed
van Hollands glorie bepaalde heldendaden hebben gesteld. Ten slotte ben je maar
een heel klein radertje in een bijzonder gekompliceerd raderwerk.
Hoe verklaart u dan het sukses?
Verklaren? Er kwam in dat boek geen Duitser voor. Het eindigt in de negentien,
twintiger jaren en omdat er over de bezetting en de Duitsers en de oorlog helemaal
niet gepraat werd, en omdat het ging over een typisch Nederlands iets, neem ik aan
dat dat de reden is waarom de mensen er iets aan gehad hebben in die jaren. De echte
hollandsheid zit in dat boek, al was ik me daarvan niet bewust toen ik het boek
schreef. Alle mensen die erin voor-
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komen, zijn echte figuren waarvan ik de namen veranderd heb, maar al de mensen
van 't vak konden ze zo herkennen.
Je moet ook niet vergeten dat aan dat sukses hebben meegeholpen de biezondere
omstandigheden, die eigenlijk nooit meer zo te voorschijn zijn gekomen na de heer
Dickens. In de tijd van Dickens werd hij veel voorgelezen in de familiekring. Dat
deed men toen. Na de heer Dickens hebben ze dat nooit meer gedaan. Maar nu met
de bezetting was er niet veel. Het teater was er, maar dat deed meest klassieken. Er
waren alleen Duitse films in de bioskoop. De radio was niet om aan te horen. Er was
nog een avondklok ook. Dus bleef er eigenlijk de mensen niet veel over dan in de
familiekring Hollands glorie te zitten voorlezen. En dat hebben ze dan ook gedaan.
Daar kun je niet zeggen dat dat uitsluitend aan de kwaliteit van het boek ligt. Dat
ligt ook aan het feit dat het inderdaad in de familiekring kon worden voorgelezen
omdat het, niettegenstaande al zijn zeemansachtige forsheid, toch een heel, laten we
zeggen, een door en door fatsoenlijk boek is.
Hoe reageerden de Duitsers?
Heb ik een reuze toestand mee gehad. Ze vonden het mooi he, dat was volks en dat
hadden ze dus op 't oog. Toen heeft een tijdschrift van de N.S.B. er eens een heel
nummer aan gewijd, niet maar aan het boek zeg, nee aan drie bladzijden van mijn
boek. Vijfenveertig bladzijden hebben ze geschreven over een analyse van drie
bladzijden van dat boek. Nou, dat vind je natuurlijk mooi, he, eindelijk eens iemand
die mij naar waarde schat. Dat dacht je zo. Alleen het zure was dat het de Duitsers
waren. Toen hebben ze ook nog een opleidingsschip voor de binnenvaart in Dordrecht
naar Hollands glorie genoemd voor een tijdje. Dat was natuurlijk een poging om er
mij nolens volens bij te
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betrekken. Dat is toen niet doorgegaan. Ik ben toen lezingen gaan houden in Holland
over Hollands glorie. Dat was dan aangekondigd als lezing, maar dat was het
natuurlijk niet. Het was een soort feestavond met neuzen. En daar heb ik dan ook
reuzeplezier in gehad, zowel de mensen als ikzelf, hoor! Dat heb ik, geloof ik, iets
van driehonderd keer gedaan en telkens was de zaal vol. In Arnhem was de
stadsschouwburg vijftien keer uitverkocht, het Concertgebouw in Amsterdam negen
keer. Zoals gezegd, kon je in die tijd ook niet zoveel anders doen. Elke lezing besloot
ik met dezelfde zin: ‘Ik dank u voor deze avond waarop ik u vertelde over de
Hollanders, die voeren, varen en varen zullen tot meerdere glorie van ons dierbaar
vaderland.’ Dat was elke keer een triomfantelijk slot.
Maar toen, op een gegeven moment, liep het af en dat wel om twee redenen: de
schouwburgen werden voor de Joden verboden en de Nederlandse auteurs moesten
zich melden voor de kultuurkamer. Op een avond zou ik een lezing houden in het
Concertgebouw en toen ik daar aankwam, zag ik boven de kassa het bordje: ‘Voor
Joden verboden’. Ik ben de zaal ingegaan en heb tot het publiek gezegd: ‘Wat doen
jullie hier? Hebben jullie dat bordje buiten niet gezien? Wij kollaboreren niet!’ Er
ging in de zaal een oorverdovend gejuich op waarvan ik gebruik maakte om te
verdwijnen. Natuurlijk is de Polizei erop afgekomen.
Omstreeks die tijd moesten we ons dus ook opgeven voor de kultuurkamer en als
je dat niet deed, dan werden je boeken verboden of liever niet verboden, maar de
uitgever kreeg geen papier meer om die boeken nog te drukken. Dat is toen met
Hollands glorie ook gebeurd. Toen hebben ze het op de zwarte markt verkocht en
daar schijnen nogal hoge prijzen voor gemaakt te zijn, die ik later in de afrekening
niet heb teruggevonden. Maar dat is dan toch wel mooi geweest.
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U moest dus, mogen we zeggen, voor uw overtuiging boeten?
Nou, als ik hier nou zou zitten en ik zou het hart hebben te zeggen dat ik voor mijn
overtuiging geboet heb, dan vliegt die kamera in brand. Echt waar, hoor! Ik mocht
met 300.000 eksemplaren niet zeggen dat ik voor mijn overtuiging moest boeten.
‘Schipper naast God’ is ook in die tijd ontstaan?
Ik had het idee voor het stuk al veel langer. Maar er was toen een organizatie, ja niet
opgezet nog, maar... er was sprake van dat er een organizatie zou komen en die zou
heten ‘Het ondergrondse toneel’. Een aantal jonge akteurs hadden de bedoeling
ondergronds voorstellingen te gaan geven en daarom zochten zij stukken met alleen
mannen. Verder moesten de stukken zo opgevat zijn, dat de akteurs op de
eenvoudigste manier naar de plaats van bestemming zouden kunnen reizen om daar
dan zonder veel attributen, op een zolder of in een schuur, een opvoering te geven.
En dat moesten dan toch ook weer stukken zijn, die natuurlijk toch ook normaal in
een zaal of in de schouwburg terecht konden. Daar kwam dan bij dat in die tijd
onderkomen werd gezocht voor velen van onze joodse Nederlanders en men dacht
dat in de calvinistische streken om de Zuiderzee heen - een gebied dat ik goed kende,
want het was het land van mijn jeugd - veel mogelijkheden zouden zijn voor het
onderbrengen van deze joodse vluchtelingen. Maar men had ook de indruk dat er
daar mensen waren, niet zoveel, maar er waren er toch, die zeiden: ‘Nee, daar doen
wij niet aan mee, want de Joden, die hebben Kristus gekruisigd.’ Bij vissers moet je
niet gaan preken of je moet met hen ook niet gaan diskussiëren. Je moet hun een
verhaal vertellen en dan luisteren ze.
Het stuk nu dat ik in mijn hoofd had en dat ging over
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een jonge calvinistische kapitein die in 1938, dus voor de oorlog, zijn schip tot zinken
brengt teneinde een lading joodse vluchtelingen de vrijheid te kunnen geven, was
precies het verhaal dat we nodig hadden. Ik ben er dus beginnen aan te schrijven
voor dat ondergronds toneel maar toen ik het stuk af had, toen was het ondergronds
toneel ter ziele. Ik heb het stuk dan uit mijn hoofd geleerd en heb het dan als
eenmanstoneel hier en daar zelf voorgedragen. Ik geloof dat ik dat een keer of twintig,
dertig heb gedaan. Het was natuurlijk een stuk dat in die tijd niet in de handen van
de Duitsers moest vallen, want dat was fout, zie je. Vandaar dat ik de tekst uit mijn
hoofd leerde en er geen manuskript liet van bestaan. De voordrachten konden
natuurlijk ook alleen plaats vinden in een kring waarvan je overtuigd was dat er geen
verraders bij zaten. Toen ik later in Engeland aankwam, heb ik daar het stuk weer
neer kunnen schrijven omdat ik het uit mijn hoofd kende.
Ook dat stuk is dus met een sociale bedoeling geschreven?
Wel, ik moet toch zeggen dat het woord sociaal voor mijn gevoelen toch niet helemaal
juist is. Ook de geschiedenis van die wetten, die zeedagen was niet uitsluitend sociaal.
Het was meer met een etische bedoeling, zou ik zeggen, de moraliteit weer dus. Het
tema van Schipper naast God ligt vervat in één regel, die de kapitein op een gegeven
moment zegt tegen de konsul, geloof ik, of zelfs tegen de dominee: ‘Voor een ware
kristen is er geen jodenprobleem, alleen een kristenprobleem.’ Dat is, zou ik zeggen,
meer een etische strekking en dat geldt eigenlijk ook voor dat tema van Hollands
glorie. En we zijn daarmee dan wel op de zaak vooruit maar je zou ook kunnen
zeggen dat dat het tema van Het ziekenhuis is. Alleen is het in dit geval geen
jodenprobleem maar een negerprobleem. We worden door al dat soort problemen
achtervolgd, he.
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Op een zeker ogenblik hebben de Duitsers het u dan wel lastig gemaakt.
Ja, laten we zeggen dat het op een gegeven moment dan toch zaak werd onder te
duiken voor een tijdje. Dat heb ik toen gedaan, eerst in het Parkhotel in Amsterdam
en dat ging prima, want dat was namelijk bezet door de Duitsers. Dat was mogelijk
omdat de direkteur van het Parkhotel, de heer Van Heuvelen, een oude scheepsmakker
van me was. Die had natuurlijk een privé-ingang en via zijn bovenhuis, dat naast het
hotel lag, kon je dan het hotel in en daar had ik een kamer. In het hotel logeerden
Duitse officieren en ook nog wel een paar enge vrijheren in burger, van die blonde
heren met van die koude oogjes. Dat waren er dan van de Gestapo of van de S.D.
Maar die twee werkten niet samen en kenden mekaar zelfs niet, zodat de S.D. dacht
dat ik Gestapo was en de Gestapo dacht dat ik S.D. moest zijn. Als je daar dus eenmaal
alleen was, had je nergens last van. Het was een vrolijk gezicht van daarboven. De
Duitsers stonden om het gebouw heen, met geweren, weet je wel, twee wachten bij
iedere deur. Ze stonden daar stram en mochten niet links of rechts kijken. Aan de
overkant stond er dan een vent te kijken of er officieren aankwamen. Als er
aankwamen, dan riep de vent ‘pst!’ en dan begonnen die poppen te salueren.
De Hollandse straatjongens hadden dat vlug in de gaten en die liepen dan voorbij
en deden maar ‘pst!’ met een automatisch gevolg. Nou, daar zat ik ook achter. Daar
heb ik dus een tijdje gezeten maar het werd dan toch te link en toen ben ik
ondergedoken in een tehuis voor oude dames.
Toch niet als oude dame?
Toch bijna. Ik moest daar de hele tijd op mijn kamer blijven want alleen de direktrice
en een dienstbode wisten dat ik een man was. Er was daarbij afgesproken dat ze in
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tegenwoordigheid van eventuele Duitsers, die zouden komen zoeken, over mij zouden
praten als Juffrouw Vliegendhart. Ik ben daar vier maanden gebleven en heb er ook
honger gehad want de direktrice hield zich, wat de ravitaillering betreft, strikt aan
de officiële voorschriften.
Maar goed. Op mijn kamer stond een hemelbed en toen ben ik de geschiedenis
van dat hemelbed gaan schrijven. Dat werd toen een stuk voor twee personen, waarvan
ik natuurlijk wist dat het niet kon, hoor. Je kunt geen stuk voor twee mensen schrijven,
dat kan nou eenmaal niet. Ik heb het toch gedaan. Toen ik daar weg moest, heb ik
het manuskript van Het hemelbed aan de direktrice gegeven en die heeft het verborgen
in de linnenkast van het huis, waar ik het na de oorlog heb weergevonden.
Ik zou achter dit stuk nooit oorlogsomstandigheden vermoed hebben.
Het is op het eerste gezicht ook onwaarschijnlijk. Normaal moest je verwachten, dat
wat ik schreef in deze tijd van groot gevaar, het kroonstuk zou zijn geweest van mijn
oeuvre. Ik had eigenlijk het idee dat het mijn laatste zou zijn. Ik stond op het punt
om weg te gaan, ik stond op de nominatie om naar de overkant te gaan. Ik dacht toen
werkelijk dat ik er nooit zou doorkomen. Wat ik dus toen schreef, moest mijn
zwanezang zijn. Alles wat ik toen in me had, heb ik dan ook in dat stuk gelegd en
als je dat dan later leest en je ziet dat het eigenlijk een heel eenvoudig sentimenteel
stukje geworden is, dan denk je wel eens: ‘Nou, is dat al wat hij daar dan te zeggen
had op het laatste ogenblik?’ Ik heb een tijdlang dan ook gedacht, dat ik daar de
platvloersheid van mijn ziel had gedemonstreerd en dat heeft me ook een tijdlang
melancholisch gemaakt. Nou weet ik dus eindelijk de waarheid: Ik ben een
ulevelledichter. Niet dat daar bezwaar tegen is, maar dat was
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het dan toch wel. Laten we dus zeggen: De heer Jan de Hartog, die in monnikspij
aan zijn lessenaar, met die ene roos en de snikkende Tschaikowsky, met
timmermanspotloden op de achterkant van het behang kunst schreef, die was daar
eigenlijk mee begraven. Die, kun je zeggen, is bij de overtocht naar Engeland
gebleven. En de heer F.R. Eckmar is eruit gekomen.
Later bent u dan toch wel gaan inzien dat dat in feite niet zo was?
Later ben ik gaan inzien dat het einde van die geschiedenis van een huwelijk in zes
taferelen, het gelukkige huwelijk is. Dat is het dan ook en dat heeft met de oorlog
en met de Duitsers niets te maken. Maar ik ben dan toch ook tot de ontdekking
gekomen dat er misschien toch meer achter zat dan ik eerst dacht. Dat het namelijk
toch dat was wat wij, of wat althans ik in die oorlog trachtte te verdedigen: twee
mensen, die samen een huwelijksleven kunnen hebben, zonder dat de buitenwereld
hen daarin stoort of beangstigt. Als er iets van de mens moet terechtkomen, dan is
het via het hemelbed en niet via de preekstoel of het balkon van Mussolini.
Naastenliefde is een mooi woord maar naastenliefde betekent in de eerste plaats de
vrouw naast je en niet de neger in een ver kontinent. Reeds als kind werd ik getroffen
door de afstand die er bestaat tussen woord en werkelijkheid. Toch blijft het iets
raadselachtigs: iemand die Schipper naast God heeft geschreven, een stuk dat
teologisch prachtig in mekaar zit, komt dan, als hij boter bij de vis moet leveren,
voor de dag met een ulevelleverhaal, een novelette, een polichroom felicitatiekoor.
Met diepere zin.
Die kun je eraan geven, maar het hoeft niet, hoor. Ik heb de diepere zin ook maar
naderhand bedacht. Wel heb ik
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er enige ervaring mee opgedaan. De première van het stuk had in Amerika plaats
ergens in Maine. Ik kwam te laat voor de voorstelling en stond tijdens de pauze in
de foyer. Komt daar een lange boer in bretels de zaal uit, komt op me toe en zegt:
‘Jij bent de schrijver van dat stuk? Wel, jij moet viel een mikrofoon onder mijn bed
gehangen hebben!’
Dat wijst er toch op dat er iets elementair menselijks in zit en dat mensen van overal
dat ook hebben aangevoeld. Het stuk is trouwens een groot sukses geweest.
Het werd in New York gespeeld en heeft daar een jaar gelopen.
Het werd ook als het opvallendste stuk van het seizoen bekroond. Het werd nog meer
vertaald?
Het is vertaald in 23 talen. De Franse vertaling heb ik samen met Colette gemaakt.
In Parijs haalde het 309 opvoeringen. Ook in het Japans werd het vertaald en daar
heet het De dubbele mat. Dat is natuurlijk wel leuk om dat te horen, maar ik vrees
dan toch wel dat het nou niet zo verschrikkelijk diep kan gaan. Als het huwelijk dat
ik in dat stuk beschrijf, ook nog voor de Japanners zin heeft, dan is het toch niet, wat
je zou zeggen, de hoogst persoonlijke uitdrukking van de hoogst persoonlijke emotie.
Het is dan toch het zekere bewijs dat het algemeen menselijk is.
Ja. Het betekent dus dat de hoogst persoonlijke uitdrukking van je hoogst persoonlijke
emotie door iedereen begrepen kan worden en dat mag u dan uitleggen zoals u wilt.
Dat is al gedaan! ‘Het Hemelbed’ werd ook verfilmd.
In Frankrijk met François Périer en Marie Daems in de
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hoofdrollen onder de regie van Pierre Fresnay. In het Engels zijn er twee films van
gemaakt en er komt nu ook nog een Duitse film. Verder gaan ze er ook een musical
van maken.
‘Schipper naast God’ deed het internationaal even goed.
Dat werd in tien talen vertaald en het behaalde zijn grootste sukses in Frankrijk. Er
is ook een film van gemaakt met Pierre Brasseur. Ik heb het stuk zelf in het Engels
vertaald en het liep negen maanden op Broadway. Men moest ermee ophouden omdat
de hoofdakteur overleed.
Onder de oorlog hebt u nog een ander stuk geschreven, ik bedoel toen u nog in
Nederland was.
In de oorlog? Dat was ik helemaal vergeten. Ja, nou asjeblief, dat loog er niet om.
Dat was De duivel en juffrouw Honesta. Dat was een werkstuk en dat zat zo in mekaar.
Toen de oorlog uitbrak, waren wij net met een film klaar die Ergens in Nederland
heette. Ik heb er zelf nog in meegespeeld naast Lili Bouwmeester. Daar schrik je je
een ongeluk van als je dat nou ziet. Dat was echt, wat je noemt, het feestvarken. De
première zou hier in Antwerpen gaan maar dat is toen niet doorgegaan want dat
moest op 10 mei 1940 geweest zijn. Toen die oorlog dus uitbrak, lagen die filmstudio's
ineens stil. De technici en akteurs en al die mensen hadden dus niks meer te doen
want er werd geen film meer geproduceerd. Althans, het zag er naar uit. En toen zijn
we op het plan gekomen een gezelschap op te richten dat zou heten ‘De Nederlandse
filmspelers’. Ik zou dan een stuk schrijven waarin iedereen, die met de film iets te
maken had, iets te doen zou hebben, zelfs de technici en de mensen van het ballet
en het orkest en wel 60 akteurs. We wilden aan al die mensen werk geven, zodat ze
niet naar Duitsland zouden worden gezonden
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voor slavenarbeid. Dat moest ook nog een stuk worden dat opgevoerd zou kunnen
worden op de toneeltjes van de Nederlandse bioskopen in plaats van de Duitse films.
Dat was het opzet, ziet u. Die toneeltjes van de bioskopen waren natuurlijk erg ondiep.
Al die mensen moest ik dus niet op hetzelfde vlak in het toneel zetten, maar ze
moesten op mekaar gestapeld worden, het moest dus een decor worden in
verdiepingen. Dat heb ik gedaan. Ik heb een stuk geschreven dat heet De duivel en
juffrouw Honesta. Het speelt aan boord van een zeilschip en het toneel is de
langsdoorsnede van een zeilschip met een ruim, een tussendek, een hut en nog een
dek d'r bovenop. Er zaten vier lagen kerels boven op mekaar en het hele geval was
misschien een meter diep. Lili Bouwmeester speelde de hoofdrol en uiteindelijk ben
ik er zelf ook nog bij terechtgekomen. Dat heeft dan ook wel het stuk de das
omgedaan. De première ging in 1941 en het stuk heeft precies veertien dagen gelopen
in het Metropoolteater in Den Haag.
Dat is niet erg lang.
Het had een biezonder slechte pers. Ze begrepen het opzet niet en wilden me ook
wel het sukses van Hollands glorie betaald zetten. Daar komt nog bij, dat de twee
schurken in het stuk, - er zaten dus schurken in dat stuk, begrijpt u, het was dan echt
een stuk waarmee je je als publiek kon identificeren - wel die twee schurken vonden
het leuk zich te schminken als Hitler en Goering en dat is toen ook niet meegevallen!
Het stuk werd nooit gedrukt?
Nee, nee, daarvoor was het te gespecializeerd. Zeg maar: een stapelplaats voor
achtervolgde akteurs! Er is later nooit meer iets mee gebeurd.

Joos Florquin, Ten huize van... 4

37
*
Op een schip zijn er veel plaatsen waar je rustig kunt praten: op het voordek b.v. of
op het achterdek. Hou je meer van frisse lucht, dan klauter je naar de bovenbrug waar
een stuur is en waar de vind - zoals dat heet - heerlijk door je haar kan spelen.
Dat kan allemaal, als het mooi weer is. Maar op onze filmdag was het bar weer
en zo viel er alleen te praten in de stuurhut.
*
Het spijt me dat we met dat slechte weer in deze stuurhut moeten opgesloten blijven,
maar met de hand aan het stuurrad voelt u zich wel gemakkelijk?
Nou, op zichzelf wel natuurlijk, staande hier niet, he! Dat je zo de echte zeeman bent,
is natuurlijk onzin. De mensen kijken er ook wel doorheen. Ik vind het anders wel
fijn hoor op deze Schelde IV en het is een mooi schip. Dat stuurrad is me zover wel
vertrouwd dat ik er een heb op die ouwe tjalk van me, waarmee ik door Amerika ben
gevaren. Dat komt van de ouwe opa, het koopvaardijschip waarover ik verteld heb.
Toen dat gesloopt werd, dat moet geweest zijn in 1948, heb ik het stuurrad uit de
sloop gekocht en het zit nou bij mij. Als jongen van een jaar of veertien heb ik daar
nog met mijn handjes aangezeten.
Maar goed, gaan we verder met de zaken.
In 1943 ontsnapte u uit bezet Nederland naar Engeland. Ook met een boot?
Nee, ik ben gelopen.
Gelopen? Je kunt niet naar Engeland lopen!
Nee, maar je kunt wel lopen tot Gibraltar. Ik ben eerst via België en Noord-Frankrijk
naar Zwitserland gelopen. Daar heb ik samen met een piloot getracht weg te komen
met
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een vliegtuigje maar het ding verongelukte bij de start. Ik kwam er zonder
kleerscheuren af, ben weer Frankrijk ingegaan en doorgelopen tot aan de Pyreneeën.
Ik heb er zes maanden over gedaan.
Zonder tegenslagen?
Ik ben gewond geraakt in de Pyreneeën. Met 22 man hebben we daar getracht de
grens over te trekken maar het konvooi werd door de Duitsers onderschept en daar
zijn er in totaal twee uitgekomen. Daar was ik er een van, met kogels in de benen
dan. De andere was een Rus, die ergens uit een krijgsgevangenenkamp ontsnapt was.
De anderen zijn gevallen of gevangengenomen. Ik heb dan in Spanje in vijf
verschillende gevangenissen gezeten en uiteindelijk kon ik in Gibraltar raken, waar
ik geopereerd werd. Met mijn krukken werd ik dan per vliegtuig naar Engeland
overgebracht.
Toen u in Engeland was, is er iets zeer belangrijks gebeurd. U bent in het Engels
gaan schrijven en bent het Nederlands ontrouw geworden als ik dat zo een beetje
plechtig mag zeggen!
Ja, laten we zeggen, het is zo gegaan. Ik kwam in Engeland aan en had dus dat
Hollands glorie achter me, dat in die jaren het grootste boeksukses geweest was dat
de Nederlandse taal gekend had. Daar was een groot, laten we maar zeggen,
persoonlijk tamtam omheen gekomen. Ik had altijd van mezelf gedacht: ‘Nou, je
bent ergens toch wel een aardige, bescheiden jongen. Dat sukses, daar verander je
niet bij. Je blijft wel dezelfde, je kunt er zonder.’
Toen kwam ik in Engeland aan, waar nooit iemand van Hollands glorie gehoord
had. Als ze dan zeiden: ‘Hoe heet je?’ Dan zei je: ‘De Hartog!’ Kwam dan als reaktie:
‘Van de bakker in Amstelveen?’ Dat viel je dan af.
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Je werd er melancholisch bij. Want dat had je in Holland niet in de gaten gehad, dat
je helemaal geen aardige, bescheiden jongen gebleven was, maar dat je echt op weg
was om, laten we zeggen, een dikke vlezige filmster te worden. Dat merkte ik eigenlijk
pas toen ik enkele tijd in Engeland was.
Toen ik met die benen zitten moest, ben ik begonnen aan het tweede deel van
Hollands glorie, want ik vond dat het boek niet af was, dat er nog wat bij moest. Ik
ben een heel eind ver gekomen, 182 bladzijden, en dat was helemaal niet gek, hoor,
het was een mooi verhaal! Maar op een gegeven moment is me toch ineens duidelijk
geworden wat ik aan het doen was en dat heb ik eigenlijk te danken aan mijn vriend
Viruly. Daar heb ik een tijd mee samen gezeten in Bristol, we waren goeie vrienden.
Toen hij die bladzijden gelezen had, zei hij zo met dat professorenhoofdje dat hij
heeft - dat bedoel ik goed, hoor, want u bent professor en ik ook, maar hij heeft niet
wat je noemt een vliegershoofd - toen zei hij dus zo: ‘Nou, je bent dus echt in de
Hollandse trant bezig, merk ik wel.’ Ik zeg: ‘Hoe bedoel je dat?’ Hij zegt: ‘Nou ja,
dat doen we toch allemaal. Als je sukses hebt met een boek, dan schrijf je er een
vervolg bij. A.M. de Jong met Merijntje Gijzen deed het en...’ Toen dacht ik ineens:
‘Verdraaid zeg, hij heeft gelijk. Ik sta op het punt om er in de Nederlandse trant een
streng knakworstjes van te maken.’ En ineens werd het hele geval me duidelijk: de
bescheiden jongen, het nieuwe deel van Hollands glorie, de streng knakworstjes! Ik
dacht ineens: ‘Jong, je bent fout. Als je niet uitkijkt, dan kom je nooit meer van je
leven onder dat boek vandaan. Als je dat tweede deel schrijft, ben je helemaal sigaar,
dan ben je er aan, menselijk en geestelijk, dan word je de slaaf van dat boek.’ Want
zoals ik heb uitgelegd daarstraks, lag het sukses van dat boek niet aan mij.
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Het is een aardig boek, het is een goed boek, het is wel leuk, ik wil het niet afvallen,
zo kinderachtig bescheiden ben ik ook weer niet. Maar er zijn zoveel uiterlijke
omstandigheden bijgekomen, die dat boek zijn enorme sukses gegeven hebben in
Nederland, daar kwam ik nooit onderuit. Ik werd toen ineens van Hollands glorie
zo weeïg, dat ik het manuskript heb verbrand, echt verbrand! Ik bedoel: ik heb nog
vel eens wat verbrand, maar ik hield dan wel altijd een kopie achter. Maar dit keer
heb ik ze allebei, het ding met kopie, verbrand. Ik heb er nu nog altijd spijt van want
het moet een goed boek geweest zijn en ik zou het nu graag nog eens een keertje
lezen.
Ten tweede heb ik me toen voorgenomen dat Hollands glorie nooit in het Engels
of Amerikaans zou verschijnen omdat ik wilde proberen als schrijver een bestaan te
vinden waar Hollands glorie niet bij inbegrepen was. En daarvoor moest ik in het
Engels gaan schrijven.
Hebt u het gevoelen dat u nu in Nederland nog dé schrijver bent van ‘Hollands
glorie’?
Nee, dat is niet meer zo. Er is iets biezonder plezierigs, heb ik gemerkt. Bij mijn
aankomst in Nederland een tijdje geleden werd een stukje gepubliceerd waarin de
journalist schreef dat ik de schrijver was van de bekende roman van de sleepvaart
Schipper naast God. Ik dacht toen: ‘Nou, jongen, je bent er eindelijk af, hoor!’
In plaats van dat tweede deel van ‘Hollands glorie’, hebt u dan ‘Gods geuzen’
geschreven.
Jawel, in de plaats daarvan heb ik een boek willen schrijven waarvan ik wist, ten
eerste, dat als ik het niet kon, ik ervoor op mijn donder zou krijgen.
Wat is het tema?
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Het tema van Gods geuzen is, zou je kunnen zeggen, het geloof en de werken. Het
is de geschiedenis van een aantal mannen waarvan de hoofdfiguur een jonge dokter
is met etische problemen. Hij komt in Indië terecht en vindt zich daar geplaatst
tegenover de werkelijkheid, waarover deze etische problemen verondersteld worden
te gaan. In plaats van in het abstrakte wordt hij dus gedwongen in het reële te
redeneren. De ideale figuur is Willem Waterreus, een dief die heilsoldaat wordt, in
een leprakolonie terechtkomt en uiteindelijk in Auschwitz vergast wordt. Er is daar
een dokter, Zorgdrager, die een soort beest is geworden en voor iedereen een raadsel
is. De heilsoldaat verpleegt hem en doet op het einde van zijn leven de ontdekking:
verplegen kan ik best, dat is mijn roeping, daar ben ik op de wereld voor. Mijn
romanfiguur heeft me later achterhaald want ik ben voor enkele jaren in Houston als
ziekenbroeder gaan werken. Toen ik Gods geuzen schreef, was het mooi om er aan
te schrijven: ik lag verkouden in bed en schreef ondertussen over de lepra. Had de
jonge man van toen in die tijd in het negerhospitaal van Houston gewerkt, dan was
hij uit het ziekenhuis zeker gillend weggelopen. Zo is het echter in het leven: op een
zeker moment kun je het bij de droom niet laten. Onze-Lieve-Heer zet vóór de
dageraad strikken uit en eer het avond is, loop je er in.
De gebeurtenissen spelen zich af in een leprakolonie ergens in de rimboe in
Nederlands-Indië. Was u er geweest?
Daar was ik niet geweest. Ik heb dikwijls over leprakolonies geschreven maar ik ben
er nooit geweest.
Al wat u schrijft, is dus fantazie?
Ja, hoewel het met die fantazie soms griezelig kan zijn. Die fantazie is soms waarder
- als dat een woord is! - meer waar, dan je denkt. Mijn moeder, moet ik u er even bij
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zeggen, die een ontzaglijk lief, vriendelijk en zeer bescheiden mens was, mijn moeder
is in de oorlog mijn broer gaan opzoeken in Nederlands-Indië. Mijn vader was toen
overleden. Na de Japanse invasie is ze in een vrouwenkamp terechtgekomen en daar
heeft ze veel goeds gedaan. Ze was toen al een vrouw op jaren, ze was 65, maar ze
had daar een schooltje voor Chinese kinderen, een hospitaaltje en ze hielp ook
vrouwen die in wanhoop waren. ‘En toen,’ vertelde ze later, ‘heb ik op het laatst
gegrepen naar een eigenlijk onoorbaar middel: ik ben ze zogenaamd de toekomst
gaan voorspellen uit hun hand. Ik heb de handen van die vrouwen genomen en ik
heb daaruit gelezen: Kind, ik kan je vertellen, het komt weer goed, hoor. Je ziet hem
weer. Ik heb daar gewoon hele details bij verzonnen, waar die vrouwen veel aan
hadden op dat ogenblik en waarvan ik hoopte dat Onze-Lieve-Heer ze me zou
vergeven, want alles was volkomen fantazie. En het griezelige was nu wel dat na de
oorlog de meeste van die dingen zijn uitgekomen.’ - Nou, iets dergelijks is met mij
gebeurd. Om u een voorbeeld te noemen: ik heb de rimboe van Nieuw-Guinea
beschreven op een manier dat de mensen me schreven: ‘Maar, meneer, hoe hebt u
het zo kunnen beschrijven? U moet daar jaren hebben doorgebracht!’ - Ik was er
nooit geweest. Gek he?
Niet per se. Er zijn nog andere voorbeelden. Schiller had ook nooit Zwitserland
gezien toen hij ‘Wilhelm Tell’ schreef, geloof ik. Waarom schreef u over dat tema?
Omdat ik ergens een kombinatie ben van John Wesley, de stichter der
Metodistenkerken, en Hagenbeck. Je kunt profeet zijn, maar ook cirkusartiest en dat
wordt dan de hoogst geestelijke boodschap, gebracht op de meest efficiënte manier,
dus met apen, beren, klowns en stinkbommen, de beste manier om zoveel mogelijk
mensen te vangen.
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Waarom koos u de titel ‘Gods geuzen’?
Om de waarheid te zeggen, omdat ik dat een mooie titel vond, met een goede
alliteratie. Die titel had ik al bedacht in de jaren van Hollands glorie, wat trouwens
ook een goede titel was. Die had ik gevonden als opschrift op een haringstalletje!
Moet je toch eens goed begrijpen. Wij behoren ergens zo bij het cirkus. Ik ben dus
een afstammeling, niet van de literator, maar van de verteller. Wij staan al eeuwenlang
in ons luizige ondergoed op de markt tegenover de kerk en doen die daarbinnen
konkurrentie aan: we zijn natuurlijk ook moralisten en we gaan ook met de hoed
rond. Daar sta ik veel dichter bij dan bij de literator en vandaar dat je natuurlijk altijd
toch een oog hebt op je publiek. Als je in de zin van de Nederlandse literatuur,
werkelijk literatuur schrijft, dan moet je niet aan je publiek denken. Met andere
woorden: je schrijft iets neer dat alleen volkomen iets is, waarvan je zelf helemaal
en alleen weet wat het is, enzovoort. Maar of ze luisteren of niet, daar trek je je niets
van aan! Ze vertellen niet! Als de mensen op de markt weglopen, moet je ineens wat
bedenken! In die trant is het, kun je zeggen, dat het de verteller op de markt geweest
is die ‘Hollands glorie’ heeft gekozen en die heeft bedacht: ‘Gods geuzen’! Nou
jongens, het kan niet beter.
‘Gods geuzen’ verscheen in drie zware delen, die ook zwaar waren om te lezen.
Voor u.
Inderdaad! Maar ik wou de kritiek citeren, die op dat werk zeer uiteenlopend heeft
gereageerd. Om een paar bekende namen te noemen: Ben van Eysselsteyn noemde
u bij die gelegenheid in ‘De Haagse Post’ een groot schrijver en Weremeus Buning
schreef in ‘Elseviers Weekblad’ dat uw
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roman een Europese verschijning was. Maar daarnaast werd u in ettelijke kranten
heftig aangevallen en er waren zelfs critici die het werk als moreel-verwerpelijk
bestempelden!
Dat zouden ze nou niet meer doen, natuurlijk. Als je nu de Nederlandse literatuur
leest, dan ben ik De Genestet. Als je Ik, Jan Cremer leest, dan is Gods geuzen ‘Jantje
zag eens pruimen hangen’! Wat dat betreft, zijn ze wel door de werkelijkheid
achterhaald. U herinnert zich nog dat in een blad in Drente het tweede deel van Gods
geuzen genoemd werd: ‘Het nieuwste uitwerpsel van het schrijvende zwijn.’ Ik heb
er toen nog aan gedacht om mijn tjalk het schrijvende zwijn te noemen. Dat is toen
niet doorgegaan omdat de tjalk al een naam had en je kunt de naam van een schip
niet veranderen, dat brengt ongeluk. - Maar goed, u ziet het zelf. U vindt dat Gods
geuzen niet zo een goed boek was. Dat is mogelijk, hoor. Dat is een opinie. U moet
daarbij echter niet vergeten, dat dat natuurlijk toch uw eigen opinie is, zoals dat van
de mensen die het dan beter vonden, een andere opinie is. De Fransen hebben er een
mooi woord voor: ‘La critique, c'est un monsieur.’
Wat was er dan verwerpelijk aan ‘Gods geuzen’?
De calvinisten voelden zich bedreigd omdat ik de pijlers van de Nederlandse
persoonlijkheid, van de Nederlandse kultuur aantastte. Er is daar o.m. de
hormonengeschiedenis: ik vind een serum uit, dat van een heilige een zondaar maakt.
Maar dan is ook het omgekeerde mogelijk, dan kun je met een serum van een zondaar
een heilige maken. Nou, als het zo ver kwam, dan waren alle predikanten hun brood
kwijt!
Is dat boek in het Engels vertaald?
Jazeker.
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De drie delen?
Nee, alleen de eerste twee delen.
Is dat niet een onrechtstreeks bewijs dat het boek toch een beetje zwaar uitviel?
Nee, het is alleen het onrechtstreeks bewijs, dat de Amerikaanse uitgever een bepaald
aantal bladzijden genoeg vond en dat was door die heer meer ekonomisch dan literair
berekend. Het is hetzelfde geval met Stella, Mary en Thalassa, die uitgegeven werden
als The distant shore maar Mary zit er niet in. Dat was namelijk te lang, uit
ekonomische overwegingen. Dus wat dat betreft, word je in Amerika ook bij het
pond verkocht. Maar voor de rest heeft de kritiek Gods geuzen goed ontvangen en
de bookclubs hebben het in hun reeksen opgenomen, zodat het een miljoen
eksemplaren is geworden. Er is van het boek ook een film gemaakt.
U kunt toch niet ontkennen dat ‘Gods geuzen’ lijdt aan praatzucht en
woordovertolligheid...
Nee, Gods geuzen lijdt niet aan praatzucht en woordovertolligheid, daar lijd ik aan.
En dat moet je dan maar nemen, zeg. Daar kan ik ook niets aan doen. Ik kan nu hier
wel staan zeggen: ‘Ik ben anders’, maar dat ben ik natuurlijk niet.
Vindt u toch niet, na zoveel jaren, dat al de figuren in ‘Gods geuzen’ buiten de maat
vallen?
Nee, u moet goed begrijpen... u kunt van mij niet gedaan krijgen, dat ik dat boek ga
afvallen. Dat doe ik niet. Dat zou oneerlijk zijn, dat zou kinderachtig zijn en dat zou
bovendien biezonder onnederig zijn. Nee, ik vind het een
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mieters boek, echt. Ik heb het geschreven met de hele inzet van wat toen mijn persoon
was. Iedere zeven jaar word je even anders, verander je van de grond af, zeggen ze.
Het is natuurlijk niet zo, maar ik neem wel aan dat je om de zeven jaar een slangehuid
kwijtraakt en er een andere voor in de plaats krijgt. Dus ik zou het boek nu niet meer
zo schrijven. Maar dat houdt niet in dat ik nu zou zeggen dat het een slecht boek
was. Dat was het niet! Ik heb er slechter geschreven!
Geen kwaad meer dus over dat boek!
Toch! De fout van Gods geuzen is, dat je praat over wat men moet doen, maar dat
je het zelf niet doet. Er is ergens een leugen in het projekteren van deze legendarische
reklameachtige figuren. Het blijft een verhaal, de essentiële werkelijke waarheid
ontbreekt. Het klinkt altijd mooi als je over naastenliefde spreekt. Het is precies waar
we het thuis altijd over hadden, maar ze hadden het zo druk om je te vertellen wat
het was, dat ze de tijd niet hadden om het zelf te doen. Ik kan verder de mening wel
bijtreden van de meneer die in de Nieuwe Rotterdamse Courant schreef, dat hij ervan
overtuigd was dat Jan de Hartog voor onze letterkunde geheel verloren zal gaan. Dat
zal me ook een zorg zijn. Ik wens na mijn dood geert straatnaam!
*
Na dit vriendelijk bekvechten is het wel goed olie op de golven te gieten. We kunnen
even verpozen en een kijkje gaan nemen in het ruim van onze sleepboot, waar de
kapitein en de stuurman hun kajuit hebben en de matrozen hun kooien. In de
machinekamer staat alles onder menselijke kontrole.
*
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Mevrouw De Hartog, u bent een Engelse, een autentieke Engelse, maar u spreekt
vlot Nederlands. Waar hebt u dat geleerd?
Dank je. Dat wist ik niet! Nou, ik ben getrouwd met een Hollander en dan komt het
wel, he. We spreken thuis geen Hollands maar ik spreek wel Hollands met de honden.
Met de honden?
Ja, maar die woordenschat is niet geschikt voor de Vlaamse televisie! We komen
iedere twee jaar naar Holland, we zijn dan altijd met Hollanders en ik wou mijn man
natuurlijk een beetje volgen en dan komt het, he.
Zou u graag in Nederland wonen?
Ik hou veel van Nederland. Het is een heel prettig land en de mensen zijn er
vriendelijk. Het is een beetje als Engeland. Maar mijn man is een zeeman en zo varen
we altijd. Ik denk dat we volgend jaar in Holland zullen varen. Ik ben nooit in
Friesland geweest en ik wil ook de grote werken in Zeeland zien.
U volgt voorzeker het werk van uw man. Werkt u ook met hem mee?
Nou, hij dikteert zijn werk op een band, op een tape-recorder, iedere dag, en 's avonds
beluisteren we dan samen de band. Ik tik de tekst dan over: het hele eerste manuskript
is mijn werk.
Dan kent u al de boeken van uw man?
De meeste toch, maar zijn eerste boeken ken ik helemaal niet. Ze zijn niet in het
Engels vertaald.
Dan kent u ‘Hollands glorie’ niet?
Nee. Daar bestaat een Engelse vertaling van, maar ze is
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niet zo goed. Mijn man zal het boek nu zelf eens vertalen, als hij niets anders te doen
heeft. Maar dat zie ik nog niet zo gauw gebeuren.
Waar hebt u uw man leren kennen?
Jaren geleden in Parijs! Ik was bij een Engelse filmmaatschappij en werkte er samen
met Michael Crown, de grote Engelse regisseur. Toen we eens minder werk hadden,
heeft hij me gezegd dat hij een vriend in Parijs had die graag wat hulp wou krijgen
om een boek in het Engels te vertalen. Dat was Gods geuzen!
U hebt het dus mee vertaald. Vindt u het een goed boek?
Ik vind het uitstekend. Het was een heel andere wereld, een heel vreemd verhaal
voor mij.
Dan durf ik er niets meer van te zeggen. Welk is het beste boek van uw man, volgens
u?
Dat weet ik niet. Ik vind ieder boek iets speciaals. Er is natuurlijk nu Het ziekenhuis
dat voor ons helemaal iets speciaals is.
U speelt in ‘Het ziekenhuis’ een grote rol. Zijn er nog andere boeken waarin uw man
u geportretteerd heeft of waarin u uzelf herkent?
Nee, helemaal niet!
Mag ik een onbescheiden vraag stellen? Welke zijn de grootste gebreken van uw
man?
Gebreken? Ik vind dat hij een uitstekende man is, een heel eerlijk man en hij is een
hele man. Meer kan ik niet zeggen!
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Van Gods geuzen wordt verder geen kwaad meer verteld, omdat mevrouw De Hartog
haar gesprekspartner met een opdracht bedacht: ‘For the admirer of Gods geuzen’.
*
Uw eerste boek in het Engels was ‘Stella’. Men stelt daar ineens een opvallende
soberheid vast.
Daar is een heel eenvoudige uitleg voor. Omdat ik dat boek in het Engels heb
geschreven, was het vanzelf sober, want ik beheerste die taal natuurlijk nog niet
helemaal. Ik kende in het Engels de bijvoeglijke naamwoorden niet. Gods geuzen is
volgens u met een overdaad van woorden geschreven. Dat is het dan ook. Wel, die
woorden, die kende ik niet in het Engels. Dus je werd vanzelf soberder.
En dat is zo gebleven?
Nou, dat zou ik niet zeggen, hoor! Als je nou eens terechtkomt bij mijn latere boeken
in het Engels, wordt het alweer een beetje drukker.
Maar er is toch een streven naar versobering gebleven?
Dat heeft natuurlijk ieder mens in zijn leven, een zekere versobering. Als je het met
de seizoenen wilt vergelijken, dan heb je de herfst, die na de zomer komt. En die
wordt vanzelf soberder. Bovendien merk je dat de problemen in het leven niet zo
afgrijselijk gekompliceerd zijn als je aanvankelijk dacht, dat ze eigenlijk toch
teruggebracht kunnen worden tot minder dan je aanvankelijk vermoedde. En de
soberheid, geloof ik, is niet een verovering maar een teken van het ouder worden.
‘Stella’, ‘Mary’ en ‘Thalassa’ zijn drie afzonderlijke romans, die een groot geheel
vormen. Thalassa betekent zee. Uiteindelijk keert de held voldaan weer tot zijn oud
beroep:
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de zeesleepvaart. U raakte er wel niet van los?
Met ‘Thalassa’ hebt u heel mijn klassieke opvoeding in één woord want meer Grieks
ken ik niet! - De zee liet me inderdaad niet los. De zee als zodanig is natuurlijk niks.
Laten we ons vooral niet vergissen. De zee is een plas water, daar zit je dan op en
op een gegeven moment kom je om. Dat is het niet zozeer waar de mannen naar
verlangen, dat denken ze wel, maar dat is niet zo. Waar je dus door gevangen en
geboeid wordt, is het leven van een schip. Het schip, dat is het hem eigenlijk, hoor!
En de gemeenschap van het schip! In die gemeenschap ben ik als jongetje heel
gelukkig geweest. Daar heb ik even, wat je noemt, geluk gehad. Toen ik voor de
tweede keer ben weggelopen, toen ik twaalf was, kwam ik terecht op een oud schip,
een ouwe tramp, een wildevaartschip naar Finland. Om mee te kunnen, had ik me
verstopt in de schroefaskoker. Mijn ouders waren natuurlijk helemaal van streek,
van angst om die jongen. Waar zat ie? Ik had wel een briefje achtergelaten maar dat
was niet zo duidelijk. Het ging dus naar de Oostzee en toen heeft de kapitein in de
Kielerbocht in Brunsbüttel, daar waar je dan d'r in komt, de rederij opgebeld en
gezegd: ‘Ik heb hier een kind aan boord.’ Toen heeft de rederij mijn ouders opgebeld,
die natuurlijk van opluchting ineens kwaad werden. Mijn vader heeft dan gezegd:
‘De jongen mag blijven maar als u er kunt voor zorgen dat, als hij terugkomt, hij de
zee niet meer zien kan, dan zult u ons allemaal een grote dienst bewijzen.’ Nou, dat
hebben die reders doorgegeven aan de kapitein, de kapitein heeft dat doorgegeven
aan de stuurman en de stuurman aan de bemanning, want ik zat bij de matrozen en
bij de stokers. Maar die bemanning, toen ze hoorde dat dat mannetje vervolgd moest
worden, nou maar toen stonden ze ineens als één man achter me en ik had ineens elf
ooms, die mij drie maanden in de watte hebben gelegd. Dus
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toen ik terugkwam van die reis, was ik van de zee niet meer af te slaan. Ik was echt,
wat je noemt, het verwende varkentje van het schip geworden. En dat zal er dan wel
toe bijgedragen hebben, dat ik dus zo aan die zee verknocht ben geraakt. Zoals ik al
zei: in zijn jonge jaren krijgt een mens kaarten uitgedeeld en daar moet hij zijn leven
lang mee spelen. In mijn spel zitten de zeesleepvaart, het calvinisme, Holland.
Van ‘Stella’ werd in 1958 de film ‘The key’ gemaakt. Kon Sofia Loren u in die rol
bekoren?
Sofia Loren kan mij onder alle omstandigheden bekoren. Natuurlijk is het nu wel
niet zo, dat ze het personage van Stella heeft weergegeven: dat was in de film helemaal
anders dan in het boek. Maar met die films is het zo. Als een film gemaakt wordt
van een van je werken, dan heb je als auteur de keus: of je moet er je helemaal mee
gaan bemoeien, want je kunt er je niet half mee bemoeien, of je moet gewoon zeggen:
‘Nou jongens, maak hem maar, maar ik wil er niets van weten en ik kom ook nooit
kijken.’ En je gaat door met je ander werk. Ik heb dat altijd zo gedaan, behalve in
het geval van Ergens in Nederland, waar wij het over hadden. Ze hebben vijf films
gemaakt van werk van mij en ik heb er me nooit mee gemoeid. Dan mag je daarna
natuurlijk ook niet zeggen: ‘Ze hebben mijn werk verraden.’ Dan moet je, hoe
bedroefd je je hierom ook mag voelen, dan moet je toch, als je eerlijk bent, de heer
Lee Barate gelijk geven. Hij is een koncertpianist van het variété in Amerika, aan
wie ze verweten dat hij geen kunst bood. Toen zei hij: ‘Nou, ik vind het ook vreselijk
erg en ik heb lopen snikken de hele weg naar de bank.’ ‘I cried all the way to the
bank’, is iets wat een eerlijk auteur zou moeten zeggen als er mensen tegen hem
zeggen: ‘Ze hebben je werk toch wel verraden hoor, in die film.’
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De figuur van de prostituée komt wel eens meer voor in uw werk: in ‘Gods geuzen’,
in ‘Stella’.
Je kunt Stella geen prostituée noemen. Het meisje heeft echt bestaan en ik heb haar
gekend. Nadat haar eerste verloofde gesneuveld was, heeft ze geprobeerd op haar
manier de oorlog te bestrijden: ze wilde zich alleen inlaten met mannen die nooit
gedood hadden. Alleen aan de onschuld in hen gaf ze haar liefde. Dat was het geheim
van Stella. Ze zei dat niet bewust, maar daar kwam het op neer. Op 't laatst werd dat
eigenlijk in dat brein en in die ziel van dat kind één man. Dat kun je toch geen
prostituée noemen. Er is een verschil, hoor. We zullen er niet op ingaan, daar is nou
de Vlaamse televisie niet voor geschapen, maar er is een verschil. Trouwens, toen
de ik-figuur met zijn sleepboot een onderzeeër ramde, was hij haar kwijt. Het was
een originele manier om het pacifisme te belijden maar het meisje was zo: ze voelde
zich aangetrokken tot de slachtoffers, niet tot de slagers.
Wat houdt de drie delen samen?
De man die de drie boeken vertelt. In zijn geheel is het weer één boek, dat dan op
goed Nederlandse wijze in drie delen is uitgegeven. In Joegoslavië zijn ze uitgegeven
onder de titel De konvooi-kantate. In Amerika hebben ze er The distant shore van
gemaakt, maar dan zonder Mary, zoals gezegd.
Daar komen wel heel wat autobiografische elementen in voor.
Ja, die komen erin, maar die komen natuurlijk ergens in alle boeken, in alle geschriften
zelfs. In de laatste tijd hebben ze me, vanwege die campagne over dat ziekenhuis,
nogal wat interviews afgenomen. Als je die interviews
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naast mekaar legt, dan kom je tot de ontdekking dat je uit die interviews veel meer
leert over de man die je geïnterviewd heeft dan over degene die hij interviewt. Het
is nu eenmaal zo dat als je schrijft, en wat je ook schrijft, het altijd zelfportret is. Het
is dan altijd zo dat de schrijver zichzelf in zijn werk altijd ongegeneerd onthult. Als
je een bijzonder vervelend boek leest, dan is dat ook geschreven door een bijzonder
vervelend man. En als je dan een overdadig, woordenvol, onstuimig, romantisch
boek leest, dan is dat van een dergelijke figuur afkomstig. Maar het objektieve beeld,
wat de journalist dan denkt dat het is, namelijk de onpartijdige neerslag van de
werkelijkheid, daar komt in de interviews nogal eens wat bij kijken! Ik weet niet wat
voor oordeel u heeft, maar een interviewer beschrijft mij b.v. als een ‘volslanke man
met grijs krullend haar en met een Amerikaans aksent’. Daar zou ik mezelf nooit uit
herkend hebben, maar daar herken je wel de man uit die het geschreven heeft.
Biografische elementen zijn er voorzeker ook in ‘De kunstenaar’, een roman die in
Nederland en Frankrijk speelt. Er is daar b.v. sprake van een woonschuit en u hebt
er ook een.
Wanneer je gaat schrijven over het leven, dan schrijf je toch eigenlijk over je eigen
leven. Waar moet je 't anders vandaan halen? Ik ben na de oorlog niet naar Nederland
teruggegaan maar ik ben wel op Nederlands grondgebied gebleven. Ik heb me een
Nederlandse tjalk aangeschaft, een varend woonschip dus, en daarmee ben ik naar
Parijs gevaren, waar ik lang op de Seine gelegen heb, een jaar of twee. Ik had toen
een interessant adres: Bateau hollandais Rival, Place de la Concorde, Paris! In die
tijd is Schipper naast God verfilmd in Frankrijk onder de titel Maître après Dieu.
Ook Het hemelbed werd toen verfilmd.
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U hebt zowat overal, in alle gebieden en door alle waters gezwommen?
Niet alle! Maar ik ben geen emigrant, hoor, ik ben een zeeman die op de lange reis
is. Ik heb met dat schip inderdaad veel in het buitenland gezeten, maar je had toch
eigenlijk niet het gevoel dat je Nederland verliet. Want niet alleen is een schip
‘grondgebied van het land welks vlag het voert’, maar feitelijk was het ook een stuk
Holland, want waar ik ook was, als ik 's avonds de gordijntjes dichtdeed, dan lag ik
weer in de Prinsengracht in Amsterdam. En of dat nou in Florida was, in de Ever
Greens, op Walvis-eiland in de baai van Kvalö, of op de Seine, of in Italië op de
Middellandse Zee, je was toch eigenlijk altijd 's avonds weer waar je woonde. Dat
een schip grondgebied is van het land welks vlag het voert, is een realiteit die
voorkomt in Hollands glorie, in Schipper naast God en in De kunstenaar. Ik heb dus
altijd een stuk Nederland meegenomen, ook in 1957, toen ik me heb neergelaten in
Houston.
Is ‘De inspekteur’, een roman van 1961, ook een zeemansverhaal?
Daar komt de zee wel bij te pas maar je zou ook weer kunnen zeggen dat het een
sociaal onderwerp behandelt, wat het natuurlijk niet is. Het is de geschiedenis van
een oude man, of van een man van middelbare leeftijd - wat ik dan ben, he - en die
is in de jaren van de oorlog inspekteur bij de havenpolitie in Amsterdam geweest.
Hij heeft niet gekollaboreerd maar hij heeft ook aan het verzet niet deelgenomen en
hij voelt dat hij ergens te kort is geschoten. Hij komt in kontakt met een joods meisje
dat uit Auschwitz ontkomen is en opgepikt werd door handelaars in blanke slavinnen.
Het meisje is doodziek en ze heeft nog maar één wens: Palestina zien, maar het is
de tijd dat de Joden
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er niet in mogen. De man neemt het op zich daarvoor te zorgen: hij krijgt ruzie met
zijn vrouw, raakt zijn baan kwijt maar houdt vol. Als het meisje stervend is, krijgt
hij de kans ze Palestina binnen te smokkelen op voorwaarde dat hij een kontrakt
tekent waarbij hij zich verbindt kapitein te zijn van een smokkelaarsschip. Voor die
ene daad van moed, moet hij wettelijk zondigen. Het is een hard gewetenskonflikt
en helemaal geen liefdesgeschiedenis, zoals je zou kunnen denken. Het wordt helemaal
geen liefdesverhouding, het is wat dat betreft een redelijk fatsoenlijk boek.
Het boek kreeg een uitstekende pers in Nederland. Als ik even enkele appreciaties
mag opsommen, die op het kaft vermeld staan:
- ‘een ontroerend en rijk boek’ (Trouw);
- ‘Jan de Hartog overtreft zichzelf met “De inspekteur”’ (Het Vrije Volk);
- ‘niet alleen vakkundig, maar ook met humor en innigheid’ (Nieuwe Rotterdamse
Courant);
- ‘een in vele opzichten aangrijpend verhaal’ (De Volkskrant);
- ‘deze nobele roman’ (Rotterdams Nieuwsblad);
- ‘voor ons het zoveelste bewijs van De Hartogs meesterlijke schrijftrant’ (De
Linie).

Zeven jaar nadat u ‘De dood van een rat’ schreef, liet u het stuk drukken. Dat was
in 1956. Daarbij liet u in het boek een bericht plaatsen, dat er een bijzondere
schriftelijke toelating tot opvoering wordt opgelegd aan de dilettanten. Waarom?
Het is een moeilijk stuk vol symboliek en problematiek. De rat is een proefdier in
een laboratorium maar daarnaast is er ook een patiënte waarop geëxperimenteerd
wordt, o.m.
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door de gebedsterapie van het Leger des Heils. Een ander toneelstuk, Mist, dat ik in
1939 geschreven heb, was al een voorstudie geweest voor dat stuk. De dood van een
rat heeft in Parijs zes maanden gelopen en kreeg een schitterende kritiek. De
Nederlandse pers heeft het afgemaakt op een niet te geloven manier. Wat indertijd
over Gods geuzen werd geschreven, was daartegen dameswerk. Men verweet mij
dat ik de tuberkulose had geëxploiteerd, dat het stuk platvloers was, walgelijk en
moreel inacceptabel.
Ik heb bij ons betere kritiek gelezen. En betere kritiek zult u zeker wel gekregen
hebben voor uw boek ‘De kleine ark’. Het boek behandelde de februariramp van
1953.
Ik ben toen met mijn boot naar het rampgebied gegaan en heb er twee weken lang
een varend hospitaal van gemaakt. Ik heb er dan een boek over geschreven, waarin
een jongetje en een meisje met een hond, een kat, een konijn en een haas enkele
dagen tussen de verdronken dorpen rondzwalpen. Dat is mijn bijdrage geweest voor
het rampenfonds en niet alleen die van mij maar ook van al wie er aan meegewerkt
heeft, de drukker, de uitgever, enz. Het boek verscheen tegelijk in New York, Parijs,
Londen, Amsterdam en Brussel en de hele opbrengst werd overgedragen aan het
Rampenfonds. Achteraf is er nog een overschot gegaan naar de slachtoffers van
Fréjus.
De titel ‘Scheepspraat’ doet onvermijdelijk denken aan de allegorie, die Huygens
heeft geschreven bij de dood van Maurits:
‘Mouringh was te koy ekropen,
En den endelose slaep
Had syn wacker oogh beslopen
En hem, Leeuw, gemaeckt tot Schaep.’

Heeft het daar iets mee te maken?
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Zo literair was mijn bedoeling weer niet. Ik kreeg uit Duitsland een brief van een
zoon van een slager, die me vroeg hem te schrijven wat volgens mij een jongen van
de zee moest afweten. Bij de brief was een postzegel en ik vond dan wel dat ik er
moest op antwoorden. Ik begon de onderwerpen te noteren: oliegoed, heimwee,
onderwijs enz. Toen varen het er zoveel, dat ik elk op een apart papiertje schreef, ze
alle in een trommel gooide en dan telkens aan mijn vrouw een briefje liet trekken
om te weten welk onderwerp ik zou behandelen en in welke volgorde. Dat is dan A
sailor's life geworden.
U bent dan op uw beurt Amerika gaan ontdekken.
Dat kwam omdat ik op uitnodiging van een Amerikaans magazine een reis zou gaan
maken met mijn tjalk door de Amerikaanse binnenwateren en daar zou ik dan een
serie artikelen over schrijven. Ik ben dan met die tjalk, die 60 jaar oud is,
overgestoken.
Over de zee?
Nee, aan dek van een vrachtschip is dat gegaan. Dat is vertrokken uit de haven van
Antwerpen in december 1956 en we zijn aangekomen in Houston, Texas, in februari
1957. Het is een lange reis geweest, met storm.
Waarom koos u Houston?
Ik wou beginnen in de Golf van Mexico, zo dicht mogelijk bij de Mexicaanse grens,
en de eerste haven waar ze zo'n zwaar schip van het dek zouden kunnen lossen, met
drijvende bokken, was Houston. Toen ben ik vandaar uit door de binnenwateren van
Amerika 7.000 mijl gevaren tot aan de Canadese grens en terug. Ik ben blijven hangen
in Florida, waar er zich een mysterieus woud bevindt uit het voorhistorisch tijdperk.
Ik ben daar drie jaar loods geweest
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op een rivier en ik heb vlotten en slepen helpen varen van Fort Mayer naar Mexico.
Het was een beheksende rivier, die later gekanalizeerd werd, waardoor er trouwens
een einde kwam aan mijn funktie. Ik ben daar nu een boek over aan 't schrijven met
als titel De loods.
En dan hebt u zich in Houston gevestigd?
Ik had daar negen weken gelegen om te wachten op een Amerikaanse vaarvergunning
en in die negen weken hadden we vrienden gemaakt. Toen ben ik na enige tijd
uitgenodigd om als gasterend hoogleraar kollege te geven in de dramaturgie aan de
universiteit van Houston. Ik heb die uitnodiging aanvaard en ben met de Rival naar
Houston gevaren. De universiteit bood me daar een huis aan, wat vooral door mijn
vrouw dankbaar werd aanvaard.
In Houston bent u dan in een ziekenhuis gaan werken. Wat heeft u aangezet om dat
te doen?
De meest onmiddellijke aanleiding was mijn vrouw. U weet, we zijn quakers en dat
is een protestantse sekte, die als regel heeft, kun je wel zeggen, dat de daad minstens
even belangrijk is als het woord. Het is dus een gezindte die zich van nature richt tot
het omzetten in daden van de beginselen van het evangelie. Mijn vader was professor
in de teologie en daarbij ook dominee bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Zo heet
het nu. Dat waren ook mijn grootvader en mijn overgrootvader. Dus een rij dominees
staat daarachter, die elkander over de schouder glurend, mij staan te bekijken. Daar
ben ik mij natuurlijk nog wel altijd van bewust. Als quaker ben ik protestant gebleven
maar ik heb me dus met vreugde geschikt in - zeg maar - de regel dat je ieder dubbeltje
praten moet goed maken met een kwartje daden. Dat viel dan zo uit, dat ik het praten
deed en mijn vrouw deed dan de daden. Behalve in Houston,
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daar ben ik er in gevlogen, daar ben ik in dat ziekenhuis als vrijwillige ziekenbroeder
terechtgekomen. Wat ik daar in de twee en half jaar, dat ik daar gewerkt heb, te zien
kreeg en wat ik daar heb meegemaakt, is dus neergelegd in dat boek Het ziekenhuis.
Maar voor het eerst was dat nou niet een boek. Dat is het nu ook niet want dat is nu
echt een pamflet.
Waren de toestanden daar werkelijk zo schandalig als u ze beschrijft of heeft de
pamflettist ze wat scherper voorgesteld?
Als ik de kranten mag geloven, wat ik altijd doe, dan heb ik niet overdreven. Dat
kunt u lezen in de Houston Chronicle en in de Houston Post van de maand waarin
dat boek uitkwam. Ze hebben een reporter daarheen gestuurd om ieder feit, dat ik in
dat boek vermeld, te checken. Er zijn grote artikelen over geschreven met het bewijs
dat ik niet heb overdreven maar daarentegen de zaak milder voorgesteld dan die was.
Hebt u met dat boek geen moeilijkheden gehad in Houston?
Aan de ene kant wel. We zijn met zijn drieën als vrijwilligers begonnen en we hebben
er nu 620 opgeleid. Dat is dus een mooi sukses geweest, maar aan de andere kant
heeft het financieel, althans tot voor kort, geen verschil gemaakt.
Er waren natuurlijk ook mensen die vonden dat een vreemdeling, die toch eigenlijk
een gast in de stad was, zich daar liever moest buiten houden. Dat hebben ze dan
ook laten blijken, op een gegeven moment zelfs op een vrij forse wijze. We vonden
het dan beter om een tijdje weg te gaan teneinde de mensen de gelegenheid te geven
om het onder mekaar op te lossen. Bovendien zou het anders in een soort sensationele
hoek getrokken zijn, waar het
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absoluut niet thuishoorde en waar het ook niet zou mee uitgekomen zijn.
Heeft uw boek verandering gebracht in de toestand?
Ik zou het niet mijn boek willen noemien. Ik zou zeggen dat de onthulling van het
onmenselijke en schijnbaar zinloze lijden van die stakkers, van die negers meest, in
dat armenziekenhuis, zoals dat in mijn boek is neergelegd, de mensen toch wel op
het geweten is gaan zitten en zo is er een verandering uit die mensen zelf gekomen.
Het zou leuk zijn als ik zou kunnen zeggen: ‘Nou ja, dat boek heeft dat gedaan.’ Dat
is natuurlijk niet zo. Dat boek mag er dan aan meegewerkt hebben. Het is als het
zaad dat je als boer zaait en als je dan het volgend voorjaar het koren erbij ziet staan,
dan zou het leuk zijn als je zou kunnen zeggen: ‘Nou, dat heb ik gemaakt, zeg, wat
zeg je van mijn koren!’ Maar zo is het natuurlijk niet.
Kunt u het positieve resultaat in cijfers uitdrukken?
Het aantal vrijwilligers heb ik al genoemd. De cijfers in geld kan ik in zoverre zeggen
dat nu heel kort geleden het bericht is afgekomen, dat het tekort dat dat ziekenhuis
heeft per jaar, en dat is een tekort van twee miljoen dollar per jaar, dat dat tekort er
zal bijkomen: ze hebben namelijk in Houston zelf om belastingverhoging gevraagd.
Dan is het boek in Amerika veel verkocht. Ook hier in Nederland - dat is natuurlijk
de eerste vertaling - hebben we er in twee maanden tijd 15.000 verkocht. Dat is dus
ineens een enorme reaktie geweest, die er toch wel zal hebben toe bijgedragen, neem
ik aan, om de zakenlieden in Houston tot de zakelijke konklusie te doen komen, dat
het op de duur goedkoper is om de twee miljoen dollar per jaar daar bij te leggen
dan wel om deze antipropaganda, waarin het beeld van die stad Houston er nou niet
zo vriendelijk
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afkomt, maar eindeloos door te laten gaan. Want nu kunnen ze zeggen: ‘Ja, het was
zo, maar we hebben nu het beste armenhospitaal in de wereld.’ Voor zover ik de
mensen in Texas ken, gaan ze dat nu doen.
U vernoemde daarnet uw vader. Uw vader was inderdaad teoloog en wijsgeer en
zijn geschriften staan in het teken van het modernistische protestantisme en zelfs in
dat van het panteïsme. Heeft uw vader geestelijk enige invloed op u gehad?
Als hij dat gehad heeft, dan heeft hij dat niet gehad door een enkel woord, dat hij
ook maar geschreven of gesproken zou hebben. Ik herinner me totaal niets van wat
hij ooit tegen me gezegd heeft of wat hij ooit geschreven heeft. Dat is namelijk zo
met kinderen: het gaat het ene oor in en het andere uit, zonder enige aktiviteit tussen
de twee op te wekken. Maar ik herinner me precies hoe mijn vader was en wat hij
deed en dat is natuurlijk een voorbeeld voor me geweest. Hij was een groot man en
hij was een bijzonder goed mens, een eerlijk mens. Hij was van een eerlijkheid, die
was niet te geloven, hoor. Dat was bijna ziekelijk. Ik kan u daar een voorbeeld van
noemen. Hij had een tijdschrift dat De Nieuwe Banen heette en dat vulde hij vrijwel
helemaal alleen, van begin tot einde, met verschillende initialen D.H. of H. of A.H.
of zelfs ‘redaktie’. Hij zag zelfs de kans om de rubriek korrespondentie te vullen en
dat deed hij als volgt. Hij kwam van de studeerkamer naar beneden voor de koffie
en daar stond mijn moeder dan de boterhammen voor hem op te snijden, want dat
deed ze altijd voor hem. Zegt hij tot moeder: ‘Vraag eens, wat is het verschil in de
interpretatie van dit: wilsvrijheid volgens Nietzsche en volgens Schopenhauer?
Vooruit, vraag me eens: wat is het verschil tussen de interpretatie van de wilsvrijheid
naar Schopenhauer en volgens Nietzsche.’
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Toen zei mijn moeder: ‘Maar ik weet het!’ - ‘Ik weet dat je het weet,’ zei vader,
‘maar vraag het me eens.’ Zei moeder dan terwijl vader het nog eens fluisterend
voorzei: ‘Wat is het verschil tussen de interpretatie van de vrijheid, van de vrije wil
volgens Nietzsche en volgens Schopenhauer?’ - ‘Dank je,’ zei hij dan. ‘Nou, is er
geen warm hapje?’ En dat bleef er dan bij totdat het volgende nummer uitkwam van
De Nieuwe Banen en daar stond dan: ‘Een intelligente lezeres vraagt ons...’ en dan
kwam die vraag! Zijn eerlijkheid ging zover: hij wou dat niet schrijven, tenzij hem
dat dan ook gevraagd was. Hij was een eerlijk, heel gelovig, zeer sterk en zeer
kinderlijk man. Een onvergetelijk man, onvergetelijk mooi. Maar ik weet geen woord
meer van wat hij zei, behalve de grapjes.
U sprak daarnet over de sekte van de quakers. Er zijn er niet zoveel in de wereld?
Er zijn er 200.000 in de wereld, waarvan 120.000 in Amerika. Er zijn er 86 in
Nederland.
Welke zijn de meest typische karakteristieken van deze gezindte?
Ik geloof dat ik dat het beste zou kunnen beschrijven door te zeggen: het zijn de
vincentianen van het protestantisme. Het typerende of de grondslag van de
quakerovertuiging is, dat God zich in alle mensen openbaart. Dat noemen ze iets van
God in de mens. Dat is in iedereen en daar moet je aan appeleren. Als je dat nou
maar vol kunt houden, als je dat nou maar hardnekkig doet zonder je door de haat
en de vijandschap en de slechtheid en de kwaadheid van de wijs te laten brengen, ja
dan kan het niet anders of dan moet er antwoord uit komen. Dat is eigenlijk het
principe, zou je wel kunnen zeggen. En dan wat de uiterlijkheid
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betreft: er komt bij onze kerkdiensten geen gezang bij, daar is geen dominee bij, daar
is geen kollekte, daar is geen liturgie, niets. Je zit gewoon bij elkaar, een uur lang,
zonder iets te zeggen.
U projekteert dus welbewust uw levensvisie of uw religieuze overtuiging in uw boeken?
Ja, omdat je religieuze overtuiging natuurlijk deel van jezelf is. Een religieuze
overtuiging is niet iets dat je van buitenaf is opgelegd, maar dat is iets dat van
binnenuit uit je komt.
Het is een herkenning van anderen als zijnde gelijkgericht met jezelf. Als je daar
dus een groep van anderen vindt, die er net zo over denken, net zo voelen als jijzelf,
ja dan heb je dus een levensovertuiging, die je formuleren kunt. Och, die quakers,
die bestaan al driehonderd jaar. Maar het is nu toch zo: omdat het deel van jezelf is,
moet het wel in je boeken uitgedrukt worden. Dat kan niet anders.
Als men u een lezing hoort houden, heeft men soms de indruk dat u zich een beetje
distantieert van deze godsdienst, ook al spreekt u er met overtuiging over.
Dat zal ik u precies uitleggen waarom. Als je mij dus hoort praten over die quakers,
dan lijkt het soms alsof ik een beetje met spot daarover praat. Dat is natuurlijk zelfspot,
begrijpt u. Ik neem de quakers en mijzelf zeer ernstig maar om de een of andere
reden kan ik dat niet in het publiek doen. Dat zou smakeloos zijn. Als ik erbij zou
gaan staan met een soort gonzende heiligheid of met een gevoel van ‘Ik dank U,
Heer, dat ik niet ben zoals zij’, dan was ik natuurlijk vertrokken. En die quakers, die
kunnen daar best tegen, wat dat betreft. In Amsterdam b.v., die er het hardst zaten
om te lachen, waren de quakers. En zo gaat het over mezelf ook. Ik kan dus mezelf
alleen
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met een zekere zelfspot blijven zien, als ik mezelf überhaupt zien wil. Je kunt daar
nou eenmaal niets aan doen: zo is het beestje nou uitgevallen. Als ik zo over deze
mensen aan het spotten ben, dan moet je daarbij bedenken: dat ben ikzelf.
Ik las in een zwaarwichtig Duits en dus degelijk boek over toneel - ik heb helaas de
originele Duitse tekst niet bij de hand - maar in elk geval wordt u er gekarakterizeerd
als een dramaticus van de existentiële angst, als een vereenzaamde wiens nood zich
in een soort exhibitionisme uit. Wat is er waar van de existentiële angst?
Wat van die aanhaling die u daar aanhaalt, waar is? Daar weet je natuurlijk meer
over de man die het geschreven heeft, dan over de man waarover het gaat. Existentiële
angst is iets wat eenieder naar zich kan uitleggen. Ik heb een oude kapitein gekend,
die een zeer eigen metode had. Als je als zeestuurman voor de eerste keer aan de
brug kwam, dan gebeurde het dat je 's avonds zo naar de sterren stond te kijken, als
die voorbij gingen. En dan zei die kapitein: ‘Kijk het eens aan! Wat denk jij eigenlijk
van de toekomst van het heelal?’ Nou, daar bleef die jongen niet op zitten, he. - ‘Nou,
als je 't mij vraagt, kapitein, ik weet het niet hoor! Het heelal, kan ik niet over praten.
Maar neem de aarde! Als je het mij vraagt, dan zijn wij mensen eigenlijk een ziekte
van de planeet. Wij zijn eigenlijk een mikrobe, die zich maar vermenigvuldigt, net
als in een patiënt, in het lichaam van de zieke. En op een gegeven moment eindigen
ze met het lichaam, waar ze zelf op leven, om te brengen. Eigenlijk een massale
zelfmoord.’ Wat wist die kapitein dan? Die wist: dat is een melancholische jongen,
die met zichzelf in de knoop zit, maar die heel betrouwbaar zal zijn op de brug. Als
die jongen nu zei: ‘Nou, als je het mij vraagt, kapitein, we zijn allemaal
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een uitdrukking van de liefde van God’, dan wist de kapitein: dat is een heel
vriendelijke, exhibitionistische jongen, waar ik mee moet uitkijken, want die blijft
er met zijn hoofd niet bij. Het zal die kapitein een zorg geweest zijn om wat die
jongen dacht over de toekomst van het heelal. Maar hij wou weten: wie is die jongen?
Als je dan maar een onderwerp neemt dat groot genoeg is, dat de man die zich dan
gaat staan uitkleden, het niet merkt, dan ben je thuis. Dus als je het hebt over
existentiële angst, dan is dat iets zo groots, dat als je daarover gaat praten, de man
ook meteen in zijn hemd staat. En dat zal ik hier vanavond maar niet doen.
Nee, maar men heeft ook gezegd dat u zich uit in extravaganties...
Daar heeft ‘men’ niet over gesproken, daar spreekt u over.
Ik zei toch duidelijk dat het een citaat was. Nemen we ‘De dood van een rat’ b.v. De
kritiek heeft u daar heftig voor aangevallen.
De Nederlandse kritiek, ja.
Niet de buitenlandse?
Nee. Dan zou u de Parijse kritiek moeten lezen. Daar ben ik dan ineens weer sober.
Waarom denkt u dat de Nederlandse kritiek u voor dat stuk zo heftig heeft
aangevallen?
Als je de verhouding tussen mezelf en de tuin der vaderlandse letteren zuiver wilt
zien, dan moet je goed begrijpen dat er in Nederland een soort puriteins calvinisme
in de literatuurbeschouwing hoogtij viert. Voordat je tot de Nederlandse literatuur
als literatuur wordt toegelaten, moet je door een veel groter aantal zeven heen dan
in het buiten-
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land. Er zijn alle mogelijke rubrieken van het schrijven, die in Nederland niet als
literatuur worden geaccepteerd, per se omdat ze nou eenmaal, laten we zeggen
reisbeschrijving zijn of zo, terwijl dat in het buitenland al wel het geval is. Het zou
ook bijzonder dom en onredelijk van me zijn als ik zei: ‘Ik wil alles hebben. Ik wil
500.000 eksemplaren van een boek verkopen, ik wil in 23 talen vertaald worden en
ik wil ook door de Nederlandse literatuur als literatuur worden geaccepteerd.’ Dat
kun je niet vragen.
Rekent u zichzelf tot de Nederlandse letterkunde?
Natuurlijk!
Ook met uw boeken die in het Engels werden geschreven?
Dat doet er niks toe. Ik bedoel, het feit dat ik in het Engels schrijf, doet er niet toe.
Ik schrijf over Nederlanders en over Nederlandse toestanden. En omdat ik natuurlijk
zelf een Nederlander ben - en dat ook zal blijven - wat ik ook zou doen, worden dat
vanzelf Nederlandse boeken, of ik die nou in het Engels of in het Hollands of in het
Hottentots schrijf. Ik geloof dat je zelfs zou kunnen zeggen dat mijn boeken, die
altijd over Nederlanders gaan, Nederlandser zijn dan boeken die in het Nederlands
geschreven zijn over Franse druivenplukkers en Engelse lords.
Bezorgt u zelf de vertalingen of de Nederlandse versie van uw boeken, zal ik maar
liever zeggen?
Jawel. Alleen met Het ziekenhuis is het niet zo gegaan, omdat daar geen tijd voor
was. Dat moest heel snel eruit om het doel te bereiken. En het doel lag niet in
Nederland maar in Houston.
U hebt tijdens deze vakantie in Europa op ontelbare en zeer diverse vragen moeten
antwoorden. Welke is de vraag
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die u belangrijk vond of die u verwachtte en die u niet werd gesteld?
Als ik nou eens weer een paar maanden in de stilte aan de overkant zit, zal ik wel op
iets komen. Ze hebben me zoveel gevraagd, dat ik me niet zou kunnen voorstellen
dat die ene belangrijke vraag er niet bij geweest zou zijn.
Krijg ik een telefoontje als er toch een zou zijn?
Ik geloof dat u dat niet krijgt, want ik geloof dat het niet het antwoord op de vraag
is dat de waarheid inhoudt. Ik geloof dat het het beeld is van de man, dat uit al die
antwoorden op al die vragen en dat geklets uitkomt. Dat is de waarheid. Wat die nou
zegt, dat is een tweede. Ik geloof dat wat hij is, dat je daar moet zien achter te komen.
En hoe je het nou wendt of keert, een man is toch altijd de som van zijn daden en
niet van zijn woorden.
Uitzending: 30 december 1965.
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Dirk Vansina
Bredase Baan 759, Gooreind-Wuustwezel
Groeien wil ik, immer groeien
Immer kind en lente zijn,
Steeds begin en nooit voltooien
Worden, worden... en niet zijn.

Langsheen de Bredase weg, even voorbij een fabriek en een eind voorbij Gooreind,
staat rechts tussen struikgewas een bord met de naam ‘Wiezelo’.
Wiezelo betekent: weide en bos. Wiezelo is de naam van een landgoed, 15 ha
groot, waar temidden van natuurechte berken en andere wildgegroeide struiken een
kunstenaar een huis heeft gebouwd.
Het is hier wereldvreemd en rustig zolang men op de schietbaan van Brasschaat
niet aktief wordt...
In de 19de eeuw was dit landgoed met zijn 100 ha een van de kleine bezittingen
van de streek. Het was toen het
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bezit van de romantische schilder Verbroeckhoven, die hier schaapjes hield. Die
schaapjes en dan ook heidegezichten heeft hij vaak op doek gebracht. Nu nog wonen
er schilders.
*
Dichter, romancier, essayist, toneelschrijver, schilder, wat is de echte Vansina?
Ik denk dat hij één en onverdeelbaar is. Als ik in al die takken iets gedaan heb, dan
was ik op het moment dat ik ermee bezig was, het altijd volledig, ook al was het
resultaat eventueel niet altijd geslaagd!
Volledig artiest dan in elk geval.
Dat kan ik beamen, vooral daar artiest ook nog betekent ‘rare meneer’. Ik ben altijd
mijn eigen weg gegaan, zonder me aan menselijk opzicht te storen of enig voordeel
te zoeken en dan krijg je in deze tijd wel gemakkelijk de reputatie van ‘eigenaardig
alleenloper’ of iets dergelijks. Ik heb altijd gehoorzaamd aan de artistieke drang die
me dreef. U kunt dat artistiek geweten noemen.
Wie uw werk ietwat kent, is verrast in uw biografie te lezen dat u handelsstudies hebt
gedaan.
Ik heb die richting ook niet vrij gekozen en mijn ouders deden die keuze puur om
het risico te vermijden dat ik pastoor of advokaat zou worden!
Was daar enig gevaar voor?
Wie zal het zeggen! De zaak zit zo in elkaar. Mijn moeder dirigeerde een atelier van
kunstborduurwerk, dat in die tijd enige naam had. Er werden daar o.m. mantels
gemaakt voor Lievevrouwebeelden, kerkvanen, alles zwaar barok borduurwerk, dat
trouwens door mannen werd uitgevoerd omdat het te zwaar werk was voor vrouwen.
De kartons
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werden hun bezorgd door bekende kunstenaars van die tijd o.m. Karel Ooms, de
Friese schilder Alma Tadema. De zaak marcheerde uitstekend want tot naar Lissabon
werden kerkvanen geleverd en zo lag het in de lijn der dingen dat ik als enige zoon
die zaak zou voortzetten.
Een andere tak van dit bedrijf waren de kunstvlaggen. Moeder had samen met
schepen Frans van Cuyck een deel van het oude Antwerpen uit de tijd van Dürer
gerekonstrueerd voor een tentoonstelling en schepen Van Cuyck had op die oude
schilderijen de vaandels ontdekt. Van Cuyck had als ideaal: kunst op straat en
propageerde het plaatsen van beelden in de gevels en het aanbrengen van typische
uithangborden. Samen hebben ze dan een nieuw genre gecreëerd, dat der
kunstvlaggen, vooral voor grote verenigingen die daaraan grote bedragen konden
besteden. Het is een mode die nu weer voorbij is.
Dit alles om u duidelijk te maken dat die zaak niet mocht verloren gaan en zo werd
ik naar Sint-Jan-Berchmans gestuurd, waar ik tot de derde moderne heb gedaan. Mijn
toekomstige aktiviteit bracht dan ook mee dat ik moest kunnen tekenen en zo kreeg
ik privé-les van Samuel de Vriendt, die mij op een jaar tijd klaarstoomde voor de
Akademie waar ik dan terechtkwam in de klas van Isidoor Opsomer. Dat milieu van
de De Vriendts heeft mij zeer sterk beïnvloed. De vader, Juliaan de Vriendt, was
direkteur van de Akademie en samen met Coremans de man van de Gelijkheidswet.
Hij was een zeer edel en hoogstaand man en in zijn huis hebben ze van mij een
flamingant gemaakt, want dat was ik niet direkt van huize uit. De Vriendt is na Leys
zeker ook onze beste schilder van historische tableaus. In zijn huis heb ik ook August
van Cauwelaert leren kennen, die achteraf met de dochter van Juliaan is getrouwd.
Maar eer het zover was, ben ik met August nog naar een danskursus geweest...
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U vernoemde in heel dat verhaal uw vader niet.
Ten onrechte, want ik heb een grote bewondering voor mijn vader. Hij was een
boerenzoon van Kessel-Lo, waar mijn grootvader, die boer en aannemer was, de
kern van Blauwput heeft gebouwd. Mijn vader was een hartstochtelijk en kundig
ruiter, die mij al jong heeft leren paardrijden. Hij deed mij ook schermlessen volgen
om de vrouwelijke invloed van mijn moeder en twee zusters wat te neutralizeren.
Hij was een moedig man, voor wie ik het grootste respekt heb bewaard.
Dat was dus het klimaat van uw jeugd?
Ja, maar er was nog een derde vrij belangrijke invloed en dat was die van de broer
van mijn moeder, die deken was in Schaarbeek, E.H. Van Goubergen. In feite had
hij de supervisie over mijn opleiding en alle vakanties bracht ik, samen met mijn
zusters, bij hem door. Hij had een zeer grote tuin waarin gelegenheid was om naar
hartelust te spelen. Mijn oom was nog in Leuven geweest ten tijde van Rodenbach
maar o.m. onder de invloed van St.-Louis was hij volledig verfranst. Hij had wel
belangstelling voor literatuur en heeft aktief meegedaan aan de beweging van
Durendal, een soort Franse versie van het Davidsfonds, maar Durendal gaf alleen
boeken uit. In het huis van mijn oom heb ik meer dan eens Mgr. Mercier ontmoet,
die als hij me zag altijd zei: ‘Ha voilà mon homonyme!’ Ik heette inderdaad, als Mgr.
Mercier, Desiré en het is maar later dat ik mijn voornaam verkeerdelijk tot Dirk heb
vervlaamst.
Mijn oom hield van toneel en in alle katolieke kringen van zijn parochies
stimuleerde hij het toneelleven. Zo kreeg ik de kans vaak toneelvoorstellingen en
voordrachtavonden bij te wonen. Het gevolg was dat ik ook toneel begon te spelen
op de grote zolder, samen met mijn twee zusters en
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met de meid en de knecht als figuratie. Ik heb ooit Wilhelm Tell vertaald en aangepast
en wij speelden het klaar elk vijf of zes rollen te spelen, telkens met andere kleren.
Wij trokken bij het begin de kleren van alle rollen aan en telkens we een nieuwe rol
moesten spelen, deden we een kostuum uit, anders konden we niet volgen! Ook op
school was ik er altijd bij als er moest voorgedragen en toneel gespeeld worden. Ik
ben zelfs ooit opgetreden in een operette met Sinterklaas als held en speelde er de
slager, die de kinderen in stukken moest hakken en in het zout leggen! In elk geval
heb ik daar mijn liefde voor het toneel opgedaan.
In het Nederlands of in het Frans?
Aanvankelijk in het Frans, met stukken als Christophe Colomb, later dan geleidelijk
ook in het Nederlands. Het was ook zo met de literatuur. Mijn oom dekreteerde dat
ik een huisbiblioteek moest hebben en daar was bij ons thuis wel ruimte voor, want
het huis telde 22 kamers. Mijn oom zorgde voor de basis: een heleboel boeken, die
van zijn zolder kwamen. Daarbij kreeg ik ook een stel kisten met een hele
dokumentatie over het Jansenisme en toen ik later mijn studie over Pascal schreef,
heb ik daarin enkele merkwaardige boeken uit de tijd gevonden. In die kollektie vond
ik ook de hele Conscience en alle werken van Snieders. Rodenbach heb ik maar
ontdekt op school.
Met gevolgen?
Natuurlijk. Toen ik 15-16 jaar was, publiceerde ik - gelukkig onder schuilnaam mijn eerste Rodenbachiaanse verzen over de maagd van Vlaanderen, enfin Rodenbach
op zijn allerslechtst. Die verschenen in Carolus, het weekblad der vrijzinnige
studenten waar ook Fritz Francken en Paul Kenis aan meewerkten. Mijn echte literaire
opvoeding kreeg
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ik door het lezen van Dietsche Warande en Vlaamse Arbeid. Ook naar Vlaamse
Arbeid zond ik verzen, die prompt werden geweigerd, maar daar was dan een prettig
aanmoedigend briefje bij van Muls, die in vage termen de raad gaf: ‘Laat het leven
in u groeien en groei zelf in het leven!’
Hoe was het dan op de Akademie?
Ik bleef er anderhalf jaar en heb er bij Opsomer alles geleerd. Met mij waren daar
o.m. de houtsnijder Henri van Straeten en de schilder Jozef Peeters, een van onze
eerste abstrakten. Hij presteerde rond 1920 zonder veel klank en gaf het daarna op
maar nu is zijn atelier een bedevaartplaats. Voor de letterkunde kregen we daar les
van Pol de Mont: die les bestond eenvoudig in het voorlezen van een tekst, maar De
Mont droeg die dan ook admirabel voor.
Toen werd het konflikt van mijn definitieve keuze weer scherp gesteld: ik wilde
kunstschilder worden en mijn ouders wilden er niet van horen. Ik raakte ervan
overstuur tot de neurastenie toe, ook door het mateloos werken. De oom uit
Schaarbeek zorgde dan voor een tussenweg: ik zou in Brussel kunst en oudheidkunde
gaan studeren, want dat paste nog altijd bij de zaak.
Was dat aan de universiteit?
Nee, dat was aan een instituut waar ik de naam van vergeten ben. Er gaven daar o.m.
les Joseph Destrée, de specialist van de Vlaamse primitieven en van de Vlaamse
tapijtkunst, verder de egyptoloog Jean Capart, die me mijn voorliefde voor Egypte
heeft bijgebracht. In heel mijn opleiding had ik nooit met de Grieken te doen gehad,
met het gunstige resultaat dat toen ik ze later leerde kennen, ik ze zonder ressentiment
kon liefhebben!
Verder heb ik ook dekoratief tekenen geleerd bij Alfred
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van Neste, die toen als de sommiteit gold in dat genre. Ik heb er kompositie geleerd,
boekillustratie, toegepaste kunst. Een groot moment in die tijd is voor mij geweest
de opvoering van Parzifal hier in Antwerpen onder de leiding van Ernest van Dijck,
de man die Wagner o.m. in Parijs heeft doen doorbreken. Bij de opvoering kwam
een altaar te pas en het atelier van moeder moest het nodige leveren. Zo mocht ik
daar gaan helpen en kon ik praten met Van Dijck. Het was een sublieme ervaring.
Ik heb in een week tijd vier opvoeringen bijgewoond!
Ik dweepte toen al erg met de prerafaëlieten en zat helemaal in de sfeer van het
symbolisme. In de Franse letterkunde ging mijn voorkeur naar Jean Moréas. Francis
Viéllé-Griffin, in de Nederlandse was Karel van de Woestijne mijn god, in de Engelse
had ik het voor Rosetti. Mijn handelsstudies hadden mij dan toch een groot voordeel
bezorgd en dat was dat ik vlot Engels en Duits kende: ik kocht de boekjes van Reclam
en zo lag heel de wereld-literatuur in mijn bereik.
*
In de ruime leefkamer van dit huis trekt een monumentale tafel onmiddellijk de
aandacht: twintig mensen kunnen er makkelijk aanzitten, wat zondags ook gebeurt
als de twaalf kinderen van Dirk Vansina, veelal met eigen kinderen, naar het vaderhuis
komen.
Het zeer brede raam biedt uitzicht op het park en de opkomende zon.
Een ander monumentaal stuk is de grote open haard, die in de winter altijd en in
de zomer vaak brandt. Men kan er makkelijk hele boomstronken in opstoken.
Op het schouwblad zelf staan autentieke tinnen misbekers uit de Boerenkrijg.
Natuurlijk staat er hier schilderwerk van Dirk Vansina: Kristus, die zijn kruis op
de rug draagt en recht op u toe-
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komt met ogen die u overal volgen. Het is een doek uit 1925, houtskool met een
beetje pastel, op bruin inpakpapier.
Het allereerste schilderij van Dirk Vansina is een Zelfportret dat hij op karton
schilderde toen hij twintig was.
Deze Profeet - de stem eens roepende in de woestijn - kreeg op de
wereldtentoonstelling van 1930 de gouden medaille en deze pater-pausfiguur is een
personage uit zijn stuk de Antichrist. Terwijl op 10 mei 1940 de sirenen luchtalarm
bliezen, beëindigde de schilder dit grote doek dat de Ruiters van de Apocalypsus
voorstelt. Op een ezel staat dan weer een drieluik met in het midden Dostojevski,
rechts Dmitri en links Smerdiakov, twee figuren uit De gebroeders Karamazov.
In een andere wereld verplaatst ons dan weer dit schilderij, dat uit de 16de eeuw
dateert en het Gastmaal van Abraham voorstelt.
Rechts en links hangen twee luiken van Antwerpse maniëristen: een engel en een
Sint-Gregorius.
Aan deze koperen schotel uit de 17de eeuw laat de gastheer u niet voorbijgaan: in
het centrum ligt de vrede geketend, zodat het de mannen vrij staat te vechten.
Ten slotte is er in deze kamer nog het hoekje waar het schilderwerk hangt van
mevrouw Vansina: op de ezel een landschap en aan de muur twee bloemstukken.
In een klein zijvertrek staat er dan een retabel in namaakbarok uit de 18de eeuw.
Het komt uit een kapel waar tijdens de Franse revolutie mis werd gelezen. Het weefsel
uit Lyon heeft als centraal gedeelte een Piëta.
*
Wereldoorlog 14-18 heeft al de mensen van uw generatie scherp gemerkt. U was
precies twintig toen hij uitbrak.
En pas definitief afgekeurd wegens neurastenie. Als echte
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Tolstoïanen waren wij wel pacifist maar Samuel de Vriendt trok toch onmiddellijk
op als vrijwilliger. Ik kon niet bij het leger en ik werd dan maar vrijwilliger bij de
gardecivique. Ik werd gedetacheerd bij de Colombier Militaire, bij de duivenmelkers
dus, met als standplaats het Wilrijkse plein en het vliegveld te Antwerpen. Mijn taak
bestond erin op de loer te liggen en als er een duif binnenkwam, moest ik de korporaal
verwittigen, het papiertje van de duif afnemen en dan het bericht zo snel mogelijk
naar het hoofdkwartier brengen. Ik heb daar leren koersen! Op dat vliegveld was de
grote held Jan Olieslagers, die ik het eerste bombardement van het Belgische leger
heb zien uitvoeren. Een zeppelin was bommen komen strooien en als reaktie sprong
Olieslagers met een jachtgeweer in zijn vliegtuig om de zeppelin af te schieten.
Achter hem zat een tweede man met een bom in de hand die hij, als ze boven de
zeppelin zouden vliegen, moest laten vallen! Als bombardement kan dat nogal tellen!
Op dat vliegveld hadden we ook de ballon Belgica, die telkens met veel moeite
werd opgeblazen maar die we altijd weer moesten aflaten als er gevaar was. De
Brouckère en Hendrik de Man waren daar ook bij betrokken.
La petite histoire de la Grande Guerre! Maar u bent toch aan het front geweest?
En of! Mijn ouders waren al naar Nederland uitgeweken en na de val van Antwerpen
werd de burgerwacht gedemobilizeerd. We bleven daar met zijn vieren over: Gust
van Cauwelaert, de beeldhouwer Stefan de Vriendt, zijn broer Willem en ik. We
besloten uit Antwerpen te vluchten en met een stafkaart gewapend naar Nederland
uit te wijken. Daar we op de grote wegen niet vooruitgeraakten, kozen we met onze
stafkaart een kleine parallelweg en raakten zo in Zandvliet bij het laatste fort. Daar
werden we ineens
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omringd door een troepje Belgische soldaten, die ons voor Uhlanen hielden omdat
we een stafkaart hadden en beschaafd Nederlands spraken en dat beschaafd
Nederlands heeft ons toen bijna het leven gekost! De soldaten namen ons mee naar
de grote steenweg en tegen de stroom vluchtelingen in, leidden ze ons op naar het
gemeentehuis.
De mensen, die in ons natuurlijk ook Duitsers zagen, hebben ons dan bespot,
uitgescholden en in het gezicht geslagen. Gelukkig was er in de stroom vluchtelingen
iemand die Gust van Cauwelaert kende en die de burgemeester kon verwittigen. Deze
kwam ons bevrijden in de kerk waar de soldaten ons hadden opgesloten en na nog
heel wat herrie hebben acht Belgische soldaten ons tot aan de Belgische grens
gebracht.
Het was nog niet zo gemakkelijk om vrijwilliger te worden.
Dat was toen nog mijn bedoeling niet. Mijn vader maande mij aan me niet te laten
ompraten door ronselaars, die dat werk deden om geld te verdienen. Ik kwam in
Breda op het atelier van Gerard Vanderheyden maar korte tijd later kreeg ik een
briefje van vader, waarin stond dat hij er zich niet tegen verzette als ik naar het leger
wou. In die tijd verscheen er in de Nederlandse bladen een oproep van Frans van
Cauwelaert aan de Vlamingen om hen aan te zetten zich bij het Belgisch leger te
voegen. Dat zou ons in de toekomst recht van spreken geven.
Ik meldde me dan als vrijwilliger en daar een vrijwilliger zijn wapen mocht kiezen,
stelde ik als uitdrukkelijke voorwaarde dat ik bij het paardenvolk zou dienen. Dat
werd nadrukkelijk toegestaan maar ik heb natuurlijk nooit een paard gezien.
Via Engeland ben ik dan in Normandië terechtgekomen om een opleiding te krijgen.
De hertog van Ursel die daar officier was, wou mij niet naar het front laten gaan: ik
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moest in een grote zaal een muurschildering maken. Dat revolteerde me dan toch
want dan had ik nog beter in Nederland kunnen blijven. Ik wilde wel niet doden maar
toch ook geen lijntrekker zijn. Ik heb trouwens nooit een schot gelost al was ik heel
de tijd in eerste lijn.
Ik werd dan toch naar het front gestuurd en daar ik Frans kende, werd ik telefonist
bij een nieuw wapen, het loopgraafgeschut, een klein mortiertje dat we ‘val dood’
noemden. Als kunstschilder kun je doorgaans je brood niet verdienen maar bij het
leger kun je dat wel. Ik had een begrijpende baas met wie ik het zo kon regelen, dat
ik na vier dagen loopgraaf, vier dagen rust kreeg en dan mocht ik schilderen waar ik
wilde. Zo is het gebeurd dat ik in Diksmuide waar de IJzertoren nu staat, aan het
akwarelleren was en bijna werd doodgeschoten.
De kunst liet u in elk geval niet los!
Er zijn nog een paar merkwaardige dingen gebeurd. Twee keer per jaar mochten we
ergens voor veertien dagen op verlof, als er iemand je een papier bezorgde waarop
stond dat hij je zou onderhouden. Zo ben ik in Engeland geweest en heb ik er de
musea van Londen, Liverpool en Manchester bezocht. Ik heb daar de prerafaëlieten
kunnen bewonderen maar moest vaststellen dat hun koloriet ontgoochelde.
Ook de musea van Parijs heb ik grondig gezien, Chartres en zo meer. In Cannes
ben ik een tijd bij de gekwetste August van Cauwelaert geweest, die me de verzen
van Péguy leerde kennen. In Parijs was het dan weer Muls die me over Bloy sprak
en vooral over Claudel.
En de frontbeweging?
Ik ben er getuige van geweest maar was geen medewerker. Op zeker ogenblik wilde
ik een tijdschrift oprichten, Nieuw
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Vlaanderen, en ben met juffrouw Belpaire gaan praten. Dat was juist op het ogenblik
dat de wegen van juffrouw Belpaire en Verschaeve uiteenliepen. Ik heb dan
geprobeerd te verzoenen en op voorstel van juffrouw Belpaire heb ik een voordracht
over Verschaeve klaargemaakt, met de boeken die ik vond bij een onderpastoorke,
want Verschaeve zelf bezat al zijn boeken niet. Het was ook de tijd dat Verschaeve
begon te beeldhouwen. Hij had het nooit geleerd en baseerde zich op een ‘traité
d'anatomie’ die hij gekocht had. Ik, die een oud-leerling was van de Akademie, had
wel anatomie geleerd en kon hem op fouten wijzen. Ik moet zeggen dat hij fabuleuze
vorderingen maakte.
Bij mijn eerste ontmoetingen met Verschaeve sprak hij nooit over de Vlaamse
Beweging, ook al stond hij volop in de frontbeweging. Later veranderde dat. Ik heb
ooit een jong soldaat aan Verschaeve de vraag horen stellen: ‘Hebben wij ons niet
vergist? Wij zijn hier vrijwilligers maar was onze plaats niet beter geweest bij de
aktivisten in Vlaanderen?’ En Verschaeve antwoordde: ‘Ieder moet zijn plicht doen
op de plaats waar hij staat. Vlaanderen is geen partij. Er is Vlaamse presentiepolitiek
nodig, zowel bij de Duitsers als bij de bondgenoten.’
Van dat tijdschrift ‘Nieuw Vlaanderen’ is maar één nummer verschenen?
Geen enkel nummer. Toen het eerste nummer gezet was, begon het groot offensief!
U hebt een bijdrage gewijd aan ‘Kunst aan de IJzer’. Ze verscheen in 1922 in ‘Onze
Helden’.
Mijn bijdrage ging alleen over schilders en beeldhouwers en ze was een soort verslag
van de exposities die juffrouw Belpaire tijdens de oorlog had ingericht in De Panne.
De belangrijkste figuren waren: Joe English, Sam de Vriendt,
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Achiel van Sassenbroeck, ook de Waal Bastien. Ik vestigde er ook de aandacht op
Rik Wouters, die in Nederland werd geïnterneerd en er overleed.
Wat is er dan na de oorlog gebeurd?
Ik dacht: ‘Ik kan pakken dragen en ander zwaar werk doen, dus ga ik kunstschilder
worden.’ Ik werd toen echter ook verliefd en moest ergens een materiële basis vinden
om te leven. Het kwam tot een kompromis. Overdag kwam ik in de zaak bij mijn
ouders en 's avonds kon ik mijn eigen leven leiden: lezen, tekenen, schilderen,
schrijven. Dat dubbel leven was zo vermoeiend, dat ik na een paar jaar weer ziek
werd en dat is mijn redding en mijn geluk geweest. Ik moest voor mijn gezondheid
buiten gaan wonen en heb me dan in Gooreind gevestigd. Na een jaar heb ik hier een
steenbakkerij overgenomen, wat een ideale bedrijvigheid was: in de winter was er
zes maanden niets te doen en zo kon ik me aan mijn artistiek werk wijden. Het is in
die tijd dat ik dit huis hier gebouwd heb, een van de plezierigste avonturen van mijn
leven.
Uw biografie vermeldt dat u tot in 1940 werkzaam was in de kunstnijverheid. Wordt
hiermee die steenbakkerij bedoeld?
Nee. In 1930 - ik had toen al heel wat kinderen - heb ik de zaak van mijn ouders toch
overgenomen en dat is dan ook een ramp geworden!
De roeping was er duidelijk niet. U bent een tijdlang hulpredaktiesekretaris van
‘Dietsche Warande en Belfort’ geweest. Wanneer was dat?
Direkt na de oorlog. Ik was nog niet gedemobilizeerd toen juffrouw Belpaire me
vroeg Dietsche Warande opnieuw uit te geven. Het was een schamel nieuw begin:
juffrouw
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Belpaire beschikte over geen likwiditeiten en om het tijdschrift in leven te houden,
moest iedereen zijn abonnement betalen, zelfs ik. Toen Persijn dan terugkwam en
geen werk had, heeft juffrouw Belpaire hem tot redaktiesekretaris aangesteld en hem
daarvoor behoorlijk bezoldigd. Persijn, die daarvan niet kon leven, ging in Nederland
in de Volkshogescholen lessen geven en vroeg mij hem verder behulpzaam te zijn.
Wij wilden aan het tijdschrift toen al een internationale richting geven en ik ben het
op dat stuk niet eens met Westerlinck, die het zo voorstelt alsof in die tijd de opvatting
van het tijdschrift provincialistisch was en de ruime oriëntering pas na de tweede
wereldoorlog is gekomen. Ikzelf had een abonnement op het literaire supplement
van The Times, op de Nouvelle Revue Française, op Europa, op De Stem van Dirk
Coster, op De Gids en wat er internationaal gebeurde, had zijn weerslag in Dietsche
Warande. Trouwens, Persijn heeft toen de studie van Proust aangevat, ik die van
Dostojevski, wat men toch moeilijk provincialistisch kan noemen. Ik heb toen ook
buitenlandse medewerkers gezocht, maar het was toen nog niet gemakkelijk die te
vinden.
Persijn is dan ziek geworden en moest zijn werk in 1926 opgeven. August van
Cauwelaert sprong dan voor hem in maar toen Persijn genezen was, wilde Van
Cauwelaert de plaats zo maar niet afgeven. In die pijnlijke toestand heb ik alweer
getracht te bemiddelen maar het was niet gemakkelijk, vooral daar Persijn
onhandelbaar was. Daar hij in de grond gelijk had, heb ik zijn zijde gekozen. Er zijn
dan nog wat strubbelingen geweest, te meer daar de redaktie niet bestond. Voor de
oorlog was Dosfel lid van de redaktie en Persijn en ik wilden geen redaktie zonder
Dosfel. Ik ben dan nog een tijd opgetreden als raadgever van Gust van Cauwelaert
maar toen ik dan zelf De Pelgrim uitgaf, heeft ook dat opgehouden. Toch ben ik tot
aan de
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tweede wereldoorlog in naam lid gebleven van het redaktiekomitee. Na de oorlog
werd mijn naam zonder meer weggelaten, wat me wel wat boos heeft gestemd. Ik
wil er nu nog aan toevoegen dat Van Cauwelaert prachtig werk heeft geleverd. Dank
zij de relaties van zijn broer kreeg hij kontakt met de gezantschappen en kon over
een bepaald tema internationale nummers samenstellen, die nu nog waardevolle
dokumenten zijn.
U vernoemde daar ‘De Pelgrim’, dat ook een tijdschrift was.
Het was een vereniging van twaalf apostelen, waarvan de voorzitter in het tabernakel
zat. Promotor was architekt Flor van Reeth en onder de leden waren: Felix
Timmermans, Renaat Veremans, Toon van de Velde, architekt Huygh, Gerard
Walschap, Frans Delbeke, Ernest van der Hallen. Ons doel was een katoliek renouveau
te brengen op elk gebied van de kultuur.
Na de oorlog was er in Brussel door abbé Crooy een ‘Salon d'art religieux’ gesticht,
waar o.m. voor 't eerst de Kruisweg van Servaes werd geëxposeerd en waar ik een
eerste werk tentoonstelde. Door mijn bemiddeling werden die salons ook in Antwerpen
enkele keren georganizeerd maar die Brusselse geest lag ons niet en toen besloten
we het zelf en alleen te doen hier in Antwerpen en een Vlaamsnationaal standpunt
in te nemen. We vonden een maecenas, bankier Herman Deckers, die sekretaris was
en als organizator veel heeft gepresteerd. Van burgemeester Frans van Cauwelaert
kregen we de grote feestzaal van de stad Antwerpen. De manifestatie stond dan ook
op internationaal peil: Servaes kreeg een hele zaal naast verder een Franse en
Nederlandse afdeling. Een van de grote revelaties was toen glazenier Eugène Yoors.
We hebben dan ook voor 't eerst de formule van een reeks begeleidende manifestaties
toegepast: voordrachten, muziekuitvoeringen,
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toneelopvoeringen, in hoofdzaak allemaal kreaties. Ook een dag van de literatuur
hebben wij ingericht. Er was toen zo een enorme belangstelling, dat de brandweer
eens de zaal heeft moeten sluiten omdat er meer volk in was dan de veiligheid toeliet.
Wat was eigenlijk uw stelling?
Het katolicisme moet opnieuw kultuurscheppend worden wil het iets in de wereld
betekenen. Een godsdienst die niet meer kultuurscheppend is, sterft. Wij zijn
Vlamingen met een eigen leven en verleden en wij moeten niet gaan zien in Parijs
of Londen hoe wij het moeten doen. Wij moeten een eigen richting bepalen, Vlaamse
kristenen moeten hun tijd op eigen wijze beleven. Dat was wel overmoedig, maar
we waren dan ook jong. Op onze volgende tentoonstellingen hadden we werk van
Italianen, Duitsers, Engelsen, op een zeker ogenblik zelfs een Kroatische afdeling.
Bankier Deckers had een jong advokaat een heel jaar lang door Europa gestuurd om
kontakten te leggen met alle kristelijke kunstenaars. Ook bij ons waren alle bekende
kunstenaars erbij. Op geestelijk gebied was pater Reypens onze leider, niet zozeer
door zijn funktie als wel door zijn invloed. Naast en los van de vereniging kwam dan
het tijdschrift, waar ik sekretaris van was en dat ik alleen en naar eigen inzicht mocht
uitgeven. Het tijdschrift wou niet alleen dokumentair zijn, het wilde ook leiding
geven. Ik had een akkoord met het Ruusbroec-Genootschap - ik gedenk hier graag
Pater Stracke - dat me voor elk nummer een onuitgegeven tekst bezorgde en voor
elk nummer had ik ook een grote bijdrage van Verschaeve plus veel illustraties. Er
kwamen vier nummers per jaar, twee jaar lang. Toen is de ekonomische krisis
gekomen, die het geveld heeft. Men heeft wel gezegd dat het door ruzie onder de
kunstenaars is kapot gegaan, maar ruzies onder artiesten zijn kinder-

Joos Florquin, Ten huize van... 4

84
ziekten, die je normaal overwint. Ikzelf bezweek al onder het vele werk want de
zaken in deze moeilijke tijd slorpten me geheel op. In elk geval hebben we met De
Pelgrim de eigen Vlaamse katolieke kultuur Europees georiënteerd. De vereniging
en ook het tijdschrift verdwenen op het moment dat ons eerste doel, de bundeling
van alle katolieke scheppende kunstenaars, zo goed als bereikt was en de grondslagen
al gelegd waren voor een Europese bundeling, waartoe Papini en Jörgensen al waren
toegetreden. Onder de medewerkers citeer ik verder graag baron Georges Minne,
Jan Toorop, dom Bellot, de pionier van de moderne kerkbouw, architekt Kropholler.
Enkele jongeren van toen hebben hun eerste sporen in De Pelgrim verdiend: ik denk
aan Albe, aan André Demedts, aan glazenier Jan Huet.
Een paar jaar geleden werd er een nieuwe poging in die richting ondernomen.
Een sterke groep uit de voormalige pelgrims heeft zich toen schrap gezet tegen de
aktie van ‘Ars Christiana’, waarvan Pater Jeroen de promotor was. De bedoeling van
pater Jeroen was goed maar zijn standpunt was verkeerd. Hij wilde een verzoening
tot stand brengen tussen de moderne kunst en het kristendom. Zijn vergissing was
dat hij wedstrijden inrichtte met een bepaald tema, b.v. Franciscus. Aan deze
wedstrijden deed iedereen mee, behalve de prominenten. Ik heb toen betoogd dat de
vormentaal, die uit een nihilistische beleving is ontstaan, ongeschikt is om een
religieuze beleving uit te drukken. Godsdienstige kunst is nog iets anders dan het
behandelen van een godsdienstig onderwerp. Ze ontstaat uit een waarachtige religieuze
ervaring en deze schept haar eigen vormentaal om zich uit te spreken. Met dat initiatief
heb ik me veel vijanden gemaakt, de doordrijvers hebben me aangezien als een pro-
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vincialistisch mannetje en de konservatieven vonden dat ik niet ver genoeg ging.
Met een dergelijke onderneming ontgoochel je altijd iedereen, de fanatici evengoed
als de reaktionairen.
Het failliet van ‘De Pelgrim’ heeft u niet ontmoedigd want in 1935 verscheen ‘Volk’
en u was weer redaktielid.
Volk was een tijdschrift van de opkomende generatie dat op initiatief van Ernest van
der Hallen werd gesticht en waaraan Anton van de Velde de titel gaf. In het eerste
nummer hebben we als verantwoording eenvoudig het Credo afgedrukt.
Bij de stichters waren verder nog Karel Vertommen, Filip de Pillecyn en Victor
Leemans. Later waren Felix Timmermans en Wies Moens ook lid van de redaktie.
De redaktievergaderingen hadden bij mij thuis plaats maar het zijn Ernest van der
Hallen en Karel Vertommen die het meeste werk deden en de richting hebben
aangegeven.
Wat stond het tijdschrift feitelijk voor?
De gemeenschapsidee, Vlaams en volks. Het was ook een reaktie tegen schrijvers
als Du Perron, Menno ter Braak en anderen van dat genre. Ook Nederlandse jongeren
werkten met ons mee. Onder de Vlaamse jongeren die zich daar lieten gelden, citeer
ik Ferdinand Vercnoeke, Bert Peleman, Albert Westerlinck, J. de Belder en
kunstschilder en criticus Frans Mertens. Van Michel de Ghelderode publiceerden
we toneel. We hebben o.m. een Spanje-nummer bezorgd waarvan de belangrijkste
bijdrage geschreven werd door prof. Titus Brandsma, de Nederlandse karmeliet, die
later door de Duitsers werd terechtgesteld. We bezorgden ook een nummer over de
poëzie van toen. De titel van de inleiding die ik er voor schreef, was ‘In het teken
van Rodenbach’, wat duidelijk de richting aanduidde. Volk was
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overigens het eerste tijdschrift dat door de Duitsers in 1940 werd verboden. Op de
fiche van Ernest van der Hallen en van mij stond als karakteristiek: zu katholisch.
Dat zal wel waar geweest zijn!
*
‘Ten geleide’ uit Het groot Verzenboek.
Reeds neigt van mijn leven de lange baan
De einder toe van uiteindlijk vergaan.
Het is de tijd om het loflied te zingen
van schoonheid en goedheid van alle dingen,
Om hér te beleven wat ooit werd ervaren
Als menslijk noodlot doorheen de jaren,
Om beelden te snijden, scherp en strak
Die zegelpers drukt in het rode lak,
Opdat men hen hechte aan het grauw perkament
(Chronyke van 's levens lust en torment,
Van het verbloede bloedeigen leven)
Als droppels bloed tot zegels versteven.

Het wordt tijd dat we luisteren naar de stem van de dichter. ‘Louteringsvuur’ was
de titel van uw eerste bundel.
Het zijn gedichten die ik schreef in de loopgrachten aan de IJzer. Het zijn vooral
indrukken, nogal veel in gebedsvorm, in stanzen. Ik bof er niet op want de vorm is
onbeholpen. In mijn volledige werken heb ik er ook maar een 18 gedichten van
bewaard en die zijn dan nog herwerkt. Een gedicht dat mij behoorlijk lijkt is De
Baken.
‘De kroon van doornen’, die in 1920 in ‘Dietsche Warande’ verscheen, is toneel
maar in verzen. Feitelijk hoort het boek thuis bij uw toneel?
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Ja, het is een mystiek zinnespelletje, dat mij de vriendschap van juffrouw Belpaire
en Verschaeve heeft bezorgd. Ik heb het ook nog aan het front geschreven en het is
dan symbolische omzetting van het leven van de soldaat aan het front met als tema:
zin geven aan het lijden. Het laatste jaar van de oorlog hadden wij geen illuzie meer
dat we er levend zouden uitkomen; de effektieven van het wapen waartoe ik behoorde,
zijn driemaal vernieuwd geweest, mijn wapen leed de meeste verliezen van heel het
Belgisch leger. Het werkje staat eveneens in mijn volledige werken, met kleine
verbeteringen. De vormgeving is uitgesproken Van de Woestijniaans. Het is de
voorloper geweest van de nieuwe interesse voor de middeleeuwse spelen en het is
trouwens een opvoering van Elckerlyc die het me geïnspireerd heeft. In 1959 heb ik
heel het werk herschreven.
Uw eerste echte bundel poëzie, die trouwens een bekend werk van u is, is ‘Het boek
der liefde’. Die had wel duidelijk een tema.
Het is liefdelyriek, een dertigtal gedichten, waarvan mijn vrouw de spil is. Naar de
vorm is hier wel invloed van het expressionisme te konstateren, ik wou geen literatuur
meer maken en zocht naar een vorm zonder literaire fiorituren. Ik hield veel van de
muziek van Moessorgski, een psalmodiërend parlando waarvan het ritme de beweging
van het gevoel nauw volgt. Ik wou iets dergelijks in mijn verzen bereiken.
Toen uw verzen verschenen, was het inderdaad de tijd van het expressionisme. Hebt
u aan deze beweging bewust meegedaan?
Ik behoorde niet tot de kring maar ik heb uit de beweging geleerd me vrij te maken
van het keurslijf van het metrum. Verder kon ik niet mee met de teorieën van het
Vlaamse
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expressionisme en ben mijn eigen weg gegaan.
Feitelijk is de grond van de zaak mijn liefde voor de literatuur van de Oudheid.
Ik had in Religiöse Stimmen der Völker, een reeks uitgaven van Diederichs in Jena,
de literatuur leren kennen van de Egyptenaren, de Indiërs, de Perzen. Deze teksten
zijn direkt, naakt, eenvoudig en beeldrijk maar niet onder beelden bedolven zoals de
literatuur die in mijn jeugd in de mode was. Die teksten zijn mijn bronnen geweest
en dat was een bewust teruggaan naar de oorsprong.
Wat had u tegen de expressionisten?
Zij waren me veel te negatief. Wij waren meer opbouwend, al was er ook bij ons een
drang naar een nieuwe wereld en al kon ik geen vrede nemen met de kapitalistische
maatschappij.
In heel ‘Het boek der liefde’ is er zeker een vers dat u liever is dan de andere?
Ik zou zeggen:
‘God,
Aanschouw
Hoe wij, man en vrouw
Geknield op der aarde duistre boog
Huivren
Als een bremstruik voor Uw oog.
Onze gestalten aan de grond gezogen.
Onze hoofden naar elkaar gebogen.
Onz' saâmgestrengelde handen,
En, om de naakte schamelheid
Van onze menslijkheid
Rood
De stille straling onzer liefde
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Op 't duister van de dood.
Hoor.
Wij roepen U aan
In vrome vrees.
Genees
De sterflijkheid van ons vlees
De broosheid van ons bestaan:
Ons hart hoeft Uw eeuwigheid voortaan.
God!
Ons leven in Uw Leven;
Laat onze liefde in Uw Liefde vergaan.’

Elckerlyc is wel een figuur die u niet loslaat want in 1938 verscheen ‘Het liederboek
van Elckerlyc’. Wat hebt u daarmee bedoeld?
De bedoeling zie je in de ondertitels. 1. Kreten en rijmen van het verdwaasde Ik. 2. Geprevelde en gestamelde strofen van het bezonnen Ik. In feite gaat het over de
twee zijden van de mens: de natuurlijke mens en de mens onder de inwerking van
het bovennatuurlijk leven. Het tweede deel gaat dan ook naar de mystiek toe. Critici
hebben van sommige verzen uit het eerste deel gezegd, dat het geen verzen zijn, maar
zij hebben de titel voorbijgezien. Kreten zijn kreten en kretenpoëzie is direktheid.
Ook bij de Cherubinische Wandersmann is het soms geen poëzie maar het geheel is
het wel. Elckerlyc is natuurlijk de mens en in de bundel gaat het om de konfrontatie
van de mens met zichzelf en met God. Men zal daar geen afzonderlijk vers uitnemen
omdat heel de bundel als een geheel opgebouwd is. Het aangeven van een
psychologische nuance is soms noodzakelijk in het kader van het geheel maar verliest
afzonderlijk draagkracht. De duidelijkste verklaring van het Liederboek vindt u in
het motto van Lao-tse, dat ik
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vooraan geplaatst heb: ‘De oorzaak, waardoor ik groot onheil ondervind, is dat ik
een Ik heb.’
U zegt wel dat men er geen stuk mag uit losmaken maar in bloemlezingen citeert
men toch vaak uit dat boek een vers: ‘Gij zijt de bron.’
Jawel, en dan vaak nog maar het einde van het gedicht. Het begin dat de verklaring
is voor het einde wordt veelal weggelaten.
‘Wijl ik, noodwendig
Vliet en vlucht
Door aarde en lucht
Baart Gij bestendig.
Ik ben het water dat steeds drijft
En nutloos zich tot golven stijft
Onvruchtbaar ik en spel der winden.
Mij zuigt de aarde en de zon.
Ik ben het water dat niets kan binden,
Vervlietende ijlte en verzwinden...
Gij blijft.
Gij zijt de bron.
***
Gij zijt de bron.
Ik ben het water
Der schietbeek die van rotsen springt.
Ik ben een luid en dwaas geschater.
Gij zijt de stilte
En Gij zingt.’

‘Liederen van dwaas begeren’ is een bundel die in 1945 verscheen, vijf jaar na
‘Elckerlyc’.
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Die gedichten zijn in Brugge verschenen en gaan nog duidelijker de mystieke kant
uit. Ik heb tijdens de oorlog drie jaar in Brugge geleefd omdat alles hier in 1940
vernield werd, in 1944 nog eens opnieuw trouwens door een V2-bom. Ik heb daar
nauw kontakt gehad met de abt van Steenbrugge, dom Modest van Assche, een heilig
man die een ware voorzienigheid is geweest voor mijn twaalf kinderen onder de
oorlog, waar er weinig eten was.
Ik heb uit zijn eigen mond het verhaal vernomen van de tragische gebeurtenissen
die tot zijn internering hebben geleid en ik bevestig zijn onbetwistbare onschuld. Dat
zal nu wel overbodig zijn aangezien Vlaanderen voor deze martelaar enkele jaren
geleden te Erembodegem een standbeeld heeft opgericht. Ik kan maar herhalen dat
hij een heilig man was.
Die Liederen van dwaas begeren heb ik opgedragen aan Albe, die ik als een van
onze zeldzame zuivere dichters beschouw. In zijn geheel bevat de bundel een
Voorzang, die het godsverlangen vertolkt, en een Nazang plus vijf gedichten waarin
telkens de wens wordt uitgedrukt een der elementen te zijn: licht zijn, vuur zijn, water
zijn, wolk zijn, wind zijn. De Nazang verwijst naar het uiteindelijk vergaan in God.
‘O dood met uw ebbe en uw vloed.
O zee aan de kusten van leven.
Geen dijken mogen begeven
Wij bouwen met grimmige moed.
Maar heimwee en heimlijk verlangen
Doorhuivert ons dapper verweer.
Eens breekt toch de ziel in gezangen
En ploffen de wateren neer.’

Wat zijn de ‘Ontraadselde beelden’?
Natuurindrukken met een poging om de diepere betekenis
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die daarin ligt, te ontraadselen, de psychische omzetting dus van wat een natuurbeeld
oproept of gewoon interpretatie van de natuur. Het natuurbeeld is een teken dat iets
oproept, dat mijn diepere menselijkheid raakt, elk natuurbeeld is een teken van iets
dat er onder zit. Hölderlin heeft mij deze konceptie bijgebracht en ook wel beïnvloed.
In de bundel ‘Liefde's getijden’ is het tema natuurlijk weer de liefde.
Jawel, liefdesgedichten. Het oude vuur dat altijd bleef branden, laaide daar poëtisch
weer op. Heel de bundel is weer een bouwwerk. Lyrische gedichten wisselen af met
gesproken passages. Het meisje vertelt over de eerste ontmoeting, het ontwaken van
de liefde, het eerste benaderen. Dan is het de vrouw, die met de man spreekt en
antwoord krijgt, de moeder die spreekt tot het kindje dat ze verwacht, en zo verder.
Ook tot de lijsterbes spreekt de vrouw, de boom daar voor het huis. De lijsterbesboom
is het symbool van huis en boek, het embleem van de moeder die zich wegschenkt.
Als de boom vol vruchten hangt, laat hij zich door de vogels leegroven: duidelijk
dus een hulde aan het moederschap.
De liefde speelt wel een grote rol in uw poëzie.
En in het leven. De liefde in al haar betekenissen en op elk gebied. Ik heb de
levensangst overwonnen door de liefde, omdat ik ervaren heb dat alleen de liefde
machtiger is dan de angst. Als alles vanuit de liefde beleefd wordt, vanuit de liefde
tot God, tot de vrouw, het kind, de ouders, de naasten, de mensheid, dan zou er geen
levensangst meer zijn. Als we tot daar geraken, komen we ook tot een hogere
menselijkheid. U ziet dat er in mij uiteindelijk toch een stukje apostel steekt. Als er
een tendens in mijn werk is, is het dat. In de praktijk is het natuurlijk wel lastig alles
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konsekwent vanuit de liefde te beleven, want als er iemand u onrecht heeft aangedaan,
heb je wel zin hem te meppen.
Mijn volgende vraag is dan niet zo vol naastenliefde. Er wordt wel eens gezegd dat
de vorm van uw poëzie eerder zwak is en dat u zowel moeite hebt met de gedachten
als met de woorden.
Dat de vorm zwak is, daar valt iets voor te zeggen. Voor zover ik gestudeerd heb, is
dat in het Frans geweest. Ik was niet aan de universiteit, ik kreeg niet de vorming
van een filoloog als Claes en De Pillecyn en ik heb moeten schrijven zonder mijn
taal te beheersen. Persijn had me indertijd al aangeraden door privé-lessen mijn
Nederlands bij te werken, maar ik was zo dikwijls ziek, dat daar niets van kwam.
Een Hollands criticus schreef nog onlangs dat mijn taalvermogen onvoldoende is
maar toch voldoende om het gezegd te krijgen. Toch moet ik dan weer zeggen dat
Marnix Gijsen eens geschreven heeft - het ging over Het boek der liefde - dat ik daar
met de meeste eenvoud en met de minste omhaal van woorden spreek over de
geheimzinnigste dingen van het leven. Ik zou mijn bedoeling niet beter kunnen
weergeven. Is de vorm niet sterk, dan is hij toch adekwaat.
Wat nu mijn last met de gedachten betreft, is het juist dat ik ermee vecht. Ik heb
er veel te veel en ik wil altijd dieper boren. Ik geloof dat ik in mijn essays wel klaarder
ben. Dat ik met woorden en gedachten worstel, werd trouwens van mijn toneel gezegd
en niet van mijn poëzie.
Ik hou niet van gedachtenpoëzie, evenmin trouwens als van sentimentele poëzie.
Poëzie heeft geen gedachten mee te delen maar vermoedens op te wekken. Een vers
dat slechts één enkele betekenis heeft, kan een goed gedicht zijn, maar is geen poëzie
want poëzie ligt niet in de woorden maar tussen de woorden.
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Schrijft u nog gedichten?
In mijn verzameld werk staan de onuitgegeven gedichten van 1950-60 onder de titel
Ebbe en vloed. De tematiek is vrij verschillend; zowel ‘In memoriams’ voor mijn
moeder en zusters als herfstgedichten en introspektieve gedichten, - de dood komt
in het verschiet.
In het laatste vers werden motieven uit het Oudegyptisch Dodenboek gebezigd,
alhoewel het een uitgesproken kristelijk vers is. Ook wat wjsheid komt voor in deze
reeks, als b.v. in Definities:
‘Mens:
Nonsens.
Wereld:
Labyrint.
Het woord van de dichter:
Gearticuleerde wind.
Een man die 't meent:
Hard en kostbaar
Als edelgesteent.’

En daarbij heb ik gedacht aan de biograaf van Savonarola: mijn vriend pater Nuyens!
*
In de hal van dit huis hangt een ontroerend tableau, geschilderd door mevrouw
Vansina: Maria met kindje Jezus dat in zijn hand een vogelnestje heeft. De vogeltjes
symbolizeren de kinderen van het huis, het vogeltje op de schouder van Maria het
afgestorven kindje.
In 1914 maakte Dirk Vansina deze potloodtekening van zijn oudste zuster mevrouw
De Moor en in 1919 maakte zijn vrouw van hem dit portret.
Van Frans Mertens is dit Avondgezicht op gehucht en
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dit bas-reliëf, dat de vader van mevrouw voorstelt, werd gemaakt door Floris de
Cuyper. Eigen werk van Dirk Vansina is verder in de traphal deze Kristus van 1935
en deze Vier gekroonden: vier mannen van verschillende leeftijd, die op hun eigen
manier naar de dood kijken.
Van Cyriel Verschaeve is deze Kristus, van de gastheer zelf weer de Heilige Joris
en de Boer met schoof.
Op de bovenverdieping heeft de gastheer twee werkkamers: een van de twee
vertrekken is volledig van de wereld afgesloten.
Boven de schrijftafel een eigen doek uit 1943: Salomé met het hoofd van Johannes.
Van de gastheer ook is deze Biddende monnik, die door sommigen als zijn beste
werk wordt beschouwd.
Natuurlijk is hier een herinnering aan Verschaeve: zijn portret in houtskool, dat
Dirk Vansina in 1944 tekende, en dan het dodenmasker. Verder hangt hier nog de
foto van een ander idool: Dostojevski.
*
U hebt altijd een uitgesproken voorkeur gehad voor het toneel. Waarom?
Dat lijkt me aangeboren. In mijn jeugd al werd ik altijd aangeduid om voor te dragen
en ik heb ook altijd bij voorkeur dramaturgen gelezen. Het is mijn temperament. Ik
zou hetzelfde niet in een roman hebben kunnen zeggen omdat ik syntetisch zie en
de romtan analytisch is. Een toneelstuk kun je ook in een week schrijven, een roman
vraagt tijd en die heb ik vaak niet gehad.
Een groot toneelwerk van u is ‘De deemstering der zielen’, dat uit vier delen bestaat.
Heeft dat iets met Wagner te maken?
Ik heb dat werk gekoncipieerd in de oorlog. Ik ben begon-
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nen met Lenore, het tweede deel, dat ik in de loopgraven nog heb geschreven. In
feite is het een tijdsbeeld, de diagnose van de tijd waarvan de periodes nagenoeg met
mijn eigen jeugd overeenkomen. Het eerste deel, De dood der Chimera's, is de tijd
van de laat-romantiek, de overheersing van hart en gevoel. Het speelt in de jaren die
aan de eerste wereldoorlog voorafgingen. Lenore, het tweede deel, brengt het beeld
van het symbolisme met een meer hedonistische levenshouding, gecentreerd rondom
de schoonheid. Het speelt vlak voor en in het begin van de eerste wereldoorlog. Het
derde deel, De daad, is de illustratie van een aktivistische levenshouding met een
politieke strekking, maar in die zin dat het leven en het instinkt de primauteit hebben.
Het is de tijd van het futurisme, van de aktiviteit zoals Marinetti die heeft geponeerd
in het futuristisch manifest, dat op het fascisme vooruitloopt. De tijd van handeling
is 1917 en 1918 in Parijs en aan het front.
Het laatste deel dan, dat De eeuwige verlossing heet, brengt na het failliet van de
voorgaande levenshoudingen, een uitkomst in godsdienstige zin, die de primauteit
aan de ziel geeft. Het is de periode van het religieus renouveau, geplaatst in de sfeer
van de naoorlogse tijd.
Ik zag dit werk als de eerste vleugel van een diptiek, waarvoor ik in zijn geheel
de titel Menswording had bedacht. Ik stelde me voor de tweede vleugel twintig jaar
later te schrijven. Het zou eveneens een syntese geven van deze periode. Ik verwachtte
toen dat de ontwikkeling zou gaan in de richting van een mensheid die zich gans in
het goddelijke zou integreren. Het is net andersom gegaan en na 40 jaar kan men
eerder spreken van de ontmenselijking van de mens en van de ondergang van de ziel.
Al wat u vertelt, lijkt me toch sterk een loutere gedachtenkonstruktie te zijn, een
geraamte.
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Ik heb voor elk deel een dramatisch konflikt bedacht, dat ik meende typisch te zijn
voor de bedoelde levenshouding. In de vier stukken is hetzelfde personage de
hoofdfiguur: Geerten Gossuit.
Het eerste stuk speelt in de wereld van de akademie met haar eigen sfeer en
mentaliteit. De student Geerten Gossuit vrijt met de conservatoriumleerlinge Elsje
en kunstschilder Walter Weldert heeft een verhouding met het naaistertje Loulou.
Walter is een man met een felle vitaliteit, die het dromerig Elsje van Geerten afneemt.
Hij meent dat hij dat mag doen omdat hij deze vrouw nodig heeft voor zijn
levenswerk. De verlaten Loulou vermoordt dan haar exgeliefde. Het stuk steunt op
een reële gebeurtenis: een vriend van mij werd inderdaad vermoord door het meisje
waarmee hij een verhouding had. In dit eerste gedeelte is Geerten eerder getuige dan
protagonist.
Lenore, het tweede deel, is iets gekompliceerder. Het speelt in een geraffineerd,
estetiserend milieu à la Muls, met mensen die terugschrikken voor het leven. Geerten
Gossuit is een esteet, die de grote liefde kent maar er een mariage blasé van maakt.
Hij is iemand die de scheiding tussen het geestelijk en zinnelijk leven doorzet. Het
meisje Lenore Maertens gaat mee op in die geest maar ze verdwaast als ze vaststelt
dat haar esteet wel zinnelijke bevliegingen heeft voor lichtekooien. Het betekent de
ineenstorting van haar droom.
Geerten, die door de reaktie van Lenore geschokt is, zoekt vergetelheid in het leger
want ondertussen is de oorlog uitgebroken. Na enkele tijd deserteert hij en wil haar
overhalen een normale verhouding met hem aan te gaan. Het meisje wil er niet van
weten en weigert met hem te vluchten nu het huis in de gevechtslinie ligt. Ze wordt
gedood door de eerste inslaande granaten.
In het derde stuk, De daad, is dezelfde Geerten officier
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bij het loopgravengeschut, het wapen waarvan ik de toestanden het best kende.
Geerten is nu tot een normale opvatting van de liefde gekomen: hij is gehuwd met
een meisje met een moederinstinkt en heeft een kind. Ze leven in Parijs daar Geerten
na een zware kwetsuur gereformeerd werd. Na een tijdje krijgt hij een hekel aan dat
kleinburgerlijk leventje en hij vraagt om terug naar het front te gaan. Het wordt
toegestaan en hij laat vrouw en kind alleen achter.
Op een dag verschijnt zijn vrouw in het kantonnement. Het kind is gestorven, ze
is ontredderd en zoekt steun bij haar man. Juist als ze aankomt, moet Geerten naar
de loopgraven. Zijn makkers vinden het gek dat die vrouw daar geraakt is en ze
plagen hem. De vrouw wil haar man niet laten vertrekken. Geerten, geënerveerd door
het gelach, trekt zijn revolver om zijn vrouw te verplichten hem door te laten en hij
schiet ze neer. Hij is een held van de plicht.
In het laatste deel, De eeuwige verlossing, komt dan het proces voor in een sfeer
van hoerapatriottisme. Geerten wordt met klank vrijgesproken en gevierd en geëerd
door de patriottische verenigingen, die zelfs een komitee hadden opgericht om zijn
geval te verdedigen. Wanneer hij op de officiële huldiging moet spreken, zegt hij
net het tegenovergestelde van wat van hem werd verwacht. Hij verklaart brutaal: ‘Ik
ben geen held, ik ben een vulgair moordenaar.’ Hij wordt gekweld door wroeging
en wil zich niet meer laten misbruiken door patriotards, die slechts eigen verheffing
nastreven.
In de epiloog dan is er de suggestie van een nieuw positief begin: een
vlaamsgezinde en diep kristelijke vriend van Geerten, die last gehad heeft, huwt en
begint een nieuw leven, dat steunt op een beleving van het kristendom. Geerten vindt
dan de weg naar liefde en godsdienst, anders zou hij geen held van Vansina geweest
zijn! Hij is
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op het einde rijp om naar een trappistenklooster te gaan.
Hoe werd dit werk ontvangen?
In bepaalde kringen werd het als een onzedelijk werk beschouwd. Muls en Persijn
hebben het krachtig verdedigd maar Dosfel is er heftig tegen te keer gegaan en toen
heeft Verschaeve er zich sterk voor ingezet. Bernard Verhoeven heeft er verschillende
kronieken aan gewijd. Joris Eeckhout en Walschap hebben er zeer uitvoerig over
geschreven. Ernest van der Hallen trad ervoor in het krijt. De toenmalige Leuvense
student mr. Erkens ging over het stuk voordrachten geven en publiceerde er ook een
brochure over. In zijn Wereldliteratuur rangschikt prof. Gielen het bij de werken die
hij rondom Dostojevski groepeert. Voor prof. Lissens is het het drama van het
expressionisme. Het werd nooit opgevoerd hoewel Persijn geprobeerd heeft het te
doen opvoeren door het Vlaamse Volkstoneel. Dat was in de tijd van De Gruyter en
die zat toen volop in zijn klassiek werk. Ze meenden ook dat het niet mogelijk was
deze stukken op te voeren, ook al was ik een der medestichters van het Vlaamse
Volkstoneel, samen met Frans Delbeke. Ik was lid van de Raad van Beheer, die
hoofdzakelijk uit kapitalisten bestond als Prosper Thuysbaert en Verwilghen. Het
was mijn taak te zorgen dat de kunst niet verstikte onder het geld! Ik heb daar niet
moeten voor optreden want in de tijd van Johan de Meester zag men op geen geld
en na twee jaar was het kapitaal op. Toen Wies Moens ontslag nam, ben ik met hem
meegegaan.
U schreef ‘De deemstering der zielen’ toen u 29 jaar was. Hebt u het onveranderd
opgenomen in uw volledige werken?
De proloog en epiloog heb ik gedeeltelijk herwerkt. Ze waren wat grootsprakerig en
ik heb ze wat versoberd. De
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uitleg van heel het stuk vindt u, zoals gewoonlijk bij mij, in het motto, in dit geval
van Dirk Coster: ‘Een ordeloos geworden leven en dat aan alle kanten omstroomd
door een oneindigheid, door het eeuwige Raadsel, ziehier het moderne leven.’
Een andere toneeltrilogie heet ‘De tragedie van God en mens’. De delen heten
‘Adam’, ‘De Messias’ en ‘Antichrist’. Voor de eerste twee lijkt het tema me duidelijk
maar wie is de ‘Antichrist’?
Het is een zwaar stuk, waarvan de inspiratie weer teruggaat op de oude Egyptische
teksten. Het tema is onze kristelijke myte, die met de myte der Oudheid overeenkomt.
Zoals de Ouden dat deden, heb ik beproefd deze myte als een moderne mens te
herbeleven en zo drukt de trilogie heel de kristelijke levensbeschouwing als het ware
mytisch uit: het is een denken in personen en situaties in plaats van in begrippen.
In de eerste twee delen zijn de bijbelfiguren natuurlijk autentiek. De Antichrist is
eerder apocalyptisch. Ik heb de eerste versie geschreven in mijn drukste tijd en een
gedeelte ervan is in De Pelgrim verschenen. Ik heb hem verder niet gepubliceerd
omdat ik er niet tevreden over was. Zoals het stuk nu staat in mijn volledige werken
is het een hele nieuwe versie met dezelfde hoofdidee en hier en daar wel een echo
of kort tafereel uit de eerste versie. Ik had oorspronkelijk een vergissing begaan. Ik
had het stuk Adam in bijbelse stijl geschreven, in die van de Genesis en dat ging nog;
het tweede deel, dat van De Messias, was in evangelische stijl, wat het gevaar
meebracht gemakkelijk in versleten beeldspraak en stijlfiguur te vervallen. De
Antichrist dan was in zeer nerveuze stijl, sarkastisch nerveus, gejaagd à la Van de
Velde, zoals die paste in een gemechanizeerde tijd. Maar in zijn geheel was er geen
eenheid.
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In de nieuwe versie nu heb ik de eenheid van stijl betracht: Adam is gebleven, De
Messias werd wat gewijzigd en de Antichrist werd geheel nieuw. In het stuk van
1930 laat ik de antikrist uit Mongolië komen, in overeenstemming met de
toekomstfantazie van toen. Het gekke is dat het achteraf wel degelijk Mongoolse
soldaten zijn die Wenen hebben ingenomen. In de nieuwe versie heb ik de toekomst
uitgebeeld zoals we ze vandaag zien en dan ligt het aksent helemaal anders.
Het vertrekpunt nu is een wereld, die volledig is eengemaakt en bestuurd wordt
door een soort sovjet. Een opstandig officier, Goro Khan, neemt het bestuur in handen,
laat de partijbonzen terechtstellen en voert de diktatuur in. Hij regeert met
technokraten - dus met bevoegde mensen op elk gebied - en hij organizeert en ordent
een wetenschappelijk gefundeerde wereld. Elke wetenschapsmens werkt voort in
zijn specialiteit. Voor die uitwerking heb ik me laten leiden door de samenvatting
van een kongres van biologie, waar elke specialist sprak over de perspektieven van
zijn wetenschap. In mijn werk vervaardigt een bioloog, die Faust heet, twee, drie
typen van geselektioneerde mensen. Een zoöloog doet hetzelfde met dieren en hij
slaagt erin apen te doen evolueren tot pseudo-mensen.
De geleerden zijn elitemensen die alles besturen en zo hebben de bestaande mensen
niets meer te doen met het gevolg dat ze amorf worden. De bioloog vindt dat hij
beter kan en hij zou mensen in produktie willen nemen, zonder dat hij daarvoor
vrouwen nodig heeft: er moet alleen gekozen worden tussen het type hermafrodiet
en een ideaal schone vrouw. De diktator vindt dat dom: voor hem moet er niets
veranderen, hij is tevreden. Hij wordt door de vooruitstrevende geleerden als
konservatief beschouwd en bij de jonge geleerden groeit dan ook een gevoel van
opstand tegen hem.
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Het konflikt ontstaat nu met de dichteres Thecla, een soort Henriette Roland Holst.
Ze is een van de meest entoesiaste aanhangers van Goro en werd dan ook tot lid van
de opperste raad benoemd. Ze vraagt en verkrijgt de gunst een rondreis naar de
aardsatellieten te ondernemen.
De missionaris Theophilus, die Goro van vroeger kent, ziet in Goro de voorspelde
antikrist. Goro voelt zijn eigen leven mysterieus verbonden met dit van zijn geestelijke
tegenstander en als Theophilus in zijn handen valt, laat hij hem vrij. Theophilus duikt
dan onder.
Wanneer Thecla na enkele jaren afwezigheid terugkeert, komt ze tot de bevinding
dat de ideale wereld, die Goro volgens haar verwachting zou stichten, een
onmenselijke wereld is. De massa is amorf geworden, moet haast niet werken, leidt
een vadsig en inhoudloos bestaan van kindse genieters. De leiders daarentegen hebben
een meerderwaardigheidscomplex. De maatschappij is dus samengesteld uit een
massa die een slavenmentaliteit heeft en een kleine elite met een Herrenmentaliteit.
Thecla is gerevolteerd, zowel door de bestaande maatschappij van de sociologen
als door de nieuwe mensheid die de biologen voorbereiden en ze zoekt kontakt met
Theophilus. Thecla is als dichteres de laatste waarachtige mens. De dichteres en de
priester, de natuurlijke en bovennatuurlijke mens moeten front vormen tegen de
rationele mens, die de mensheid wil vervangen door zijn artificieel produkt.
Theophilus opent voor Thecla nieuwe perspektieven maar hij sterft op de elektrische
stoel.
Aan het dreigend konflikt tussen Goro en de jonge generatie van geleerden komt
onverwacht een einde door de opstand van de geëvolueerde apen, die het bewind in
handen nemen en Thecla vermoorden. Goro zit samen met zijn cybernetikaloog
verschanst in een wetenschappelijk centrum. De apatische bevolking roert geen vin.
Een kleine
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troepenmacht, die in het Himalayagebergte guerrillero's bestreed, kan de redding
brengen als Goro het kan uithouden tot ze er zijn. Maar Goro maakt er een gokspel
van. Het mechanisch brein zal beslissen of het al of niet redelijk is de wereld in stand
te houden. Het antwoord is negatief, de wereld moet springen. Dat is helemaal in de
sfeer van de Apocalypsus.
Met De tragedie van God en mens heb ik getracht mijn levensvisie te geven. Ik
ben wat huiverig om het woord mytisch te gebruiken in verband met het kristendom
- Kristus behoort tot de geschiedenis - zoniet zou ik kortweg zeggen dat ik voortaan
een mytische kunst zou beogen. Ik heb in elk geval dit werk volgens de estetiek van
de mytische kunst behandeld. Bij de herwerking heb ik de trilogie duidelijker
gecentreerd rondom het Rijk Gods - dit Rijk dat met Adam verloren ging, door de
Messias in het vooruitzicht werd gesteld voor de tijd van de terugkomst van Kristus.
Als Kristus is weggegaan, heeft Hij gezegd: ‘Ik kom terug.’ Dat is de sluitsteen
van heel onze levensvisie. Kristus zal komen oordelen en dan zal er een nieuwe
wereld ontstaan, niet in de hemel maar op de aarde, met een nieuwe Adam en een
nieuwe Eva. Die beginnen dan weer als de eersten, boven de harmonie van het
bestaande. Dat we verlost werden door Kristus, is een dogmatische waarheid maar
die verlossing heeft van de wereld geen aards paradijs gemaakt. Dat moet er weer
komen. Ondertussen is het Rijk Gods niet te zoeken buiten de mens, doch in de mens.
Het Rijk Gods is in u. Dat is de opvatting van Augustinus en die gaat weer sterk de
mystieke kant uit. Ik weet dat het geheel een zware brok is, in poëtisch proza dan
nog, maar ik denk dat het mijn beste werk is.
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U bent wel sterk op de bijbelse wereld ingesteld want uw volgende werk ontleent ook
daar zijn stof: ‘De sage van Kai-Roi’. Het zijn weer drie stukken: ‘Kaïns dood’,
‘Schilo, het zwaard’, ‘De ark’. Kaïn en de ark zijn bekende namen maar wie is
Kai-Roi?
Hij is de held van de trilogie en ik heb zijn naam uit twee afzonderlijk bestaande
bijbelse namen samengesteld. Na de dood van Abel kregen Adam en Eva nog een
kind Set. Kaïn van zijn kant is met een van zijn zusters getrouwd en heeft eveneens
een nakomeling. Zo ontstaan er twee stammen, de zogenaamde goeden en kwaden.
De stam van Set is een landbouwersvolk dat de beschaving voorthelpt, dat de ploeg
uitvindt maar het normaal vindt dat de vrouw in de ploeg wordt gespannen, dat de
sterkere over de zwakke baas is. De mensen van deze stam zijn niet oorlogszuchtig
maar lafhartig. Kaïn, die erg veel spijt heeft van wat hij deed en die wil herstellen,
is de stamvader van een nomadenvolk.
Op zekere dag breekt er een konflikt uit tussen een kind van Kaïn en een kind van
Set om een kwestie van schapen. Kaïn redt het dochtertje van Set en brengt het terug
naar de nederzetting van Set, waar hij als de pest ontvangen wordt.
De zonen van Kaïn, aan wie Kaïn hun prooi ontnam, trekken er op uit om te roven
en ze vermoorden andere kinderen van Set. Het gebaar van Kaïn is volledig nutteloos
geweest. Maar het meisje dat door Kaïn werd gered, kan niet meer aarden in de stam
van Set; ze wenst vrij te leven en gaat naar Kaïn. Kaïn trouwt met dit meisje Selma
en hij hoopt dat uit dit huwelijk van goed en kwaad een ander ras zal geboren worden,
dat de gebreken van de vorige mensen niet meer zal hebben, dat de vitale energie
van hemzelf zal paren aan de goede geaardheid van Set.
Selma verwacht een kind en Kaïn wil een brandoffer
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brengen aan God om zich met de Heer te verzoenen. Als het vuur brandt, wordt hij
door het vuur verteerd maar het blijft in het duister of dit een zelfmoord of moord
is. In de laaiende vlam ziet Kaïn de nieuwe Adam, die gaat geboren worden. Met
Kaïn verdwijnt het verleden: het vuur slaat naar boven wat betekent dat God het offer
aanvaardt en zich met Kaïn verzoent. Kaïn heeft zich opgeofferd voor het welzijn
van de mensen. Het is dus weer een rehabilitatie van een stouterik.
Dat nieuwgeboren kind nu is Kai-Roi. Hij wordt opgevoed - zoals in de
geschiedenis van Genoveva van Brabant - door zijn moeder in de vrije natuur en hij
groeit op als een zuiver natuurmens, die geen schadelijke invloeden ondergaat, die
als vanzelfsprekend de natuurlijke deugden bezit.
Ondertussen ontwikkelt de stam van Set zich verder: ze bouwen steden, vechten
tegen mekaar, de sterksten nemen de zwaksten als slaven, de normale gang dus van
de civilisatie. Als Kai-Roi groot is geworden, wil hij de wereld in. Hij heeft een paard
getemd, krijgt een wonderbaar zwaard en trekt er op uit om de wereld te verkennen.
Selma verwacht dat hij er als redder zal optreden. Hij komt terecht bij de stam van
Set en daar speelt zich dan een soort geschiedenis van Sint-Joris af. Er is een draak
die de dochter van de koning opeist en krijgt omdat de stam te laf is om hem te
bevechten. Kai-Roi doodt de draak en de dochter wordt op hem verliefd. Maar om
daar te kunnen blijven, moet Kai-Roi zich inschakelen in de aldaar gevestigde orde
en dat wil hij niet want deze orde is gebouwd op onrecht.
Op dat ogenblik komt er oorlog en Kai-Roi trekt tegen de vijand op en verovert
hun stad. Zijn strijders roepen hem uit tot koning van het overwonnen land. De
priesters van het veroverde land kronen en huldigen hem maar brengen hem er ook
toe aan God te bevelen.
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Alles slaat ineens om en allerlei rampen treffen het volk. Kai-Roi ziet zijn
onwaardigheid in: hij had dat nieuwe rijk kunnen stichten maar hij heeft gefaald door
zijn eigen zwakte, door eigen tekortkoming, door zonde van hoogmoed. Men dwingt
God niet en men sticht geen Rijk Gods, een derde rijk, met geweld. Hij keert terug
naar zijn moeder, die sterft na haar laatste illuzie te hebben verloren: Kai-Roi is
tekortgeschoten.
En dan is er ten slotte De ark. In die tijd leefden de mensen fabelachtig lang en
als de tijd van de zondvloed aanbreekt, is Kai-Roi een oude heremiet. Het land wordt
bestuurd door een vadsige koning en de beschaving is ontaard als die van Sodom en
Gomorra. In deze situatie is Noach het gezonde element, die de ark bouwt en met
zijn zonen en hun vrouwen zal gered worden.
Kai-Roi komt van zijn berg en voorspelt aan de vadsige en vreesachtige koning
de komende rampen. De gevestigde raadgevers proberen hem te doen vermoorden
maar dat mislukt. De zondvloed breekt dan los maar Kai-Roi weigert in de ark te
gaan: hij is solidair met de beproefde mensheid en zal haar lot delen. Maar zijn
jeugdige discipel en dezes vrouw zijn wel in de ark en zij doen hem hopen op een
nieuw begin. Hij ziet de ark wegdrijven onder een grote regenboog. Een oude wereld
heeft afgedaan maar het stuk eindigt op een hoopgevende monoloog.
Het stuk is gebaseerd op de gedachte dat geweld in dienst van het goede geweld
blijft en het fatum inhoudt kwaad te stichten. Het kan dus het kwaad niet uitroeien
dat door Kaïns geweld is ontstaan. Ook de vermanende stem van de profeet is
machteloos tegenover de onverschilligheid van de godvergeten egoïstische mens.
Een eigenaardig detail is dat ik deze trilogie op drie weken tijds heb geschreven
in mei 1940, gedeeltelijk onder de druk van de tweede wereldoorlog. Dat is mijn
manier
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om emoties af te reageren.
Hiermee hebben we wel een volledig overzicht van uw toneelwerk.
Er is toch nog een ander werk dat ik even wou vernoemen en dat is Filips van Chiëti
dat ik in 1941 heb geschreven en herwerkt in 1964.
Die Filips van Chiëti is een figuur die weinigen kennen en die ik ontdekt heb in
de geschiedenis van Vlaanderen door Kervijn de Lettenhove. Chiëti was de vijfde
zoon van Gwijde van Dampierre, die in Italië twee vorstendommen bezat: Chiëti en
Loreto. Toen hij vernam dat de Franse koning Filips de Schone zijn vader en drie
broers gevangen hield, verkocht hij zijn vorstendommen, wierf met de opbrengst
Italiaanse soldeniers aan en kwam met dat privéleger naar Vlaanderen om de leiding
te nemen van de bevrijdingsstrijd. Hij was een man die ernstige studies had gedaan
en in Italië grote naam had als uitvinder van wapentuigen, maar vooral toch als
strateeg en knap generaal. Hij werd in Brugge feestelijk onthaald en werd tot ruwaard
van Vlaanderen uitgeroepen, wat hij gebleven is tot aan de dood van Gwijde van
Dampierre. Filips van Chiëti erkende het gezag van de koning van Frankrijk niet,
wat betekent dat vanaf de Brugse Metten tot aan de wapenstilstand van Marquette
er, voor het eerst en het laatst in de geschiedenis, een van elke voogdij vrijgevochten
Vlaanderen is geweest. Chiëti was toen goed op weg om van Vlaanderen een
modelstaat te maken, de meest progressistische staat van het Westen en zo een
mijlpaal op de lange weg naar de demokratie. Dat het niet zo is uitgevallen, is te
wijten aan zijn broer Robrecht van Béthune.
Toen de gemeentenaren na de onbesliste slag van Pevelenberg naar huis keerden,
trok Filips van Chiëti zich terug in Rijsel, waar het Franse leger hem belegerde. De
Vlaamse

Joos Florquin, Ten huize van... 4

108
gemeenten snelden hem weer te hulp en Chiëti bleek zo sterk, dat de koning van
Frankrijk vredesonderhandelingen begon en definitief afzag van de annexatie van
Vlaanderen. Als waarborg voor het vredesverdrag wenste hij evenwel Rijsel en
Dowaai te bezetten. Gwijde van Dampierre stierf in de gevangenis van Vincennes
zonder dit akkoord te bekrachtigen. Deze Gwijde heeft dus geen verraad gepleegd
maar Robrecht van Béthune, de held van Conscience, die toen graaf van Vlaanderen
werd, heeft dat wel gedaan: ten koste van Frans-Vlaanderen heeft hij zijn vrijheid
afgekocht. Hij bekrachtigde het akkoord en gaf aan zijn broer bevel Rijsel aan de
Franse koning over te geven. Liever dan in een onvrij Vlaanderen te blijven, is Chiëti,
die nochtans in Italië niets meer bezat, naar dat land weergekeerd.
Mijn stuk springt met de geschiedenis niet vrijer om dan in historische drama's
doorgaans het geval is.
Vrijwel elke criticus noemt uw toneelwerk literaire leesdrama's. Men zegt dat ze niet
toneelmatig zijn en eerder geschikt voor meditatie dan voor opvoering.
Het is zeker dat er bij een opvoering veel van die inhoud zou verloren gaan. Voor
mij zijn ze een middel om een heleboel gedachten mee te delen, die je maar bij lezing
kunt ervaren. Wat de opvoering betreft, heb ik dus zelf een twijfel: om goed toneel
te maken, moet de auteur vertrouwd zijn met de planken, moet hij op het toneel staan,
moet hij toneelervaring opdoen en dat zijn allemaal dingen die ik alleen al omwille
van mijn gezondheid niet heb kunnen doen. En toch. Onlangs heb ik nog aan Antoon
vander Plaetse gevraagd mij te zeggen of mijn stukken opvoerbaar zijn en hij heeft
mij bevestigd, wat Anton van de Velde me al vroeger had gezegd, dat ze het wel zijn
maar hij voegde eraan toe dat hij momenteel geen gezelschap ziet
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dat zo een opvoering aankan. Pro memorie kan ik hier nog aan toevoegen dat Adam
destijds werd opgevoerd door de paters Augustijnen van Gent en die waren erover
opgetogen. De groep ‘Pogen’ heeft onder leiding van Jan Stalmans in gewone
stadskledij sommige stukken voorgedragen en dat is erg meegevallen.
Verder heeft de K.R.O. voor de oorlog verschillende tonelen, die symfonisch
bewerkt waren door Theo de Jonker, bij herhaling opgevoerd, meestal met Pasen en
speciaal dan De verzoeking uit De Messias en sommige tonelen uit Adam. De muziek
is voortreffelijk en van de beste die deze begaafde toondichter heeft gekomponeerd.
Men zegt ook wel eens dat uw stukken soms te retorisch zijn.
Men zegt dat maar ik geloof het niet. Goethe is mijn god en is die retorisch? En
Hölderlin? Ik meen dat er bij mij niet meer patos is dan bij Hölderlin. In mijn jeugd
heb ik me wel eens vergaloppeerd maar dat heb ik later sterk versoberd. Ik voel me
de voortzetter van het klassieke toneel, dat ik heb proberen te vernieuwen. Maar er
is het feit dat het poëtisch drama niet meer gegeerd wordt. In Parijs of in Duitsland
had zulk werk wellicht een kans gehad, in Vlaanderen waren en zijn er nog altijd te
weinig mogelijkheden. In Frankrijk zou men mij wellicht gerekend hebben tot de
bent waarvan Péguy en Claudel de meest representatieve figuren waren. In elk geval
ben ik een hartstochtelijke figuur en ik bezit meer zuiders temperament dan voor
Noordnederlanders en voor sommige Vlamingen oorbaar is.
U hebt altijd de roman onverlet gelaten maar voor enkele jaren hebt u er een
gepubliceerd en wel een boek van 435 bladzijden: ‘De zoektocht van Elckerlyc’.
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Ja. In plaats van een dramatisch gedicht, dat haast geen mens wil lezen en geen
drukker wil drukken, heb ik een ander genre geprobeerd maar dan weer aangepast
aan mijn temperament. Elke situatie b.v. wordt op 't eind geresumeerd in een gedicht
en ik geloof dat enkele van mijn beste verzen daar te vinden zijn. Het is een barokke
geschiedenis zoals je er vindt bij de schrijvers van de Spaanse avonturenromans en
ook de bouw is barok met die afwisseling van dialoog, verhaal, lyriek, poëzie.
Ik heb weer eens levende mensen in situaties gedacht. Ik heb geprobeerd een eigen
myte te fabriceren. Het heeft me een grote inspanning gekost om dat boek te schrijven
en ik ben er trouwens van overtuigd dat het ook van de lezer een inspanning vergt
om het te lezen.
Het hoofdtema van het werk is de groei en de vestiging van een persoonlijkheid;
tevens de hergeboorte van een gelovig mens tot een bewust kristen. Het drukt mijn
‘Werdegang’ uit en uiteindelijk mijn wereldbeschouwing, die een soort neoplatonisme
is. Ze is samen te vatten in ‘Stirb und werde’. Eens volwassen moet de mens aan
zichzelf afsterven om zich in te schakelen in het grote geheel waarin God hem zijn
eigen plaats aanwijst. Van daaruit kan hij dan zijn eigen taak in de wereld vervullen.
De ‘Werdegang’ speelt zich af in een twaalftal verhalen, tragische, burleske,
realistische, poëtische, die het mystieke niet schuwen.
Ik ben altijd fel ingenomen geweest met de mystieke schrijvers en ook dat is te
merken in dat boek. Ik heb het Koncilie niet afgewacht om tot de kern van het
kristendom door te dringen. Dit boek drukt uit hoe ik het kristendom aanvoel en
beleef, en in zekere zin is het een syntese van al mijn vorig werk. Kenners van mijn
oeuvre vinden het mijn beste werk, ik zelf voel meer voor De tragedie van God en
mens. Van de roman is er een Duitse vertaling
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gemaakt. Aan de andere kant moet ik ook zeggen dat een Nederlands katoliek criticus,
die er klaarblijkelijk geen jota had van gesnapt, in de veronderstelling dat hij het
boek gelezen had, mij een warhoofd heeft genoemd.
*
In deze tweede werkkamer heeft men doorheen drie ramen uitzicht op het park. Tegen
de ruit hangt een glasschilderij met Verschaeve, een geschenk van Dom Van Assche.
Verder staan er de Ruiter van Verrochio en van Alonzo Cano een Franciscus, een
figuur waarvoor de gastheer een voorliefde heeft.
Er is dan ook weer het eigen werk: aan deze Gemeenschap der Heiligen heeft de
schilder veertig jaar gewerkt. Al de vorige versies heeft hij, op enkele fragmenten
na, vernietigd.
Deze Soldaat met doornenkroon dateert van 1919 en dit schilderij heet De zoekende.
Een vrouw met haar hart in de hand wil zich geven maar ze weet niet waaraan. Het
is een motief uit de roman De zoektocht van Elckerlyc.
Op een zijmuur wordt de vriendschap geëerd: foto's van Jules Persijn, juffrouw
Belpaire, zuster Hortense, de oom van Schaarbeek, Dom Van Assche, Aloïs
Blommaert.
*
Ik heb me laten vertellen dat hier in het laatste jaar van de oorlog velerlei mensen
aan huis zijn geweest.
We hebben hier toen in een zeer eigenaardige situatie geleefd. Er kwamen hier
Duitsers van het Duitse verzet. Zij zochten naar aanknopingspunten. Maar dat
veelsoortig en andersgezind bezoek maakte wel een eigenaardige indruk op de gewone
toeschouwer.
Dit lijkt me een nodige en nuttige inleiding om over Cyriel Verschaeve te spreken.
U bent een Verschaeve-kenner. U wijdde aan Verschaeve
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al een essay in 1922, een ander in 1935 en later nog publiceerde u het boek
‘Verschaeve getuigt’.
Verschaeve is een betwiste figuur bij ons, zowel de mens als de kunstenaar. Kunt
u ons een syntese geven van uw waarde-oordeel?
Laat mij eerst zeggen dat het eerste essay een bijgewerkte voordracht was die ik aan
het front gehouden had. Het tweede essay, dat van 1935, heb ik geschreven nadat ik
alle werken van Verschaeve opnieuw had gelezen. Ik heb dat opgevat als de Uren
van bewondering van Verschaeve zelf. Ik vond dat, waar hij er zoveel voor anderen
had geschreven, hij er ook een mocht krijgen. Rondom dat boek is er een polemiek
met Walschap ontstaan waaruit het scheldwoord ‘Verschaeviaan’ is voortgekomen
en blijven bestaan.
Wat het derde essay betreft, dat werd gekoncipieerd in 1944 toen Verschaeve 70
werd. Er bestond toen nog geen definitief werk over hem en hij had zich in de
kollaboratie zo ingewerkt, dat hij in een hopeloze toestand stond. Ik kende hem door
en door en ik weet met heilige overtuiging dat hij onder elk opzicht belangloos was
en nooit dan in geweten gehandeld en gedacht heeft. Ik heb hem toen beloofd dat ik
over hem zou schrijven, omdat ik de enige was die het kon. Ik heb hem gezegd: ‘Ik
zal uw figuur, zoals ik ze zie, in mijn studie vastleggen, ik zal u recht laten geschieden,
wat er ook met u gebeure.’
Ik heb dat gedaan in de geest die tot uiting komt in een van de laatste geschriften
van Verschaeve: ‘Mijn grootste wens is dat ik naakt in de historie sta, gelijk ik
eenmaal zal staan voor God.’ Ik heb getracht die persoonlijkheid zo objektief mogelijk
uit het werk, uit de archiefstukken en uit de persoonlijke ervaring op te bouwen. Het
is dus helemaal geen pleidooi, maar een objektieve uiteenzetting. Het
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heeft heel wat moeite gekost om het materiaal samen te brengen en te schiften.
Juffrouw Van de Walle had voor de oorlog al een archief aangelegd. Maar daar is
na de oorlog een gedeelte van verloren gegaan en verstrooid. Wat overbleef, was
aanzienlijk genoeg maar niet geordend. Juffrouw Van de Walle heeft dan ook weer
fel geholpen om materiaal en gegevens opnieuw samen te brengen. Dat is ook zo
gemakkelijk niet geweest. Zo was er een priester die een gedeelte bezat van het
jeugdwerk van Verschaeve, dat ik nooit gezien had. Hoewel Verschaeve hem een
brief schreef dat hij dit werk moest afstaan, heeft hij nooit gewild. Gelukkig heb ik
dan de echte manuskripten teruggevonden en die kunnen lezen en ordenen. Verschaeve
hechtte veel belang aan deze uitgave: twee weken voor zijn dood ben ik nog acht
dagen bij hem geweest en toen vroeg hij bij herhaling hoe het stond met mijn boek.
Ik heb er vier jaar van mijn leven aan besteed of... aan verloren. Dat moet Vlaanderen
maar uitmaken.
Is Verschaeve een groot of een echt kunstenaar?
Ik maak, evenals Bierens-De Haan, een onderscheid tussen essentiële kunst en
dekoratieve kunst. Tot de essentiële kunst behoort alles wat te maken heeft met de
verhouding van de mens tot zijn existentiële bestaansgrond, tot de kosmos, tot God.
Het is een situatie die we vinden in de oudste kultuurperioden alsook bij de mensen,
die wij gewoon zijn als geniale naturen te bestempelen. Verder dan bij een derde
kategorie: dichters die bewust of onbewust levensvragen behandelen. In de plastische
kunst stelt dat als eisen: volstrekte eerlijkheid, direktheid, expressiviteit.
De dekoratieve kunst staat op een minder hoog niveau: ze behandelt ofwel de
verhouding van de mensen onderling, of zij is belijdenis van ondiep sentiment, of
zij beoogt
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enkel verpozing of verstrooiing te bezorgen. In de plastische kunst zijn dat werken
die er zijn voor het genoegen van ons oog zonder meer. Essentiële kunst heeft dus
expressieve kracht, dekoratieve kunst is harmonieuze vormelijkheid. De werken van
de grote meesters van de Renaissance hebben de diepte van essentiële kunst, wat
niet betekent dat het louter werk is van genieën.
In een kultureel tijdperk dat homogeen was, bracht de kunstenaar essentiële kunst
voort zonder, ik herhaal het, daarom altijd een genie te zijn. Het werk van Verschaeve
is essentiële kunst maar dat wil dus niet zeggen dat het ipso facto geniaal is, omdat
het werk van de genieën zeker tot de essentiële kunst behoort. Aan een werk van
essentiële kunst stellen we andere en hogere eisen dan aan een van dekoratieve kunst.
Een werk dat tot de dekoratieve kunst behoort en dat geen volmaakte vormschoonheid
bezit, faalt. In een werk van de essentiële kunst gaat het minder om vormschoonheid
dan wel om een maximum van expressiviteit. Een van de figuren van Servaes heeft
zes tenen maar dat verandert in niets de draagkracht van zijn werk. Een dergelijke
fout in een pastiche zou dat werk belachelijk maken. In de essentiële kunst gaat het
enkel om direktheid en eerlijkheid. Ornamentatie en gekunsteldheid zijn daar uit den
boze.
De antieke literatuur heeft geen verrassende beelden, ook niet iemand als Tagore
b.v. Hun beelden komen ons verrassend voor maar voor hen waren het de normale
beelden uit hun omgeving. Verder nog: alles moet in kunst tot eenheid vergroeid zijn
- dat geldt voor alle kunst - maar je moet eveneens - hoe persoonlijk en ‘einmalig’
de ervaring ook zij waaruit het werk voortkwam - algemeen menselijk leven
uitdrukken. Het is zoals Goethe het zegt: Zolang de dichter slechts persoonlijke
subjektieve ervaringen uitdrukt, is hij nog geen dichter te noemen. Hij is dit pas
wanneer
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hij de wereld in zich kan opnemen en uitspreken. Schopenhauer heeft dit op zijn
manier herhaald en het een karakteristieke trek van het genie genoemd.
Aan deze voorwaarden beantwoordt het werk van Verschaeve. Hoewel het bij
momenten zeer ongelijk is, hoewel hij soms ergerlijke smaakfouten kan begaan,
hoewel hij bij momenten erg slordig kan zijn, is zijn werk waardevol. Je vindt bij
Verschaeve voedsel, het is eten en dat vraag je aan essentiële kunst: ze moet je voeden
daar waar dekoratieve kunst louter sieraad is. Wel moet ik erbij zeggen dat Verschaeve
groter is als religieus denker dan als dichter, al zijn de twee niet te scheiden, maar
ik kan dan ook duidelijk verklaren dat geen enkele van zijn grote tijdgenoten hem
als religieus denker heeft overtroffen.
Hoe zou het aan komen dat hij zo een betwiste figuur is?
Omdat de literatoren enkel oog hebben voor zijn slordigheden en fouten tegen de
smaak. Ik heb hierover vele diskussies gehad met Muls en Van Cauwelaert en heb
er een pennetwist met Walschap over gevoerd. Van hun eigen standpunt hadden ze
gelijk, maar om de dichter te begrijpen en te waarderen, moesten ze het standpunt
innemen dat ik daarnet heb uiteengezet. Elke kunstenaar heeft het recht niet enkel
naar zijn beste bladzijden te worden beoordeeld - en dat hebben zijn bedillers niet
gedaan - maar eveneens naar de grootheid van zijn kunstenaarsgestalte te worden
gemeten. Critici als Persijn en Elebaers, Sobry en Lissens hebben dat in Vlaanderen
wel gedaan. Aan de Fransschrijvende toneelauteurs Suzanne Lilar en Michel de
Ghelderode is de grootheid van Verschaeve niet ontgaan, evenmin trouwens als aan
de Zuidvlamingen en aan de Zuidafrikaanse dichter Totius én aan de Duitsers, die
hem twee eredoctoraten en de Rembrandtprijs toekenden. Ik sta dus lang niet alleen
met mijn grote waardering.
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Het tijdperk van de romantiek gaf ons geen groot schrijver. Verschaeve is een
vertegenwoordiger van de nabloei van de romantiek, niet in haar pejoratieve zin,
maar van de romantiek waartoe ook behoren Beethoven, Novalis, Delacroix. Bij ons
heeft de romantiek vaak een pejoratieve klank maar in de kunstgeschiedenis is de
romantiek een even waardevolle stroming als elke andere, ze is zelfs de laatste grote
beweging.
Aan sommige details ziet men dat Verschaeve, wat de inhoud betreft, verwant is
met Stepban George en het is zijn ongeluk dat hij niet in Frankrijk of Duitsland heeft
geleefd. Daar had hij mensen van eigen en hoger niveau ontmoet, die hem beter
hadden kunnen situeren. Nu stond hij daar in een provincie, die hem moeilijk op zijn
juiste plaats kon stellen. Hij heeft maar eens het geluk gehad de grenzen te doorbreken
en dat is toen hij vriendschap sloot met Louis Gillet, de vriend van Péguy en Romain
Rolland. Gillet was konservator en doceerde aan de Sorbonne, hij was gespecialiseerd
in de Nederlandse kunst. Hij heeft de grootheid van Verschaeve ingezien en sommige
werken doen vertalen o.m. Passieverhaal. Barrès schreef daarover dat het een
veropenbaring was. Het is, zoals u weet, voor deze Passie dat Servaes de tekeningen
maakte, die de aanloop waren voor zijn Kruisweg.
Verschaeve had een sterk kreatief en hartstochtelijk schrijverstemperament. En
het is wel eigenaardig dat Gantois en andere Fransgevormde schrijvers hem veel
beter begrijpen dan de Nederlanders. Als men de Zeesymfonieën in het Frans leest,
dan zijn die perfekt genietbaar. Verschaeve is van dezelfde stam als Benoit, hij ook
komt van over de schreef en de retorische inslag die men hem verwijt, is misschien
wel Frans. Verschaeve was inderdaad meer Kelt dan Germaan en zijn Franse
opvoeding deed hem vooreerst Franse meesters als Bossuet kennen. Pas na zijn ver-
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blijf in Duitsland, waar hij les volgde bij Eucken, werd hij treffend Duits geörienteerd.
Verschaeve was een man die in geuten schreef en dan het werk liet liggen. Het
waren vrienden en vereerders die het verzamelden, er punten en komma's in plaatsten,
het overschreven. Verschaeve herwerkte nooit, verbeterde nooit omdat hij er te lui
voor was, naar hij zelf zegde. Persijn schreef terecht: ‘Verschaeve moet schaven.’
Dat alles neemt niet weg dat Verschaeve tot de essentiële kunst behoort en dat hij
een van de grootste figuren is van onze letterkunde: een kunstenaar die meerdere
geniale invallen heeft gehad en die de karakteristieken van de geniale mens vertoont.
Of hij een genie was, zal later wel uitgemaakt worden.
Er is dan de houding van Verschaeve tijdens de oorlog.
Verschaeve stond inderdaad in de gunst van de nazi's en dat eigenaardig genoeg waar
de geestelijkheid in Duitsland had afgedaan. Het is wel zeker om opportuniteitsredenen
dat de Duitsers Verschaeve hulde brachten. Verschaeve is niet de dupe geweest. Hij
voelde dat hij kon fungeren als schild van zijn volk tegen de Militärverwaltung. Toen
men hem aanbood voorzitter van de Kultuurraad te worden, heeft hij aan het bisdom
toelating gevraagd maar nooit een antwoord gekregen. Toen hij dan toch aanvaardde
en later de bisschop ontmoette, zei deze hem dat hij goed gedaan had. Verschaeve
is altijd - zoals zijn Verbiest - een apostolische ziel geweest. Met al die annexaties
van de Duitsers werd het aantal katolieken in het Duitse Rijk overwegend en
Verschaeve konkludeerde daaruit, dat de leiders wel eens zouden moeten bijdraaien.
Hij heeft een memorandum opgesteld om de toekomst van Vlaanderen veilig te
stellen en een ander om een brug te bouwen tussen de filozofische leer van Rosenberg
en het katolicisme.
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Hij meende dat er met de Duitsers niet was te praten zolang ze in een zegeroes
verkeerden. Later, als het hun minder goed ging en ze wel wilden luisteren, is hij
naar Duitsland gegaan en daar heeft hij gezegd hoe een Germaan het katolicisme
kon beleven zonder de trouw aan het volkseigene en de ortodoxie te kort te doen.
Die stelling is tot in de hoogste regionen doorgegeven.
Verschaeve is wellicht naïef geweest: hij wilde redden en de anderen hebben hem
misbruikt. Wat Verschaeve trouwens nooit heeft begrepen, is dat hij door zijn optreden
aan politiek deed, daar waar hij niet aan politiek wilde doen. Hij wilde zich van de
Duitsers bedienen en de Duitsers van hem. Nu was hij toch weer niet zo onbelangrijk
en was zijn optreden niet zo utopisch want het is een feit, dat Rommel vóór zijn
staatsgreep met Verschaeve kontakt heeft gezocht en naar Alveringem is gegaan om
hem te ontmoeten. Hij heeft hem echter niet ontmoet omdat Verschaeve die week in
het Antwerpse verbleef.
*
Als Dirk Vansina moe is van het schrijven, begint hij te schilderen en dat heeft hij
zijn hele leven zo gedaan. De tematiek van zijn plastisch werk leunt aan bij dat van
zijn schrijverswerk, zoals b.v. in de vele Kristusfiguren te merken is. Later zijn daar
landschappen bijgekomen, vooral heidegezichten en sneeuwrgezichten.
Hij heeft een eigen techniek: olie, pastel en potjes van eigen vinding, alles door
elkaar om het moeilijk te maken, zegt hij.
*
Een figuur die u al vroeg geboeid heeft, is Dostojevski. In 1927 schreef u al een essay
over hem en een nieuw in 1964. Wat boeit u in Dostojevski?
Mijn eerste essay was een reaktie zowel tegen de biografie
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van zijn dochter Aimée, die zich totaal vergiste, als tegen het boek van Gide, die een
totaal vals inzicht had in de figuur van Dostojevski. Na 40 jaar zie ik dat mijn versie
nu algemeen aanvaard wordt en in mijn nieuw boek heb ik aan die visie niets moeten
veranderen. Ik heb ze alleen verrijkt en uitgediept. Hoe superieur hij ook is als
romancier, toch is Dostojevski een denker, die zich uitdrukt in mensen en situaties
in plaats van in begrippen. Al zijn werken - van na Siberië - zijn allemaal momenten
van zijn uiteenzetting met het ateïsme. Hij zelf heeft dit uitdrukkelijk verklaard. Hij
stelt Sosima, de ziel, tegenover het kritisch intellekt, een beleefde ervaring tegenover
een konklusie van de kritische rede. Mijn besluit is dan geweest, en is, dat niemand
sterker argumenten heeft kunnen inbrengen tegen het ateïsme.
Een tweede konklusie is dat Dostojevski, in het kader van het Russische denken,
de eerste schakel is van een hele richting waarvan Soloviov en Berdiajev de meest
bekende figuren zijn. Dostojevski is een religieus denker, die de Almens huldigde.
Hij had een andere manier van denken dan in het Westen maar zijn gedachtengang
moest normaal uitlopen op de hereniging van de kerken. Soloviov, de voorloper van
de oecumene, heeft dan ook een lijn doorgetrokken, die door Dostojevski werd
aangezet.
Ik heb voor dit nieuwe essay alle werken van Dostojevski nog eens herlezen en
met mijn gerijpt inzicht een totaal nieuw werk geschreven. Ook heb ik volle aandacht
besteed aan de geniale inzichten van de psycholoog. Niemand heeft dat gezien en in
de meeste kritieken werd gezegd dat mijn oud essay werd herdrukt!
Uw verduidelijking zal de ernstige lezer zeker aanzetten deze studie ter hand te
nemen. U hebt, evenals een andere bekende prominente figuur, een zwak voor Pascal.
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Dostojevski en Pascal zijn twee figuren die op twee verschillende momenten van de
geschiedenis voor een vloedgolf van ateïsme stonden. Zij zochten geen argumentatie
om hun geloof te verdedigen maar ze hebben ondervonden dat de levenskracht van
de ziel de rede overtreft. Een waarheid die het leven aantast in zijn wortel, kan een
waarheid zijn voor de kritische rede. Voor het leven zelf, dat in de eerste plaats leven
wil, is zij onwaar.
Die twee essays vloeien voort uit dezelfde bezorgdheid. Ik heb nooit een essay
geschreven louter om het plezier van een essay te schrijven. Ik heb zelf gevochten
om tot een gefundeerde geloofsovertuiging te komen. Ik heb altijd gebeden en blijf
bidden: ‘Heer, ik geloof. Vermeerder mijn liefde, want de minnende gelooft in het
objekt van zijn liefde en dat objekt is in dit geval de Liefde zelf.’ Pascal heeft me op
afdoende wijze het ijdele en het tenslotte misleidende van het teologisch getwist
aangetoond en dat het kristendom evenveel, zo niet meer, beleving is dan leer. Het
komt er minder op aan gelijk te halen dan Kristus na te volgen.
Wat zal ik van dat boek nog zeggen? Ik ben een leerling van Opsomer, die
portrettist was en miijn geschreven portretten heb ik zo opgevat dat de levende mens
er moest uitkomen. Ik heb al die studies drie keer geschreven: de eerste keer om er
zelf uit wijs te raken, een tweede keer om de mens te zien en een derde om uit de
mens de werken te zien takken. De derde keer trachtte ik dan aan het boek een ritme
te geven en de aksenten erin te leggen.
En er is dan nog Hölderlin.
Ja, er is ook nog Het wezen der kunst en mijn studie over baron Georges Minne, mijn
kunstkritieken, maar we zullen het maar bij Hölderlin houden.
Hölderlin is mijn lieveling, de dichter-denker, het pro-
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bleem van de poëzie, de dichter der dichters. Hij was op de universiteit de
kamergenoot van Schelling en Hegel en hij heeft geschriften geïnspireerd die als het
begin van het wijsgerig Duits idealisme worden beschouwd. Hij heeft zich afgekeerd
van een vormelijke religiositeit en heeft Plato en de vóórsokratische filozofie ontdekt
en doorgrond. Hij is tot een veel zuiverder inzicht der Grieken gekomen dan
Winckelmann en Goethe. Hij is de eerste geweest die zich in de geestesgesteldheid
heeft kunnen inwerken van de Griek, die zijn natuurreligie beleefde. Vanuit een naar
Griekse aard geschapen myte heeft hij de zuiverste poëzie van de wereldletterkunde
geschreven. Men noemt hem met reden de Griek-Duitser. Hij is ontzettend diep
gegaan. Als geen ander bezit hij adel van gemoed, zuiverheid van zegging, betovering,
ziel. In zijn Empedocles heeft hij zijn leer verkondigd: Plato zit erin en ook de Griekse
zin voor heldendom.
Zijn werk is heel wat anders dan sentiment-poëzie en dan gedachtenpoëzie. Hij
had geen godsdienst meer en heeft uit de bronnen van de kultuur een eigen godsdienst
geschapen. Als hij zover was, zag hij dat Kristus niet was weg te werken en hij heeft
Hem dan in zijn panteon opgenomen: hij aanzag Hem als de bekroning en laatste
der goden. Hij was zo ver geëvolueerd dat hij in waanzin is ondergegaan omdat er
in zijn tijd geen plaats was voor een kompromisloos dichter, zoals hij er een zijn
wou. Zijn wereld was bezield met goddelijke krachten, al kende hij geen god als
persoon.
Hölderlin heeft veel gezegd over de taak van de dichter, o.m.: ‘De dichter moet
de mens opvoeden tot de hoogste trap van menselijkheid inzake zedelijkheid en
zieleadel. Het behoort eveneens tot de taak van de dichter vanuit een bevolking een
volk te stichten.’
Het doorgronden van zijn werk was voor mij de aanloop
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tot een uitgebreid onderzoek waarvan mijn essay Het wezen der kunst de uitkomst
is. Het staat in het tweede deel van mijn Essays en kan ook dienst doen als inleiding
tot mijn eigen werk.
Dostojevski, Pascal, Hölderlin. Men kan zijn vrienden slechter kiezen!
Uitzending: 27 augustus 1965.
Dirk Vansina overleed op 16 januari 1967.
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Yvonne de Man en Gust de Muynck
Kerkstraat 9, Hoeilaart
Meneer De Muynck, u publiceerde in 1944, het jaar van de bevrijding, een boek over
Churchill. Hoe was dat mogelijk?
Omdat ik het tijdens de oorlog geschreven had! Men had de radiomensen in 1940
allen ergens een job bezorgd waar ze al dan niet te werken hadden voor de
gedeeltelijke wedde die het ministerie van Verkeerswezen bleef uitbetalen. Ik kreeg
zo een baantje bij het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en op het hokje dat mij in
het gebouw als kantoortje diende, heb ik dat boek over Churchill geschreven.
Waarom over Churchill? Puur uit anglofilie?
Het had ook over Hitler kunnen zijn en ik heb zelfs lang geaarzeld. In laatste instantie
is Raymond Herreman verantwoordelijk voor mijn keuze. Ik had Churchill al lang
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voor de oorlog gevolgd en ik vond hem een interessante figuur, niet in het minst
omdat hij een van de weinige konservatieven was die opriep tegen Hitler. En in de
jaren dat ik over hem schreef, was hij voor heel de wereld het symbool van de vrijheid.
De hele Churchill is dan wel niet in het boek?
Het behandelt zijn leven en aktiviteiten tot 1942. Ik schetste daarbij ook een beeld
van het milieu en de omstandigheden waarin de aktiviteit van Churchill zich afspeelde,
zodat het toch feitelijk ook een overzicht werd van de belangrijkste gebeurtenissen
van die jaren. Ik liet ook, waar het kon, Churchill zelf aan het woord en probeerde
o.m. door citaten te laten uitschijnen, wat een groot redenaar Churchill was.
Dat was een eerste deel. En het tweede?
Is lang in handschrift klaar maar het is niet tot een uitgave gekomen. Ik heb me later
met andere zaken beziggehouden.
Hoe werd het boek ontvangen?
Uitstekend, vooral omdat het op het psychologisch moment verscheen! Het is nu
uitverkocht, ook in Franse vertaling, die Denis Marion er toen van maakte.
Hebt u met het schrijven van deze biografie nooit last gehad onder de oorlog?
Niet direkt. Ik heb er wel eens risico's mee gelopen. Ik zeulde het manuskript mee
waar ik ook ging. Op zekere dag wil ik de tram opstappen om naar de stad te gaan.
De tram is zo overvol dat ik beslis op een volgende te wachten. De tram, die ik liet
voorbijgaan, werd wat verder door de Duitsers tegengehouden en elke passagier
grondig onderzocht.
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Er wordt gezegd dat u ook een bewonderaar bent van Shaw.
Uw enquête gebeurde grondig. Shaw en Rik de Man zijn de twee auteurs waarvan
ik het meest hou.
Shaw had even voor 1919 een boekje geschreven, waarin hij voor het verdrag van
Versailles zekere wenken gaf: Peace Conference Hints. Zijn aanduidingen zaten vol
gezond verstand maar natuurlijk heeft men naar hem niet geluisterd. Ik heb dat boekje
vertaald maar heb er geen uitgever voor gevonden. Ik heb met hem over die vertaling
gekorrespondeerd en hem achterna ook bezocht. Dat is ten zeerste meegevallen.
Wat waardeerde u zo in hem?
Zijn geestigheid, zijn politiek doorzicht, zijn onortodoxe manier van optreden. Als
die man zich met de politiek had willen inlaten, was hij zeker minister geworden,
maar hij had een te vrije geest om politiek gedisciplineerd te kunnen zijn! Ik bewonder
natuurlijk ook zijn toneelstukken en niet in het minst het meesterlijke Engels dat hij
schreef.
Hij had ook zijn lichtere kant: hij liet zich dolgraag fotograferen en het speet hem,
dat er toen nog geen kleurenfoto's bestonden, omdat hij graag zijn rosse baard op
een foto had gehad.
En dan zijn epigrammen, waarin hij in vijf woorden alles zegt, als b.v.:
‘Doe niet aan anderen, wat u zoudt willen dat ze u doen. Hun smaak zou wel eens
de uwe niet kunnen zijn.’
‘U zult nooit weten wat genoeg is, tenzij u weet wat meer dan genoeg is.’
‘De meest bezorgde man in de gevangenis is de cipier.’
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*
Hoeilaart aan de IJse is het land van de druiventeelt in kassen, die de plaats de naam
‘glazen dorp’ hebben bezorgd. Op het gebied van Hoeilaart ligt ook een deel van het
Zoniënwoud met o.m. de oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Welriekende, een
gebied dat Herman Teirlinck in de literatuur een plaats gaf.
Ook Groenendaal behoort tot de gemeente Hoeilaart: de priorswoning van de abdij
waar Jan van Ruusbroec eens leefde, is nu een restaurant maar de vijvers zijn er nog
altijd zoals vroeger vol poëtische ingetogenheid.
De Kerkstraat in het centrum van Hoeilaart is zo nauw, dat je er geen wagen kunt
parkeren.
Om bij de bewoners van nummer negen op bezoek te gaan, moet je de deur in de
schutsmuur resoluut openen om via een binnentuintje naar de echte voordeur te gaan.
Loop maar door: de hond is sympatiek en dus niet gevaarlijk.
Voor het keukenvenster staat een tafeltje, waar mezen en roodborstjes geregeld
te gast zijn. In de kleine voorhal zit de hond van Fo, de hond van Boeddha, die het
huis bewaakt.
In de tweede hal spreekt het rek van huiselijkheid en de Friese spreuk op een bord
van optimisme: ‘Elke wolk heeft een lichtende rand.’
*
‘Vrouw, wie zijt Gij?
Ik ben een slavin
Wat is een slaaf?
Een slaaf is een wezen dat voor anderen moet werken en lijden.
Zijn de mannen en vrouwen vrije wezens in België? De mannen, ja, zij maken de
wetten. De vrouwen, neen, zij ondergaan de wetten.’
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Mevrouw De Man, u bent een uitgesproken feministe, een strijdende vrouw.
Dat heeft iets weg van een aanval. Wat heb ik misdaan?
U publiceerde indertijd ‘De Catechismus van de Vrouw’, een opstandig boekje met
vuurrode omslag, waaruit net enkele antwoorden en vragen werden geciteerd.
Om te beginnen ben ik hiervoor niet alleen verantwoordelijk. Ik schreef het met
Hélène Denis, nu mevrouw Bohy, de echtgenote van de minister en met Berthe
Labille. We noemden het een ‘katechismus’ omdat de inhoud uit vragen en
antwoorden bestond.
U komt in dat boekje fel op voor de rechten van de vrouw. Waarom schreef u het?
Ik hield me in de socialistische beweging vooral bezig met de vrouw en de jeugd en
dit boekje was bedoeld om inderdaad voor de vrouw gelijke rechten op te eisen. Als
ik het nu zou schrijven, zou ik het op een andere manier proberen te doen, maar er
staan toch nog altijd waarheden in, ook al is er veel veranderd.
De emancipatie van de vrouw is nu toch een feit!
Maar veel vrouwen maken er nog geen gebruik van. Er is ook nog heelwat dat
wettelijk moet bevestigd worden. Verder zijn er nog altijd dingen die de man mag
doen en de vrouw niet. Dat is geen gelijkheid. Vooral wat de echtscheiding betreft,
is er nog wat te doen.
Mevrouw De Man, u bent niet alleen een bekende schrijfster, u bent ook de
kleindochter van Jan van Beers en de zuster van Hendrik de Man.
De laatste twee dingen kan ik niet loochenen!
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U hebt uw grootvader Jan van Beers niet meer gekend.
Nee, zo oud ben ik nu ook weer niet! Jan van Beers stierf in 1888 en ik werd pas
geboren in 1894, op 3 december om precies te zijn. Mijn broer Rik, die 8 jaar ouder
was dan ik, heeft hem nog gekend.
U hebt wel veel over hem horen spreken.
In de familiekring werd veel gesproken over ‘grote vava’, zoals hij werd genoemd.
Vooral de dochters Van Beers, mijn moeder en haar zusters dus, hadden het vaak
over hem en citeerden hem dan als voorbeeld: Vader deed dit, vader meende dat.
Als kind heb ik hem dan ook altijd aangevoeld als een echte aanwezigheid. Daarbij
kwam dat ik op school zijn spraakleer gebruikte en dat ik zijn verzen van buiten
moest leren, o.m. Van 't merelnestje:
‘Grootmoeder zat in 't zonneken,
Dat al zijn glansen door 't venster goot,
Met Pauwken en klein Janneken,
Geklaferd op haren schoot.’

Toen ik wat ouder was en de verzen op mijn eentje las, vond ik dat er toch wat veel
tranen in vloeiden.
Later dan weer heb ik de beste verzen leren waarderen, want hoe hij ook uit de
mode is geraakt, hij is toch een echt dichter geweest.
Geeft u daar een voorbeeld van?
Ik denk aan het gedicht dat Licht heet en dat hij schreef na een periode van blindheid.
Verder aan Aan mijne jongens, dat zijn Vlaams testament is, en aan Confiteor, dat
je zijn wijsgerig testament kunt noemen. Ook in De oorlog staan treffende, soms
zelfs profetische dingen. Zo voorzag hij dat uit het grootste kwaad, het goede zou
ontstaan. Als ik dat lees, denk ik altijd aan de atoombom. De mid-
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delen om te vernietigen zijn zo groot geworden, dat niemand ze nog durft gebruiken.
Uit het hoogste kwaad is dus iets goeds gekomen. Luister maar eens:
‘Wat baat het, dat de geest u straalt
Om 't hoofd, o Mens, met hemelluister,
Als gij, beneden 't dier gedaald,
Zijn glansen dooft in helleduister?
Wat baat de stem, in uw gemoed
Luid-roepend: “elk bemin zijn broeder
Gelijk zich zelf!” als gij, verwoeder
Dan duivlen, dorst naar broederbloed?
Helaas! helaas! komt aan de ellende
Dier zelfvernieling nooit een ende?
Leeft Caïns zaad dan eeuwig voort
In 't mensdom? - woont daar, in dien doven
En blinden hemel, ginder boven,
Geen God, die ons gejammer hoort?...
Hoor gij dan, Geest des Kwaads, de klachten
Des Mensen! - stort hem vuur der Hel
In 't brein; ontdek hem wonderkrachten,
Waarmee hij ganse legermachten
In énen slag ter neder vell'!
Zo komt aan 't eindeloos broederslachten
Misschien een einde; - zo ontstaat
Het goed licht uit het hoogste kwaad.’

Wat in elk geval een belangrijke verdienste is geweest, is de strijd die hij gevoerd
heeft voor de Vlaamse zaak. In die tijd was dat zeker te waarderen. Zo heeft hij als
gemeenteraadslid van Antwerpen veel bereikt voor de vervlaamsing van het onderwijs.
Hoeveel kinderen waren er bij u thuis?
Drie. Rik, Bob en ik. Bob was een evengoed matematicus als musicus. Ook bij is nu
al overleden.
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Wat voor een jongen was Rik, de oudste?
Een heel grote plaagstok voor zijn jonger zusje: er was tussen ons meer dan acht jaar
verschil. Maar hij had een heel goed hart en als hij me niet plaagde, voelde ik me
verongelijkt en ongelukkig. We hielden veel van mekaar en zo is het altijd gebleven.
Daarbij was hij een plezante broer, die altijd maar met nieuwe initiatieven uitpakte,
uitstekende spelen organizeerde, een echt haantje-de-voorste, met een zeer scherp
gevoel voor humor.
Die reputatie had hij later wel niet?
Nee, zijn leerlingen en medewerkers waren eerder bang voor hem. Maar zij die hem
beter kenden, wisten hoe goedhartig hij was. Zijn moeder en zijn tantes noemden
hem ‘spekhart’, juist terwille van zijn goedhartigheid.
Tot welk milieu behoorde uw familie eigenlijk?
Vader was direkteur bij de Red Star Line. Hij was een overtuigd liberaal, die wanhopig
was omdat hij drie socialisten had voortgebracht!
Hoe werd u socialiste?
Gedeeltelijk door het voorbeeld van Rik. Hij werd socialist uit meelij voor de miserie
van de arbeiders van toen. Zijn eerste socialistische daad was, te eisen dat moeder
de tram zou betalen van Dikke Marie, onze werkster. Ze woonde ver en elke dag
kwam ze 's morgens te voet naar ons huis, werkte twaalf uur en ging weer te voet
terug. De eis van Rik was iets ongewoons. Daar werd over gepraat want men
beschouwde het als een gevaarlijk precedent!
Rik de Man heeft een bewogen leven gehad. Bent u tot het laatst met hem in betrekking
gebleven?
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Natuurlijk. Ik heb hem niet altijd in alles gelijk gegeven maar ik heb altijd mijn
genegenheid voor hem bewaard. Ik heb altijd goed zijn motieven begrepen. De
mensen die gedacht hebben dat hij iets of iemand zou kunnen verraden, bewezen
daardoor dat ze hem helemaal niet kenden.
Ervaart u dat hij nog waardering vindt?
Onder de jongere socialisten zijn er die hem herontdekken en dan ook leren waarderen.
Er komen hier geregeld jongeren inlichtingen vragen over hem. Ze onderzoeken nu
wat er kan gedaan worden om zijn gedachten te verspreiden. Er bestaan o.m. plannen
om zijn werk opnieuw uit te geven.
Welke vorming kreeg u feitelijk?
De school in het Frans, want de Vlaamse scholen werden beschouwd als
armemensenscholen en daar mocht een kind van de burgerij niet naar toe. Het gevolg
is, dat ik nu nog altijd beter kan rekenen in het Frans dan in het Nederlands. Ik voelde
me al heel vroeg aangetrokken tot artistieke bedrijvigheden als schilderen en
musiceren en wenste naar de akademie te gaan, maar dat liep zo maar niet van een
leien dakje. De familie was van oordeel dat de akademie geen milieu was voor deftige
juffrouwen. Een tante van me heeft daar dan met juffrouw Belpaire over gesproken
en deze heeft dan kursussen georganizeerd in artistieke vorming: anatomie, tekenen,
schilderen, beeldhouwen.
Toen deze kursussen begonnen, waren we met twee leerlingen. Later heb ik aan
de Katolieke Hogeschool voor Vrouwen nog kunstgeschiedenis en wijsbegeerte
gevolgd. Onder de oorlog ben ik dan toch naar de echte akademie gegaan en heb er
o.a. Juliaan de Vriendt als leraar gehad. Ook zang en piano heb ik gestudeerd. Later
ben ik vaak
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opgetreden voor kulturele groeperingen, de jeugdbeweging, en zo meer. Ook voor
de radio heb ik gezongen... Dat gaat nu helaas niet meer: in de laatste oorlog heb ik
mijn stem verloren.
Als ik het goed begrepen heb, waren ze thuis niet alleen gesteld op de etiquette maar
ook streng.
Vader kende geen godsdienst maar gaf ons een opvoeding, gebaseerd op strenge
principes: hij leerde ons altijd de waarheid te zeggen, eerlijk te zijn en streng tegenover
onszelf. Om ons moedig te maken, legde hij ons op niet te schreien als we pijn hadden.
Winter en zomer moesten we ons met ijskoud water wassen en door alle weer moesten
we er te voet op uit. We hebben die Spartaanse opvoeding op dat ogenblik niet
gewaardeerd maar later zijn we er dankbaar voor geweest. In feite was zijn hardheid
wel een soort reaktie tegen de sentimentaliteit van de Van Beersen.
De invloed van moeder liet zich eerder gelden in de gevoelswereld, waar vader
voor tucht en zelfbeheersing zorgde, wat trouwens wel eens een botsing voor gevolg
had tussen Rik en hem. Vader heeft ons in elk geval zowel een fysiek als een moreel
weerstandsvermogen meegegeven.
Ik liet me vertellen dat u niet zo lang geleden nog hebt leren paardrijden. Is dat een
uitvloeisel van die opvoeding?
Vader reed inderdaad te paard, ging geregeld naar de rijschool en nam deel aan
allerlei jumpings. Ik had, toen ik jong was, ook graag gereden maar het was een dure
sport in die tijd en één in de familie was genoeg.
Rik heeft later paardgereden. Toen ik 63 was, heb ik het dan eindelijk toch geleerd,
in het zweet mijns aanschijns mag ik wel zeggen! Ik was aan zee en had heel de
maand augustus altijd met verlangen naar de rijpaarden gekeken.

Joos Florquin, Ten huize van... 4

133
Toen het in september wat minder druk was, ben ik op de paardenhouder toegegaan
en heb hem gezegd: ‘Laat me eens een ritje doen.’ De man lichtte zijn petje eens op,
krabde achter zijn oor en zei: ‘Ge ziet er toch nog niet helemaal versleten uit. Ge
moogt het proberen, maar ik rijd naast u en houd uw paard vast.’ Ik zei: ‘Geen sprake
van! Echt rijden en alleen!’ Het is gebeurd en ik had de smaak beet.
Weer in Brussel ben ik naar de eerste de beste rijschool gegaan in de buurt en heb
er harde noten gekraakt. Soms dacht ik dat mijn laatste uur geslagen was! Maar ik
heb volgehouden. Vijf jaar heb ik winter en zomer aan zee en in het Zoniënwoud
gereden. Ik moest ook veel inhalen! Ik ben er nog dol op maar het mag helaas niet
meer.
*
Het is in zijn eigen werkkamer dat de gastheer elke week zijn internationaal overzicht
schrijft.
Het grote portret tegen de schouw stelt de kleindochter voor, zoals Jo de Bruyn
ze schilderde acht jaar geleden.
De tekening met boten is van Jo de Meester en de pastels zijn van Yvonne de Man:
het meer van Lugano en Théoul aan de Middellandse Zee. Herinneringen aan Libanon
zijn deze dolk en een kameelzweep, eveneens met dolk.
In de boekenkast is elk rek gewijd aan een onderwerp waar de gastheer een
voorliefde voor heeft: de reeks George Bernard Shaw, de reeks Churchill en de reeks
Hendrik de Man. In een kast apart zitten alle mogelijke dokumenten over Hitler, de
bouwstenen van een toekomstig boek.
Op de slaapkamer van mevrouw hangen twee potloodtekeningen van Jan van Beers
junior, die Yvonne de Man als tienjarig kind voorstellen.
Op de overloop hangt dan weer werk van Yvonne de Man: deze pastel stelt een
kapelletje aan het meer van Lugano voor en dit is een gezicht op het meer van Murten,
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waar Rik de Man zijn laatste jaren doorbracht.
*
Het eerste werk dat u publiceerde, meneer De Muynck, heette ‘De Verenigde Staten
van Amerika’.
Dat was feitelijk maar een brochure die door ‘De Wilde Roos’, de uitgeverij van de
socialistische partij, werd uitgegeven in 1928. Ze bevatte de neerslag van mijn eerste
reis naar de States.
Wat waren uw bevindingen?
Dat Amerika kapitalistisch buitengewoon ontwikkeld was maar dat het geen sociale
wetgeving bezat.
Feitelijk heerste er de wet van de jungle, dat wil zeggen dat de sterkste zegevierde.
Ze waren daar toen zo antisocialistisch als ze nu antikommunistisch zijn en voor een
socialist was de atmosfeer daar toen niet houdbaar.
U bent sindsdien nog bij herhaling in Amerika geweest. Is er iets veranderd?
Er is veel veranderd maar er blijft nog altijd iets van het oude. De levensstandaard
is verhoogd en de vakbeweging is veel sterker geworden. Men heeft nu ook meer
begrip voor sociale hervormingen maar dat mag dan in geen geval socialisme genoemd
worden. Dat heet dan ‘progressive democracy’ of zo iets. Socialisme betekent voor
hen vooral afschaffing van eigendom en grenzeloze tussenkomst van de staat. De
pers verspreidt er voortdurend die opvattingen en daarom zijn ze zo ingeankerd.
Werd u socialist of kreeg u de overtuiging van huize uit mee?
Ik werd het, maar gauw. Vader, die liberaal was, oefende maar liefst drie stielen uit
om aan de kost te komen: schoenlapper, haarkapper en herbergier. We woonden op
de
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Dam, een der meest proletarische stadswijken van Antwerpen. Toen ik tien jaar was,
moest ik vader al helpen om de klanten in te zepen. In die tijd lieten de dokwerkers
zich één keer per week scheren, en dat gebeurde op de zondag, vóór ze begonnen te
werken. En daar ze om zes uur moesten beginnen, stond ik op zondagmorgen vóór
vijf uur al in te zepen. En om dan volledig te zeggen wie mijn ouders waren, wil ik
er bijvoegen dat mijn moeder meid was.
U hebt toch niet alleen die herinneringen aan uw jeugd?
Er zijn er natuurlijk ook andere. Plezier maakten we als 't kermis was. Er waren op
de Dam twee kermissen per jaar en een ervan heette de ezelskermis. Er was bij die
gelegenheid een snelheidswedstrijd tussen bereden viervoetige ezels, de Bredastraat
af tot aan de nu gedempte vaart. Om die ezels tot snelheid aan te zetten, werden de
meest drakonische middelen gebruikt: ze kregen twee, drie dagen geen eten, men
bond blikken aan hun staart en wat weet ik al.
Het was toch niet de enige sport, als ik die aktiviteit zo mag noemen?
Nee, we zijn in die tijd ook met voetballen begonnen, een sport die toen nog in haar
kinderschoenen stond. Ik was op die verlaten wijk zeker de enige die wedstrijden
volgde. We begonnen met wat men toen straatklubs noemde. Ik speelde eerst mee
in de straatklub van Merksem, omdat ik daar toen vrijde. Toen ze in Borgerhout dan
Tubantia stichtten, werd ik gevraagd als midvoor, wat ik aanvaardde maar wat die
van Merksem niet aanvaardden. Toen dan op zekere dag een beslissende match werd
gespeeld tussen de twee klubs en ik voor Tubantia het winnend doelpunt maakte,
heeft het er na de match gestoven. De verliezers probeerden mij en mijn medespelers
die me
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beschermden, af te troeven en wij lieten ons ook niet onbetuigd!
Vormende sport, zou ik zeggen. U studeerde aan de Vrije Universiteit te Brussel en
u haalde daar het diploma van licentiaat in de ekonomische wetenschappen, maar
pas in 1932. U was toen al 35 jaar.
Ik heb daarvóór nog heel wat anders moeten doen. Toen ik met de middelbare school
klaar was, was het oorlog. Ik heb dan nog wat talenkursussen Engels, Duits en Spaans
gevolgd en ging dan eksamen afleggen om stadhuisbediende te worden, maar ik
vloog met klikken en klakken aan de deur omdat ik aktivist was. Het was de roerige
tijd van Jacob, Raf Verhulst, Craeybeckx, Borms enz... Ik kreeg dan toch een
betrekking bij het Nationaal Komitee voor Hulp en Voeding. Na de oorlog moest ik
mijn militaire dienst doen. Bij de keuring vroegen ze mij bij welk wapen ik wilde
dienen. Ik antwoordde: ‘Zo vlug mogelijk ervan af zijn!’ Het gevolg was dat ze mij
bij de kavalerie, het Tweede Gidsen, staken, waar de langste legerdienst werd gedaan:
twee jaar! Maar ik heb er mijn liefde voor paarden opgedaan.
Die u deelt met uw vrouw.
Na het leger ben ik dan bediende geworden in een drukkerij maar vloog ook daar
buiten, omdat ik weigerde meer dan acht uur te werken. Toen heb ik te Antwerpen
op een vergadering waar Koos Vorrink van de Nederlandse N.S.D.P. sprak, Rik de
Man ontmoet en dat is een belangrijk en groot moment geweest in mijn leven. Rik
de Man zocht een monitor voor de Vlaamse zittijd van de Arbeidershogeschool en
vroeg mij of ik daar les wou geven: staathuishoudkunde en arbeidersbeweging. Ik
heb dat aanvaard. Dat was in 1922 en ik zat daarmee definitief in de
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socialistische beweging.
Wat was het doel van die Arbeidershogeschool?
Dat was een school voor arbeiders uit de vier takken: vakbonden, politieke beweging,
koöperatieven en ziekenfondsen. Het waren mensen tussen de 25 en de 40 jaar, die
al ervaring hadden van het leven, maar nooit scholing hadden gehad. Het was de
bedoeling hen daar die teoretische scholing te bezorgen.
Gaf dat resultaten?
De meningen lopen daarover uiteen maar er zijn toch veel militanten van de partij
uit die school gekomen, o.m. Louis Major, Oosterwijck, Jules de Coninck, Bert van
Kerkhoven. Rik de Man had die school opgericht. Het was een van zijn stellingen,
dat zij die al praktische ervaring hadden opgedaan, er alle voordeel bij hadden ook
technisch en ideologisch geschoold te worden. De leerlingen werden door de beweging
aangeduid: ze kregen gewoon hun loon en verbleven in het internaat in Ukkel.
U werd monitor aan deze Arbeidershogeschool in 1922 maar u studeerde ekonomische
wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Brussel en behaalde uw titel in 1932.
Hoe ging dat samen?
Omdat ik met die studie maar later begonnen ben! Ik ben eerst nog een hele tijd in
het buitenland geweest. Eerst ben ik enkele maanden gaan studeren aan de
Volkshochschule in Jena in Thüringen, dan ben ik naar Engeland gegaan waar ik
aan het Ruskin Labor College in Oxford syndikalisme en arbeidersopvoeding
gestudeerd heb en nadien ben ik naar Amerika gegaan, waar ik enkele maanden aan
het Brookwood Labor College de lessen gevolgd heb. Terzelfder tijd gaf ik daar ook
les aan immigranten.
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Het is na dit verblijf dat ik die brochure over Amerika heb geschreven. Toen ik dan
weer hier was, ben ik adjunktsekretaris geworden van de Havenarbeidersbond te
Antwerpen en terzelfder tijd ben ik dan aan de universiteit in Brussel gaan studeren.
Waarom Brussel? Ekonomische wetenschappen kon toch ook in Antwerpen.
Toen kon dat nog niet op dat niveau. Antwerpen was toen meer pragmatisch, waar
Brussel veel ruimer en algemener was.
Nog voor u afgestudeerd was, kwam u bij de radio. U was de eerste direkteur van
de radio.
Ik was inderdaad de eerste direkteur van de Vlaamse gesproken uitzendingen van
het N.I.R. Mijn Franse kollega was Théo Fleischman.
Dat was dus nog vóór de tijd van Jan Boon?
Boon is veel later gekomen. Toen ik er kwam, bestonden al wel - wat we nu zouden
noemen - de zuilen, de radioverenigingen op politieke grondslag opgericht, die
uitzendingen verzorgden. Dat was o.m. de Sarof voor de socialisten en de K.V.R.O.
voor de katolieken. Later kwamen dan nog Librado voor de liberalen en Vlanara
voor de Vlaamse nationalisten. Ik kreeg de leiding van al wat het gesproken woord
betrof: de nieuwsberichten in de eerste plaats, de lezingen, de hoorspelen, de
reportages. Ik herinner me nog goed de eerste match Holland-België, die wij hebben
verslagen. Er was in mijn ploeg geen enkele redakteur die voetbal speelde en ikzelf
had sinds acht jaar geen voetbal meer gezien. Uit pure lef en ijdelheid heb ik dan
zelf de reportage gedaan, ook al kende ik de naam van geen enkele speler. Tot
overmaat van ramp zat ik,
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terwijl ik de reportage deed, tussen de twee grote leiders van de voetbalbond, die er
natuurlijk alles van wisten. Ik heb vanzelfsprekend water en bloed gezweet. Bij de
tweede match zat ik gezelliger: boven op het dak, in de goot van de tribune!
De nieuwsberichten waren dan wel wat gemakkelijker.
Dat denkt u! We hebben toen met veel tegenstand te kampen gehad vanwege de
gedrukte pers, vooral vanwege Het Laatste Nieuws en Hoste, de toenmalige direkteur,
die in dit gesproken nieuws een konkurrent zagen.
Feitelijk hebt u dus heel de uitbouw van de radio meegemaakt?
Niet zonder gemengde gevoelens! Er is daar heel wat gebeurd, onder meer door de
speling van de politiek, dat me nu precies geen plezier heeft gedaan. Het is nooit
prettig u gedepasseerd te zien om redenen, die met de beroepsbekwaamheid niets te
maken hebben. Enfin, we zullen dat potje nu maar gedekt laten. Na de oorlog ben ik
dan adjunkt-direkteur-generaal geworden van de B.N.R.O. Ik heb toen, samen met
vijf andere journalisten, een uitnodiging van de Amerikaanse regering aanvaard om
een rondreis te maken in Amerika. Dat was in 1945, nog voor het einde van de oorlog.
Ik ben er voor het N.I.R. als korrespondent gebleven en ik heb daar dan anderhalf
jaar lang elke dag een Nederlandse en een Franse korrespondentie naar Brussel
doorgeseind.
Dat was dus hetzelfde wat Marnix Gijsen zolang gedaan heeft?
Marnix Gijsen was toen kommissaris-generaal en heeft achteraf die job van mij
overgenomen. Eer ik de States verliet, heb ik dan nog twee maanden vakantie zonder
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wedde gevraagd. Ik heb me een tweedehandswagen gekocht en heb de States van
Oost naar West en terug doorkruist, met als pleisterplaatsen vooral de
natuurreservaten. Toen ik dan weer in het land was, werd ik permanent afgevaardigde
van de minister van Verkeerswezen in de raad van beheer. De eerste keer was dat
Achiel van Acker, de tweede keer, van 1954 tot 1958, was het Anseele. Bij de nieuwe
wisseling van minister vond ik het op de radio niet zo prettig om er te blijven en ik
heb dan de plaats aanvaard van direkteur-generaal van de sociale zaken van de
Europese Ekonomische Gemeenschap, hier te Brussel. Daar ben ik dan gebleven tot
ik op 5 december 1962 op pensioen gesteld werd.
Wat nog niet betekende dat u met rust ging. Maar eerst een andere vraag: is de
E.E.G. een nuttige instelling?
Uw vraag schijnt een zekere twijfel te verraden! Het doel van de E.E.G. is de
ekonomische samenwerking te bevorderen en de levensstandaard te verhogen door
de afschaffing van tolmuren en door de aanbeveling van een vooruitstrevende politiek
op sociaal gebied. De levensstandaard in de zes landen is, nuchter beschouwd, hoger
geworden, maar wellicht zou dat ook zo geweest zijn zonder de E.E.G. Als argument
kan de eveneens hogere levensstandaard gelden van Zwitserland, Oostenrijk, Zweden,
Engeland, landen die niet tot de E.E.G. behoren.
Mag ik zeggen dat ook uw antwoord een twijfel verraadt... U speelde ook nog een
belangrijke rol in het I.V.V.V., het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen.
Ik was daar alweer adjunkt-sekretaris-generaal van 1948 tot 1950. Dat was ook hier
in Brussel. Die organizatie streeft de koördinatie na van de wereldvakbeweging. Die
funktie bracht me weer twee keer in Amerika, voor kon-
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gressen dan. Verder heb ik in de meeste landen van Europa lezingen gehouden en
vergaderingen bijgewoond.
Toen u zogenaamd op rust ging, bent u naar Libanon gegaan.
Maar niet met vakantie. Dat was in opdracht van het I.B.A. Ik moest in Libanon een
organisme gaan oprichten voor de arbeidersopvoeding. Er bestonden daar vijf of zes
syndikale bewegingen, die nooit geleerd hadden samen te werken: bedienden,
metaalbewerkers, dan nog eens gesplitst in Arabische en kristelijke verenigingen. Ik
heb een komitee gevormd met afgevaardigden van de verschillende bewegingen en
daaruit is een permanent komitee gegroeid, dat ziek uitsluitend met de
arbeidersopvoeding bezighoudt.
Wat is I.B.A.?
Internationaal Bureau van de Arbeid of in het Frans B.I.T. Het is een organisme dat
na de eerste wereldoorlog werd opgericht. Zijn raad van beheer bestaat uit
afgevaardigden van de regeringen, van de werkgevers en van de werknemers. De
zetel is te Genève. Het is teoretisch een onderdeel van de Verenigde Naties, hoewel
het vroeger al bestond. De adjunkt-direkteur-generaal was op dat ogenblik een Belg:
Jef Rens, die ook bij ons een rol gespeeld heeft in de syndikale beweging. Het doel
is de sociale wetgeving in de wereld te bevorderen. Zo stelde b.v. het I.B.A. na 1918
konventies op, waarin o.m. de achturen-werkdag werd vastgelegd. Die konventies
moeten echter door de lidstaten bekrachtigd worden - wat zeer wisselvallig is. De
onderontwikkelde landen kunnen een beroep doen op het I.B.A., dat dan experts en
technici stuurt, zoals het met mij gebeurde.
U bent vast medewerker aan het Gents socialistisch dagblad ‘Vooruit’. U schrijft
daar over vraagstukken van inter-
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nationale politiek. Is daar bij de arbeiders belangstelling voor?
Dat is moeilijk na te gaan omdat onze kranten op dat stuk weinig reaktie krijgen
van hun lezers. Dat geldt voor zover ik weet ook voor andere kranten. In Nederland
gebeurt dat veel meer. Maar daar er nooit protest geweest is tegen mijn artikels,
interpreteer ik dat eerder gunstig! Ik verzorg in die krant ook besprekingen van
boeken over ekonomie, internationale politiek, sociologie.
*
De zitkamer in dit huis is een en al gezelligheid. Boven de gemakkelijke kanapee
hangt een portret van Jan van Beers, geschilderd door zijn zoon, Jan van Beers junior.
Jan van Beers senior heeft er voor geposeerd als penningkundige.
Marie-Theresia van Beers borduurde in fijne kruisjessteek dit tekendoek vol
allerhande figuren. Het dateert uit 1826. Nog een dokument is dit portret van Ida, de
oudste dochter van Jan van Beers, getekend door Wappers. Op de achterkant is een
felicitatiebrief voor vaders verjaardag geplakt.
Weer van Jan van Beers junior is de reproduktie van het bekend portret van Peter
Benoit. De schilder maakte het op zijn atelier in Parijs en het is wel een van zijn
beste werken. Van hem is ook nog deze tekening van zijn zuster, de moeder van
Yvonne de Man.
Ten slotte hangt er hier ook een ets van Rubens, die de kuise Suzanna voorstelt
en die mevrouw De Man van een bewonderaar ten geschenke kreeg.
Door het raam dan kan men kijken naar de tuin, naar de beweging op de weg naar
Groenendaal en vooral naar de bomen van het park.
*
Meneer en mevrouw De Muynck, u bent beiden medestichters van de Socialistische
Arbeidersjeugdbeweging in België. Wat was het doel?
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Gust de Muynck:
Wij waren niet alleen! Bij deze stichters waren ook Christ de Bruyker van Gent, Joris
en Jetje Oosterwijck. Het doel was een etische inhoud te geven aan de socialistische
jeugdbeweging en bij de jongeren eveneens eerbied te wekken voor wat reeds
gepresteerd was. Ook de liefde tot de natuur aanleren. Die beweging mocht volgens
ons niet militant politiek zijn: jonge mensen van 15 jaar moeten wel de teorie van
het socialisme leren kennen maar ze moeten nog niet aktief in de politiek staan. Het
was er ons om te doen aan de jeugd een nieuwe levensstijl te geven, hen socialistische
volksliederen te laten zingen, volksdansen aan te leren. Zelfs in hun kledij kwam die
geest tot uiting.
Dat waren de Rode Valken dan?
Gust de Muynck:
De Rode Valken zijn er later uit voortgekomen. Dat is een beweging voor jongeren
tussen 12 en 15 jaar, die we uit Oostenrijk hebben overgenomen waar de Rode Valken
ontstonden. Met onze eigen jeugdbeweging zijn we gelijktijdig begonnen in
Antwerpen en in Gent, later is ze overgeslagen naar Wallonië, maar daar bleef toch
vooral de politieke Jonge-Wachtbeweging sterk.
Is die beweging vruchtbaar geweest?
Gust de Muynck:
Het is nooit een massabeweging geweest, wel een bewuste elitevorming. De invloed
ervan is nu nog te merken in de socialistische turnbeweging. In onze jeugdbeweging
werd geijverd tegen het roken en het drinken, we leerden de jongeren sparen om te
reizen en zo was het b.v. mogelijk
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met een hele groep naar het Jugendtreffen in Wenen te gaan en naar Amsterdam.
Mevrouw, u hebt u veel voor deze arbeidersopvoeding in de socialistische beweging
ingespannen. Sinds wanneer eigenlijk?
Yvonne de Man:
Ik ben ermee begonnen tijdens de oorlog 14-18. Ik heb dan mee koncerten ingericht
voor de werklozen en er ook gezongen en gemusiceerd met broer Bob. Ik heb me
vooral de kulturele kant van de arbeidersbeweging aangetrokken, op een klein
slippertje in de provincieraad na, waar ik enige tijd heb gezeteld.
De arbeider is er sindsdien op vooruitgegaan, materieel zeker. Ook geestelijk?
Yvonne de Man:
Dat is een moeilijke vraag. De arbeider is niet geworden wat wij verwacht hebben.
Er is een nieuwe burgerij ontstaan. Wij hebben ons dat helemaal anders voorgesteld
en ik denk dat er nog veel geslachten zullen voorbijgaan eer deze nieuwe bourgeoisie
de essentie van de kultuur zal opnemen. In onze vizioenen zagen wij de arbeider, die
het niet alleen materieel beter stelde maar die ook geestelijk groeide. Dat laatste is
niet altijd het geval geweest. We hebben daarom geen spijt van wat wij gedaan
hebben. Het moest gedaan worden, alleen is de geestelijke evolutie iets
achtergebleven. Rik heeft dat altijd voorspeld. Gelukkig zijn er toch resultaten: er is
bij de arbeiders een elite die leest, die reist, die naar de schouwburg gaat, die koncerten
bijwoont. De mogelijkheden zijn er immers, maar velen maken er geen gebruik van.
De grote massa zoekt nog te
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zeer verdoving in plaats van ontspanning. En de meer geestelijk ontwikkelden zwijgen
veelal.
Dat lijkt me toch een te pessimistische afrekening.
Yvonne de Man:
Ik ben niet pessimistisch. Alleen was de verwachting mooier. De kulturele vooruitgang
is niet zo snel gebeurd. Maar de tekenen zijn er wel.
De naam van Hendrik de Man is al enkele keren in het gesprek gevallen. Mag ik u
vragen wat hij voor u betekent na al wat er voorgevallen is?
Gust de Muynck:
Ik was het niet eens met zijn optreden tijdens de oorlog maar volgens mij heeft hij
niet verraden, wel heeft hij een politieke vergissing begaan. Daartegenover staat dat
hij zeer vroeg heeft ingezien dat er met de Duitsers niets te beginnen was en hij heeft
zich dan ook zonder aarzelen teruggetrokken.
Wat betekent Hendrik de Man voor u?
Gust de Muynck:
Ik beschouw hem nog altijd als mijn geestelijke vader. Ik vergeet niet dat hij eens
de redder geweest is van de toenmalige Belgische Werklieden Partij. Ik blijf ervan
overtuigd dat hij, zoals vroeger in alle westerse landen werd gezegd, de grootste
denker is die het socialisme sedert Marx heeft voortgebracht. Zijn werken, die in
twintig talen werden vertaald, hebben de wedergeboorte van het teoretisch socialisme
ingeluid en ze hebben de weg uitgestippeld om de geestelijke armoede, het slop
waarin het vastelandse socialisme was blijven steken, eens en voorgoed achter zich
te laten.
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Uw trouw aan Hendrik de Man dwingt eerbied af en uw verering is ontroerend. Maar
wordt u daar niet beïnvloed door de familiale banden? Hij was uw schoonbroer.
Gust de Muynck:
U bedoelt natuurlijk dat men ook in mijn kringen weinig of niet over hem spreekt.
Er is inderdaad nog veel hartstocht rondom zijn naam maar ook daarin komt
verandering. De nieuwe generatie heeft het drama van De Man en de partij niet
gekend en zij begint zich af te vragen of die ene vergissing, die zij al met eigen ogen
ziet, of deze vergissing voldoende is om de belangrijke rol van deze man in onze
partij dood te zwijgen en hem de waarde te ontzeggen die hij bezit.
Hebt u met hem na de oorlog nog kontakt gehad?
Gust de Muynck:
We hebben hem nog vaak in Zwitserland bezocht. Hij woonde daar te Greng, dichtbij
het Murtenmeer op een klein goedkoop flatje. De ballingschap had hem wel bitter
gemaakt.
Yvonne de Man:
Ik zou niet zeggen bitter. Hij was wel diep ontgoocheld maar hij was erin gaan
berusten. Hij had zeker geen haat overgehouden, daarvoor was hij te begrijpend.
Gust de Muynck:
Wat hem veel geholpen heeft, is zijn gelukkig huwelijk geweest. Dat heeft de laatste
jaren van zijn leven zeker sterk gemilderd.
Yvonne de Man:
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Zijn Zwitserse vrouw was zeker veel bitterder tegenover de Belgen dan hij.
Hoe is het ongeluk dan eigenlijk gebeurd?
Gust de Muynck:
Dicht bij zijn huis was er een onbewaakte overweg. De mensen daar kenden de vaste
uren van de weinige treintjes, ook Rik. Kort voor de overweg maakt het spoor een
bocht, de weg vóór de overweg klimt omdat het spoor hoger ligt en een haag belet
het zicht op de bocht. Op die fatale 20ste juni 1953 had de trein vertraging. Juist als
het fiatje van Rik het hellinkje opschoot, kwam hij aangereden. Niemand heeft iets
gezien. Het fiatje werd vermorzeld, de inzittenden eruit geslingerd. Rik was op slag
dood. Zijn vrouw heeft hem enkele uren overleefd.
*
Aan dit kleine schrijftafeltje voert de gastvrouw haar korrespondentie sinds ze hier
woont.
Voor haar staat de foto van Hendrik de Man en zijn vrouw, vlak erbij de foto van
haar nu vierenveertigjarige zoon toen hij een baby was.
Boven de schrijftafel weer een schilderij van Jan van Beers junior: het portret van
een Parijs meisje.
Een hele muur wordt hier ingenomen door de sponde van een oud Duits boerenbed,
waarop het huwelijk symbolisch is uitgebeeld. Boven dit meubel, dat nu als
boekenkast dienst doet, staat een boot, die een visser van Heist heeft gemaakt. Verder
zijn er uitheemse snuisterijen: een oude Arabische koffiekan, een mooi en oud
Kongolees beeldje. Verder ligt er nog in een autentieke Russische en houten kip een
autentieke denappel van een ceder van de Libanon.
De eetkamer in dit huis is ook de luisterkamer. Terwijl mevrouw naar de televisie
kijkt in de zitkamer, zit de heer
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des huizes hier vaak te luisteren naar de werken van Mozart, waarvan hij het volledig
oeuvre op plaat bezit.
In het buffet staat echt Chinees porselein: als men deze teekopjes gebruikt, blijft
het dekseltje erop om de drank warm te houden.
Dit stilleven is het eerste olieverfschilderij van Yvonne de Man en dit andere noemt
ze Chinoiseries. Het portret van de geschiedkundige Hendrik Mertens, de
overgrootvader van Yvonne de Man, spreekt weer van familietraditie. Een rariteit
zijn deze twee rarekiekprenten met de letters omgekeerd: de ene is een gezicht op
Sevilla, de andere op Stockholm. In de boekenkast hier staan o.m. al de werken van
Marnix Gijsen. Zijn foto staat er voor met de opdracht: ‘Joachim aan Suzanne’.
*
Mevrouw De Man, met Jan van Beers als grootvader zat het schrijven u wel in 't
bloed.
Ik heb inderdaad al vroeg geschreven maar dan zeer onregelmatig: in de blaadjes
van de jeugdbeweging, in de tijdschriften van de Centrale voor Arbeidersopvoeding,
in de Volksgazet, in Vooruit, maar het was nooit iets van lange adem. Mijn broer Rik
moedigde me trouwens meer aan tot schilderen en musiceren. Hij hield heel veel van
muziek en hij had er spijt van dat hij geen instrument kon bespelen. Moeder, Bob en
ik moesten vaak voor hem musiceren.
Wat was dan uw eerste werk van langere adem?
De stukken getiteld Frankie. Ze verschenen in drie afleveringen van het tijdschrift
Groot-Nederland. Het waren kronieken over mijn zoontje, dat toen vier jaar was.
Cyriel Buysse en Emmanuel de Bom hadden die in handen gekregen en zij hebben
ze aan de redaktie van het tijdschrift doorgegeven.
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Uw eerste echt boek was dan ‘Ons dagelijks brood’.
Ja. Ik werkte mee aan het literaire weekblad dat mevrouw Manteau na de oorlog
uitgaf en op zekere dag vraagt mevrouw Manteau me een kookboek te schrijven. Ik
zag daar wel iets in en begon te zoeken naar oude recepten in de schriften die ik nog
bezat van tantes en van moeder. Wanneer in onze familie een meisje trouwde, kreeg
ze een geschreven kookboek mee waarin de recepten in zeer typische stijl stonden
uitgeschreven: ‘Koop voor een stuiver hesp...’ enz. Ik werd bij dit onderzoek getroffen
door de evolutie in de zorg van de vrouw voor het dagelijks voedsel. Want
niettegenstaande alle emancipatie is dat nog altijd de grote taak van de vrouw: eten
op tafel brengen. Ik heb dan getracht een overzicht te geven van deze zorg: hoe het
probleem was vijftig jaar geleden, hoe het evolueerde, hoe de wijze van koken en
eten veranderde. Het zijn kronieken waarin eerst de eetgewoonten in mijn deftig en
ongerieflijk ouderhuis voorkomen: de plechtige familiediners, de vele dienstboden,
de kaffeeklatsch, enz. In die tijd bekommerde ik mij niet veel om eten of koken maar
twee wereldoorlogen en het huwelijk deden mij het grote belang van de zorg om het
dagelijks brood wel inzien!
Tijdens de tweede wereldoorlog woonden wij hier in de omgeving en kreeg ik te
doen met al de problemen die op het platteland gesteld worden voor een vrouw uit
de stad. Dat valt niet altijd mee! Ik heb er dan ook nog mijn ervaring in Amerika na
de oorlog bij betrokken en verteld hoe men in Amerika eet en hoe de vrouw het daar
opvat. Zo kreeg het boek de ondertitel: ‘De wederwaardigheden van een huisvrouw
van Antwerpen tot Manhattan’. Het gaat dus over zeer diverse dingen: de feestelijke
zware maaltijden, met wijn en wild, van vroeger, het vegetarisme, de kookproblemen
bij het kamperen, de ultramoderne
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kookwijze in de Amerikaanse kitchenette.
U bent wel internationaal ingesteld.
Ik voel me inderdaad een wereldburger en heb mijn kaart van wereldburgerschap
altijd op zak.
Maar uw voorkeur om te wonen gaat toch naar het platteland, aangezien u hier
woont.
Ik kan overal leven maar het liefst is me toch het platteland. Ik had eigenlijk met een
boer moeten trouwen want dieren verzorgen vind ik een zalige bezigheid. Ook hou
ik van de tuin, de bloemen, de dieren, van al wat natuur is en in alle seizoenen. In
de stad mis ik altijd dat kontakt met de natuur. Daar komt nu nog hij dat de fysieke
behoefte van rust en stilte ook door de leeftijd wordt beïnvloed.
Het boek dat u in opspraak heeft gebracht, is ‘Een vrouw met name Suzanna’, een
antwoord op het boek van Marnix Gijsen, ‘Joachim van Babylon’. Was het de
feministe in u die u dat deed schrijven?
Dat lijkt wel een strikvraag te zijn maar ik zal er niet inlopen! Ik hou trouwens niet
zoveel van dat woord feministe, ik hou eigenlijk van geen enkel etiket. Ik heb het
alleen altijd voor de zwakke en verdrukte opgenomen.
Toen ik de roman van Marnix Gijsen las, was ik verontwaardigd door de wijze
waarop zijn Joachim van Babylon Suzanna had veronachtzaamd. Hij had er ook maar
geen ogenblik rekening mee gehouden dat zij misschien meer leed onder haar
kinderloosheid dan hijzelf. Ik heb daarover met Marnix Gijsen heftig gediskussieerd:
ik had Joachim van Babylon als manuskript gelezen toen wij in Amerika waren. Tot
slot van de diskussie heb ik plagend aan Marnix Gijsen gezegd: ‘Ik zal Suzanna eens
laten antwoor-
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den’, zonder te denken dat ik ooit zo vermetel zou zijn!
Het boek verscheen veel later, wel tien jaar na dat van Marnix Gijsen.
Ik heb er ook lang aan gewerkt. Er waren reakties op Joachim van Babylon die
vlugger kwamen, o.m. die van Esther de Raadt. Ik dacht dan weer: Zou ik nu ook
nog antwoorden? Ik heb het boek dan maar voor eigen genoegen verder uitgewerkt.
Wat was uw sterkste bezwaar tegen Marnix Gijsen?
Dat hij heel het probleem eenzijdig mannelijk zag. Bij de geschiedenis van het
echtpaar Joachim-Suzanna blijft er een partner helemaal in het duister: Joachim
vraagt zich nooit af wat zijn vrouw denkt en voelt.
Dat is natuurlijk het recht van Marnix Gijsen maar het heeft mij gepikeerd. Ik heb
dan het aksent gelegd op het kinderloos blijven. Het kon toch ook de schuld van
Joachim zijn. Ik denk trouwens dat iedere vrouw die Joachim leest, zich moet
afrvagen: hoe staat Suzanna daartegenover?
Inzake de interpretatie van de huwelijksmislukking staan Marnix Gijsen en u
diametraal tegenover elkaar. In uw boek offert de vrouw zich op voor de man. Is dat
een stelling?
De mens moet zich kunnen geven voor een ander. Wie moreel het sterkst is, moet
de andere steunen en helpen. In het huwelijk kan zowel de man als de vrouw de
sterkste zijn. Als men het zo opvat, verdwijnt de tegenstelling man-vrouw.
In het eerste gedeelte van uw boek geeft u een geslaagde voorstelling van de
kosmopolitische stad die Babylon was
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in de bijbelse tijden. Heeft het u geen moeite gekost u in de wereld van de bijbel in
te werken?
Ik heb natuurlijk heelwat werken moeten lezen. Ik ben gaan snuffelen in de
Bibliothèque Nationale te Parijs en ik heb daar een zeer interessante dokumentatie
gevonden. Ook in de bijbel zelf heb ik veel geleerd. Ik had in mijn jeugd nooit een
bijbel mogen bezitten, omdat mijn vader alleen geloofde in wetenschap. Zoals tot
alle dingen die verboden zijn, heb ik me altijd tot de bijbel aangetrokken gevoeld.
Bij de voorstudie voor Suzanna heb ik mijn hartje kunnen ophalen.
Achteraf is gebleken dat ik mij met de bijbel enige vrijheid heb veroorloofd, vooral
wat de profeten Jeremias en Daniël betreft.
Hermanowski heeft het boek in het Duits vertaald en de Duitse kerkelijke censuur
heeft op mijn onortodoxe interpretatie gewezen. Het gevolg was dat er geen tweede
druk is verschenen, want het boek was op de markt gebracht door de Bonner
Buchgemeinde, die vooral een kristelijk publiek heeft. Een troost dan weer: Suzanna
gaat in pocketuitgave verschijnen.
De niet te vermijden vraag: hoe reageerde Marnix Gijsen op uw boek?
Hij ook heeft het als manuskript gelezen en hij toonde begrip voor mijn standpunt.
Hij kon mijn Joachim aanvaarden.
Een ruzie is het dan niet geweest?
Helemaal niet. Alleen een diskussie, die trouwens niet op letterkundig terrein lag.
Het boek kreeg een gunstige pers, want zowel Hubert Lampo in het ‘Nieuw Vlaams
Tijdschrift’ als Albert
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Westerlinck in ‘Dietsche Warande en Belfort’ hebben het uitdrukkelijk geloofd.
Ik kreeg ook veel persoonlijke reakties, vooral brieven van vrouwen die het konflikt
hadden aangevoeld zoals ik. Zij ook hadden het gevoel dat Suzanna onrecht was
aangedaan. Een ander positief gevolg, dat geen rechtstreeks verband houdt met de
literaire waarde van de roman, was dat vele vrouwen zich geholpen hadden gevoeld
door de sterkte van Suzanna. Ik weet wel dat deze menselijke reakties geen literaire
waardering insluiten, maar ik stel ze toch zeer op prijs. Ik noem hier graag een
voorbeeld.
Janine de Rop, die toen een moeilijke tijd doormaakte, heeft me na het verschijnen
van Suzanna geschreven en als gevolg van ons kontakt is ze ook beginnen schrijven.
Dat is een menselijke waarde, die voor mij meetelt.
Als men u heeft leren kennen, verwacht men dat van u, als ik dat mag zeggen.
Na Babylon kwam Italië. U schreef een boek over Pompeï onder de leuke titel:
‘Dag Faun!’
De inspiratie kreeg ik van het beeld van de dansende Faun van Pompeï, dat ik als
kind vaak in de werkkamer van een van mijn ooms had zien staan. Ik vond dat een
olijk figuurtje, dat lachte en danste. Toen ben ik me gaan afvragen: Pompeï, wat is
dat? Ik heb er veel over gelezen en gesproken en voelde me steeds meer aangetrokken.
Ik ben er dan naar toe gegaan en dat is voor mij zo een sterke belevenis geweest, dat
ik de behoefte gevoeld heb erover te schrijven. Ik heb met dat boek toekomstige
bezoekers willen voorbereiden op het kontakt met Pompeï, want als je als gewoon
toerist, zonder voorbereiding, een dergelijke plaats bezoekt, kom je er zo weinig in
de sfeer. Je kunt daar rondlopen en alleen stenen zien, maar je kunt er ook
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alles zien leven, zien wat er zich heeft afgespeeld en dat is heel wat. Het is dus een
soort reiskroniek en tevens een gids, waarvoor ik trouwens pentekeningen had gemaakt
die niet verschenen zijn.
Hebt u nooit gedichten geschreven?
Alleen karamelleverzen voor een verjaardag of zo, in de slechtste Van Beersstijl.
Met mijn broer Rik korrespondeerde ik wel eens in verzen en geregeld zonden we
mekaar limericks, over alles en nog wat.
U hebt er daar zeker van bewaard! Krijgen we een exclusiviteit?
Het zou wel tegenvallen: we houden er een eigen taal op na in de familie, afkomstig
van grootvader Van Beers, die voor oningewijden schier onbegrijpelijk is.
En het volgende boek?
Ligt bij ‘Diogenes’ al lang klaar en zou nu in de lente het licht zien.
Mogen we het tema kennen?
De titel ligt nog niet vast. Het is deze keer de geschiedenis van een man, die het
konflikt moet uitvechten of hij schilder dan wel musicus is. Het is een probleem dat
ikzelf gekend heb. Ik heb me altijd versnipperd, heb nooit iets ten volle uitgewerkt,
omdat er in het leven zoveel plezierige dingen te doen zijn! De man in dit boek heet
Raphaël - dat zou wel de titel kunnen worden. De vader van Raphaël wil dat hij
schilder wordt, omdat het hem zelf ontzegd werd. De tante daarentegen die hem
opvoedt, wil dat hij musicus wordt, omdat zij zangeres is. Raphaël is een zwak
karakter.
Tegenover hem staat een sterke figuur, waarvoor mijn
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broer Rik me heeft geïnspireerd: de man die veel weet en die er vastbesloten op
losgaat. Tegenover elkaar dus de man van de daad en de twijfelaar, de dromer. Er
komen nog andere konflikten van de moderne wereld bij te pas.
Ik denk dat het een hedendaagse roman is... In ieder geval, het is geen triestig
boek.
Hoe staat uw man tegenover uw werk?
Gust de Muynck:
Ik moedig het werk van mijn vrouw aan!
Yvonne de Man:
Dat is dan zuiver platonisch! Ik krijg van mijn man geen opbouwende kritiek. Hij
leest geen boek van mij zolang het niet af is.
En leest u zijn geschriften?
Yvonne de Man:
Ik lees ze. Zijn artikels over internationale politiek vind ik zeer interessant. Nog meer
bewonder ik de gemakkelijkheid waarmee hij ze neerpent.
U houdt allebei veel van sport. Hebt u dezelfde voorkeur?
Gust de Muynck:
Op voetbal na. Vroeger was het de skisport, die we trouwens in 1932 met de V.T.B.
in Vlaanderen hebben gelanceerd. Ook voor het alpinisme hebben we belangstelling
gewekt. Indertijd waren we ook bij de ijsberen en in die tijd hadden we nooit een
verkoudheid! Nu moeten we het wat rustiger doen: alleen nog wandelen en zwemmen.
Nog altijd?
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Yvonne de Man:
Nog altijd!
U bent sinds 3 december ook nog maar 70 jaar!
Uitzending: 3 maart 1965.
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Michel Seuphor
83, Avenue Emile Zola, Paris 15ième
- ‘L'art est la religion de notre temps.’
- ‘Ik ben een Vlaming van de diaspora: ik spreek en ik schrijf Frans, ik voel me
wereldburger maar ik hou nog altijd evenveel van Guido Gezelle, de grote
dichter.’
- ‘De wereld is geen boekske om te lezen in een hoekske. Wat is de wereld dan?
Spek in de pan!’
- ‘Wat ik vandaag zeg, kan morgen helemaal anders klinken.’

*
De avenue Emile Zola ligt niet ver van de Seine en 's avonds is het een prettige
ontspanning om even tot aan het water te wandelen. Je kunt ook even tot aan de
Eiffeltoren lopen en daar naar de tweede verdieping klimmen om neer te zien op
Parijs.
Het zijn twee wandelingen die Michel Seuphor graag in de late avond maakt. Hij
woont zes hoog in een huis dat
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van voor de eerste wereldoorlog dateert. Gelukkig is er een kleine lift die je echter
alleen maar mag gebruiken om naar boven te gaan: afdalen moet je via de vele treden
van de stevige houten trap. Op de zesde verdieping is het aan links en zodra de deur
opengaat, zie je boeken, boeken van Plato, van Kafka, van Sartre, Spinoza, Alain en
boeken van Michel Seuphor over de abstrakte kunst.
In deze vestibule spreekt de abstrakte kunst je ook aan met haar werken, die een
toevallige verzameling zijn en die in het vertrek ongewild een internationale sfeer
voelbaar maken. Van de Duitser Willi Baumeister Afrikanisches Bild uit 1942, van
de Italiaan Gino Severini een pastel van 1949 niet ver van een bronzen beeldje van
de Amerikaanse beeldhouwster Schnabel, dat L'Envol heet en van 1948 dateert.
Uit zijn dadaïstische periode (1920) is dit schilderij op zakkengoed van de Roemeen
Marcel Janco en in deze skulptuur gaf de Spaanse beeldhouwer Subirachs een syntese:
vóór het leven, de geboorte, het volle leven, de dood. Dit reliëf uit 1953 is van de
Engelse schilder Ben Nicholson en deze notebolsterbruine tekening - Dessin au brou
de noix - van hetzelfde jaar, is van de Fransman Pierre Soulages.
De Zwitserse beeldhouwer Gisiger maakte in 1957 deze ijzerkonstruktie en noemde
ze De rechters.
Van Fritz Wotruba, die de grootste beeldhouwer van Oostenrijk is, is deze tekening
met twee gestalten, en deze tekening met kleurpotloden is een van de eerste werken
van de Zwitserse Sophie Täuber, de eerste vrouw van Jean Arp.
*
Waarom heet de Antwerpenaar Ferdinand Berckelaers in Parijs Michel Seuphor?
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Er lijkt me in die vraag een addertje te zitten! U denkt waarschijnlijk dat het een
uiting is van francofilie en daar bent u er glad naast, want de naam Seuphor komt uit
het flamingantisme! Toen ik nog studeerde aan het franskiljons kollege op de
Frankrijklei in Antwerpen, werkte ik mee aan een klandestien gestencild tijdschriftje.
Om niet buitengegooid te worden, moest je daar dus onder pseudoniem schrijven.
Ik had op mijn tafel toen juist het boek Orpheus liggen van Salomon Reinach en ik
heb de letters van Orpheus eenvoudig omgekeerd. Voor 't eerst heb ik de naam
Seuphor gebruikt om een artikeltje te tekenen dat gericht was tegen de franskiljonse
leraars! Toen ik het kollege verlaten Kad, heb ik nog zelf een gedrukt tijdschriftje
uitgegeven dat De Klauwaart heette en waarvan ér vijf nummers verschenen. Om
het aan de man te brengen, ging ik aan de poort van mijn oud kollege staan en verkocht
het aan mijn vroegere medeleerlingen!
U was dus al vroeg flamingant? Van huize uit?
O nee, zelfs integendeel! Mijn moeder was verwoed francofiel en ik had heel de
familie tegen mij. Ik stond genoteerd als een geweldige revolutionair en men
voorspelde mij dat ik op het schavot zou sterven. Mijn moeder had haar opvoeding
in een deftig Frans pensionaat gekregen. Ze was literair tamelijk geschoold en liep
hoog op met de jonge Franse literatuur van die dagen. Ze was volledig fransgezind.
Vanwaar kwam uw flamingantisme dan? Van uw vader?
Nee, die was ook Frans georiënteerd en mijn vader heb ik al verloren toen ik negen
was. Hij was primus perpetuus geweest in hetzelfde kollege waar ik het er heel wat
minder goed afbracht. Hij sprak vlot Latijn en las vlot Grieks. Hij werkte als klerk
aan de haven maar is jong aan een long-
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ziekte gestorven.
Mijn Vlaamse overtuiging kreeg ik van de literatuur en vooral van Guido Gezelle.
Ze werd ook sterk beïnvloed door de hele atmosfeer van die tijd, die de dadendrang
van de jeugd sterk aansprak. De liederavonden van Jef van Hoof maakten mij
geestdriftig en ook door de muziek van Peter Benoit werd ik sterk beïnvloed. Ik
herinner me nog zeer goed de uitvoering van een oratorium van Peter Benoit op de
Groenplaats te Antwerpen, onder de leiding van Keurvels. Dat was in 1913, ik was
toen twaalf jaar. Er was een enorme estrade gebouwd met aan de ene kant het publiek
en aan de andere kant de uitvoerders. Het moet De oorlog geweest zijn of iets in die
aard. Vanop de hoge toren klonk bazuingeschal en dan begon Keurvels te dirigeren.
Ik stond daar in de buurt want ik had geen geld om een toegangskaartje te betalen.
Ik ben toen geweldig onder de indruk gekomen van de muziek en dat is overgeslagen
op al wat Vlaams was.
Is daar iets van overgebleven?
Guido Gezelle! Ik ben later veranderd, ik heb een evolutie doorgemaakt, vooral dan
toen ik als achttienjarige jongen Nietzsche las en Pascal en Walt Whitman. Flamingant
ben ik gebleven tot ik definitief naar Parijs kwam. Daar ben ik internationaal
geworden. Maar Gezelle is altijd gebleven. Ik heb veel later nog 22 gedichten van
Gezelle in het Frans vertaald. Daar was Pachthofschilderinge bij en Groeninge'ns
grootheid met het bekende Het Vlaamse heer staat immer pal! De vertaling verscheen
in 1939 in Mesure, een Frans literair luxetijdschrift uitgegeven door Paulhan. In 1943
werd de vertaling nog eens herdrukt in het katolieke tijdschrift Résurrection, dat een
speciaal nummer wijdde aan Gezelle waarvoor ik dan nog een inleiding geschreven
heb ook.
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Mogen we daar niet een voorbeeld van horen?
Die vertaling is zeer slecht. Ge kunt Gezelle niet vertalen. Als ge nu die taalmuziek
hoort van
‘O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken aan,
wat zie ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!’

hoe kunt ge u dan verzoenen met een Franse tekst:
‘O minuscule alerte chose
Allant sur l'eau si prestement
Avec ton noir petit caban
Que j'aime ô j'aime te voir écrire
Sur l'onde claire en zigzaguant!
Tu vas, tu viens, repars, tournoies,
Et sans que jambe ou bras te voie
Tu cours, tu poursuis ton destin;
Et sans qu'un oeil aucun te sache
Tu parais sûr de tes chemins.’

Groeninge'ns grootheid kreeg als Franse titel Grandeur de Courtrai ou la bataille
des éperons d'or. De bekende aanhef luidde in Franse versie:
‘L'armée flamande est immobile,
car elle veut vaincre ou mourir.
Ici et là, aux longues lances,
les lions dansent!’

De rest is nog slechter. Poëzie is niet te vertalen.
U was aanwezig op de dramatische Guldensporenviering in Antwerpen in 1920 toen
Herman vanden Reeck werd neergekogeld. U hebt die episode uitvoerig beschreven
in uw roman ‘Olivier Trickmansholm’. Wat is daar gebeurd?
De manifestatie was verboden in Antwerpen en de beto-
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gers kwamen dan samen in Borgerhout waar er geen verbod was. Er was daar zoveel
volk en zoveel entoesiasme dat er geen houden aan was en wij toch de stad introkken.
Toen de lange stoet, zingend en roepend, door de Van Arteveldestraat marcheerde,
liep ik achteraan, gewapend met een grote wandelstok. Op dat ogenblik hoorden we
schieten langs de kant van het Centraalstation. Het was de politie, die als bedreiging
in de lucht schoot. Het volk zag dat aan als een overwinning en stapte viktorie jubelend
de De Keyserlei op. Toen de stoet aan de Meir kwam, was ik aan de kop geraakt en
daar werd ik ineens bij de arm genomen door vrienden.
Ik kijk op en zie Herman vanden Reeck naast mij. Herman, die socialist was,
beschouwde mij als katoliek en in een opwelling van entoesiasme hebben wij mekaar
een arm gegeven om zingend voorbij het paleis van de koning te defileren. Het was
een indrukwekkend moment. De leiders schouwden daar de stoet, er waren de vlaggen,
voor het paleis stonden de politie en het leger opgesteld en de soldaten salueerden
voor de vlaggen. Het was een echte triomf. Heel de Vlaamse elite was daar aanwezig
en Frans van Cauwelaert, Lode Baekelmans en Herman Vos spraken ons toe. Toen
klonk de kreet: ‘Naar de Grote Markt en daar ontbinden!’ Voor het
politiekommissariaat stond een hele menigte agenten, die niet getrokken sabels
chargeerden. Ik weet niet precies wat er toen gebeurde maar op een zeker ogenblik
stond ik met vier, vijf andere jongens gedrukt tegen het standbeeld van Brabo terwijl
de politie op ons inhakte. Ik verdedigde mij met mijn wandelstok en ik deed dat zo
heftig dat de stok in tweeën brak! Ik stond dan ineens bijna alleen op de Grote Markt
want de politie had de massa naar de Eiermarkt gedreven. Daar begon dan een gevecht
om de leeuwevlag. Meisjes hadden ze in handen en de politie probeerde ze uit haar
handen te trekken.
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Iemand riep om hulp voor de meisjes. Er viel een schot, ik zag een jonge man vallen
en zag dat het Herman vanden Reeck was. Ik liep er naartoe maar de politie duwde
me weg. Duizenden mensen hebben dat zien gebeuren. Toen ik later op de Meir
kwam, zei een vrouw me dat ik bloedde. Mijn hoofd was inderdaad vol bloed van
de sabelhouwen en ik had er niets van gemerkt.
Wat is dan de verklaring geweest?
De politie heeft beweerd dat de agent in staat van wettige zelfverdediging heeft
gehandeld. Herman vanden Reeck werd stervend naar het gasthuis gebracht en buiten
de politie werd niemand bij hem toegelaten tot hij gestorven is.
Staan al die feiten onverbloemd in uw roman?
Wat mijn Vlaamse ervaringen betreft, heb ik aan de geschiedenis niets veranderd.
Het is een soort autobiografie zonder dat ze het precies is. Ik bedoel dat ik soms wat
heb moeten aanpassen omdat de werkelijkheid te veel details geeft. Op het einde b.v.
gaat de held Olivier terug naar Vlaanderen en sterft er in Vremde bij Antwerpen.
Maar verder is het de akkurate geschiedenis van mijn jeugd, van mijn kollegejaren
en van de Vlaamse Beweging van die tijd. Ik heb nooit begrepen dat men dat boek
in het Nederlands niet vertaald heeft: het moest normaal een Vlaams suksesboek
worden. De Franse uitgave is lang uitverkocht. Alleen in De Standaard heeft men
er ooit een hoofdartikel aan gewijd op de eerste bladzijde.
Wellicht luistert op dit ogenblik een verstandig uitgever en is hij dankbaar voor de
tip! Laten we hem een bladzijde als voorproef horen:
‘Lode Vermael mourut à l'hôpital. Quelques heures avant sa mort, le commissaire
Deye s'enferma seul avec le mori-

Joos Florquin, Ten huize van... 4

164
bond et ressortit bientôt ayant dans sa poche un précieux papier par lequel Vermael
déclarait, entre autres choses, que l'agent de police avait agi en état de légitime
défense.
Malgréle scandale, Deye ne fut pas inquiété et garda son poste de commissaire
de police du quartier de l'Hôtel de Ville.
Les funérailles de Lode Vermael furent grandioses et, mieux encore que pour la
manifestation interdite, l'union se fit de tous les partis flamands derrière ce cadavre
de dix-neuf ans. Mais la cause était loin d'être gagnée: les Flamands avaient de
puissants ennemis dans leur ville principale. Et le moins acharné n'était pas le
commissaire Deye.
Celui-ci, un soir, fit arrêter, à son passage, devant l'hôtel de ville, un groupe de
flamingants qui s'en revenaient, chantant, d'un “liederenavond”. Trickmansholm
était parmi eux. Lorsqu'on vérifia, au poste, les pièces d'identité, on constata que
sur celle de Trickmansholm, la mention “belge” était barrée, et le mot “flamand”
écrit au-dessus. Dès lors, Deye s'occupa lui-même donner deux ou trois coups de
pied à sa victime, gisant à terre, et proféra ces nobles paroles:
- Crapule flamande, vermine de peste, on devrait pour vous autres réinventer les
galères. Toi, mon gaillard, je saurai bien prouver que tu es un activiste, un boche,
un traître à la patrie. Cela ne traîne pas quand je m'en occupe, moi, je suis tout aux
petits soins pour ce lâche populo flamingant. D'abord, je tiens les pièces a conviction:
Tri... Trickmansholm - qu'est-ce qu'il s'est foutu comme nom celui-là! - on te mènera
à la trique, Trickmansholm. Monsieur est donc Flamand, non pas Belge. Tiens, voilà
pour le Flamand, et voilà pour le Belge, et voilà une petite caresse de plus pour te
faire penser à ta petite amie.
L'affaire ne paraissait pas assez grave quand même pour
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qu'on pût le garder longtemps au dépôt, et le lendemain matin, après la signature
d'un interminable procès-verbal, on le laissa rentrer chez lui.’
In 1921 stichtte u ‘Het Overzicht’, een tijdschrift met ruime internationale
belangstelling, dat aanvankelijk evenwel sterk strijdend Vlaams was.
Het Overzicht heb ik gesticht met Geert Pijnenburg, die daarvóór al met Tralbaut
een tijdschrift had gesticht waarvan maar twee of drie nummers verschenen. Het
heette Staatsgevaarlijk en op de eerste bladzijde, die geel was, stond een ontploffende
bom afgebeeld. Zo gevaarlijk was het nu toch ook weer niet!
Vanwaar kwam uw titel ‘Het Overzicht’?
Het was de meest banale titel die we konden vinden en die de idee van het Franse
La revue weergaf. Wij wilden iets levends hebben want wij vonden dat er niets was.
De wil tot daad was de idee. Aanvankelijk was het inderdaad vooruitstrevend Vlaams.
Wij ijverden voor een Vlaamse universiteit, voor amnestie, voor het Vlaams
nationalisme. Bij de eerste verjaardag van de dood van Herman vanden Reeck
brachten wij een groot artikel over hem.
Hoe kwam het dan dat achteraf het artistieke het overwicht kreeg?
Aan de oorsprong daarvan ligt een voordracht die de Nederlandse schilder Theo van
Doesburg over de nieuwe beelding, ‘Die neue Gestaltung’, op grond van de ideeën
van Piet Mondriaan kwam geven. Dat was einde oktober 1921.
Van Doesburg was de stichter en promotor van de beweging, die achteraf het
tijdschrift De Stijl uitgaf. De geestelijke vader ervan was eigenlijk ook Mondriaan.
Van Does-
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burg met zijn beweeglijke geest, begreep de diepte van de ideeën van Mondriaan en
stichtte tegen de zin van Mondriaan het tijdschrift. Toch neemt Mondriaan in het
tijdschrift de grootste plaats in en hij heeft er ook veel in geschreven, o.m. zijn
interessante dialogen over moderne kunst, die ik later dan in het Frans vertaald heb.
Wat was er nieuw in die ideeën?
Alles in de schilderkunst en de architektuur werd gereduceerd tot de horizontale en
de vertikale beweging en daaruit vloeide dan de hele filozofie voort, die men tot in
de verhouding man-vrouw kan voortzetten. Toen ik Van Doesburg die opvattingen
hoorde uiteenzetten, vond ik dat daar niet het vooruitstrevende werd voorgestaan
maar het uiterste van het meest vooruitstevende, het absolute eindpunt van het
abstrakte. Toen ik een jaar later Mondriaan in Parijs bezocht, zag ik dat absoluut
abstrakte eindpunt, dat filozofisch postulaat en deze zijnswijze in een mens
verwerkelijkt.
Dat vond dan zijn weerslag in ‘Het Overzicht’ en zo viel het aksent meer en meer op
de kunst. U stond toch niet alleen in het tijdschrift?
Zeker niet en iemand die mij in dezelfde richting heeft beinvloed, is de Antwerpse
schilder Jozef Peeters. Van in het begin sprak ik met Peeters af dat we de medewerkers
van De Stijl in ons tijdschrift niet zouden opnemen om niet beïnvloed te worden. We
wilden iets typisch Vlaams provoceren en voortbrengen. Peeters ging erg ver, ik
vond dat hij extreem was maar dat trok mij aan. Hij had iedereen tegen zich en
iedereen lachte hem uit, maar ik vond dat hij helemaal niet belachelijk was. Dat hij
het bij 't rechte eind had, is nu overklaar want wat Peeters in die jaren geschilderd
heeft, vindt men nu bij de beste moder-
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nen terug. Peeters was een merkwaardig man, die goed op de hoogte was van heel
de moderne beweging en hij is het die mij heeft ingewijd in die wereld. Ik ben in
1922 met hem naar Berlijn gegaan en dat is een van de belangrijkste episodes van
mijn leven geworden. Ik heb daar kennis gemaakt met Walden, met Marinetti, Gabo
en zoveel anderen. Er heerste daar in Berlijn een ongelooflijke atmosfeer, die heel
vreemd was. Het was de tijd van de inflatie maar wij hadden Belgisch geld en met
een halve frank kondt ge ook de halve wereld kopen. We hebben daar toen voor een
prikje op de hoek van de Kurfürstendamm een luxueuze flat gehuurd: we hadden elk
drie, vier kamers, salon, fumoir, badkamer, het ene al luxueuzer dan het andere. Maar
in dat arme Berlijn bestonden er in de intellektuele kringen sterke spanningen en in
alle gesprekken kwam Parijs weer als vast tema. Dat boek was in Parijs verschenen,
in Parijs had die tentoonstelling plaats, in Parijs dit en in Parijs dat. Parijs was het
Mekka, men aanbad Parijs in deze jaren na de oorlog. Toen ik dat hoorde, voelde ik
me als het ware schuldig, want ik was nooit in Parijs geweest!
Zo gauw ik weer in Antwerpen was, maakte ik vlug een nummer van Het Overzicht
klaar en vertrok dan in 't geniep naar Parijs om eens te gaan zien hoe het daar was.
Peeters was twee jaar voordien in Parijs geweest en had me een heleboel introdukties
bezorgd maar de eerste week heb ik niemand bezocht. Op mijn eentje liep ik overal
rond en dan, na een week, voelde ik me ineens thuis. Dan ben ik ettelijke kunstenaars
gaan bezoeken en ik vond daar een ambiance die ik nooit gekend had. Ik werd overal
hartelijk en open ontvangen en tijdens die twee ongelooflijke weken heb ik
ontmoetingen gehad met Fernand Léger, Mondriaan, Robert Delaunay, Albert Gleizes,
Jean Cocteau, Tzara, Blaise Cendrars en vele anderen. Toen ik in Antwerpen
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terugkwam, had ik maar één verlangen: zo snel mogelijk weer naar Parijs.
U moet in die jaren ongetwijfeld Van Ostaijen gekend hebben.
Ik heb hem in 1923 dagelijks ontmoet maar we konden het met mekaar helemaal
niet vinden. Ik was vegetaal en hij mineraal. Ik was entoesiast en hij was ijzer, ijskoud,
een cynicus met wie ik steeds opnieuw in botsing kwam. Ik had in zijn ogen ook iets
onvergeeflijks gedaan: ik had Het Overzicht gesticht en dat had niet mogen gebeuren,
dat was iets wat hij had moeten doen, dan zou het veel beter geweest zijn. Ik had
daarvoor wel begrip en nodigde hem dan ook uit mee te werken. Daar is dan de
geschiedenis van de Voetbalmatch tussen gekomen, die u wel kent.
Ik hoor toch graag uw lezing!
Ik krijg voor Het Overzicht een gedicht getiteld Voetbalmatch. De tekst was getikt,
ook de naam onderaan, Paul van Ostaijen. Ik publiceer het onmiddellijk in het
decembernummer van Het Overzicht. Onmiddellijk na het verschijnen van het nummer
krijg ik van Van Ostaijen een woedende en beledigende brief, zoals ik er in mijn
leven geen tweede meer heb ontvangen. Hij schold me uit, verweet me dat ik een
amateur was, dat ik door mijn domheid van moderne dichtkunst niets kon begrijpen,
dat het schandalig was te durven veronderstellen dat het gedicht van hem was, enz.
Ik heb die brief nu vier maanden geleden nog eens herlezen en ik vond hem toen nog
zo beledigend, dat ik hem verscheurd heb.
Wij hebben dan in Het Overzicht van september 1922, onder de titel Terrechtwijzing
(sic!) volgende mededeling geplaatst: ‘De heer Paul van Ostaijen verzoekt ons te
melden dat hij weigert het vaderschap over “Voetbal-
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match” te erkennen, en overigens weinig geneigdheid voelt dit gedicht als pleegkind
aan te nemen. Het onderzoek wordt voortgezet.’
Was het dan werkelijk een mystifikatie?
Van Ostaijen heeft dat altijd volgehouden en ik denk dat het gedicht inderdaad niet
van hem was. Toen al dachten velen dat het een valstrik was en ik geloof dat het het
werk geweest is van Victor J. Brunclair, die een farceur was en zich altijd met
dergelijke dingen bezighield. Daarbij was hij terwille van Bezette Stad jaloers op
Van Ostaijen en hij werkte mee aan Het Overzicht. Bewijzen kan ik het niet. Later
heeft Van Ostaijen dan wel gevraagd om mee te werken aan Het Overzicht. Die
brieven heb ik wel bewaard. Hij wenste kritieken te schrijven over al de facetten van
de moderne kunst, over boeken evengoed als over de muziek.
Zullen we de herinnering aan dat gedicht even opfrissen en de eerste verzen citeren?
Het staat in het ‘Verzameld Werk’ van Paul van Ostaijen!
Hip Hip Hoe
Hoe
Hoé
Sienjaal
Knallende voeten
Paarswitte lijnen en roodzwarte
Herauten

U hebt Antwerpen dan definitief verlaten, naar wordt gezegd omdat de moderne
kunst er geen gunstige weerklank vond.
Het was een logisch gevolg van mijn ervaringen. In Antwerpen liep alles verkeerd,
ik vond er geen echo van wat
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me bezielde, ik had er zelfs bijna geen relaties meer. Het Overzicht had meer
weerklank in het buitenland, we verkochten zelfs meer nummers in Nederland dan
in Vlaanderen. Het belangrijkste resultaat van de beweging was de uitwisseling met
andere moderne tijdschriften. Er was een hele internationale beweging aan de gang,
die zich uitte in tijdschriftjes met kleine oplage maar die de hele wereld door geruild
werden. Er was L'Esprit Nouveau, L'CEuf Dur en Les Feuilles Libres in Parijs. Uit
Londen kwam The little Review en uit Nederland De Stijl. Duitsland bezorgde Der
Sturm, Das Kunstblatt en Der Querschnitt. In Italië was er Noi, in Servië Zenith, in
Polen Pasmo en Bloc, in Wenen Ma. Dat klimaat wilde ik vinden en dat vond ik in
Parijs en niet in Antwerpen. Antwerpen was de woestijn, Parijs het leven.
In Vlaanderen waren er toen toch al schilders die abstrakt schilderden?
Om te beginnen Jozef Peeters. Dan Victor Servranckx, Felix de Boeck, Paul Joostens,
Karel Maes, Edmond van Dooren. Van Dooren b.v. was een uitstekend abstrakt
schilder en graveur. Het Overzicht heeft van hem een map met abstrakte houtsneden
bezorgd en dat werk lijkt op wat vele moderne schilders nu doen.
U citeert maar steeds weer Jozef Peeters. Wie was hij?
Een uitstekend schilder, degelijk akademisch geschoold, die trapsgewijze van het
figuratieve naar het abstrakte is overgegaan en die zich zeer bewust was van wat hij
deed. Hij was gehuwd met een onderwijzeres, die voor hem een grote steun is geweest.
Toen ik Antwerpen verliet, hield Peeters op met schilderen. Toen ik hem jaren later
eens in Antwerpen op de tram ontmoette, vertelde hij mij dat hij niet meer schilderde
omdat hij zich moest bezighouden
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met de opvoeding van zijn twee kinderen. Daar zijn werk geen kopers vond, moest
zijn vrouw voor het dagelijks brood werken en zorgde hij voor de kinderen en deed
de keuken. ‘Maar,’ zei Peeters, ‘ik ben twintig jaar vooruit op de anderen, ik kan
wachten tot de kinderen groot zijn.’ Ik vond dat belachelijk en ik heb daarover in
mijn studie Un renouveau de la peinture en Belgique flamande uitvoerige kommentaar
uitgebracht. Men is nooit vooruit op de anderen. Ik heb Peeters dan opnieuw bezocht
in 1955, toen hij weer was beginnen te schilderen. Hij maakte aarzelend figuratieve
dingen, die zeer knap waren. Zo schilderde hij b.v. wat hij buiten zag, weerkaatst in
een bol. Hij begon met de moeilijkste akademische dingen en groeide dan weer naar
het abstrakte. Vóór hij stierf, heeft hij nog een paar zeer mooie schilderijen gemaakt.
Ik heb in mijn Dictionnaire de l'art abstrait tijdens zijn leven nog een van zijn eerste
lino's gepubliceerd, en dat is voor hem een grote aanmoediging geweest. Zijn
appartement in Antwerpen, waar nu zijn dochter Godelieve woont, heeft hij zelf
helemaal plasticistisch beschilderd en de meubels werden gemaakt naar zijn eigen
tekeningen. Nu zijn die meubels een beetje zwaar maar ze zijn toch zeer interessant
als men bedenkt dat die in 1923 werden bedacht en gemaakt.
*
In deze werkkamer en aan deze schrijftafel schrijft Michel Seuphor zijn literair werk
en zijn kunstkritiek. Achter hem staat een werkbiblioteek waarin o.m. alle nuttige
woordenboeken hun plaats hebben: Latijn, Grieks, Frans, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans en Nederlands.
We zouden deze kamer het vertrek van 1923 kunnen noemen omdat diverse doeken
toevallig die datering hebben. Van Jozef Peeters is er een Kompositie, die voor de
tijd rijk en sensueel is, met iets van een Vlaamse overvloed in koloriet en kompositie.
Een abstrakt met figuratieve
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reminiscenties is De schilder, een merkwaardig doek van Willi Baumeister en nog
altijd van 1923 is deze akwarel van Kandinsky, waarin de lyriek nog vecht met het
konstruktivisme.
Uit datzelfde jaar nog is De schroef, een akwarel van Robert Delaunay die een
studie was voor een groter werk. Van zijn vrouw Sonia is deze gouache, maar dan
van 1916.
Een verrukkelijk beeldhouwwerk in wit marmer uit 1938 is de Droom van een uil
door Jean Arp. De perfekte harmonie van gebogen lijnen kan zowel een klassiek
naakt als een bloemenknop suggereren.
Dit brons van de Argentijnse beeldhouwster Alicia Penalba heet Liturgie végétale.
Het suggereert dat het opgaan van het vegetale naar de zon toe, iets liturgisch heeft.
Gebroken ritme nr. 11 heet deze ijzerkonstruktie van de Italiaanse beeldhouwer
Berto Lardera en deze andere - zonder naam - is van de Zuidamerikaan Marino di
Teana.
Als een van de beste werken van de Vlaamse schilder Luc Peire beschouwt Michel
Seuphor dit tableau dat Tessa heet en als 't ware een muziek van vertikalen is.
Van Michel Seuphor zelf is dit tableau-poème, een kollagetekening. De maxime
luidt:
‘Quand la mesure
est pleine la fête
commence. Quand
la mesure est
pleine la comédie
finit.
Seul ce qui
déborde - un peu
un juste peu vaut la peine
d'être bu.’
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Deze wijsheid heeft de Franse toondichter Paul Arma voor een modern oratorium
geïnspireerd.
Als we dan nog even naar buiten kijken, zien we over de Parijse daken de hemel
boven de Porte de Versailles.
*
In 1925 hebt u zich definitief en met entoesiasme in Parijs gevestigd. Maar in uw
roman ‘Le Visage de Senlis’, die in 1947 verschijnt, kamt u het Parijs uit die jaren
ongenadig af. U typeert Parijs als een milieu van artistieke en intellektuele intriganten,
waar broodnijd schering en inslag is en waar de valse waarden hoog gekwoteerd
staan.
Parijs was en is ook dit alles. Ik heb die roman geschreven toen ik afgezonderd leefde
in een streek, waar alleen rotsen en wijngaarden waren en waar ik honger heb gehad.
Ik ben daar ziek geworden en in die toestand heb ik teruggedacht aan het Parijs tussen
de jaren 1927-32, waar ik ook honger heb geleden. Maar die honger in Parijs was
veel erger omdat het gebeurde in een milieu van rijke overvloed. Mijn held, die een
intellektueel is, krepeert van honger in dat rijke milieu, precies als slachtoffer van
intriges en van de ongezonde toestanden in de intellektuele en artistieke kringen.
Parijs is dat allemaal, maar Parijs is ook nog meer: het is een draaischijf waar men
met de hele wereld te doen krijgt, vooral dan als men in Parijs leeft alsof men er niet
is. Er komen hier mensen uit de hele wereld en in deze kamer worden alle talen
gesproken, evengoed Duits als Engels, Italiaans als Nederlands. Dat is het
merkwaardige aan deze stad en het is daaraan te danken dat die boeken over kunst
van mij in vijf, zes talen verschijnen, wat niet zou mogelijk zijn als ik in Anduze
leefde of in Antwerpen. Parijs dwingt u uit uw schelp te komen, men kan zich hier
niet in een ivoren toren opsluiten. Men voelt zich gedwon-
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gen naar een tentoonstelling te gaan zien. Dat brengt de meest eenzame,
kontemplatieve mens in kontakt met een reeks aktiviteiten die van hem - als hij wil
en talen spreekt - een wereldburger maken, wat heel wat anders is dan een Parijzenaar.
Toekomende week komt mijn vriend Gottfried Honegger uit Zwitserland hier op
bezoek en in oktober komt Stanton Macdonald-Wright, een van de eerste Amerikaanse
abstrakte schilders. Hij moet in Londen en Duitsland zijn en hij komt alleen naar
Parijs omdat ik hier ben. Dat is Parijs: une plaque tournante.
Toch hebt u ook elders dan in Parijs belangrijke kontakten gehad. In 1925 b.v. was
u in Menton, waar u Georges Vantongerloo hebt ontmoet. Waarom was deze
kennismaking belangrijk?
De Antwerpenaar Vantongerloo, die nu nog in Parijs leeft1, was een van de
ondertekenaars van het eerste manifest van De Stijl, naast Van Doesburg en
Mondriaan. In die Nederlandse beweging was hij de enige Vlaming en ook was hij
de beeldhouwer van De Stijl. De andere medewerkers van De Stijl waren schilders
en architekten, terwijl Vantongerloo schilder en beeldhouwer was.
Ik moest op een zeker ogenblik naar Rome om met Marinetti een kongres voor
alle internationale kunsten te organizeren. Dat kongres zou plaatshebben in Antwerpen
en Brussel, onder de leiding van Marinetti en mij. Met het weinige geld dat ik had,
trok ik naar Rome maar stapte eerst uit in Menton, dat op de weg lag.
Ik heb daar een kamertje gehuurd en ben er drie maanden gebleven om met
Vantongerloo samen te zijn en Italiaans te leren. Daarna ben ik naar Rome doorgereisd
en heb ook daar vier maanden verbleven maar van het kongres is niets

1

Georges Vantongerloo overleed in Parijs op 8 oktober 1965. Dit gesprek werd gefilmd in
augustus.
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gekomen. Volgens Marinetti moest heel het kongres futuristisch zijn of anders wilde
hij niet betalen. Ik verzette mij daartegen omdat ik vond dat het futurisme heel de
beweging niet uitputte. Heel de moderne kunst is een heel rijk complex waarin het
futurisme een eigen deel had zoals het dadaïsme, het konstruktivisme, het
neoplasticisme en nog meer.
In Parijs dan hebt u in die jaren grote vriendschap gesloten met Mondriaan. In 1956
verscheen er een standaardwerk van u over Mondriaan. Kunt u in kort bestek de
waarde en de betekenis van Mondriaan karakterizeren?
Mondriaan is inderdaad mijn grote vriend geweest. Ik ben de enige met wie hij ooit
in samenwerking iets heeft willen maken. Hij heeft drie decors ontworpen voor een
toneelstukje dat ik in Rome in 1926 heb geschreven, iets heel abstrakts L'Ephémère
est éternel. Het staat in mijn boek Lecture élémentaire en het werd later, met de
decors van Mondriaan, opnieuw uitgegeven in Cinquième Saison.
Samen met Mondriaan heb ik ook een Tableau-poème gemaakt. Het was toen wat
mode een schilderij te maken met letters en woorden. Een kunstenaar vertelde me
dat er een tentoonstelling van dergelijke tableaux-poèmes plaats had in een café aan
de Porte d'Orléans. Ik kom een kwartier later bij Mondriaan en vertel hem dat nieuwtje
en hij reageert onmiddellijk: ‘Ik zou het leuk vinden iets met jou te doen, kerel!’ In
de nacht nog heb ik een stukje geschreven en het hem onmiddellijk per brief bezorgd.
Drie dagen later was de gouache klaar: hij had de letters van de schrijfmachine iets
groter nagemaakt. In de reeks van deze tableaux-poèmes is het een van de
merkwaardigste dingen. Het hangt daar en is me sinds die 16de mei 1928 een kostbaar
geschenk gebleven.
‘Ilot physique Seuphor sous l'aile de Mondrian sous les
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drapeaux sérieux du neo-plasticisme...’
Wat waardeerde u vooral in Mondriaan?
Ik had voor hem grote bewondering en eerbied. Elke dag was ik opnieuw verwonderd
over de eenvoud, de oprechtheid en de echtheid van deze man. Niets was vals bij die
mens. Hij wou nooit over godsdienst spreken maar hij had iets religieus en dat maakte
van hem iets aparts, iets geheel anders dan de anderen die ik in Parijs en die ik ooit
heb ontmoet.
Ik heb Mondriaan in Parijs leren kennen via Peeters, die Mondriaan te beperkt
vond maar ik denk dat Peeters afgeschrikt werd door het radikale van Mondriaan.
Mondriaan heeft aan de hele evolutie van de moderne schilderkunst, die begint met
het impressionisme, doorgaat in het expressionisme over het konstruktivisme enz.,
eens en voorgoed een eindpunt gezet door tot de uiterste konsekwenties van al die
postulaten door te breken en te gaan tot het absolute eindpunt: dat is het horizontale
en het vertikale, die elkaar doorkruisen maar zo, dat het op asymmetrische wijze
geschiedt en ze aldus kompositie en spanning voortbrengen. Die muur, die Mondriaan
gebouwd heeft, staat er nu al veertig jaar en wij zijn aan de andere kant van de muur,
daar waar alles weer kan beginnen maar niet zonder zijn les, en die les heeft in heel
de moderne wereld een spanning gebracht als in het schilderij.
Het is door de uiterst zuivere simplifikatie van Mondriaan dat het tegengestelde
geboren is: het tachisme en de informele kunst. Ze zijn teruggebotst, het is normaal,
het is als de beweging van ebbe en vloed. Mondriaan is tot de uiterste stijl gegaan,
zover dat er bijna geen bloed meer was en alleen het geraamte overbleef, maar hij
heeft dan ook aangetoond dat er een geraamte is. Eens dat het zover is, is er weer
bloed nodig.
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Mondriaan beïnvloedde u zo sterk dat u op zijn Mondriaans bent gaan schilderen.
Gouaches ja, dat was in 1929, maar ik heb er bewust mee opgehouden omdat het te
sterk aansloot bij Mondriaan, zonder dat het iets bij Mondriaan bijbracht. Het was
ook niet mogelijk verder te gaan en zo was mijn werk alleen maar nadoen en aan
namaak wilde ik niet doen. Later heeft men mij gezegd, dat ik de eerste ben geweest,
die in het neoplasticisme de dubbele lijn heeft gebruikt. In 1932 werd over dat
aanwenden van die dubbele lijn in Parijs fel gediskussieerd. Miss Moss, een Engelse
leerlinge van Mondriaan, had met die dubbele lijn een schilderij gemaakt en
Mondriaan ook. Bij mij was dat al gebeurd in 1929 maar dat zijn natuurlijk
scholastieke diskussies.
Dat boek over Mondriaan is een sukses geweest.
Ik heb er niet over te klagen. Het verscheen terzelfder tijd in Parijs, New York, Keulen
en Milaan.
Toen u aan dat boek werkte, moest u vaak naar Nederland en ik heb horen vertellen
dat u in die tijd nooit in België wilde afstappen. Het was zelfs zo erg dat u uw zuster
b.v. in het station te Antwerpen liet komen om ze te groeten!
Dat was in 1950-51 en ik reisde toen inderdaad altijd zo snel mogelijk door België.
Ik had in Vlaanderen geen enkele kennis of vriend meer en er kwam uit dat land voor
mij nooit iets aangenaams. In 1946 was ik naar België gekomen om mijn zuster te
bezoeken. Ik vond Antwerpen toen zo leeg dat ik er ziek van werd in mijn
geboortestad te zijn. Ik had daar honderden mensen gekend, ik had er zo sterk in de
beweging gestaan en als ik dan langs de De Keyserlei liep, zag ik geen enkel bekend
gezicht. Ik vond het er akelig.
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In diezelfde tijd had de groep ‘L'Occident’ in Brussel mij gevraagd een lezing te
houden over La situation de la poésie moderne. Ik had die lezing weken voorbereid
en ik dacht dat ik iets nieuws zou brengen. Op de dag en het uur dat ik de lezing zou
houden, was er evenwel een ander dichter uitgenodigd, die moest voorgaan. De lezing
werd uitgesteld, dan weer vastgesteld en opnieuw uitgesteld en daarbij waren die lui
in Brussel zo onbeschaamd, dat ze mij de schuld van alles gaven. Ik heb dan maar
het stof van mijn voeten geschud.
In Nederland daarentegen voelde ik me thuis. Ik voelde me trouwens overal thuis:
in Londen, in Duitsland, in Amerika, maar niet in Antwerpen en Brussel.
Een paar jaar later is dat beter geworden. Ik had toen opnieuw kontakt met Peeters,
ook met het Hessenhuis, en Maurits Bilcke is mij in Parijs komen opzoeken. Dat was
het eerste Vlaams bezoek na zoveel jaren. Hij sprak me over Het Overzicht en zo
hoorde ik dat alles toch niet was vergeten.
*
Ook in deze woon-, zit- en eetkamer is de moderne kunst sfeer scheppend.
Van de grote vriend, de Straatsburger Jean Arps, staat hier een uniek stuk uit 1947
in pierre de Brozé, Chinese schaduw. Het valt op door de tactiele rijkdom van vormen
en de verscheidenheid van curven charmeert zowel de tastzin als het oog. Van dezelfde
meester hangt hier een reliëf, Géometrie matinale, dat ook aan een vogel met open
bek kan doen denken. Nog een ander in haagbeukenhout is van 1932.
Deze collage is dan weer van de Roemeense schilderes Jeanne Cappel. Dit is een
projekt van Sonia Delaunay voor de omslag van een catalogus, en deze tekening, die
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met kleur werd verrijkt, is van de geraffineerde Italiaanse schilder Bonfanti.
Teken des tijds heet dit grafisme of soort monogram van Francis Picabia. Het is
olieverf op doek, oranje lijn op zwart en blauw.
Van de gastheer zelf is deze collage die Le Radieux heet, een gele cirkel met
kruislijnen op afwisselend grijs.
Van Michel Seuphor is eveneens deze grote tekening in zes delen, die een gelaat
suggereert en de innerlijke oneindigheid. De schilder noemt het Prajna paramita en
deze Hindoese naam betekent: de hoogste kennis. Van de 15 soortgelijke werken is
dit het grootste en het laatste. Evenals bij de Vlaamse Primitieven staan er hier twee
schenkers afgebeeld: de een heeft het begrepen, de andere moet nog nadenken!
Ook van hieruit kan men kijken over de daken van Parijs of naar een
beeldhouwwerk van de Mechelaar Willy Anthoons, dat op het terrasje staat. Het heet
De katedraal en doet aan de Mechelse Sint-Rombouts denken.
*
Nog altijd in die jaren twintig - 1926-28 - publiceert u literair werk. Allereerst
‘Diaphragme intérieur et un drapeau’. Wat betekent die titel?
‘Diaphragme’ is de sensibiliteit van de mens, ‘le drapeau’ is het lyrische dat uit de
mens straalt. Het is het poëtisch verhaal van mijn reis van Antwerpen naar Parijs en
mijn verblijf op het eiland Belle-Ile-en-Mer in Bretagne.
Ik leefde in Parijs zo erbarmelijk slecht dat ik ziek werd. Van Doesburg had me
gezegd dat Belle-Ile zo een prachtig ding was en met de 65 frank die ik nog overhad,
kocht ik een spoorkaartje voor Belle-Ile. Daar was maar één hotelletje, dat
geëxploiteerd werd door een oude schilder van Montparnasse. Toen die hoorde dat
ik schrijver was
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en van Montparnasse kwam, nam hij me onder zijn bescherming en heeft hij me drie
maanden gratis kost en inwoning gegeven.
Maar vóór Diaphragme had ik al uitgegeven Carnet bric-à-brac, dat in het
Nederlands begint en enkele bladzijden verder in het Frans overgaat! Het begint met
een rijmpje: ‘De wereld is geen boekske om te lezen in een hoekske. Wat is de wereld
dan? Spek in de pan.’
Dan volgt een relaas van een reis naar Nederland. Het stuk Parijs in trombe is
weer geheel in het Nederlands. Volgt dan het verslag over Parijs en in 't verschiet
ziet men Antwerpen en de Schelde en in een verder verschiet nog Berlijn en de Spree.
U hebt in die tijd, nog altijd in Parijs, veel georganizeerd. Zo o.m. met Paul Dermée
‘Les Soirées littéraires internationales du Sacre du printemps’. Dat is een lange
naam!
We hadden de beschikking in de Rue du Cherche-Midi over een klein galerijtje, waar
we konden doen wat we wilden. In 1927 hadden we daar vooral merkwaardige soirées
littéraires georganizeerd waar o.m. zijn komen spreken: Kurt Schwitters, Herwardt
Walden, Marinetti, Kassák, een van de grootste moderne geesten van Hongarije.
Vaak werd een avond besteed aan de moderne dichtkunst van een land: de
Roemeense, de Skandinavische, enz. De jeugd van Montparnasse had hiervoor veel
interesse en de zaal was altijd stampvol, zodat we elke zaterdag extra banken moesten
laten komen uit een garde-meubles. Na een tiental avonden zijn we echter aan de
deur gevlogen. De mensen die tegen de moderne kunst waren, zoals de reaktionairen
van de pers, kwamen protesten op de muren schrijven en omdat zijn muren beschadigd
werden, zette de Russische eigenaar ons aan de deur! Het modernste dat er nu gaande
is in de wereld, was daar toen al bezig
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maar de pers van toen schreef dat we ‘métèques’ waren, vreemde snoeshanen, en
‘des imbéciles’...
Dat heeft u toch niet ontmoedigd want met Torrès-Garcia sticht u de groep. ‘Cercle
et Carré’ en een tijdschrift met dezelfde naam. Die naam ‘Cirkel en vierkant’ was
een vlag!
Uit die ‘Cercle et Carré’ is veel voortgekomen. Toen het doodging, was ik ziek en
tijdens mijn afwezigheid heeft men dan ‘Abstraction et Création’ opgericht, wat nog
belangrijker was. Later is dat dan geworden ‘Le Salon des Réalités Nouvelles’. De
beweging wilde de schilders en de intellektuelen groeperen, die op het konstruktieve
gericht waren, om mekaar te steunen tegen het overweldigend surrealisme. De
samenkomsten hadden plaats om de veertien dagen in het café ‘Voltaire’ op de Place
Odéon. Daar werd dan gediskussieerd hoe de groep zich moest oriënteren, of men
een tijdschrift moest oprichten en andere problemen van die aard.
Haantje-de-voorste was daar Vantongerloo. Het tijdschrift is dan ook gekomen in
1930 maar er zijn maar drie nummers geweest. Er heeft dan ook een tentoonstelling
‘Cercle et Carré’ plaatsgehad, die nu een historische betekenis heeft, omdat ze de
eerste internationale tentoonstelling is geweest van abstrakte kunst met de
medewerking van Mondriaan, Le Corbusier, Kandinsky, Vantongerloo, Arp, Pevsner,
Schwitters, Léger, enz.
Hoe werd de expositie toen ontvangen?
Zeer, zeer slecht! Nu staat in alle boeken dat ze het begin was van de moderne kunst
maar toen schreef de pers, dat het naäperij was, snobisme en andere lieve dingen van
die aard.
Eigenaardig is nu toch wel dat u in diezelfde tijd een
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studie gewijd hebt aan El Greco. Was er daar een binding met de abstrakte
schilderkunst?
Het was meer een oppositie maar, het was een uiterst interessant onderzoek. De
dualiteit komt duidelijk tot uiting in de laatste regels van dat boekje: ‘Greco c'est
l'espoir de la prière,’ - wat dus worden is - ‘Mondrian c'est la foi immuable de la
prière,’ - wat dan het zijn is.
U hebt in die tijd wel een hele massa vooraanstaande mensen leren kennen.
Kandinsky...
Ik had voor Kandinsky een grote bewondering. Hij was wat men noemt een meneer,
met iets imponerends, dat aan een professor deed denken. Hij was heel anders dan
Mondriaan, die een veel grotere lenigheid van geest bezat.
Ook met Jacques Maritain was u bevriend.
Dat waren vooral menselijke en literaire kontakten. Ik maakte dan een diepe
intellektuele verandering door en Maritain volgde die evolutie met belangstelling.
Zondags ging ik vaak naar Meudon om met hem te praten. Ik las zijn boeken en hij
las wat ik schreef. Het is een zeer merkwaardig en vruchtbaar kontakt geweest. Wel
vond ik dat Maritain wat eenzijdig was, dat hij te streng tomistisch was. Wat hij
schreef, was interessant maar men moest over 't hoofd zien dat hij niets wist van de
oosterse filozofie. Die was in zijn ogen onbelangrijk. Lao-tse b.v. kende hij niet en
juist voor die filozofie voelde ik veel. Ik ben ervan overtuigd dat indien Thomas van
Aquino in de tijd van Maritain geleefd had, hij zeker voor die oosterse filozofie zou
hebben opengestaan.
Toen ik later Parijs verliet, waren de Maritains zeer boos. Zoiets mocht men niet
doen. In Parijs gebeurde alles, buiten Parijs was niets mogelijk. Volgens hen moest
men het moderne en aktuele leven volgen en meeleven, men
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moest, katoliek zijnde, het laatste koncert hebben bijgewoond en het laatste toneelstuk
hebben gezien, men moest Thomas van Aquino lezen, maar dan niet in de vertaling
van Sertillanges!
Intussen was u blijven schilderen, of tekenen althans, want uw eerste expositie had
u in Lausanne en toen verbleef u weer in Zwitserland.
‘Les dessins unilinéaires’. Ik had toen een onderkomen gevonden bij een dokter in
Vevey en op dat kamertje schreef ik bijna dag en nacht. Als ik niet schreef, tekende
ik, met één pennetrek, dus zonder de pen op te lichten. Dat waren fantazieën,
landschappen, cirkustoneeltjes, bloemen, ook abstrakte tekeningen. Toevallig vond
iemand die tekeningen op mijn schrijftafel en hij richtte er een expositie mee in. Ik
heb nog enkele van die tekeningen: het begin was heel kinderlijk maar nu zijn die
dokumenten interessant om te zien hoe de evolutie doorgaat.
In 1932 hebt u het in een boek over ‘Un renouveau de la peinture en Belgique
flamande’. Welke was die nieuwe bloeitijd en waarom alleen in Vlaams België? Was
dat een late zet van de oud-flamingant?
Het was onschuldiger. Een kleine uitgever in Parijs gaf boekjes uit over de moderne
schilderkunst in alle landen en hij vroeg mij dat voor België te doen. In België was
er alleen moderne schilderkunst in Vlaanderen, dus kon het alleen over Vlaams België
gaan. Ik kreeg drieduizend frank voorschot en daarmee kon ik naar Vlaanderen gaan.
Ik heb toen Servaes bezocht, Ensor, Permeke en aan het einde van mijn peregrinatie
heb ik me neergelaten in een kleine herberg in Lissewege en heb daar op een maand
dat boekje geschreven.
Het renouveau was dus feitelijk het Vlaamse expressionis-
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me. Toen ik met mijn tekst bij de uitgever kwam, wilde die hem niet aanvaarden:
het waren 300 bladzijden geworden en hij wilde een boekje van 16 bladzijden uitgeven
met veel illustraties. Een paar jaar later is het dan bij een andere uitgever verschenen.
*
Deze rustige werkkamer is het atelier van de schilder. De boekenkast is weer rijk
gevuld: naast de Summa Theologica van Thomas van Aquino de hele kollektie
Naessensboeken.
Op de kast staat een beeld in olijfhout van Anthoons. Het heet: De grote eed en
is van 1958. Daarboven hangt het beroemde schilderij van de Russische schilder
Michel Larionov, één van de grote persoonlijkheden van deze eeuw en stichter van
het rayonisme. Het stelt het portret voor van Vladimir Tatlin, de eerste abstrakte
Russische beeldhouwer van vóór 1913.
Van Jean Arp weer is dit klein bronzen en aluminium reliëf uit 1964. Het heet De
navelfles en is een tema uit de tijd van het dadaïsme.
Charnière nr. 3 heet het beeldhouwwerk van de Hongaarse Marta Pan; het bestaat
uit twee uitneembare stukken en is van 1952. ‘Pourquoi tant de lumière sur tant de
cendre?’ is weer een tableau-poème van de gastheer.
Van hem ook is deze grote collage in 16 delen, die een hele muur beslaat. Ze heet
Univers, met een woordspeling ‘unis vers’, verenigd naar, wat door de pijl wordt
uitgedrukt. Het is een pêle-mêle van overwegend schuine lijnen, die een harmonie
voortbrengen. Van ver gezien is de wanorde geen wanorde meer.
Nog van Michel Seuphor is dit Orpheus-tema, dat hij vaak gebruikt heeft. De
vertikale lijnen zijn de snaren van de lier, de gebroken snaren duiden op het tragische
en de andere figuren zijn de noten.
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Hetzelfde tema heeft de kunstenaar als dekoratie nu pas uitgewerkt op twee meter
hoge vazen van Sèvres. Hij heeft de tekening in zwart-wit zelf op de vazen
aangebracht en aan het geheel een jaar gewerkt. De sjah van Perzië heeft ze intussen
aangekocht.
Ook hier kunnen we weer over Parijs zien in de richting van het Trocadero en als
je het weet, zie je ook een stukje van de Eiffeltoren.
*
U bent in 1925 in Parijs aangekomen en in 1934 ontvlucht u de stad en gaat u zich
veertien jaar lang vestigen in een klein dorpje in de Cévennes, in Anduze. In 1936
publiceert u een bundel gedichten, ‘L'Ardente Paix’, met als motto het vers van Guido
Gezelle, dat u in het Nederlands op de eerste bladzijde citeert: ‘Ik ben een blomme
en bloeie voor uw ogen’.
Een van de gedichten in deze bundel heeft als titel ‘Paris-Rome’ en begint aldus:
‘Entre Paris et Rome je suis tombé un jour
A terre de tout mon long, et quand la connaissance
Me vint la croix m'était ôtée et la souffrance
Cet Arbre lumineux ouvert à mon amour.’

En het sonnet eindigt aldus:
‘Papillonnez là-bas, vous autres; à l'autre bout
Affirmez la puissance, accumulez des sommes:
C'est ici l'immanence, le lieu secret de tout:
Anduze, à mi-chemin entre Paris et Rome.’

Wat was er gebeurd?
Het is me een raadsel waar u dat boekje hebt opgediept. Maar goed.
Ik dacht dat niets nodiger was dan het kontemplatieve leven te verdiepen. Ik meende
dat men alles zou terug-
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vinden, alles weer zou ontdekken als men tot de oorsprong, tot het originele kon
teruggaan. Ik verwachtte dat het mij zou vergaan als iemand die een kleine tuin bezit
en er alles in terugvindt omdat de grond goed is; zelfs de hemel vindt hij er terug
omdat, als men diep genoeg graaft, de hemel zich in de diepte weerkaatst. Mijn
grondidee was dus: Naar het absolute, en daar ik katoliek opgevoed was, moest ik
dat absolute door het katolicisme heen terugvinden.
De dag dat ik getrouwd ben, heb ik met mijn vrouw, die een autentieke Parisienne
is, Parijs verlaten voor het Zuiden, zonder te weten waar we heen gingen. Ik kende
alleen een meneer in Nîmes, die meubels verkocht en op het land een klein huisje
bezat en die mij eens gezegd had dat ik dat mocht gebruiken. Toen we vertrokken,
hadden we alles samen 2.000 frank maar ik was psychisch zo ingesteld dat ik dacht:
Ik ga op 700 km. van Parijs onder een boom zitten als Ezechiël en de engelen moeten
brood brengen. Het moet zo gebeuren en het is zo bijna gebeurd.
Onder de oorlog ben ik in Anduze bijna van honger gestorven maar die honger
was minder erg dan de honger in het overvloedige Parijs van 1934. En het
merkwaardige is wel dat mijn vrouw, die een meisje uit de burgerlijke kringen van
Parijs was, mee naar het land is gegaan, zonder enige zekerheid te hebben. Ik moet
eraan toevoegen dat ik het alleen nooit zou gedaan hebben. We hebben daar zo 14
jaar lang geleefd en het is op een fiasko uitgelopen.
Als ik goed begrijp, was dat een geloofskrisis?
Het is dat geworden. Mijn vrouw en ik kwamen in dat dorpje aan met alleen onze
caritas voor de eenvoudige mensen. Als eerste reaktie kregen we de houding van de
priester, die van intellektuelen niets wilde weten maar zich wel met politiek bezighield,
liefst dan nog met die van
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Mussolini en Franco, en het daarover ook had op de preekstoel.
Ik wou niets met politiek te maken hebben, omdat alle politiek smerig is, maar als
ik dan toch iets over politiek moest horen, dan wenste ik niet dat dat het fascisme
zou zijn. Als antwoord kreeg ik daarop: ‘La charité ne doit pas fonctionner envers
les communistes...’ Dat moest mislopen.
Ik lag algauw overhoop met alle katolieken en kon het veel beter vinden met de
protestanten, hoewel ik die te beperkt vond, te gehecht aan het woord van de bijbel.
Dan is er nog de geschiedenis geweest met het weekblad Sept, dat door de
dominikanen werd uitgegeven. Ik werkte daar regelmatig aan mee: recensies, artikels
over alle mogelijke onderwerpen, poëzie, sport, heiligen, politieke opvoeding tegen
het fascisme. Die vaste medewerking bezorgde mij feitelijk mijn inkomen. Maar het
vooruitstrevend weekblad stond niet in de gunst van de kerkelijke overheid en in de
zomer van 1937 werd het blad door het Vaticaan verboden, al heette het officieel dat
het wegens financiële moeilijkheden werd opgeschort. Dat was een zware morele
slag voor mij want het blad had de zuiverste houding aangenomen en voorzag in een
behoefte.
Ik was daar alleen in het Zuiden en ik had niemand om over deze morele krisis te
spreken. Ik ben er uitgekomen door Les évasions d'Olivier Trickmansholm te schrijven
waarin ook de hele geschiedenis van Sept opgetekend staat. Dat boek heeft me later
nog eens een grote voldoening bezorgd.
Ik bezocht de dominikanen in Parijs en tijdens de lunch in het klooster nam le père
Boisselot het boek en las luidop de geschiedenis van Sept voor. Het was een prachtig
moment!
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U hebt daar in Anduze nog meer geschreven?
Al mijn ervaringen staan verder opgetekend in Douce province, La maison claire en
Tout dire, een bundel aforismen. Ik sta nu helemaal buiten die geloofskwestie maar
toch heeft ze sedimenten nagelaten, die in mijn geschriften over kunst doorbreken.
Men zegt mij wel eens dat er in mijn boeken te veel metafysika voorkomt maar kunst
is voor mij metafysika en ik denk zelfs dat mijn boeken meer gelezen worden, omdat
ze meer zijn dan louter artistieke beschouwing: ‘L'art doit trouer metaphysiquement
le physique.’ Het fysische dat door de handen van de kunstenaar gaat, wordt meta.
U hebt daar in het Zuiden ook de grond bewerkt. Dat was dus een komplete retour
à la nature!
We hadden een beetje land en hebben onze eigen aardappelen en druiven gewonnen
en van die druiven onze eigen wijn gemaakt. Het is mij soms wel eens gebeurd dat
ik een vaatje zond naar vrienden hier in Parijs! Ik heb ginder bomen geveld en dat
soort werk mis ik hier. En de winter was er dan om een boek te schrijven.
U hebt in die tijd ook veel gelezen.
Een massa. Ik kocht in Nîmes in een antikwariaat boeken en boeken voor een appel
en een ei. Ik mag zeggen dat ik daar in een achterwinkeltje, tussen de konijnevellen,
de hele wereldliteratuur heb gevonden!
Mijn biblioteek was zo groot geworden dat er niet aan te denken was ze te
verhuizen. Ik heb daar gelezen Shakespeare, Goethe, Dante, Hölderlin. Het is daar
ook dat ik Gezelle vertaald heb en Hölderlin en Vondel, jawel Vondel, van wie ik
‘Eenzame aandacht in de Vasten’ nog zo kan citeren:
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‘Een eenzaam Kluizenaar
Nam zijn getijden waar,
Daar 't beekje spiegelklaar
Langs 't kluisje vloeit,
De klaverweide schaaft,
Zijn dorre lippen laaft,
Geboomt met vocht begaaft,
En mild besproeit.
Hij docht om geen verdriet.
Dan zag hij, in 't verschiet,
Bijwijle een spits, of iet
Gelijk een kerk.
Zijn aandacht, als een boog
Gespannen, voert zijn oog
En zinnen steil omhoog,
Ja, boven 't zwerk,
Daar d'Engelen zingen,
Krioelen en klingen,
En dansen en springen
Om God, hun lot, hun enigste wit.
O jeugd, o vreugd, wat leven is dit!’

Een merkwaardige prestatie, die ik u niet zou nadoen! Waarom hebt u dat landelijk
leven dan opgegeven?
Omdat na 14 jaar al wat dorp en land mij konden geven, volledig was uitgeput. Ik
had er niets meer van te verwachten en ik voelde de nood opnieuw een aktief spiritueel
leven te leiden. Ik had geestelijke aktiviteit nodig en ik heb die ook gekregen, meer
dan genoeg zelfs.
In uw bundel ‘Ardente Paix’ staat een gedicht ‘Bébé mort’. Slaat dat op de
werkelijkheid?
Jawel, wij hebben ons eerste zoontje verstikt in de wieg gevonden.
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Hebt u nog kinderen?
Een zoon en drie kleinkinderen.
Zijn bewondering voor sommige markante persoonlijkheden heeft Michel Seuphor
in een eigenaardige reeks meditatieve portretten vastgelegd: Abélard, Giordano
Bruno, Savonarola, Nicolas de Cusa, Erasmus of het lenig gedrag, Angelus Silesius,
San Juan de la Cruz, en last but not least: Guido Gezelle: Ego Flos.
Hoe vond u Parijs toen u er in 1948 terugkwam?
Ik had nooit het kontakt met Parijs geheel verloren en zeker niet onder de bezetting
toen de helft van Parijs in het Zuiden verbleef, in Lyon vooral en in Marseille. Maar
er was wel iets vreemds. Ik dacht een plaats in te nemen in de literaire wereld en die
bleek gesloten. Er werd alleen uitgegeven wat over de oorlog handelde en dan het
werk van Sartre, het absolute pessimisme, het existentialisme. Voor mij was er geen
plaats. Maar ik ontdekte toen de wereld van de schilderkunst die wel openging, want
voor vele kunstliefhebbers en specialisten was ik ‘l'homme du moment’. Ik was
inderdaad de enige die als intellektueel het begin van de abstrakte schilderkunst had
meegemaakt en ik alleen kon klaarheid brengen. De literaire wereld is voor mij ook
verder gesloten gebleven maar ik doe er niets voor: ik heb werk met mijn tekeningen
en mijn kunstboeken. Toch is er ook daar weer een kleine opening want op 15 oktober
verschijnt bij Editions du Seuil mijn boek Le Style et le Cri.
Bij de Galeries Maeght verschijnt dan inderdaad uw eerste groot werk over de
abstrakte kunst: ‘L'art abstrait, ses origines, ses premiers maîtres’. Dat was in 1949.
Kunt u, altijd in een notedop, de abstrakte kunst karakterizeren?
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Die Kunst ohne Gegenstand, l'art sans les objets, kunst zonder voorwerp, wel met
onderwerp.
Abstrakte kunst is wat het onderwerp van de kunst blijft als er geen voorwerp meer
is. Ze is zoals de muziek: ritme, contrapunt, rust en onrust, ze is de hele innerlijke
wereld van de mens, met min of meer persoonlijkheid, met min of meer sterkte. Wat
is de oorzaak van de kunst? De innerlijke noodwendigheid, zoals Kandinsky heeft
gezegd. Eigenlijk is ze absoluut spiritualisme: ze moet in stof uitgedrukt worden om
een onstoffelijk iets te worden.
Ook de figuratieve kunst kan dat maar ze kan niet zover gaan. De figuratieve kunst
stelt een meisje of een veldslag voor en dat is mooi. Maar het is niet het meisje of
de veldslag die mooi zijn, maar wat anders. Wat is dat andere?
De figuratieve kunst op hoog peil, zoals bij Cézanne en de kubisten, spreekt de
hele mens aan. Maar er moet iets gevonden worden om te stellen tegen al wat in de
kunst materialistisch was, om ze van dat materialistische te zuiveren, en dat hebben
Kandinsky en Mondriaan het verst doorgedreven. Dat was noodzakelijk in de evolutie
van de kunst en deze zuivering heeft grote momenten gehad, met Kandinsky,
Mondriaan, Delaunay. Op het ogenblik dat ze werden voortgebracht, waren ze niets,
nu zijn ze grote momenten.
Men kan de behoefte voelen om verschijnselen van de natuur terug te vinden in
de schilderkunst. Als men lang met de abstrakten heeft omgegaan, voelt men die
behoefte niet meer: de natuur zelf is een kunst op zichzelf. Men heeft ooit gezegd:
‘Un paysage est un état d'âme’ en het is een mooie formule maar waarom dan geen
zielstoestand schilderen? Als men de natuur altijd maar verder interpreteert, zegt de
abstrakte schilder, dan komt men uit op het abstrakte. Wat mooi is in de natuur, is
de verhouding: gaande van de verhouding tot de verhouding, loopt
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men uit op de verhouding.
In feite is de abstrakte kunst nu al verleden, ook al staan veel mensen er nog voor.
Ze is 50 jaar oud en we zijn er over. Wij kunnen de natuur opnieuw beginnen te
schilderen maar dan verrijkt met de abstrakte verworvenheden. Neem nu het geval
van Klee. Hij trekt lijnen, horizontale en vertikale, hij zet er puntjes bij en het wordt
een reusachtig paleis. Hij draait de tekening om: het paleis schijnt te vallen, het wordt
regen of de hemel die in duigen valt.
De abstrakte schilder spreekt met plastische gegevens en maakt er iets figuratiefs
van. Daarbij komt dan de poëzie van de titel. Bij Klee is alles intuïtie. Voor ons oog
is hij bijna niet meer abstrakt maar hij gaat altijd van het abstrakte uit.
De abstrakte kunst heeft getoond dat de plastische begrippen de eerste zijn, ze
heeft klaar gemaakt wat men met de materie kan doen. Ik teken en als de mensen de
tekening bekijken, zien ze er een horizon in of iets anders. Goed. Ik heb er dat niet
in gezien. Ik breng de mensen dan soms nog in verwarring met een titel. Poetical
touch!
Daar zou natuurlijk nog verder gezellig over te praten zijn, maar dat zou wel te
abstrakt blijven! Wat zijn de oorsprongen van de abstrakte kunst?
Het impressionisme met Delaunay als konklusie, het kubisme met Mondriaan als
eindpunt en het fauvisme met Kandinsky als slot. Zo hebt u meteen ook zijn meesters.
Laten we het nu weer even hebben over uw eigen werk. Het album ‘Thème’ is het
resultaat van een diskussie. 96 variaties op één tema!
Ik had in 1949 een diskussie met twee Zuidamerikaanse studenten die dachten dat
de abstrakte kunst uitgeput was. Ik heb willen tonen wat men met een eenvoudig
tema
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kan doen. Ik heb na 96 tekeningen opgehouden maar de variaties bleken oneindig.
Wat was het tema?
Vier lijnen! Twee schuine, een derde er overheen en dan nog een gebogen lijn. Met
die vier lijnen kan de fantazie een oneindig spel bedrijven!
Een paar jaar later, in 1951, komen dan uw ‘Dessins à lacunes’. Wat wilt u daarmee
zeggen?
De volledige titel is Dessins à lacunes à traits horizontaux. Lacune betekent een
opengelaten plaats in de tekening. Sinds 1951 heb ik niets anders gebruikt dan de
horizontale lijn en daarmee heb ik een duizendtal tekeningen gemaakt, die verscheiden
zijn, die een teveel aan verscheidenheid tonen. Het bewijst dat men met de armste
middelen, met een pennetje, Oostindische inkt en horizontale lijnen, oneindig veel
kan doen. En dan krijgt elke tekening meestal nog een titel. ‘Un thème c'est le monde
entier.’
Achteraf zijn daar dan nog de collages bijgekomen.
Dat betekent een kleine verrijking omdat er kleur bijkomt, de kleur van het papier.
Men maakt eerst de fond klaar b.v. geel papier, bruin papier, wit papier dat men
onregelmatig aanbrengt. Daarop komt dan de tekening, de horizontale lijnen.
En na de collages kartons voor tapijten.
Dat is een idee geweest van de Nederlander professor Hammacher, die meende dat
mijn tekenwerk zich daar uitstekend voor leende. Er werden twee tapijten prachtig
uitgevoerd door wevers van Amsterdam, die er werkelijk een meesterwerk van
weefkunst van gemaakt hebben. Ook Elisabeth de Saedeleer heeft tapijten naar mijn
kartons gemaakt.
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Maurits Naessens heeft zeven tapijten van mij hangen in Brussel. Nu gaat men
wandtapijten naar tekeningen van mij weven in Israël, in een nieuwe weverij die in
Nazareth werd opgericht. In Israël wil men volgend jaar ook een tentoonstelling
organizeren van mijn werk ter gelegenheid van mijn 65 jaar. Ik zal daar dan ook
lezingen houden.
U denkt er nog niet aan op uw lauweren te gaan rusten?
Er zijn intussen mijn Sèvresvazen nog bijgekomen, twee meter hoge vazen die ik
gedekoreerd heb met het Orpheusmotief. Ik heb de tekening eerst in potlood
aangebracht en dan heeft een vakman er verder zijn werk van gemaakt. Dat is een
hele onderneming geweest, men heeft er een jaar aan gewerkt en ik ben zeker dertig
keer naar Sèvres moeten gaan. Maar het resultaat is schitterend.
Verder ben ik nu bezig aan een nieuw boek: Le commerce de l'art, omgaan met
kunst. Het zullen beschouwingen zijn over de verscheidenheid van de verschijnselen
der kunst, filozofisch en psychologisch bedoeld maar literair uitgewerkt. Er zullen
ook oude herinneringen bij te pas komen. Eigenlijk wordt het de etiek van de estetiek.
*
In vele schilderijen van Michel Seuphor komt het ei steeds terug als vast motief en
hij heeft zelfs een reeks die Ave ovum heet. Het merkwaardigste daarbij is, volgens
zijn vrouw, het portret van de kunstenaar dat een drieëenheid, een drieluik vormt.
De drie gezichten hebben dezelfde vorm maar komen in drie verscheiden
hypostazen te voorschijn: een donker, een klaar, een wit. De toeschouwer kan erin
vinden wat hij in zichzelf heeft. Volgens Michel Seuphor is het ei een plastische
konstruktieve volmaaktheid. Tussen de kleine boog onder en de grote boog boven
is een volmaakte spanning die een dialoog voorhoofd-kin inhoudt, een oppositie
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en een konstruktie: de idee boven, het woord onder.
In dit atelier bewaart de gastheer een hele kollektie tableaus van de grootste
schilders van de wereld. Bij gebrek aan plaats kan hij ze niet ophangen maar geregeld
verwisselt hij de schilderijen aan de muren van zijn flat.
*
Mag men spreken terwijl u tekent?
Gewoonlijk niet, maar het is vandaag geen normale dag! Als ik teken, heb ik graag
als geluidsfond radiomuziek, liefst klassieke muziek.
Daar bent u dus niet hypermodern?
Wat goed is, is van alle tijden. Ik heb het voor Mozart.
Wat is de geestelijke zending van de kunst? U behandelde dat tema in uw boek
‘Mission spirituelle de l'Art’, in 1954.
Dat was maar een klein boekje, oorspronkelijk een lezing die ik in Luik gehouden
heb. De tekst zal nu een hoofdstuk worden van een nieuw boek.
De kunst is de godsdienst van onze tijd, dat is de hele stelling. Wat de godsdienst
vroeger bracht, brengt de kunst nu. Het nieuwe, het volstrekte, het universele vooral,
de rust, het innerlijk leven, de kontemplatie, dat alles kan de kunst geven. Dat boek
verscheen ook in het Engels in Amerika en in het Frans in Rome!
Uw ‘Dictionnaire de la peinture abstraite’ is een standaardwerk. Is dat Europees of
universeel opgevat?
Op wereldniveau! Europa is te klein geworden al levert Europa wel het grootste
aandeel. Maar Amerika krijgt er zijn deel, Zuid-Amerika ook; verder Australië, Japan
en zelfs een kunstenaar uit Korea. Het boek bestaat uit twee delen en het belangrijkste
deel is dat, dat geen dictionaire
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is, namelijk de inleiding die de geschiedenis bevat van de abstrakte kunst en een
derde van het boek beslaat. Ook dat boek verscheen in het Frans, het Engels, het
Duits en is nu juist in het Spaans in Buenos-Aires verschenen.
U hebt daar een balans moeten maken. Wie zijn de grootste kunstenaars van de
abstrakte kunst?
Steeds dezelfde namen: Piet Mondriaan, Kandinsky, Delaunay, Jean Arp, Baumeister,
Sophie Täuber.
En de beste abstrakten bij ons?
Servranckx, Felix de Boeck, Jozef Peeters, Luc Peire, Van Lint, Burssens, Daan van
Severen, Mortier, de overleden Anne Bonnet.
Voor Jean Arp hebt u het wel in het biezonder. U hebt met hem en Sophie Täuber in
Wenen geëxposeerd.
Hij is mijn oudste vriend en ik heb veel over hem geschreven. Hij is een Elzasser en
behoort tot twee kulturen. Hij schrijft buitengewone gedichten, evengoed in het Duits
als in het Frans. Hij is nu 78 jaar en nog aktief2.
Voor mij is hij de grootste levende beeldhouwer, belangrijker dan Zadkine. Het
beste werk van Zadkine is kubistisch gebleven en op Rotterdam na, heeft hij na het
kubisme minder goed werk gepresteerd. Arp is maar in 1930 met beeldhouwen
begonnen, maar hij is altijd blijven groeien en sinds de dood van Constantin Brancusi
in 1957, is hij de belangrijkste beeldhouwer van de wereld. In 1954 heeft hij trouwens
op de Biënnale van Venetië de internationale prijs voor beeldhouwkunst gekregen.
Vóór 1930 heeft hij al veel reliëfs gemaakt: nu nog maakt hij er en beschildert ze
dan. Hij is een heel persoonlijk en merkwaardig kunstenaar.

2

Jean Arp overleed op 7 juni 1966.
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Weer in een ander boek hebt u de inventaris opgemaakt van de beeldhouwkunst van
deze eeuw: ‘La sculpture de ce siècle’.
Het is ook weer een dictionaire en het eerste deel is weer een historisch overzicht.
Het tweede deel is dan het echte woordenboek. Ik beschrijf de beeldhouwkunst daar
in oppositie tot de schilderkunst. De beeldhouwkunst heeft een ritmische konstruktie
en dat in de grootste verscheidenheid.
Mag ik weer naar de belangrijkste namen vragen?
Brancusi, Arp, Henry Moore, Pevsner, Wotruba, David Smith, Alexander Calder.
En bij ons in Vlaanderen?
Ik hou veel van Anthoons, die nu in Parijs leeft. Verder van Roel d'Haese, Williquet,
Vonck van Blankenberg, Vantongerloo.
Uw groot werk over de abstrakte kunst heet ‘La peinture abstraite, sa genèse, son
expansion’.
L'art abstrait ging maar tot 1918 en dit boek volgt de evolutie tot nu. Het is een groot
boek geworden met 380 kleurplaten, dat direkt in vijf talen is verschenen: Frans,
Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Men heeft er in enkele talen ook al een pocketboek
van gemaakt, zonder al de kleurplaten dan, en het verschijnt ook als pocketboek in
het Nederlands bij Contact in Amsterdam. Het is wel het beste en het meest syntetische
werk dat ik over dat onderwerp heb geschreven.
Een soortgelijk monumentaal werk hebt u ook gewijd aan ‘De abstrakte schilderkunst
in Vlaanderen’ dat bij de uitgeverij Arcade in Brussel verscheen.
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En ook in het Frans, het Duits en het Engels werd uitgegeven. Het behandelt het
aandeel van Vlaanderen in de abstrakte schilderkunst en ik heb dat met veel
entoesiasme geschreven omdat ik recht kon doen aan Jozef Peeters, Joostens, Felix
de Boeck. Zij hebben in de heroïsche tijd dingen gedaan waarmee de anderen, die
enkele jaren later in dezelfde richting hebben gewerkt, zich hebben rijk gemaakt
dank zij veel, vaak geforceerde reklame. Ik beschouwde het als mijn plicht te zeggen
dat de mensen van de jaren '20 dat al gedaan hadden, zonder glorie en zonder gevolg.
Ze zijn te vroeg geweest en bevinden zich in dezelfde toestand als de mensen die te
laat zijn gekomen. Ik moest dat zeggen, ook al heeft me dat veel vijandigheid bezorgd,
want de jongeren van nu willen niet weten dat ze voorgangers hebben gehad. Toch
heeft dat boek ook sukses omdat ik een van de weinigen ben die er kan over schrijven
en daarom is dat getuigenis kostbaar. Als ik met dingen uitpakte, die waardeloos
waren, dan zou men ze niet appreciëren. Welnu, ze worden gewaardeerd en men
vraagt naar nog meer werk van dat genre. Jozef Peeters is nu meer en beter bekend
in het buitenland dan in België.
Voor een paar dagen citeerde New Morality, een tijdschrift dat in Rome verschijnt,
een hele reeks namen van abstrakte schilders en op 't laatst voegt de auteur eraan toe:
‘Et longtemps avant eux Joseph Peeters.’
Heeft de abstrakte kunst nog toekomst?
Ze heeft de eeuwigheid voor zich! Ze begint zich pas uit te drukken en er is nog
zoveel te zeggen. Het is mogelijk dat de abstrakte kunst geen onmiddellijke toekomst
heeft: er is op dit ogenblik een golf terug naar de figuratieve kunst, die alles meesleurt.
Maar Hitler is er ook geweest en we hebben de periode van de ontaarde kunst gekend
en
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ook dat is voorbijgegaan. Hoe de evolutie ook mag zijn, er zullen altijd kunstenaars
zijn die, ook wanneer de abstrakte kunst geen mode is, zich toch met die abstrakte
gegevens zullen willen uitdrukken - precies zoals er altijd muziek is geweest sinds
Bach en Händel.
Ikzelf zou graag zien dat er geen vogue meer was omdat het de echtheid zou dienen.
Maar ten slotte is het toch zo dat men, een generatie verder, klaar merkt of een werk
goed is of niet, of een werk gemaakt werd zonder hoop op geld of rijkdom. En al
wat vals is, komt dan bij de waardeloze dingen terecht.
Uitzending: 12 november 1965.
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Prof. dr. Leon Elaut
Sint-Pietersnieuwstraat 130, Gent
Ik ben de zoon van een boer, de enige zoon. Ik werd geboren in Gentbrugge, dat in
die tijd een zeer proletarische boerengemeente was. Drie vierden van de bevolking
waren landbouwers, het overblijvende vierde bestond uit spoorarbeiders en
kasteelheren. De wijken hadden er typische namen: Luizegevecht b.v. en Moscou,
de wijk waar ik naar de lagere school ging, op kloefen of klompen, als u dat liever
is. Ik heb er vaak met die kloefen gevochten, en af en toe kom ik er nog een tegen
uit die tijd en dan halen we dat nog eens op.
Waarom werd er gevochten?
Waarschijnlijk omdat ik toen al tegendraads was. De Vlaamse mensen daar moesten
Frans leren om met de kasteelheren, de bezitters, te kunnen spreken. Dat stak me
tegen. Ik heb dan ook al heel vroeg sociale zin gehad: als
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er een jongen van de kleinere burgerij op school met schoenen aankwam, dan voelden
we dat aan als een verloochening van de eigen stand en dan zat het er op.
Als men met vrienden van u over u spreekt, dan noemen ze u de rechtlijnige. Dat
dateert dus al uit uw eerste jeugd. Van wie kreeg u dat?
Van mijn vader en van de jezuïeten. Mijn vader wist wat hij wou: hij was een
modernist in zijn vak en hij paste toe wat hij goed oordeelde. Hij heeft, dat was in
1900, de eerste dorsmachine in Gentbrugge binnengebracht en de boeren hadden
hem daarvoor wel kunnen stenigen. Hij gebruikte al vroeg scheikundige meststoffen
en was een der stichters van de Boerenbond. Daarbij was hij een ingoed man, die de
helft van zijn leven gebruikt heeft om iedereen te helpen. Hij werd negentig en
moeder, die even goed was, 94. Zij stierf nu 2 jaar geleden.
Dan zijn er de jezuïeten...
Zij hebben dat gevoel van rechtlijnigheid, zoals u dat noemt, geaksentueerd. Zij
hebben mij ingepompt: ge moet geen kuddemens worden. Ge moet leven naar uw
overtuiging. De jezuïeten zijn flinke mensen: ik heb dus alles geloofd wat ze me
hebben wijsgemaakt en ik heb geprobeerd dat in de praktijk te brengen. In hoever
ik daarin geslaagd ben, moet mijn leven bewijzen. Ik heb het in elk geval duur betaald.
*
Sint-Pietersnieuwstraat 130 was tot in 1930 de woning van Henri Pirenne en in dit
huis heeft de bekende Belgische historicus de zeven delen van zijn Histoire de
Belgique geschreven. Op de plaats waar deze geschiedenis werd gemaakt, staat nu
het echtelijk ledikant van de huidige
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bewoners. De Sint-Pietersnieuwstraat bestond volgens Pirenne al ten tijde van Karel
de Grote, de echte. Ze verbond initiaal de twee kernen van Gent: de Sint-Pietersabdij
en de Sint-Baafsabdij. Volgens professor Oswald Rubbrecht, die ook in deze straat
woonde, staat er hier ergens nog een moerbeiboom uit de tijd van een andere bekende
Karel, Karel V.
U werd dus gemerkt door de jezuïeten. Hebben die u vlaamsgezind gemaakt?
De vlaamsgezindheid kreeg ik van huize uit en ze werd versterkt op het kollege van
Eeklo, waar ik naar toe gestuurd werd om mijn Frans te leren en waar de omgangstaal
ook het Frans was. Het was een prachtkollege waar de Vlaamse boerenzoons uit de
polders en uit het noorden wijsheid kwamen opdoen en waar de sfeer Vlaams was.
Er waren daar ook lokale dichters uit Sint-Niklaas als Odilon Hanssens, de vriend
van Arthur Scheris, de zwaarste pastoor die het bisdom Gent heeft voortgebracht.
Deze laatste is de dichter van O Kruise de Vlaming, een auteurschap dat vrijwel
geen enkel liederboek weet te vermelden en het is Hanssens die zijn gedichten heeft
uitgegeven.
Dat was een bisschoppelijk kollege. Hoe kwamen de jezuïeten erbij te pas?
In 1911 gaf mijn vader het boeren op, ook het beroep van melkboer, en werd rentenier.
Het gevolg was dat ik naar Sint-Barbara hier in Gent gestuurd werd, het befaamde
kollege van de jezuïeten. Ik heb daar heel wat prominenten gekend, voor en achter
de kateder. Als leraar in de zesde had ik er pater Verschueren, de man van het
woordenboek, toen al de man van het systeem. In de poësis was het Léon de Koninck,
die later in Dachau is terechtgekomen.
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Hij heeft mij de liefde tot de literatuur gegeven. In de retorika was het minder
schitterend: daar hadden we Alexander de Bil, die na zijn dood van zijn ordebroeders
als grafschrift meekreeg: ‘Hier ligt Alexander, niet de Grote, maar een ander’. En
bij de leerlingen waren er ook ettelijke toekomstige prominenten: monseigneur
Callewaert, met zijn lange benen en rammelend lichaam. Hij was een
eerste-klas-moppentapper, die de onmogelijkste gezichten kon trekken, maar een
flink student. Ook Joris van Severen heb ik er gekend. Hij was toen al een fijne
meneer en eveneens een flink student. Verder nog Paul Struye, August de Schrijver,
die later mijn schoonbroer werd.
Toen de oorlog uitbrak in 1914 ujos u zeventien jaar. Wat deed u?
Ik was toen nog maar in de vierde Latijnse, want in die tijd waren de studenten niet
zo vroegrijp als nu. Uit de retorika kwam ik in 1917: een van mijn klasmaten was
Jules van Overmeiren, nu professor aan de universiteit van Tokio. Dan ben ik gaan
studeren aan de vernederlandste universiteit hier in Gent.
Hoe kwam het dat u geneeskunde koos?
Toen we op de retorika in retraite waren, om volgens de goede traditie over onze
roeping na te denken, deelde een pater jezuïet mij mee dat ik te vleselijk was
aangelegd en dus wel geen priester moest worden! De keuze was toen trouwens al
gedaan en dat was onder vaders invloed gebeurd. Hij was erg thuis in de geneeskunde
van de dieren, en als er ergens een koe moest kalven, werd hij erbij gehaald en dan
nam hij me mee. Zo leerde ik al vroeg wat er binnen en buiten de stallen gebeurde.
Vader interesseerde zich ook ten zeerste voor de veredeling van
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het ras en uit dit alles groeide mijn belangstelling voor de biologie.
U hebt dan maar een jaar kunnen studeren.
Ja, o.m. samen met dr. Speleers en met dr. Martens als professor. Uw vraag lijkt me
anders niet zo onschuldig maar ik stond niet in de aktivistische beweging: ik was
daarvoor feitelijk te jong. Trouwens, na de oorlog moest ik soldaat worden en wel
bij de carabiniers-cyclistes of zwarte duivels, gekazerneerd te Leuven in de
Tiensestraat. Ik heb het dan zelfs van gewoon cyclist tot reserve-officier gebracht.
En nu ik toch mijn verleden aan het ophalen ben, zou ik niet graag iemand vergeten
te vermelden die in die tijd een grote invloed op mij heeft gehad en ook op anderen
trouwens - Gust de Schrijver b.v. - en dat is Frans de Hovre, die op mijn gemeente
onderpastoor was. Hij was samen met Kan. De Coene stichter van het Vlaams
Opvoedkundig Tijdschrift. Hij was een zeer fijne meneer, een zeer ontwikkelde geest
en een zeer onafhankelijk priester, die in zijn bisdom natuurlijk niet goed stond
aangeschreven. Het is uit pure kompassie dat ze hem zeer laat kanunnik hebben
gemaakt. Hij stierf in 1956 en tot op het laatst ben ik met hem in kontakt gebleven
als vriend en als geneesheer.
U studeerde dan achteraf verder hier aan de universiteit. Bestond er geen bepaling,
dat wie onder de oorlog aan de vernederlandste universiteit had gestudeerd, daar
niet verder mocht studeren? Ik denk b.v. aan goeverneur Declerck, die naar Leuven
is moeten gaan.
Die maatregel heeft bestaan maar minister Harmegnies vond hem onrechtvaardig en
heeft er zich voor ingespannen om hem te doen intrekken. Hij werd erdoor gedwongen
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ontslag te nemen als minister, maar de zaak is dan toch in de plooi gekomen.
Die jaren na de oorlog zijn, hier in Gent vooral, eerder stormachtig geweest.
De strijd voor de vernederlandsing van de universiteit was dan volop aan de gang
en ik heb er met veel overtuiging aan meegedaan. Ik herinner me nog goed dat
minister Destrée, die toen minister van onderwijs was, in 1921 een bezoek bracht
aan de universiteit en in de aula een rede moest houden. Alle Vlaamse studenten
stonden op de trappen voor de aula en riepen in koor maar steeds opnieuw de
historische zin die Destrée vóór de oorlog had gelanceerd: ‘Sire, il n'y a pas de
Belges!’ U kunt zich voorstellen hoe lelijk de Vlaamse studenten werden bekeken.
Het is in die tijd ook dat Hugo Verriest voor de laatste keer voor de studenten heeft
gesproken in de Rodenbachkring. Frank Baur stelde Verriest voor aan de vergadering
en Gust de Schrijver, die voorzitter was van de Rodenbachkring, bedankte Baur
hiervoor en zegde: ‘De voorstelling van Hugo Verriest door Frank Baur is even
bekoorlijk als heel de Baur!’
Er was dan ook de studie zelf.
Er zijn in de geneeskunde twee strekkingen: de morfologie of anatomie, die de vorm,
het uiterlijk voorkomen van de stof tot studie-objekt heeft, en daarnaast de fysiologie,
die de verrichting bestudeert: de vinger b.v. is samengesteld uit vlees en beenderen,
dat is de vorm; de beweging van de vinger of de verrichting behoort tot de fysiologie.
Corneel Heymans b.v. is een fysioloog. Ik ben de morfologische richting uitgegaan.
Met als leermeesters?
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De man aan wie ik als leerling op universitair gebied en erbuiten veel te danken heb,
is Norbert Goormaghtigh. Hij was het type van de franskiljon, die evenwel Nederlands
sprak. Hij behoorde tot de oude garde, die louter aandacht schonk aan de beschrijving
van de vorm: mikroskopie, lijkschouwing, enz. Ik heb in zijn labo zeven jaar in nauw
kontakt met hem gewerkt en er de morfologie geleerd. Hij was een degelijk professor.
Een groot professor was Fritz de Beule, chirurg en het prototype van de biezonder
fijne clinicus: hij was de man die de zieke onderzocht met de vingers en zo dingen
vaststelde die men nu met behulp van platen zonder moeite ontdekt. Zijn geliefkoosd
woord was ‘programmatisch’ en zo zei hij vaak: ‘Ge moet uit de buik van de patiënt
programmatisch de diagnose opbouwen.’ Hij kon dan ook schitterend een diagnose
stellen. Hij kon zich wel eens vergissen, maar hij bekende dat dan ruiterlijk en gaf
er een uur kollege over.
Een degelijk en streng professor, die zeer fijn les gaf, was Daels. Om zeven uur
's morgens was hij al bezig, eiste ook veel van zijn studenten, maar was mild op het
eksamen. Ik heb ook nog les gehad van vader Heymans, een legendarische figuur,
die wij in de wandeling Cis noemden. Hij was een plezierig man, maar Duits gevormd
als hij was, had hij een ijzeren tucht in het labo. Hij sprak biezonder afschuwelijk
Frans en een van de zinnen die we vaak van hem herhaalden, was: ‘Mon fils Cornel,
prenez l'apparel pour voir les détels de l'oel de grenoel.’ Of nog: ‘En somme, pour
nous résumer, disons tout court en un mot.’ Hij had een vreselijke hekel aan
meisjesstudenten en pestte ze wel eens. Hij heeft hier bij ons de experimentele
geneeskunde ingeluid, maar zijn zoon Corneel heeft de vader overtroffen. Als er een
geval van weldadig nepotisme is geweest, dan is het dat.
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Vader Heymans is ook de eerste Vlaamse rektor geweest.
Van de gedeeltelijk vervlaamste universiteit, de Nolfbarak, en als dusdanig heeft hij
de eerste openingsrede van het akademiejaar uitgesproken in zijn met Duits vermengd
boerenvlaams. Hij heeft ook publiek gezegd dat deze Nolfbarak schoenlapperswerk
was. In 1925, op een Vlaams kongres in Aalst, zei Jef Goossenaerts tegen vader
Heymans: ‘Zoudt gij dat durven zeggen, dat die gedeeltelijk vernederlandste
universiteit maar schoenlapperswerk is?’ Vader Heymans deed het zonder aarzelen.
U kreeg ook nog les van de zoon, de latere Nobelprijswinnaar.
In 1925. In de les zelf was hij saai en droog, erbuiten zeer gemoedelijk. Toen hij in
1962 emeritus werd, heb ik in de aula in naam van zijn Vlaamse oud-studenten
gesproken en hem met overtuiging hulde gebracht.
*
In een Gents interieur vindt men altijd een ets van Jules de Bruycker: hier het ophalen
van de draak op het Belfort in 1913. Van dezelfde kunstenaar is ook De kwezelaar
in de Sint-Niklaaskerk.
Aan deze vleugelpiano kreeg mevrouw nog les van Jef van Hoof, die haar bij een
gelegenheid deze ets met een Kempens interieur van Jakob Smits ten geschenke gaf.
Op de schouw staat een kurieuze Chinese Sint-Jozef in ivoor. Het Boerenerf in de
zomer is van Valerius de Saedeleer en het Sneeuwlandschap is van Van Lerberghe.
Willy Sluyters van Scheveningen schilderde deze Vissersvrouwen en Pieter Gorus
van Dendermonde de Kerk van Vlassenbroeck onder de sneeuw.
*
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U bent geneesheer-uroloog. Wat is een uroloog?
Een beoefenaar van de urologie! En somme, pour nous résumer... De urologie is het
vak van Je geneeskunde dat zich bezighoudt met de heelkundige behandeling van
de nieren en de urinewegen.
U hebt zich hierin van in den beginne gespecializeerd?
Al in het laboratorium van Goormaaghtigh heb ik drie jaar gewerkt aan een studie,
die in 1927 in de universitaire wedstrijd werd bekroond: Bijdrage tot de
histophysiologie der bijnier.
Wat kan een leek daarvan opsteken?
Besmettelijke ziekten, o.m. de difterie, stellen de bijnier geweldig op de proef. Men
kan dat funktioneel verlies weer goed maken door het toedienen van grote doses
strychnine, wat nu vaak wordt toegepast. In die tijd deden er zich honderden gevallen
van difterie voor, nu is dat nog een zeldzaamheid. De studenten in de geneeskunde
zien er praktisch geen meer. Die studie over de bijnier is dan het begin geweest van
de wetenschappelijke richting.
U werd in 1927 hier in Gent doctor in de geneeskunde en werd dan voor een tweede
keer doctor, in Amsterdam twee jaar later.
De studie van de urologie bracht dat mee. Eerst ben ik nog naar Parijs geweest waar
ik gewerkt heb onder de leiding van Felix Legueu, het type van de Franse professor,
mateloos ingenomen met de Franse kultuur: la France was het summum van alles!
Hij was welbespraakt, handig, eigengereid en aanvankelijk vrij stug in de omgang
en voor vreemden gierig met woorden van appreciatie. Het heeft me dan wel genoegen
gedaan dat hij in 1936, toen ik hier
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professor werd in de urologie, uit waardering voor zijn oud-student een lezing is
komen houden.
En Amsterdam?
Volgde na Parijs. Ik kon daar naar toe met een studiebeurs, die beschikbaar was
gesteld door de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting, die onder de leiding stond
van professor en mevrouw De Groot. In Amsterdam ben ik in de leer geweest bij
professor A.H. van Rooy, die de verloskunde tot specialiteit had. Hij was een groot
Vlamingenvriend, trouwens doctor van de Gentse universiteit. Het was een zeer
aardig man, zeer expressief, die mooi praatte, een echt jouïssante kerel.
Verder heb ik daar ook kollege gelopen bij de chirurg professor Otto Lanz, een
Duitssprekende Zwitser, die eveneens de urologie als specialiteit had. Er was toen
juist een nieuw onderwijsstatuut uitgekomen dat buitenlanders toeliet in Nederland
te doctoreren. Ik heb dan een nieuw proefschrift gemaakt: Bijdrage tot de urologie
van zwangeren, en werd dan als eerste buitenlander doctor van de universiteit van
Amsterdam.
Parijs, Amsterdam. Was er nog meer?
Een jaar Amerika, samen met Lacquet van de Leuvense universiteit. We hadden
beiden een studiebeurs gekregen van de Educational Foundation, het bekende
Hooverfonds, en konden een jaar werken in de kliniek van de gebroeders Mayo in
Rochester in Minnesota, de Middle-West. Het is een streek waar vooral veel
Skandinaven en Duitsers verblijven.
Dat was dan geen universiteit?
Nee, Rochester was toen een stadje van goed 20.000 inwoners maar het was bekend
om het Mayo-ziekenhuis, een
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stichting van de gebroeders Mayo, die zich tot een der belangrijkste medische centra
in de Verenigde Staten ontwikkelde. De kliniek is wereldberoemd omwille van haar
inrichting, van haar wetenschappelijke metode en onderzoek. Het was werkelijk het
Mekka van de geneeskunde. Verleden jaar nog verscheen er in Amerika een postzegel
met het portret van de twee broers. De professor in de urologie daar was Braasch,
de echtste Duitser die u zich kunt voorstellen.
En na al die peregrinaties hebt u zich dan opnieuw hier in Gent neergelaten.
Ja, eerst als privaatgeneesheer hier in dit huis dat ik eerst gehuurd en dan gekocht
heb van Pirenne. Ik ben dan ook getrouwd: ik heb mijn vrouw leren kennen op het
huwelijk van Gust de Schrijver in Sint-Niklaas. Ik werd dan assistent bij
Goormaghtigh en Soenen, dan docent belast met de kursus ‘menselijke ontleedkunde’,
daarna met de kursus ‘urologische kliniek’ en tenslotte in 1938 gewoon hoogleraar.
Wat betekende dat in de praktijk?
Nieren, prostaten, blazen, stenen uithalen, kortom al wat met de chirurgie van de
urinewegen te doen heeft. Ook de tuberkulose van de nieren behandelen.
De tuberkulose van de nieren. Bestaat dat ook al?
Dat bestond toen want nu komt men het nog zelden tegen. In die tijd moest men
daarvoor elke week opereren. Gelukkig zijn er nu nog de stenen die ons toelaten te
leven! U weet trouwens dat de tuberkulose grotendeels verdwijnt: de sanatoria moeten
sluiten maar de krankzinnigengestichten rijzen als paddestoelen uit de grond!
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Dat is een boutade?
Helemaal niet. De tuberkulose verdwijnt dank zij de profilaktische of voorbehoedende
geneeskunde, doorlichten en zo meer. Daartegenover staat dat het moderne leven zo
jachtig en gejaagd is geworden dat het de geest aantast.
Een kostbare raad om het kalmer te doen. Nu ik toch op konsult ben, kan ik misschien
nog een gratis advies krijgen: de stenen?
Dat zal tegenvallen want we weten er het fijne niet van. Het kan de voeding zijn,
maar het is niet bewezen. Er bestaan vele teorieën over en ik zou er boeken kunnen
over schrijven, maar het zou alleen dienen om de onwetendheid achter geleerdheid
te verbergen.
De ziekte komt nu toch veel meer voor dan vroeger?
Wie weet dat? Ze bestond vroeger misschien evenveel maar men onderkende ze niet.
In deze tijd nemen alle kankerziekten toe, de nierkanker evengoed als de blaaskanker.
Er bestaan ook weer veel teorieën over maar in feite tast men nog altijd in het duister.
Dat is ook zo voor de stenen. De tuberkulose werd vroeger doorgegeven en het is
maar als de mikrobe verdwijnt, dat ook de ziekte verdwijnt. Maar om de mikroben
te doen verdwijnen, moet ge ze kennen.
De jaren tussen dertig en veertig zijn voor u drukke jaren geweest op allerlei gebied.
Er waren ook heelwat problemen. Allereerst die van de vernederlandste universiteit
in Gent. We moesten met een goede universiteit kunnen uitpakken en dat was niet
zo gemakkelijk, omdat wij allemaal in het Frans werden opgevoed. Dat is dan ook
niet zonder horten en stoten
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gegaan, vooral daar er ook iets in de geest en de mentaliteit moest veranderen.
Iedereen heeft zijn best gedaan en de toestand is nu ontzettend verbeterd, hoewel de
specifiek Vlaamse belangen in de universiteit nog altijd niet geheel zuiver staan. De
franskiljonse traditie is taai en weerbaar. Wel gaat iedereen nu naar Nederland om
verder te studeren, wat al een winstpunt is. Toen ik in 1928 ging, zei mijn promotor
Goormaghtigh tegen mij: ‘Qu'allez-vous faire chez ces Boches?’ Hij heeft later ook
bijgeleerd want hij heeft Benelux helpen opbouwen.
U bent ook van nabij betrokken geweest bij het oprichten van de Vlaamse Akademies.
Dat is een hele geschiedenis geweest. Het was Van Zeeland die in 1936 het idee
lanceerde: er moeten Vlaamse Akademies komen. Het idee rijpte vlug maar op de
Wetenschappelijke Kongressen in Leuven in 1936, kregen we van Mgr. Ladeuze
verbod erover te spreken. Wij replikeerden en zegden: ‘Goed, dan richten we ze op
zonder u.’ Aanvankelijk werden de Vlaamse Akademies dan ook gepland en
uitgewerkt zonder Leuven, tot grote woede dan van Mgr. Ladeuze, die plaatsen
opeiste voor de Leuvenaars. Zo zijn Schockaert, Lacquet en anderen erin gekomen.
In 1936 was er evenwel nog niets gebeurd en toen de eerste minister bij de
voorlezing van de regeringsverklaring met geen woord over de Vlaamse kwestie
repte, riep iemand in de zaal: ‘Vlaamse akademies!’ Van Zeeland riposteerde: ‘Vous
les aurez.’ Gust de Schrijver, die toen minister van Binnenlandse Zaken was, gaf
onmiddellijk een briefje door aan de eerste minister en daarop stond de formule die
in die tijd opgang maakte: edelmoedig begrijpen. Gust had ze zo uit het Engels
vertaald.
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Er is dan ook nog het incident van dr. Martens geweest.
Was ik ook nauw bij betrokken. Ik ben er zelfs voor bij minister Spaak geweest.
Alles is er gekomen onder de druk van de openbare opinie. Was er geen zweep
geweest, dan was er niets gebeurd. Ik ben altijd bij de zwepen geweest en nu nog!
U was in die tijd ook redaktiesekretaris van het ‘Vlaams Geneeskundig Tijdschrift’.
Ik ben dat 10 jaar geweest. Ik heb daarin negen jaar lang een wekelijkse kroniek
gepubliceerd onder de titel Op den Uitkijk. Samen maakt dat negen banden van 100
bladzijden elk. Dat tijdschrift werd in 1924 opgericht door Daels. Het verscheen tot
in 1944 en is dan gevallen. In de plaats daarvan kwam het Belgisch Tijdschrift voor
Geneeskunde, opgericht door Jan Bouckaert en Brusselmans. Het is ook in het
Nederlands gesteld maar verschijnt maar om de veertien dagen. Het is een feit dat
nogal eens meer gebeurde, als ik het mag zeggen: Gent gaf de stoot en als de
onderneming klaar was en iets was, nam Leuven ze over!
*
De doeken van heimatschilders die in dit sobere dokterskabinet hangen, kunnen er
de strengheid niet van breken. Het merkwaardigste dokument hangt tegen de schouw:
het is het morgengebed van de Joodse arts Maimonides uit de 12de eeuw, waarin
o.m. staat: ‘Verruim mijn hart zodat dit steeds bereid is arm en rijk, vriend en vijand,
de goede zowel als de kwade te helpen.’ En tot slot: ‘Geef mij de kracht, de wil en
de gelegenheid mijn kennis te verrijken, mijn geest kan vandaag dwalingen erkennen,
die hij gisteren niet kon vermoeden. De kunst is verheven, maar ook het verstand
der mensen schrijdt voort.’
*
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Ik lees in uw bio-bibliografie, verschenen in de ‘Liber Memorialis’ van de
Rijksuniversiteit te Gent: ‘Bij K.B. van 6 april 1945 werd hij op pensioen gesteld’.
Ik bewonder uw onschuldige vraag, al hebt u natuurlijk al wel zelf de konklusie
getrokken. Ik zal over dat hoofdstuk objektief en bondig verslag proberen uit te
brengen, voor zover dat in mijn aard ligt. Tijdens de oorlog was ik, van 1941 tot
1943, deken van de geneeskundige fakulteit. In die funktie heb ik samen met Daels,
Speleers, Heymans en De Beule heel wat hoofden van dokters kunnen redden met
als argument, dat we ze niet konden missen of een andere plausibele reden. Baur,
die goed Duits kende, stelde het smeekschrift op en wij tekenden, waarbij Heymans
onder zijn handtekening steeds vermeldde dat hij Nobelprijsdrager was. Het
smeekschrift werd dan door Borms overhandigd en Corneel Heymans kreeg dan
altijd het bericht.
Na de oorlog kreeg ik last omdat ik lid was geweest van de Orde der Geneesheren,
zogezegd omdat dit een Duitse instelling was, waar ze in 1938 al bestond. Deze orde
was een korporatie: het woord was toen aktueel en was gepopularizeerd door
Quadragesimo Anno. Korporatie betekende dat de dokters baas waren in eigen huis,
dat ze alles wat hun beroep betrof naar eigen goeddunken regelden, dat ze dus de
handen vrij hadden en niet afhingen van de staat. Er werden twee leiders benoemd:
een voor Wallonië en Frans van Hoof voor Vlaanderen. Ik werd aangeduid om in de
raad te zetelen en kreeg bij die gelegenheid de felicitaties van mijn universiteit. Na
de oorlog kreeg dat een andere kleur, met dit verschil dan toch dat al de leden van
de Kamers van Apotekers in Antwerpen werden vrijgesproken en dat al de leden van
de Orde der Geneesheren in Brussel werden veroordeeld.
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En u weet hoe het gaat als u tegenslag hebt: vrienden vergeten u ineens, kollega's
hebben u nooit gekend of ze geven u de ezelsstamp, in een katoliek ziekenhuis in
Gent, waar ik twintig jaar gewerkt had, stuurden ze me de laan uit.
Er is dan heel de geschiedenis van de krijgsraad in Brussel geweest, in totaal 47
zittingen: ik had een spoorabonnement om er heen te gaan. Toen het proces halfweg
was, stierf een van de rechters: alles moest van voor af aan herbeginnen. Heel het
proces heeft zes maanden geduurd en ik werd tot 2 jaar veroordeeld. In 1958 werd
dat uitgewist en kreeg ik mijn burgerrechten weer. Twee maanden later kreeg ik de
schoonste rehabilitatie die men zich indenken kan en die meteen bewees dat de
dokters van Oost-Vlaanderen mijn werk tijdens de oorlog niet als zo onvaderlands
beschouwden: mijn ambtsbroeders verkozen me tot voorzitter van de raad van de
Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen en dat in geheime stemming en in 1965
hebben ze dat opnieuw gedaan. Dus zo onvaderlands moet mijn aktiviteit onder de
oorlog wel niet geweest zijn. Trouwens, overal betreuren ze nu dat ze de Orde der
Geneesheren van onder de oorlog niet meer hebben. Nu steunt de huidige raad op
andere juridische formules dan toen.
Het vraagstuk lijkt me brandend aktueel maar als we dat aansnijden, lopen we zeker
helemaal verloren. Ik heb me laten zeggen dat u onder de oorlog al vertroosting
gezocht hebt bij Horatius.
Ik had onder de oorlog vele vrije avonden en om niet bloot te staan aan de bekoring
aan politiek te gaan doen - men heeft me ooit verweten dat elke Vlaming aan die
bekoring blootstaat - ben ik inderdaad Horatius gaan vertalen. Eigenlijk is het het
resultaat van een gezellige

Joos Florquin, Ten huize van... 4

216
ruzie met Rufin Schockaert van Leuven, met wie ik het goed kon stellen maar wiens
verzen ik slecht vond. Hij beweerde dat Horatius in verzen moest vertaald worden,
ik beweerde dat het ook in proza kon. Om het hem te bewijzen, heb ik het gedaan:
Opera omnia: de oden, de epoden, de brieven en de satiren. Horatius is een man
naar mijn hart, een ironicus, iemand die de gave van humor bezit, die graag spot.
Dat vertalen is ook een oefening: ik vecht tegen de verbastering in de medische taal
en heb daar wel last mee met mijn kollega's.
Krijgen we een staaltje van deze vertaling?
- Niets is ongenaakbaar voor de stervelingen. De hemel zelf willen wij, in onze
dwaasheid, veroveren; door onze boosheid laten wij niet toe dat Jupiter zijn wrekende
bliksems neerlegge.
- Wat de dag van morgen brengen zal, zoek het niet te weten; schrijf op als batig
saldo elke dag die het lot u brengen zal. Versmaad de zoete liefde niet terwijl gij nog
knaap zijt, noch de reidansen zolang de gemelijke ouderdom uitblijft.
- Welzalig hij die ver van staats- en geldzaken, zoals de mensen uit de oeroude
tijd met 't ossespan de voorvaderlijke akkers ploegt en aan geen winsten denkt; die
als de soldaten uit zijn slaap niet wordt opgeschrikt door 't schril trompetgeschal; die
als de koopman niet met angst vervuld wordt door de verbolgen zee; en die het forum
en de trotse drempels van de machtige burgers vlucht.
Na de oorlog is uw belangstelling een heel andere weg opgegaan.
De omstandigheden hebben dat in de hand gewerkt. Ik had geen werk op de
universiteit waar ook mijn laborato-
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rium was, ik had geen private kliënteel want ik had geen plaats om te opereren en
was dus wel gedwongen tot niets doen. Om van ergernis geen te hoge bloeddruk te
krijgen, ben ik dan de geschiedenis van de geneeskunde gaan bestuderen.
En niet zomaar als amateur want u hebt er opnieuw een graad in behaald.
Ik heb me opnieuw als student laten inschrijven - ik zal dan wel de oudste student
van het land zijn geweest, 60 jaar! - en heb een proefschrift voorgebracht om de titel
van geaggregeerde van het hoger onderwijs te verkrijgen. Ik had die titel al behaald
in 1932, maar nu was het in een andere tak, in de geschiedenis van de geneeskunde.
Wat was het tema?
Het was een onderzoek van een Middelnederlands handschrift dat zich in de Kon.
Biblioteek in Brussel bevindt en dat als titel heeft Van Smeinsen Lede. Ik heb de
auteur ervan menen te identificeren als Jacob van Maerlant.
En nu doceert u opnieuw aan de universiteit.
Ja, maar de nieuwe specialiteit, de geschiedenis van de geneeskunde, en dan als lektor
van deze vrije kursus.
Is dat de gehele geschiedenis van in den beginne?
Ja, en dan zo breed mogelijk gezien. Ook de filozofie van de geneeskunde komt
daarbij te pas. Welke plaats neemt ze in de kultuurgeschiedenis in? Hoe was dat in
de Oudheid? Ik heb altijd een zwak gehad voor de Oudheid. Men kan trouwens de
geschiedenis van de geneeskunde niet beheersen als men niet vlot Grieks en Latijn
leest. Ik heb me dan ook gezet aan het vertalen van de geschriften
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van Griekse en Latijnse geneesheren. Dat werd eerst een boek van 950 bladzijden
maar ik heb het dan teruggebracht tot een boek van 450 bladzijden onder de titel:
Antieke geneeskunde, in teksten van Griekse en Latijnse auteurs, vanaf Homeros tot
het begin van de middeleeuwen. Ik heb er drie jaar op gewerkt en u vindt er de meest
verscheiden gegevens in over de geneeskunde, zowel in de literatuur als in de
wetenschap en in de praktijk van het dagelijks leven. In feite begint de geschiedenis
500 jaar voor Kristus, met de tijd van Plato, en gaat ze tot 200 jaar na Kristus, de tijd
van Galenos. De etiek van Hippocrates heeft er natuurlijk een ruime plaats in.
Trouwens, alles kulmineert in de eed van Hipprocrates, die werkelijk de vader van
de geneeskunde is. In die eed wordt voorgeschreven geen vruchtafdrijving toe te
passen, geen mens te doden, geen ontucht te plegen, zijn leermeesters te eren, het
beroepsgeheim te bewaren. Zo wordt duidelijk gezegd dat een dokter niet mag
verklappen wat hij ten huize van een zieke ziet, ook niet als het niet geneeskundige
zaken betreft. De waarde van heel de menselijke persoonlijkheid wordt in die eed
beklemtoond en vastgelegd en dat feitelijk voor alle tijden. De geneeskundige etiek
is Grieks en ze is het vooral door Hippocrates.
- De zieken zal ik behandelen zoals mijn goed oordeel en mijn wetenschap het
mij gebieden; ik zal ze vrijwaren voor alle schadelijke en onrechte dingen.
- Ik zal nooit aan iemand vergif toedienen, ook niet wanneer daarom verzocht
wordt.
- Nooit zal ik aan een vrouw een vruchtafdrijvend middel voorschrijven, maar in
reinheid en in heiligheid zal ik mijn leven en mijn kunst bewaren.
- Alles wat ik door mijn omgang met de zieken zal zien en horen, zelfs datgene
wat buiten mijn praktijk mij in de
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omgang met de mensen ter ore komt, zal ik verzwijgen en als een heilig geheim
bewaren.

Wat zijn zo de markantste feiten in de geschiedenis van de geneeskunde?
De hellenistische geneeskunde van de vierde eeuw vóór Kristus heeft de
wetenschappelijke richting van de geneeskunde aangeduid en inhoud gegeven. Daarbij
heeft ze ook de etiek van het geneeskundig beroep vastgelegd, zoals ik al zei, o.m.
in de eed van Hippocrates. De Romeinen hebben op geneeskundig gebied niet veel
gepresteerd: er was in het vak geen hoge intellektuele vlucht zoals in de architektuur
of het recht. Galenos, die een van hun groten is, was een Griek die in Rome leefde
en in het Grieks schreef.
Ook de middeleeuwen hebben op geneeskundig gebied niet veel gepresteerd: ze
gaan eenvoudig verder met het toepassen van de Griekse geneeskunde. De Arabieren
hebben de geneeskunde een zekere schittering bijgebracht, ze hebben de Griekse
geneeskunde als het ware versierd, in Oosterse kleuren opgetooid. Verder hebben
ze een beetje de farmacie aangevuld, de kennis van de geneesmiddelen en hun
bereiding dus. De renaissance in de geneeskunde komt dan in 1543, honderd jaar na
de kulturele renaissance, met het verschijnen van de Fabrica van Vesalius. De Fabrica
breekt resoluut af met het traditionele van de antieke geneeskunde, die gans de
middeleeuwen tot de helft van de 16de eeuw had beheerst. De Fabrica is een
anatomisch werk, de vrucht van nauwgezette observatie op het menselijk lijk zelf,
de geboorteakte van de moderne geneeskunde. De bekroning van dit streven, van
deze observatie en van het experiment komt dan in 1628 met de Engelsman William
Harvey, die de bloedsomloop
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ontdekte. In de 17de en de 18de eeuw zijn er dus weer hoogten en laagten.
Komt dan de 19de eeuw en dat is de grote eeuw van de wetenschappelijke
geneeskunde. Om maar enkele namen te citeren: de Duitser Rudolf Virchow, de
vader van de cellulaire ziekteleer, de betekenis van de celveranderingen bij
ziekteprocessen; de Franse scheikundige en bakterioloog Louis Pasteur, de
grondlegger van de immuniteitsleer, de ontdekker van de metoden ter bestrijding
van de besmettelijke ziekten; de Duitser Wilhelm Konrad Röntgen, net als Pasteur
ook al geen geneesheer maar een natuurkundige, die de naar hem genoemde
Röntgenstralen ontdekte en hiermee de afdoende bestrijding van de tuberkulose
mogelijk maakte. Zowel Pasteur als Röntgen bewezen dat de geneeskunde afhankelijk
is van de scheikunde en de natuurkunde. De Engelse chirurg Joseph Lister, die de
antiseptische wondebehandeling invoerde, en de Hongaarse arts Ignaz Philipp
Semmelweis, die de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts ontdekte.
Er is aan de twintigste eeuw.
Daar kan niemand het meer bijhouden. Alles is gesplitst in specialiteiten. Zelfs de
geschiedenis van de geneeskunde vervalt in kompartimenten.
Hoe staat het in ons land met de wetenschap die u doceert?
Er bestaat een streven om te komen tot de volwaardige kennis van de geschiedenis
van de geneeskunde in leerstoelen en instituten. Voortrekker op dat stuk is Duitsland,
waar in Oost en West samen 17 leerstoelen bestaan in de medische geschiedenis.
Verder ook Amerika, Spanje, Skandinavië, Joegoslavië, Australië, Oostenrijk. In ons
eigen land zijn er embryo's in Leuven en Luik, en ook in Gent nu, door de oprichting
van het lektoraat Frans Jonckheere.
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Wie is dat?
Een betrekkelijk jong gestorven Brussels chirurg, die zich in de Egyptische
geneeskunde had gespecializeerd. Zijn vader werd zijn erfgenaam en heeft zijn
vermogen besteed aan het financieren van de vrije kursus die ik nu doceer.
Werd er dan vroeger aan deze geschiedenis geen aandacht besteed bij ons?
Toch wel, sporadisch. In de 19de eeuw heeft de Antwerpse geneesheer Corneille
Broeckx heel wat vergeten dokumenten opgediept en in talloze publikaties vele
geneesheren van verleden eeuw bekendgemaakt. Een naam die u zeker beter bekend
is, is die van Ferdinand Snellaert, die heel wat literair-historisch werk op zijn aktief
heeft en ook een strijder was voor de Vlaamse Beweging. De dokters hebben zich
op Vlaams gebied trouwens niet onbetuigd gelaten. Denk aan Van Peene, de dichter
van de Vlaamse Leeuw, die ook geneesheer was. Zijn schoonbroer Karel Miry heeft
er dan de muziek voor geschreven. Nu goed, Snellaert was dokter in Gent en hij heeft
Broeckx verbeterd. Zijn werk in dit vak is niet uitgebreid maar het is degelijk. Verder
is er nog Isaac de Meyer van Brugge die de Westvlaamse archieven heeft uitgekamd
en heel wat medische dokumenten heeft samengebracht. In Leuven was er dan nog
Tricot-Royer.
U hebt voor deze specialiteit ook een eigen tijdschrift opgericht.
De Scientiarum Historia, een driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van
de geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen. Het werd in 1959 gesticht met
dr. Boeynaems van Antwerpen en is het enige in het Nederlandse taalgebied. Engelsen,
Fransen, Duitsers schrijven
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er in hun eigen taal en wij bezorgen een resumé. Er bestaat wel een dergelijk tijdschrift
in Den Haag maar in het Frans. Het heet Janus en ik publiceer er ook in. Verleden
jaar hebben wij een Vesaliusnummer uitgegeven met als eerste artikel dat van de
Amerikaan V.C.D. O'Malley, de grote Vesaliuskenner, professor in Los Angeles,
die aan Vesalius een boek van 600 bladzijden heeft gewijd.
Het was verleden jaar 450 jaar geleden dat de Vlaamse anatoom Andreas Vesalius
werd geboren en 400 jaar geleden dat hij overleed. Deze feiten werden met enige
drukte herdacht, maar u hebt daar wel een beetje giftig over geschreven.
Die plechtige herdenkingen geven wel eens het gevoelen dat er mensen over Vesalius
spreken die hem niet kennen en dat kan de indruk verwekken dat hij over het paard
wordt getild.
Waarom is Vesalius een fenomeen?
Omdat hij een nieuwe weg is opgegaan. Omdat hij als een plotse ster is verschenen
in de gezapige traditionele periode en afbreuk heeft gedaan aan de eeuwen slenter
en imitatie, door het experiment en de observatie en niet langer meer door filozofie.
Hij is als geneesheer of anatoom een exponent van heel het streven van de
Renaissance. In de verschillende kulturele vakken van die periode zijn er veel
ruitenbrekers geweest. Vesalius was het ook maar hij is honderd jaar later gekomen.
Hij heeft zich niet langer gehouden aan de overlevering maar heeft het menselijk
lichaam werkelijk onderzocht.
Is Vesalius inderdaad de eerste ‘aftakelaar’ -om een van uw eigen termen te gebruiken
- van de antieke geneeskunde?
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Hij is de ‘grote’ aftakelaar geweest. Voor hem zijn er fragmentair wel hier en daar
geweest - in 1300 was er al een - maar Vesalius heeft het definitief gedaan, hij heeft
er een algemeen systeem van gemaakt.
‘De humani corporis fabrica’ is het grote werk van Vesalius. Waarom is dat werk
zo kapitaal?
Het is de bijbel van de moderne geneeskunde, omdat het aangetoond heeft dat de
chirurgie op observatie berust, dat ze moet nagaan hoe het lichaam of lichaamsdeel
gebouwd is en hoe het werkt. Tot dan toe werd de teorie van Galenos door iedereen
aanvaard, maar de leer van Galenos was eenvoudig de transpositie van het zoogdier
op de mens. Galenos stelde bijvoorbeeld vast dat de varkenslever vijf kwabben had
en konkludeerde dat het ook zo was bij de mens. Maar de mens heeft er maar drie.
Bij de dieren is de milt lang en smal, maar bij de mens is ze kort en dik. De menselijke
onderkaak bestaat uit twee delen, zegt Galenos, want zo is het bij de honden. Maar
Vesalius vindt geen enkel van deze twee delen bij de mens. Dat is het begin van zijn
anatomie. Vóór Vesalius ging men niet ter plaatse kijken. Vesalius heeft alles ter
plaatse onderzocht, hij heeft elk deel bij de mens gekontroleerd.
Nadat Vesalius de ‘Fabrica’ voltooid had, heeft hij zijn studies niet voortgezet.
Waarom niet?
Hij heeft zijn ontdekking niet eens afgemaakt, want er bleef een groot hiaat, dat later
door de Engelsman Harvey werd afgesloten: het mechanisme van de ware
bloedsomloop. Indien hij zijn opzoekingen had voortgezet, zou hij die waarschijnlijk
hebben ontdekt. Vesalius heeft er de brui aan gegeven. Hij was een lastig, ongedurig,
mistevreden mens, die ineens al zijn aantekeningen verbrandde en ging zwerven. De
Fabrica is de vrucht van een geweldig
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grote inspiratie, het is een boek van 800 bladzijden, waar Vesalius vier jaar heeft aan
gewerkt. Toen het verscheen, was hij 29 jaar oud en dan heeft hij alles afgebroken.
Het was een geniale worp en dan was het gedaan. Nu is dat een verschijnsel dat men
meer kan waarnemen en ik heb op dat stuk een teorie: de beste wetenschap wordt
altijd voortgebracht als men jong is. Zie Corneel Heymans, die 46 jaar was toen hij
de Nobelprijs kreeg. Denk aan August Vermeylen, die zijn beste werk schreef toen
hij jong was. Er is het geval van de Hasseltenaar Louis Willems die, toen hij 28 jaar
oud was, al een vaccinatiemetode tegen de longpest van het rund had ontdekt waarmee
hij in feite een voorloper was van Pasteur.
Er zijn in het leven van de wetenschapsmens volgens mij drie fazen. In de eerste
periode is hij nog naïef, denkt niet aan geld en doet met het heilige vuur aan zuivere
wetenschap. De tweede periode is de ekonomische: hij wil er solide inzitten, een
goede levensstandaard verwerven en besteedt aan die zorgen veel tijd. Ten slotte is
er de derde periode, de altruïstische of de representatieve. Hij doet aan politiek denk aan Vermeylen en De Bruyne - verzamelt postzegels, gaat zijn land in de
vreemde vertegenwoordigen - zie Heymans. Het is gedaan met de echte wetenschap.
Dat is de projektie van het levensinzicht van de wetenschapsmens.
Klopt die teorie met de gedragingen van Vesalius? Hij heeft een kosmopolitisch
bestaan geleid: Leuven, Parijs, Padua, Basel, Madrid.
Dat is weer een kenmerk van de Renaissance: zwerven, honkloos zijn. Vesalius ging
mee met Keizer Karel naar Madrid als lijfarts. Keizer Karel wilde absoluut een
Vlaams geneesheer hebben want hij betrouwde de anderen niet. Hij leed vreselijk
aan jicht, maar was een zeer lastige patiënt,
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die nooit deed wat Vesalius hem voorschreef. Vesalius is bij de keizer gebleven tot
aan diens dood. Dan is hij om een niet opgeklaarde reden naar Palestina gegaan, in
elk geval met een opdracht van Filips II. Hij leed schipbreuk in de Ionische Zee bij
het eiland Zante, Zakunthos in het Grieks. Waarschijnlijk had hij de pest en heeft de
bemanning van het schip hem daar, uit vrees besmet te worden, aan wal gezet. Zo
leert de traditie het in elk geval. Op Zante leeft zijn herinnering nog altijd levendig
voort. Er zijn daar dit jaar op 1 en 2 mei ‘Vesaliusfeesten’. Ter gelegenheid van het
vierde eeuwfeest van zijn dood richt men er een standbeeld voor hem op. Als u wilt
gaan, hier is de invitatie.
Er is een ander werk van Vesalius dat niet zo vaak geciteerd wordt: ‘Radicis Chynae
Usus’, het gebruik van de chynawortel.
Dat is feitelijk een brief van 193 bladzijden waarin Vesalius aan zijn vriend, de
Mechelse arts Joachim Roelants, meedeelt wat hij over de chynawortel weet als
geneesmiddel tegen de jicht. Roelants had hem dat gevraagd, omdat hij wist dat
Vesalius Keizer Karel voor die ziekte behandelde. Maar die toelichting beslaat maar
3 bladzijden, in de volgende 160 heeft Vesalius het over zijn levensprogramma: de
aftakeling van de oude metode van Galenos. Hij citeert er de honderden vergissingen
van Galenos en beklemtoont nog eens duidelijk dat Galenos pure verbeelding was,
dat de mens niet gebouwd is als een ezel of een aap. Het is de apologetica van zijn
eigen werk en de definitieve genadestoot voor Galenos, drie jaar na het verschijnen
van de Fabrica. Het is een dokument van onschatbare waarde om het
Vesaliusfenomeen te begrijpen.
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In deze studeerkamer staat op de schouw het beeld van de heilige Lucas, de patroon
van de dokters, die zelf geneesheer was en aan Paulus schreef: ‘Als ge een zwakke
maag hebt, moet ge wat wijn drinken.’ Verder hangen hier weer schilderijen, die
vooral komen uit de verzameling van de vader van mevrouw, die de Vlaamse schilders
van de streek vaak steunde: De Berechting door Achiel van Sassenbrouck,
Poldergezicht van Verwee, een Marine van De Vos, Schelde in Temse, door Tony
van Os, Seine te St.-Cloud van Emile Claus en Groen Landschap van dezelfde
schilder. Deze kop van de gastheer werd gemaakt door Gustaaf van den Meersche.
Dezelfde kunstenaar maakte ook de medailles met de beeldenaar van Prof. Daels,
Pater Callewaert, Jan Grauls, Nobelprijswinnaar Corneel Heymans, Jan Palfijn.
Op de schrijftafel zelf staan de foto's van de grootouders en van de ouders van de
gastheer en in de laden bewaart hij kostbare herinneringen: een foto van Hugo Verriest
uit 1922, een autentiek handschrift van Guido Gezelle, zijn studentenkaart van 1958.
In de boekenkasten achter de schrijftafel staat een gedeelte van de
medisch-historische biblioteek en ook boeken over de urologie. Op een afzonderlijke
plank staan de werken die de gastheer zelf heeft geschreven. We citeren uit de
overvloed: Het medisch denken in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance,
Urologie ten behoeve van de huisarts, een beknopte uitgave van de kursus in dit vak,
100 Portraits de Médecins illustres, een verzameling van biografieën die verschenen
in het Zwitsers tijdschrift Ars Medici, negen delen van Op den Uitkijk, de bladzijde
die de redaktiesekretaris elke week in het Vlaams geneeskundig tijdschrift bezorgde
en die zowel handelde over Kwakzalversmanieren als over het Halsbreken in de
Chirurgie.
In acht zware boeken staan hier verder de overdrukken
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van de eigen artikels, waarvan de opsomming in de Liber Memorialis der Gentse
universiteit vijf bladzijden kleine druk beslaat. Er zijn publikaties bij in alle talen,
ook in het Latijn, de meeste toch in het Nederlands. In een andere boekenkast werd
de kultuurgeschiedenis geborgen: de Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte door
dr. Elias naast de Histoire de Belgique van Pirenne. Homeros staat er naast Multatuli,
de Confessions van Rousseaux naast Das Kapital van Marx en een boek over Filips
II.
Hier bracht de gastheer ook de vertalingen samen die hij van pedagogische werken
maakte: van Foerster: Staatsburgerlijke Opvoeding. Dan Hoe word ik man, een
handboek samen met De Craene, de huidige burgemeester van Zaffelare, bewerkt,
dat het lijfboek geweest is van de opkomende jeugd. Wedergeboorte van Staats- en
Volksleven, het boek waarmee de gastheer in 1928 het hart van zijn vrouw veroverd
heeft! Van Mgr. Spalding: Licht en Leven.
Boven al deze wijsheid de ingekeerde smart van een piëta uit de 17de eeuw. Doeken
hangen en boeken staan hier verder in het hele huis. In de traphal Molen te Laarne
door Urbain Gerlo, Bloemen door Joz. de Swerts, Man in de sneeuw door Achiel van
Sassenbrouck, Gezicht op kreek in Hamme door Petrus Goris en verder twee
schilderijtjes door Samuel de Vriendt.
In een kast op de overloop staan de tijdschriften netjes gerangschikt en verder
staan er ook geborgen de artikels die al geschreven maar nog niet gepubliceerd
werden.
Op de tweede verdieping bevindt zich de schatkamer van de literatuur, gaande
van Ruusbroec en Van Maerlant over Dosfel en Geyl tot Gezelle en Verschaeve. En
geborgen in een doos het doodshoofd van een veertigjarige man. Op een glasraam
in de eetkamer danst het kwezelke en aan de muur hangt de wijsheid van Frans van
Immer-
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seel: ‘Ik ben de baas in huis maar wat mijn vrouw zegt zal gebeuren’ en: ‘Een kus
zonder baard is een eitje zonder zout’.
Deze Graflegging is een oud schilderij, wellicht van Gerard David, en tenslotte is
er nog een van de zeldzame kleurschilderijen van Felix Timmermans: Biddende
Volksmensen bij de lijdende Kristus.
In de tuin kan men verpozen onder een treures of opkijken naar de boekentoren
van de Gentse universiteitsbiblioteek en daarover mediteren.
*
U kent de geschiedenis van de geneeskunde. Hebben de Vlamingen, buiten Vesalius,
in de geneeskunde belangrijke dingen gepresteerd?
Tweehonderd jaar vóór Vesalius schreef Yperman o.m. al een boek over heelkunde.
Hij schreef uitsluitend in het Nederlands en is een zeer kostelijk en origineel fenomeen
in de 14de eeuw. Een ander chirurg, Thomas Scellinck, schreef in het Nederlands
over heelkundige problemen en brak ook al af met de bestaande heelkundige traditie.
Er is dan Jan Palfijn van Kortrijk die in 1730 in Gent is gestorven en die de vader
is van de heelkundige anatomie. Om goed te kunnen opereren, moet een chirurg de
bouw kennen van het menselijk lichaam, moet hij de streken kennen en beheersen
waar moet geopereerd worden. Palfijn heeft het belang van de anatomie voor de
heelkunde aangetoond in de eerste uitgave van zijn Heelconstige Ontleding, die in
1718 in Leiden verscheen. Het werd in de loop der eeuwen bijgewerkt tot een klassiek
boek. Elke chirurg begint nu met topografische anatomie te doen: hij moet de kortste
weg vinden om een operatie te doen en moet weten wat hij op zijn weg zal ontmoeten.
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Palfijn is ook de man die de verlostang heeft uitgevonden.
Daar geloof ik niets van. Het is de Ieperling Gilis Ledoux die ten onzent waarschijnlijk
de verlostang heeft uitgevonden, maar hij wilde zijn uitvinding geheim houden om
er geld mee te verdienen. Palfijn heeft de verlostang gegapt en is ze in Parijs gaan
demonstreren voor de Académie des Sciences. Palfijn had, zoals vele verloskundigen,
een onmogelijk karakter. Ik heb over hem een publikatie klaar met meer dan 40
clichés, die wel wat nieuws zal brengen.
Palfijn heeft anders niet te klagen over de verering van zijn landgenoten. Hij heeft
in ons land vier of vijf monumenten, in dezelfde kerk zelfs twee. In de Sint-Jacobskerk
heeft hij een grafmonument aan de epistelkant en een aan de evangeliekant, opgericht
met twee jaar verschil. Het was het resultaat van een ruzie onder de dokters: een
groep vond het eerste monument niet mooi genoeg.
In Kortrijk staat er een standbeeld van hem door Thomas Vinçotte, maar dat is
ook een hele geschiedenis geweest. Er werd in 1889 een prijskamp uitgeschreven
voor een projekt dat de dokters zouden betalen, wat ze ook gedaan hebben. Alle
ingezonden projekten werden geweigerd, alleen werd er een in plaaster uitgewerkt,
maar men vond het te belachelijk en borg het ergens weg. Thomas Vinçotte kreeg
dan de opdracht het standbeeld te maken. Er bestaat van Palfijn geen enkel historisch
beeld. Zo heeft Vinçotte eenvoudig een oude stadse baliekluiver genomen, die een
pruik opgezet en Palfijn zo uitgebeeld. In 1956 werd er dan besloten een nieuw
standbeeld op te richten bij de Palfijnbrug: per kind in de scholen vroeg men 1 frank
voor de redder van de moeder. Men heeft toen het oude plaasteren projekt in Kortrijk
weergevonden, het werd in brons gegoten en onthuld door Koning Boudewijn. Bij
de 200ste verjaring van zijn overlijden in 1930 werd er ook

Joos Florquin, Ten huize van... 4

230
hier in de universiteit in een zeer donkere hoek een gedenkplaat ingewijd. U ziet,
een hele roman!
Met die kostelijke anekdote raakten we de draad kwijt: Vlaamse prestaties in de
geneeskunde.
Er is nog Louis Willems van Hasselt, die ik al geciteerd heb. Hij was de zoon van
een jeneverstoker, die in 1852 een metode heeft uitgewerkt voor het immunizeren
van de runderen tegen de longontsteking, een besmettelijke ziekte van het rund. Die
uitvinding heeft grote opgang gemaakt, werd in heel de wereld toegepast en heeft
vooral de veestapel gered. Hij was werkelijk een voorloper van Pasteur. Hij heeft
voor zijn beroep hard moeten werken want zijn vader was er tegen.
En in de 20ste eeuw?
Is er een hele plejade waarvan de bekroning is geweest Corneel Heymans,
Nobelprijswinnaar.
Bent u zelf nog aktief?
Ik heb het mes neergelegd omdat ik wens uit te scheiden in schoonheid. Ik doe nog
alleen aan geneeskunde als konsult. Ik vind dat iemand van 68 jaar er in volle fleur
moet kunnen mee ophouden. De verantwoordelijkheid is te groot en vraagt een te
grote inspanning. Vroeger opereerde ik er vier of vijf per morgen, nu zou ik er
zwartgallig van worden. Maar ik laat anderen nog graag profiteren van mijn ervaring.
Bestaat er in België nu een medische wetenschap in het Nederlands?
Ja, ze is geleidelijk aan bod gekomen. Vroeger heette het dat er in Nederland niets
te leren was. Nu gaan al onze mensen die zich specializeren naar Nederland, niet
meer
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naar Frankrijk. Ook de Walen. Ze vinden er een degelijke wetenschap en worden er
gastvrij ontvangen.
De vernederlandsing van de Gentse universiteit is geen ‘crime contre l'esprit’
geweest, zoals Carton de Wiart het ooit in de Kamer heeft uitgeroepen. De
geneeskundige wetenschap in ons land is vooral in Gent beginnen groeien. We hebben
veel internationale relaties en we kunnen overal komen. Natuurlijk is er nog veel te
doen maar dat geldt voor iedereen in zijn domein, overal. Voor mij in de geschiedenis
van de geneeskunde.
Uitzending: 2 juli 1964.
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Pater Desiderius Stracke
Kollegelaan 36, Borgerhout
Vriendschap is voor mij veel, ja alles in de wereld der mensen.
*
Pater, dit is de allereerste keer dat we in deze uitzending op bezoek gaan bij een
pater en die pater is dan nog een jezuïet. Jezuïeten hebben al wel eens een minder
goede reputatie?
Die verdienen ze dan ook wel een beetje. Achter onze naam staat S.J., wat Societas
Jesu betekent, maar vaak maakt men daarvan ‘schlaue Jungen’ of zelfs ‘slimme
joden’. Ons wapen is, zoals u weet, I.H.S., wat betekent: ‘Jesus Hominum Salvator’.
De nijdigaards lezen echter: ‘Jesuitae habent satis’ (aan geld). Wij antwoorden daarop:
‘Si habent Jesum!’
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De jezuïeten worden ook wel eens de grenadiers van de H. Stoel genoemd!
Of het voorste legioen. Nu verwondert het me toch een beetje dat u als eerste pater
een jezuïet koos. Wij vormen nog wel een orde, de laatste orde die door de kerk werd
goedgekeurd - daarna waren het allemaal kongregaties - maar wij zijn toch de jongste
orde. Onze stichting dateert van 1540 waar de andere orden tussen 550 en 1210
werden gesticht. Wij zijn dus duidelijk nakomertjes en daarom hebben wij zo een
eerbied voor de dominikanen, de franciskanen en de benediktijnen en ik noem dan
maar de drie grootste orden.
Toch worden de initialen van die andere orden ook al eens oneerbiedig
geïnterpreteerd.
Wij doen dat natuurlijk niet! Maar ik heb al wel eens horen vertellen dat men de O.P.
van de dominikanen interpreteert als ‘Ohne Pretention’, de O.F.M. van de
minderbroeders als ‘Ohne feine Manieren’, de S.K.S.S.R. van de redemptoristen als
‘Sie kanonisieren sich selbst rücksichtslos’. Ik moet het in het Duits zeggen, want
ik heb het zo horen vertellen. Van de O.S.B. der benediktijnen maakt men dan ‘Ohne
sonstige Beschäftigung’ en van het S.V.D. (Societas Verbi Domini) van de kongregatie
van Steyl ‘Sie vertreiben Drucksachen’. Zo krijgt ieder het zijne!
Men noemt uw orde een strenge orde.
Ik weet niet of het een strenge orde is want ik ben veeleisend. Ze is zeker niet meer
zo streng als ze geweest is. We leven nu soberder dan vroeger maar de kledij en het
komfort zijn schappelijker geworden. We mogen nu b.v. ook langer slapen dan
vroeger. De paters staan op om
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5 u. 30 maar vóór de H. Mis 's morgens moesten ze vroeger een uur mediteren. Om
9 u. 30 gaan ze slapen.
Die regel geldt wel niet meer voor u, die negentig bent geworden.
Hum! Niet in alles, wel in de hoofdzaken. Ik sta op om 3 uur 's nachts en doe de mis
om 4 u. 30. Maar ik ga dan ook slapen om 8 uur.
En u voelt zich daar goed bij.
Uitstekend. Wel slaap ik niet zo goed meer en heb ik wat meer tijd nodig om 's
morgens klaar te komen. Maar anders gaat het vlot.
Het is niet wegens deze Spartaanse leefregels alleen dat men uw orde streng noemt.
Dat kan wel zijn omdat de opleiding zo lang duurt en omdat onze eerste geloften na
twee jaar noviciaat eeuwig zijn. Maar het zal vooral wel zijn omdat onze hoofddeugd
de gehoorzaamheid is of zou moeten zijn. Ignatius heeft gezegd: u mag u laten
overtreffen door de dominikanen en de franciskanen in velerlei, in de boetvaardigheid
b.v., maar in de gehoorzaamheid moet u de eersten zijn. Als grenadiers van de H.
Stoel moeten we verder zonder meer aan de paus gehoorzamen. Buiten de drie vaste
geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede mag de jezuïet nog een vierde
doen: dat is de gelofte aan de paus, dat de paus een jezuïet mag zenden waar hij wil.
Het is tegen de regel dat een jezuïet bisschop wordt maar de paus mag hem tot
bisschop aanstellen. Als daar sprake van is, dan moet de kandidaat bidden en vasten
opdat het niet zou gebeuren, zoals het nog met kardinaal Bea is gebeurd. Maar als
de paus toch doorspreekt, is het gedaan. Zo komt het dat wij in onze orde niet veel
kardinalen hebben. Wij
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zijn gesticht om geen kerkelijke waardigheden te aanvaarden, in een tijd dat die tegen
geld verkrijgbaar waren. Er is al wel eens een uitzondering als kardinaal Bellarminus
of kardinaal Billot. En terloops: onze stichter Ignatius was geen Spanjaard, zoals
men gewoonlijk zegt, maar een Bask en u weet dat de Finnen, de Hongaren en Basken
buitenbeentjes zijn, drie van afkomst onbekende nationaliteiten, waarvan we niet
goed weten waar we ze moeten thuisbrengen. Hun taal is nock Germaans, noch
Romaans, noch Slavisch.
Heeft het feit dat u jezuïet was soms uw vrijheid niet ergerlijk of ‘smartelijk’ beknot?
Als je je aan iets onderworpen hebt, kun je geen aanspraak maken op algehele vrijheid.
Ik heb een heilige novicenmeester gehad, die als ideaal beeld der gehoorzamende
S.J., de tekst van het evangelie citeerde: ‘Zie, daar verscheen een engel des Heren
in een droom aan Jozef, en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en vlucht
naar Egypte: blijf daar, tot ik het u zeggen zal. Want Herodes gaat het Kind zoeken,
om het te doden. Hij stond op, nam midden in de nacht het Kind en zijn moeder, en
vluchtte naar Egypte.’ Dat is de deugd van gehoorzaamheid en dat is mijn lot geweest
gedurende vele jaren van 1894 tot 1953.
Hebt u zich als Vlaming in uw orde altijd thuisgevoeld?
Nee. Nu wel, vroeger niet. Van 1892 tot 1936 is het wel eens zwaar geweest. Nu zijn
al onze oversten Nederlands sprekenden. Vroeger waren het Walen of franskiljons,
die zonder tussenpersoon niet met de broeders konden praten. Maar er is nog een
afstand tussen ‘leest en geest’.
Waarom bent u jezuïet geworden?
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Omdat ik nooit aan iets anders gedacht heb. Ik was bij de jezuïeten van de Frankrijklei
negen jaar op school geweest en ik vond de leraars er aardige mensen. Ze waren wel
niet demokratisch, maar ze waren menselijk. Op de 24 leerlingen van mijn klas zijn
er tien naar het seminarie of naar het klooster gegaan.
Er moest toch iets u aantrekken?
Ik had de levens van de heiligen der jezuïeten gelezen en dat was voldoende. Een
jongen van toen dacht daar verder zo niet op na. Nu denken ze dieper, rechtser,
linkser, beredeneren alles en pluizen alles uit. In mijn tijd was dat eenvoudiger en
klaarder, spontaner, daarom toch niet altijd ‘wijzer’.
*
Het Xaveriuskollege in Borgerhout waar pater Stracke zijn kamer heeft, ligt niet ver
van de autoweg Antwerpen-Aken. Van op het hoge dakterras heeft men een weids
gezicht op het Rivierenhof, de autoweg, de kleine ring, de haven en het stadsprofiel.
Als men naar beneden kijkt, ziet men een rustig tuintje waar door het gazon een
wandelspoortje loopt, dat pater Stracke vaak gebruikt.
Enkele meters daar vandaan zijn de grote speelplaatsen met het daverend jong
kollegeleven, waarin pater Stracke eerder apart staat en toch ten volle betrokken
leeft.
Je kunt het klooster binnen via de hoofdingang of via de nieuwe moderne kerk,
die vanop het binnenplein gezien aan een vertrouwd gebruiksvoorwerp doet denken.
De kerk zelf is een wijdingsvolle bidruimte, waar alleen de hypermoderne
biechtstoelen aan Amerikaanse gesprekskantoortjes doen denken of aan een ander
gebruiksvoorwerp. Tegen de wand hangen alleen twee prachtige beelden uit de 15de
eeuw.
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Een binnendeur van de kerk geeft uit op de gang waar pater Stracke zijn kamer heeft.
Toch leest hij in de nieuwe kerk geen mis. In de zeer vroege morgen celebreert hij
elke dag - sinds de trouwe broeder-misdienaar enkele maanden geleden stierf - in de
rustige eenzaamheid de mis.
Daarna gaat hij in de refter ontbijten. De vele muren van de gangen en kamers in
dit grote gebouw zijn beschilderd met grote tekeningen van Alfred Ost, die van deze
ruimte mocht gebruik maken om zijn tekentalent en schildershonger uit te leven.
*
Woont u hier al lang, pater?
Hier in huis: 14 jaar. Vroeger had ik een kamer op de tweede verdieping maar daar
onze lift nogal nukkig is en ik wat last heb om trappen op te gaan, heb ik hier op de
benedenverdieping in de ziekenafdeling een kamer gekregen. Met het gevolg dat
juffrouw Van Avermaet hier mag komen, wat boven niet zou gemogen hebben; daar
is het pauselijk slot en dus verboden terrein voor dames!
Dit is aan voor Annie een bezoek om met een kruisje aan te tekenen. Mogen we dan
nog zo oneerbiedig zijn, pater, uw doopceel te lichten? U bent een autentiek
Antwerpenaar, in deze stad geboren op 12 december 1875.
Ik ben geboren in de Lange Van Bloerstraat in de Sint-Willebrordusparochie, wat
wil zeggen dat ik geen sinjoor ben maar wel een pagadder. Om sinjoor te zijn, moet
je in de echte oude stad geboren zijn. Voor ons gold het ‘pagador’: wij moesten
betalen om de stadspoorten binnen te mogen.
Ik ben dus wel een geboren Antwerpenaar maar voor zover ik weet, was mijn
vader een Fries, die al vroeg naar Antwerpen is gekomen. Veel details daarover weet
ik niet,
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want het was in mijn tijd niet de gewoonte dat de kinderen daaromtrent veel aan hun
ouders vroegen. Mijn vader was 45 jaar accountant bij dezelfde firma. Mijn moeder
was een Kempense uit het beroemde Geel. Ze was een rechtstreekse afstammelinge
van de broer van de bisschop van Keulen, von Heinsberg, wat in het Nederlands Van
Hinsberg is. U ziet dat mijn maagschap kan tellen. Zo ben ik ook aanverwant - niet
bloedverwant! - met kardinaal Suenens. De grootmoeder van de kardinaal, die een
Schepene van Geel was, en de moeder van mijn broers vrouw waren zusters.
Wat kreeg u van uw Friese vader mee? De koppigheid?
Ik zou die koppigheid dan weerbaarheid noemen. Van mijn moeder erfde ik de
spraakvaardigheid. Ze heeft vaak tegen me gezegd: ‘Als jij geen jezuïet was, dan
had je advokaat moeten worden!’
Hoeveel kinderen waren er bij u thuis?
Ik heb er zeven gekend want er zijn er verscheidene gestorven. Ik draag de naam
Désiré van een broertje dat vóór mij was gestorven. Ik ben nu nog de enige die is
overgebleven. Ik heb een broer-priester die gestorven is toen hij 33 was en een andere,
het familielid van de kardinaal, die op 83-jarige leeftijd is overleden.
U trad in de orde der jezuïeten toen u 17 was. Wanneer werd u dan priester gewijd?
Toen ik al 15 jaar jezuïet was. Om dat te begrijpen, moet je de cyclus kennen die een
jezuïet moet doormaken. Eerst doet hij twee jaar noviciaat, dan twee jaar klassieke
studie - dat is nu afgeschaft - dan drie jaar filozofie. Na die zeven jaar wordt hij voor
vijf, zes jaar aangesteld als surveillant in een kollege.
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Dan komen er vier jaar teologie en in het derde jaar teologie wordt men gewoonlijk
priester gewijd. Gewoonlijk was men dan 33 jaar. Nu is dat iets vroeger maar er zijn
er toch weinig die vóór hun 30ste jaar priester worden. Na al deze studiejaren moet
men dan nog een jaar noviciaat doen.
Dat is alleszins een ernstige opleiding, de befaamde, gedegen opleiding van de
jezuïeten. Hoe ging het met u in de praktijk?
Van 1892 tot 1896 was ik in Drongen voor het noviciaat en de klassieke studie. Dan
zond mijn overste mij voor twee jaar naar Engeland, naar het bekende jezuïetenkollege
van Stony Hurst, om er filozofie en talen te studeren. In 1898 werd ik naar Valkenburg
gestuurd in Limburg, waar er een klooster was van Duitse paters, die door Bismarck
met de Kulturkampf uit Duitsland waren verdreven. Na dat jaar filozofie ben ik naar
Denemarken gegaan, waar de Duitse jezuïeten in de nabijheid van Kopenhagen een
kollege hadden. In 1900 stelde de provinciaal me aan als leraar poësis in het
St.-Michielskollege in Brussel en hetzelfde jaar nog stuurde hij me naar Drongen
om er aan de jonge jezuïeten les te geven in de klassieke talen.
Engeland, Nederland, Denemarken, Drongen. Maar u studeerde toch ook Germaanse
filologie in Leuven?
Eén jaar maar. Terwijl ik in Drongen was, legde ik voor de centrale
eksamenkommissie in Brussel het kandidaatseksamen af in klassieke en Germaanse
talen. Ik wou daar ook mijn doctoraat halen maar mijn oversten vonden dat het een
religieus paste dàt in Leuven te doen. Zo heb ik dan één jaar kollege gelopen in
Leuven en heb er in 1904 mijn doctoraat behaald.
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Op welke dissertatie promoveerde u?
Op een tema dat paste voor een jezuïet! De heiligenlevens van Christina, de
wonderbare van Sint-Truiden, en van Lutgardis, de heilige van Tongeren. Ik heb
daarvoor nog de gouden medaille gekregen in de interuniversitaire wedstrijd. Mijn
promotor was professor Scharpé, een slecht lesgever maar een gróót professor.
U stichtte in Leuven in uw klooster een Vlaamse akademie. Wat was de bedoeling
daarvan?
Dat was toen ik mijn teologie deed. Ik wilde aan de paters, die met hun letterkundige
bedrijvigheid niet voor de dag konden komen, de gelegenheid bezorgen dat wel te
doen. De Walen hadden al lang zo een cenakel en dus mochten de Vlamingen dat
ook hebben, dacht ik. Toen kwam de engel van St.-Jozef ertussen en de provinciaal
stuurde me naar Polen om daar de drie andere jaren teologie te doen. Ik ben dan ook
tot priester gewijd in Polen, in de aloude stad Krakôw. Daarna was de engel er weer
om me te zeggen: Ga naar Tarnopol, een stad die nu Russisch is, om er uw derde
jaar noviciaat te doen en blijf daar. Ik verlangde wel naar Vlaanderen maar de engel
beschikte er anders over.
Hebt u dat kontakt met Polen aangehouden?
Tot 1914. Ik heb daar Pools en Russisch geleerd op de universiteit en later heb ik
hier in Antwerpen dikwijls gepreekt voor Poolse landverhuizers, ook hun brieven
opgesteld, biecht gehoord in het Pools en zo meer.
Van 1909 tot 1912 was u leraar aan het jezuïetenkollege in Aalst en van die tijd
wordt vermeld, dat u daar markante opvoeringen hebt bezorgd o.m. van Vondelspelen,
van
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‘Jozef in Dothan’ en van ‘Lucifer’. Wat was het nieuwe daarin?
In de eerste plaats dat Vondel werd opgevoerd want hij werd in Vlaanderen niet
gespeeld. En verder had men zo iets groots nooit aangedurfd. Ik heb dat aangepakt
met leerlingen en enkele heren van de Catharinisten, de oudste toneelgroep van Aalst.
Ik had de regie en de uitspraak voor mijn rekening en pater Taeymans, die architekt
en schilder was, zorgde voor de decors. Het moet wel goed zijn geweest want Ben
Royaards, die in Holland ook Lucifer opvoerde, stuurde twee van zijn medewerkers
naar Aalst om te zien hoe de jezuïeten dat deden. Ook uit Vlaanderen kwam iedereen
die naam had, kijken: Verriest, Verschaeve en vele anderen. Daar zijn telkens nog
prentkaarten van gemaakt.
In Aalst bleef u ook weer niet lang. In 1913 vinden we u weer in Drongen.
Ik werd naar Drongen gestuurd om me toe te leggen op de kanselwelsprekendheid.
In dat jaar hebt u een polemiek gevoerd met Henri Pirenne, de officiële
geschiedschrijver van België. U hebt als titel van een brochure de vraag gesteld:
‘Was Vlaanderen altijd tweetalig als nu?’ Wat was het antwoord?
Pirenne beweerde dat, maar ik zei nee: de burgerlijke klasse was lang fransonkundig.
Tot 1668 speelden de jezuïeten in Frans-Vlaanderen, waar de invloed van het Frans
het sterkst was, nog altijd Vlaams toneel. De abdissen van Zuid-Brabant en Brussel,
die van Ter Kameren en andere grote kloosters, kregen tot in 1650 nog al hun
opdrachten in het Nederlands. Onze lekebroeders in die tijd spraken Vlaams en
Spaans, geen Frans. Wie sprak er
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dan Frans? De hovelingen, en die moesten Frans spreken omdat de Boergondiërs
geen Nederlands kenden. Zo kwam het dat die beperkte klasse ter wille van voordelen
Frans sprak, ook Spaans en zelfs Portugees, ook al eens Duits. Mijn hoofdargument
was dat het toneel dat de jezuïeten hier bij ons voor het gewone volk lieten opvoeren,
altijd Vlaams toneel was, tot in 1668. Bij de jezuïeten werd alleen Frans gesproken
of Latijn als de bisschop kwam en dat was toen nog de bisschop van Kamerijk of
Doornik.
Nadat mijn brochure verschenen was, kreeg ik van Pirenne een kort briefje:
‘Révérend père, je n'ai pas prétendu que la situation était identique mais fort
semblable!’ Als je op de woorden speelt, haal je altijd gelijk.
Wie pater Stracke zegt, denkt ‘Arm Vlaanderen’. U hebt in die jaren vóór de oorlog
veel voordrachten gehouden over dat tema en achteraf is de tekst in druk verschenen.
Waarom arm Vlaanderen?
Omdat Vlaanderen arm was op sociaal, ekonomisch, kultureel en zelfs op godsdienstig
gebied. De toestand van de werklui was erbarmelijk: op sociaal gebied was er een
volledige vervreemding tussen burgerij en werkliedenstand en verder was er de
politiek, die zich met geen Vlaamse belangen wilde bezighouden. Er was voor onze
mensen achterstand op alle terreinen.
Kunt u dat met een voorbeeld illustreren?
Een werkman moest drie, vier uur op de trein zitten om te gaan werken in de mijnen
van Wallonië. Als hij heen en weer reisde, kon hij thuis vijf uur slapen. Hij verdiende
van twee tot vier frank per dag, in de landbouw was dat zelfs maar 0,75 frank. Vlees
kreeg hij bijna nooit te eten. Kinderen werden vanaf hun zevende jaar in fabrieken
tewerkgesteld om konijnevellen met kwik te bewerken. Het
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was een mensonwaardige toestand, die trouwens door Lodewijk de Raet en anderen
werd geschandvlekt. En bij dat ellendig bestaan kwam dan nog de jeneverplaag.
U noemde het Vlaamse volk ‘het grofste proletariaat van heel Europa’.
Dat was ook zo. Ik had veel gereisd, ik kon dus vergelijken en met gezag spreken.
Onze werklui vernielden dikwijls alles wat ze gebruikten; zelfs in de treinen maakten
ze alles kapot. In Kontich was er eens een erg spoorwegongeluk, met vele doden en
gekwetsten. De werklieden die eraan ontsnapten, hadden maar één woord om hun
ontzetting uit te drukken, het fameuze g.v.d., g.-verdoeme. Onder de oorlog noemden
de Duitsers trouwens onze Vlaamse arbeiders de g.v.d.'s.
Werd uw alarmkreet gehoord?
Hij vond geen enkele echo. Pas na de oorlog is er een kern van vlaamsgezinden
gekomen, die van die toestand werk hebben gemaakt en ten goede.
Men verwijt de oude flaminganten wel eens dat ze alleen aan taalflamingantisme
deden?
Ja, dat wordt ons verweten maar het is niet waar. Dat ze mijn brochure lezen en ze
zullen zien dat wij evenveel sociale bekommernis hadden dan zij nu menen te bezitten.
Er waren in die tijd haast geen fabriekseigenaars die Nederlands kenden. Het was
ons te doen om de hele kultuur en niet de taal alleen. Wel meenden we dat de taal
de hefboom was van al het overige. Het was het enige wat we aan gewone mensen
konden doen begrijpen, want zij wisten het ook: Als je geen Frans kent, ben je niets;
ken je wel Frans, ben je iets meer. Het was daarom ons doel te komen tot de
ontvoogding van de volkstaal en dus
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van het volk zelf. Het is natuurlijk een gemakkelijk verwijt te zeggen, dat we alleen
aan taalflamingantisme gedaan hebben.
Sinds uw alarmkreet zijn er vijftig jaar voorbijgegaan. Is de evolutie gunstig?
Zeer gunstig, gunstiger bij de intellektuelen dan in de volksklasse en dat is vooral te
danken aan het onderwijs. Maar de achterstand is niet gemakkelijk in te lopen. Wij
waren sinds 250 jaar kuddemensen en wij bleven maar voortdraven in hetzelfde
gareel. Een onderdrukt volk verliest zijn zelfstandigheid en zijn persoonlijkheid. Ze
doen wat de heer zegt, schikken zich naar wat de heer voorschrijft. En nu doen ze
wat de partij zegt. Is dat veel beter?
*
Deze uitzending zou beter heten ‘ter kamere van’ want deze ene kamer is de leefen slaapkamer van pater Stracke. Aan deze schrijftafel werkt de negentigjarige nog
elke dag en zijn teksten tikt hij nog zelf over. Heel zijn boekenbezit zit in vier
boekenkastjes, waar je niet eens zijn eigen werk in vindt. Wel enkele boeken over
de moderne spiritualiteit en vooral boeken, die hij van de bevriende uitgeversfamilie
Lannoo in definitief bruikleen krijgt, om ze aan missionarissen en zieken weg te
geven. Daarbij is zelfs Caius is een ezel, dat de geleerde een bijzonder prettig boek
noemt!
Als hij van zijn werk opkijkt, ziet hij in een lijst de foto's van vele vertrouwde
gezichten: zijn moeder op haar doodsbed, pater Callewaert, pater Van op den Bosch,
eerwaarde heer Jan Bernaerts. Verder nog familieleden en vrienden uit alle
levenstijden.
Deze Sint-Ignatius werd geschilderd door een vriend en deze ecce homo door een
medegevangene van de eerste oorlog. Daaronder staat een bidstoel waarop een missaal
ligt met grote duidelijke letter.
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Uit de nalatenschap van pater Van op den Bosch kreeg pater Stracke deze kompositie
van Joe English. Boven de deur hangt een Franciscus Xaverius, geschilderd door
een bekeerde jood, Lev Levi. Verder nog prenten met Sint-Jozef en Ruusbroec, een
plattegrond van Antwerpen, een Lievevrouw van Botticelli, Martha en Maria, weer
geschilderd door een medegevangene.
Door het raam ziet de gastheer uit op een speelplaats en op een prachtig eksemplaar
van een ceder van Libanon.
*
Komt dan de oorlog, pater, de eerste wereldoorlog. U was in Namen toen hij uitbrak.
Ik woonde in Drongen maar gaf een dag per week, vier uur les Nederlandse literatuur
en wereldletterkunde aan de jonge jezuïeten van de Faculté Notre Dame de la Paix
in Namen. Ik was de eerste jezuïet die daar Nederlandse letterkunde gaf. Toen de
oorlog uitbrak, vroeg Mgr. Heylen aan onze provinciaal hulpaalmoezeniers, die
Nederlands en Duits spraken, om de hoofdaalmoezenier te helpen. Drie paters van
Drongen, waarbij ik, meldden zich als vrijwilliger. De hoofdaalmoezenier stuurde
mij naar het fort Emines bij Namen. Daar had ik al onmiddellijk last en om een idiote
reden. Op een diner bracht de kommandant een toast uit op de koning en hij had
gezien dat ik niet gedronken had. Ik had inderdaad niet gedronken omdat ik in die
tijd teatotaler was, dus geheelonthouder, maar ik had wel mijn glas opgeheven. Het
gevolg was dat ik niet in het fort werd toegelaten en bij de onderwijzer moest gaan
logeren. Maar dat heeft dan zijn zware gevolgen gehad omdat ik de overgave van
het fort op mijn geweten kreeg.
Toen Namen gevallen was, werd ik door de Duitsers gevangengenomen. De eerste
vraag die de Duitse komman-
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dant mij stelde, was: ‘Wo ist die Pfarrei? Gibt's da Wein?’ Waarop ik antwoordde:
‘Viel und vorzüglich!’ Maar ondertussen hield het fort Emines nog stand en ik moest
met de witte vlag aan de kommandant van het fort gaan zeggen, dat Namen gevallen
was. De kommandant wilde mij niet geloven en verlangde dat ik daarop een eed zou
doen, wat ik gedaan heb om hem te overtuigen. Toen zei de kommandant mij: ‘C'est
la Providence qui vous envoit.’ Daar waren in dat fort 3 à 400 soldaten en de Duitsers
bleven het beschieten. Nu was er al een bom gevallen naast het kruitdepot en als het
geraakt zou worden, vloog heel de boel de lucht in, wat een nutteloos offer zou zijn
geweest, te meer daar het fort zich moedig had verdedigd. Dat werd trouwens
bevestigd door de Duitse kommandant, die verklaarde dat de weerstand van dat fort
hem had geïntrigeerd. Bij de overgave moest de Belgische kommandant zijn degen
afgeven, maar om hem te eren, gelastte de Duitse kommandant hem de degen terug
te geven. Verder verkreeg de Belg ook twee uur vergunning om in Namen afscheid
te gaan nemen van zijn vrouw en kinderen. Dat belette natuurlijk niet dat La Libre
Belgique na de oorlog schreef dat ik het fort verraden had.
Wat hebt u dan verder in de oorlog gedaan?
Ik was eerst enkele maanden in Leuven om de biblioteek van de jezuïeten te bewaken
en dan werd ik aangesteld om in Oostakker, waar een kamp was, geestelijke bijstand
te gaan bieden aan de gevangen Tsjechen, Polen, Fransen, enz. De kommandant van
het kamp wilde absoluut mijn geestelijke hulp betalen en kon niet begrijpen dat ik
dat weigerde. Als kompensatie heb ik dan kolen gevraagd voor de arme mensen en
ik heb ze ook gekregen. Alleen moest ik ze aan de dokken in Gent zelf gaan halen.
In Oostakker heb ik ook veel kontakt gehad met de studenten
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van de vernederlandste universiteit, evenals met Lodewijk Dosfel, die er professor
was.
U bent ook in Duitsland geweest?
Toen er altijd maar meer arbeiders door de Duitsers werden opgeëist, heb ik aan de
Duitsers gevraagd met de arbeiders naar Duitsland te mogen gaan. Aanvankelijk
werd dat geweigerd, maar Sint-Jozef kwam er dan weer op de een of andere manier
tussen en ik kreeg de toelating. Ik meldde mij aan bij de aartsbisschop van Keulen,
die mij naar Paderborn zond, waar een hele kartoteek bestond met al de namen van
de vreemde arbeiders. Daar waren 75.000 Vlamingen bij. De dienst was uitstekend
georganizeerd: alle klachten kwamen bij mij en ik had zeven sekretarissen om me
te helpen. Ik ging dan met de fabriek onderhandelen om de werkvoorwaarden te
verbeteren.
Bij die 75.000 werklui waren er zeker 40 à 50.000 vrijwilligers, die aangetrokken
werden door de voordelen: goed loon en beter eten. De socialisten hebben er voor
gezorgd dat die na de oorlog geen last kregen. De slechtste herinnering uit die tijd
heb ik aan de Vlaamse meisjes, maar die zullen wel het uitschot geweest zijn van
onze bevolking. Het lag ook in mijn opdracht de gevangenenkampen te bezoeken en
in Göttingen heb ik o.m. Staf Bruggen en Jef Goossenaerts ontmoet. In die kampen
bestond een ander zwaar probleem. De meeste krijgsgevangenen hadden er niets te
doen en verveelden zich vreselijk. Indien ze wilden werken, kregen ze beter eten en
ook wat loon. Ze vroegen mij raad en steunend op wat ik de arbeiders in bezet België
had zien doen, die ook normaal werkten, heb ik geadvizeerd wel werk te aanvaarden
maar niet in oorlogsfabrieken; wel op het land werken, straten repareren, enz. Later
werd dat kollaboratie eerste klas genoemd en ik heb er dan ook last mee gehad. De
kartoteek met de namen
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van al de arbeiders heb ik lang bewaard, maar tenslotte heb ik ze toch maar liever
vernietigd.
Na de oorlog kwam u niet terug naar België.
Nee! De hetze tegen mij was volop aan de gang in de Franse pers en mijn oversten
oordeelden dat het beter was dat ik naar Nederland ging. Ik verbleef twee jaar in Den
Haag en een jaar in Rotterdam en was er zo graag, dat ik er wenste te blijven. De
engel van Sint-Jozef kwam er dan weer tussen en stuurde mij nog maar eens een jaar
naar Polen. Toen mijn proces dan toch zou doorgaan, kreeg ik van de provinciaal de
keuze ginder te blijven of naar België terug te komen. Ik ben teruggekomen en ben
me onmiddellijk in de gevangenis van Gent gaan aanmelden, maar de direkteur zei:
‘Ik kan u niet ontvangen, ik heb geen aanhoudingsbevel.’ Ik ben dan maar weer naar
Drongen gegaan waar de gendarmes me twee of drie maanden later met een karretje
zijn komen halen.
Er is dan een proces geweest.
Ja. Frans van Cauwelaert wilde mij verdedigen maar dat werd afgewimpeld. Ik wilde
me dan zelf verdedigen maar dat mocht niet. Mijn verdediger werd dan mr. Buysse.
Die zei me om te beginnen, dat ik twee juryleden mocht wraken, waaronder de
stafhouder, die een logeman was; hij verzocht me echter dat niet te doen omdat hij
dan zijn eigen kans verspeelde het volgend jaar stafhouder te worden.
Aanvankelijk leek het dat ik zou vrijgesproken worden, maar dan hebben ze ineens
het proces geschorst: ze zijn een aantal nieuwe getuigen gaan optrommelen in het
arsenaal in Mechelen, wat, naar men mij later zegde, allemaal erg onwettelijk was.
Mijn advokaat had mij aangeraden niets te zeggen, wat ik dan ook gedwee
probeerde te doen, maar als de voorzitter
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mij rechtstreeks een vraag stelde, moest ik wel antwoorden. Ik zei dan:
‘Weledelgestrenge’ tot hem maar hij schoot uit en zei: ‘Zwijg en noem me meneer
de juge.’ In de aanklacht stond dat ik de trouw van de land- en zeekrachten aan 't
wankelen had willen brengen en dies meer maar elke aantijging eindigde met de
woorden: ‘Maar 't is hem niet gelukt.’ Het resultaat was, dat ik tot drie jaar hechtenis
werd veroordeeld. De raad werk te aanvaarden die ik in Duitsland had gegeven, had
de doorslag gegeven. Nochtans zeg ik nu nog dat ik niets op mijn geweten had. Alleen
is daar de kristelijke zedenleer met de domste politieke opvattingen in botsing
gekomen. Voor mijn advokaat had het proces als gevolg dat hij het volgend jaar toch
geen stafhouder werd, alleen omdat hij mij verdedigd had!
U hebt die straf uitgezeten?
Negen maanden. De eerste drie mocht ik geen H. Mis lezen maar na een tussenkomst
van Mgr. Heylen mocht ik dat wel. Twee soldaten met getrokken pistool brachten
me dan telkens naar een kamertje, waar ik de H. Mis kon lezen. Na negen maanden
komt op een namiddag de direkteur van de gevangenis mij zeggen: ‘Monsieur, vous
êtes libre. Maak alles klaar dan kunt u over een kwartier vertrekken.’ Ik antwoord
hem: ‘Dat komt voor mij helemaal niet goed uit. Ik wens hier nog een dag of twee
te blijven om een werk af te maken.’ De man, die eerst sprakeloos was, antwoordde
me dan dat het niet kon, dat het tegen het reglement was. Daar ik bleef aandringen,
zei hij, ten einde raad, dat ik een verzoekschrift tot hem moest richten om te mogen
blijven en dat hij dan officieel de toelating kon geven. Dat is dan zo gebeurd en ik
heb in de gevangenis mijn landkaart van de taalgrens kunnen afwerken!
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Ik vermoed dat de engel van Sint-Jozef er dan wel weer is tussen gekomen...
Hoe kunt u het raden! Ik werd naar Alken gestuurd om te preken en biecht te horen
bij de vreemde arbeiders. Daar heb ik leren fietsen! Dan werd ik overgeplaatst naar
Mechelen maar ik had geen jurisdiktie, dat betekent dat ik geen biecht mocht horen.
In de goede week was er in dat mooie kerkje op de Bruul echter zoveel volk, dat
mijn overste aan kardinaal Mercier vroeg me de toelating te willen geven biecht te
horen. De kardinaal stond het toe maar men mocht niet weten dat ik het was en mijn
naam mocht niet op de biechtstoel staan. De eerste biechteling die ik krijg, zegt mij:
‘Pater, op de biechtstoel staat Ceuppens maar gij zijt toch pater Stracke.’ Ik heb hem
gauw tot zwijgen moeten overhalen!
In 1925 sticht u dan het Ruusbroec-Genootschap. Waarom?
Ik was daarmee al in Drongen bezig geweest. Er was daar een pater die een biblioteek
had met boeken van een honderdtal schrijvers-jezuïeten vanaf ± 1580-1650. Ik had
daarin gelezen en vond het interessant. Er bestond dan ook een groot werk, twaalf
dikke delen, van de jezuïet Sommervogel waarin alle schrijvers-jezuïeten van heel
de wereld en in alle talen waren samengebracht. Dat werk was onvolledig en voor
de Nederlanden was het onnauwkeurig. Dat werk wilde ik dan verbeteren en aanvullen
en ik zag gauw, dat ik er de Nederlandse vroomheid moest bij betrekken.
Dat is dan het objekt geworden: de wetenschappelijke studie van de geschiedenis
der Nederlandse vroomheid, vanaf de bekering der Franken tot 1650. Eerst waren
het alleen jezuïeten die eraan werkten, daarna deden de kapucijnen, de franciskanen,
de dominikanen en de karme-
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lieten mee. Er kwam een tijdschrift bij te pas, Ons geestelijk erf, dat altijd meer door
de andere orden werd volgeschreven, zodat de hele Nederlandse vroomheid van alle
orden werd bestudeerd. Een van onze liefste medewerkers was Titus Brandsma, de
karmeliet die in een Duits koncentratiekamp is overleden. U weet dat hij nu een eigen
kapelletje heeft in Nijmegen en dat zijn zaligverklaring aanhangig is gemaakt. Toen
men na enige tijd zag, dat zo een studie en zo een uitgave zin hadden, is elke orde
het voor zichzelf voor het eerst of opnieuw gaan doen. Eigenlijk was dat wel goed
want anders had Ons geestelijk erf veel dikker moeten worden en had het ook vaker
moeten verschijnen. Het verschijnt nu nog altijd om de drie maanden en dat maakt
al 500 kladzijden per jaar.
Wie waren de eerste medewerkers?
Pater Poukens, pater Reypens en pater Van Mierlo. Uit de oude ploeg is er nu nog
alleen pater Reypens over. De anderen zijn dood. Ikzelf ben er sinds 13 jaar niet
meer bij. Ik publiceer af en toe nog wel eens een klein artikeltje maar aan het
genootschap zelf heb ik niets meer te zeggen. Nu is de preses pater dr. Lode Moreels.
Zoals vroeger, worden er nu weer artikels van andere orden opgenomen. Ons initiatief
maakte soortgelijke Noordnederlandse ondernemingen wakker, zodat men ook de
Nederlandse vroomheid van 1650 tot nu is gaan bestuderen. In Noord-Nederland
hebben alle bisdommen hun eigen historisch tijdschrift, en voor de 5 miljoen
katolieken op een bevolking van 12 miljoen, bestaan daar meer bisdommen dan in
België! De bevolkingsaangroei is daar ook enorm geweest: in 1830 telde België
3.500.000 inwoners en Nederland 2.500.000. Nu zijn ze in Nederland boven de 12
miljoen en wij onder de 10.
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Wat verstaat u eigenlijk onder ‘vroomheid’?
Godzoekende mensen: in het tijdelijke zoeken ze het geestelijke en het eeuwige,
onder de invloed van de verlichtende genade. Het zijn schouwers, kontemplatieven.
Zijn het altijd mystieken?
Nee, maar de meeste mystieken zijn toch kontemplatieven.
Hoe komt het dat men zo laat met dit onderzoek is begonnen?
Men kan niet alles tegelijk bestuderen. Toen wij ermee begonnen, vond de hiërarchie
in Rome dat trouwens niet zo goed. Ze stelde de vraag of de Nederlandse spiritualiteit
wel veel had bijgedragen tot de katolieke spiritualiteit. Wij hebben geen antwoord
gegeven maar werken gepubliceerd. Een professor van Nijmegen heeft dan een
memorandum opgesteld en dan is er kentering gekomen. Toen bewezen werd, dat
de Franse en Spaanse spiritualiteit uit de 16de en 17de eeuw zich gevoed hadden aan
de Nederlandse, dan werd de Nederlandse ook belangrijk. Een grote Franse figuur
als kardinaal Pierre de Bérulle b.v. was zeer afhankelijk van Ruusbroec. Onze
spiritualiteit begint rond 1250 en sterft uit rond 1750.
Wie zijn de topfiguren in deze Nederlandse vroomheid?
De oudste, die we tot nu toe kennen, was de kluizenaar Gerard Appelmans, die
op het onzevader een mooie kommentaar schreef, waarin hij met een merkwaardige
taalvastheid de mystieke begenadiging in het licht van de inwendige werkingen Gods
behandelt. Hij leefde tussen 1250 en 1325.
Jan van Ruusbroec is natuurlijk de hoofdfiguur. Hij leefde in de 13de-14de eeuw
en werd 92 jaar. Verder is er Geert
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Groote met de Broeders van het Gemene Leven en de Windesheimers, er is Dionysius
de Karthuizer, er is Hendrik Herp of Harphius uit Erp in Noord-Brabant, die in 1478
in Mechelen overleed. Zijn hoofdwerk is Spieghel der Volcomenheit, een uitgebreid
handboek der mystieke teologie, dat sterk aan Ruusbroec herinnert. Die Spieghel
werd via een Latijnse vertaling in verschillende moderne talen overgezet.
Er zijn dan ook begijnenleiders, die in de mystiek van die tijd voor heel het Westen
toonaangevend waren. Er is Hadewijch van Antwerpen, er is Beatrijs van Tienen of
Beatrijs van Nazareth, er is Ida van Nijvel, er is Zuster Bertken.
Er is verder b.v. nog een onbekende Brabantse freule, die vermoedelijk in
Oisterwijk werd geboren en die met twee traktaatjes grote invloed gehad heeft op de
Franse letterkunde. We kennen haar naam niet maar de twee traktaatjes zijn: Tempel
der Ziele en Evangelische Peerle.
Wat behandelde u in de studie ‘Over Nederlandse letterkunde en mystiek’?
Dat is een voordracht, die ik aan de Gentse universiteit heb gehouden om het
Ruusbroec-Genootschap in te leiden en te wijzen op zijn reden van bestaan. Heel de
vroomheid was een onontgonnen veld van de Nederlandse letterkunde. In die tijd
telde voor onze letterkunde, naast de epische dichtkunst, alleen de school van Van
Maerlant en Boendaele en niemand wist of waardeerde dat onze mystieken een zeer
mooi Nederlands schreven. Professor De Vreese heeft mijn initiatief gesteund en me
geholpen. Toen we begonnen, zijn er drie jezuïeten drie maanden lang in Oost-Europa
op zoek geweest naar handschriften en wiegedrukken.
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U gaf in 1929 ‘Die dorne croene ons Heeren’ uit. Wat voor een werk was dat?
Een mystiek traktaatje, dat de moeite waard was opgedolven te worden. De
Nederlandse mystiek heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt met te schrijven over
het lijden van Ons Heer en over de eucharistie. Dat was al zo vanaf 800, o.m. met
Paschasius Radbertus, die onder Karel de Kale leefde en die in zijn werk De corpore
et sanguine Domini als eerste een poging deed om heel de leer over de eucharistie
spekulatief samen te vatten. Verder zijn er ook de Keltische en Frankische monniken
en geloofsverkondigers. U weet wel dat wij de enige echte erfgenamen zijn van de
Franken en die ‘wij’ dat zijn de bewoners van Antwerpen, Brabant, Henegouwen en
Frankrijk tot aan de Loire. De andere Nederlanders waren Saksen en Friezen. De
oudste vroomheid vinden we in twee of drie heiligenlevens in het Oudfrankisch. We
hebben die helaas niet meer, we kennen ze alleen uit Latijnse overzettingen.
U maakt wat de werken der vroomheid betreft, wel geen taalonderscheid?
Natuurlijk niet. Wat in het Latijn werd geschreven en de karakteristieken heeft van
het Nederlandse volk, is Nederlandse letterkunde. Het zou een pauperizeren zijn van
de Nederlandse letterkunde dat niet te aanvaarden is. Een der karakteristieken is b.v.
dat de vergelijkingen altijd getrokken zijn uit de natuur: de vogels, het water, de
bossen. Verder is de Nederlander meer rationeel dan affektief: Ruusbroec b.v. was
een rationalist.
Wat is er te leren in ‘Korte handleiding tot de theologia mystica’ - of het
beschouwende leven?
Het is een handschrift uit het jaar 1492, dat ik bestudeerd
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heb en in modern Nederlands heb overgezet. Wat er precies in staat, weet ik niet
meer, maar de klassieke indeling in al de mystieke traktaten, ook bij die van Jan van
Ruusbroec, is altijd dezelfde: het werkende leven is de leer van de geboden, het
schouwende leven is het werk van het dogma, het verenigende leven is het leven van
de liefde. Dat gaat terug tot de kerkelijke spiritualiteit van de vijfde eeuw.
Een belangrijke prestatie in uw levenswerk is de uitgave, samen met J.B. Poukens,
L. Reypens, M. Schurmans en J. van Mierlo, van ‘Jan van Ruusbroec, leven en
werken’. Welk deel bezorgde u daarvan?
Het dikste van de drie: Van den geestelijke Tabernakele.
Waarom is Ruusbroec groot?
Door zijn leven en door zijn werken. Hij was van in zijn jeugd een heilig man en is
het gebleven, zowel als kapelaan van Sint-Goedele, dan als prior van Groenendaal.
Door de eigentijdse mensen, o.m. door de kanselier van Parijs, werd hij al als heilige
aangezien. Ze noemden hem pius of beatus, omdat sanctus toen haast onbekend was,
maar beatus betekent hetzelfde als sanctus. Heilig, sanctus, is maar in zwang gekomen
onder Urbanus VIII, wanneer de stoel van Rome veel tot zich heeft getrokken en
zich ook de heiligverklaringen heeft gereserveerd. Tot 1100 mocht de bisschop samen
met het volk heilig verklaren. Onder Urbanus VIII werden de voorwaarden bepaald.
Men mocht o.m. maar heilig verklaard worden vijftig jaar na de dood, er moesten
wonderen zijn, enzovoorts. De eredienst tot de zalige Jan van Ruusbroec is een tijd
verlaten geweest, maar Mgr. Goossens heeft hem kunnen doen herstellen en nu
hebben we twee jaar geleden van Rome een eigen mis voor de zalige Jan van
Ruusbroec verkregen.
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De tijdgenoten noemden hem al doctor solemnis, doctor mirabilis en doctor extaticus
maar feitelijk zou hij doctor ecclesiae moeten zijn. Ik heb de paters augustijnen
aangezet die titel in Rome aan te vragen, want indien iemand er recht op heeft, dan
is het Jan van Ruusbroec, meer dan b.v. Johannes van het Kruis, die net als Teresa
van Avila afhankelijk is van Ruusbroec. Maar wij zijn een klein volk, we hebben
geen geld en we maken geen tijd voor zulke dingen. En in Rome kent men Vlaanderen
niet: men kent er alleen België en al wat officieel Frans is. De Voorzienigheid heeft
ons hard behandeld: op ekonomisch, sociaal en kultureel terrein hebben we veel
verloren. Het enige wat we konden redden, is de Nederlandse vroomheid, die jaren
lang werd vergeten en misprezen. Nu wordt ze eindelijk weer op prijs gesteld.
Ruusbroec is ook door zijn werken groot.
En we kennen niet eens zijn volledig werk. Er moeten nog handschriften bestaan,
die niet werden ontdekt, o.m. ook nog brieven. Ruusbroec werd zeer veel gekopieerd
en er werden tot in Polen Nederlandse spiritualistische teksten ontdekt. Ruusbroec
werd trouwens vertaald in het Frans, het Spaans, het Italiaans, het Latijn.
Wat is er zo eigen of persoonlijk in zijn visie?
Dat de mens het evenbeeld is van de Drievuldigheid. De vroomheid heeft zich later
gekoncentreerd rondom de mensheid van Kristus, maar in de nieuwe mystiek grijpt
men terug naar het oudste en daar valt het aksent op de Drievuldigheid, dus het
diepste dogma. De mensheid van Kristus is iets heel aparts en het is voor ons
gemakkelijker in hem een mens te zien als een ander. Daardoor is het lijden het
belangrijkste geworden maar dat is niet helemaal juist. Kristus is de heraut van God
en van de Openbaring en
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dat herautschap heeft Hij betaald met de dood.
De franciskanen zijn de grote verbreiders geweest van het belang van het lijden
van Kristus. De oudste kruisweg in de Nederlanden dateert van ± 1300 en die zal
wel teruggaan op de franciskanen. Toen waren er 21 staties, dan werden het er 17
en de 14 zijn veel later gekomen. Pater Axters heeft dat grondig behandeld in zijn
drieledig werk.
Waarom noemt u Ruusbroec ‘de Wonderbare’?
Dat is de titel van een boek dat ik bij het Davidsfonds heb uitgegeven, samen met J.
van Mierlo en L. Reypens.
Dat ‘wonderbare’ is de vertaling van doctor mirabilis en hij heet zo omdat hij zijn
visie op het dogma van de Drievuldigheid - zo ver het gaan kan - heeft uiteengezet.
*
In het nummer 13 van de Prinsstraat in Antwerpen staat op de grote koetspoort van
een ouderwets burgershuis in diskrete letters: Ruusbroec-Genootschap.
In de gang hangt een plaket dat pater Stracke werd aangeboden toen hij 80 werd.
In de salons hangen de geschilderde portretten van zijn vader en moeder.
Ruusbroec is hier overal prezent. In de huiskapel is er een kleurrijk
glas-in-loodraam van Eugène Yoors, dat Ruusbroec voorstelt in extase in het
Zoniënwoud.
Deze andere Ruusbroec werd geschilderd door Doudelet en het beeld in de tuin
werd gemaakt door Van Dongen.
Maar de belangrijkste plaats in dit huis is de leeszaal, die nu ook dienst doet als
historisch seminarie voor de universitaire fakulteit Sint-Ignatius.
In het boekenmagazijn staan er circa 54.000 boeken, die alle in mindere of meerdere
mate betrekking hebben op de vroomheid en haar geschiedenis in de Nederlanden.
*
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U had niet alleen interesse voor Ruusbroec maar ook voor Beatrijs en u wijdde een
onderzoek aan: ‘Beatrijs in de wereldletterkunde’.
De geschiedenis van Beatrijs is natuurlijk een legende maar ze heeft zeker een
historische achtergrond. Toch weten wij niet in welk klooster de geschiedenis zou
te situeren zijn. Wat zeker is, is dat onze Middelnederlandse sproke de mooiste is en
dat de meeste andere versies van de onze afhankelijk zijn. Onze tekst moet ontstaan
zijn circa 1250, ook al is hij maar bekend uit een 14de-eeuws handschrift. Prof.
Robert Guiette heeft daar een grondig onderzoek aan gewijd in zijn studie La Légende
de la Sacristine. Vele moderne letterkundigen hebben het tema opnieuw behandeld:
Charles Nodier, Zorrilla, J.A. Alberdingk Thijm, Gottfried Keller, Villiers de
I'Isle-Adam, M. Maeterlinck, P.C. Boutens, K. Vollmoeller, F. Rutten, H. Teirlinck,
Herman van Overbeke.
U stelde ook een onderzoek in ‘Over de bekering en doopsel van koning Chlodovech’.
Dat is de koning die wij gewoonlijk Clovis noemen. Was er daarmee iets niet in orde?
Clovis is Frans voor Chlodovech, wat ‘beroemd in de krijg’ betekent. Bij de Franse
geschiedschrijvers, ook bij Godefroid Kurth, was alles wanorde. Ik heb dan de plaats,
de datum en de aanleiding rechtgezet. De plaats was Reims, de datum ± 490 en de
aanleiding de slag van Tolbiac.
Zijn bekering is maar gedeeltelijk te wijten aan zijn vrouw, die een Boergondische
katolieke prinses was en door wie hij het katolicisme wel kende. Hij werd dan later
gekatechizeerd door Sint-Vaast in Toul, waar hij de Alamannen verslagen had.
Vermoedelijk was ook zijn vader al kristelijk; ik heb een tekst die daar op wijst.
Enkele geschied-
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schrijvers lachen ermee als je dat schrijft: ik ben natuurlijk maar een doctor in
klassieke en Germaanse talen en die kan dat zo precies niet weten. Daarom word ik
op dat stuk en vele andere ook doodgezwegen! Alleen in Nederland is er een historicus
die mij gelijk geeft. Geschiedschrijvers zijn vreemde mensen, ze hebben veel last
met de hoogste deugd en die is: ongelijk bekennen.
In 1936 bezorgde u ‘Een brokstuk uit de Passie des Heeren’. Vroeger had u al een
soortgelijk werk uitgegeven.
Dat zijn oude handschriften of traktaatjes, die ik heb uitgegeven en toegelicht. We
hebben vele Kristuslevens en passieteksten en ik heb er vele laten afschrijven. Ik heb
ze allemaal cadeau gegeven aan een protestantse professor van Leiden, die een
Kristologie wil samenstellen, d.i. nagaan hoe de persoon van Jezus in de Nederlandse
letterkunde wordt voorgesteld. De oudste levens van Jezus moeten rond 1230 zijn
geschreven, een in proza en een halve eeuw later een ander in rijm. Naast deze
Kristologie zou er ook een Marialogie moeten komen want de Nederlanden hebben
daarin een groot aandeel gehad. Al die teksten moeten samengebracht en vergeleken
worden. Ze behoren tot de volkse dichtkunst vooral en zijn interessant om te weten
hoe de mensen in die tijd leefden en hun godsdienst beleefden. Vaak projekteren zij
eigentijdse gewoonten b.v. in de lotgevallen van Pilatus. Al deze teksten zijn natuurlijk
apokrief.
U gaf aan een boekje de titel ‘Dietse heiligen’. Wie zijn dat?
Ik heb uit oude boeken en handschriften enkele teksten gehaald, die handelen over
die heiligen. Levens van heiligen bestonden er al in boeken vóór de bollandisten ze
vanaf 1620 zijn gaan samenbrengen in de Acta Sanctorum.

Joos Florquin, Ten huize van... 4

260
De jezuïet Bolland was de eerste om daarmee te beginnen. Wie ze zijn? Paschasius
Radbertus b.v., die het best het dogma van de H. Drievuldigheid heeft begrepen, dan
de grote geloofsverkondigers Amandus, Egidius, Vedastus, Walcharius, enz. De
enige die er later is bijgekomen, is Johannes Berchmans en voor een belijder is het
moeilijker heilig verklaard te worden dan voor een martelaar. Wij zijn een klein volk,
we wonen te ver van Rome en we kritizeren meer dan lof te spreken.
Er zijn ook nog de vrouwelijke heiligen: de heilige Gertrudis van Nijvel,
Sint-Goedele, Veerle, Adelberta, Amalberga. Zelfs professor Van der Essen moest
toegeven ‘que le 7ième siècle était le siècle des saints belges’. De Frankische edelen
gaven graag hun kinderen aan de dienst der altaren zoals zij ook landerijen schonken
aan de kerk en kloosters stichtten. Als ik in Holland ben, zeg ik nog al eens aan mijn
vrienden: ‘Vergeet dit niet: in de 16de en de 17de eeuw hebben jullie alles van ons
gekregen en jullie zijn 300 jaar na ons voorgoed Rooms geworden!’
In 1942 - onder de tweede oorlog - hield u in Brugge een toen ophefmakende
toespraak: ‘In de leer bij Jacob van Maerlant’. Wat was het tema?
Wie was Jacob van Maerlant? Hij behoorde tot de elite van zijn tijd. Wat betekende
hij in het leven van de Vlaamse kultuur in de 13de eeuw? Wat heeft Maerlant ons
nu te zeggen onder de Duitse bezetting? O.m.: wij moeten onszelf blijven en ijveren
voor Groot-Nederland. Dat was iets waar de Duitsers niet van wilden horen en het
was streng verboden daarover te spreken.
Maar wij hebben het recht te spreken en we moesten ons, ook dan, laten gelden.
Wij zijn onder de Germaanse stammen de eerste geweest. Karel de Grote is een
Frank, een Nederlander en hij heeft de andere stammen aan zijn
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zwaard en aan zijn kultuur onderworpen. In zijn tijd was Aken het tijdelijke Rome
van Europa. Aken is Nederlandse grond geweest. Pruisen heeft ons dat later
afgenomen.
Feitelijk was mijn tema in die voordracht: onverfranst en onverduitst - zo staan
we met Jacob van Maerlant op de dam van de grote vloed. De Duitsers hebben
trouwens veel aan de Nederlanden te danken. Brugge was de hoofdstad van de Hansa
en het Nederlands was de handelstaal van deze machtige organizatie. De Vlaamse
schepen gingen tot in Königsberg. In de 13de eeuw hebben Vlamingen grond
ontgonnen in de omstreken van Berlijn waar nu nog een landstreek de Fleming heet.
U bent heel goed op de hoogte van de Vlaamse prestaties in Europa. Een heel ander
geschrift is dan weer ‘Ziele Christi, heilig mij’.
Ik heb dat klein boekje uitgegeven om ze in Rome te doen begrijpen dat dit Dietse
gebed dat ± 1370 in Zutphen werd opgetekend, de oudste tekst is van dit gebed. Het
was het lijfgebed van Sint-Ignatius en hij heeft het in zijn boek der geestelijke
oefeningen opgenomen maar hij heeft het niet opgesteld, het komt van ons. Trouwens,
de Duitsers geven toe dat zij geen oudere tekst bezitten. De Ziele Christi is een gebed
dat altijd veel werd gebeden, ook nu nog.
Waar hebt u nog over geschreven dat ik niet vermeldde?
O.m. nu laatst over drie Brabantse vrouwen: Hadewijch van Antwerpen, Beatrijs van
Tienen en Ida van Nijvel. Het waren drie goede vriendinnen en ik heb teksten
bestudeerd die bewijzen hoe fel zij in hun spiritualiteit op elkaar lijken. Het kenmerk
is alweer hun realisme in de spiritualiteit. Als b.v. een van de vrouwen tot Kristus
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zegt: ‘Waarom hebt gij zoveel aan andere bekenden gegeven?’, dan antwoordt Kristus:
‘Dat zijn uw zaken niet. Ik doe wat ik wil.’ Als een van de drie mystieke vrouwen
de dood van een van de andere verneemt, wordt ze ziek van droefheid. O.-L.-Vrouw
zegt dan tot haar: ‘De liefde, die ge voor de anderen hebt, moet ge ook voor mij
hebben.’ Het is inderdaad gemakkelijker een mens te beminnen dan God of
Onze-Lieve-Vrouw.
Dan heb ik nog vele andere artikels geschreven om te antwoorden op de grote
afbreker van onze heiligen in de Monumenta Germaniae, die beweerde dat de
monniken al die heiligenlevens hadden uitgevonden en in-gelogen. Ik heb kunnen
bewijzen dat er altijd meer dan één historische gebeurtenis aan de grond lag maar
dat die dan was aangedikt met wonderen enz.
Ten slotte is er bij Heideland nog Verleden en toekomst verschenen. Een
pocketuitgave die grotendeels door mevrouw Dosfel en Jef Goossenaerts zaliger
werd samengesteld. Als het goed verkoopt, komt er een tweede met heiligenlevens
en kulturele onderwerpen of toespraken.
U hebt u vaak negatief-pessimistisch uitgelaten over het Vlaamse volk. Waarom
houdt u van dat volk, u die ook Nederlander had kunnen zijn?
Omdat ik Vlaming ben. Omdat ik het verleden van mijn volk ken. Omdat ik een
demokratisch mens ben.
Gelooft u dat uw pessimisme gerechtvaardigd is?
Ja. Er zijn veel soorten pessimisten. Er zijn b.v. pessimisten die de toestand realistisch
inzien. Zij blijven aan het werk om tot een positief optimisme door te breken.
Wat is het moeilijkste geweest in uw leven?
Blijf wat je bent, dat kun je altijd, dat kan iedereen die
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karakter heeft. Worden wat je kunt, wordt ons dikwijls onmogelijk gemaakt omdat
het afhangt van veel omstandigheden en personen, van dwarsdrijverij door
geldmagnaten of politieke machthebbers. Dat is voor mij het moeilijkste geweest.
Wat is uw grootste zorg?
Onze elite. Want wat blijft er van onze grote Vlamingen over in hun kinderen?
Uitzending: 29 juni 1966.
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Lode Craeybeckx
‘Amberes’ Mechelse Steenweg 142/8A, Antwerpen
‘Ik zag op deze vlakte een bos van masten wiegelen,
Waarmede elk werelddeel alhier zijn schatten bracht;
En 'k sprak: hier vloeit nog steeds de bron van
weelde en pracht!
En, luistrende om mij henen,
Vernam ik 't allen kant
De taal van 't Vaderland,
Die aan dit schouwtoneel haar maatgeluid mocht lenen.’
K.L. Ledeganck: Aan Antwerpen

Meneer de burgemeester, is het Lode of Louis?
Op de burgerlijke stand is het Louis maar in de praktijk is het Lode. Ik ben Lode
geworden toen ik bewust flamingant werd. Ik vond dat het uiterlijke iets moest laten
horen van de innerlijke overtuiging. Ik vind Lode nu niet zo mooi
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maar ik moet zeggen dat sommige dames het charmant kunnen uitspreken!
*
Op de hoek van de Mechelse steenweg en de Molenstraat staat in Antwerpen dit
flatgebouw, los van alle andere gebouwen. Het bevat 92 woningen en telt 13
verdiepingen.
Als men het portaal gelijkvloers binnentreedt, treuzelt men gemakkelijk even bij
een grote prachtige foto, die van de natuur spreekt. Dan zijn er gelukkig weer de
liften. Ja, achtste verdieping! Het imposante gebouw heet ‘Amberes’.
*
Meneer de burgemeester, wat betekent Amberes?
Dat is het Spaanse woord voor Antwerpen. Het klinkt voornamer dan zo maar
eenvoudig Antwerpen en daarom werd aan dit flatgebouw die Spaanse naam gegeven.
Amberes! 't Klinkt toch melodieuzer dan Antwerp of Anvers!
Maar voor Antwerpen valt toch ook iets te zeggen.
Woont u hier al lang?
Twee jaar. Vroeger woonden we in een herenhuis op de Frankrijklei. Dat was niet
om te suggereren dat ik een heer ben maar wel omdat ik meester was, advokaat met
een zeer omvangrijke praktijk. Ik had drie medewerkers en twee stagiairs. Toen ik
dan burgemeester werd, heb ik dat niet dadelijk opgegeven omdat je nooit weet
hoelang dat betwist mandaat in Antwerpen duurt. Dat burgemeesterschap was
trouwens oorspronkelijk niet overeenkomstig mijn wensen en mijn voornemens,
maar eenvoudig een samenloop van omstandigheden. Waarmee ik nu weer niet
gezegd heb
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dat ik boven de politiek sta. Dat zou pretentieus zijn en de mensen die dat zeggen,
zijn lui die geen verantwoordelijkheid willen of durven nemen. Zij die beweren boven
de politiek te staan, hangen er gewoonlijk onder.
In elk geval heb ik nooit gedacht dat ik vier keer opnieuw burgemeester zou zijn
geworden en daarmee, zijn we op de Frankrijklei vrij lang blijven wonen. Maar de
leeftijd vorderde, mijn kinderen trouwden en mijn vrouw verlangde al lang kleiner
te wonen. Deze woning is een ideaal voor mijn vrouw, een klein beetje te klein voor
mij!
U hebt twee kinderen.
Jawel. Een dochter, Hilda, die doctor in de rechten is en die mijn kabinetschef ten
stadhuize is. Ze is de beste kabinetschef die een burgemeester kan dromen! En dan
een zoon Herman, die eveneens aan de Nederlandse afdeling van de Brusselse
universiteit rechten studeerde. Ik verwachtte dat hij advokaat zou worden maar na
een stage, die hij tegelijkertijd aan de balie en het parket deed - je mag in de tijd van
de stage aan beide kanten een kijkje gaan nemen - heeft hij dan de magistratuur
gekozen. Het heeft wel wat geduurd eer hij het me heeft durven zeggen, want wij,
advokaten, beschouwen dat als een soort ontrouw aan de roeping. Maar goed, hij is
nu substituut van de prokureur des Konings in Antwerpen.
Alle vooraanstaande Antwerpenaars zijn niet in Antwerpen geboren maar bij u kan
het niet liegen. Uw geboorteakt vermeldt: geboren te Antwerpen op 24 november
1897. Dat is dit jaar 69 jaar geleden.
U hoeft daar nu precies zo de nadruk niet op te leggen. Ik ben inderdaad geboren in
Klapdorp, in het hartje van de stad. Klapdorp is wel een suggestieve naam voor een
advokaat, vindt u niet? Mijn ouders betrokken daar een
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‘kwartier’ zoals men toen zei, in een huis waaraan Lode Baekelmans een novelle
heeft gewijd: De drie snoeken.
Maar mijn vader zelf was Limburger, mijn moeder een autentieke Waalse van
Luik, wat mij wel een mindere maat van verduldigheid heeft meegegeven!
Mijn vader was van Ulbeek bij Alken, waar mijn grootvader fruitboer was. Als
hereboer had hij tijd - omdat de boomgaarden meer werkten dan hij - om afwisselend
burgemeester en schepen van onderwijs te zijn. Mijn grootmoeder was de zuster van
een pastoor... Er waren trouwens ettelijke geestelijken in de familie maar kwezels
zijn er nooit geweest. Het waren allen echte katolieken, die bovendien nog kristelijk
waren!
Maar uw vader is in Ulbeek niet gebleven.
Nee, en dat ter wille van de liefde! Hij had kennisgemaakt met Françoise, mijn
moeder, en wilde ermee trouwen, waar hij volgens alle regels der traditie met een
meisje van Ulbeek had moeten trouwen. Stel u dat nu voor: met een meisje van Luik!
Er kwam onenigheid van, maar mijn vader heeft terecht doorgezet en is naar
Antwerpen gekomen. Hij werd er politieagent in de tijd van Jan van Rijswijck, bij
wie hij, zoals het de regel was in die tijd, zijn opwachting is gaan maken in het Frans!
Na een zekere tijd kwam de plaats van politiekommissaris in Ekeren open en mijn
vader vroeg de steun van zijn Limburgse oom, die senator was. Hij kreeg als antwoord
een Frans briefje, waarin de oom de spons haalde over het verleden. Hij schreef:
‘Vous avez deux enfants, vous êtes nommé!’ Moeder kende de brief van buiten en
heeft hem ontelbare malen geciteerd. Moeder was zeer welsprekend.
Sprak ze Nederlands?
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Nee, ze is heel haar leven Frans blijven spreken, voor haar de taal van de liefde! Wij
spraken thuis altijd Frans, behalve als moeder er niet was. Als we alleen waren, mijn
broer Herman, mijn zuster en ik, dan spraken we altijd Nederlands en als moeder er
dan soms onverwachts bijkwam en we Nederlands bleven spreken, dan zei ze ietwat
korzelig: ‘Vous êtes de nouveau en train de flameter!’ Toch had ze graag Vlaams
geleerd want later, toen Herman en ik al eens een gedicht hadden geschreven, dan
zei ze vaak: ‘J'ai deux fils littérateurs et ils ne se sont même pas donné la peine
d'apprendre le flamand à leur mère!’
Later, toen ik in de gevangenis zat, is ze zelfs flamingante geworden en gaf ze me
volledig gelijk. Ze zei dan nogal aanvallend: ‘Dans mon pays’ - dat was dan Luik ‘il y a longtemps qu'on aurait fait la révolution!’ Ze had waarschijnlijk nog gelijk
ook...
Uw eigen flamingantisme kreeg u dan wel niet van huize uit mee. Kwam het van de
school?
De school? De lagere school deed ik in Ekeren, waar mijn ouders gingen wonen toen
ik vijf jaar vas en ze namen mij natuurlijk met hun huisraad mee. In de polders daar
heb ik de natuur ontdekt en naar mijn gevoelen is het echte natuurkontakt voor de
jeugd onvervangbaar. Ik bedoel daarmee niet alleen de gezindheid maar heel de
geestelijke sfeer. Vanuit Ekeren ben ik dan naar het ateneum in Antwerpen gegaan.
Hoe was de sfeer daar?
Vele leraars waren vlaamsgezind, niet van het soort dat platonische verklaringen
aflegt maar mensen die ons dreven naar de aktie. Ik had voor Nederlands een
prachtleraar, Bielens, een man die geen letter heeft geschreven
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maar volledig opging in zijn werk. Ik was zijn primus en dat was dan ook het enige
vak waarin ik schitterde. August Borms was daar toen ook leraar maar ik heb nooit
les van hem gehad. Het is onder de invloed van die radikale Vlamingen dat ik van
mijn veertiende jaar af Nederlands ben gaan spreken met al de gevolgen van dien.
Ik vroeg dus in de winkel geen ‘krèmke’ meer maar een roomijs, met het gevolg dat
de bloeiende Antwerpse schone achter de toonbank me sarrend zei: ‘Zeg, manneke,
zijt gij een Hollanderke?’ Het is in die omstandigheden niet gemakkelijk in uw
principes te volharden! Het Nederlands klonk soms gemakkelijk aanstellerig en door
het te spreken, brak je het kontakt af met je eigen omgeving.
Maar goed, van toen af tot nu heb ik geen dialekt meer gesproken al hou ik wel
van onze dialekten, van het sappige Antwerps en vooral van het pittige Westvlaams,
dat Gezelle zo prachtig heeft bespeeld. Het is jammer dat het Vlaams niet meer heeft
meegespeeld in de groei van het Nederlands. Onze Noorderbroeders spreken het
vaak pedant. Ze scheppen veel te weinig in de eigen taal, ze nemen veel te gemakkelijk
vreemde woorden over uit het Frans, het Duits en het Engels en staan te afwerend
tegenover het Zuidnederlands, daar waar het Vlaams toch de moeder is van het
Nederlands.
Ik vecht tegen de verleiding om op dit tema in te gaan. Waren er op het ateneum
onder uw medeleerlingen opvallende figuren?
Paul van Ostaijen die, als hij niet opviel, alles deed om op te vallen! Op zekere dag
kwam hij naar school in een parelgrijs kostuum, zoals dat in literaire kringen in
Engeland werd gedragen, met een soort pitteleer en een stijve halfhoge hoed. Het
viel op, ook al waren we in het ateneum van alles gewoon. Toch was hij geen poseur.
Hij
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voelde zich alleen sterk aangetrokken tot alles wat nonconformisme was. Hij kon
niet anders dan zich schrap zetten tegen sleur, tegen holle gewoonten, tegen de dingen
die als onaantastbaar golden. Hij was het type van de ruitenbreker. Hij was ook lid
van de ‘Vlaamse Bond’ waaruit heel wat mensen zijn gekomen die later krachtige
flaminganten zijn geworden.
Toen de oorlog uitbrak, was u 17 jaar. Wat deed u toen?
Ik was nog op het ateneum omdat ik nogal een rare lijn had gevolgd voor mijn studie.
Ik begon de Grieks-Latijnse maar ging na een jaar over naar de 5de moderne, waar
ik dan weer een jaar achterstond voor Duits, want toen begon men vanaf de 6de
moderne Duits te leren. Ik heb dat kunnen bijwerken met het goede resultaat, dat ik
een grondige kennis van het Duits heb verworven. Toen ik in de 3de moderne was,
zag ik in dat ik een vergissing had begaan en ik ging weer over naar de 3de
Grieks-Latijnse. Daarvoor moest ik op eigen kracht Grieks leren en mijn Latijn
serieus bijwerken.
Toen ik in het eerste trimester op de poësis zat, kwam het bericht dat de Vlaamse
universiteit van Gent er was gekomen. Dat was in 1916. Om direkt naar de universiteit
te kunnen, ben ik naar Brussel gegaan en heb daar met goed gevolg voor de
homologatiejury mijn getuigschrift van de humaniora behaald.
En u bent naar Gent gegaan. Om wat te studeren?
Germaanse natuurlijk. Alle flaminganten deden dat. Gelukkig waren daar de profs
die ons zeiden: Vlaanderen heeft nog wat anders nodig dan filologen. De meesten
van ons waren ook dichterlijk aangelegd en meenden dat de Germaanse filologie de
enige weg was om er te komen. Dan was er ook wel eens een prof die zei: Wilt u uw
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dichterschap gauw verliezen, word dan filoloog. Ik heb dan klassieke filologie gekozen
maar van de studie kwam niet veel terecht, omdat ik overal meetings ging geven.
Grieks en Latijn kunnen wel wachten tot later, dacht ik, het is nu het moment om
Vlaanderen te redden. Dat was zo de simpele logika van het ogenblik. Ik werd door
de beweging zo opgeslorpt, dat ik nooit een eksamen heb afgelegd. Het is in die tijd
van de aktivistenbeweging dat ik met P.W. Segers bevriend ben geworden.
Na de oorlog kreeg u moeilijkheden. Wat werd u ten laste gelegd?
Dat kon niet anders. De groten waren weg en men moest zondebokken hebben. De
krijgsraad nam mij mijn meetings kwalijk en ook mijn gedichten, vooral een dat De
daad heette en een oproep was tot radikalisme. Ik kreeg vijf jaar, niet meer, wegens
mijn vlekkeloos verleden en mijn jeugdige leeftijd. Ik was geen 21. Ik ben in de
gevangenis meerderjarig geworden en ook meer bewust.
Hebt u die vijf jaar moeten uitzitten?
Twee jaar en twee maanden. Ik had vroeger vrij gemogen maar ik moest beloven
niet meer te herbeginnen. Ik heb geweigerd die belofte af te leggen, ook al had ik de
bedoeling niet te herbeginnen, want ik wou studeren.
Waar hebt u die straf uitgezeten?
Antwerpen en Vorst en finaal werd ik tot het moederhuis bevorderd en dat was dus
Leuven. Daar zaten toen ook Wies Moens en Borms en met Dosfel heb ik zelfs zes
maanden in dezelfde cel gezeten.
Die feiten zijn nu bijna 40 jaar geleden. Hoe oordeelt u nu over het aktivisme?
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Het aktivisme in de eerste wereldoorlog was helemaal anders dan wat er in de tweede
is gebeurd, en hoezeer ik het met Borms eens was in de eerste wereldoorlog, zo
grondig, zo hartstochtelijk was ik het met hem oneens in de tweede, wat dan nog
geen appreciatie van de mens inhoudt. In de laatste oorlog was ik bij de weerstand
omdat het daar ging tegen een ideologie waarvan het autoritarisme, de diktatuur de
grondslag was. In de eerste wereldoorlog heb ik me hartstochtelijk verzet tegen het
onuitstaanbare onrecht het Vlaamse volk aangedaan. In deze revolutionaire beweging
was onze ideologie zeer zuiver. Wanneer de wetten niet de bekrachtiging zijn van
het recht, heb je de plicht tegen die wetten op te komen.
Terwijl de grote meerderheid aan het front bestond uit Vlaamse soldaten, vernamen
wij dat Maeterlinck in Italië verkondigde: ‘La Belgique sera latine ou elle ne sera
pas’ en dat anderen proklameerden: ‘Après la guerre on ne parlera plus flamand.’
Dat echt incivisme werd nooit bestraft, het werd onder dekoraties bedolven.
Tegen dat onrecht heb ik me verzet. De rechters hebben me veroordeeld en ik heb
ze daarvoor nooit een kwaad hart toegedragen. Ze konden niet anders, ik had de
bestaande wet overtreden, het was de logika zelf. Maar wie ik wel een kwaad hart
heb toegedragen, dat zijn zij die die toestanden hebben geschapen, die die gevoelens
in ons hebben doen opkomen. En dat zijn niet de Walen maar de Vlamingen die van
het vaderland een karikatuur hadden gemaakt, die de taal en de kultuur van het
Vlaamse volk misprezen. Dat was kultuurmoord en om het hun onmogelijk te maken
daarmee door te gaan, zijn wij in opstand gekomen. Dat was een goede daad, die me
door mijn geweten werd ingegeven en als men aan de toestand van toen denkt, is
deze houding zeer begrijpelijk. Anderen moeten meer last hebben van hun geweten
dan wij.
*
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In deze werkkamer heeft de heer des huizes alles tot een minimum teruggebracht.
Hij heeft er boeken staan, kunstboeken, encyclopedieën, woordenboeken en boeken
over wijsbegeerte, ekonomie en literatuur. Maar de meeste boeken heeft hij
overgebracht naar zijn buitentje in Kalmthout en de boeken over recht kreeg zijn
zoon. Bij de boeken die hier staan, zijn herinneringen als b.v. deze komplete kleine
filozofische geschriften van Arthur Schopenhauer, waarin als opdracht staat: ‘Aan
Lode Craeybeckx een hartelijke nieuwjaarsgroet van “Wij willen”. Antwerpen, 1
januari 1920.’ De ontvanger heeft er zelf bijgeschreven: ‘In houwe trouwe ontvangen
van de lieve Antwerpse meisjes-kameraden. Gevang van Vorst, 3 januari 1920.’
Op de boekenkast achter zijn schrijftafel staat een keramieken konstruktie van
Mia Servaes en op de andere hoek ligt van Giacomo Manzù een kop die De
herstellende heet en waarop de gastheer trots is. Aan de voorlaatste grote reis naar
Egypte herinnert dit kopje van De onbekende prins.
In 1929 maakte Jules de Bruycker deze vrij drukke ets van de katedraal van
Antwerpen en op een andere boekenkast staat van Van Nuffelen een beeld dat Ruimte
heet.
Biezonder ingenomen is de gastheer met deze Don Quichot van een Italiaanse
kunstenaar, die het beeld als het ware in het hout heeft doen doordringen.
In de baai van Marseille werd deze autentieke oude Griekse amfoor opgehaald en
deze houten draak met olifant komt uit een Indische Hindoetempel.
Door het raam heeft men een mooi gezicht op de Mechelse steenweg, die de kruinen
van de bomen met overvloedig en fris groen vullen.
*
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De periode na de oorlog was voor u dan wel vrij woelig maar u werd toch gauw
weer in de gemeenschap opgenomen. In februari 1920 vinden we u inderdaad al als
technisch instrukteur bij het seintroepenkorps van het Belgisch leger.
Dat was in Vilvoorde, waar ik mijn militaire dienst deed. Ik moest me daar
bezighouden met de werking van de apparaten.
In mijn afdeling waren veel Vlamingen en die hadden last want hun permissie was
afhankelijk van de goede resultaten in de proeven; die resultaten waren bij de
Vlamingen slecht omdat alles in het Frans werd uitgelegd.
Ik heb die uitleg dan tweetalig gemaakt en de volgende maand slaagden alle
Vlamingen zonder enige moeite. Ik heb er felicitaties van de chef de corps voor
gekregen!
Een eerste stap naar de verzoening. Hoe is het dan verder met de studie gegaan?
Niet zo gemakkelijk. Mijn ouders waren na de oorlog materieel getroffen en toen ik
uit het leger kwam, moest ik als kantoorbediende gaan werken bij een handelsfirma:
korrespondentie in vier talen. Ik heb dan nog enkele losse lessen gevolgd aan de
Rijkshandelshogeschool maar ik verkoos toch op eigen kracht gespecializeerde
boeken te blokken. In 1925 ben ik dan journalist geworden bij de Volksgazet, waar
ik zeven jaar lang de buitenlandse rubriek heb verzorgd. Later heeft Herman Vos dat
verder gedaan.
In 1928, u was toen 31 jaar, behaalde u voor de Centrale Eksamenkommissie het
diploma van doctor in de rechten. Dat was wel het einde van de moeilijkheden.
Toch van een zware inspanning want op je eentje zo een diploma halen is nu direkt
geen sinecuurtje. Toch bleef
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ik journalist omdat ih dat zeer boeiend werk vond. Ik had rechten gestudeerd uit
eigen belangstelling en met biezondere interesse voor maatschappijleer, voor
ekonomie en vooral voor wijsbegeerte.
U hebt toch een advokatenkantoor gehad?
En onmiddellijk een grote praktijk, zo druk zelfs dat ik na een paar maanden al een
medewerker nodig had. Ik heb vooral assisenzaken gepleit, de meest boeiende
gevallen. Toen ik mijn 25ste zaak wilde beginnen, bleek het te veel en moest ik ermee
ophouden.
Ondertussen was u al lang leraar aan de Arbeidershogeschool in Ukkel.
Ja, die was door Hendrik de Man opgericht en was ingeschakeld in de organizatie
van de socialistische beweging. Wanneer jongens wegens hun intelligentie opvallen,
dan haalt men ze weg uit hun bezigheden en stuurt ze naar die school. Ik heb daar
ongemeen begaafde jongens ontmoet. Ik doceerde daar staathuishoudkunde en
elementen van het recht.
U bent dan in de aktieve politiek gegaan en wat daar allereerst opvalt, is dat u in
1925 24 dagen opvolgend kamerlid was. Dan hebt u ontslag genomen.
Ik werd op de kamerlijst gekozen als opvolgend kamerlid maar ik was niet verkiesbaar.
Om geen moeilijkheden uit te lokken, heb ik dan mijn ontslag aangeboden.
In 1932 werd u dan echt kamerlid, voor de socialistische partij. Was u socialist van
huize uit?
Nee. Ik was in mijn jeugd gelovig maar toen ik 16 jaar was, ben ik van dat geloof
afgegaan, niet als Walschap ter wille van onenigheid met priesters, want de priesters
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die ik ontmoet heb, heb ik altijd sympatiek gevonden. Ze hadden altijd iets wat ik
verheven vond en vind. Maar ik heb het pratikeren opgegeven, misschien wel omdat
ik te katoliek was. En dat wel tot mijn spijt, want ik wenste dat de mens na zijn dood
zou voortbestaan, ik wilde dat er gerechtigheid zou zijn. Dat afzien van een bepaald
geloof heeft natuurlijk niets te maken met het geloof aan het bestaan van God.
Al worden geloof en politiek bij ons wel eens door elkaar gehaald, toch zijn ze in
wezen anders. Waarom werd u socialist?
Daar ben ik hoofdzakelijk toe gekomen door lektuur. Lezen is iets wat ik altijd het
liefst gedaan heb. Tot mijn 13, 14 jaar las ik vooral literatuur maar spoedig ondervond
ik dat de literatuur je weinig bracht. Ik heb dan naar het wijsgerige overgeschakeld
en mijn eerste meester was Frederik van Eeden, niet alleen die van De kleine Johannes
maar vooral die van Walden en zijn kommunistische gemeenschap. Ik was gewonnen
voor zijn ideaal van De blijde wereld met zijn maatschappelijke gerechtigheid. De
opvatting van Van Eeden wortelde trouwens in het religieuze en ook mij is de
religiositeit bijgebleven. Ik ben blijven geloven in het evangelie: ik vind de bijbel
een prachtig boek al vind ik de koran dan weer even mooi.
U liep toen ook hoog op met Rabindranath Tagore.
Niet zozeer met zijn wijsbegeerte want die vond ik te vaag. Wel met Gîtânjali, de
Wijzangen, vertaald trouwens door Frederik van Eeden. Het panteïsme had een grote
bekoring voor me en ook de Hindoe-filozofie, en dan het wereldbeeld zoals het door
Spinoza werd gegeven: een God die alles is, alles doordringt, alles zelf is.
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Wat trok u dan speciaal aan in de socialistische partij?
Ik heb het socialisme nooit als een partijzaak beschouwd maar wel als een streven,
dat door de eeuwen heen bestaan heeft, naar gerechtigheid en broederlijkheid. Dat
is ook het kristelijk ideaal van het evangelie maar de bestaande maatschappij is daar
net het tegendeel van. De krisis is bij mij begonnen toen ik de ontrechting van het
Vlaamse volk inzag en aanvoelde. Dat heeft op de eerste plaats gestaan. In de
vereenzaming heb ik dan veel gelezen, veel werken over sociologie en socialisme.
Niet alleen Marx, maar al wat er verder geschreven werd en verscheen: b.v. De
socialisten door Hendrik Quack. Verder kwam daar de invloed bij van John Ruskin,
van Van Eeden, van Adama van Scheltema, van Domela Nieuwenhuis, van Henriëtte
Roland Holst. Maar ik wens het te herhalen: het ideaal van het kristendom bleef in
mij levend, het verdween niet door de ineenstorting van bepaalde dogma's. De
Bergrede blijft waar, ook als je niet gelooft dat Jezus God was. Feitelijk komt het
socialisme voort uit de Bergrede.
U poneert dus duidelijk dat socialisme geen synoniem is van antigodsdienstigheid?
Ik heb mezelf nooit beschouwd als antigodsdienstig. Ik heb me wel van de kerk
afgekeerd maar ik heb nooit op het altaar gespuwd. Voor mij bestaat er helemaal
geen kontradiktie: het evangelie is een van de grondslagen van het socialisme zoals
ik het begrijp. Dat socialisme laat het geloof ongemoeid, of staat er in elk geval niet
vijandig tegen. Wat anders is natuurlijk als we zien dat kerkelijke gezagdragers
menen een politieke rol te moeten spelen.
U kon zich met die opvatting perfekt thuis voelen in de socialistische partij?
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Wie vindt zich perfekt thuis in een discipline? De partij is een noodzakelijkheid
omdat de enkeling niets kan om de samenleving te beïnvloeden. Ik vind de
geschiedenis van de socialistische partij in België een heerlijke geschiedenis. Waar
een gruwelijk onrecht bestond, werd die het eerst en het machtigst door de
socialistische partij aangevochten en overwonnen. Zij was niet de enige maar de
anderen zijn later gekomen. Als ik het verleden zie van de partij, als ik zie wat ze
verricht heeft en verricht, is me dat voldoende om haar discipline te aanvaarden.
Als kamerlid bent u lid geweest van heel wat kommissies en werkgroepen. Wat ziet
u in dat werk als het belangrijkste?
Een reeks wetsvoorstellen, die ik tijdens de oorlog had voorbereid en die ik na de
oorlog heb voorgelegd, over de nationalizatie van de wapenindustrie, van de
elektriciteit en de hele energiesektor, van bank- en kredietwezen. Tot vandaag denk
ik dat men die had moeten goedkeuren maar ik heb er geen meerderheid voor
gevonden. Zelfs sommige socialisten vonden dat de tijd nog niet gekomen was. Het
is anders toch overduidelijk dat de konkurrentie in sommige dingen niet meer speelt.
Wie kan b.v. nog alleen elektriciteit produceren? Dat is een echt nutsbedrijf en het
is onrechtvaardig dat de producent zonder enige konkurrentie de prijs kan bepalen.
Hetzelfde geldt voor het bank- en kredietwezen. Dat zou allemaal in handen moeten
zijn van de gemeenschap.
U hebt aan dat tema een boek gewijd.
Ja, Réformes de Structure met een inleiding van Victor Larock. Tot mijn groot spijt
is dat niet in het Nederlands verschenen. Mijn stelling betekent nu ook weer niet dat
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ik meen dat de nationalizatie in andere landen altijd een gelukkige afloop heeft gehad,
maar het gaat hier om het hoe, het quomodo en niet om het quid. Wat het programma
betreft, behoor ik bij de socialisten tot de radikalen. Ik heb een sterk geloof in de
noodzakelijkheden.
U hebt nog een ander en dik boek geschreven met als titel ‘100 jaar burgerlijke
democratie’. 352 bladzijden. Het verscheen in 1930.
Dat is een afrekening met bepaalde fundamentele ideeën en wel vooral een onderzoek
naar de vraag: Hoe staan wij als socialisten tegenover de samenleving, tegenover de
demokratie?
Ik noem de demokratie burgerlijk omdat ze in haar grondslag nog altijd is gemaakt
door de burgerij en door haar overheerst wordt. Vroeger had de arbeider niet eens
stemrecht, nu heeft hij het wel maar een mens is niet vrij omdat hij naar de stembus
gaat. Hij is vrij in zover hij in zijn persoonlijk bestaan niet afhankelijk is van
ekonomische machten. In werkelijkheid echter zien we dat de mens ekonomisch en
sociaal afhankelijk is van de grote machten, van de grote bedrijven en de
produktiemiddelen, die zijn bestaan beheersen. Gelijkheid is er maar teoretisch zolang
de samenleving bestaat uit lagen die rijk of welstellend zijn en andere, die minder
vermogend zijn.
In feite bestaat er alleen gelijkheid voor de wet maar verder is er, wegens het
verschil van bezit, ongelijkheid en die is inherent aan de struktuur van de samenleving.
Daarom is de demokratie burgerlijk.
Er is op dat stuk nu al wel heel wat vooruitgang omdat het maatschappelijk onrecht
door talrijke hervormingen werd overwonnen.
De demokratie wordt dus minder burgerlijk en meer volks naargelang de mindere
man meer rechten heeft verworven.

Joos Florquin, Ten huize van... 4

280
Zo is de demokratie een waarachtigheid geworden voor het hele volk.
U hebt het daar ook over het begrip ‘vaderland’.
Ook een afrekening. De socialisten zegden vroeger: ‘Wij hebben geen vaderland.’
En dat was zo. Wij hadden geen deel in het leven van dit vaderland, dat het vaderland
was van de machtigen. Maar in de mate dat dit veranderde, hebben wij een vaderland
veroverd, hebben wij een vaderland gekregen.
In de mate dat de maatschappelijke rechtvaardigheid doordrong, hebben wij dingen
gekregen om te verdedigen, en wegens die verworvenheden hebben wij, socialisten,
de plicht het vaderland te erkennen en te verdedigen.
Dat boek verscheen in 1930, toen het honderdjarig bestaan van België werd
herdacht en de socialisten stonden voor de vraag: Doen wij mee? In 1905, bij het
75-jarig bestaan van België, had de Brouckère een boek geschreven waarin hij het
vaderland afwees. In 1930 heb ik voor de socialisten een positief antwoord menen
te moeten geven en heb betoogd, dat ook voor hen het vaderland de nationale
gemeenschap is.
Bij dezelfde gelegenheid hebt u ook afgerekend met de Vlaamse beweging.
In mijn idee is de Vlaamse beweging nauw verwant met de sociale beweging, met
de opkomst van de mindere man in België. De sociaal-idealisten hebben het altijd
over de kleine man: Conscience, Sleeckx, Streuvels met zijn Oogst en De werkman.
Denk aan pater Stracke en zijn mooi boek Arm Vlaanderen, dat een aanklacht is
tegen het verval van de volksmens, tegen zijn schromelijke inzinking tegenover de
kultuur, zijn doof zijn voor de geest. Denk aan Vorstenschool van Multatuli:
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‘De gloed van hoger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
Als niet te sterven 's levens enig doel is,
En uitgesteld bezwijken hoogste prijs!
Wat is den arme 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem kunst?
Wat zijn hem tonen, tinten, geuren? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat, liefde? Niets!
Dit alles màg hem niets zijn. Alle vlucht
Is hem verboden door de werkelijkheid,
Die met 'n ijzeren vuist hem perst in 't slijk,
En elke poging tot verzet, bestraft
Met honger...’

Heel de Vlaamse literatuur is vol barmhartigheid voor de kleine man, liefst nog voor
de arbeider, ook voor de kleine landarbeider. Zij die aan bourgeois-literatuur hebben
gedaan, hebben zich eerder in het Frans uitgedrukt.
Stracke en Rodenbach hebben het kontrast gezien met de middeleeuwen: de fiere
gilden en ambachten van toen tegenover de loonslaven van hun tijd, waar de arbeider
een verlengstuk was van de machine. Zij zagen het verval van het volk vooral kultureel
en ze dachten de mens door studie-avonden, door beoefening van het lied uit de
morele verworpenheid en geestelijke verzakking op te tillen.
Anderen - zonder het nut van deze aktie te loochenen - hebben gedacht: Dat
Vlaamse volk zit in volkshuizen en vakbonden en wij moeten dat helpen verlossen
uit die verslaving. Wij moeten vechten tegen de arbeidsduur van 12 uur, tegen de
kinderarbeid, wij moeten vechten voor onderwijs. Dat volk zal tot geen kultuur komen
zolang het in die verknechting blijft leven. We moeten via de materiële verlossing
naar spirituele bevrijding. Kulturele aktie is goed maar het is toch een beetje zich
verliezen in dich-
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terlijk gerijm. Verplicht onderwijs en algemeen stemrecht, dat zijn de sterke hefbomen.
De kulturele aktie heeft toch de politieke aktie gevoed.
Natuurlijk, maar de eerste alleen kon het niet halen. Hoe zouden wij ooit taalwetten
hebben gehad zonder algemeen stemrecht? En sociale wetten? Het is het algemeen
stemrecht, dat ons macht heeft bezorgd. Er is tussen de sociale en Vlaamse strijd een
nauwe samenhang, het zijn twee verschijningsvormen van eenzelfde sociaal idealisme.
Het was de verfranste bourgeoisie die zich van het volk wilde afscheiden en uit
reaktie zijn zoveel mensen gegaan naar de socialistische partij of naar de kristelijke
demokratie - naar twee kampen helaas, omdat in België het geloof de sociale strijders
kan scheiden. Want ook de kristelijke arbeiders hadden vaak gezien dat de pastoor
uitstekende relaties had met de asociale kasteelheer.
U bent nu al haast 35 jaar kamerlid. Wat is het belangrijkste dat u in die tijd hebt
meegemaakt?
De aanvaarding van de taalwetten. Die hebben van ons land iets anders gemaakt. De
jongeren weten dat niet meer maar hier in Antwerpen b.v. werd vroeger voornamelijk
in het Frans gepleit. Dat is maar veranderd met de taalwet op het rechtswezen. De
wet op de vernederlandsing van het onderwijs heeft officieel doen erkennen, dat het
Nederlands, evenals welke andere kultuurtaal, geschikt was voor hoger onderwijs.
Het is toch godgeklaagd dat men dat ooit heeft ontkend, waar men het voorbeeld
had van Nederland dat op wetenschappelijk gebied briljant presteerde en Nobelprijzen
naar huis haalde. Maar Brussel is een taaie weerstand: het is 45 km van hier en is
een heel andere wereld.
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‘Antwerpen laat Brussel niet los’. Het is een gevleugeld woord van u.
Wat wil dat zeggen? Dat wij Brussel niet verloren geven aan de Franse kultuur, dat
wij Brussel niet prijsgeven voor de Nederlandse, dat wij Brussel dus niet loslaten en
dat dat een strijd is, die nog ernstig moet beginnen. Het is de plicht van de Vlaming,
van heel het Vlaamse land, achter deze aktie te staan. Wij hebben aanvaard dat deze
oorspronkelijk Vlaamse stad tweetalig zou zijn en wij zijn in ons vertrouwen lelijk
beschaamd geworden door mensen, die het land daar zeer slecht mee gediend hebben.
Want indien het zo zou zijn dat zij hun doel zouden bereiken, dan zou deze stad
worden wat sommigen genoemd hebben ‘une oasis francophone’. Denken zij het
land te dienen door voor de Vlamingen, die tenslotte een flink aantal zijn in dit land,
de hoofdstad tot een onmogelijk iets te maken? Want daar moeten we de vraag stellen:
Is dat nog wel een hoofdstad die wij aanvaarden kunnen? Dat probleem is er en we
moeten het niet ontwijken, maar de mensen die dat in de eerste plaats moeten weten,
zijn zij die zo dikwijls het woord vaderland in de mond hebben. Zij zouden dat
vaderland, waar dat zich uit in een hoofdstad, de dienst moeten bewijzen een hoofdstad
te bezitten, die qua hoofdstad acceptabel is voor al de mensen die dit vaderland
bewonen.
En we mogen Brussel ook niet loslaten ter wille van de Vlamingen, die daar een
zeer moeilijke strijd te voeren hebben op die eerste posten, want voor ons is het
gemakkelijk hier flamingant te zijn in een door en door Vlaamse stad als Antwerpen:
men zou bijna geen spreekrecht meer hebben als men niet vlaamsgezind was in deze
stad. Ik bewonder de velen die in Brussel een uiterst moeilijke strijd voeren en ik
ken er die er hun politieke carrière meer
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dan eens voor in gevaar hebben gebracht. Hen loslaten mogen de Vlamingen van
Vlaanderen nooit doen.
*
Een oude kast, een oude klok en de reproduktie van een oude boot scheppen de sfeer
in de hal van de flat.
Schilderijen heeft de heer des huizes bij gebrek aan plaats ergens anders moeten
opbergen maar aan dit sterke doek met Negerinnen van Floris Jespers gaf hij een
ereplaats.
Isidoor Opsomer schilderde een eerste portret van Lode Craeybeckx in dezes
Deurnese tijd, een tweede vier jaar geleden. Jan van Rijswijck, neef van de
burgemeester van dezelfde naam, maakte in 1947 van hem een borstbeeld in terracotta.
De luit waarop hij twintig jaar geleden nog speelde, heeft de gastheer opgehangen
aan een muur in de kamer die hij ‘het kapelleke van mijn vrouw’ noemt.
Hier staan heel wat snuisterijen uit Kongo, Japan, China en Italië en deze hand
van Rodin is een geschenk van de gieter van de Franse beeldhouwer.
Toen de dochter des huizes acht jaar was, maakte Pieter Rottie van haar dit portret.
*
Vaak is men eerst in de gemeentepolitiek aktief en klimt dan op naar de nationale.
Bij u ging het gelijktijdig. In 1932 werd u kamerlid en ook gemeenteraadslid in
Deurne.
En het jaar daarop burgemeester van Deurne. Ik ben op dat stuk wel een unicum in
België, want ik ben op twee plaatsen burgemeester geweest.
In Deurne was er veel te doen en ik heb er hard gewerkt. De gemeente nam in die
tijd een grote uitbreiding. Er waren toen 30.000 inwoners en het aantal leden van de
raad sprong ineens van 15 op 25. Nu zijn er in Deurne 80.000 inwoners.
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Na 1937 bent u dan tien jaar lang niet aktief in de gemeentepolitiek.
Ik had het toen veel te druk en wenste mijn tijd te besteden aan de studie van nationale
problemen. Daarbij is er dan ook de oorlog geweest.
In 1947, dat is volgend jaar twintig jaar geleden, werd u dan burgemeester van
Antwerpen.
In een koalitie met de C.V.P. De vriendschap heeft daar een grote rol in gespeeld.
P.W. Segers was een leidend man in de C.V.P. en ik was voorzitter van de partij en
dat heeft de onderhandelingen gunstig beïnvloed. In Segers heb ik een onbeperkt
vertrouwen: hij is fair en verdraagzaam. Wij zijn hier trouwens in de stad van de
verdraagzaamheid. Het schoolpakt, dat het einde van de ongelukkige schooloorlog
heeft betekend, bestaat in Antwerpen al 30 jaar. De grondslag ervan werd gelegd
door Frans van Cauwelaert en Kamiel Huysmans. Wij hebben daarop verder gebouwd.
En ook voor de gemeenteraad is de formule van 1947 in stand gebleven.
U hebt niet alleen aan uw eigen stad gedacht maar ook aan Groot-Antwerpen, want
in 1947 al hebt u de konferentie van de burgemeesters van de Antwerpse agglomeratie
bijeengeroepen. Waarom?
Omdat de problemen niet kijken naar de grenzen van een gemeente: urbanizatie,
wegennet, riolering, brandweer zijn realiteiten die zich niet storen aan een
gemeentegrens.
De Antwerpse agglomeratie telt nu 650.000 inwoners en om de belangen van deze
grote gemeenschap zo goed mogelijk te dienen, komen de burgemeesters nog geregeld
samen. In 1949 werd daar al het urbanizatieplan besproken en door alle gemeenten
goedgekeurd.
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Er is in Antwerpen maar één brandweer, in Brussel zijn er 6! Ook het systeem van
de politie is gemeenschappelijk: ze hebben overal dezelfde auto's en staan overal via
dezelfde radio in kontakt met de ene centrale. Als er in Berchem b.v. een verdachte
auto wordt gesignaleerd, dan weet de politie van heel de agglomeratie dat. Binnen
de minuut werkt heel het systeem en het sein is het zenuwstelsel van de politie. Ook
het opleidingscentrum van politieofficieren is interkommunaal.
Aan Groot-Antwerpen is dus geen reukje meer?
Het is een prachtig idee en een onuitputtelijk tema voor konversatie, als men niet
meer weet waarover te praten.
Men moet de zelfstandigheid van de gemeenten niet opheffen, men moet ze
samenbundelen. Men moet een overkoepelend orgaan scheppen dat bevoegd is voor
aangelegenheden die per se en essentieel niet beperkt kunnen blijven binnen de
grenzen van een gemeente. Een verbindingsweg tussen twee straten aanleggen is een
gemeentelijke aangelegenheid, maar de ring is een probleem van de agglomeratie.
Gas en elektriciteit zijn het eveneens maar een tehuis voor bejaarden of een school
is een lokale aangelegenheid. De mens moet niet vervreemd worden en de gemeenten
moeten niet verdwijnen. De konferentie van de burgemeesters is een voorloper van
iets dat wellicht nog ruimer kan worden opgevat.
Er is dan ook het tienjarenplan dat u na, zeer na aan het hart ligt.
Ik loop er inderdaad hoog mee op. Onze haven was te klein geworden en onvoldoende
gewapend in de internationale konkurrentie. Ze moest aangepast worden aan schepen
van grote tonnenmaat, want industrie van wereldformaat moet liggen aan diep water,
zowel voor de aan-
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voer van de grondstoffen als voor de afvoer van afgewerkte produkten. Zo een
installatie opbouwen is dagwerk voor Vlaanderen, dat kan ik u verzekeren.
Voor de eerste periode zijn er al 10.000 arbeidskrachten bijgekomen. Wij worden
de Europese hoofdplaats van de chemische nijverheid. Petroleum is de basis en daar
komt veel uit voort. Petrochemie en vele bijprodukten worden de basis van nieuwe
nijverheid als b.v. plastiek. Ons land bezat dat niet en de chemische nijverheid trekt
dan weer andere industrieën aan. Ook autonijverheid. Men gaat nu ter plaatse ook
traktors maken en dus niet meer alleen assembleren. Die vestiging is iets als kanker:
ze verspreidt zich overal in het organisme.
Daarbij werkt een arbeid scheppend centrum als Antwerpen stimulerend op de
Kempen en op het Waasland. Er zijn nu al mensen uit 200 gemeenten die hier komen
werken.
Natuurlijk zijn er dan weer scholen nodig want zo een uitbreiding is niet alleen
het werk van schoppen. De nijverheid vraagt meer kwaliteitsarbeiders en vergt ook
intellekt. Dat legt dan uit waarom er een universiteit nodig is, want hoger onderwijs
is ook deel van de industriële expansie. Waarom zouden onze ingenieurs moeten
komen uit Wallonië, uit Duitsland en Nederland? We moeten er zelf vormen. Het is
een hele strijd geweest voor Antwerpen eer die wet er was. Ik heb er hard en met
veel entoesiasme voor gestreden en dat we het gehaald hebben, is geen Antwerpse
overwinning maar een Vlaamse overwinning en zelfs een nationale. Wie het vroeger
niet begreep, kan het nu zien: in 10 jaar hebben we de kapaciteit hier verdubbeld!
Het woord universiteit is al gevallen. De stichting van het Rijksuniversitair Centrum
in Antwerpen in oktober 1965
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is voor u een andere belangrijke gebeurtenis geweest. Daar ook hebt u hard voor
gepleit.
Ik ben er rot over gepraat en zal dat allemaal niet herhalen. Die universiteit is er
nodig om de Vlaamse achterstand bij te werken. Ieder jaar komen er in het Vlaamse
land circa 2.000 studenten bij. Op drie jaar tijd is dat de bevolking van een normale
rijksuniversiteit in België. Onze universiteiten zijn al overtevolkt; vooral in de
wijsgerige vakken zijn de kolleges echte meetingzalen.
Wij zijn hier gestart met zuivere wetenschap: wiskunde, scheikunde, natuurkunde
en natuurwetenschappen als voorbereiding tot de geneeskunde. Om te beginnen
waren er 500 studenten. Als alle andere specialiteiten erbij geweest waren, dan hadden
we een universiteit gehad van 6.000 studenten en zelfs meer, als het niet alleen eerste
jaren zouden geweest zijn. Men is nu trouwens bezig lokalen voor het tweede jaar
te bouwen. De rijkshandelshogeschool, die nu ekonomische fakulteit is, telt weer 6
à 700 studenten. Voorlopig heeft het centrum nog maar alleen kandidaturen maar de
ervaring zal bewijzen dat de bezwaren, die men heeft laten gelden, geen steek houden.
Er moet een stuk wet bijkomen om de universiteit zowel naar boven als in de breedte
uit te breiden. En de tijd dringt.
Een andere door u met veel overtuiging verdedigde stelling is: deze rijksuniversiteit
moet pluralistisch zijn!
Ik heb die gedachte zeven jaar geleden al verdedigd en toen leek dat nieuw. Nu wordt
dat door duizenden aanvaard. Wat wil dat nu zeggen? We moeten de realiteit van
een universiteit beschouwen. Een universiteit bestaat voor 95 % uit het doceren van
vakken, waarmee godsdienst of filozofische overtuigingen niets te maken hebben.
Of
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men wiskunde, geologie, atoomkernleer, talenstudie, studie van positief recht, de
wetten van de ekonomie doceert voor gelovigen of vrijzinnigen, is precies hetzelfde.
Het heeft geen zin voor dergelijke leergangen studenten in twee verschillende
instellingen onder te brengen, te meer daar een moderne universiteit veel geld kost.
Het zou werkelijk geld verspillen zijn heel deze bewerktuiging dubbel te bezitten.
Wat nu met de overblijvende 5 %, die niet minderwaardig is, die zelfs het meest
te eerbiedigen is en tot de waardevolste leergebieden behoort, ik bedoel de
wijsbegeerte en de levensbeschouwelijke vakken. Daar is het wel van belang een
onderscheid te maken. Het is een student van 18 jaar en zijn ouders niet onverschillig
welk onderwijs hij zal krijgen in de vakken die zijn diepste persoonlijk leven raken,
die zijn geestelijk credo behandelen. Daar moet dan het pluralisme spelen. Dat
betekent dat in die vakken voor de gelovigen les wordt gegeven zoals aan een
katolieke universiteit en voor de vrijzinnigen zoals aan een vrijzinnige universiteit,
zodat niemand, waar het gaat om deze vragen die de diepste persoonlijkheid en het
geweten raken, gekwetst wordt. Men moet niet zeggen dat iemand wijsbegeerte kan
doceren voor gelovigen en ongelovigen samen want waar het dan gaat over de grond
van ons bestaan, moet hij vaag blijven en dat mag niet. Men moet zich durven en
kunnen uitspreken, anders wordt de kursus uitgehold van zijn substantie. We zien
nu al dat de studenten die we krijgen, in meerderheid jongens zijn die uit de kolleges
komen. Die moeten in de levensbeschouwelijke vakken de kolleges krijgen waarop
ze recht hebben. Ik heb deze stelling voor het eerst uitgesproken in een rede voor het
Verbond der Vlaamse Academici en vele professoren hebben toen gezegd: Dit is de
enige oplossing om de schooloorlog op het koogste vlak te ontgaan.
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Natuurlijk zullen er vakken zijn waar de scheiding delikater is: ik denk aan
plichtenleer b.v., maar daar moet de grensafscheiding dan door de raad van het
wetenschapsbeleid bepaald worden.
*
Dit grote leefvertrek dient als zit- en eetkamer. In de zithoek hangt een marine door
Van Steenwegen en dat is het allereerste schilderij, dat burgemeester Craeybeckx
als jong advokaat heeft kunnen kopen.
Op een mooie oude kast, die uit een sakristie komt, staat, tussen een oude
kandelaber en een negerfiguur, de mortier van de apoteker.
In 1906 schilderde Walter Vaes het Zilvermutstraatje op deze manier en van zoon
Herman maakte Creytens dit portret.
Dit bas-reliëf komt uit Egypte en deze Bruiloft van Kana is de reproduktie van
een Joegoslavisch wandschilderij uit de tijd van Giotto.
Deze kast wordt een Gronings kabinet genoemd en deze andere is een begijnenkast.
Bij de open haard staat een mooie typische wijnkruik uit Wallis in Zwitserland.
Heden en verleden samen: op het televisietoestel droomt het eerste ontwerp van
het hoofd van de Nefertete. Op de vensterbank staat de Vrijheidsklok van Berlijn,
die burgemeester Craeybeckx in Berlijn ten geschenke kreeg van zijn ambtgenoot
en sosius.
Van op deze achtste verdieping kijk je door de ramen ver over de stad uit: aan de
zuidkant zie je de Sint-Laurentiuskerk, aan de oostkant raad je Deurne en Borgerhout.
*
Mevrouw Craeybeckx, u hebt uw man leren kennen in de jeugdbeweging. Welke
jeugdbeweging was dat?
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De Vlaamse jeugdbeweging, de beweging van de jongeren die niet in het nauw
politiek verband van de toenmalige tijd in het gareel wilden lopen.
En daar hebt u uw man voor het eerst ontmoet?
Ja, op het jeugdkongres. Dat was in de jaren 17, geloof ik.
En waarom is hij u opgevallen?
Omdat hij ernstig was en omdat ik tóen dacht dat hij niet naar de meisjes keek!
Hebt u deelgenomen aan het publieke leven?
Ja, door mijn man. In Deurne zeer weinig, maar wel meer hier in Antwerpen, speciaal
wegens Unicef, het Kinderfonds der Verenigde Naties. Dat werd in 1946 gesticht in
de schoot van de Verenigde Naties en in 1947 werden door de Belgische regering
de burgemeesters van het hele land verzocht om in de respektievelijke gemeenten
komitees daarvoor op te richten met het oog op geldinzameling. En daar Antwerpen
begrip voor internationale zaken had, werd door het stadsbestuur dat komitee ook
opgericht en de heren van het schepenkollege vonden dan dat dat iets was waar de
vrouwen van de heren schepenen zich mee konden bezighouden en die hebben dat
dan ook gedaan. Ik ben nu sinds 1960 voorzitster van het Belgisch nationaal komitee.
Daar ook hebben we een zeer voortreffelijke samenwerking en ik meen te mogen
zeggen, dat we tot nog toe op dat gebied de moeilijke Belgische taalproblemen nog
altijd hebben kunnen afronden en ontwijken en we doen ons best om dat zo'n gezonde
oaze te houden.
Hebt u een gemakkelijke man?
Ik meen van wel. Ik meen het zo: gemakkelijk... Het leven is niet gemakkelijk. Maar
als men een interessante
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man heeft, een man die een interessante werkkring heeft - zoals dat voor mijn man
is - dan wordt het leven van de vrouw daardoor ook interessant. Er zijn moeilijke
dagen in dat interessante leven en dan hebben we samen die moeilijke dagen. En er
zijn ook schone dagen en dan hebben we samen die schone dagen, of elk voor zich,
wat ook mogelijk is. En er zijn minder gemakkelijke dagen en die trachten we dan
ook te delen. Maar dat is het leven, he.
Mevrouw, dat is een kompliment voor uw man en een voor u.
Dank u.
In 1951 werd in Antwerpen een openluchtmuseum voor beeldhouwkunst opgericht
in het Middelheimpark. Het was het eerste in zijn genre in de wereld en u hebt hiertoe
het initiatief genomen. Hoe bent u daartoe gekomen?
Door mijn verliefdheid op de schoonheid. Ik ben dichterlijk aangelegd, een beetje
dromer, maar dan toch een die daden niet schuwt. De daden worden dan geraakt door
de vleugelslag van je entoesiasme. Dat komt uit het gemoed en dat raak je niet kwijt.
De aanleiding was een bezoek aan Sonsbeek nabij Arnhem, waar ze in het park
beeldhouwwerken hadden tentoongesteld. Dat tracht mij op het idee iets in die zin
te doen in het park van Middelheim met de uitgesproken bedoeling een universeel
beeld te geven van de aktuele, eigentijdse beeldhouwkunst. Op elke biënnale zou
men kunnen zien wat de artiest doorheen de plastiek te zeggen heeft, wat hij van zijn
eigen tijd getuigt. Dat is natuurlijk weer niet gemakkelijk te bepalen want waar begint
de eigen tijd? Voor Frankrijk begint die met Rodin, Bourdelle, Renoir. Voor Italië
met Rosso en Marini, voor Duitsland met Lehmbruck en Kolbe, voor Engeland met
Moore.
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Moore en Zadkine en - wegens de afstand iets minder - Marino Marini zijn van in
het begin onze raadgevers geweest. De keuze wordt gedaan door een kommissie van
kunstcritici en artiesten, vooral van beeldhouwers en meer bepaald van de professoren
in de beeldhouwkunst van het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, dat
hier in Antwerpen bij en boven de Akademie staat.
Telkens is weer de vraag wat de biënnale zal bevatten. Tot dusver zijn ze in
hoofdzaak Europees gebleven: er werden uit diverse landen beeldhouwwerken
samengebracht, met telkens een nadrukkelijke behandeling van de skulptuur van een
bepaald gebied. In de eerste en derde biënnale was het de beeldhouwkunst van
Frankrijk, in de tweede die van Italië, in de vierde die van Centraal-Europa en wel
bepaald van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, in de vijfde was het Engeland met
vooral Moore. Maar in elke biënnale werd ook steeds plaats gegeven aan de kunst
van andere landen, ook aan de Belgische, meer bepaald aan de Vlaamse
beeldhouwkunst. Zo was de laatste biënnale gewijd aan de jongeren beneden de 40
van zes landen. De bedoeling was van naderbij te bekijken wat de meer specifieke
denkbeelden aangaande de vormgeving bij de jongeren zijn. De negende biënnale
zal in 1967 plaatshebben en zal vermoedelijk vooral het aksent leggen op centraal
Oost-Europa, dus de beeldhouwkunst van Polen, Tsjechoslovakije, Hongarije,
Roemenië, Bulgarije.
Hoelang duurt die biënnale telkens?
Van de vroege lente tot de late herfst. Uit deze manifestaties nu is een nieuw idee
ontstaan en wel dat van een permanent museum. Naar aanleiding van deze biënnales
en de kennismaking met beeldhouwers, zijn er aankopen geschied door de stad,
ongeveer 200 werken uit alle lan-
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den, en die werden in openlucht opgesteld. Bij die beelden zijn er ook geschenken
van groeperingen. Zo heeft b.v. het verbond van politieofficieren van de agglomeratie
Antwerpen, waarvan ik erevoorzitter ben, met de opbrengst van hun jaarlijks koncert
al enkele beelden geschonken: Méditerranée van Maillol, De fluitspeler van Barlach,
de Piëta van Barlach. Die beelden zijn dus permanent geexposeerd.
Rondom de keuze van de beelden wordt wel eens strijd geleverd, vermoed ik.
In de wereld van de plastische kunst bestaat er een spanning tussen de figuratieven
en de abstrakten en al wat er tussen staat. Beide stellingen worden door hun
beoefenaars hartstochtelijk verdedigd, want zij geloven elk in hun vormgeving als
in een dogma. Wij hebben geen enkel vooroordeel en aanvaarden beide. Ons
interesseert elke echte artiest wiens werk een inhoud heeft. Wij gaan de beelden zelf
kiezen en betrouwen dan vooral op de kritiek van de eigen school. Wij gaan dus niet
bij een figuratieve kijken wat hij schrijft over een abstrakte of omgekeerd!
Ikzelf word meer aangesproken door de werken van de impressionisten, de
expressionisten, de kubisten, door het figuratieve dus, dat is een kwestie van generatie.
In het abstrakte spreekt me alleen het zeer goede aan. Het geometrische in de
schilderkunst, Mondriaan b.v., zegt me weinig. Kandinsky daarentegen veel meer:
die muziek in kleuren, die poëzie in de vormgeving vind ik verrukkelijk.
Middelheim is een groot sukses?
Toch meer beroemd in het buitenland dan in het binnenland. Alle mensen die op de
hoogte zijn van kunst, spreken erover, het is wel een begrip geworden. Zeker is in
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elk geval, dat de beeldhouwkunst op haar plaats is in openlucht, zoals er vroeger
beelden stonden op de agora, op het forum en bij de tempels.
Welke zijn de belangrijkste problemen voor Antwerpen?
Het vakonderwijs en het technisch onderwijs voor meisjes en jongens, die in hun
scholen direkt moeten kunnen voorbereid worden op onmiddellijke bruikbaarheid
in de fabriek.
Hoe staat de stad er financieel voor? Men zegt wel eens dat Antwerpen een rijke
stad is.
On ne prête qu'aux riches. We kunnen veel doen omdat we veel bezitten. Onze
leningen zijn altijd direkt uitverkocht omdat men weet dat het produktieve beleggingen
zijn. Als we een dok hebben uitgegraven, is het al bezet. Vroeger was het probleem
de werkloosheid, nu is het een tekort aan geschoolde krachten, niet alleen aan
ingenieurs maar aan bekwame technici op elk niveau.
Welke zijn uw mooiste realisaties?
Die moeten nog komen. Ik zou nog altijd graag willen schrijven, ik voel dat als een
nood. Geen veelschrijverij maar denkarbeid over dingen die me altijd geboeid hebben.
Schrijven is de meest positieve vorm van denken, omdat die dan voor kritiek vatbaar
is.
Als u met uw ervaring en met uw verleden een boodschap zou richten tot de jonge
Vlamingen in het België van nu, wat zou u zeggen?
Ik zou zeggen: laten we positief zijn, dynamisch en optimist en geloof hebben in
onze zaak. Het verleden van het Vlaamse land staat er borg voor dat wij een moedig
volk zijn - we zijn het altijd geweest doorheen de eeuwen -
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dat we een rijke kultuur hebben, een groot kultureel potentieel, dat bewijst toch o.m.
onze schilderkunst. Ik zou kun zeggen dat ze een zelfbewustzijn moeten hebben dat
steunt op de kapaciteiten van Vlaanderen, op de werkkracht van ons volk. Dat ze de
moed moeten hebben tegenover het leven grote gezinnen te hebben, dat ze ‘ja’ moeten
zeggen tegen het leven. De Vlamingen bezitten een werkkracht, ik kom erop terug,
die bewonderenswaardig is, en een geduld dat het evenzeer is. Maar ze hebben te
veel geduld misschien. Ze moeten slagvaardiger zijn. En het gaat niet zozeer om het
regime, want welk ook het regime zij, aan de kulturele en ekonomische verheffing
van Vlaanderen, het welzijn van ons Vlaamse volk, zullen we altijd moeten bouwen.
Men moet zich niet blind staren op een regime en denken: Als dat er is, is alles
opgelost. Helemaal niet! De taak blijft altijd dezelfde: de grootheid maken van ons
volk, materieel en spiritueel. Aan de jongeren zou ik vragen dat het voor hen zou
zijn, zoals het voor de anderen geweest is: geduldig maar hardnekkig bouwen aan
de grootheid van ons volk.
Hebt u gebreken?
Gelukkig! Ik ben gulzig in alle opzichten. Iets dat me bekoort, wil ik veroveren. Ik
overdrijf makkelijk. Er is bij mij iets vulkanisch en als dat losbarst, brengt dat mee
dat ik gemakkelijk overdaad doe en me gemakkelijk vergeet. Ik heb er dan achteraf
wel spijt van. Het is moeilijk in taken te staan waar je altijd gematigdheid moet
aanprijzen. Dat is lopen in een dwanggareel. waar ik in de grond hartstochtelijk ben.
Mijn taak vraagt beheersing waar de student in mij nooit helemaal is gestorven.
Men zegt van u dat u een fijnproever bent en een glas kunt waarderen.
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Dat zou ik nu niet kunnen ontkennen. Ik ben een gezelligheidsdrinker, ik ontmoet
graag mensen en praat er graag mee. Dat doe je in een café, liefst in een volkscafé,
waar je direkt kontakt hebt met het volk. Ik ben op dat stuk toch in goed gezelschap
als ik denk aan iemand als Anton van Duinkerken of Simon Carmiggelt. Vind je ook
die milde humor van Carmiggelt zo prachtig? Hij heeft nu werkelijk niets van de
koude geestigheid van de Hollander. Dat heeft hij zeker omdat hij geregeld in een
café komt. Trouwens, waarom zouden er in Vlaanderen zoveel café's zijn als we er
niet zouden mogen binnengaan? Het liefst drink ik geuze!
Zouden we nu na die zware inspanning trouwens niet eens aan een glas mogen
nippen?
Uitzending: 17 juni 1966.
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Pater Pieter van der Meer de Walcheren
Sint-Paulusabdij, Oosterhout (Nederland)
‘Wonderlijke man. Wonderlijk, dat hij zo velen heeft getoucheerd, aangevuurd, in
de war gebracht, tot tegenspraak geprikkeld, ingepalmd, goed gedaan met een paar
woorden en een oogopslag’ (Jan Engelman).
*
In het koor van deze neo-romaanse abdijkerk komt Pieter van der Meer de Walcheren,
samen met zijn medebroeders, elke dag zeven keer de getijden bidden. De dag begint
om 5 uur 's morgens met de metten en eindigt om 8 uur 's avonds met de kompleten.
De Sint-Paulusabdij ligt in Oosterhout, een Noordbrabantse gemeente op 7 km
van Breda. Dit benediktijnen-klooster was een Franse stichting en de laatste Franse
paters zijn pas met Pasen 1966 weggegaan. Nu is het een volledig Nederlandse
gemeenschap.
Naast de kloosterkerk is de ingangsdeur waar een broeder
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u minzaam begroet, de regel van de H. Benedictus indachtig: ‘Men moet alle zorg
aanwenden om vooral de armen en vreemdelingen goed te ontvangen, omdat Christus
in dezen nog meer dan in de anderen ontvangen wordt. Immers de rijke en machtige
personen eert men genoegzaam uit eigen beweging, door de vrees welke men heeft
om hen te mishagen.’
De spreekkamers liggen bij de ingang en dat zijn, buiten de kerk, de enige plaatsen
waar dames mogen komen.
*
Pater, of moet ik Dom zeggen, want dat is toch de vaste titel van de
benediktijnen-priesters...
Spaar me dat! Ik heb er 76 jaar op gezet om ‘dom’ te worden. Pater Pieter is al mooi
genoeg!
Pater Pieter, u draagt een adellijke naam.
Ik heb zelfs een adellijke titel en wel die van jonkheer, maar ik heb er me nooit aan
gestoord. Ik ben van huize uit non-conformist.
U hebt hem toch één keer in uw leven laten gelden.
Precies op 19 september 1940 en dan nog in het Duits. Ik moest toen bij de Duitsers
komen in Utrecht om uitleg te verschaffen over mijn konnekties met Friedrich
Muckermann en Brüning. Ik vertel over de letterkundige relatie met Muckermann
en Der Gral. Dan stapt er zo een Duitser op me af, schreeuwt: ‘Sie lügen!’ en geeft
me een slag in het gezicht. Ik heb toen eenvoudig gezegd: ‘Ein niederländischer
Edelmann lügt nie.’ Dat heeft wel effekt gemaakt want een uur later hebben ze me
vrijgelaten.
Via uw moeder komen in de stamboom van de Van der Meers o.m. de namen voor
van de zeventiende-eeuwse
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dichter Joannes Stalpaert van der Wielen en de achttiendeeeuwse schrijvers Willem
en Onno Zwier van Haren.
Dat zal wel zo zijn maar het interesseert me niet. Ik heb alleen interesse voor het
heden en de toekomst. Ik heb een enorme interesse voor de inkarnatie, voor de tweede
persoon, qui s'est dérangé pour nous. Ik heb een geweldige interesse voor de liefde.
Mijn vrouw zei vaak van mij dat ik ‘amoureux de l'amour’ was, verliefd op de liefde,
en dat is ook zo. En die liefde dat is geen lauwe limonade hoor, geen sentimentaliteit,
maar scheppende liefde, liefde die van water bourgogne maakt. Voor mij is alles
liefde.
Zij die u kennen, zullen in deze uitspraak wel een zeer vertrouwde klank horen. Maar
we zouden toch graag weten vanwaar u komt. U werd geboren op 10 september 1880
in Utrecht. Hoe was het familiaal milieu?
Dat was een open milieu van intellektuelen: mijn ouders waren protestant, wel gelovig
maar niet kerks. Ik werd b.v. niet gedoopt. Jacques Maritain noemde dat ‘un milieu
Goethien’.
Was uw familie rijk?
Nee. Vader was wijnhandelaar. We waren thuis met vier kinderen, drie meisjes en
ik dan. Mijn oudste zuster is getrouwd met Dirk Nijland, de schilder en de tweede
met de Duitse beeldhouwer Georg Kolbe. Mijn jongste zuster leeft nog.
Gymnasium deed u in Maastricht.
Twee jaar. Het belangrijkste uit die tijd is dat ik daar Alphons Diepenbrock heb Ieren
kennen. Vader reisde veel voor de wijnhandel en hij had Diepenbrock ontmoet in
Breda, waar hij leraar was aan het gymnasium. Diepen-

Joos Florquin, Ten huize van... 4

301
brock, die getrouwd was met een nicht van ons, kwam bij ons thuis en heeft grote
invloed op me gehad, niet op bekeringsgebied maar op literair, artistiek en intellektueel
gebied. Hij was goed bevriend met Kloos en Gorter en speelde een belangrijke rol
in De Nieuwe Gids: hij gold in dat liberale milieu als de katoliek. Ik herinner me dat
hij bij ons in de huiskring zijn Missa Solemnis speelde en dat die toen een sterke
indruk op mij gemaakt heeft. Ik heb trouwens altijd veel interesse gehad voor muziek.
We musiceerden thuis allemaal: een zuster speelde piano, een andere zong. Vader
speelde viool en ik cello.
Na Maastricht was het Amsterdam en ook daar hebt u Diepenbrock gekend.
Ja, ik was misselijk van de school, dat ging me niet vlug genoeg en ik wenste een
klas over te slaan. Diepenbrock, die classicus was, heeft me dan bijgewerkt vooral
voor Grieks en Latijn en zo heb ik de zesde klasse niet moeten doen. Diepenbrock
was goed op de hoogte van de moderne letterkunde en ook van de Franse kultuur.
Hij las geregeld de Mercure de France, dat toen hèt blad was. Op zijn vleugel heb
ik voor 't eerst een boek van Bloy zien liggen en wel La femme pauvre. Ik had over
de schrijver al iets in de Mercure de France gezien en ik vroeg aan Diepenbrock of
ik het boek mocht lezen. Dat kun je later nog doen, zei Diepenbrock. Het eerste wat
ik gedaan heb, is natuurlijk het boek gaan kopen. Ik was toen 16 of 17 jaar.
U bent dan naar de universiteit gegaan in Amsterdam.
Naar de gemeentelijke universiteit om Grieks en Latijn en filozofie te studeren. Wat
de filozofie betreft, de middeleeuwse werd daar volledig overgeslagen. Men doceerde
de oudere en maakte dan een sprong tot Descartes en zo verder tot en met Nietzsche.
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Daar bent u ook socialist geworden.
Dat was ik al op het gymnasium! Vergeet niet dat we spreken van het einde van de
vorige eeuw en dat de toestanden toen zeer ouderwets waren, om het zachtzinnig te
zeggen. In die tijd waren alle jonge mensen waar vlam in stak socialist, revolutionair,
anti-bourgeois, tegen de konventies. Ik kende al de werken van de socialisten, volgde
alles wat er verscheen, bewonderde Jaurès.
Was er daar toch geen teoretische invloed van Frank van der Goes b.v.?
Frank van der Goes was privaat-docent en gaf een kollege over sociologie, over het
marxisme eigenlijk, en ik heb dat samen met vele anderen gevolgd. Een van mijn
medestudenten was David Wijnkoop, die later naar de linkse kant van de socialistische
partij is uitgegroeid.
Wat dacht men in uw familie van die evolutie?
Dat werd geaccepteerd zonder meer. Het was de tijd van Troelstra, Gorter, Henriëtte
Roland Holst en anderen, die allemaal uit een patriciërsfamilie kwamen. Wie wat
was, was socialist. Ik had op het gymnasium al de invloed ondergaan van Herman
Heyermans en heb in De Jonge Gids, het blad van de jong-socialisten, gedebuteerd
met sonnetten - dat zat toen natuurlijk in de lucht. Ik heb toen ook een groot drama
à la Shakespeare geschreven, dat De grote strijd heette en de klassenstrijd in de
middeleeuwen tot onderwerp had. Ik heb Heyermans nooit ontmoet maar heb er wel
veel mee gekorrespondeerd tot aan zijn dood. Ik hield van hem omdat hij de kunst
niet boven het leven stelde. Nee, nee ik was volbloed sociaal-demokraat zoals dat
toen heette en lid van de partij.
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U was 20 jaar toen u het kandidaatseksamen aflegde en u kon toen een
leraarsbetrekking krijgen.
Leraar Latijn in een provinciestad dat leek me verschrikkelijk: rustig oud worden,
veilig salaris, je pijp! Ik dacht: nooit van mijn leven! Ik moest mensen zien, want ik
hield en ik hou van de mensen, van alle mensen zonder enig respect humain.
U bent dan naar Brussel gegaan, waar u een vaste klant werd van het socialistische
Volkshuis.
Brussel trok me aan omdat ik al de namen kende van de grote socialisten als Emile
Vandervelde, Anseele, de Brouckère, Jules Destrée. In het Volkshuis in Brussel wij zegden toen altijd Maison du Peuple - werd ik opgenomen in de kring van
socialistische studenten, waar er van allerlei nationaliteit bij waren, zelfs Russen. Je
werd daar aangesproken als kameraad of citoyen en dat was prachtig: als je dat
hoorde, dan dacht je, dat je de wereld hervormde. Maar Brussel was toch een heel
belangrijke tijd voor mij wegens de kontakten die je daar had en ook wegens de
sprekers, die daar voordrachten kwamen houden: Verhaeren, Lemonnier en anderen.
U hebt in die tijd ook uw vrouw leren kennen.
Christine Verbrugghe, ja. Ze was ook een vaste bezoekster van het Volkshuis in
Brussel. Ze was daarbij bevriend met mijn zuster en ze kwam thuis naar muziek
luisteren. Mijn ouders hadden zich toen ook in Ukkel gevestigd. Christine was een
Vlaams meisje maar verfranst. In het begin schreef ze ook alleen in het Frans, dan
werd het Nederlands maar later kwam dat Frans altijd weer naar boven, als ze koorts
had en ijlde. Ze was de dochter van een oude zeerob, die direkteur was geworden
van de marine en het loodswezen.
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Hij was van Oostende maar had in Vlissingen een Française leren kennen, een De
Villeneuve uit Zuid-Frankrijk, en was ermee getrouwd. Dat was dus Vlaams bloed
en Franse traditie samen. Ze behoorden tot het liberale milieu, het bourgeois-milieu
van de avenue Louise: ze waren katoliek maar gingen niet naar de kerk. Mijn
schoonvader was een nobel mens, een recktvaardige ziel. Christine pratikeerde
helemaal al niet meer en was ook overtuigde socialiste.
In uw boek ‘Alles is liefde’ schrijft u dat ‘het’ gebeurde in februari 1901, boven in
het belfort van Brugge.
Daar wisten we het ineens! We waren met een groep naar Brugge gegaan en plots
heb ik daar Vlaanderen ontdekt en de stad Brugge. En ook de ogen van een jonge
Vlaamse vrouw met goudblond haar.
U bent dan een jaar later getrouwd.
Toch niet zonder enige moeilijkheden. Noch mijn ouders, noch die van Christine
waren in de wolken over dat voorgenomen huwelijk. Ik ben dan nog voor een tijd
naar Rotterdam gegaan, waar ik in de meest infame en gore havenwijk in een kosthuis
van bootwerkers ben gaan wonen. Het was een ontzettende ervaring. Dat waren daar
mensen, die maar twee dingen kenden: drinken en meiden. Maar daar waren
prachtkerels bij met een prachtig hart. Ik had daar, wat je noemt, kontakt met het
echte volk. Ik heb daar vriendschap gesloten met Job, een primitieve kerel maar een
gouden hart. Hij was een van die potige lossers op de steenkolenboten. Met hem ging
ik alle kroegen langs en dat was daar een zuipen! Voor mij was dat een probleem
want ik was geheelonthouder en dronk alleen kwast! Ze hadden daar toch respekt
voor, maar vroegen dan altijd weer: Wat kom je hier doen? Ik kon alleen maar
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antwoorden: U leren kennen en u helpen om u uit die smerige boel op te heffen. Ik
heb over die Job en het leven daar een boek geschreven. Job, de bootwerker, maar
geen enkel uitgever wou het wagen dit sterk realistisch werk uit te geven! Ik heb het
manuskript dan maar verscheurd.
Wat later vinden we u dan weer in Parijs en wel op Montmartre.
Brussel en Parijs waren in die tijd brandpunten van kultuur en daar wilde je zijn.
Montmartre was toen nog een dorp, waar heel wat kunstenaars als Picasso en Jacob
woonden. Ik had daar met mijn zwager Dirk Nijland een groot atelier gehuurd en
terwijl hij de daken van Parijs tekende, schreef ik aan mijn roman Jong leven. Ik was
toen nog vrijgezel maar toen ik dan getrouwd was, ben ik er met mijn vrouw gaan
wonen. De portier kende me natuurlijk goed - al wat proletariër was, was mijn vriend
- en toen hij voor mijn deur twee paar schoenen vond staan, zei hij schelms: ‘Alors,
Monsieur Van der Meer, on n'est plus sage!’
U was inderdaad ondertussen getrouwd en wel op het stadhuis in Brussel.
Dat is ook nog een geschiedenis geweest. Christine en ik wilden een vrij huwelijk
maar daar wilde de familie niet van weten. Vader Verbrugghe argumenteerde dat
dat niet ging met zijn positie en zijn relaties: hij was zelfs goed bekend met koning
Leopold II. Als getuige vroeg Christine Charles van den Borren, de latere bekende
musicoloog, en in de brief schreef ze: ‘Veux-tu être témoin car pour contenter nos
vieux nous allons à l'hôtel de ville!’ Zo zijn we dan burgerlijk getrouwd en op de
trouwdag kregen de twee revolutionairen, die we waren, inderdaad een
felicitatietelegram van Leopold II.
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U hebt aan deze periode van uw leven een roman gewijd van maar liefst 557
bladzijden, ‘Jong leven’. Die is autobiografisch?
Niet tot de laatste letter maar toch grotendeels. Het boek eindigt op een zelfmoord
en dat heb ik niet gedaan! Maar het is het verhaal van een Jan Heyer, een Hollandse
schilder, die naar Brussel komt en naderhand gedwongen wordt zijn
kunstenaarsdromen op te geven. Veel van wat er in staat, is geteurd: Dirk Nijland
schilderde op een atelier in Brussel, wij zijn overal rond geweest, hebben inderdaad
Brugge en Vlaanderen ontdekt, hebben gevloekt tegen de klerikalen. Het boek speelt
in Nederland, Brussel en Parijs maar Brussel weegt veruit toch het zwaarst.
Het is de roman van een generatie?
Van de jonge mensen van onze groep dan en de lui die er in beschreven stonden,
herkenden zich ook. We waren jong en onze jeugd was waardevol. Wie 25 jaar was,
werd beschouwd als een oude pruik.
Uw proza liep een beetje in het spoor van Heyermans' ‘Op hoop van zegen’.
Maar ik denk nog dat het een fris boek is. Het is vol gezonde zinnelijkheid maar niet
smerig, ook al nam ik geen blad voor de mond. Het was gebaseerd op vrije liefde en
socialisme. Ik heb het in Parijs geschreven.
Ook al eindigt het boek op een zelfmoord, toch voel je in het verhaal dat u van het
leven houdt, dat u het leven verheerlijkt.
Ik heb dat altijd gedaan en doe het nu nog meer dan ooit. Ik ben zo geboren, het is
mijn natuur. Ik heb die liefde voor het leven van mijn moeder, die een biezondere
vrouw
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was. Ze heeft heel haar leven naar de waarheid gezocht maar hield van het leven.
U hebt zich dan gevestigd in Brussel.
Eerst in Sint-Agatha-Berchem, in een boerenarbeidershuisje waar we een prachtig
uitzicht hadden op de stad, op Sint-Goedele en op het justitiepaleis. De weg was er
zo slecht, dat je bij regenweer je overschoenen verloor in de modder. Ik heb daar
Jong leven in het net geschreven, maar ik viel altijd in slaap op mijn werktafel, uit
zwakte: ik was namelijk vegetariër! Dat zat ook in de lucht: je mot iets doen! Dat
was zo iets Tolstoïaans of als de kolonie in 't Goor: je eigen boontjes planten! Ik heb
het dan toch maar opgegeven en heb me opnieuw gezet aan de gigot à l'ail, schapebout
met knoflook, het eten van de gladiatoren, en het ging dan veel beter!
Ook in Ukkel hebt u gewoond.
Eerst nog in Vorst op een flat, die tussen twee spoorlijnen gelegen was en waar je
geen ogenblik van eenzaamheid kende. Daar is Pieterke, onze oudste zoon, geboren.
In Ukkel heb ik achteraf vaak getennist met Gust Vermeylen, die toen professor was
aan de vrije universiteit. Hij was een buitengewone vent, met een grote algemene
kultuur. Hij doceerde wel kunstgeschiedenis maar was ook zeer goed thuis in de
literatuur. Hij was een grote meneer en ik heb veel van hem geleerd.
U moest toch ook uw kost verdienen. Wat deed u daarvoor?
Privaatles Grieks en Latijn geven in het Frans aan alle mogelijke rare sukkels. Verder
schreef ik ook artikelen in Nederlandse bladen, maar weelde hadden we niet. Ons
dagelijks maal bestond uit rijst dat we en gros insloegen
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om het goedkoper te krijgen. Met die rijst hebben we dan nog Dirk Coster mee kunnen
voeden, die daar een half jaar bij ons heeft gewoond.
U hebt daar ook een tweede roman geschreven ‘Van licht en duisternis’.
Een echt socialistische roman! Hij behandelt de overgang van Job, een katoliek
arbeider, uit de duisternis van het katolicisme naar het licht van het socialisme. Ik
vind het boek nu niet meer zo goed maar toen wel natuurlijk. Het was een fel
antiklerikaal boek met een sterke wit-zwart-tegenstelling: heel de bourgeoisie, de
pastoor, de burgemeester, de architekt werd zwart voorgesteld en daartegenover
stond dan het sympatieke milieu van de socialisten. Tegen de uitterende bourgeoisie,
het krachtige ideaal van het socialisme!
*
De mannelijke gasten in de abdij mogen samen met de paters eten in de refter.
Als de gast de refter binnentreedt, wordt hij aan de deur door vader-abt ontvangen
met het bijbels ritueel van de zuivering, volgens de regel van de H. Benedictus: ‘De
Abt zal aan de gasten water geven om hun handen te wassen.’ Deze zuivering betekent
dat de gast in de gemeenschap wordt opgenomen.
Tijdens de sobere maaltijd wordt er geluisterd naar de lezer, die recto tono een
religieuze tekst en elke dag ook uit de regel van de H. Benedictus voorleest. Als er
aan tafel wat moet gevraagd worden, doet men dat met een teken.
Rondom het pandhof zijn rustige kloostergangen, waar het goed is te mediteren.
Hier bevinden zich ook de biblioteek, de kapittelzaal en de rekreatiezaal, waar paters
en broeders de kranten kunnen lezen of ziek op een andere
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manier ontspannen. Normaal worden de buitenstaanders hier niet toegelaten.
Elke pater en broeder heeft zijn eigen dagtaak: dat kan zowel zijn, het gezamenlijk
schoonmaken van peentjes terwijl er druk gepraat en hartelijk gelachen wordt, als
het kundig restaureren van kostbare ikonen en oude schilderijen in een afzonderlijk
atelier.
*
‘Levens van Leed’ zijn schetsen van u, waarin u het leven van de armen beschrijft.
Tot hier toe ziet u de mens altijd als slachtoffer van de maatschappij.
Ik had de arme mensen ook overal leren kennen, zowel in Rotterdam als in de Parijse
achterbuurten. Ik was ook in de mijnen afgedaald en had kunnen zien in welke
omstandigheden daar werd gewerkt. Dat boek eindigt met een hymne aan de Mur
des Fédérés op het kerkhof Père Lachaise, de muur waartegen de opstandelingen van
de Commune in 1871 werden gefusilleerd.
Uw volgend boek heet ‘Het geheime’ en daar ontdekt u in de mens een mysterie.
In Het geheime begint inderdaad de kentering. Het zijn vreemde verhalen, waarvan
de twee laatste aan priesters zijn gewijd. Het ene heet Stemmen en vertelt de
geschiedenis van een priester, die het geloof verloren heeft maar gemarteld wordt
door de stemmen, die hem in de loop der jaren hun zonden hebben verteld in de
biecht. De priester kan dat niet verteren en hij wordt krankzinnig. De tweede
geschiedenis heet De daad. Een priester vindt dat het niet genoeg is woorden te
gebruiken maar dat hij moet handelen, dat hij een daad moet stellen. Terwijl hij in
volle katedraal de mis opdraagt, neemt hij een kaars en steekt zich in brand. Er komt
in die verhalen meer diepgang, de
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bewustwording dat niet alles aan de maatschappij te wijten is, dat de mens er ook is
en dat er in die mens een mysterie is. Ik had in die tijd ook De wandelende Jood van
Vermeylen gelezen en dat boek had me sterk aangesproken. Het is een prachtig boek.
Het was ook Vermeylen die me aangeraden had de Duitse mystieken te lezen.
Wat was de grondoorzaak van deze kentering?
Dat we een kind hadden, het wonder van de liefde dat uit twee mensen een kind
geboren wordt. Van een kind wil je een goed mens maken, maar wat ga je eraan
vertellen?
U had ontdekt dat het leven niet zinloos is.
Als je het leven zin wilt geven en als je er over doordenkt, dan zijn er drie oplossingen.
Je wordt gek als Nietzsche, je schiet je voor de kop of je valt in de duisternis op je
knieën voor het Kruis. Buiten die drie oplossingen leef je in een kompromis: je
scharrelt, je leeft als een rund, je blijft oppervlakkig, je boort niet naar de grond van
je bestaan. Je kunt je bestaan wel vullen met schoonmenselijkheid of met schoonheid,
maar dat geeft geen antwoord op de laatste vraag: Wat ben ik komen doen op de
aarde? Waarom wordt dat kind geboren? Daar moet je als mens een antwoord op
krijgen. Natuurlijk kun je dat verdoezelen met televisie, met een auto of met drinken
maar dan scharrel je.
Deze problematiek hebt u uitgewerkt in uw omvangrijke en belangrijke roman ‘De
jacht naar geluk’. De helden van uw boek lossen het levensprobleem inderdaad
verschillend op: waanzin, op de drempel van het geloof, bekering. Dat was uw eigen
probleem?
Dat van mijn vrouw en mij.
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Hoe is uw weg naar het katolicisme dan gegaan? Er waren drie belangrijke
gebeurtenissen en de eerste was een bezoek aan de trappistenabdij van Westmalle.
Toen dacht ik nog helemaal niet aan bekering, maar ik wilde alles zien wat de mensen
deden. Ik kon niet verstaan dat volwassen mannen zich opsloten en om 2 uur 's nachts
opstonden om te bidden. Ik wilde dat zien en dat heeft op mij een ontzaglijke indruk
gemaakt. Die mensen hadden zin gegeven aan hun leven.
Er is dan een reis naar Italië.
Daar zijn mijn vrouw en ik ook naar toe gegaan als heidenen maar we hebben daar
een grote kunst ontdekt, die van de katakomben, van de katolieke middeleeuwen en
ook die van de Renaissance; we moesten wel vaststellen dat die kunst uit iets
voortkwam, dat er achter die kunst iets zat dat wij niet hadden. Wat was die bron?
Dat is een natuurlijk verlangen. Ook in de droom van het kommunisme leeft dat,
want het kommunisme wil een paradijs op aarde maken. De beste bepaling die ik
daarover ooit gelezen heb, was die van een Fransman, die in 1929 na een bezoek aan
Rusland verklaarde: ‘C'est une trappe sans dieu.’
Er was dan ten derde de dood van uw moeder.
Moeder was de bezielster van ons leven. Zij wees ons naar de toppen, naar de
grootheid, ze leerde ons nooit tevreden te zijn, je niet bij alles neer te leggen, niet
kleinburgerlijk te vegeteren. Ze is betrekkelijk jong gestorven maar we hebben haar
toen ze ziek lag, nog over onze reis naar Italië verteld en het maakte haar blij ons
met zoveel bewondering te horen spreken over dat land en wat we er ervaren hadden.
Zijzelf was van huize uit protestante en
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heeft heel haar leven gezocht. Ze is zelfs piëtiste geweest, maar ze heeft de oplossing
niet gevonden. Toch behoort ze tot de ziel van de kerk, net als dat Chinees vrouwtje
dat tot Boeddha gaat, want het is ook Kristus, die haar ontvangt.
Waren die drie gebeurtenissen trappen naar een inzicht?
Dat liep alles door elkaar. Toen we uit Italië terugkwamen, stelde ons zoontje vragen,
waar we niet konden op antwoorden: ‘In Italië gingen we in alle kerken en hier zetten
we geen voet in de kerk.’ Mijn vrouw zei me: ‘We moeten hem iets geven. Ik ken
nog het onzevader en het weesgegroet, ik ga ze hem leren.’ Dat was toch wel een
gek geval! Een heiden als vader en een ongelovige als moeder en die zeggen aan hun
zoontje voor hij slapen gaat: ‘He, je moet je avondgebed nog zeggen!’
Denk nu maar niet dat wij triestig leefden, hoor. We boomden en diskussieerden
zonder einde over het bestaan van de ziel, maar dat was helemaal niet vervelend. We
maakten daarbij ook nog plezier. Maar er was die drift van twee jonge mensen naar
meer leven en liefde. Als die in je leeft dan ontmoet je altijd Hem die gezegd heeft:
Ik ben de waarheid en het leven. Als je altijd over hetzelfde denkt, dan kom je daar
uit. En wat belangrijk is, is de ontmoeting met een echt kristen, iemand die echt
gelooft. Voor ons, net als voor de Maritains, is dat Bloy geweest.
Léon Bloy is inderdaad een belangrijke ontmoeting in uw leven. Hoe hebt u hem
leren kennen?
Ik had al zijn boeken gelezen zonder hem te kennen. We woonden toen weer in Parijs,
waar ik veel kontakt had met kunstenaars. Het was de tijd van de revue La vie met
Duhamel, Vildrac, Paul Fort. Die mannen hebben toen ook L'Abbaye gesticht, een
soort kommunistische gemeen-
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schap waar ze samen woonden en samen hun boeken drukten. Het waren fijne mensen
maar ik zocht kontakt met Léon Bloy, omdat hij voor mij een raadsel was. Ik stelde
me altijd opnieuw de vraag: Hoe is het mogelijk in deze tijd van twijfel en zoeken,
dat die man gelooft?
Ik ben dan naar hem toe gegaan en hij heeft me ontvangen als een verwachte
vriend. Ik zei hem onmiddellijk dat ik niet gedoopt was en niet geloofde maar dat
zijn boeken indruk op mij gemaakt hadden. Bloy antwoordde mij toen tekstueel: ‘Si
vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes dans l'erreur, mon ami.’ Zo was Bloy: bonkig,
maar toch was die gueulard plein de tendresse!
Dat heeft dan nog zo een paar jaar geduurd en dan hebben mijn vrouw en ik aan
Bloy gezegd, dat we met een priester zouden willen praten. Ik was natuurlijk zo
verwaand, dat ik een priester wenste à ma hauteur. De waarde van de kerk ken je pas
als je erin bent. Dat is net als een brandraam. Het ergste voor de ongelovigen, die
we waren, dat waren de kristenen zelf, een echt zootje, en dan ga je daarbij behoren.
Maar bij Bloy vond ik het klimaat van het echt geloof. Hij was een zeer eenvoudig
man, maar hij had een diamanthard geloof. Voor mij was dat de ontmoeting met een
mens, net als Kristus, die uit de Drieëenheid is gekomen om als mens ons te
ontmoeten. De kristen van deze tijd draagt een grote verantwoordelijkheid: het is in
deze tijd niet geoorloofd een middelmatig kristen te zijn.
Het milieu van Bloy heeft het klimaat geprepareerd voor het concilie. Zij hebben
het mogelijk gemaakt. Bloy was voor de armen, hij wilde ook het kristendom voor
de armen, l'église des pauvres. Dat was voor die tijd revolutionair.
Is Bloy toch geen betwiste figuur, zelfs bij de katolieken?
Dat zou er niets aan doen, maar ik geloof toch dat dat
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niet meer waar is. Bloy wordt gelezen van Moskou tot Chili en zelfs in Rome, waar
de Osservatore Romano nu over hem schrijft als ‘ce grand chrétien’. Hij dringt overal
door, ze kunnen hem niet meer negéren. Er worden proefschriften over hem gemaakt
en iemand als Thomas Merton is een felle lezer van Bloy.
Is hij toch geen vertegenwoordiger van wat ik zou noemen, het fanatieke katolicisme?
Hij was een razernij van liefde maar dat was een weldaad voor de ongelovigen. Het
was niet door René Bazin met zijn boeken à l'eau de rose, dat wij katoliek werden wij noemden hem trouwens nooit René maar altijd Bébé Bazin! Bloy wordt nu nog
in Duitsland veel gelezen en er zijn Duitsers die me gezegd hebben: Bloy kun je
onder de bombardementen lezen. Je kunt dat fanatiek noemen, maar dan waren de
eerste kristenen het ook. En was Kristus het dan niet als Hij optrad tegen de kooplieden
in de tempel? Alles hangt af van de persoon die Bloy leest. Ik zal aan een braaf
nonnetje geen Bloy geven maar wel aan een kommunist of aan iemand die zelfmoord
wil plegen. Bloy schokt, hij neemt het woord van Kristus au sérieux. Bloy had een
onwankelbaar geloof, hij heeft nooit twijfel gekend. Toen hij Mijn dagboek gelezen
had, zei hij me: ‘Ik vind dat Journal d'un converti mooi, maar die twijfel begrijp ik
niet.’ Hij was een geweldenaar, maar als je zo iemand ontmoet in de absoluutheid,
een mens die God volledig toebehoort, dan voel je je gesterkt. Neem nu nog Bernanos,
dat was toch ook een bewonderaar van Bloy.
Wat heeft de doorslag gegeven voor uw bekering?
In laatste instantie is dat een mysterieus samenvloeien, het komen tot de konstatie
dat er geen andere oplossing is, dat we naar Kristus toe moeten. En in ogenblikken
van twijfel
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zeg je dan: Risquons le coup. Zo is het twee jaar vóór ons ook met Jacques Maritain
gegaan.
Een grote invloed heeft ook het lezen van het evangelie gehad: dat was een soort
geestelijke ontdekking van de waarheid. Kristus was een volledig mens, iemand die
alle menselijke dingen heeft gekend, die geweend heeft en geleden. Als je dat in
Hem ontdekt, dan zeg je: Dat is mijn broeder. De drift bij mij is altijd geweest: meer
leven en meer liefde. Als je dan iemand ontdekt die gezegd heeft: Ik ben het leven
en de liefde, dan aarzel je niet meer.
Dan is er ook nog de genade natuurlijk en die is louter psychologisch niet te
verklaren. Je zoekt maar, je was vol liefde ook voor de andere mensen en ineens had
je ze iets te geven. Toen ik bij de bootwerkers was, kon ik dat niet, want ik had niets.
Tot slot werd u dan gedoopt in Saint-Médard in Parijs.
Ja, met Léon Bloy als peter. Hij zei: ‘Ik zal je peter zijn, ik ben peter omnibus. Ik
zal je een broer en een zuster geven.’ Dat waren Jacques en Raïssa Maritain. Ook
van hen was hij peter. Met mij werd mijn zoon Pieterke gedoopt en ook van hem
was Bloy peter. Mijn vrouw was al katoliek gedoopt en doordat ik katoliek werd,
werd het burgerlijk huwelijk automatisch een sakrament. Onze eerste kommunie
hebben we dan gedaan in de Sacré Coeur. Je kunt het in Alles is liefde nog eens
nalezen. Dat klimaat is enig geweest.
Bracht uw overgang tot het katolicisme u in konflikt met het socialisme?
Helemaal niet, het zette me alleen aan nog meer voor de armen te zijn en te doen.
We kwamen alleen nog meer in de geest van La femme pauvre van Bloy.
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U was zeer bevriend met Jacques Maritain. Wat betekent hij voor u?
Hij was een broer. We hebben samen veel leed en vreugde gekend, maar die tedere,
broederlijke vriendschap met diepgang is een sterke steun geweest. Hij is later een
echte tomist geworden en dat ben ik helemaal niet. Ik ben een bewonderaar van
Teilhard de Chardin en dat kan Maritain niet verteren. Maar we zijn toch zeer goede
vrienden gebleven: we schrijven mekaar geregeld en hij is twee keer hier geweest.
Maritain is een denker, ik niet. Het is door hem dat ik Thomas heb gelezen.
Thomas was een geniale figuur maar tijdsgebonden. Hij heeft zijn filozofie statisch
gedacht onder de invloed van de Griekse filozofie van Aristoteles. Nu is het
wereldbeeld en het mensbeeld veranderd. Ook het godsbeeld. Dat is ook voor mij
een ontdekking geweest.
Het verhaal van uw bekeringsproces vertelt u in ‘Mijn Dagboek’, dat in 1913
verscheen. U hebt sindsdien altijd dagboeken gehouden en u bent nu aan nummer
zes. Waarom doet u dat?
Omdat het de meest direkte uiting is van mijn ervaring van wat ik doorleefd heb.
Anton van Duinkerken heeft dat eens goed getypeerd.
U bedoelt in die toespraak ter gelegenheid van uw tachtigste verjaardag:
‘De betekenis ligt dieper, die zit daarin, dat bij u en wel bij hoge uitzondering in
iemand die althans tot mijn kring van kennissen behoort, het ervaren zelf van het
leven, een zodanig zich geheel overgeven aan een hogere werking is, dat gij daardoor
het werk heiligt in het ervaren. Dat is, mij dunkt, waar, indien uw naam genoemd
wordt, allereerst de nadruk op verdient te vallen.’
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*
De cel van pater Pieter ligt op de tweede verdieping, waar een monumentale trap
naar toe leidt. Ook in dit gedeelte mag een leek, zo man als vrouw, normaal niet
komen.
De gang met de cellen eindigt met een sobere bakstenen boog en op elke deur staat
de naam van de bewoner van de cel.
Het kamertje zelf is sober gemeubileerd: een eenvoudig bed, een vaste wastafel,
een kleerkastje waarin twee habijten hangen. Boven het bed een kruis met een tak
van Palmpasen; ernaast een schilderij met engelbewaarder, geschilderd door zuster
Christine, de dochter van pater Pieter.
Verder is er nog een kleine boekenkast waarin, naast sommige van de eigen boeken
en hun vertalingen, ook de werken van Bloy staan, wat Franse literatuur en bundels
van moderne dichters. Pater Pieter heeft het voor Hoornik, Hans Andreus, Leo
Vroman, enkele gedichten van Hugo Claus en hij houdt zeer veel van Paul Snoek.
Hij heeft het niet voor Van het Reve.
De meeste boeken van Pieter van der Meer werden druk vertaald in het Spaans,
het Frans, het Duits, het Engels, het Portugees en het Italiaans.
In het midden van de cel dan staat een eenvoudige werktafel waaraan pater Pieter,
die bijna blind is, nog elke dag nieuw werk of brieven dikteert aan zijn sekretaris.
Als hij door het raam kijkt, ziet hij een prachtige dreef met kastanjebomen en
daarachter de abdijtuin met het kleine kerkkof, waar zijn zoon begraven ligt.
*
Na de eerste wereldoorlog, in 1918, bent u hier in de nabijheid van deze
benediktijnenabdij komen wonen. Waarom?
Net als de Maritains voel ik me aangetrokken tot de bene-
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diktijnen. Ik had in Parijs al, toen ik nog heiden was, een klooster van hen leren
kennen en ik had daar, net als in Westmalle, de liturgie ontdekt, de vormschoonheid
van het katolicisme.
Er waren toch ook andere redenen. U werd beproefd.
Ik had in 1917 een zoontje verloren, Janneke-Frans, die goed twee jaar oud was. Hij
kreeg hersenvliesontsteking en was op anderhalve dag dood. Raïssa heeft over dat
kind geschreven. Daarvóór was ook Léon Bloy al gestorven, in hetzelfde jaar. Ik had
de oorlog meegemaakt in Parijs. Pieterke, die bij zijn doopsel al de tik had gekregen,
verbleef op het klein seminarie van Wernhout bij de paters lazaristen en dan tenslotte
was ik toch een Nederlands schrijver. Ik kende deze abdij door Jacques Maritain,
die sekulier oblaat was, dat is een soort derde orde. Als sekulier oblaat behoor je tot
de abdij: de abdij bestaat uit de abt, de paters en de broeders en dan verder de oblaten
in de wereld. Mijn vrouw en ik zijn dan ook oblaten geworden en hebben hier toen
veel met de abt gesproken.
U hebt de invloed van de benediktijnen zo sterk ondergaan, dat een kompetente pater
van u gezegd heeft, dat u eigenlijk veel meer de leerling bent van de benediktijnse
school dan de geestelijke zoon van Bloy. Waar is het verschil?
Is wel mogelijk. Ik heb het temperament van Bloy niet. Wij zijn ook van een andere
generatie: Bloy was van 1846 en een uitvloeisel van de late romantiek. Hij was een
groot bewonderaar van Barbey d'Aurevilly, van Ernest Hello. Hij was een Fransman,
ik Hollander. Bloy was ook geen kloosterling: hij had kartuizer of trappist willen
worden, maar ze hebben hem met zijn temperament niet gelust. Hij was echt het type
bohème en hij zei wel eens:
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Ik wil wel in het klooster gaan; mais ce qui me manque dans la trappe, c'est le bistrot
au centre!
In die tijd hebt u hier het verhaal ‘Van het verborgene leven’ geschreven, uw laatste
creatief werk. Wat was het tema?
Het innerlijk leven, de geheimzinnigheid in de ziel van de mens, de werken en de
aanraking van de genade, het verlangen dat in de mens leeft.
Hier begint dan een roerige periode. U wordt op voorstel van Maria Viola, een
andere bekeerlinge, lid van de redaktie van ‘De Nieuwe Eeuw’ en u verwekte met
uw kritieken in het knusse Holland enige deining. Vooral uw kunstkritiek was radikaal
en in sterke bewoordingen uitgedrukt.
Ja, ik noemde de heiligenbeelden in onze kerken ‘roze en blauwe suikerpoppen’ en
ik vergeleek de altaren en orgels met poffertjeskramen en kermisorgels. Ik betoogde
dat een kunstwerk uit innerlijke spanning moet groeien en dat het niet genoeg was
een engeltje te schilderen om kunst te hebben. Daartegenover verdedigde ik het werk
van Servaes: ik was met Maritain de eerste om dat te doen. Verder maakte ik
Huysmans hier bekend, Péguy, Bloy. Ik bracht dat grote land dat Frankrijk is mee
achter me aan. Het grote opene, de ruimte, waarin je kunt ademen, kenden we hier
niet. Er was alleen benepen, knus katolicisme, wat men ‘het rijke Roomse leven’
heeft genoemd, de toestand waarbij een priester advizeur was van een katolieke
geitenbond. Onze aktie deed veel goed aan de jonge katolieken en ik bewaar nog
pakken brieven die ik in die tijd gekregen heb.
Wie behoorde tot die jonge generatie die u hebt aangesproken?
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Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Antoon Coolen, Gerard en Henri Bruning,
Gerard Wijdeveld, Albert Kuyle, Lou Lichtveld, aan wie ik het pseudoniem Albert
Helman heb bezorgd, en Gerard Knuvelder.
Bij de schilders was dat Otto van Rees, Joep Nicolas, Matthieu Wiegman, Charles
Eyck.
De reaktie bleef ook niet uit. Een jezuïet noemde u ‘de verkeerde man op de
verantwoordelijke plaats’.
Men heeft toen nog andere lieve dingen gezegd: ‘Mijnheer van Walcheren, u bent
om van te walgen.’ Ik heb dan ook werkelijk de boel op stelten gezet, maar het was
dringend nodig. Joep Nicolas had kerkvensters gemaakt voor een kerk in Utrecht en
er werd daar enig bezwaar tegen gemaakt. Maar de bisschop zei: ‘Als die gek van
een Van der Meer ze goed vindt, dan mag hij ze plaatsen!’ Wij waren toen sterk
sociaal gericht en De Nieuwe Eeuw werd wel op groen papier gedrukt, maar velen
noemden het ‘het rooie blad van Helmond’. Ik woonde toen in Helmond en dat is
een enorme tijd geweest. We hadden er praktisch alle dagen gasten: het was er open
deur en open tafel en mijn vrouw had waarlijk de gave van de vermenigvuldiging
der biefstukken!
U bleef niet in de redaktie van ‘De Nieuwe Eeuw’.
Ik was erin van 1921 tot 1924 maar toen kwamen er enkele Nijmeegse hoogleraren
in de redaktie. Van Ginneken, Pompe en Van der Heyden, en toen was, zoals we het
noemden, de koepel op de kerk. Het tijdschrift werd te deftig en te professoraal. Jac.
van Ginneken begon eindeloze artikels over Jacques Perk te schrijven, die geen mens
las. Hij was anders een begaafde kerel. Wij noemden hem ‘de lokomotief zonder
machinist’. Hij was wel kreatief maar hij kon het niet uitwerken. Met deze professorale
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metode is De Nieuwe Eeuw na een jaar ter ziele gegaan.
Ondertussen was u al redakteur van een ander weekblad, ‘Opgang’.
Dat was dan weer in Amsterdam, waar ik met mijn vrouw en mijn dochter Anne-Marie
was gaan wonen. Opgang was ook een centrum voor jonge mensen voor wie Maritain
kwam spreken b.v. en ook Herman de Man, die een petekind van me was. Maar
Opgang was geen strijdblad, het was een deftig kunstblad waarin ik boeken besprak.
Het werd door Van Münster uitgegeven en ik heb in die drukkerij het vak geleerd.
Bij deze uitgeverij verscheen ook Branding, een bundeling van artikelen uit De
Nieuwe Eeuw.
In Amsterdam blijft u alweer niet lang want in 1929 bent u in Parijs.
Ja, hoe gaat dat! Op zekere dag krijg ik een brief met de vraag: ‘Wil je direkteur
worden van Desclée-De Brouwer in Parijs? We willen daar een grote uitgeverij
beginnen en we willen iemand ter plaatse hebben om ze te leiden.’ Ze hadden een
kleine winkel met, wat toen genoemd werd ‘les petites saletés de Desclée’, - dat
stond natuurlijk niet in de brief! Ik ben daar zeer naïef naar toe gegaan en dat is
meegevallen. Ik heb daar een prachtige équipe gehad met o.m. Jacques Maritain en
Gabriël Marcel. Ik heb van Grasset het tijdschrift Vigile overgenomen en dan heb ik
Mauriac ontmoet en Charles Du Bos en Stanislas Fumet. Ik heb daar Le Livre de
Ruth uitgegeven, waarvoor Claudel een lange inleiding had geschreven en nog andere
mooie boeken.
1929 in Parijs. Maar in 1933 komt het in die tijd ophefmakend bericht, dat u en uw
vrouw beslist hebben in het klooster te treden.
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Die beslissing kwam na een beproeving. Onze zoon Pieterke was in deze abdij priester
geworden en op één dag krijgen we in Parijs drie telegrammen: het eerste met het
bericht dat Pieterke ernstig ziek is, het tweede met het bericht dat hij bediend is en
het derde meldt ons dat hij gestorven is. Dat maakt je klein. We waren ineens alleen,
want Anne-Marie was ook weg: ze was in 1931 hier in het benediktinessenklooster
in Oosterhout getreden. Dan hebben we die beslissing getroffen. Je kunt dat van
buitenaf aldus verklaren: al onze kinderen behoren aan God. Ook wij moeten iets
geven aan God en wel het enige dat we hebben: ons huwelijksgeluk. 't Is heel primitief
misschien, maar 't was de geloofsdaad van liefde tegenover Degene, die alles genomen
en alles gegeven had. We hebben dan van alle oversten de permissie gekregen: mijn
vrouw werd novice-postulante in Solesmes en ik werd novice in dit klooster.
Was er een reden waarom uw vrouw in een ander klooster trad dan uw dochter?
De oversten hebben daarover toen zo beslist. Na twee jaar is mijn vrouw ziek
geworden en toen hebben de oversten gezegd: Je vrouw kwijnt weg. Zolang je beiden
op aarde bent, behoor je mekaar toe. Ga terug naar mekaar. En dat is dan ook gebeurd.
Ik heb dat genoemd ‘een nieuwe lente van God’. Wij hadden niets meer en we zijn
samen opnieuw begonnen. Als je kristen bent, moet je over het water kunnen lopen
zonder je voeten nat te maken.
Had u in het kloosterleven bevrediging gevonden?
Het was een ontzaglijke verrijking, omdat we daarmee het leven van onze kinderen
kenden. Pieterke was hier tien jaar geweest. Hij was cantor, eerste zanger en sakristein,
de twee echtste funkties bij de benediktijnen. Hij heeft hier
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het atelier voor nieuwe gewaden opgericht. Ik was toen 53 jaar en voelde me hier
echt thuis. En later heeft dat noviciaat me geholpen om priester te worden.
Was de aanpassing in het leven buiten daarna niet moeilijk?
Helemaal niet. Als je leeft van Kristus ben je overal thuis. In je innerlijk leven blijft
het kontakt met God bestaan, overal, zelfs in de metro.
*
Niet ver van de Sint-Paulusabdij bevindt zich Sint-Katarinadal, een
norbertinessenklooster uit de 17de eeuw en nog wat verder de
Onze-Lieve-Vrouwe-abdij, waar Anne-Marie, de dochter van pater Pieter, als zuster
Christine in het klooster leeft.
Elke dinsdag- en donderdagnamiddag gaat pater Pieter langs deze mooie dreef op
bezoek bij zijn dochter. In de spreekkamer, met de tralies tussen hen beiden, worden
de nieuwe uitgaven besproken, korrespondentie afgehandeld en werelds nieuws
uitgewisseld. Zuster Christine leest ook geregeld voor uit de nieuwst verschenen
boeken.
De zusters in dit klooster leven nog achter tralies maar die zullen er niet lang meer
blijven.
Boven op de tweede verdieping bevindt zich een boekbinderij waar een zuster
volgens de modernste metodes oude handschriften repareert. Naast deze werkplaats
heeft Zuster Christine haar schildersatelier.
*
Zuster Christine, vindt u het niet eigenaardig dat u non bent en uw vader priester?
Ik vind het niet. We hebben altijd de priester op een voetstuk gesteld en dat moeten
we niet. Zo ook de religieuzen.
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Wij zijn gewoon leken eigenlijk, die het kristendom in een biezondere vorm beleven,
maar wij zijn niet afgescheiden van de wereld. Zo zie ik het. En de priester ook, dat
is gewoon een dienaar.
U schildert en we zitten hier op uw atelier.
Erg fijn dat het nu mag.
Vroeger mocht dat niet?
Nee, dat is de eerste keer.
Hoelang schildert u al?
Ik heb altijd geschilderd van kindsaf aan. Nadat ik ingetreden ben in 1931 heb ik 15
jaar niet meer gewerkt.
Doet u dat als...
Uit liefhebberij? Nee, nee, echt métier, existentieel.
En u houdt ook exposities?
Ja, geregeld.
U doet nog meer dan schilderen?
Ik ets ook. Ik heb een heel prachtige pers en ook een prachtige etsoven gekregen en
ik teken veel. Ik ga nog elke week naar Tilburg om tekenlessen te nemen. Je moet
je altijd perfektioneren. En dan heb ik het grote werk van vader, ik ben de sekretaresse
van hem, dus bezigheid genoeg. In dat kastje staan alle manuskripten.
*
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In haar tematiek is zuster Christine zeer verscheiden: zowel Emmaüsgangers, een
Madonna of de Goede Herder als Gezicht op de haven van Rotterdam, een Stilleven
met flessen, een Stad.
Deze David tekende ze in 1965 net als dit Denkend jongetje en dit Spelend jongetje.
Van dit jaar dateert Drinkend meisje en de inspiratie voor De vissers vond ze in een
gedicht van Gabriël Smit.
Deze ets, het portret van haar vader, dateert van 1963, deze Paardjes van 1964 en
de Strijd van Jacob is dan weer recent werk.
Pater Pieter heeft een Kruisweg geschreven, die door zijn dochter zuster Christine
werd geïllustreerd. Voor de eerste statie begint de tekst: ‘Pilatus. De middelmatige,
de lauwe, die niet heet en die niet koud is, en die niet ziet welke mens voor hem staat
in sjofele plunje, en vragend zegt: Wat is waarheid?’
In het klooster zelf hangt er werk van zuster Christine maar veel van haar
schilderijen vinden ook hun weg naar de buitenwereld. Bij gelegenheid neemt ze
ook deel aan exposities.
*
In 1939 hebt u in een stuk ‘Bekentenis’ uw heimwee naar Nederland uitgesproken.
Ik citeer: ‘Ik wist niet dat ik het beeld van mijn land zo diep in me draag, dat het zó
onuitroeibaar één is met mijn hart, met mijn ogen, met de adem van mijn longen,
met al de weefsels en de bloedvaten van mijn lichaam, met de struktuur van mijn
geest. Het oude beeld is weer in mij opgerezen, nu de storm komt. Ik kan het niet
meer uit mij bannen, het heldere moedergezicht van mijn land.’ Maar Gielen zegt
van u dat u slechts door geboorte Nederlander bent, dat uw vorming Frans was.
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Ik ben een echte Nederlander. Bloy noemde me ‘Batave de derrière les digues’. Ik
ben natuurlijk onder de invloed geweest van de Franse kultuur en literatuur, ik zou
dat niet ontkennen. Maar ik ben Nederlander en Westeuropeaan. Ik vind het belangrijk
dat de mensen aan hun oorsprong vastblijven in deze tijd dat de wereld opengaat.
De persoonlijkheid moet blijven. Hetzelfde probleem bestaat in een klooster. Men
moet er mannen vormen, volwassenen met een eigen persoonlijkheid.
In november 1940 verscheen een boek ‘Mensen en God’, dat een bestseller werd. In
feite is het uw dagboek van 1911 tot 1935. Waarom denkt u dat het boek zo goed
ontvangen werd?
Moet je aan de uitgever vragen! Wellicht is het dit: ik schrijf voor mensen en niet
voor liefhebbers of leesbiblioteken en een mens die een mens ontmoet, wordt daardoor
altijd getroffen. Dat maakt indruk en dat kan een leven veranderen. Leo Vroman
heeft eens gezegd: Ik hou van uw boek, niet als van een boek, maar als van een mens.
Was dat boek een balans?
Het is een stuk van mijn leven maar geen afrekening: ik reken niet af met het verleden.
Dagboek VI is van een heel andere kijk op het leven en de wereld. Dat spreekt vanzelf:
je verdiept altijd je levensbeschouwing.
Na de oorlog hebt u vaak in Vlaanderen verbleven. Wat waardeert u bij ons?
Het hart, de menselijkheid, die helemaal niet Hollands zijn. Hier in Holland gelden
als eerste vragen altijd: Wie ben je, waar kom je vandaan, wat is je stand? In
Vlaanderen zijn de mensen échter. Ik heb in Vlaanderen altijd
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goede vrienden gehad: Muls kende ik al tijdens de eerste oorlog in Parijs. Dan Servaes,
maar die is nu ook verdwenen, Streuvels natuurlijk en André Demedts. Van
Wilderode, goeverneur Roppe, de familie Lannoo, Jan François.
Uiteindelijk bent u dan opnieuw hier in het klooster getreden en zelfs priester gewijd.
Hoe is dat gegaan?
Op tweede kerstdag 1953 is mijn vrouw gestorven en op Driekoningendag daarop
ben ik naar hier gekomen. Als 73-jarige ga je je niet aanbieden als postulant en dus
vroeg ik aan vader-abt of ik me in het gastenkwartier mocht vestigen. Daar zou ik
kunnen schrijven en ik verbleef meteen dicht bij mijn dochter. Dat werd toegestaan
maar toen zijn ze hier aan het smoezen gegaan: ik zou toch nog priester kunnen
worden, te meer daar ik al anderhalf jaar noviciaat had gedaan. Op 22 december 1956
werd ik dan priester gewijd, dat is dus nu in december tien jaar geleden. Ik werd op
die dag priester gewijd, omdat mijn zoon Pieterke op diezelfde dag in 1929 hier werd
priester gewijd. Ik heb nu zijn plaats ingenomen.
Als u uw leven overschouwt, looft u dan het leven?
Hoe langer hoe meer. Het leven is het grootste en schoonste avontuur voor de mens.
Daar komt geen eind aan. Door altijd meer te creëren, krijg je het leven. Het leven
is ‘une immense curiosité’ zei Bloy, een mateloze nieuwsgierigheid. Er is zoveel
onvoorstelbaars. Hoe zul je God ontmoeten? Ik kan me geen ziel voorstellen, dat is
zoiets als een vliegende goudvis. Hoe zal ik mijn vrouwe weerzien, want ik zal ze
weerzien. Liefde doorboort alles, zelfs de dood. Dat is weer geen limonade hoor,
maar echte bourgogne en ik ken geen sterkere wijn. Liefde is geen zoetsappigheid,
ze moet aktief en creatief zijn. God zelf is toch de grote ‘poètès’, de grote schepper
uit liefde. Vroeger werd dat alle-
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maal zoetsappig gemaakt met engeltjes en zo, maar dat verdwijnt nu weer en het is
hoog tijd. Je kunt de dingen niet groot en niet diep genoeg denken en dan kom je tot
de grote eenvoud in je leven, een enkelvoudigheid. Ik heb getracht dat in mijn boeken
neer te leggen en zo zijn er mensen geweest, die aldus weer Kristus hebben ontmoet.
Uw ‘Daghoek VI’ is nu verschenen. U schrijft nog elke dag!
Ik schrijf als ik iets te zeggen heb en ik maak gedurig aantekeningen. Ik heb helaas
niet zoveel tijd omdat ik veel bezoek krijg. Onlangs heb ik nog vier parabels
geschreven. Op dit ogenblik schrijf ik aan een andere en die heet Wie ben ik? Ik ben
niet ik maar ‘ik’ is Jacques Perk. Het zal wel een vreemd verhaal worden. Ik, dat is
een hoopje vuilnis. Ik ben niet geboren uit een zonnegloren en de zucht van de
ziedende zee maar uit een matrozenmeid en een moordenaar! En als het niet af is als
ik sterf, zal ik verder schrijven op de onderkant van het deksel van mijn doodskist als ze me een vulpen meegeven!
Welke zijn uw vreugden?
Dat is een indiskrete vraag! De echte goede vreugde is dat ik leef, dat ik een mens
ben, die Kristus heeft mogen ontmoeten. Vreugde is ook jou te ontmoeten, mensen
te ontmoeten.
Wat doet u graag?
Een goed glas wijn drinken, eens lekker eten, sigaretten roken. Een Vlaams
bruiloftsmaal vind ik een heerlijke gebeurtenis. Vreugde is ook de zon te zien schijnen,
naar bomen te kijken en naar de wortels van de bomen, vogels te horen fluiten, een
wolk zien komen aandrijven. Ik hou veel van de aarde, ik ben ontzettend aards. Hij
die de
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aarde niet hartstochtelijk liefheeft, is niet waard in de hemel te komen.
Wat is uw ideaal van de mens en van de wereld?
De ideale mens is Kristus en daarnaar moeten wij ons boetseren: le comportement
de notre Seigneur. Wij moeten de mensen aankijken zoals Kristus het deed, we
moeten de andere mensen aantrekken. Verder moet de wereld gemaakt worden tot
een grote broederschap, dan wordt de kommunikatie tussen de mensen veel groter.
Dat is trouwens al gedefinieerd in de katolieke kerk, in de gemeenschap van de
heiligen. Van het woord heilig hou ik anders niet, omdat het een ontwaard woord is,
net als de kus een ontwaard gebaar is. Het is een mooi gebaar dat formalistisch is
geworden en dan een farizeïsche daad is.
Pater, u hebt veel mensen aangesproken, voorgelicht, geholpen, klaarheid bezorgd.
Wat is het mysterie van uw leven?
Van de mensen houden, dat is het eerste beginsel. Als je van een mens houdt, dan
wek je in hem iets dat hij niet wist. En je moet vertrouwen hebben in de mensen,
zelfs in de meest rare. Ik ontmoette eens opnieuw een meisje dat ik in mijn jeugd
had gekend. Ze was een rijke en mondaine dame geworden en ze had de wens
uitgedrukt me eens weer te zien. Ik dacht dat ze dat wilde uit nieuwsgierigheid, om
te zien wat er van die Pieter geworden was en daarover dan in haar kringen te kunnen
praten. In het gesprek zegt ze me plots: Pieter, ik heb zo een echte devotie voor de
H. Geest. Ik heb ervan opgekeken. Ik ken massa's mensen die een speciale devotie
hebben voor Maria of een of andere heilige, maar voor de H. Geest, dat was meer
dan ongewoon en onverwacht. Sindsdien heb ik nooit meer een mens durven
beoordelen.
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Een grote vreugde in het leven is ook mensen te helpen, mensen zichzelf te doen
ontdekken, hun de waarde te doen inzien, die ze zijn. We zijn er voor elkaar, wat we
krijgen is niet voor ons alleen, maar om mee te delen. Bloy had dat prachtig. Bij mijn
doopsel zei hij me: ‘Aujourd'hui, Pierre, tu es un millionaire spirituel.’ In zover ben
ik dan toch een navolger van Bloy: hij heeft mij de grootheid van het kristendom
doen inzien. Als je zo leeft, dan krijg je langzamerhand het gelaat van Kristus en dat
moet het ideaal zijn van elke kristen. Dat moet de kristen aangeleerd worden, niet in
vervelende preken, waar men er omkeen praat, maar het moet gezegd worden door
iemand die de overtuiging heeft, omdat hij het zelf heeft ervaren.
Na een lang en rusteloos zoeken naar de zin van het bestaan hebt u een antwoord
gevonden: de zekerheid van het geloof, de vreugde van de verlossing. Wordt die
zekerheid in deze tijd niet aangetast?
Integendeel! Vroeger was het een kleine zekerheid, die helemaal was gevormd door,
wat ik noem, geestelijke spaarbankboekjes. Je wist precies wat je doen moest en wat
je niet mocht en dat is nu weggevaagd. 't Is nu de onzekerheid geworden van de
risiko's van liefhebben, van echte liefde en dat is liefde, niet voor één persoon maar
zoals Kristus had voor de mensen. Twijfel komt er altijd opnieuw maar ook het
antwoord. Ik hou niet van zekerheden en levensverzekeringen. Mijn boeken zijn
dynamisch gedacht. Je bent niet eens zeker van jezelf, maar je hebt een onbeperkt
vertrouwen in je leven en in je geloof. Zekerheid is een ramp, dan ga je erbij zitten.
Dat is een zwak punt van de katolieken geweest. Ze zaten met hun zekerheid in een
fauteuil en sliepen in. God werd gebruikt als alibi om niets te doen. Als je zekerheid
hebt, dan ben je klaar, maar dat ben je nooit. Het geloof moet altijd opnieuw
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gevoed worden, het moet aangesloten blijven aan de bron. De genade is een wenk
van God maar wij moeten meewillen, wij moeten meedoen met God. Dat noem ik
de krachtbronnen en daar moet je aangesloten aan blijven. Mijn vrouw schreef nog
enkele weken voor haar dood: ‘Het leven, de liefde groeit altijd.’ Onze liefde
aangesloten aan de bron is de Liefde. Dat is ook zo met het geloof. Er is dat
ongelukkige woord ‘God’. God is de mateloze, onvatbare, liefdevolle intelligentie.
Dat kun je niet vatten, dat kun je niet helemaal begrijpen. Maar je moet met Hem
aangesloten blijven, door konstant met Kristus als mens te leven. Het evangelie lezen,
het Woord eten, dat is de grote ervaring van heel mijn leven.
‘De liefde tussen ons beiden,’ schreef mijn vrouw, ‘is altijd gegroeid. Ik hou nu
meer van je dan vijftig jaar geleden.’ De liefde, geen limonade maar zware bourgogne.
is het hart van ons leven geweest.
Liefde is een wilsakt, een richten op iets. Liefde is geen zekerheid - tegenwoordig
is alles verzekerd, alleen tegen de dood is men nog niet verzekerd. De twijfel kan zo
ontzettend vruchtbaar zijn. Hoe kan ik het mateloze mensenleed overeenbrengen met
‘God is liefde’? Vanzelf kom je ertoe, dat geloof weer te verdiepen. Alles is mysterie,
er moet een mysterie van liefde zijn, anders kan ik niet verder leven. Uit het leven
komt altijd meer leven, komt altijd meer liefde. Wij kunnen niet leven zonder het
oneindige.
Uitzending: 15 december 1966.
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[Foto's]

JAN DE HARTOG
Een mens is de som van zijn daden, niet van zijn woorden
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*2

DIRK VANSINA
Liefde overwint de levensangst
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YVONNE DE MAN
Het goede recht van de vrouw

GUST DE MUYNCK
Kulturele ontvoogding van de socialistische arbeider
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MICHEL SEUPHOR
Vlaming van de diaspora, wereldburger, internationaal expert van de abstrakte kunst
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LEON ELAUT
Vlaamse rechtlijnigheid, Vlaamse wetenschap
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PATER STRACKE
Lof van de Nederlandse vroomheid en zorg om arm Vlaanderen
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*7

LODE CRAEYBECKX
Geduldig maar hardnekkig bouwen aan de grootheid van ons volk

Joos Florquin, Ten huize van... 4

*8

PIETER VAN DER MEER
Amoureux de l'amour
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