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Aftitelen
De lezer vindt in dit achtste deel van de boekenreeks Ten huize van acht
vraaggesprekken, die onder dezelfde titel de Vlaamse eter zijn ingegaan. Ze vormen
een willekeurige keuze uit de interviews die ik in opdracht van de BRT-Vlaamse
Televisie heb gemaakt. Vijf dateren uit de laatste twee jaar, drie (Magits 1966, Brachin
1967, Delwaide 1969) zijn al iets ouder. Ook nu heb ik ernaar gestreefd in het boek
een idee te geven van de afwisseling, die in de televisiereeks een vaste regel is. Het
is telkens een probleem uit de vrij ruime voorrsaad de beste keuze te doen, want elk
skript bevat informatie die mij de moeite waard lijkt. Met de teksten die in dit boek
staan, zijn er dan toch 86 gesprekken van de bestaande 160 films in drukvorm
bereikbaar.
De teksten in dit boek zijn alweer voornamelijk het verslag van het bezoek dat ik
bij elke gastheer breng om de televisieuitzending voor te bereiden. Op mijn verzoek
hebben de meesten de tekst ook nog nagelezen en hem, waar dit nodig bleek,
bijgewerkt. Alleen Paul Struye gaf zijn akkoord om zijn skript zonder meer te
publiceren, maar daar de verklaringen die hij in verband met de repressie aflegde zo
belangrijk zijn, heb ik dat gedeelte nauwgezet van de geluidsband van de
televisieuitzending overgeschreven. Kardinaal Suenens van zijn kant stelde er prijs
op dat de tekst, die hij voor het televisiescherm had uitgesproken, integraal zou
worden overgenomen. Dat heb ik dan ook gedaan maar daarbij heb ik de niet
uitgezonden gedeelten ook opgenomen en die dan nog aangevuld met elementen uit
het eerste vraaggesprek. Hetzelfde is eigenlijk gebeurd met het interview met
Louis-Paul Boon, waarin ik
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het voorbereidend gesprek en het uitgezonden interview tot een geheel heb verwerkt,
omdat er in beide verschillende belangrijke verklaringen voorkwamen. Deze
uitzending was trouwens zo gestoffeerd dat er na de gewone Ten huize van nog een
tweede gedeelte werd uitgezonden als een literair laat-avondprogramma, dan onder
de titel Een boom met Boon. Met Garmt Stuiveling was vroeger al hetzelfde gebeurd
en daar heette de aanvullende aflevering Tussen studie en essay. In het boek heb ik
de volledige teksten opgenomen.
Ik mocht voor dit boeiende televisiewerk andermaal rekenen op de toegewijde
hulp van mijn medewerkers. Dat waren achter de camera Willem Baekelmans en
Louis Artus, voor het geluid was het Jean Müller en voor de montage mijn vriend
en all-round technicus Renaat Rombouts.
Aan de meeste van deze uitzendingen hebben Annie van Avermaet en Fons Fraeters
als gesprekpartners mede een eigen kleur gegeven. Ook bij de afwerking van de films
zijn ze me behulpzaam geweest. Verder hebben ze me andermaal bijgestaan in het
moeizaam persklaar maken van deze teksten. Het zijn voor mij vele redenen om ze
dankbaar te zijn.
Joos Florquin
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Louis-Paul Boon
‘Huize Isengrimus’, Vogelzang 4, Erembodegem
Een dorp in Vlaanderen. Een straat in dat dorp. Een onopvallende weg die Vogelzang
heet en die doodloopt in het bos. Rechts een modern huis zonder verdieping,
opgenomen in het groen. Bloeiende appelbomen, heerlijk-rustige zit- en ligstoelen,
de charme van een waterpartijtje. Een pergola die tuin en woning in elkaar doen
schuiven. Boven de balk een vogelnest waarin deze lente lijsters werden uitgebroed.
*
Louis-Paul Boon, in welke taal gaan we dit gesprek voeren?
Zoals ik het gewoon ben: gij in het A.B.N., ik ook in het A.B.N. maar bij mij betekent
dat Aalsters Beschaafd Nederlands, met al eens een afwijking naar het Aalsters zonder
meer. Het Aalsters is trouwens een merkwaardig dialekt: wij spreken hier nog altijd
in de oude spelling. Wij zeggen: ‘de menschen wenschen niet beter’ en laten duidelijk
de sch horen.
U hebt het niet voor het Algemeen Nederlands?
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Nee, omdat ik vind dat ze overdrijven. En als ik zeg ‘ze’ dan bedoel ik ‘gij’. Ik hou
geweldig veel van dialekt: ik hoor graag een Brusselaar spreken, ik hou van het plat
Gents, ik hoor graag Westvlaams en ik hoor graag Limburgs. Als we nu een algemene
taal gaan spreken, dan zal er veel verloren gaan. Ik geloof dat de schoonheid van
onze taal uit het volk komt: de taal van het volk welt op uit hart en geest en uit al
wat leven is. Als de mensen zich aan een geijkte taal moeten houden, gaan hun
spirituele vondsten en opmerkingen verloren. Volksmensen bedenken honderden
dingen en als ge die hoort, dan zegt ge: verdomme, dat is goed gezegd, die slaat de
nagel nogal eens op de kop. Als ze naar ‘Hier spreekt men Nederlands’ kijken, durven
ze dat niet meer. Voor alles wat nieuw is, vinden de mensen, vindt de volksmond
allerlei typerende bepalingen. Neem nu die machientjes, waar ge een munt- stuk
moet insteken, een automaat ja: de mensen hebben daar allerlei plezante, geestige
en scherpzinnige opmer- kingen bij gemaakt. Van iemand die het niet goed snapt,
zeggen ze: zijn frank is niet gevallen of zijn frank blijft haperen. Als wij er nu naar
gaan streven te zeggen: zo moet dat woord en dat woord moet zo, dan gaan we onze
taal verarmen.
Gelooft u toch niet dat beide naast elhaar hunnen bestaan in een vrij harmonieus
hutuelijk, daar ze elk. een eigen funktie hebben? U kunt ook in de algemene taal
kreatief zijn en ik geloof niet dat iemand, en zeker ik niet, de dood van de dialekten
wil. Ik geloof trouwens dat er weinig gevaar bestaat dat die zouden uitsterven.
Daar ga ik mee akkoord, maar ik heb bezwaar tegen het woord beschaafd in de
formule A.B.N. Ik zou het Algemeen Nederlands noemen.
Akkoord. Dat is ook de goeie benaming. Maar we gaan er

Joos Florquin, Ten huize van... 8

11
niet verder over bomen, hoe verleidelijk dat ook is. We zijn hier ‘Ten huize van’ en
dus laten we ‘Hier spreekt men Nederlands’ verder onverlet. De naam van uw huis
is ‘Huize Isengrimus’. Houdt die eventueel verband met uw karakter? In de algemene
taal betekent ‘iezegrim’ iemand met een grimmig gelaat, een nurks mens...
Ge wilt me mijn kritiek betaald zetten, he! In zekere zin is het toch zo: ik ben
misschien wel wat grimmig en ook mijn taal en mijn uitspraak zijn zo. Maar in uw
algemeen Nederlands betekent ‘iezegrim’ ook wolf. Als ge nu weet dat de familienaam
van mijn vrouw De Wolf is, Jeanne de Wolf, dan staan we weer iets verder. Ik vind
die kombinatie heel goed: mijn tamelijk grimmig karakter en haar meisjesnaam De
Wolf.
U bent dus niet de Reinaert?
O nee, ik vrees eerder een beetje dat zij de Reinaert is. Zij heet De Wolf, maar ik
ben de wolf. Ik weet niet of gij tot de vijf Vlamingen behoort die mijn boek
Wapenbroeders hebt gelezen. Dat is een getrouwe bewerking van de aloude boeken
over Reinaert en Isengrimus. In dat boekje gaat de wolf op 't laatst naar het klooster
en hij mag achteraan meezingen in het koor en hij laat dan zo ergens een
schreeuwende valse noot horen. Dat zal wel mijn geval zijn. Ergens voel ik me
verwant met de wolf, die altijd zit in het hoekje waar de slagen vallen.
Ik zou anders toch zeggen dat Louis-Paul Boon ook heel wat klappen heeft uitgedeeld!
Wat betekent de insinuatie dat er maar vijf Vlamingen zouden zijn die
‘Wapenbroeders’ hebben gelezen?
Dat is een boek waar nooit iets over gezegd werd. Daar is nooit, noch hier, noch in
Nederland, een bespreking aan gewijd. Het is lang een boek geweest dat helemaal
niet
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verkocht raakte. Nu is er toch een herdruk gekomen. Er is toch iemand die er eens
iets over gezegd heeft. Ik was eens op de boekenbeurs in Amsterdam en daar komt
een vrouw op me toe, die me zegt: kom eens mee, mijn man staat daar zijn boeken
te verkopen en die heeft u wat te zeggen. Dat was Koolhaas, de schrijver van de
dierenverhalen, en die zei me: ik vind Wapenbroeders zo machtig dat ik het op mijn
nachtkastje heb liggen en er elke avond in lees. Het was precies of het zijn bijbel
was.
U kunt het anders moeilijk een heiligenleven noemen...
Nee, het is misschien een beetje daarom dat het niet van de markt ging. Het is het
verhaal van de Reinaert, ja, ik kan het eigenlijk niet omschrijven, het is een beetje
te...
Cru, bedoelt u wel?
Het boek is al te vrijmoedig, het steekt te veel de draak met al de gevestigde waarden
in Nobelgië. Het is een satire op de Belgische toestanden waar o.m. de koningskwestie
bij te pas komt. Daarbij is het ook een haast natuurgetrouwe beschrijving van hoe
het er in de Kommunistische Partij van België toeging. Ik ben daar een tijd lid van
geweest. De grondwaarheid van het boek is dat idealisme vaak misbruikt wordt om
geld mee te verdienen en dat de mensen van goede wil altijd aan het kortste eindje
trekken. Ook nu nog krijgt Isengrimus in onze maatschappij vaak de klappen en in
een samenleving, waarin het recht van de sterkste overheerst, moet de vos zich wel
met sluwheid verdedigen.
De Reinaert, Isengrimus, Reineke Fuchs, Le roman du Renard zijn allemaal
verhalen met binnenverhalen. Ik heb al die binnenverhalen eruit gehaald en ze dan
gerangschikt tot ze een echte roman werden. De Reinaert, die in het begin nog een
gelovig, welmenend man is, sticht de repu-
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bliek der vrijen. De eerste die toetreedt, is zijn neef, de wolf. En de wolf zegt: ja, de
republiek der vrijen, daar is alles van ons, en hij grijpt Reinaert vast en wil hem
verslinden. Reinaert ontdekt dan voortdufend dat hij bedrogen en bestolen, beledigd
en geschopt wordt en er groeit verzet in hem. Hij denkt dan: het zou veel beter zijn
als ik alleen voor mezelf zorgde. En dan begint hij iedereen te beliegen en te
bedriegen. Op het einde wordt de vos veroordeeld nadat in de aanklacht werd
vastgesteld dat hij ‘gescheten had op auter en heerd’. Er worden daar zoveel
gevestigde waarden belachelijk gemaakt, de kerk, de staat, de kommunistische en
socialistische partij, dat ik nu misschien zelf beschaamd zou worden als ik het boek
zou herlezen! In elk geval, ieder krijgt er zijn zaligheid. Het is een beetje mijn verweer
tegen de maatschappij waarin ik hier geleefd heb, met alles wat ik beleefd heb.
U staat bekend als non-konformist, als een sympatieke non-konformist. Nu begrijp
ik niet goed waarom u zich Louis-Paul noemt. Ik heb ooit schilderijen gezien - bij
mevrouw Manteau - waarop u met stevige poot de op zijn Vlaams geschreven naam
Lowie had gezet. Zou Louis-Paul onder Hollandse invloed zijn naam veranderd
hebben?
Nee, ik had toen nog geen kontakt met Holland. Toen het manuskript van De voorstad
groeit bij Manteau werd ingediend, stond daar alleen Lowie op. Ik dacht toen aan
Van Gogh die altijd Vincent tekende. De mensen van de jury, die dat boek in handen
kregen, dachten dat het eigenlijk een grap was van Gerard Walschap, dat Gerard
Walschap dat boek had ingestuurd. En toen dachten ze hem te bekronen! Maar het
was Lowie die bekroond werd! Ik voelde dat ze met die naam Lowie wat lachten en
dat ze die als wat achterlijk beschouwden. Ik heb er dan in een soort van bravour
Louis-Paul van gemaakt en dat stond iedereen beter aan. Ge moet altijd zien met wie
ge te doen hebt, he.
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U hebt dan ineens maar twee voornamen genomen. Staat toch tvel voornaam...
Ik heb anders toch niet aan Jean-Paul gedacht...
Waarom noemt u zich vaak Boontje?
Omdat ze me altijd Boontje hebben genoemd. Ik denk ook dat ik Boontje een beetje
beschouw als een schuilnaam. Louis-Paul Boon schreef grote romans. Boontje maakt
nevenbedenkingen, produceert joernalistiek werk in bladen en tijdschriften. Dat was
werk van mij maar niet van Louis-Paul Boon, nazaat van Stijn Streuvels! Toen De
bende van Jan de Lichte in Het Laatste Nieuws als feuilleton verscheen, heb ik daar
Lowie Boon onder laten zetten. Toen ik die stof tot een echt boek had verwerkt,
kwam er Louis-Paul op!
Zijn Louis-Paul Boon en Boontje het altijd eens?
Meestal toch maar die Louis-Paul is een vent die zich meer kwaad maakt, die
verbitterd is, die boeken schrijft waarin hij de maatschappij aanvalt. Boontje
daarentegen is meer een rustig burgermannetje, die het allemaal met een korreltje
zout neemt. In een mens zijn uitersten, he. Ge kunt u een masker opzetten, dat ge
altijd dezelfde wilt zijn, maar dat is leugen en bedrog, want vandaag zijt ge in een
plezante stemming en morgen in een triestige stemming. En ja, kijk: de ene keer ben
ik Louis-Paul en de andere keer ben ik Boontje maar die twee overlappen elkaar
toch.
Ik wil dan vandaag proberen de twee te ondervragen om tot de kern van de ene
persoonlijkheid door te dringen.
Ja, dat is goed.
U verjaart op 12 maart en u werd geboren in 1912. U werd dus onlangs 59. Hoe
voelt u zich?
Ik voel niet dat ik 59 en twee maanden ben. Iedere mens
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rekent altijd van uit zijn eigen leeftijd. Toen ik een ventje was van 15-16 jaar, vond
ik dat een man van 20-21 een ouwe pee was en toen ik twintig was, was een man
van 30 een ouwe vent. Zo gaat dat verder. Nu ik er 59 ben, vind ik een man van 70
een ouwe. En als ik er 70 ben, zal ik Streuvels, een man van 95, een oude vinden.
Ge bekijkt de wereld altijd door uw eigen ogen en uw leeftijd is de juiste leeftijd. En
de jongeren zijn altijd de snotneuzen! Ik heb onlangs een operatie aan de maag
doorstaan. Ik heb altijd veel last gehad van de maag. Dat is nu gedaan. Sommigen
zeggen dat ik door die maagzweer mijn beste boeken heb geschreven. Misschien
hebben ze niet eens ongelijk. Iemand die aan de maag lijdt, is makkelijk bitter, lastig,
nijdig en opstandig. Nu dat weg is, kan ik veel meer de dingen met een korreltje zout
nemen en ik denk dan: och, laat ze maar roepen en poepen, als ik dat woord mag
gebruiken?
Alle vrijheid.
En dan zeg ik: och, ik ga mij een druppelke pakken.
De wereld is mooier geworden?
Ik zie hem niet mooier maar ik leg er mij bij neer en denk: och ja, Rome heeft gebrand
en de toren van Babel is omvergestort en wat weet ik al, dat loopt allemaal niet zo'n
vaart.
Die verandering van mentaliteit kan ook aan de tijd liggen: we leven nu in de
welvaartstaat en dus is er minder gelegenheid om zich te ergeren aan armoede en
pauperisme. Het een zal wel verband houden met het andere.
Ge kunt nu van mij toch niet verlangen dat ik eraan toevoeg dat ik na het eten
moet rusten, dat ik in de tuin niet meer kan werken en dat...
Uw vader kan niet anders dan een werkman geweest zijn.
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Mijn vader was oorspronkelijk autoschilder, een heel modern beroep in zijn tijd. Hij
heeft me voor dat vak opgeleid. Toen ik het onder de knie had, - ik was toen 16 kwam het autoschilderen met pistool op. Ik ben dan naar een auto-fabriek in Brussel
gegaan om dat pistoolschilderen te leren. Die autofabriek bestaat niet meer.
Toen ik de knepen dan beet had, bleek dat er zo een vakman niet meer nodig was:
iedereen kon zo een pistooltje bedienen, ge moest eenvoudig op de knop drukken,
in elke garage hadden ze zo een revolver en elke partikulier kon zijn eigen spatbord
- gewoonlijk zeg ik, garde-boue, he - kon zijn eigen spatbord met verf bespuiten.
Mijn vader is dan moeten overschakelen, hij is gevelschilder geworden en ik heb
hem bij dat werk moeten helpen. Maar ik vond dat zo plezant met die spuit werken,
dat ik nu, als ik schilderijen maak, die nog altijd bespuit. Ik kan met geen borstel
meer werken.
Dat gevelschilderen viel anders ook zo niet mee want ik was altijd bang: ik moest
dan aan die dakgoten hangen en in die ramen staan en ik had daar een hevige schrik
van. En ik had toch zo een zin - goesting klinkt toch beter, he - om kunstschilder te
worden. Maar ja, toen werd mijn vader ziek, ook een maagzweer, dat is dus wel een
familie-kwestie, en ik moest toen voor het huishouden zorgen want moeder raakte
er met haar winkeltje in verfwaren niet aan uit, ik had nog een zuster en een broertje.
Ik ben dan naar de brouwerij Zeeberg gaan werken om glas in te zetten, om ramen
en deuren en muren te schilderen maar vooral moest ik de vrieskelders in om daar
de tanks te schilderen. Die tanks, dat waren zo van die grote ketels waar bier in
bewaard wordt en die geregeld opnieuw moesten gelakt worden. Daar heb ik o.m.
de inspiratie opgedaan voor Menuet: wie een hele dag in zo een vrieskelder staat te
werken, raakt ook bevroren.
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Het gebeurt meer dat men in een kind trekken van de ouders vindt. Hoe zit het bij u?
Ik kom uit een heel raar huishouden en elk van mijn ouders heeft me op een andere
manier beïnvloed. Mijn moeder was de dochter van een vrijdenker, die schrijnwerker
was in een katolieke fabriek. Mijn vader kwam uit een zeer streng katoliek gezin.
Zijn vader behoorde al tot de kleine middenstand: hij was schoenmaker en had
achteraan in het huis een kamertje waar hij de schoenen repareerde van de notaris
en de pastoor. Toen mijn ouders nu getrouwd waren, ontdekte de een de wereld van
de andere. Moeder ontdekte het geloof en ging er zo in op dat ik er grijze haren van
kreeg. Vader zag dat er mensen waren die niet geloofden en begon toen te denken:
dat is zeker allemaal niet waar wat ze me wijsgemaakt hebben. Ik zat daar tussen
twee uitersten: van moeder, die streng gelovig was geworden, moest ik naar mis, lof
en vespers. Ik stapte zondags dus met vader op maar die liep de kerk voorbij en ging
naar het café wat verder een pintje drinken. Ik kreeg dus de zonderlingste opvoeding
die ge maar aan iemand kunt geven.
Later is dat in mijn eigen gezin nog eens opnieuw gebeurd. Mijn vrouw was van
katolieken huize - wel Daensist maar toch kristelijk - en in de eerste tijd van ons
huwelijk ben ik met haar naar de zondagmis gegaan. Later hebben we dat samen
opgegeven en zijn we vrijzinnig geworden. Dan zijn we met het geloof nog eens
gekonfronteerd in onze zoon. Die kwam op zekere dag schreiend thuis omdat al zijn
kameraadjes naar de kerk gingen en hij niet. Ik heb hem toen gezegd: jongske als gij
dat graag doet, moet gij dat doen. En hij ging de volgende zondag naar de mis. Maar
een paar weken later zag ik hem op straat spelen tijdens de mis. Ik zei: moet gij naar
de mis niet? Maar zijn entoesiasme was voorbij. Het had hem
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verveeld. Later is hij dan bij de padvinders gegaan en hier in het land bestaan er geen
vrijzinnige, dus moest hij naar de katolieke: de eerste opdracht die hij daar kreeg,
was de mis te gaan dienen en toen Hep het ook weer mis!
U kunt dus eigenlijk niet zeggen wie van uw beide ouders u het meest beïnvloed
heeft?
De familie van moeder was zeker meer aan de artistieke kant. De zoon van haar
zuster was Leo Piroen en die is getrouwd met een dochter van Valerius de Saedeleer.
Wat het karakter betreft, zegt mijn vrouw dat ik het meeste van mijn moeder heb,
omdat mijn moeder nogal een lastig karakter had. Ikzelf geloof dat ik meer van mijn
vader heb, die eigenlijk toch een man was die alles met een beetje humor kon bekijken.
Maar misschien waardeert mijn vrouw mijn humor niet zo, he.
Is er in uw schoolgaan iemand geweest die als mens enige invloed op u heeft gehad?
Ik ben tot mijn 14e jaar naar een zeer katoliek schooltje geweest - ik heb alleen lager
onderwijs gedaan. Ik voelde me daar helemaal niet thuis. Toch is er een ding dat me
daar getroffen heeft en ook bijgebleven is. In de les van gewijde geschiedenis sprak
de schoolmeester over Salomo en hij vertelde dat God hem gevraagd had wat hij zou
gewenst hebben. Salomo vroeg dan een wijs man te mogen worden. Dat heb ik dan
ook altijd verlangd, een wijs man te mogen worden. Of ik geslaagd ben, weet ik niet
maar ik heb in stilte toch altijd gedacht dat ik een wijs man was...
Die onderwijzer was anders een brave mens. Als ik grote lange opstellen maakte,
zo van 10 à 20 bladzijden, was hij daar zo entoesiast over dat hij me altijd maar
nieuwe cahiers bezorgde om die vol te schrijven. En ik deed dat dan, over Sinterklaas,
over de lente en wat weet ik al. Ik deed
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dat heel graag. Als ik met schrijven begin, kan ik me trouwens niet inhouden; dat is
ook zo met het drinken: als ik er eenmaal mee begin, kan ik er niet mee uitscheiden.
U bent van uw 14e tot uw 16e jaar op de akademie geweest. Hebt u daar iets geleerd?
Ik heb overal iets geleerd maar op de akademie nu niet bepaald tekenen en schilderen.
Ik moet dan altijd denken aan een grapje: ik heb op school niet veel geleerd maar ik
heb er toch veel gelachen! Ik heb daar fijne jongens leren kennen, fijne mensen, waar
ik jarenlang vriend mee geweest ben. In het leven moet ge de mens zoeken en niet
wat ze u aanleren. Van die jongens heb ik veel geleerd. Ik heb daar o.m. een vriend
gehad waar ik jaren mee in kontakt ben geweest: wij hebben elkaar werkelijk sterk
beïnvloed. Hij had als schilder machtig veel talent en heeft mooie dingen gemaakt
maar hij is met een rijke vrouw getrouwd en heeft het schilderen opgegeven. Het
was zijn verlangen rijk te zijn. Nu ja... Hij schilderde de dingen die ik beschreef:
heel de arbeiderswijk die ik in De voorstad groeit heb beschreven, heeft hij in beeld
gezet. We hebben zeer veel invloed op elkaar gehad. Ik heb over hem een stukje
geschreven naar aanleiding van dat joodse meisje dat in een koncentratiekamp
gestorven is, Lea Lupka. Het heet Brief aan mijn vriend, de schilder. Dat staat in alle
bloemlezingen. Dat begint met ‘Beste vriend’ enz.
De eerste uitgave van ‘De voorstad groeit’ was geïllustreerd met uw eigen tekeningen,
of waren het houtsneden?
Nog vóór De voorstad groeit heb ik een boekje gemaakt met houtsneden, want ik
wou toen nog altijd schilder worden en dacht helemaal niet aan schrijven. Ik begon
dus lino's te maken, die lino's volgden elkaar op en werden precies een verhaaltje
maar daarmee moest ik ook altijd
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nieuwe lino's bijmaken. Op de duur vond ik het gemakkelijker ze aan te vullen met
teksten. Zo kwamen er tussen de lino's teksten en die werden altijd groter en groter.
Daaruit is De voorstad groeit ontstaan. Toen er nu sprake was mij de Nobelprijs toe
te kennen, hebben ze gezegd: we moeten alles van hem uitgeven en zo hebben ze
aan dat allereerste boekje gedacht. Mijn zoon bezat het enige eksemplaar met de
tekst, die ik eigenhandig had geschreven. Ik had het geheel zelfs tot een boek
gebonden. Het is in Holland dat ze daar iets van hebben willen maken: daarmee is
3 mensen tussen muren op de markt gekomen. Daar zijn een paar goede houtsneden
bij maar de tekst is slecht. Die Hollanders hebben daar anders sekuur werk van
gemaakt: ze hebben van elke bladzijde, zowel van de lino's als van de geschreven
tekst, een fotokopie gemaakt, ook van de lege bladzijden, omdat die aan de rand
vergeeld waren en ze dat omwille van de autenticiteit er bij wilden hebben. Het was
een curiosum maar een slecht boek. Toch werd het in Holland mild besproken. Ze
zeiden: nu weten wij hoe hij is begonnen.
Het was dus mijn vaste bedoeling kunstschilder te worden maar met die ambras
thuis heb ik dat plan laten varen. Dan is de mobilizatie gekomen in 1938 en 1939 en
dan heb ik weer getekend en geschilderd. Ik ben toen ook met De voorstad bezig
geweest maar dat had toen een andere titel. Dat was trouwens ook niet goed. Ik heb
toen een plan en een hele hoop aantekeningen gemaakt voor dat boek. Ik heb dan
nog vier maanden krijgsgevangenschap gedaan in Duitsland, bij Dortmund, net
genoeg om Duits te leren. Toen ik uit krijgsgevangenschap kwam, was er weer geen
werk en heb ik weer veel getekend en geschilderd en lino's gemaakt. Tijdens de
oorlog heb ik De voorstad groeit geschreven maar ik was toen totaal vergeten dat ik
daarvoor al een plannetje en aantekeningen had gemaakt. Toen het boek gedrukt
was, vond ik ze weer. Het is spijtig

Joos Florquin, Ten huize van... 8

21
dat ik die niet heb kunnen verwerken want daar stonden mooie dingen in. Bepaalde
mensen in onze straat wilde ik naar het leven beschrijven en in die aantekeningen
had ik al het nodige daarvoor opgetekend.
Voor ‘De voorstad groeit’ hebt u uw eerste prijs gekregen.
Ja, de eerste L.J. Krijnprijs. Dat was in 1942, dus tijdens de oorlog. Terwijl ik nog
aan dat boek bezig was, kwam mijn vrouw me de krant tonen waarin stond dat er
een literaire prijs zou toegekend worden. Ik aarzelde nog om daaraan mee te doen
maar mijn vrouw grabbelde mijn papieren bij elkaar en zei: ik stuur dat op. Ik zei:
wacht nog, een beetje, het boek is nog niet helemaal af! Maar niets te doen. Aan de
laatste volzin heb ik dan nog toegevoegd: enz. enz. Mijn vrouw pakte alles samen
in een papier, deed er een koordeken rond, verstuurde het en ik had de Leo J.
Krijnprijs.
Welke bekwame jury heeft u die toegekend?
In die jury zaten Maurice Roelants, Raymond Herreman, maar vooral Willem Elsschot
en omdat die erbij was, ging ik akkoord dat het manuskript werd ingestuurd, want
ik hield veel van Willem Elsschot. Hij was trouwens een van de weinigen die ik uit
de Vlaamse literatuur kende. Ik had zijn gedichten gelezen. Het huwelijk en zo, en
ik vond dat machtig schoon. Ik hield trouwens meer van zijn gedichten dan van zijn
proza. Ik heb hem dat ook gezegd en de drie, vier keer dat we elkaar ontmoet hebben,
hebben we tot mijn spijt en vreugde telkens ruzie gemaakt. Hij was een eigenaardige
vent, een rare patat maar hij dacht dat waarschijnlijk ook van mij. Wij hebben veel
brieven geschreven naar elkaar maar zijn dochter heeft die onlangs allemaal
teruggevraagd: ze wil een boekske uitgeven met brieven van en aan Elsschot.
Ja, Elsschot was een oude meneer, die over alles zijn
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eigen mening had en ik was een jonge snotneus, die eveneens over alles zijn eigen
mening had en daarmee hadden we voortdurend ruzie. Als ik iets nieuws geschreven
had, stuurde ik het manuskript naar Elsschot en dan maakte hij daar bemerkingen
rond. En tot mijn grote verwondering stuurde Elsschot zijn manuskripten ook naar
mij op en moest ik daar mijn mening over zeggen. Zo heb ik het manuskript van Het
dwaallicht gekregen, het laatste dat hij geschreven heeft. Het gaat daar, zoals ge
weet, over die drie Indiërs, die in Antwerpen op zoek zijn naar een droombeeld, naar
Maria. In het manuskript bellen ze op het einde ergens aan, Maria komt de deur
openen en laat ze binnen. Ik heb toen aan Elsschot geschreven dat ik het toch spijtig
vond dat die mannen Maria vinden: het stuk heet het ‘dwaallicht’, schreef ik, en het
zou veel schoner zijn als ze Maria niet vonden. Daar kwam dan nog bij dat in de
marge van dat manuskript overal streepjes waren aangebracht. Terwijl ik de tekst
las, zag ik inderdaad dat op die aangestreepte plaatsen er een zwakke zin stond of
dat het niet al te best klonk of zo en ik liet aan Elsschot weten dat de meneer, die die
passages had aangestreept, inderdaad de zwakste gedeelten had gemerkt. Toen schreef
Elsschot me een koleirige brief terug om mij te zeggen dat een vriendin van hem dat
manuskript had gelezen en dat ze juist de passages had aangestreept die ze het mooist
vond! Typisch voor Elsschot was dan weer, dat toen het manuskript als boek
verscheen, de drie Indiërs inderdaad Maria niet vonden. Maar Elsschot heeft daar
nooit iets over gezegd: hij wilde niet toegeven dat hij die wijziging na een diskussie
had aangebracht.
Het slot van Elsschots ‘Dwaallicht’ is dus van Louis-Paul Boon. Maar hij heeft u
dan toch de L.J. Krijnprijs bezorgd.
Dat is zo. Hij vertelt het trouwens zelf in het inleidend woord dat hij voor Mijn kleine
oorlog heeft geschreven. Hij
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vertelt daar dat hij tot drie uur in de nacht in het boek had zitten lezen en dat zijn
vrouw riep: wanneer komt ge nu slapen? Dadelijk, ik heb bijna gedaan met dat boek.
En hij heeft toen onmiddellijk opgebeld naar Manteau om te zeggen: ge moet aan
dat boek die prijs geven.
Die prijs was wel welkom.
Dat zal wel. Het was oorlog en dat was 10.000 frank. Het is eigenlijk de enige 10.000
frank die ik in de oorlog verdiend heb. Het was toen niet zo makkelijk om aan de
kost te komen. Naast mijn schrijverij knapte ik hier en daar al eens een karweitje op:
na elk bombardement had ik werk genoeg om ruiten in te zetten! Maar Angèle
Manteau heeft me toch veel gesteund. De firma stelde het toen tamelijk wel want in
de oorlog gingen de mensen niet naar de bioskoop of het teater uit angst voor de
bommen. De mensen lazen toen veel meer: ge ziet dat de oorlog altijd voor iets goed
is. Mevrouw Manteau schreef me dan dat ik gerust verder boeken mocht vervaardigen
en dat ze me daarvoor een maandloon van 2000 frank zou uitbetalen. Ik heb eigenlijk
van dat maandloon heel de oorlog een beetje geleefd. En daar ben ik mevrouw
Manteau altijd zeer dankbaar voor gebleven, ondanks alles wat er later gebeurd is
onder allerlei moeilijke omstandigheden. Helaas voor haar raakten mijn boeken niet
verkocht in Vlaanderen zodat zij met spijt moest zeggen: ik vind uw boeken mooi,
ik geef ze uit maar ik verkoop ze niet. Toen dan De Kapellekensbaan klaar was en
dat een hele kanjer bleek te zijn, moest ze mij zeggen dat ze die niet kon uitgeven.
Dan zijn de Hollanders op de proppen gekomen. Reinold Kuyper, het hoofd van de
Arbeiderspers, was een geweldige bewonderaar van Richard Minne. Hij kwam bij
Minne vragen of hij geen gedichten meer had die hij kon uitgeven. Minne heeft hem
geantwoord: ge moet dat aan mij niet vragen, ik heb niets meer. Maar ga naar de
jongere gasten. Zo is
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Kuyper hier komen aanbellen om te vragen of ik niets voor hem had. Ik heb gezegd:
Hier zie, De Kapellekensbaan. En zo is die naar Holland gegaan.
In 1944 wordt u dan journalist en wel aan ‘De Rode Vaan’. U blijft er drie jaar. U
was toen kommunist?
Ik ben altijd een beetje kommunist geweest, zo een van die buitenbeentjes in de partij.
In om 't even welke partij hebben ze me trouwens altijd maar als zo en zo beschouwd.
Toen ik 17 jaar was, heb ik met een hoop andere gastjes van mijn leeftijd in Aalst
de Kommunistische Partij opgericht. Dat is dan nog via de Vlaamse Beweging
gebeurd! Wij waren toen allemaal flamingant en we bezochten dus geregeld het
‘Vlaams Huis’ in Aalst. We lazen toen de boeken van Stalin, Trotsky, Lenin, Bakunin
en al die andere mannen en we vernamen dat Lenin o.m. had gezegd: in de
Kommunistische Internationale kan elke nationaliteit haar eigen taal en merk
behouden. Wij dachten dat dat voor Vlaanderen een oplossing was: Vlaanderen moest
zijn eigen plaats krijgen in de Sovjetrepubliek. Wij werden dus kommunist maar
bleven samenkomen in dat Vlaams Huis, dat het lokaal was van de Kristelijke
Volkspartij en het Vlaams Front. In dat lokaal hing het Kristusbeeld op de
voornaamste plaats: op zekere dag namen wij het van de muur en smeten het door
het raam. Toen werden ook wij buitengesmeten. We zijn dan naar een slecht befaamd
cafeetje getrokken en hebben daar de Kommunistische Partij opgericht.
Toen nodigden we iemand van Brussel, van het partijcentrum, uit om een
voordracht te geven op onze allereerste bijeenkomst. Die man sprak over de
Sovjetunie, over wat daar zo goed en mooi was, over die lachende arbeiders en zo
meer. Als de man met zijn voordracht klaar was, vroeg hij of er iemand nog iets meer
wou weten over de Sovjetunie en dan was er achteraan in de zaal een ouwe
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pee die zijn vinger opstak en vroeg: hoeveel staat de roebel nu?
Vecht dan maar voor het ideaal. Waarom bent u bij ‘De Rode Vaan’ weggegaan?
Och, dat is zo een triestige historie, dat ik er eigenlijk liever niet over zou praten. Ik
was in die tijd - het zal wel aan mij en aan mijn maagzweer hebben gelegen - nergens
kontent en ik botste overal en tegen alles aan.
Ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik een tijdlang stalinist geweest ben, maar na
enige tijd ontdekte ik dat ik me met die partijtucht helemaal niet kon verzoenen. Mijn
geschriften waren dan ook wel niet doctrinair genoeg: ik heb eens een stuk
gepubliceerd waarin ik pleitte voor ‘Recht op luiheid’. Dat viel niet in goede aarde.
Dan bent u drie jaar als redaktiesekretaris verbonden aan het weekblad ‘Front’, het
weekblad van het verzet. Stond u aktief in het verzet?
Ja en nee. Aktief in deze zin dat al die jongens van het verzet, die illegaal leefden,
bij mij aan huis kwamen om te eten en te overnachten. Ik heb ze geholpen en gesteund
en mijn laatste boterham weggegeven. Maar aktief heb ik eigenlijk niets gedaan. Ik
ben heel mijn leven een soort van toeschouwer geweest. Als ze me in die tijd zouden
gezegd hebben: Lowie doe mee, dan zou ik dat zeker gedaan hebben maar het ligt
niet in mijn natuur iets te doen dat me niet gevraagd wordt. Het resultaat is dat ik
geen diploma van ‘erkend weerstander’ heb maar ik van het verzet misschien meer
afweet dan om 't even wie.
Ik kon niet achterhalen wat u deed tussen 1950 en 1954.
Ik heb dan ook niets gedaan dan geschreven, van 's morgens vijf, zes uur tot 's nachts
twee, drie uur, geschreven tot mijn vingers krom stonden. Toen is De Kapellekensbaan
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ontstaan en Zomer te Ter-Muren. Het is de bitterste tijd van mijn leven geweest want
ik moest ondertussen ook mijn boterham verdienen. Dan heb ik dat boek in stukskes
gekapt, er randbemerkingen bij geschreven en die dan gepubliceerd in Front, in
Vooruit.
In die tijd gaf Het Laatste Nieuws nog het weekblad De Zweep uit, dat vol lieve,
zoete, poëtische liefdesverhalen stond. Jan Walravens, die aan Het Laatste Nieuws
verbonden was, had zowat de leiding van dat weekblad, hij moest dat een beetje
redigeren en zo, en daar hij wist hoe moeilijk ik het had, liet hij mij die hele Zweep
volschrijven met liefdesverhalen à la Courths-Mahler. 's Morgens schreef ik dan
liefdesverhalen om 's avonds aan mijn Kapellekensbaan te kunnen voortwerken. Ik
zei dan altijd: ik ga nu wat Courths-Mahleren. En dan maar op mijn schrijfmachine
trommelen van Rosa, die verliefd wordt, van het bloempje op de heide en wat weet
ik al. Ik heb daar een keer een moeilijke affaire mee gehad: ik moest altijd opnieuw
naar inspiratie zoeken en die trachtte ik dan te vinden in de oude, heel oude
weekbladen. Zo ontdek ik een verhaaltje van een meisje dat in een postkoets een
jonge man ontmoet enz. Ik verander de naam van Rosa in Daisy en Daisy ontmoet
haar jonge man in een vliegtuig etc. Dan was er toch zeker wel een dame die naar
De Zweep schreef: tien jaar geleden heb ik dat verhaal nog gelezen maar die Daisy
heette toen Rosa!
Altijd om diezelfde reden is in Het Laatste Nieuws De bende van Jan de Lichte
als feuilleton verschenen maar die geschiedenis vond ik dan zo goed, dat ik ze achteraf
heb herwerkt en in een boek heb uitgegeven.
Jan Walravens is wel een van ziw beste vrienden geweest.
Ja, echt, ik heb daar erg veel verdriet om gehad, om Jan. Het noodlot is ermee
gemoeid: al mijne goeie vrienden verdwijnen. Het spreekwoord zegt het: de goeie
gaan en
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de slechte blijven: Jan Walravens, Richard Minne, Gaston Burssens, al die mensen
waar ik letterlijk iets aan had, waarvoor ik in feite schreef. Want als ge een boek
schrijft, dan denkt ge aan iemand. Ge schrijft en ge denkt ondertussen: als die dat
zou lezen, die zou zeggen dat is goed, dat is fijn, dat is mooi. Wel, al de mensen
waarvoor ik geschreven heb, zijn weg, Richard, Gaston, Jan, en ja, als ik nu zit te
schrijven weet ik eigenlijk niet voor wie dat ik nog moet schrijven.
Sinds 1954 en nu nog altijd bent u redakteur van ‘Vooruit’, de socialistische krant
van Gent. Wat is uw werk daar?
Ik maak daar de pagina Geestesleven op, de bladzijde die in andere kranten Kunst
en Letteren heet. Ik doe daar zelf niets aan, ik heb het alleen maar samen te brengen
en ik tracht daar zoveel mogelijk jonge artiesten mee te helpen, jonge dichters en zo,
die het financieel moeilijk hebben. Ik denk dan een beetje terug aan mijn eigen tijd,
toen ik het zelf zo nodig had. Dan heb ik daar elke dag een kursiefje, dat dus Boontje
heet. En dan is er nog een hele rommel, een kroniek die Links en Rechts heet, waarin
ik nieuwtjes uit de hele wereld samenbreng over filmsterren, over Onassis, over
popzangers en over wat weet ik al. Ik heb er nu nog een rubriekje bijgenomen, Tachtig
jaar geleden, waarin ik stukjes publiceer die tachtig jaar geleden in onze krant stonden.
Om de andere dag heb ik ergens een tekeningetje dat heet Wat een leven en dan zorg
ik ook nog elke dag voor een soort aforisme in twee regels onder de titel Zei meneer
Dinges. Dat zijn grappige, bittere, zure bemerkingen over wat er die dag gebeurd is.
B.v. Brandt ontmoet Ulbricht en daaronder schrijf ik: jammer dat ze allebei Duits
spraken. Het zit hem ook vaak in de woordspelingen: toen Ulbricht wegging, heb ik
geschreven, Zei meneer Dinges, meneer de Ul bricht het niet verder meer.
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Leest u veel?
Ik heb vroeger ontzettend veel gelezen maar nu kan ik niet meer lezen. Dat is
begonnen toen ik zelf serieus ben beginnen schrijven. Als ik een boek begon te lezen
en ik vond het niet goed, dan gooide ik het weg. Maar als het dan een boek was dat
echt goed was, dan dacht ik: verdomme, die kan beter schrijven dan ik en dan sloeg
ik het ook toe en dan begon ik zelf te schrijven. Als ik iets lees, is het geschiedenis
of een biografie, iets dus dat werkelijk bestaan heeft. Ik kan de fantazie van de anderen
niet verdragen.
*
In deze woning zijn bijna geen binnenmuren en om van een ruimte een slaapkamer
te maken, kan een gordijn worden toegeschoven.
De rustieke eethoek met banken is bij het raam: op een plank aan de muur staat
een hele kollektie poppen die diverse figuren voorstellen. Het is een liefhebberij van
mevrouw Boon.
Aan de zoldering hangt een oude boterschaal en in een hoek staat een kast met al
het eigen werk van de huisheer in de diverse drukken. Ze is stevig afgegrendeld om
alle uitleenneigingen af te remmen want in het verleden bleek dat uitlenen bijna altijd
kwijtraken betekende.
Aan de wanden dan schilderijen. Dit is een van de eerste schilderijen van de auteur:
ze stelt de Luie Hoek voor waar de voorstad begint. Andere schilderijen van
Louis-Paul Boon zijn Gevangenen aan de maaltijd en Binnenplein van de gevangenis.
Ook deze konstruktie is van de auteur: in een oude lijst werd met kippegaas een
vrouwenfiguurtje aangebracht. Deze andere konstruktie werd op een oude dynamo
opgebouwd. Ze heet Dynamische dames.
Deze foto met figuur is een negatief gemaakt door de
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zoon-fotograaf en dit portret van Louis-Paul werd gemaakt door René Bechaen.
*
Laten we het nu nog even hebben over ‘De Voorstad groeit’, deze flitsen uit het leven
van een armoewijk. Dat was uw eigen wijk?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik weinig of geen fantazie heb. Eigenlijk heb ik er
helemaal geen. Als ik iets beschrijf, moet dat echt gebeurd zijn. Al wat ik beschreven
heb in De Voorstad groeit, in Vergeten straat, in Mijn kleine oorlog, in De
Kapellekensbaan en noem maar op, dat is echt uit het leven gegrepen, zoals men
zegt, dat komt uit mijn eigen straat. Maar dan zat ik daar telkens met het probleem:
veronderstel nu eens dat een van die mensen dat leest - ik weet wel dat die mensen
geen boeken lezen, maar het kan altijd zijn dat iemand hen dat boek in de handen
duwt - dan gaan ze zich gekwetst voelen. Ik heb dan alles zo nauwkeurig mogelijk
beschreven, echt zoals de Franse naturalisten dat deden, ze hebben me trouwens
altijd een naturalist genoemd, he. Dus echt zoals Emile Zola het deed: die heeft b.v.
in La débâcle het strijdtoneel van de oorlog tussen de Pruisen en de Fransen
beschreven en daarvoor is hij naar die plaats zelf gegaan om die echt zo nauwkeurig
mogelijk te kunnen beschrijven. Ik heb dat ook nodig. Maar ik zat dus met die mensen
die dat zouden kunnen lezen en daarom heb ik er iets misleidends aan toegevoegd.
De Kapellekensbaan, dat is ergens in Aalst, dat was mijn buurt, ik woonde daar, dat
was mijn straat maar in mijn boek heb ik die overgeplaatst naar Erembodegem, waar
de naam Kapellekensbaan bestaat. Vergeten straat is een boek dat in een straat in
Aalst speelt, in de vroegere buurt waar ik woonde, maar ik heb die overgeplaatst
naar Brussel, in de wijk waar men de Noord-Zuidverbinding aan het aanleggen was
en waar zo een straat
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kon afgesloten raken. Iedereen die dat boek leest, die denkt: kijk dat is Brussel, en
iedereen die De Kapellekensbaan leest, die denkt: dat is Erembodegem. En veel
mensen, vooral veel Hollanders, komen - ja, ik heb een beetje meer sukses in
Nederland dan in Vlaanderen - die komen, ik zal niet zeggen op bedevaart, maar als
ze in Vlaanderen zijn, zeggen ze: nu moeten we toch eens naar Erembodegem gaan.
En dan komen ze naar de Kapellekensbaan vragen, die hier dus inderdaad bestaat.
Officieel heet ze de Ter-Murenlaan. En ze gaan daar dan naar kijken en ze zeggen:
ja maar, dat klopt toch eigenlijk niet, he, want die vier huizekens staan er niet. En
zo heb ik de mensen misleid. Want als ge de mensen naar het leven beschrijft, met
hun deugden en gebreken, dan valt dat altijd niet mee. De mensen hebben graag dat
ge over hen schrijft, maar ze hebben vooral graag dat ge over hun deugden schrijft.
Want als ze zien dat ge daar ook iets zegt dat niet zo vleiend is, dan worden ze lastig.
On ne fait pas de littérature avec des bons sentiments.
Helaas nee.
Waar hebt u het procédé gehaald voor ‘De voorstad groeit’?
Dat is eigenlijk moeilijk om zeggen, hoor, want allerlei dingen hebben daarin
meegespeeld en invloed gehad. Ik voelde me eigenlijk voorbestemd om schilder te
worden, maar ik had toch ook zin in het schrijven. Toen ik dat aanvankelijk deed,
was dat plechtig en verheven, zoals dat schering en inslag was in de officiële Vlaamse
literatuur. Toen ik als kind schoolopstellen maakte, moest ik die opvullen met veel
hoedanigheidswoorden. Zoals Streuvels dat deed. En toen las ik Céline, Voyage au
bout de la nuit, en dat was een veropenbaring. Ik ontdekte daar een meneer die zei
et puis ci et puis là. Dat was de gewone man die
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aan het praten was en dan dacht ik: verdomme, dat is het. Zo moet ge eigenlijk
schrijven, ge moet terwijl ge een zin maakt niet denken, is dat woord juist, ekskuseer
me dat ik dat tegen u zeg... Ge moet schrijven wat er in uw hart opwelt, ge moet op
papier zetten wat er in u opkomt. En op datzelfde moment las ik Dos Passos, die
Amerikaan die onlangs overleden is en die niemand nog kent - gelukkig voor mij,
want nu weet niemand dat ik dat bij Dos Passos heb gehaald. Die heeft 42e straat
geschreven en Manhattan grows, dus eigenlijk de voorstad groeit, zoudt ge zeggen.
En bij hem heb ik de techniek gehaald voor wat ik in De voorstad groeit, De
Kapellekensbaan, Menuet op mijn eigen manier heb bewerkstelligd. De manier
waarop Céline het zegt en de manier waarop Dos Passos het voorstelt. Lijk ik dat nu
vertel, lijkt het erop of ik die nagebootst heb maar dat is onbewust gebeurd. In elk
geval hebben die mensen invloed op mij gehad en door hen ben ik tot het schrijven
van De voorstad groeit gekomen.
Van Dos Passos hebt u ook wel het procédé van het achter elkaar plakken van een
hele reeks episoden, die als het ware naturalistisch worden gefilmd?
Misschien toch wel. In mijn boek Menuet heb ik in elk geval hetzelfde systeem
toegepast, dus kranteknipsels geplaatst boven mijn verhalende tekst. Dos Passos gaf
in 42e straat krantekoppen met het dagelijks nieuws om de tegenstelling te doen
uitkomen. In Menuet heb ik het toch met een andere bedoeling gedaan.
Maar het ‘hoe’ heeft me toch nooit beziggehouden. Ik heb me nooit afgevraagd:
hoe ga ik het doen. Ik heb het voor elk boek op een andere manier trachten op te
lossen. Dat komt van de sprankels licht in uw achterhoofd en hoe komen die? In De
Kapellekensbaan was ik bezig de opkomst van het socialisme te beschrijven toen ik
me opeens afvroeg waarom ik de opgang zou beschrijven en het niet zou
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hebben over de terneergang. Ik heb toen de wereld van Ondineke gekonfronteerd
met die van ons en meteen was er iets anders. Ik had al met een keer het gevoel dat
het menselijkerwijs niet mogelijk was een roman van 400 bladzijden gewoon in
dezelfde stijl en toon te schrijven. Ik heb daarom op de eerste roman kritiek geleverd.
Is dat wel zo? Liever dan er een afgelikt geheel van te maken, heb ik er al die
randbemerkingen en zijsprongen aan toegevoegd.
Toen dat boek verscheen, was het een revelatie. Hebt u dat toen ook zo ervaren? Het
was ongewoon, het was iets nieuws, het was agressief.
Ik heb er toch een beetje van opgekeken want het resultaat was buiten mijn
verwachting. Ik geloofde er niet al te veel in omdat het niet af was en omdat ik mijn
aantekeningen was kwijtgeraakt. Zoals ik al zei, is het eigenlijk mijn vrouw die het
naar de uitgever stuurde voor de Krijnprijs. Toen kregen we een brief van Angèle
Manteau, die ons meedeelde dat de jury zich nog niet had uitgesproken maar dat zij
in elk geval het boek uitgaf. Toen zei mijn vrouw triomfantelijk ‘Voila’, precies of
zij het boek had geschreven.
Ik heb toen toch gedacht: de mensen die die prijs toekennen, zijn toch mensen die
er iets van weten. Ik had iets gemaakt en ergens diep in mezelf had ik het bewustzijn
dat het iets goed was. Dat er dan mensen waren als Willem Elsschot, die zegden dat
het goed was, heeft mij inderdaad voldoening geschonken.
Was u zich bewust van een eigen techniek? Lissens spreekt van uw blitztechniek, wat
mij geen slechte karakteristiek lijkt.
De techniek verschilt bij elk boek. Menuet heb ik op drie weken geschreven, een
hoofdstuk per week. Dat was een oprisping. Op De Kapellekensbaan heb ik tien jaar
gezet,
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daar kwam dan wel beredenering bij. Niets gaat ten onder is veel te veel beredeneerd
en daarom is het geen goed boek geworden. Ook Het nieuwe onkruid steunt op te
veel beredenering en is ook geen goed boek. Wat is techniek? Groeien als een boom
en zingen als een vogel.
Weet ge, een mens schrijft iets, maakt iets maar dat groeit boven hem uit. Ik maak
iets en dan achteraf komen ze me vragen: hoe hebt ge dat gedaan of hoe zijt ge daartoe
gekomen? Ik weet dat echt helemaal niet, hoor. Het groeit spontaan, het is de
inspiratie, het is iets dat in u aan het werken is, alsof ja, het klinkt misschien een
beetje vreemd uit mijn mond, ik die op mijn zeventiende jaar de Kommunistische
Partij heb gesticht, maar het is alsof de heilige Geest daar achter in uw hoofd zit.
Laten we niet verder zoeken naar een bepaling van de inspiratie, of naar wie of wat
daar de reden van zou kunnen zijn. Men spreekt ook van uw dynamische stijl, die
inderdaad zo is.
Ik weet het niet. Als ge aan Pieter Breugel zoudt kunnen gaan vragen waarom hij
dat en dat geschilderd heeft, en waarom hij het zo geschilderd heeft, hij zou het ook
niet weten. Als ge het allemaal zoudt weten, zoudt ge het ook niet meer schrijven.
Is iemand u een voorbeeld geweest voor uw laten we zeggen ruwe of harde taal?
Nee, die taal is eigenlijk mijn taal, de taal die ik altijd gebruikt heb en die ik, dat
hoop ik toch, altijd zal mogen blijven gebruiken. Ik herinner me een interview met
een Nederlands schrijver - hoe heet hij ook weer? ik krijg een memorie met oogjes
in, die Amsterdammer uit Den Haag, goed het is om 't even. Hij werd geïnterviewd
voor de Vlaamse Televisie en ze zeiden hem: ge schrijft gij geen Algemeen Beschaafd
Nederlands. En die man zei: nee en
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dat interesseert me ook niet: ik schrijf mijn taal, ik schrijf geen Amsterdams, geen
Nederlands, ik schrijf de woorden die ik in mijn kinderjaren heb geleerd. Ik doe net
hetzelfde. Ik schrijf de woorden die ik gehoord heb en die woorden zijn mijn alaam,
mijn gereedschap en ik gebruik dat, zonder erover na te denken.
In verband met uw taal wordt nochtans wel eens de naam Walschap genoemd.
Inderdaad, dat is juist: Walschap wordt in dat verband genoemd. Maar als ik het
eerlijk mag zeggen, ik heb Walschap maar gelezen toen ik al een boek geschreven
had. Feitelijk zit het zo ineen dat Elsschot mijn boek gelezen had en het aan Walschap
overhandigde en zei: lees dat ne keer. En toen Walschap dat gelezen had, zei hij: ja
maar, als ge dat goed vindt, dan hebt gij zeker mijn boeken nog nooit gelezen. Toen
ik dat hoorde, dacht ik: die man moet dus schrijven zoals ik schrijf en dan ben ik
Walschap beginnen lezen. Ik heb daar toen over nagedacht en ik heb achterhaald dat
ge de taal van Walschap en mij inderdaad zoudt kunnen vergelijken maar dat er toch
een wezenlijk verschil is, ook al zijn we beiden ongeveer van dezelfde streek. De
taal die Walschap schrijft, dat is de taal van de dokter of de pastoor die bij een gewone
volksmens op bezoek komt en die kontakt met die man zoekt en die zich verlaagt
eigenlijk om de taal van die man te spreken, die gewoon dialekt spreekt om meer
vertrouwen te scheppen. Ik kan een totaal verkeerd oordeel over Walschap hebben,
maar dat is mijn indruk. Met mijn taal is het net andersom, mijn taal is de taal van
het volk zelf. Ik ben gewoon iemand uit het volk, ik was gevelschilder, ik was een
gewone jongen uit een arbeidersbuurt en ik schrijf de taal die ik geleerd heb van mijn
moeder. Ik hou van die taal en ik blijf die taal schrijven. En voor geen geld van de
wereld wil ik daar afstand van doen.
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Het gaat eigenlijk wel iets verder want waar u het b.v. hebt over 't ministerie, plakt
u er het lidwoord aan vast: tministerie. Dat is een nabootsing van de volkse uitspraak?
Dat zijn zo van die grapjes. Het staat op de toren van de kerk, het wijst het uur aan
en het begint met een d, wat is het? Dhorloge! Dat zijn zo van die grapjes die ik heb
toegepast.
Maar ik kleur mijn taal daarmee een beetje feller, ik maak ze wat roder wegens
het kontrast. Als schrijver ben ik toch nog altijd een beetje schilder. Woorden wekken
kleuren op, ik heb dat in De Kapellekensbaan uiteengezet. Ik beschrijf ergens dat
fabrieksmeisjes op de Kapellekensbaan komen: ze komen van het werk, het is donker,
het regent, het is grijs. Voor een schilder is dat doek te grauw, daar moet rode kleur
in opvlammen. Een van de meisjes zegt plots: godverdomme. Dat is ergens een rode
vlek in de grauwheid. Dat noemen ze dan plastisch.
Men heeft nog naar andere peters gezocht: Antoon Coolen en Lode Zielens.
Antoon Coolen heb ik nooit gelezen. Van Lode Zielens ben ik De gele roos beginnen
lezen. Nee, daar is beslist geen verband. Ik heb als jonge gast geweldig veel gelezen
maar overwegend buitenlandse auteurs. Ik ben de Nederlandse pas gaan lezen als ik
zelf was beginnen schrijven.
‘Abel Gholaerts’ verschijnt een jaar na ‘De voorstad groeit’. Het is een leven van
Van Gogh met bijzonder veel levensdetails van Louis-Paul Boon.
Eigenlijk wou ik na De voorstad groeit opnieuw gaan schilderen maar mijn vrouw
verwachtte dat ik een nieuw boek zou schrijven, dat misschien nog eens 10.000 frank
zou opbrengen. Daarom ben ik dan maar het leven van een schilder gaan beschrijven
en wel van de schilder van wie ik
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in die dagen het meest hield: Vincent van Gogh.
Eigenlijk wou ik twee delen schrijven: het eerste zou de Hollandse tijd van Van
Gogh behandelen en dat noemde ik Het talent. Dat staat zo op de eerste of de tweede
bladzijde. In het tweede deel zou de zonnige periode in Arles aan de beurt komen
en dat zou Het genie heten. Ik was op dat moment een talent en dacht: later word ik
misschien ook een genie en dan schrijf ik dat tweede deel. Het is er nooit van gekomen
en dat tweede deel zal misschien ook nooit verschijnen.
Maar inderdaad, ik heb daar het leven van Van Gogh getransponeerd en er mijn
eigen trieste jeugd beschreven. Ik zat daar ineens met ik weet niet hoeveel
moeilijkheden, want Van Gogh is de zoon van een dominee en als ik mijn jeugd
beschreef en Vlaanderen beschreef, dan moest ik van de zoon van die dominee de
zoon van een pastoor maken. Ik weet niet of er echt zonen van pastoors hier in
Vlaanderen leven maar als ze bestaan, dan wordt dat toch nooit gezegd: het wordt
achter de hand verteld. Dus heb ik in dat boek nergens gezegd dat Abel de zoon was
van de pastoor maar ik heb het voldoende laten doorschemeren: de lezer die het boek
leest, wordt gewaar dat het de zoon van de pastoor is. Daar heb ik dan weer de
zoveelste ruzie over gehad met Elsschot, die het boek las en natuurlijk achterhaalde
hoe de vork aan de steel zat. Met koleire heeft hij me een brief geschreven om mij
te zeggen: ‘Ge zijt laf geweest. Ge hebt de moed niet gehad te zeggen dat het de zoon
van de pastoor was, maar ik heb het wel verstaan.’ Ik heb hem geantwoord dat het
op moed niet aankwam, maar wel dat het erop aankwam de toestanden in Vlaanderen
weer te geven.
Ik heb in dat boek, naast vele omstandigheden van het leven van Van Gogh, zo
een groot stuk van mijn eigen jeugd behandeld, dat ik het ook niet meer Van Gogh
kon noemen. Ik heb dan eenvoudig een andere naam bedacht,
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die verder geen betekenis heeft. Het boek werd in 1968 pas opnieuw uitgegeven, dat
is dus 24 jaar later. Tot dan toe was het eerder zo een soort verloren boek dat niemand
kende.
Mag ik daar nog iets aan toevoegen, dat misschien een beetje?... Och kom,
Vlaanderen is in de laatste 10-20 jaar toch erg veranderd en ten goede geëvolueerd.
Toen dat boek verscheen, werd ik in de ban van de heilige Kerk geslagen. Twintig
jaar later heeft Bernard Kemp in De Standaard der Letteren een volle pagina aan de
herdruk gewijd en gezegd dat het een van de mooiste boeken is die ooit in Vlaanderen
geschreven zijn.
U bent eigenlijk, te vroeg geboren, als ik het goed begrijp.
Gelijk pastoor Daens. Die was honderd jaar te vroeg geboren!
‘Vergeten straat’ is een roman die weer in een proletariërsmilieu speelt. U publiceert
hem in 1946.
Gij weet dat beter, gij hebt het nagekeken. Ik weet het niet meer. Wat ik wel weet,
is dat ik hem geschreven heb in 1944, het vierde oorlogsjaar. Het gaat daar dus
gewoon over een straat in Aalst, in de buurt waar ik woonde. Ik heb gewoon al die
mensen die daar woonden stuk voor stuk beschreven.
Tot en met Vieze?
Tot en met Vieze, allemaal. Die Vieze heb ik goed gekend, het was een heel fijne
vent. Het was een jongen die niet graag werkte en bedelen ging en zo. Ik heb jaren
later nog een stukje over Vieze geschreven in Mijn kleine oorlog. De tweede druk
van dat boek eindigt met Vieze.
U hebt hem weergezien en dat is een zware ontgoocheling geweest.
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Ja. Ik heb altijd liefde en genegenheid en bewondering gehad voor mensen die zo
aan de zelfkant, zo op het randje af leefden en ik voelde me verwant met Vieze, ik
ben eigenlijk ook maar een vieze! Binst de oorlog, dan stond Vieze aan onze deur
te wachten totdat ik buitenkwam en dan zei hij mij: hebt ge mij geen sigaretje,
kameraad? En dan gaf ik hem de helft van mijn pakske sigaretten. En Vieze dan:
makker, ge zijt bedankt he!
Jaren later ontmoet ik dan Vieze weer en ik vraag: wel jongen, hoe is 't? En dit en
dat? En Vieze antwoordt: goed meneer, goed meneer. En dan had ik zo een verdriet
en zo een spijt dat die vent, waarmee ik eigenlijk geleefd had, waarmee ik mijn
sigaretten had gedeeld, dat die dan zei: ja, meneer. Meneer...
Die afgesloten of vergeten straat is eigenlijk een symbool?
Ja. Och God, hoe is een mens en hoe dwaas is een mens? Ik heb daar een soort utopia
willen schrijven: ik was van mijn zeventiende jaar kommunist en ik droomde van de
ideale staat en zoals er veel mensen geweest zijn die de ideale staat hebben willen
beschrijven, heb ik dat willen doen in Vergeten straat. Mensen die buiten de
maatschappij worden gesloten, moeten toch verder leven. Daar die straat volledig
was afgesloten, leefden de mensen helemaal op zichzelf en waren ze dus wel verplicht
een staat onder elkaar op te bouwen. Het is een enige kans om de ideale staat op te
bouwen en die mislukt totaal omdat Vieze Vieze blijft en omdat Rozake en ik weet
niet meer hoe ze allemaal heten, want het is jaren geleden dat ik dat geschreven heb,
omdat al die mensen hun eigen klein gewoon menselijk leventje blijven leiden: elk
van hen is niet geboren om in een ideale staat te leven. Elke maatschappij met mensen
moet mislukken: een mens kan niet in een volmaakte staat leven - gelukkig maar.
Op zekere dag wordt er een gat gekapt in de muur van het pakhuis en komt er opnieuw
een verbinding tot
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stand met buiten. Voor Vieze betekent dat de bevrijding: hij die opgesloten zat, kan
nu weer gaan stelen en drinken en al doen wat hij graag doet.
Eigenlijk kan ik me het boek zo goed niet meer herinneren want ik heb er een
hekel aan mijn eigen werk te herlezen. Dostojevski, die zal ik nog wel eens herlezen.
Mijn vrouw neemt me dat onprettig werk uit de hand: zij kijkt de drukproeven na.
De mens is niet geboren om in een ideale staat te leven. Ik geloof dat het zo ook
goed is. Ik zou me ook niet gelukkig voelen in b.v. Sovjetrusland of China onder
Mao of zo. Ik bewonder dat, ik bewonder dat zo duizenden Chinezen met een karretje
grond lopen en een kanaal graven en zo. Ik bewonder dat echt, dat is iets groots,
maar als ik daar tussen zou staan en als ik de hele dag met die karretjes zou moeten
rijden, dan zou ik toch liever een boek schrijven...
Tegenstelling massa-individu?
Dat heb ik altijd in mijn werk trachten te verdedigen: de vrijheid van het individu,
ook in de ideale staat.
‘Mijn kleine oorlog’ is een soort dagboek van de oorlogsen naoorlogse jaren. Elsschot
heeft er een mooie inleiding op geschreven. Dat berust op reële aantekeningen.
Die ik allemaal binst de oorlog heb opgetekend. Tijdens de oorlog heeft zelfs iemand
met benagelde schoenen die aantekeningen in handen gekregen maar gelukkig heeft
hij mijn handschrift niet kunnen ontcijferen. Er was ergens iets gebeurd, een man
ontsnapt of zo, en er kwam iemand met benagelde laarzen achteraan binnen en een
vooraan: die man stampte mijn vrouwke weg en kwam binnen met de revolver in de
hand. Ik moest mijn papieren laten zien en dan hebben ze alle boeken uit de
boekenkast gesleurd om te zien of er daar geen pamfletten of zo achter
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staken. Die aantekeningen zaten daar maar ze hebben ze niet gelezen, daar was ik
blij om.
Onmiddellijk na de bevrijding begon Manteau een weekblad uit te geven,
Zondagspost, en mevrouw Manteau vroeg me of ik daar geen wekelijkse kroniek in
wilde schrijven, een kursiefje over mijn belevenissen onder de oorlog. Zo nam ik
elke week een van die aantekeningen en werkte dat uit tot een verhaaltje. Na een jaar
had Manteau geen geld meer om dat weekblad verder uit te geven en er zijn daar dus
maar 52 kursiefjes verschenen. Maar ik zat nog met een hele hoop uitgewerkte en
niet uitgewerkte aantekeningen. Ik heb die kroniekjes dan maar in boekvorm laten
verschijnen: telkens het kroniekje en daarnaast een hele hoop aantekeningen, die niet
uitgewerkt waren en die ik onuitgewerkt laten volgen heb, dan weer een verhaaltje,
weer aantekeningen, enz.
Lissens noemt ‘Mijn kleine oorlog’ ‘een seismograaf van de kollektieve waanzin’.
Een seismograaf is een toestel dat aardbevingen vaststelt en registreert, als ik er dat
even bij mag zeggen.
Ik heb hier toevallig - bij de televisie gebeurt altijd alles toevallig en de mensen
geloven dat niet meer maar dit is nu toevallig echt toevallig - ik heb hier een boekje
dat ik aan het schrijven ben en daarin zegt de meneer die alles vertelt, - meneer Boin
heet hij omdat het Boon niet zou zijn, - daarin zegt deze meneer dat hij graag een
goed schrijver zou willen worden maar dat hij daarvoor echt een soort seismograaf
zou moeten zijn, iemand die werkelijk alle trillingen opvangt van wat er in onze
wereld gebeurt. Ja, wat gebeurt er allemaal vandaag in onze wereld? Seks, drugs,
Vietnam en noem maar op. Wei, hij zou de seismograaf willen zijn, die dat allemaal
opvangt en registreert en die dat zo nauwkeurig, zo juist mogelijk zou doen zodat
als over 200 of 300 of 1000 jaar, als de wereld dan nog
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niet ontploft is, als dan naast het spoorboekje dit boekje zou zijn blijven bestaan en
als iemand dat dan leest en daarin zou vinden dat de tijd echt vastgelegd werd, wel
dan zou ik daar echt blij mee zijn.
En in het vervolg van dat boekje is er dan iemand die hem dat verwijt, die hem zegt:
ge hebt daar een zeer triestig, zeer treurig boek geschreven, waarin ge heel onze tijd
weergeeft, maar ge geeft geen oplossing. En die meneer verdedigt zich en zegt: het
was mijn bedoeling een seismograaf te zijn maar een seismograaf kan helaas alleen
maar trillingen opvangen, hij kan geen aardbevingen voorspellen en ook niet voor
profeet spelen.
Dat is dus een nieuw boek?
Ja en nee. Dat is een oud boek. Ik had een boek geschreven dat heette Het nieuwe
onkruid en dat is een mislukt boek. Toen het boek verscheen, heeft iedereen gezegd:
kijk, Louis, dat is toch maar een mislukt boek. Ik heb me verdedigd en verdedigd, hoe gaat dat als een moeder een kindje ter wereld brengt en iedereen zegt dat het een
lelijk kindje is, dan verdedigt die moeder zich, he. Maar achteraf heb ik gedacht: het
is toch waar, ze hebben gelijk, het is geen goed boek. Ik heb nu dat boek helemaal
willen herschrijven en ik heb daarin willen opvangen alles wat er in onze tijd gebeurt,
drugs en spuitjes en alles. Ik was oorspronkelijk van plan dat boek te noemen Als de
hennep bloeit maar dan dacht ik: daar komen in dat boek nog een hele hoop pagina's
voor uit Het nieuwe onkruid en de mensen die dat als een nieuw boek gaan kopen,
gaan zich bekocht voelen. Daarom ben ik van die hennep afgestapt en heb het boek
Als het onkruid bloeit genoemd. In de inleiding zeg ik dan: dat is een herwerking
van het vroegere boek, waarmee ik niet volledig meer akkoord ga.
Dat is dus een herschrijving. Had ik toch ergens niet ge-
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lezen dat Louis-Paul Boon afscheid genomen had van de literatuur?
Dat heb ik inderdaad gedaan. Maar ja, zo gebeurt het altijd bij mij, diverse invloeden
kruisen elkaar. Ik zat op dat moment met een geweldige knobbel. Ik was aan dat
boek over de sociale strijd in Aalst bezig, de sociale en politieke strijd in de 19e
eeuw, ik was op priester Daens gebotst en ik zat met zoveel moeilijkheden dat ik
dacht, ik ga er nooit iets goeds van kunnen maken. Dat boek is daar zes jaar blijven
liggen en ten slotte dacht ik: ik geloof dat ik niet meer kan schrijven. Dan heb ik
gezegd: ik schei ermee uit en ik ga opnieuw beginnen schilderen, ik ga beeldhouwen
en tekenen en zo. Het is nu het moment om te doen wat ik oorspronkelijk wilde
worden. Dat was dan het ene facet. Aan de andere kant dacht ik ook: al die jonge
gasten halen zo van die stunts uit, waarom zou ik als oude vent ook eens een keer
geen stunt uithalen. Ik heb dan meegedeeld dat ik afscheid ging nemen van de
literatuur, ik heb me een Dali-snor opgeplakt, kreeg een stole met een gouden,
eigenlijk was het maar een koperen, knop in de hand en zo heb ik met de muzen
naast mij van de muze van de literatuur afscheid genomen. Ik heb haar een kusje
gegeven en mijn expositie van schilderijen ingeleid.
Maar ja, het bloed kruipt, of de pen kruipt waar ze niet gaan kan en nauwelijks
had ik afscheid genomen van de literatuur of er schoot me iets te binnen en ik dacht:
zo moet ik dat boek over de sociale strijd schrijven - en ik ben onmiddellijk weer
aan het werk gegaan. Ik heb toen wel gedacht: iedereen gaat nu zeggen, hij neemt
afscheid van de literatuur en hij is alweer bezig, maar het kan me niet schelen.
Dat is een geruststelling. Dertien jaar nadat ‘Mijn kleine oorlog’ verscheen, bezorgt
u van dat boek een gekuiste uitgave. Dat was in 1960. De laatste lapidaire zin van
de
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eerste uitgave was: ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’. In de nieuwe
uitgave is deze sterke zin niet meer het slotakkoord. U hebt er een paar stukjes aan
toegevoegd en de laatste zin wordt nu de gelaten vaststelling: ‘Wat heeft het alles
voor zin?’ Wat is er gebeurd? Stond de 48- jarige niet meer achter wat de 34-jarige
had geschreven?
Ik stond daar nog wel helemaal achter, maar het zijn vooral de jonge mensen die mij
de wijzigingen hebben verweten. Door de een of andere omstandigheid ben ik de
man die in Vlaanderen voor 't eerst scatologische termen en schuttingwoorden heb
gebruikt, gewoon omdat die in mijn boeken te pas komen. Teirlinck en al die andere
mensen die hebben het wel eens over hetzelfde gehad maar die hebben al die dingen
dan omschreven om ze te verbloemen. Ik heb gedacht: waarom moet ik dat doen?
Dat woord is hier nodig, dus schrijf ik dat woord ook. Al die jonge mensen hebben
in mij dan iemand gezien die de geluidsmuur doorbrak. Maar wat was het resultaat
daarvan? Omwille van die schuttingwoorden las niemand dat boek. Het werd niet
opgenomen in de katolieke biblioteken - ik zeg weer katoliek en dat is weer verkeerd
want ik weet dat in atenea dat boek achter slot en grendel werd gehouden en dat als
leerlingen ernaar vroegen, ze tot antwoord kregen dat dat een boek voor de leraars
was. Dus katoliek en niet katoliek, dat was om 't even. Het gevolg was dat misschien
vijf, zes mensen in Vlaanderen dat boek gelezen hebben. Maar het was niet mijn
bedoeling een mooi boek te schrijven of aan literatuur te doen, het was mijn bedoeling
de mensen een geweten te schoppen. Ik heb er dan vijf, zes een geweten geschopt
waar ik er zesduizend of zes miljoen een geweten wilde schoppen. Komt dan een
herdruk en dan heb ik me afgevraagd: wat ga ik doen? Ga ik daar weer staan als de
man die de muur van de schuttingwoorden heeft doorbroken of ga ik de moed hebben
daar enkele schuttingwoorden
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in te schrappen, met het gevolg dat het boek overal zal komen, dat iedereen het zal
lezen en dat ik zo de kans krijg al die mensen een geweten te schoppen? Dat leek
het belangrijkste voor mij en daarom heb ik die woorden geschrapt.
Dat neemt toch niet weg dat het besluit of het einde, dat de syntese kompleet anders
is. Er is een groot verschil tussen het agressieve ‘Schop de mensen tot ze een geweten
krijgen’ en het berustende ‘Wat heeft het alles voor zin?’
Ja maar ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’ staat er nog altijd in, alleen
staat het in kleiner lettertjes gedrukt. Ge slaat dan de pagina om en daar staat: ‘Tien
jaar later’. Ondineke, die in De Kapellekensbaan de hoofdrol speelt, krijgt hier het
laatste woord. Na de Eerste Wereldoorlog heeft ze gezegd: wacht maar tot het nog
eens oorlog wordt, dan zal ook ik me wel rijk smokkelen. De tweede oorlog komt
en haar jongste zoon sneuvelt en de oudste wordt een zwarte. En terwijl ze daar dan
in de rij staat aan te schuiven voor soep of vis of wat weet ik, tussen al die stukken
gebroken glas van de bombardementen, valt dat mens dood. Enfin, ze valt neer en
er wordt nog een pastoor en een dokter bijgeroepen en stervend zegt dat mens: och,
wat heeft het allemaal voor zin?
En dan volgt daar nog een verhaaltje van een meisje, een kindje uit een heel arm
huisgezin, dat wij binst de oorlog in huis gebracht hebben en dat wij met onze
broodzegeltjes brood bezorgd hebben en met onze vleeszegeltjes vlees omdat wij
dachten: och God, het is zo een arm schaapje. Tien jaar later is dat een rijke dame
geworden en die rijdt met haar auto voorbij in een plas en dat water van die plas spat
op mij. En tien jaar later ontmoet ik Vieze, met wie ik mijn sigaretten gedeeld heb
en die zegt: ja meneer, ja meneer. En dan denk ik: wat heeft het allemaal voor zin?
Ik heb daarvoor gevochten en ik heb daar-
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voor gestreden, ik heb al gedaan wat ik kon, ik heb al die mensen uit de weerstand
geholpen en wat gebeurt er nu? Alles is hetzelfde gebleven. En dan denk ik: ja, wat
heeft het allemaal voor zin?
De tijd heeft dus de dingen gerelativeerd?
Inderdaad, ja. Ik ben dezelfde gebleven en ik wil de mensen nog altijd een geweten
schoppen, maar ge kunt niet blijven schoppen want uw schoenen gaan er op de duur
bij verslijten.
Ik kan natuurlijk doen alsof ik voor heel mijn leven op de barrikaden blijf staan,
aangezien ik er zolang heb op gestaan, maar als ik zelf voel dat het wat branieachtig
klinkt te roepen ‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’, en als ik daar zelf
niet meer in geloof, dan is het ook niet eerlijk dat nog te schrijven. De ouder geworden
man beziet het anders.
Dat is dan de reden waarom het provocerend karakter van dat boek werd verzacht.
Gij hebt altijd van die vragen. Verzacht. Ik ben niet verzacht, ik ben nog altijd
dezelfde. Ik neem het alleen met een korreltje zout. Luister, als ik nu weer totaal in
opstand kom en in mijn koleire een nieuwe partij opricht, die ik nieuw links of jong
links of wat ge ook wilt noem, het zal toch altijd hetzelfde zijn. Het zijn altijd
dezelfden die weer parlementslid worden en minister.
Uw proza is van in den beginne negatief geladen. Waarom?
Ik ben nogal negatief ingesteld, ik heb aan alles getwijfeld en veel waardeloos
bevonden. Het gevolg daarvan is geweest dat ik pas ben gaan publiceren toen ik 32
jaar was, waar ik al van mijn 16e schreef. Ik heb jarenlang alles vernietigd, ik heb
honderden tekeningen en schilderijen verbrand, manuskripten in de prullenmand
gegooid of als
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toiletpapier gebruikt tot net ogenblik dat iemand me zei dat het goed was. Dan ben
ik beginnen te geloven. Ik sta nu nog altijd wat negatief tegenover mijn werk. Ik lees
nooit kritieken want als ik iets lees en dan moet zeggen: die vent heeft gelijk, dat
werkt dan zo deprimerend dat ik geen zin meer heb om voort te doen. Nee, ik ben
nog altijd negatief ingesteld, ik kan daar niet aan doen. Het is misschien een deugd
negatief te zijn.
Ja, maar toen was u, bent u wellicht nog, opstandig, bitter. U zag de wereld als een
jungle, alles was lelijk, uw wereld was eigenlijk een soort chaos.
Nog altijd, maar ik heb me teruggetrokken in een reservaat en ik tracht in mijn
reservaat mensen bijeen te brengen die van dezelfde gedachte zijn als ik en het kan
me niet schelen welke soort mensen dat dan zijn: het mogen anarchisten zijn,
kommunisten, paters jezuïeten, priesters, dat is mij om het even. Ik zoek in de mens
de mens, ik zoek iemand die een hart heeft. Ik zoek iemand die in geweten echt
progressief is, want progressief dat is een woord. Er zijn heel veel mensen die
schermen met het woord progressief en met al die andere nieuwe termen, maar die
au fond geen haartje beter zijn dan wat ze vroeger waren. Ik zoek overal, links en
rechts, mensen die een geweten hebben, die ik geen geweten moet schoppen, om
met die mensen te praten en ideeën uit te wisselen. Ik wil niemand bekeren en zij
moeten mij ook niet bekeren. En die mensen gaan dan weg, die pater mag gewoon
naar zijn klooster teruggaan en die priester naar zijn parochie en die kommunist naar
zijn cel, maar er moet iets van ons gesprek overgebleven zijn, het menselijke moet
blijven bestaan en elk moet in zijn eigen kring dat menselijke blijven prediken. Dat
is voor mij het belangrijkste.
Wil u met uw werk een boodschap brengen, de mensen beter
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maken, ze door voorbeelden stichten, opwekken, aanwakkeren, wakker schudden?
Dat wou ik eigenlijk ja, maar ik zal daar zeker ook niet in geslaagd zijn gelijk ik in
zoveel dingen niet geslaagd ben. Ik heb o.a. nooit leren per auto rijden...
Er is natuurlijk wel een klein verschil tussen een boodschap brengen aan de mensen
en per auto leren rijden...
Dat is allemaal hetzelfde. Als ge niet slaagt in het een, slaagt ge ook niet in het ander.
Nu bent u toch wel een beetje te bescheiden.
Och, ik heb maar een heel kleine bedoeling: de mensen te helpen, de wereld beter
helpen maken. Dat is misschien verkeerd maar ik kan het niet laten. Jezus kon dat
ook niet laten. In elk geval vind ik het belangrijker de mensen wat te zeggen, ze een
boodschap te brengen dan gewoon aan literatuur te doen.
Zou u een romantisch socialist zijn?
Mij past beter tedere anarchist. Die hoed zou ik willen.
Mag ik u een expressionist noemen, iemand die één detail erg aandikt ten koste van
de rest?
Dat mag. Maar ik vervorm soms ook de realiteit en ben dan dus surrealist. Maar als
ge denkt aan mijn zin voor het opstapelen van details dan zoudt ge kunnen spreken
van pointillist of impressionist. Wat zoudt ge zeggen van mislukt realist?
Dat je met etiketten alle wegen uitkunt. Op de eerste bladzijde van ‘De
Kapellekensbaan’ geeft u een soort résumé van het boek. U schrijft daar dat het boek
‘in zijn grote lijnen de moeizame opgang van het socialisme wil tekenen en de
ondergang van de burgerij’. En wat verder schrijft
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u dan: ‘ten huidigen dage op zoek naar de waarden die waarlijk tellen’. Welke zijn
die waarden?
Ik geloof dat, als wij een logisch vervolg hebben in onze opname, dat ik het daar
juist over gehad heb, dat voor mij alleen maar menselijkheid telt: elkaar begrijpen,
elkaar liefhebben. Wat zei die meneer pastoor weer, ha nee, het was Johannes: ga en
heb elkander lief.
U bent vrij bijbelvast moet ik zeggen!
De bijbel staat daar ergens en ik lees die regelmatig. Ik lees graag in de bijbel. Ik
vind dat één van de mooiste boeken die er bestaan.
Daar kan ik het mee eens zijn.
Ga en heb elkander lief. Dat is een van de mooiste dingen die er echt in de wereld
bestaan. Dat is in de Franse revolutie gepredikt: gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid.
Dat is in de Russische revolutie gepredikt: kameraadschap. Het is altijd hetzelfde
dat opnieuw gepredikt wordt. Van het begin van het ontstaan van de wereld tot
misschien het einde van de wereld, zullen ze niet anders vragen: heb elkaar lief,
begrijp elkaar, gaat met elkaar om zoals het moet.
Het is een mooie teorie en een lastige praktijk waarschijnlijk.
Het is lastig ja, ik heb er ook zelf last mee, want we zitten natuurlijk met die kwestie
van centen en zo. Ge hebt aan een man tien frank geleend, ge hebt die te goed en dan
zegt ge: die vent moet me nog altijd tien frank. Dan maakt ge u kwaad en ge denkt
er niet aan om te zeggen: laat hem die tien frank maar houden. Heb elkaar lief! Ge
hebt die tien frank nodig. Wij leven nu eenmaal in een wereld waarin het elkaar
liefhebben onmogelijk is.
In dat boek hebt u dus de moeizame opgang van het socialisme willen beschrijven.
Maar nog altijd op die eerste
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bladzijde van ‘De Kapellekensbaan’ staat ook: ‘op zoek naar iets dat de neergang
van het socialisme tegenhouden kan’.
Dat dacht ik wel, dat gij het daarover ging hebben. Maar ja...
Wat bedoelt u daar precies mee?
Ik ben nog altijd een partijgenoot, maar ik heb ergens de indruk dat wij zijn blijven
stilstaan, dat wat wij met de linkse, de nihilistische, anarchistische, Trotskystische,
Leninistische, socialistische, kommunistische partijen hebben willen verwezenlijken,
dat dat hier bij ons in het Westen en het Oosten, achter en voor het IJzeren Gordijn,
min of meer verwezenlijkt is en dat wij daar stilstaan, omdat de arbeider nu zijn
biefsruk heeft. Want dat was de slogan vroeger. Men heeft daarmee gelachen toen
Anseele, vader Anseele, die biefstukpolitiek predikte maar daar ging ik volledig mee
akkoord: de arbeider, die elf en twaalf uur werkte, die had zijn biefstuk nodig. Nee,
die biefstukpolitiek, die vond ik echt doeltreffend. Maar nu heeft hij zijn biefstuk en
nu moet het socialisme verder stappen. Maar niemand weet waar het nu naartoe moet,
wat wij nu moeten verwezenlijken. Wij zitten in een slop. En als ik het eerlijk mag
zeggen, zitten wij allemaal, in elke partij, in het slop. Ook de katolieken denken: hoe
moeten wij het nu doen? Wij moeten de zondagmis afschaffen en de mensen op
zaterdag naar de mis laten gaan, want ze zijn de zaterdagavond uitgegaan en de
zondagmorgen willen zij uitslapen. Maar daarin zijn, en dat moet ik ze toegeven, de
katolieken ons een stapje voor. Die mensen redeneren en die zeggen: zo en zo moet
het nu. En wij, socialisten, wij weten het niet. Wij zitten daar en niemand onder ons
durft er eigenlijk over praten. En de jonge mensen, noem ze nieuw links of jong
links, of de jong-socialisten, om
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het even wat, die hebben geen inspraak en het is nu toch het moment van inspraak,
he? Als er dan gezegd wordt, wij moeten dit doen of wij moeten dat verwezenlijken,
dan komt het er niet van. En dat brengt een stagnatie teweeg en op de duur worden
dat vermolmde instellingen, waar ge bang zijt aan te raken, omdat die dan ineen gaan
storten. Dat heb ik in mijn boek willen schrijven. Daarom heb ik de tijd van de
opkomst van het socialisme vergeleken met de tijd van nu. Als wij het socialisme
willen voortzetten, als wij die neergang te keer willen gaan, dan moeten wij een
oplossing zoeken. Ik moet eerlijk zeggen dat men mij daarvoor in socialistische
kringen met een scheef oog bekeken heeft. Hetzelfde gebeurt ook in de Sovjetunie.
Wij kunnen niet altijd die foto's van lachende arbeiders blijven publiceren en altijd
maar opnieuw, want er zijn arbeiders die eigenlijk niet kontent zijn, er zijn mensen,
jonge artiesten, die willen schilderen en popmuziek of om het even wat willen maken
en die dat niet mogen doen. Dat gebeurt in China, dat gebeurt in Griekenland, dat
gebeurt in Spanje, dat gebeurt links en rechts, ik ben geen partijmens, en overal zit
ge met datzelfde probleem, dat de menselijke vrijheid beknot wordt. En daar sta ik
tegen op.
Dus ook daar bent u seismograaf geweest?
Ik tracht het zo eerlijk mogelijk te doen alhoewel het natuurlijk niet mogelijk is tot
het uiterste te gaan. Want gij kunt de eerlijkheid prediken 100 %, terwijl ge zelf op
een zeker moment moet zeggen: ja, ik kan hier niet eerlijk zijn, ik moet hier ook een
kronkelwegske volgen. Ge kent die mensen, die iets doen dat niet door de beugel
kan en die fluiten dan ondertussen een zorgeloos liedje dat kamouflage is. Zo ben ik
ook dikwijls, dat ik onmogelijk eerlijk kan zijn. En dan zou ik daar eigenlijk echt bij
kunnen
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wenen, maar dan moet ik ondertussen ook een zorgeloos liedje fluiten.
Samen met ‘De Kapellekensbaan’ moeten we vermelden ‘Zomer te Ter-Muren’. Ik
heb altijd een aanvechting om te zeggen Tervuren.
Dat dacht ik. Gij zijt van Tervuren?
Nee, van in de nabijheid toch, maar het kurieuze is, dat ik dat verhaal gesitueerd zie
in Tervuren.
Het heeft ook niet het minste belang want dat kan evengoed in New York of in Boston
of in Londen of in Parijs of in Joegoslavië, of in Praag of in Moskou zijn.
Ter-Muren is dus weer een werkelijk bestaande wijk?
Ja, ge kunt die hier in Erembodegem zien. Er staat een bordje ergens met
Termurenlaan op. Het is een wijk, waar dat kapelleken van Termuren staat, dat ik in
De Kapellekensbaan als centraal punt gekozen heb. Ondineke zit daar elke dag voor
O.L. Vrouwke te lezen maar op zeker ogenblik, als ze geld nodig heeft, breekt ze de
offerblok open, pikt de centen en gaat daarmee naar de stad waar ze zich iets koopt
enz. Ondineke is het beeld van de mens zoals ik éne ben, en zoals gij misschien toch
ook iemand zijt, die vandaag braaf zit te lezen en een uur nadien een diefstal of een
moord kan plegen. Wij zijn mensen he, met al onze deugden en gebreken.
Bert Decorte zegt dat men dat boek de bijbel - andermaal! - de bijbel van de anarchist
zou kunnen noemen.
De tedere anarchist dan zoals we straks zeiden, dus iemand die tegen alles in opstand
komt, tegen alles vecht, maar die toch geen bom in de hand zou nemen om die bom
te gooien, maar op een lieve en tedere manier het tracht op te lossen. Ik voel me
eigenlijk verwant met Ghandi, als ge u Ghandi
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nog herinnert, die meneer die daar in zijn blote liep, met een lendendoek. Ik zou dat
ook graag doen, in mijn blote lopen, met een lendendoek en opkomen voor wat ik
verlang, hoe ik de wereld wens. En als er dan iets tegengaat, gewoon in hongerstaking
gaan. Geen bom smijten maar zeggen: ik doe niet meer mee.
Eigenlijk een konstruktieve anarchist.
Ja, een opbouwend anarchist inderdaad. Nadat Zondagspost verdwenen was, werd
er een weekblaadje uitgegeven door Ontwikkeling, - ik herinner me de naam niet
meer, het was Het Parool of zoiets - en ze hadden mij gevraagd om daarin ook een
kursiefje te schrijven. Ik heb dat kursiefje genoemd Ook de afbreker bouwt op. Dat
was de titel van het kursiefje, wekelijks opnieuw. En daarin heb ik iedereen tegen
de schenen geschopt waarvoor veel mensen kwaad op mij geweest zijn. Het kon mij
niet schelen, trouwens al die mensen zijn ondertussen bekeerd en de groten ervan
zijn dood. En de anderen, die oud geworden zijn, die zeggen: bah, in zekere zin hadt
gij gelijk, als ik jong geweest was, zou ik dat ook gedaan hebben! Ja, dat kursiefje
heette: Ook de afbreker bouwt op. Ik moet dus alles kapotslaan om iets nieuws te
kunnen bouwen.
In uw ‘Zomer te Ter-Muren’ hebt u het vaak over ‘de enkeling in de wereld van de
barbaren’. Waarom noemt u die wereld de wereld van de barbaren?
Omdat ik altijd de indruk heb gehad, dat die mensen rondom mij, waarmee ik gepraat
heb en waarmee ik iets opgebouwd heb, dat die mensen dan toch niet hetzelfde wilden
als ik. De ene werd minister en de andere werd direkteur op het ministerie. Dan had
ik toch het gevoel, nou, die mensen verlangen toch niet hetzelfde als wat ik verlang.
En ik voelde dat aan alsof zij barbaren waren. Ja, barbaren, waar zou ik die titel... ik
geloof dat ik de benaming ergens
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bij de Grieken vandaan gehaald heb. De Grieken hadden hun eigen kultuur en op het
moment dat de Romeinen binnenkwamen, de Romeinen wier leger bestond uit boeren,
dachten de Grieken: och kom, waarom zouden we daartegen vechten? Het zijn een
hoop boeren, laat die gerust binnenkomen, wij zullen ze wel beschaven. Zij bezagen
de anderen dus als barbaren. Zo zie ik de anderen die het niet met mij eens zijn als
barbaren, wat niet uitsluit dat die anderen omgekeerd mij als een barbaar kunnen
beschouwen! Maar het gaat ook nog verder. Ik zie de techniek, die de mens
overweldigt, ik zie de doorgevoerde mechanizatie, die van de mens een robot maakt.
Aan de andere kant zie ik al die jongens, die in andere uitersten terechtkomen en
ontsporen in drugs en spuitjes. Is dat een protest of niet meer mee kunnen? Ik heb
me verzet door boeken te schrijven maar het is iedereen niet gegeven op die manier
verzet te plegen. Wat moeten die jongens doen, die met die machines niet overweg
kunnen, die niet verstandig genoeg zijn om naar school te gaan, die niet sterk genoeg
zijn om in de mijnen te werken, die een beetje dichter of artiest willen zijn? Die gaan
kapot in onze wereld.
Ik kan het nog een beetje erger maken: ik ben een barbaar, want u hebt eens
geschreven dat zij die positieve waarden aanvaarden, barbaren zijn. Waarom ben
ik een barbaar?
Een barbaar? Ik denk dat elke mens dat is die positief is, die een uitgestippelde lijn
heeft, die zegt: daar gaan we naartoe, en die verder geen rekening houdt met
menselijke afwijkingen en b.v. niet kan zeggen: och ja, kom, die mens is moe, of die
heeft een pintje te veel gedronken, hij is zat, of die is een beetje ziek of zo, maar die
voorstaat dat die mensen uitgeschakeld moeten worden, gelikwideerd, gij begrijpt
het woord likwideren, omdat men moet voortgaan naar dat doel. Ik vind dat barbaars,
ik vind dat onmenselijk, ik kan me daar niet bij neerleggen.
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Het is niet omdat u aan positieve waarden gelooft dat u zo regelrecht naar het doel
gaat.
Ja toch. Mag ik het even over Jezus hebben?
Ga uw gang.
Jezus is voor mij een formidabele meneer geweest, een grote man waarvoor ik het
echt heb, waar ik mee meevoel, mee meeleef. Als ik zijn bergrede lees, de bergrede
van Jezus, dan voel ik daarin geresumeerd al wat ik zelf verlang. Maar daar heeft de
Kerk iets onmenselijks van gemaakt: het doel is de eeuwigheid en het doel is dit en
dat. En daarvoor zijn honderden mensen op de brandstapel gestorven. Dat lag toch
niet in Jezus zijn bedoeling, mensen die twijfelden of niet akkoord gingen, op de
brandstapel te brengen en zo. Hetzelfde is gebeurd in de Franse revolutie: enkele
mensen dachten: nu gaan we een schonere, een betere maatschappij opbouwen, maar
al die mensen die twijfelden of die niet akkoord gingen of die een ander gedacht
hadden, die gingen het schavot op en werden de kop afgekapt. Dat is in Rusland
gebeurd, waar al die mensen naar Siberië werden gestuurd en omgebracht. Daar kan
ik me niet bij neerleggen.
We zouden ons natuurlijk akkoord moeten kunnen stellen over de bepaling en de
betekenis van die positieve waarden, want we zijn het hier natuurlijk roerend eens.
Maar toch blijft het zo dat ik bepaalde positieve waarden aanvaard.
Maar wat is een positieve waarde? Lenin had gelijk. Waarom? Omdat Lenin gelijk
moest hebben. Hij moest gelijk hebben omdat hij miljoenen mensen naar een doel
moest leiden. En om dat doel te bereiken, moesten duizenden en duizenden van
honger kreperen of zo. Maar als hij nu had gedacht: och God, die mensen kreperen
van honger, ik moet ermee ophouden, dan had hij nooit het
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positieve doel dat hij beoogde bereikt. Hij moest dus om dat positieve doel
onmenselijk zijn. Dat een wereldhervormer, noem hem Jezus, Marx, Lenin of hoe
ook, dat die honderden en duizenden mensen opoffert om ergens een objektief doel
te bereiken, daar ga ik niet akkoord mee.
Wij zijn van een andere bepaling uitgegaan voor die positieve waarden. U hebt ze
nu in een ander licht gesteld. Ik dacht aan heel ivat anders.
Dan moeten we beter afspreken! Maar ik wil nog iets zeggen over die barbaar. Of
gij een barbaar zijt, zou ik maar kunnen weten als we voortdurend met mekaar in
aanraking kwamen en ik me gekwetst zou gaan voelen of beledigd in mijn diepe
gevoelens. Dat staat trouwens ook in Zomer te Ter-Muren. Het is natuurlijk ook zo
dat ik voor u een barbaar kan zijn, als ik dingen zeg of doe die u kwetsen. Zo duidelijk
te omschrijven is dat nu ook weer niet. In mijn laatste boek Het nieuwe onkruid tracht
ik dat te definiëren. Er is daar een meisje dat het eenvoudig oplost door te zeggen:
dat is een toffe en dat is een kloot. Maar waarom is het zo? De man die voor mij een
toffe is, kan voor u dan weer een kloot zijn!
Daar moeten we bij een andere gelegenheid toch eens dieper op ingaan. U hebt
volgens een aantekening in ‘Zomer te Ter-Muren’ elf jaar gewerkt op ‘De
Kapellekensbaan’, van 1942 tot 1953. Waarom zo lang? Schreef u het moeilijk?
Nee, maar zeer gewetensvol. Telkens als ik een hoofdstuk over Ondineke af had, las
ik dat stuk voor aan vrienden en sprak er dan met hen over. Eigenlijk ging het zoals
dat in De Kapellekensbaan staat. Ik deed dat omdat ik zeker wilde zijn van wat ik
maakte. Aan de andere kant moest ik ook ander werk doen, liefdesverhaaltjes
schrijven, Courths-Mahler zijn om den brode.
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Ook van ‘Zomer te Ter-Muren’ bracht u een gekuiste uitgave. Er werden daar naar
uw eigen getuigenis 104 en een halve bladzijden in geschrapt. Waarom deed u dat?
Was het een toegeving aan de smaak van het publiek of deed u het omdat u zelf
veranderd bent?
Laat ik eerst zeggen dat dat boek verscheen in kipkap: er verschenen daaruit stukken
en stukjes in tijdschriften weekbladen en zelfs dagbladen. Ze leunden sterk bij de
aktualiteit aan en toen het boek verscheen, paste het nog in de aktualiteit. Zovee jaren
later stelde ik vast dat vele van die stukjes hun aktualiteit verloren hadden en die heb
ik dan weggelaten. Het is dus geen zuivering geweest om de een of andere reden.
Uit De Kapellekensbaan zijn stukken verdwenen waarin ik het beleid van de Belgen
in Kongo annviel. Toen er een niewe druk kwam, was Kongo onafhankelijk en hadden
de Belgen er niets meer te maken. Die stukken waren dan voor niemand meer
belangrijk en dus liet ik ze vallen. Want dan kan ik ook schrijven over Vietnam en
over China en over alles en dan zou dat een boek worden van 2000 bladzijden. Ik
heb al de dingen die niets meer met ons hadden te maken, die met dat wat ik wilde
zeggen geen rechstreeks belang hadden, verwijderd om allen die bladzijden te
behouden waarvan ik dacht: dat is van belang voor morgen, dat is van belang voor
over tien jaar of over twintig jaar.
Ik eis als auteur het recht op bladzijden, die ik minder vind, te schrappen. Ik ga
nu niet meer akkoord met wat er in Het nieuwe onkruid staat en ik maak daar nu een
ander boek van. En zonder te boffen kan ik toch wel zeggan dat ik vind dat Zomer
te Ter-Muren beter is sinds die rompslomp er uit is. Ik kan verder nog verwijzen naar
mijn inleiding op het nieuwe Zomer te Ter-Muren. Ik schrijf daar o.m.: ‘Maar algelijk,
de bladzijden waarover een kruis werd getrokken, mogen gerust in de boeken van
eel
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anderen worden bijgeplakt... dan zouden ze tenminste óók wat geschreven hebben.’
En ik verwijs ook naar het advies van Kramiek, held uit dit boek: ‘Wat in uw werk
ontbreekt, is dat wat er te veel in is!’ Ik heb dus helemaal geen toegeving gedaan aan
de smaak van het publiek. In Zomer te Ter-Muren is het schrappen om louter
technische redenen gebeurd, in Mijn kleine oorlog om meer mensen te bereiken en
te beïnvloeden.
Multatuli heeft in zijn ‘Max Havelaar’ ook geprotesteerd tegen de kolonizatiemetodes,
van de Nederlanders dan. Zou de waarde van dat boek dan voorbijgestreefd zijn?
Nee. Ik moet dat zeggen gelijk het is, Multatuli is Multatuli en ik ben maar Boontje.
Ik heb voor Multaluli een zeer grote verering, dat is een grote meneer en met zijn
Max Havelaar heeft hij een boek geschreven dat voor altijd blijft in de Nederlandse
literatuur. En ja, toen mijn Kapellekensbaan verscheen, - het is in Amsterdam gedrukt
en het wordt vooral door de Nederlanders gelezen, voor 80 % door Nederlanders en
voor 20 % door Vlamingen, - dan hebben ze mij in Nederland vergeleken met... of
hebben ze ergens gezegd: de nieuwe Multatuli. Toen voelde ik mij een beetje
beschaamd, want dan dacht ik: nou, nu moet ik naast Multatuli op dat standbeeld
gaan staan, ik, Boontje, en dan gaat Multatuli zeggen: wat voor een... ja, ik kan het
woord hier niet zeggen.
Zo preuts zijn we anders niet meer. Maar de suggestie is duidelijk en krachtiger dan
het uitgesproken woord.
Dus wat voor een... staat er hier nu naast mij. Het heeft eerlijk gezegd nooit in mijn
bedoeling gelegen om een nieuwe Multatuli te worden. Omdat ik één en ander
aangeklaagd heb, hebben ze een vergelijking gemaakt met Multatuli. Maar ik besef
dat Multatuli een veel grotere meneer

Joos Florquin, Ten huize van... 8

58
is dan ik ben en ik zou niet graag naast hem op dat standbeeld gaan staan.
Het zijn toch niet alleen de Nederlanders die u met Multatuli vergelijken. Ik kan een
Vlaming citeren, nl. Bert Decorte, die in de ‘Moderne Encyclopedie van de
Wereld-literatuur’ over u geschreven heeft: ‘Een als “gedrevene”, én om zijn
weergaloze scheppingskracht unieke verschijning in de moderne Nederlandse
literatuur. De enige figuur in onze letteren, in die zin met hem vergelijkbaar, is
Multatuli.’
Wat moet ik daar nu nog op antwoorden?
Ik zou zeggen: zeer vereerd.
Ik ben zeer gevleid. Ik dank Bert Decorte en ik beklaag Multatuli!
*
In Het tussenseizoen wordt in deze kamer de haard aangestoken. Er hangt hier weer
plastisch werk van Louis-Paul Boon: een schilderij over de ruimtevaart: door het
raam ziet men de maan terwijl op onze aarde alles stukgaat zoals de eieren onderaan.
In deze boomwortel ziet de kunstenaar een tot vrouw uitgegroeide figuur.
Boven een koffer hangt deze foto met naakt die de zoon heeft gemaakt en deze
schilderij met heks is van de hand van mevrouw Boon.
Als afscheiding dient een houten kermispaard en als verbinding met het teesalon
fungeert een aantrekkelijke bar.
Naast de schouw staat hier in keramiek een Moeder en kind. Dit schilderij van
Louis-Paul heet Dodenstad, een stad die met gas werd bewerkt.
Op deze foto zien we grootvader Louis-Paul met zijn kleinzoon David en op deze
andere David alleen.
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Op het tafeltje in het midden staat een beeldhouwwerk met fietswiel.
*
Wat heeft de groep ‘Tijd en Mens’ voor u betekend?
Buiten de vriendschap met Jan Walravens en de bijeenkomsten met andere jongeren,
zeer weinig. Het was een gelegenheid om eens samen te komen: we vergaderden bij
Geert van Bruaene in ‘La fleur au papier doré’, we praatten en we dronken een pintje.
Dat was zalig. Het tijdschrift zelf heeft weinig betekenis gehad en ik heb er weinig
aan meegewerkt. We hadden afgesproken dat elk van ons een nummer zou
samenstellen. Toen het mijn beurt was, verzamelde ik al de paperassen in een
kartonnen doos maar vergat er maandenlang naar te kijken. Op zekere dag zei mijn
vrouw: ik doe het. Zij heeft inderdaad het nummer samengesteld en dat is dan ook
het laatste geweest.
Wie waren daar nog bij?
Remi van de Kerckhove, Hugo Claus, Jan Walravens. Hugo bracht dan Simon
Vinkenoog mee en dan was het een geanimeerd leven maar daar was het tijdschrift
geen weerspiegeling van en dat is eigenlijk spijtig geweest. We vormden ook geen
groep die hetzelfde wou: we waren allen individuen, die apart stonden.
Wat zit er in ‘Boontjes uitleenbiblioteek’?
Een verhaal naar het leven geschreven. Wij hebben in Aalst inderdaad een
uitleenbiblioteek gehad: dat was onder de oorlog en dat ging vrij goed want toen
lazen de mensen veel. De oorlog heeft dus ook een goeie kant. We leenden dus
boeken tegen een kleine vergoeding en we deden dat zo sekuur dat we failliet zijn
gegaan.
In Boontjes Uitleenbiblioteek staan dingetjes uit het leven van de natuur geschreven,
zoals Streuvels dat deed over
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het vallen van de blaren en zo. Het zijn stijloefeningen geweest om te leren schrijven.
Later heb ik aan dat boek het verhaal Maagpijn toegevoegd en dan heb ik het boek
Boontjes twee spoken als titel gegeven. Dat stuk Maagpijn is vrijwel in alle talen
vertaald, in het Zweeds, het Noors, het Grieks, het Spaans, het Engels. Het wordt
vaak opgenomen in bundels, waarin ook stukken staan van andere schrijvers.
U hebt een eenpersoonstijdschrift uitgegeven dat u ‘Boontjes Reservaat’ hebt
genoemd. Wie leeft er in ‘Boontjes Reservaat’?
Boon zelf, die om aan de barbaren te ontsnappen zich als een Indiaan terugtrekt in
een reservaat om van daaruit de rest te kunnen blijven bestoken. Ik dacht eerst de
titel Boon aparte te gebruiken omdat ik alles alleen uitgaf. Ik zat proppensvol ideeën
om dat éénmanstijdschrift uit te geven, om iedereen een veeg uit de pan te geven,
om iedereen tegen de schenen te schoppen en zo. Ik heb dan aan mijn uitgever in
Amsterdam gevraagd of dat kon, zo'n éénmanstijdschrift. Die was daar geweldig
entoesiast over en zei: ja, dat gaan we doen. Maar ja, in zo'n Hollandse uitgeverij,
daar staan ik weet niet hoeveel mensen aan de top en de een moest dit weten en de
ander moest dat vragen, en het moest in de beheerraad, en dat duurde, och, bijna een
jaar eer het jawoord kwam. Toen had ik geen goesting meer. Ik stond op dat moment
op een keerpunt, op een soort van keerpunt, en ik dacht: Ja, hoe moet ik het eigenlijk
expliqueren, zonder iemand te kwetsen, links of rechts? Van mijn 17e jaar stond ik
dus op de barrikaden, ik bereikte nu een bepaalde leeftijd en dacht: ik sta toch al lang
genoeg op de barrikaden, ik zou nu graag even verdwijnen en een pintje gaan drinken,
en een beetje gaan rusten. Ik heb dat tijdschrift dan maar Boontjes Reservaat genoemd.
Boontje trok zich terug in zijn reservaat.
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Maar hij bleef toch nog altijd schieten?
Bah neen, schieten dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Schoppen dan toch.
Geschopt ja, niet geschoten. Ik heb altijd getracht iedereen een geweten te schoppen,
maar zonder ze zeer te doen, het was er een beetje naast schoppen eigenlijk, dat ze
gewaar werden dat er iets gebeurde. Dat woord schoppen is eigenlijk ook een beetje
overdreven geworden. Raymond Brulez heeft me dat eens verweten - Raymond was
een heel goede vriend, die kwam hier voortdurend in huis - en die zei: maar au fond
is dat toch eigenlijk ook iets fascistisch, dat ge de mensen wilt schoppen... Ik heb
daarop geantwoord: ja maar, Raymond, kijk, dat schoppen is iets symbolisch. Ik wil
de mensen een geweten ‘bezorgen’. Ik heb het een beetje overdreven gezegd en dus
geschopt.
Geeft u eens een idee waarover het ging in dat tijdschrift?
Een idee geven waarover het ging, is niet zo moeilijk; een idee geven over wat ik
eigenlijk wou, is veel moeilijker. Want ik wou daarin tekeer gaan tegen alles, tegen
de maatschappij, tegen de literatuur, tegen, och, noem maar op, tegen alles. Portretten
van filmsterren, pin-up girls, grote geldverdieners, steden en uitvindingen. Enkele
titels zijn: Stad Brussel in oerwoud, Zon in zakken, Over snobs, Brieven uit cel 105.
Reservaat zit vol reakties op aktuele gebeurtenissen, betogen, zelfgesprekken,
protesten, vloeken, kommentaren. Het is een uiting van mijn tegendraadse liefde
voor het leven.
Hoeveel nummers verschenen ervan?
Een nummertje of vijf, geloof ik. Ik had er zo weinig aandacht aan besteed, dat ik
die nummertjes zelfs gewoon niet bewaard heb. Ze zijn verzwonden. Onlangs heb
ik gehoord
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dat nummer één of nummer twee van dat Reservaat onvindbaar is geworden en dat
het in een Hollandse uitgeverij, neen antikwariaat noemen ze dat, voor honderd
gulden of zoiets te koop ligt. En ik heb er geen van. Maar het geheel is in boekvorm
verschenen.
‘De kleine Eva uit de kromme Bijlstraat’ is een gedicht, een verhalend gedicht. Wat
is het tema?
De moord op een kind ergens in Amsterdam of Oostende. Het is een heel tragisch
verhaal van een kindje uit een van die volksbuurten dat verkracht werd en men weet
niet wie de dader is. In de buurt woont een simpele jongen, die Vogel heet - in al wat
ik schrijf, ben ik tamelijk symbolisch - en die jongen wordt daarvoor aangehouden.
Maar men heeft in de buurt ook een man gezien in een donkere regenjas. En daar
gaat het hele proces om. Dat meisje wordt gevonden in, wat ik noem, de vage gronden,
- het schijnt dat dat ook een woord is dat niet in de Nederlandse taal bestaat, vage
gronden, dat dat van het Frans komt, les terres vagues. Ik heb er dus vage gronden
van gemaakt, dus gronden waar onkruid en van alles groeit. De recherche komt erbij
te pas, enz. Heel dat proces enz. is allemaal echt, steunt op de werkelijkheid. Ik had
de berichten uit de kranten geknipt, ze aaneengeplakt en heb er dan poëtisch proza
of prozaïsche poëzie van gemaakt. Ik heb er de Henriëtte Roland Holstprijs voor
gekregen: het was de eerste keer dat deze prijs werd gegeven aan een gedicht dat
geen gedicht was.
Men heeft dit gedicht een collage genoemd. Daar heeft de relatie schrijver-schilder
gespeeld?
Ja, ja, collages, ze hebben dat ook van Menuet gezegd. In Menuet heb ik bovenaan
kranteknipsels geplakt. Is het onderaan?
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Ja, het is onderaan.
Ik weet het niet goed meer, het is 20 jaar geleden dat ik het nog gezien heb. Maar
onderaan of bovenaan, het heeft geen belang. Ja, ze hebben dat gezegd, collage. Ik
heb daar in de tijd niet aan gedacht, dat woord bestond misschien nog niet in die tijd
toen ik dat deed... Het is best mogelijk, collage.
Speelt hier de relatie schrijver-schilder?
Met dit verschil dat ik met schrijven meer resultaten heb bereikt. Voor het schilderen
en het tekenen ontbreekt mij de techniek, ik wou in die kunst hetzelfde bereiken maar
dat is nier gegaan: ik kon het makkelijker zeggen met woorden.
Kijk eens naar dat schilderij daar: het stelt de dood van Marilyn Monroe voor. Die
boomwortel doet een beetje aan een hinde denken, een geschoten hinde, en onderaan
ziet ge Marilyn die van het licht in de duisternis verdwijnt. Ik zou die tragedie beter
in woorden kunnen uitdrukken.
De dood van Marilyn Monroe heeft u sterk aangesproken.
Ik heb heel veel van Marilyn Monroe gehouden. Ik vond haar een van die typische
wezentjes zoals er overal in onze samenleving bestaan. Men buit de vrouw uit in
onze maatschappij, men maakt van een vrouw een objekt, iets dat moet dienen voor
reklame. Gij ziet op die reklames die meisjes staan die hun panties of hun b.h.'s
aanprijzen, sigaretten of frisdrank of zoiets, - ik zou coca cola zeggen, maar dat mag
niet. Wat de Dolle Mina's doen, is misschien dwaas, maar au fond hebben zij gelijk.
De vrouw is in onze maatschappij een objekt geworden en daar heeft Marilyn Monroe
zich heel alleen tegen verzet. En dan nog wel in Amerika waar de dollar God is.
Marilyn heeft heel mooie boutades gemaakt, geen aforismen die door haar managers
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werden uitgevonden, maar die zijzelf bedacht heeft. Toen ze met Arthur Miller
trouwde, zei ze: ik ben de Venus van Miller geworden!
Een van haar laatste heeft ze uitgesproken toen ze met haar laatste film bezig was.
Ze moest om 8 of 9 uur in de studio zijn en ze kwam een half uur of een uur te laat.
Die Amerikanen, die in minuten en sekonden en dollars rekenen, maakten zich kwaad
en zeiden dat het zo niet kon. Toen zei Marilyn: kijk eens, ik ben de trein van 8 u.
10 niet, ik ben Marilyn Monroe. Ze hebben haar dan toch buitengegooid en vier
dagen later heeft ze dan zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven in een
maatschappij waarin een mens de trein van 8 u. 10 moet zijn. En daarom vind ik ze
bewonderenswaardig, omdat ik ook niet kan leven in een maatschappij waar de trein
van 8 u. 10 toekomt.
Leest u eigenlijk graag poëzie?
Heel graag. Ik hou trouwens van alle vormen van kunst behalve van toneel. Ik lees
wel toneel maar ik kan er niet naar gaan kijken: ge moet daar te lang blijven zitten
zonder een sigaret of een glas bier of wat beweging. Ik hou ook niet van klassieke
muziek: Beethoven en Mozart vind ik te gemaakt. Maar ik ben dol op jazz en op...
gregoriaans. Ik heb hier prachtige platen met gregoriaanse muziek. Leg eens een op,
Jeanneke, als geluidsfond!
Past anders niet zo goed bij het boek waar ik nu over moet spreken, ‘Niets gaat ten
onder’, van 1956. Dat is een bijzonder hard boek.
De titel herinner ik mij, het jaartal niet meer. Daar heb ik de mechanische samenleving
willen uitbeelden. Wij worstelen voortdurend met techniek en ik versta niets van
techniek en ik ga daaraan kapot. Ik heb mijzelve weerspiegeld in iemand, in nog een
grotere snul, in een brave onnozele jongen, die in een technische school terechtkomt,
die ik
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Technica of Mechanica noem. Daarmee heb ik symbolisch onze wereld voorgesteld.
En die hele school is zo vol harde afschuwelijke dingen, dat elke mens daarin ten
onder moet gaan. Maar de man brengt het van leerling tot leraar, tot onderdirekteur,
tot direkteur, hij klimt steeds hoger, tussen de meest afschuwelijke dingen, door
korruptie, ontucht, moord, doodslag en wat weet ik allemaal. Hij wordt en doet dat
allemaal onder de impuls van zijn gewetenloze vrouw, die haar man dwingt iets te
worden in de maatschappij en daarvoor alle middelen gebruikt. Zij is eigenlijk een
monster van egoïsme dat haar slag thuishaalt en hij is het eigenlijk evenzeer door
zijn ruggegraatloosheid. Hij heeft een liefdesavontuur met twee vrouwen waarvan
hij de ene, Margaret, worgt waar hij eigenlijk Eva wilde vermoorden. Zijn vrouw
speelt het toch weer klaar die zaak in orde te brengen, zodat hij zijn maatschappelijke
positie bewaart. Het leven gaat verder, niets gaat ten onder. Op het einde van het
jaar, bij het uitreiken van de diploma's, houdt de man altijd een spreekbeurt en zijn
geliefkoosd tema is: ‘Niets gaat ten onder’. Op het laatst van het boek, als hij weer
zijn spreekbeurt heeft gehouden, hoort hij een leerling zeggen: de kurk was weer
bezig. En dan denkt hij: de kurk, wie zou dat zijn? Dan beseft hij plots dat hij de
kurk is: alles gaat ten onder behalve een kurk, de kurk blijft altijd boven. Bij ons
noemen ze dat een stopsel en ik had dat boek eigenlijk willen noemen ‘Het stopsel’,
maar omdat dat Aalsters beschaafd Nederlands was, heb ik van die titel afgezien en
dan toch maar gezegd Niets gaat ten onder.
De vrouw speelt wel een erge rol in dat boek.
Ja, de vrouw. Ik hou heel veel van de vrouw, ik vind ze een teder, beminnelijk wezen.
Maar sommige vrouwen zijn echte heksen, die er echt aan meedoen om van onze
wereld een vuile boel te maken. In dat boek heb ik dan een keer
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mijn gal tegen hen uitgespuwd en eerlijk gezegd, ik heb er toch een beetje spijt van
want ik heb het er een beetje te dik opgelegd. Ik heb van dat boek iets gemaakt dat
één vuiligheid is, één weerzinwekkend ding bij zover dat iemand die dat leest, moet
denken: maar zo is onze wereld toch niet. Ik had daar ergens een figuur in moeten
brengen die schoon was, die een beetje licht, een beetje zon bracht zodat de lezer
inderdaad zou gedacht hebben: onze wereld is slecht maar die was daar toch en dat
was toch een schone mens. Dat heb ik helaas niet gedaan, ik heb het zo slecht mogelijk
gemaakt.
Is het ook niet een wat onwaarschijnlijk verhaal?
Het is niet onwaarschijnlijk, het is zo, maar ik mocht het niet zo gedaan hebben.
Vindt u het een goed boek?
Nee, ik vind het een slecht boek omdat ik vrees dat ik de mensen te mistroostig maak.
Mijn doel is de mensen op iets te wijzen, aan te tonen dat dit en dat verkeerd is, maar
ze dan toch ergens een lichtpunt te geven. En in dit boek is alles zo deprimerend dat
zij als zij aan het einde het boek toeslaan, in het water zouden springen, of een tubeke
slaappillekes zouden nemen, lijk Marylin Monroe. Ik zal dat boek nog wel eens
herschrijven.
Dan komen we aan ‘De bende van Jan de Lichte’. Van dat volksboek hebt u een
typisch Boon-boek gemaakt.
Een mens bestaat uit vele uitersten. De tedere anarchist die ik ben, heeft er ook van
gedroomd met het wapen in de hand de maatschappij te veranderen en te verbeteren.
Maar ja, in de grond ben ik een sukkel, ik kan niet met een fiets rijden, ik kan niet
met een auto rijden, ik zou heel zeker met geen revolver kunnen schieten, en ik heb
dat ontladen op die Jan de Lichte, die roverskapitein die postkoetsen
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durft aan te houden of gendarmen omver te schieten enz. Ik heb van Jan de Lichte
een soort verzetsheld gemaakt, een van die romantische figuren uit de 19e eeuw of
de 18e eeuw, een soort van Robin Hood, die geld stal van de rijken om dat aan de
armen te schenken. Dat heb ik in Jan de Lichte een beetje willen weergeven.
Jan de Lichte was inderdaad eigenlijk een bandiet en u hebt er een held van gemaakt.
U hebt wel duidelijk een zwak voor mensen die buiten de wet staan?
Altijd gehad en ik zal dat altijd blijven hebben. Ik heb altijd bewondering, liefde,
genegenheid gehad voor mensen die buiten de wet staan. De fijnste jongens aarden
vaak niet in de maatschappij en blijven er buiten staan. Schavuiten zijn dikwijls
slachtoffers van de maatschappij. Dat heb ik nog ondervonden toen ik soldaat was.
Ik heb daar een jongen gekend die als een echte bandiet werd beschouwd en
voortdurend in het cachot zat. Dat was eigenlijk de braafste jongen die ge u kunt
indenken, absoluut-eerlijk, maar hij kwam voortdurend in opstand tegen de
reglementen en tegen al die dingen die nauwkeurig uitgestippeld lagen. Die jongen
kon daar niet mee leven en die kwam dan in opstand. Hij was te impulsief en als iets
hem niet aanstond, dan gaf hij een lap en zo zat die voortdurend in het cachot. Ik
leefde met die jongen mee, ik kan het niet verhelpen, ik ben zo.
Ge moet in het leven ook een beetje chance hebben. Er zijn mensen die even slecht
zijn, maar die geluk hebben en zelfs minister worden. Dat is een kwestie van
aanpassingsvermogen, dat die schavuiten niet hebben. Was Jezus ten slotte ook niet
iemand die in opstand kwam en wegens wangedrag werd veroordeeld?
Het boek heeft ook een eigen stijl.
Ik heb u al gezegd dat ik dat eerst in feuilletonstijl ge-
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schreven heb en dat ik er dan een serieus boek van heb willen maken. Ik heb de toon
van het oude volksboek bewust willen bewaren met formuleringen als: de lezer ziet
wel dat... enz. Aan het einde van een hoofdstuk heet het: ‘En nu, terwijl Jan de Lichte
ook achter deze laatste op zoek gaat, verlaten wij hem een ogenblik... Wij zullen
hem straks terugzien, op de markt van Aelst.’ Dus echt in de oude toon. Toen het
boek verschenen was, was er toch een Hollander die de parodie niet doorhad en die
mij verweet dat ik op een te ouderwetse wijze schreef!
U hebt voor dat boek autentieke kronieken gebruikt.
Ja, uit het archief van Aalst. De vonnissen liggen daar en ik heb die nagekeken. Al
de mensen die in de vonnissen vermeld staan, heb ik ten tonele gevoerd: de namen
en de feiten kloppen maar verder heb ik mijn inspiratie vrij laten werken en heb ik
alles naar mijn eigen opvatting geïnterpreteerd, want uiteindelijk heb ik er een
verzetsverhaal van gemaakt.
Ik heb er dan acht jaar later nog een vervolg op geschreven: De zoon van Jan de
Lichte. In de zoon heb ik een beetje mezelf gezien, want ik vond dat ik in dat eerste
boek toch een beetje mis was geweest en dat als ik zelf Jan de Lichte zou zijn geweest,
het helemaal anders zou zijn verlopen. Als ik maar de moed had gehad zou ik een
roverskapitein zijn geweest. De zoon van Jan heet Louis de Lichte en dat is een
labbekak, die niets durft. Hij eindigt niet op het schavot maar op een kasteel waar
hij twee jonge vrouwen heeft... Hij is dus absoluut geen held.
Uw roman ‘Menuet’ van 1955 is geen sociale roman. Hij behandelt een
driehoeksgeval. Er wordt gezegd dat u van dat boek het meest houdt.
Ja, ja. Iedereen zegt dat De Kapellekensbaan en Menuet mijn beste boeken zijn. Dus
geloof ik het ook. Maar het een
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driehoeksgeval noemen, is toch eigenlijk niet juist. Ik heb in dat boek drie
mensentypes van onze tijd willen schetsen: een man, een vrouw en een meisje, die
trouwens geen naam hebben. In de vrouw heb ik het type willen uitbeelden van
iemand die in deze tijd in iets gelooft: wij moeten ergens heen, wij moeten naar de
eeuwigheid of naar een nieuwe toekomst. Wij moeten ergens een doel bereiken en
ondanks alles wat er rondom ons gebeurt, moeten wij in dat doel blijven geloven en
moeten we dat doel nastreven. Heel haar leven is dus op dat doel afgestemd maar
dat maakt haar ook tot een koel, koud, diepvrieskoud mens.
Naast haar leeft haar man en die is het symbool van het individu dat twijfelt en
zich afvraagt: is er een doel? Wat heeft het allemaal voor zin? Is het echt nodig dat
wij naar iets streven? Kunnen we niet gewoon leven: eten, opstaan, eten, slapen,
gewoon leven ja? Moeten wij ons altijd zorgen maken voor ginder ver, de hemel of
de toekomst en zo? Zijn seksuele nood is bevroren omdat hij zolang in vrieskelders
heeft gewerkt en die zijn dan weer het symbool van de moderne maatschappij. Als
hij verneemt dat zijn vrouw zwanger is, wordt hij bezeten door de angst dat dat kind
weer een mens gaat zijn zoals hij er een is en het is voor hem een echte opluchting
als blijkt dat het een kind van een ander is.
En daarnaast hebt ge dan het hulpje, dat de jeugd symboliseert, de jonge mensen
van vandaag die daar helemaal niet meer mee inzitten, die aan alles hun pollevieën
vegen, die gewoon leven, die met alles de aap houden en lachen en drugs nemen en
zo. Een toneeltje dat de verhouding wel duidelijk typeert is dit: de man gaat met het
hulpje in de tuin, waar de vrouw aan het wieden is. Het hulpje blijft staan bij de
dovenetels en zegt: dat zijn mooie bloemen he. Ze zegt dat net op het ogenblik dat
de vrouw zich inspant om haar tuin van onkruid te zuiveren en dus die
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dovenetels wil verwijderen. De jeugd leeft zoals ze graag leeft.
U reproduceert hier op elke bladzijde kursief gedrukte kranteknipsels en daarboven
loopt dan het verhaal, de drie monologen. Is het een verarming als men die
kranteknipsels niet leest?
Helemaal niet. Die kranteknipsels vormen de achtergrond van heel het boek, waarin
niets gebeurt. In die vrouw en in dat meisje ontstaat een monoloog, die eigenlijk op
niets slaat of alleen maar op de doodgewone dingen van elke dag. De personages
zeggen maar een paar woorden en voor de rest zitten ze maar te denken. De vrouw
vraagt b.v.: zal ik koffie zetten of zal ik aardappelen schillen? De man houdt zich
alleen bezig met kranten uit te knippen en met knopen op te rapen, die hij in een
doosje bergt. Maar bovenaan heb ik die stroom van ontzettende, afschuwelijke
gebeurtenissen geplaatst, van moord en verkrachting en ellende en wat weet ik
allemaal. En dus al die dingen, die daar bovenaan staan - of onderaan zegt gij, het is
te lang geleden dat ik het boek nog gezien heb, maar het heeft verder geen belang in die kranteberichten staan dingen die ook met hen zouden kunnen gebeuren. De
lezer krijgt voortdurend het gevoel: dat gaat nu ook met hen gebeuren, maar het
gebeurt niet. Het gebeurt met duizenden mensen niet, maar af en toe gebeurt het wel
met iemand. Dat is het wat ik met dat boek heb bedoeld.
Ik heb er lang aan gedacht van dat boek een toneelstuk te maken. De personages
op het toneel zouden alleen maar zinnen zeggen als: zou ik geen patatten gaan schillen,
zal ik koffie gaan zetten? Daar tussenin zou men op de geluidsband hun gedachten
horen verwoorden en terzelfder tijd zou er een film geprojekteerd worden, waarin al
de afschuwelijke dingen zouden worden getoond die in de wereld gebeuren: Biafra,
Ghana, Vietnam en noem maar verder op.
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U hebt sprookjes geschreven en wel ‘Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen’
(1957), waarin surrealistische motieven aan bod komen.
En ook erotische. Ik heb eenvoudig de sprookjes van Grimus verwerkt maar al de
afschuwelijke dingen, die Grimus verhaalt, heb ik nog aangedikt, opgepept en met
wat sarkasme nog vreselijker gemaakt. Dat is een facet van mij: plezier hebben in
iets dat kapot gaat. Dat komt wel meer voor: als er een huis in brand staat, zijn er
altijd mensen die plezier hebben als ze de boel in elkaar zien storten. Toen Rome
brandde, waren er ook die blij waren...
Vijf jaar later voegt u aan deze bundel een verhaal toe ‘Blauwbaardje in Wonderland’.
Het boek heet dan ‘Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes’.
Blauwbaardje is een meisje.
Haar moeder heeft donker haar en haar vader is een boer. Eigenlijk is ze een kind
van een kabouter. De man vraagt aan zijn vrouw waarom het meisje ‘Blauwbaardje’
moet heten en dan antwoordt de vrouw: dat zult ge later wel begrijpen. Laat dat ook
mijn antwoord zijn.
Die grimmige sprookjes heb ik op de trein geschreven: ik moet elke dag van
Erembodegem naar Aalst en vandaar met de trein naar Gent, voor de krant. Ik zat
daar toch maar mijn tijd te verliezen en daarom schreef ik ondertussen zo nu en dan
een zinnetje en dan weer een zinnetje. Het is eigenlijk de enige keer in mijn leven
dat ik op elk zinnetje gelet heb, in elk zinnetje zit iets pikants.
Een spel met de taal?
Een spel met de taal, een spel met woorden. Een van die sprookjes heet De cyclopen
van Schellebelle en op zekere dag heeft een meneer mij een brief geschreven om te
vragen waarom die cyclopen van Schellebelle waren. Ik heb enkel
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kunnen antwoorden dat ik elke dag Schellebelle voorbijrijd. Later heb ik daar dan
Blauwbaardje aan toegevoegd.
Een sprookje dat zijn oorsprong vindt in het seksuele?
Het verhaalt de seksuele ontwikkeling van een kind dat meisje wordt. Heel haar
seksuele beleving wordt verbloemd verteld in een pornografisch verhaal, ge kunt het
ook poëtische erotiek noemen: het meisje gaat eerst met een kabouter naar bed, dan
met de prins, dan met de koning.
Ik heb op dat verhaal ooit een vervolg geschreven dat Blauwbaardje in de ruimte
heet en daarin gaat het meisje met een ruimteschip mee. Ik heb het nooit gepubliceerd
omdat, toen ik ermee klaar was, juist de film Barbarelle uitkwam en de overeenkomst
met de reis van mijn Blauwbaardje in de ruimte was zo flagrant, dat iedereen zou
gedacht hebben dat het plagiaat was. Daar zat anders wel wat in: Blauwbaardje opent
een ruimtebar en maakt nog alle soorten gekke karpersprongen.
Het is wel een beetje verwonderlijk dat Blauwbaardje een meisje is...
Daar kan ik een uitleg voor geven maar hoe moet ik dat doen? Zoudt ge me liever
niets anders vragen?
Ik kan anders proberen u te helpen. Blauwbaardje is een opgroeiend meisje dat
volgens Weverbergh, die uw werk goed kent, ook het meisje is van ‘Menuet’. Is het
waar dat dat meisje in heel uw oeuvre uw hunker naar het ongerepte symboliseert?
Naar het ongerepte, naar het zuivere, dat heeft hij inderdaad geschreven. Misschien
is dat wel waar maar ik herinner me in dat verband een gebeurtenis met Weverbergh
en Hugo Claus.
Hugo Claus had Omtrent Deedee geschreven en Weverbergh had dat ook grondig
bestudeerd en uitgelegd met
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verwijzingen naar de Griekse literatuur, naar de Romeinse literatuur, naar de
middeleeuwse enz. en hij had dat allemaal op grote stukken bruin papier uitgestippeld.
Ik was toen bij Hugo, hij woonde toen nog op de Predikherenlei in Gent. Weverbergh
legde heel de vloer vol papieren met pijltjes naar hier en pijltjes naar daar en dat
verwees naar de Griekse literatuur en dat verwees naar wat weet ik allemaal. En
Hugo Claus keek dat allemaal na en zei tot Julien: gij zijt de enige die mijn boek
gelezen en begrepen hebt. En Julien, die was zo gelukkig als wat, rolde al die papieren
op en ging weg. Toen zei Hugo tegen mij: wat dat die mens daar toch allemaal in
ziet...
U probeert dat natuurlijk ook in mijn schoenen te schuiven maar ik verwijs dan naar
een feit. Op het einde van het verhaal Blauwbaardje ‘ontrukt de auteur het meisje
uit de sprookjeswereld en... huwt haar’. Dat is meer dan een briljante literaire vondst.
Weverbergh spreekt hier van een Lolitacomplex. Mag men naar de diepte peilen?
Men mag naar de diepte peilen, voor mij mag alles, maar ge zijt op dit moment bezig
met steeds maar meer penibele vragen te stellen. Ik heb mij in mijn werken, als ik
het mag zeggen, in mijn blote gezet. Als gij mij nu nog meer vraagt, dan moet ik mij
nog meer in mijn blote zetten. Als ge het toestaat, zou ik daar toch liefst mee
ophouden.
Dat doe ik dan onmiddellijk. Alleen nog dit: houdt het ook niet ergens verband met
uw verlangen naar een dochtertje, dat u niet hebt?
Dat is inderdaad waar. Ik heb wel opgekeken toen iemand in Nederland schreef dat
men in de boeken van Boon kon zien dat hij geen dochter had. Dat was een klets in
mijn gezicht. Die vent ontdekte ineens de waarheid.
‘De paradijsvogel’ (1958) is een mytisch verhaal op het
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tema van het panseksualisme. Wat betekent dat voor u?
Ja, kijk eens, dat panseksualisme is iets dat de mensen, die het boek besproken hebben,
hebben uitgevonden. Ik heb willen aantonen dat het seksuele de drijfkracht is van
heel ons bestaan. De paradijsvogel symbolizeert de fallus en ik heb willen aantonen
dat onze ganse maatschappij, onze godsdienstzin en onze filmster-verering niets
anders zijn dan een verering van deze fallus. Mijn bedoeling was gewoon er op te
wijzen dat in onze stad van vandaag, New York, Londen, Amsterdam, Brussel of
noem maar op, net hetzelfde gebeurt als in Babel of in om 't even welke stad van de
oertijd. Ik heb voor deze tijd enkele personages samengebracht: Beauty Kit, waarin
ik de verering van de vrouw bij ons voorstel en waarvoor ik Marilyn Monroe als
model heb gekozen. Het is de afgodsverering voor de vrouw die geen vrouw meer
is, maar een geprefabriceerd droombeeld. Als flagrante tegenstelling is er dan de
man die de vrouw haat, die vrouwenmoordenaar wordt, de John Christie die in Londen
al die vrouwen heeft vermoord. Daarnaast hebt ge dan die meneer E.H. Ramadhoe,
- die E.H. kan natuurlijk Ernest Henri betekenen maar ge kunt er ook eerwaarde heer
van maken - die zich bezighoudt met het verzamelen van foto's van naakt om daarmee
een studie te maken over seks, de ontwikkeling of de teloorgang van de seks in onze
maatschappij.
U gaf het boek als tweede titel ‘Relaas van een amorele tijd’.
Al wat de mensen in het boek doen, wordt hun ingegeven door een ontspoorde erotiek.
Er is daar een bokser die ik ook als tegenstelling gebruik. Dat is een geweldige vent
met een brede borstkas en met spierballen maar die eigenlijk een machteloos man
is. Op het ogenblik dat hij met Marylin Monroe, enfin met de dame die Marylin
voorstelt,
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naar bed moet gaan, valt hij in onmacht. Hij krijgt een soort van vallende ziekte en
er komen spoken uit zijn mond, die bijbelse verhalen beginnen te vertellen. Zo horen
we hoe de godsdienst werd uitgedacht. Uit wat anderen vertellen, horen we hoe de
stad ontstond, hoe het leven vroeger net zo was als nu, hoe de stad voortbestond, hoe
de verering van de vrouw er kwam enz. dat is allemaal gekoncentreerd in dat nieuwe
symbool de paradijsvogel. Heel de wereld is een roerloos meer waarboven een
monsterachtig gebouw werd opgericht.
Het bijbelverhaal is een mengeling van het verhaal van Kaïn, die naar het land Lot
ging, en het verhaal van het ontstaan van de heilige stad Tibet. In China was er een
overvloed van geboorten maar men durfde de kinderen er niet doden. Ze werden
weggestuurd en strompelden over de wegen en stierven vrijwel allemaal. Eén heeft
echter Tibet bereikt en sticht daar de stad. Daar komt dan Noema, de dochter van
Kaïn, aan en die denkt er aan een godsdienst te stichten ter ere van de paradijsvogel.
Die godsdienst blijft bestaan en is er duizend jaar later nog.
Op het laatst stort heel het gebouw in maar de paradijsvogel blijft hangen aan een
stukje balk van het dak. Hij beheerst het puin. Waar ik al die symboliek haal, weet
ik ook niet maar ik maak me er niet ongerust in. Denk maar aan mijn verhaal over
Weverbergh en Omtrent Deedee van Claus.
U wil in ‘De paradijsvogel’ wel zeggen dat het godsbegrip een kreatie is van de
mensen, een uiting van angst en nood?
Inderdaad, de mens heeft een bepaald tekort en hij wil zich verheffen, wat tenslotte
mooi is van de mens, dat hij zich boven het dier wil verheffen. Hij is ontstaan ergens
uit een moeras, uit wat weet ik, uit het dier, en hij wordt mens en dan droomt hij
ervan een engel of God te worden. Daar is die paradijsvogel, dat wezen met de
vleugels, het

Joos Florquin, Ten huize van... 8

76
symbool van. Want er is iets gevleugelds boven ons, laat dat nu een droom zijn, een
paradijsvogel of geloof. We zitten onder de vleugels van iets dat ons doet hopen en
streven om er iets van te maken. Ik ben niet zo negatief als ge wel zoudt denken. Er
is iets waar we aan gehoorzamen of waarin we iets zien, dat we willen bewerkstelligen.
Als die paradijsvogel de fallus is, dan is dat iets waar we aan moeten gehoorzamen.
U hebt eens aan Maria Rosseels verklaard: in de bergrede herken ik mijn eigen
geloof.
Voor een groot deel toch. Jezus spreekt daar als iemand die niet tot de barbaren
behoort, die dingen zegt waar ik volledig mee instem. Dat is een rede, niet van de
zoon van God maar van de zoon van de mensen en van een zeer schone mens.
U vindt in de mens een tare, een schandvlek als de erfzonde, zegt Weisgerber.
Als we het kristelijk geloof vervangen door de laatste teorie dat de goden astronauten
waren, dat ze hier op aarde apen hebben gevonden, dat ze daarmee gepaard hebben
en dat daaruit mensen zijn voortgekomen, dan ligt het voor de hand dat er in de mens
iets is van de astronaut en iets van de aap. Dat is misschien de erfzonde, dat wat er
van het dier in ons gebleven is. Dat is misschien niet dezelfde erfzonde als in het
bijbelverhaal. Wat is dan de erfzonde? Onze heerlijke oorsprong misschien?
*
Tegen de drie wanden van de werkkamer van Louis-Paul Boon staan volgepropte
boekenkasten, waarin de boeken alfabetisch zijn geschikt.
Op de stevige kloostertafel, die hij als schrijftafel gebruikt, staat een sujet: de
vrouw in aanbidding voor de
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natuur, de laatste resten van de god Fallus. De wortel doet denken aan de tromp van
een olifant.
Hier hangt ook een portret dat een vriend-schilder van Louis-Paul maakte toen hij
17 jaar was.
In de hoek staat er nog een orgel waarop mevrouw Boon soms speelt en daarboven
een schilderij dat de vrouw en de dood voorstelt. Op een ander doek wordt de vrouw
door ratten aangevreten.
Boven aan de zoldering hangt een oude weegschaal waaraan twee stallantarens
zijn bevestigd en op grootmoeders kast staan herinneringen aan grootmoeder: haar
koffiemolen, haar vliegenvanger.
Verder is er nog een oud beeld van Sint-Rochus en een ikoon die Weverbergh uit
Roemenië heeft meegebracht.
Het atelier van de schilder bevindt zich in een apart gebouwtje naast het huis. Hier
ligt alles klaar om een konstruktie te maken, oude lijsten evengoed als oude
fietswielen.
Inspiratie vindt Louis-Paul Boon vaak in boomwortels: hij maakt dan een tekening
waarop hij de kleuren spuit, een techniek die hij van het autoschilderen kent.
Buiten ligt er nog een boomwortel te wachten om behandeld te worden: de gastheer
ziet er duidelijk iets van een vrouw in.
*
U bent al een beetje van alles geweest: kommunist, anarchist, stalinist, stoute socialist,
brave socialist, tedere anarchist. Wat bent u nu?
Willen we resumeren? Eigenlijk vieze tist alleen!
Is de literatuur voor u een toevlucht?
Oei, oei, de literatuur voor mij een toevlucht? Nee, een toevlucht is ze zeker niet. Ik
heb plezier in 't schrijven, dat is de waarheid. Daar zitten kan ik niet, naar de televisie
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kijken kan ik niet en met de kaarten spelen kan ik ook niet. Ik moet intens met iets
bezig zijn. En staat er in de bijbel niet dat men zijn licht niet onder de korenmaat
mag zetten? Als ik het goed voorheb, betekent dat toch dat, als ge een gave hebt, ge
de anderen daarin moet laten delen.
Is het een middel om u af te reageren?
Misschien wel en misschien ook omdat er binnen in mij iets aan het leven en aan het
werken is, dat naar buiten wil en dat ik de mensen zou willen meedelen maar dat ik
in een gesprek niet kan zeggen. Er zijn misschien op dit moment dingen die ik graag
tegen u zou zeggen en die ik niet kan zeggen. Maar als ge dan weg zijt en ik papier
neem en een pen, dan kan ik het allemaal opschrijven. Als ik alleen ben in alle stilte,
dan kan ik mij volkomen uitdrukken op papier. En op dat papier breng ik dan een
boodschap of hoe ge het ook noemen wilt.
U schrijft dus duidelijk niet voor uzelf alleen maar ook voor anderen?
Allebei. Ik heb ontzettend veel genoegen in het schrijven, ik doe het graag: het is
avond, de schemerlamp brandt, mijn pen of mijn stylo glijdt over het papier. Ik doe
dat heel graag maar meteen wil ik eigenlijk toch iets zeggen. Ik schrijf ook met het
oog op de anderen, om ze iets mee te delen, ze iets te leren, ze te helpen misschien.
Voor mijzelf is de literatuur een toevlucht maar ge leeft voor uzelf niet alleen. Mijn
gedacht is altijd: ge moet de mens zoeken, met hem praten om zo de wereld te
verbeteren. Elke menselijke beweging verzandt: daarom moeten we altijd opnieuw
beginnen.
‘Vaarwel krokodil of de prijslijst van het geluk’ is een groteske (1959). Het is een
satire vol ironische schimp-
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scheuten aan het adres van de moderne vormen van het mondaine leven.
Ook over het gerecht, de showwereld, de ruimtevaart, kortom over heel onze
hedendaagse samenleving.
Wat behandelt ‘Vader en Zoon’, dat in 1964 verscheen? En waarom was dat een
bibliofiele uitgave?
Mijn zoon, die fotograaf is, had enkele foto's gemaakt waarop hij de ruimtevaart op
de korrel nam en hij exposeerde die in Wetteren. Ik had teksten van dat meisje dat
Petite Fleureke heette en waarin ook sarkastische opmerkingen worden gemaakt. We
hebben die dan samen uitgegeven.
We hebben het al gehad over uw laatste boek ‘Het nieuwe onkruid’ en we hebben
ons toen afgevraagd of Boontje braaf geworden was of verzoend met de realiteit. Nu
schrijft u in dat boek het volgende: ‘Ik geloof in niets meer, maar ik heb ontzaggelijk
meer liefgekregen.’ Is dat geen tegenspraak? Is liefhebben niet een vorm van geloven?
Kijk, ik heb de indruk dat in Het nieuwe onkruid maar één zin staat. In alle
besprekingen en overal hebben ze altijd die ene zin aangehaald: ‘Ik heb mijn geloof
in alles verloren maar ik heb veel meer liefgekregen.’
Het is ook een belangrijke zin.
Een centrale zin, inderdaad, waarrond heel het boek draait. Een tegenspraak? Nee,
ik geloof het niet. Als ge in bepaalde dingen gelooft, en we hebben het daar al over
gehad, als ge naar iets toe wilt, als ge een doel wilt bereiken tot elke prijs, dan vallen
er naast u lijken, dus moeten er honderden mensen doodvallen.
Wat hebt u liefgekregen?
Ik heb die mensen liefgekregen die doodgevallen zijn. Wij
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hebben b.v. de oorlog meegemaakt en duizenden mensen hebben geloofd in de
overwinning op het fascisme en hebben daarvoor hun leven gewaagd, ze hebben
ervoor in koncentratiekampen gezeten en ze zijn ervoor gestorven. Dat is nu allemaal
voorbij en tot wat heeft het gediend? Ik denk nu aan al die vrienden die zijn
weggegaan, die gesneuveld zijn, die omver werden gekogeld of doodgemarteld. Was
het nu niet veel beter geweest dat ik die paar vrienden nog om mij heen had, dat ik
met die mensen nog wat kon praten, dat ik die mensen nog had om ze lief te hebben?
Ik geloof dat wij er beter aan zouden doen al die geloven, het geloof in, - nou ja,
misschien kwets ik u of kwets ik ergens de een of andere kijker, - het geloof in Jezus,
het geloof in Marx of het geloof in om het even wie, dat we dat beter zouden
uitschakelen om in plaats daarvan eenvoudig van elkaar te houden.
Het heeft iets te maken met de liefde-haattegenstelling. Hoe minder ge de mensen
haat, hoe meer ge ze zult liefhebben. Wat heb ik willen zeggen met ‘ik geloof in niets
meer’? Dat ik het geloof verloren heb in de toekomst, in de hemel, in één mei, in de
Sovjetrepubliek, in Mao en Cuba. Als ge daarin gelooft, slaat ge alles kapot. Als ge
niet meer in de revolutie gelooft, dan gaat ge meer houden van kleine dingen, een
zondagmorgen, een bloeiende boom, een katje, dingen waaraan ge geen aandacht
besteedt als ge de revolutie preekt en die misschien de grote waarden zijn, de waarden
die het leven leefbaar maken.
Uit dat boek doet men wel de indruk op dat u tussen twee stoelen zit, of eigenlijk
tussen twee generaties, en dat u nergens uw plaats vindt, noch bij de jongeren, noch
bij de ouderen.
Dat heb ik heel mijn leven al ondervonden, dat ik tussen twee stoelen zat.
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Ik zei tussen twee generaties.
Ja! Dat is inderdaad waar, dat ik tussen twee generaties zit. Ik voel me bij de ouderen
niet thuis: al die mensen, die van mijn leeftijd zijn, zijn ouwe peekes. Als ik met hen
praat, als ik iemand zie van mijn ouderdom, iemand die met mij soldaat geweest is
of iemand die met mij op school was, of iemand die met mij, - het is een zot woord
- die met mij gedebuteerd heeft in de literatuur, dan blijkt dat ze allemaal ouwe
mannekens zijn geworden. Ik heb daar niks, werkelijk niks mee gemeen. En dan
zoek ik de jongeren, - het is niet waar, ik zoek de jongeren niet op, maar de jongeren
zoeken mij op. De jongere mensen zien in mij de vader van de nieuwe literatuur en
ze komen hier bij mij, ze komen hier in de tuin spelen of petanken, de meisjes lopen
hier met mini-jupekes of met hot pants rond.
Maar u voelt zich ergens toch bij hen niet thuis?
Ik voel me eigenlijk nergens thuis, dat is inderdaad waar. Als er een vergadering is
van het Nieuw Vlaams Tijdschrift of zoiets, waar al die oude mensen zijn, dan ga ik
er niet naartoe want ik kan er toch niet mee praten. En als die jonge mensen hier
komen, die jonge dichters en schrijvers en schilders, en ik hoor ze bezig dan denk
ik: waarover zijn die nu bezig en ik voel me daar ook niet bij thuis. Dan zit ik weer
op mijn eentje, ik heb altijd op mijn eentje gezeten.
Hoe zou het komen dat u ergens de aansluiting met deze jeugd mist?
Ik heb mijn hele leven lang van een schonere en een betere wereld gedroomd. Nu is
die schonere en betere wereld misschien wel even daar. We hebben nu wat ze de
welvaartstaat noemen. Ik heb grapjassend in één van mijn schrifturen eens gezegd:
de welvaartstaten hebben ze aan ons been gelapt. En dan denk ik: och, het is toch
ook dat niet. Die
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jonge mensen houden ervan om ergens in een hoekje te kruipen, zich spuitjes toe te
dienen of stiekies te roken of wat weet ik. En daar heb ik ook eigenlijk niets aan.
Dan denk ik: waarom doen ze dat toch? Ze zijn nu vrij, ze zijn nu gelukkig, ze hebben
alles waar wij voor gevochten hebben, daarvoor zijn mensen gesneuveld, gestorven,
omgekomen, nu is het daar en die jonge mensen weten er geen gebruik van te maken.
Die liggen daar maar te liggen, laten hun haar en hun baard groeien, er zitten daar
luizen in, ze krijgen schurft, ze krijgen ziekten. Eigenlijk zijn ze niet gelukkig.
Het tekort speelt een vrij belangrijke rol in heel uw werk. Wat betekent dat eigenlijk
voor u, dat tekort?
Ja, ik heb altijd een soort van tekort gevoeld, heel mijn leven lang, en ik denk dat
die jonge mensen nu eveneens een tekort hebben. Wij hebben hun iets geschonken
waar zij niets mee kunnen doen en ik heb daar echt, echt verdriet om.
In Als het onkruid bloeit beschrijf ik de jeugd van heden, die zogezegd naar school
gaat maar die spijbelt en die naar bars en drankgelegenheden gaat, spuitjes neemt en
stiekies rookt en die daar zit te zitten. Ik heb van die meisjes gezien, 15-16 jaar... Ik heb er helemaal niets tegen hoor dat zoiets gebeurt, als dat normaal gebeurt, ik
drink ook graag een druppelke, he. In de jaren zoveel, als we begonnen met een
pijpke of een sigaret te roken, toen dachten ze ook: nu gaat de wereld vergaan. En
wij denken nu: nu vergaat de wereld, omdat zij stiekies roken. Daar gaat het niet om.
- Maar ik vind dat die kinderen teloorgaan. Kijk, ik heb van die meisjes gezien die
elkaar spuitjes gaven, daar ergens in een hoekje. Meisjes van 15-16 jaar, die er echt
als oude vrouwkes uitzien, die eigenlijk echt voor niets meer zin hebben, geen zin
in het leven, geen betekenis in het leven zien, geen lust of geen genoegen scheppen
in het leven.
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Leven is voor hen alleen maar daar te liggen, een spuitje te krijgen en te liggen. Ik
voel me dan een beetje triestig worden en ook een beetje opstandig tegenover deze
samenleving die zoiets mogelijk maakte. Dan vraag ik mij af: ligt de fout aan de
school? Zijn die kinderen niet opgewassen tegen de lessen die ze krijgen, tegen al
wat in hun geest binnengestampt wordt, dat ze onmogelijk kunnen vatten en dat zij
dan op een zeker moment, als het eksamen komt, moeten uitspuwen? Kunnen ze
daar niet tegen? In de 19e eeuw was de arbeider de slaaf. Zijn de schoolkinderen, nu
op dit moment, de slaven van de 20e eeuw? Kunnen ze onmogelijk mee en moeten
zij zich verdoven? Want in de 19e eeuw, dan was de arbeider een dronkaard. De
arbeider dronk jenever tegen de sterren op en dat was ook om te ontsnappen. En ik
vraag mij af: is dat met die kinderen hetzelfde? Willen die ontsnappen aan deze tijd,
willen die drugs, willen die spuitjes om te ontsnappen?
Ja, het zou natuurlijk een hele diskussie kunnen worden.
Over dat tekort zouden we inderdaad niet uitgepraat raken. De mens is niet volmaakt.
Ik begin mij daar nu bij neer te leggen maar vroeger heb ik dat niet kunnen
aanvaarden. Ik heb gevochten om het aan te vullen of iets in de plaats te zetten. Nu
weet ik dat er altijd een tekort zal zijn. Toch ligt de zaak elders. Ik heb altijd
kompassie gehad met mensen die iets mankeerden: ik ben een soort vrijzinnige
pastoor of missionaris, die de mensen wilde helpen, die dat tekort probeerde aan te
vullen. Als ik een brave jongen geweest was, zou ik waarschijnlijk missionaris zijn
geworden! Ge hebt meer medelij met een vogeltje dat een mank pootje heeft dan
met een dat gezond is.
Bent u echt een overtuigd pessimist?
Als ik me aan het schrijven zet, ja: dan word ik serieus. In het leven zelf ben ik een
humorist. De humor is een
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wapen: mijn grappen zijn een verdediging tegen dat innerlijk pessimisme.
U waardeert toch de goeie dingen van het leven?
Absoluut: gestoofd konijn, whisky, dus eten en drinken, ook uitgaan, me amuzeren,
minnelijk verkeer.
*
Mevrouw Boon-Dewolf, uw man zegt dat hij eigenlijk de wolf is en u de vos. Bent u
het daarmee eens?
Ik denk dat een vos slimmer is dan een wolf. En daar ik de zaken moet regelen...
Wie is de echte: Louis, Louis-Paul of Boontje?
Dat is moeilijk uit te maken. Voor mij is hij altijd mijn schatje of mijn bieken of
zoiets, ik zeg nooit Boontje, he. Alleen als ik telefoneer, zeg ik: wilde mij Boontje
aan de telefoon vragen?
Uw man heeft gezegd dat u beweert dat hij het lastige karakter van zijn vader heeft.
Is dat juist?
Zijn vader was wel een beetje aan de gemakkelijke kant, zo een sloddervos, en dat
is mijn man ook, een sloddervos.
Dus toch een vos!
Ja, een sloddervos.
Gisteren was u 35 jaar getrouwd. U hebt het niet altijd gemakkelijk gehad?
Nee, maar toch heb ik het bij hem uitgehouden en hij bij mij. Ge moet een beetje
water in uw wijn doen, he.
U hebt natuurlijk de boeken van uw man gelezen. Het is een klassieke maar in dit
geval toch erg boeiende vraag, omdat zijn werk zo persoonlijk en uiteenlopend is.
Wat vindt u zijn beste werk?
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Wapenbroeders vind ik een pittig en een plezant boek, en dan Mijn kleine oorlog.
Ik heb al die dingen meegemaakt, verschrikkelijke angst gehad. Daarom heeft dat
mij het meest getroffen.
Er zitten zonder twijfel aan sommige boeken erg speciale herinneringen. Aan welke?
Aan Het nieuwe onkruid zeker.
Waarom?
Ja, waarom? Er is nogal veel sprake over al die jonge meisjes en die sprongen hier
zo maar binnen, he. En ja, op de duur voelt ge u zo'n beetje aan de kant gezet. Maar
tenslotte was het toch niks, alles was dus in orde.
Vrijwel heel het oeuvre van uw man is autobiografisch en hij heeft de gewoonte het
kind bij zijn naam te noemen. Heeft u dat nooit gehinderd?
Alleen Het nieuwe onkruid heeft me wel gehinderd.
*
Volgens Weverbergh waren de jaren 48-54 de meest vruchtbare van uw carrière.
Uw doorbraak gebeurde in 60-65. Maar verder zegt hij dat uw werk twintig jaar
lang werd geboycot omdat u werd beschouwd als een viezerik en een pessimist. Is
dat juist?
Voor een gedeelte ja, maar als dat er zo zwart op wit staat, deinst ge er toch wat voor
terug. Er waren toch ook andere mensen. In het begin heb ik veel last en moeilijkheden
gehad en het ging ons financieel niet goed. Het is eigenlijk kras gezegd maar au fond
is het toch waar. Ik heb er persoonlijk nooit hinder van gehad, ik ben er door
gezwommen als een eend door het water maar het is wel zo dat de houding van de
katolieke biblioteken de verkoop minder heeft gemaakt.
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Er is op dat stuk een grote evolutie gebeurd. Voelt u dat in de verkoop van uw boeken?
Dat is moeilijk uit te maken. Terzelfder tijd als die vrijere geest er kwam, ben ik gaan
meedoen met Paul van de Velde in dat televisiespelletje en dan is de verkoop in
Vlaanderen gestegen. Maar de doorbraak is in Nederland veel groter.
Ook wat de seksualiteit betreft is er een grote evolutie geweest.
Ik ben blij dat ze gebeurd is. Helaas is het voor ons te laat. Wij hebben voor onze
kinderen de steentjes van de weg gerold. Nu mogen wij toezien.
Wat staat er in ‘Olsjt...’ (1965), ook weer een bibliofiele uitgave?
Paul van den Abeele had over Aalst wat tekeningen gemaakt. Toen werd mij voor
het televisiespel Land zonder Grenzen gevraagd een inleidend woord te maken over
Aalst. Ik heb daar wat samengebracht over het karnaval en priester Daens en zo meer.
Bij die tekst heeft Van den Abeele nog wat tekeningen gemaakt en het geheel werd
dan als bibliofiele uitgave gedrukt in de Sint-Pieters- en Pauwelsabdij. Dat heeft een
jongetje dan weer tot zijn onderpastoor doen zeggen: we mogen de boeken van
Louis-Paul Boon niet lezen en ze worden in de abdij gedrukt! De stad Aalst heeft
heel de oplage opgekocht en geeft nu zo een eksemplaar cadeau als er een prominent
op bezoek komt.
‘Geniaal... maar met korte beentjes’ is een bundel essays en polemieken (1969).
De titel is die van een berucht geworden kroniek die ik schreef in De Vlaamse Gids,
op verzoek van Jan Schepens, die redaktiesekretaris was van dat tijdschrift. Ik heb
trouwens vaak over de Vlaamse literatuur geschreven in diverse
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bladen. Nu las ik die boeken en dan zag ik ook in alle Vlaamse kranten en tijdschriften
de boekbesprekingen waarin elk nieuw boek van Gerard Walschap, Marnix Gijsen
of Hubert Lampo een meesterwerk werd genoemd. In mijn kroniek was het dan mijn
bedoeling aan te tonen dat het meesterwerken waren waaraan het een en ander ontbrak,
dus geniaal maar met te korte beentjes. Herwig Leus heeft deze stukken verzameld
en ze van een nawoord voorzien. Ik heb er een inleiding voor geschreven en aan de
stukken ook wat aantekeningen toegevoegd om voor de moderne lezer het klimaat
van 1950 wat toe te lichten.
U ging er in die tijd nogal genadeloos op los.
Ja, ik heb heel wat vegen uit de pan gegeven, ik heb heel wat mensen tegen de schenen
geschopt en sommigen zijn daar dankbaar voor geweest. Dat gebeurt ook, ge zoudt
dat niet geloven. Anderen zijn daar geweldig kwaad voor geweest. Maar ja, ik heb
eenvoudig gezegd: kijk, dat is wel een meesterwerk maar als ge dat nu vergelijkt met
wat Sartre schrijft, of om 't even wie uit de wereldliteratuur, dan is dat eigenlijk toch
niet veel zaaks. Want vertaal dat en dan blijkt dat te zijn een onnozel historieken met
natuurbeschrijvingskes van de wolken en de regen en de wind en daarbij dan een
driehoeksverhoudingske en zo en dat is eigenlijk niks waard.
Ja, ik ging er toen wel hard op los. Daarom zijn er die nu zeggen: ge ziet dat hij
gearriveerd is, want nu zou hij zoiets niet meer durven schrijven. Het kan me niet
veel schelen. Voor mij mag de Vlaamse literatuur nu gerust blijven wat ze is.
U hebt nooit de staatsprijs voor literatuur gekregen. Bent u daar niet wrevelig om?
Ja, u raakt daar een teder en een moeilijk en een lastig te omschrijven punt aan.
Wrevelig heeft het mij niet gemaakt,
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verre van daar, ook al lijkt het op rassendiskriminatie. Ik ken al die mensen die hem
wel gekregen hebben, dat zijn brave mensen en ze zijn ook mijn vrienden. Elk denkt
van zichzelf dat hij een genie is en dat denk ik van mezelf ook. Ik ken al de spelletjes
die daarbij gespeeld worden en ik kan nu al pronostikeren wie hem over drie jaar zal
krijgen.
Kijk, Vlaanderen is een klein landje en ik ken al de mensen die bij ons schrijven.
We hebben Oostende, Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en Aalst, als ge
er mij bij rekent. Dat zijn dus negen of tien mensen die schrijven en die allemaal hun
best doen. De meeste van die mensen zijn schoolmeesters, enfin leraars, en die gaan
van het standpunt uit dat literatuur een heel mooi opstel is. Ik weet niet hoe ge een
opstel moet maken maar ik weet dat het een inleiding moet hebben, een climax en
een mooi einde. En al die mensen hebben schone opstellen geschreven van twee-,
driehonderd bladzijden. Ik heb de hele boel omvergekegeld en ik heb boeken
geschreven die zo totaal anders waren, dat die mensen zich hebben doodgeschrokken.
Dat is van hun standpunt uit trouwens te begrijpen. En dan hebben ze gezegd: ja, die
jongen kan schrijven maar hij weet toch niet hoe een opstel moet gemaakt worden.
En dan hebben ze meneer de diene bekroond en meneer de diene en ze hebben daarbij
gedacht: zo gauw hij het leert om van zo een verhaal een opstel te maken, gaan wij
hem ook bekronen. Ik kan die mensen dat helemaal niet kwalijk nemen. Op het
moment dat mijn Kapellekensbaan verscheen in Amsterdam, stonden er in de
Nederlandse kranten over heel de pagina koppen als ‘Het mooiste en droevigste boek
van onze tijd’ of ‘Het boek van het jaar’. Op dat moment zei Herman Teirlinck tegen
mij: wanneer gaat gij nu eindelijk eens een boek schrijven dat op iets trekt?... Niemand
is sant in eigen land. Ik ben daar niet wrevelig om, ik aanvaard dat, ik begrijp dat die
mensen zo zijn. Bij ons
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betekent literatuur schoon schrijven, met stafrijmen en mooie zinnen.
Is die tijd van schoonschrijverij toch niet voorbij?
Die tijd is nu voorbij ja en zo komt het dat men nu een ‘Ten huize van Louis-Paul
Boon’ doet. Dat zou tien of twintig jaar geleden niet gebeurd zijn. Dan zou men
gezegd hebben: die jongen, die niet goed kan schrijven!
Klopt niet helemaal want u bent als schrijver een van de jongste die in ‘Ten huize
van’ werd binnengehaald! Maar we gaan daar geen polemiek over beginnen. Werd
uw naam niet vernoemd in verband met de Nobelprijs?
Dat is gebeurd in de Penklub. Dat is trouwens al tien jaar geleden gebeurd. In de
Vlaamse Penklub werd toen gevraagd: wie gaan we hier in Vlaanderen voorstellen
voor de Nobelprijs? Jan Walravens, die lid van de Penklub was, stelde toen voor:
Louis-Paul Boon. Er ging toen, wat men noemt, een homerisch gelach op. Nu, tien
jaar later, heeft Willy Roggeman hetzelfde voorstel gedaan en nu heeft men gezegd:
Louis-Paul Boon, jà, dat is niet slecht, he.
Er is dus toch iets veranderd?
Er is iets veranderd maar ondertussen ben ik een oud manneken geworden of ben ik
het aan het worden. De staatsprijs zal ik ook wel eens krijgen, waarschijnlijk als het
te laat zal zijn. Maar ik ben blij voor de jongens die hem wel hebben gekregen.
U hebt toch al enkele prijzen gehad. Toen u onlangs de Sabamprijs kreeg, hebt u
gezegd, meen ik, dat u bij ons nooit een prijs hebt gekregen.
Dat hebt u dan slecht verstaan. Ik heb gezegd dat ik blij was ook in Vlaanderen nog
eens een prijs te krijgen. Ik had toch de Krijnprijs al gekregen en de Barbierprijs van
de Vlaamse
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Akademie, groot 5000 frank, voor een historisch werk. Die heb ik dan nog te danken
aan Raymond Brulez, die altijd voor mij gevochten heeft maar die het voor de
staatsprijs nooit heeft gehaald.
In Nederland heb ik de Henriëtte Roland Holstprijs gekregen en de Constant
Huyghensprijs. Maar nu moet ik toch dit zeggen: ik heb nooit voor prijzen geschreven.
Ik heb geschreven omdat ik iets moest zeggen, omdat ik een boodschap had mee te
delen. En het kon mij niet schelen of ik daarmee een prijs kon verdienen. Als ik voor
prijzen had willen schrijven, dan zou ik alle prijzen in de wacht gesleept hebben want
ik kan schrijven. Dat is niet om met mezelf te stoefen maar ik kan schrijven, ik heb
métier, ik ben een stielman. Zoals een schrijnwerker of een meubelmaker een kast
kan maken, zo kan ik een boek schrijven. Ik ken het werk van de meneer die de
staatsprijs heeft gekregen en ook het werk van de meneer die de Nobelprijs heeft
gekregen en als ik dus een boek schrijf in dat genre, op die manier, met mijn woorden,
dan heb ik de staatsprijs en dan heb ik de Nobelprijs. Maar dat ligt niet in mijn
bedoeling. Ik schrijf niet om een prijs te krijgen.
Werd uw werk vertaald?
In 17 talen, zelfs in het Russisch, dat dacht ik tenminste. Toen liet ik die vertaling
zien aan de jezuïet pater Schuermans en die zei dat het Grieks was! Ook in Amerika
werd het vertaald maar ik heb er geen eksemplaar van en ook geen halve dollar voor
gekregen. Er komt eens een vent, die ik ken, in Praag en die ziet daar in een
boekwinkel een boek van mij liggen, deze keer wel in het Russisch, want de man
kende Russisch. Ook de Russen hebben mij nooit iets gevraagd. In Nederland heeft
de ‘Stichting voor Vertalingen’ gezorgd voor een vertaling van Menuet, De bende
van Jan de Lichte en De Kapellekensbaan. Dat laatste schijnt in Duitsland een enorm
sukses te zijn. Alle kranten
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schrijven erover, zelfs in Der Spiegel verscheen een artikel met foto's. In juli nu komt
in Amerika Chapelroad uit, deze keer wel met kontrakt.
Volgens Hugo Claus zijn dit uw hobby's: allereerst uw feminateek.
Ja, maar dat is een lijst die dateert. Hugo Claus heeft die gepubliceerd in een
monografie over mij die verscheen in de reeks ‘Monografieën van de Vlaamse
Letterkunde’, waarin al de schrijvers, de een na de andere, een nummer kregen. Ikzelf
heb zo een monografie geschreven over Gustaaf Vermeersch en dat alleen omdat ik
als kind gespeeld heb in het straatje waar Gustaaf Vermeersch gestorven is. Ik heb
als kind achter een haag in een rozenveld vaak een oude meneer zien lopen en pas
later heb ik vernomen dat dat Gustaaf Vermeersch was.
Goed, maar wat zit er in uw feminateek, die berucht is?
Mijn kollektie blote vrouwen die E.H. in De Paradijsvogel ook bezit. Ik snijd die uit
waar ik ze vind en plak ze op. De seismograaf die ik ben, kan daarlangs best onze
wereld van vandaag volgen. Ik heb vier bundels over de avondjapon van de vrouw,
hoe die zich ontwikkeld heeft en altijd maar minder werd. Dat is merkwaardig voor
onze samenleving, die altijd meer plezier schijnt te hebben aan meer blootheid. Ge
kunt bij de mode natuurlijk ook sociale, ekonomische en financiële opmerkingen
maken. Ik ben altijd van plan geweest daar nog eens een prima boek over te maken.
Maar al die dingen staan daar en het interesseert mij niet meer.
Tweede hobby: uw hondjes.
Zijn dood en we zijn bang er nieuwe te nemen omwille van de tragedie van het verlies.
Op de duur beschouwt ge die
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dieren als kameraadjes, bijna als een kindje. Als ze sterven, dan moet ge ze in de
tuin begraven en zo. Nee.
Claus spreekt dan van de kultuur van een gekwetste maag.
Is voorbij sinds de operatie.
De jonge meisjes op de trein.
Voorbij, voorbij. Die treinvriendinnetjes, die komen nog wel eens bij mij zitten maar
ja... Vroeger dachten ze, als ze mij zagen: die lijkt een beetje op mijn vader. Nu
denken ze: die lijkt een beetje op grootvader. Dus daar heb ik eigenlijk ook niet veel
meer aan.
Uw tuin met rotsplanten en kerselaars.
Kan ik ook niets meer in doen. Ik kan me niet meer bukken, ik heb een kleine bierbuik.
En dat met een hart van een van twintig!
De studie van de renaissance in Italië.
Ik heb altijd zin gehad om het leven van Machiavelli te schrijven. Ik had alle gegevens
verzameld en vroeg aan Jonckheere een reisbeurs, - de enige keer dat ik iets gevraagd
heb. Nu ken ik geen Italiaans en op reis ben ik altijd verloren: ik weet niet eens welke
trein ik moet nemen. Daarom hadden we afgesproken samen met vrienden per auto
naar Italië te gaan. Toen bleek dat die vrienden de bedoeling hadden een half uur in
Florence te blijven en dan heb ik gezegd: nee, dat doe ik niet. Maar ik had het geld
gekregen om te reizen en ik vroeg toen aan Jonckheere of ik daarmee naar Amsterdam
mocht gaan. Als ik dat geweten had, zei Jonckheere, dan had ik u mijn tramkaart
geleend!
En die 8 mm-camera?
Oh, die heb ik van de hand gedaan. Daarmee heb ik eens
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een filmpje gemaakt. Elke zondag trok ik de baan op en ging ik hier en daar in
Vlaanderen filmen: een huwelijk, een begrafenis, de uitstap van een fanfare, karnaval
en wat weet ik. Zondag in Vlaanderen: alles wat zo op zondag in Vlaanderen gebeurt.
Als de hele film klaar was, hoorde ik iemand zeggen dat ik op 16 mm had moeten
filmen. Toen ben ik ermee uitgescheiden en heb heel het kraam overgemaakt aan
Paul van de Velde, die dat prompt in ontvangst heeft genomen, het ergens in een kast
heeft gestopt en er nooit meer naar om heeft gekeken.
Van Paul van de Velde gesproken, houdt u van televisiewerk?
Ik houd daar heel veel van maar het is eigenlijk niet makkelijk te zeggen waarom.
Kijk, ik heb ook een wekelijkse kroniek op de radio en ik spreek daar mijn gewone
taal, ik gebruik daar bij voorkeur gewone volkswoorden, Aalsters en zo. En al die
mensen hier uit de omgeving, die luisteren daarnaar - dat is op donderdagochtend,
het is geen reklame, hoor - en die zeggen: het was weer goed, he. Wel, ik ben blij
dat ik die mensen iets geschonken heb, iets plezants, een glimlach. Het doet me
plezier dat ze op donderdagochtend de radio openzetten, dat ze daar iets horen zeggen
dat ze plezant vinden en dan zeggen: Louis is weer bezig. Hetzelfde deed ik ook
graag op de televisie. Maar die zendt niet alleen uit voor de mensen van de
Denderstreek maar ook voor de mensen van Limburg en West-Vlaanderen. Die
begrijpen dat wel maar dan is er altijd ergens wel een leraar Nederlands die dat niet
waardeert. Ik heb een tijd lang de kroniek van de dag op de radio gedaan, ik kwam
daar om de drie weken aan de beurt. En dan was er daar een meneer in Limburg, die
naar de B.R.T. een verontwaardigde brief schreef en zei: als ik hoor dat die Boon
aan het woord komt, dan stop ik mijn kinderen in de badkamer, want die mogen
dergelijke taal
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niet horen. De B.R.T. zond mij die brief door met een begeleidend briefje, waarin
stond dat die meneer eigenlijk toch gelijk had. Dan heb ik een brief teruggeschreven
en gezegd: het is goed, doe het dan maar zelf.
Maar ik werkte graag met Paul van de Velde en ook met Gaston Durnez en Piet
Theys, die plezante jongens zijn. We konden daar grapjes maken en al eens dingen
zeggen die het scherm tartten. Het enige nadeel is dat de mensen u op straat aankijken
als een wonder. Dat is vervelend.
Naast uw letterkundig werk schildert u nog en maakt u ook collages en sujets, zoals
u uw bewerkte boomwortels noemt. Geregeld?
Met periodes: als ik moe word van schrijven of niets meer te zeggen heb. Ik heb er
veel gemaakt toen ik op sukkel was met dat boek over de sociale strijd in Aalst en
over priester Daens. Ik heb dan van alles gemaakt tot ik gevonden had wat er aan
dat boek mankeerde. Het gaat om een boek van 6 à 700 bladzijden. Het moest bij de
Arbeiderspers verschijnen maar het is zo omvangrijk dat de uitgever vreesde het niet
te kunnen verkopen en daarom geeft hij het samen met Querido uit.
Is het niet een beetje verwonderlijk dat precies Louis-Paul Boon een boek schrijft
over priester Daens?
Nee, ik ben er op gebotst en kon hem niet meer uit de weg gaan. Mijn vader en mijn
moeder en mijn grootouders waren mensen van de 19e eeuw en voortdurend hoorde
ik, die een kind was van de 20e eeuw, dingen zeggen die ik niet begreep. En toen
heb ik eens gedacht: ik zou toch wel eens willen weten waar dat zijn oorsprong heeft.
Als ik b.v. een boterhammetje kreeg en ik kreeg dat boterhammetje niet op, dan
gooide ik dat weg. Dan werd mij gezegd: dat mag niet, ge moogt geen boterhammetjes
weggooien, dat is zonde. Dan heb ik me afgevraagd, waar vindt
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dat toch zijn oorsprong en ik ontdekte dat dat voortkwam uit de toestand van armoe
en miserie die hier in de 19e eeuw heerste. Toen heb ik die hele 19e eeuw willen
bestuderen en ik heb de sociale en politieke strijd onderzocht, gecentralizeerd in mijn
geboortestadje Aalst. Daar moest ik dan onvermijdelijk botsen op priester Daens en
op Pieter Daens. Priester Daens is de centrale figuur maar eigenlijk is het een relaas.
Het boek heet Pieter Daens, naar de broer van priester Daens, die een dagbladschrijver
was. Hij is het die in de ik-vorm de geschiedenis van priester Daens vertelt.
Wat voor een figuur hebt u in priester Daens ontdekt?
Een geweldige figuur, een man die honderd jaar te vroeg werd geboren. Dat is ook
mijn geval maar dan maar dertig jaar te vroeg. Hij is een formidabele vent die
kompleet vereenzaamd stond in het Vlaanderen van 80 jaar geleden. Het was hier
toen erg. Hij stond zeer na bij de socialisten en stemde altijd mee met Anseele. De
mensen noemden hem trouwens de groene socialist omdat de vlag van zijn partij
groen was. Hijzelf had altijd angst dat men hem als socialist zou bestempelen. Hij
heeft een keer niet met de socialisten meegestemd toen het er om ging één mei als
dag van de arbeid te erkennen: hij koos voor Rerum Novarum. Zijn Waalse
tegenhanger, abbé Poitier in Luik, heeft zich wel voor één mei uitgesproken. Dat
belette de Daensisten niet mee op te stappen in de stoet voor één mei: de socialisten
stapten dan op met rode ballonnetjes en de Daensisten met groene.
Maar ik vrees dat een hele hoop mensen teleurgesteld zullen zijn als ze dit boek
gaan lezen, want er is nog nooit over een boek dat nog niet verschenen is, zoveel
geschreven in alle kranten, weekbladen en tijdschriften. Iedereen staat met zo een
gespannen verwachting naar dat boek uit te kijken dat het bijna moet tegenvallen.
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We zullen er verder over praten als het boek verschenen is. Wie zijn de beste kenners
van uw werk?
Mijn uitgever Reinold Kuyper, Gerrit Borgers, Weverbergh en Herwig Leus.
Welke kritiek heeft u het meest voldoening gegeven?
Ik heb altijd de meest lovende kritieken gekregen in de Hollandse Linie.
U bent nog met een nieuw boek bezig, geloof ik.
Als het onkruid bloeit, dat ik aan het herschrijven ben.
Nog een ander dacht ik.
Ha ja, ik ben een boek aan het schrijven over mijn kleinzoon David hier, zoals
Streuvels zijn boek over Prutske heeft geschreven. En ik ben ook aan een kookboek
beginnen schrijven, hoe ge een ei moet bakken en zo, zotte dingen eigenlijk.
Er wachten ons dus nog verrassingen. Gelooft u van uzelf dat u een geweldig
subjektief schrijver bent en dat u dat wellicht ook bent als mens?
Neen, ik twijfel voortdurend aan mezelf. Als ik een boek geschreven heb, dan zit ik
me af te vragen: is dat wel waar, is dat wel juist? En dan weet ik daar de fouten en
de gebreken van. En dan verschijnt dat boek, en dan denk ik: oh, wat gaan ze daar
weer over zeggen in de bladen? Ze gaan weer zeggen, dat mankeert eraan en dat
mankeert eraan. En als dat niet gebeurt dan is dat een verlichting voor mij. Dan denk
ik: ha, ze hebben het toch niet ontdekt, ze hebben het toch niet achterhaald, ze vinden
het een schoon boek. Dan ben ik een beetje gelukkig. Maar au fond voel ik me,
telkens als ik een boek geschreven heb of iets gemaakt heb, ongelukkig. Want ik heb
nooit dát
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bereikt wat ik eigenlijk graag wou bereikt hebben, zelfs niet toen mijn zoon geboren
was.
Wat had u eigenlijk willen bereiken?
Ik had alles en alles gewild, de hele wereld. Ik had een soort van Atlas willen zijn,
die man die daar staat met die bol op zijn schouders.
U bent een karaatzuiver sociaal schrijver en toch blijkt u geen sociale geestdrift of
optimisme te bezitten. Op sociaal gebied werd veel vooruitgang gemaakt in de tijd
waarin u leefde en zeker de laatste dertig jaar. Is die sociale vooruitgang voor u dan
niet belangrijk?
Zeer belangrijk. Ik ben blij dat we in een welvaartstaat leven, alleen nog met pijn en
smart in het hart dat het overal in de wereld niet hetzelfde is. Maar aan de andere
kant heb ik de vrees dat China, Rusland en Cuba de persoonlijkheid van de mens
doden. Ik heb angst dat men in zo een beweging voordeel brengt voor de massa maar
de persoonlijkheid doodt. De vraag is dan: is het, waar duizenden mensen honger
lijden, niet beter dat de massa gediend wordt en dat de persoonlijkheid achterwege
blijft?
Uw werk is (gewild?) een chaos, uw wereld was (is?) een chaos. Hebt u een remedie?
Neen, dat weet ik zelf best en ik heb dat ook voortdurend herhaald. Ik heb het in De
Kapellekensbaan gezegd: dit boek is een zee, een plas, een stortvloed. Ik kan het ook
niet verhelpen, het is nu eenmaal zo. Ik heb gedaan wat ik kon. Mijn werk is er met
al zijn fouten, met al zijn gebreken, en ja, met al zijn deugden die ze er nu in
ontdekken. Voor de rest heb ik geen middel om de wereld te verbeteren. Ik ben geen
dokter, geen apoteker, geen pastoor en zeker geen wonderdoener of profeet. Alleen
dat kleine seismograafje.
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En als men later zal zeggen: hij heeft inderdaad zijn tijd vastgelegd, dan zal ik daar
al zeer tevreden mee zijn.
Uitzending: 24 mei 1971. Een tweede deel werd onder de titel Een boom met Boon
uitgezonden op 25 juni 1971.

Opdracht van L.P. Boon.
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Prof. dr. Garmt Stuiveling
Diependaalselaan 114, Hilversum (Nederland)
Ik had verwacht dat uw huis een naam zou hebben.
Waarom?
U vindt vaak een goed vers of woord als titel voor uw boeken: ‘Ego en echo’, ‘Uren
zuid’, ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’.
Ik heb er nooit aan gedacht. Toen ik het huis vóór 22 jaar kocht, had het er geen en
dat is zo gebleven. Er zijn wel heel wat huizen in de buurt die een naam hebben.
Het is hier een rustige buurt.
Nu heel wat minder. Vroeger was Hilversum een dorp en dit was aan de rand.
Hilversum heeft nog geen typisch stadsbeeld. Met de opkomst van het forensisme
ontstonden ruim gebouwde villawijken, waardoor het brinkdorp het karakter van een
tuinstad kreeg. Er zijn nu zo'n 100.000 inwoners. Van overheersend belang voor de
ekonomie is
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het radio- en televisiewezen dat, zoals u weet, goeddeels hier is gevestigd.
Het valt op dat u maar één voornaam hebt. Bij ons in het zuiden hebben de
Nederlanders de reputatie altijd een reeks afkortingen van voornamen te hebben
vóór hun familienaam, vooral als daar prof. dr. voor staat.
Dat geldt dan toch vooral voor katolieken die veel doopnamen hebben waarvan de
laatste veelal Maria is. In elk geval heb ik er maar één, net als mijn vader. Bordewijk
had enkele voornamen en hij heeft ze officieel laten schrappen op één na, omdat hij
zo'n stel voornamen zo aanstellerig vond.
Dan is uw voornaam nog ongewoon.
Mijn grootvader heette zo. Het is een Fries-Groningse naam, een variant van Germ
en Gerben. De naam komt niet zo vaak voor. Ik heb een volle neef die zo heet en
verder ken ik nog een Garmt uit West-Groningen. Ik heb hem wel eens een keer in
de krant zien staan en Johan Daisne heeft hem gebruikt voor een personage in een
van zijn boeken.
U werd geboren op 21 december 1907 in Stroobos, klemtoon op stroo neem ik aan.
Ja, zoals in hóógmoed en áfgunst.
Stroobos is een dorp dat tot de gemeente Grootegast behoort en Grootegast ligt in
de provincie Groningen. U bent dus Groninger.
Ik ben helemaal geen Groninger. Dat strijkt me volslagen tegen de haren in! Ik ben
bij toeval in Stroobos geboren omdat mijn vader geen woning kon krijgen in
Buitenpost, waar hij leraar was geworden. Zo komt het dat ik honderd meter van de
Friese grens werd geboren, op enkele meters
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van het huis van mijn grootvader. Ik vind dat ik aan de verkeerde kant werd geboren
omdat ik me meer Fries voel. Nu heb ik weer niet zovéél recht dat te zeggen want
mijn moeder was een echte Groningse en mijn vader komt uit dezelfde grensstreek.
Stroobos ligt aan het kanaal Groningen-Leeuwarden en de brug vormt de grens. In
Willem Leevend vertelt Betje Wolff over een herberg: als je daar met je tweeën in
de bedstee sliep, dan lag de een in Groningen en de ander in Friesland!
Heeft de Groninger opvallende karaktertrekken?
Die moet je dan altijd zien in verhouding tot de Friezen en de Hollanders. De
Groninger is nuchterder dan de Fries, ook stugger en materialistischer. Bepaalde
sociale stromingen hebben in Friesland krachtiger doorgewerkt dan in Groningen.
In mijn jeugd was dat goed merkbaar: de geheelonhoudersbeweging had in Friesland
dozijnen afdelingen, in Groningen waren er maar enkele.
U bracht uw jeugd door in Buitenpost, de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen.
U hebt dan wel Friese invloed ondergaan?
Van Friese invloed zou ik niet spreken, wel van Friese kontakten. Mijn vader was
direkteur van een school, die geen dorpsinstelling was maar een opleidingsschool,
waar geen Fries werd gesproken of onderwezen. Ik kwam uit een gezin waar moeder
geen Fries sprak en vader weinig. Hij was zeven jaar in Naarden onderwijzer geweest.
Daar ik uit een leraarsgezin kwam, waren de Friese boerenjongens mijn
speelkameraden niet, maar wel de zoon van de dokter, van de notaris. Dat was
allemaal import uit Holland. Daarbij komt nog dat ik mijn halve jeugd ziek ben
geweest. Mijn Friese kontakten zijn van later, na mijn twaalfde en vooral na mijn
zeventiende jaar. In Groningen aan de universiteit kwam een lektor Fries en ik heb
Fries naast
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oud-Fries als bijvak gekozen. Ik kon het toen goed lezen en schrijven maar ik spreek
het matig. De Friezen accepteren dat Fries, zoals de Duitsers mijn Duits accepteren
en de Engelsen mijn Engels. Van mijn Frans kan ik niet hetzelfde zeggen want de
Fransen accepteren niks!
Het klimaat van de jeugd heeft vaak een invloed, die bij een kunstenaar later nog
sterk doorwerkt. Is dat ook zo bij u?
In letterlijke zin was het klimaat koud. Wat het geestelijk klimaat betreft: mijn vader
was overtuigd socialist en buitenkerkelijk. Mijn moeder was in alle opzichten
vrijzinnig, ook vrijzinnig-protestants: ze ging geregeld naar de dorpskerk. Verder
was het een gezin waar hard gewerkt werd. Vader gaf na de gewone schooltijd nog
avondkursussen en moeder, die vóór haar huwelijk coupeuse was geweest, maakte
voor mijn zuster en ook voor mij kleren en verstelde ze ook. Het onderwijzerssalaris
was in die tijd biezonder bescheiden. Vanaf 1920, dat is dan mijn H.B.S.-tijd, had
het gezin het beter en zelfs goed.
Heeft het landschap invloed op u gehad?
Het was het platteland met wijde horizonnen. Aan de westkant was de woudstreek
en dan de meren. Ik heb weinig aan watersport gedaan omdat de meren een uur fietsen
bij ons vandaan lagen. Ik heb anders veel gefietst zodat ik Friesland goed heb leren
kennen. Van mijn 17e jaar af maakte ik propaganda voor de jeugdbeweging en het
gebeurde vaak dat ik er 's avonds om 6 uur op uittrok om ergens een voordracht te
houden en dan om 12 uur thuiskwam.
U zei daarnet dat u veel ziekelijk geweest bent?
Ik ben lang een zwak kind geweest. Ik heb mijn moeder vaak horen zeggen dat ‘ze
wenend bij mijn wieg had
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gestaan’, omdat ze dacht dat ik het niet zou halen. Nou, dat is dan meegevallen maar
ik heb alle kinderkwalen meer dan één keer gehad en veel in mijn bed gelegen. Toen
ik in 1920 in Groningen naar school ging, was ik spoor-H.B.S.-er. Ik heb jarenlang
in de winter de sneltrein genomen in plaats van de stoptrein omdat ik dan langer kon
slapen. Ik kwam een uur te laat op school en miste dus altijd de eerste les. Gelukkig
kon ik het bijbenen. Als het op vechten aankwam, verloor ik natuurlijk: als ze me
beet hadden, lag ik zo tegen de grond. Misschien ben ik daarom zo pacifistisch!
Waarom bent u in Groningen naar de H.B.S. gegaan?
Omdat ik daar een grootmoeder en een tante had, bij wie ik kon eten en eventueel
logeren. Alle kinderen van mijn streek gingen naar Leeuwarden, maar wij hadden
daar geen familie.
H.B.S. is ongeveer wat wij humaniora noemen.
Maar zonder oude talen. Met het diploma kon je alleen medicijnen en wiskunde
studeren of naar een technische hogeschool gaan. Voor teologie, talen en rechten
moest je Latijn kennen en Grieks. Ik heb in twee jaar Latijn en Grieks bijgepompt
bij een privé-leraar, wat een enorm dure zaak was voor mijn niet rijke vader. Na één
jaar had ik niet veel kans voor het staatseksamen te slagen, maar ik heb me toch laten
inschrijven. Ik ben dan ook gezakt. Het staatseksamen is het eindeksamen middelbare
school, maar buiten de school om. Na het tweede jaar ben ik wel geslaagd en zo bezat
ik dan een diploma dat geldig was voor alle fakulteiten.
U studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Waarom koos u
Nederlands?
Dat weet ik niet, ik denk omdat ik begonnen was gedichten
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te schrijven. Dan kunt u de vraag stellen: waarom schrijft men gedichten? In elk
geval was die keuze een verrassing want iedereen dacht dat ik wiskunde zou gaan
studeren of in elk geval een exact vak. Wellicht is het van invloed geweest dat ik een
goede leraar heb gehad voor Nederlands en een biezonder goede voor geschiedenis.
Ik hield ook erg veel van lezen.
Voor het eindeksamen H.B.S. moesten we een lijst van gelezen boeken inleveren:
tot ontzetting van iedereen bevatte mijn lijst 52 titels, de andere leerlingen hadden
er een stuk of 15!
Wat interesseerde u het meest in uw Groningse tijd?
De meisjes! Maar ik vermoed dat u met uw vraag het vak bedoelt. We hadden toen
nog één hoogleraar voor taal- en letterkunde samen: eerst Kluyver, dan Overdiep.
In de praktijk kwam het erop neer dat ze voornamelijk taalkunde onderwezen, wat
mij niet erg interesseerde: ik was literair-historicus en dat ben ik gebleven. Als
bijvakken voor het kandidaatseksamen moesten we, zoals in de wet staat, geschiedenis
en Gotisch doen; ik herinner me dat die professor heel mooie kolleges gaf.
U bent buiten de kolleges zeer aktief geweest want u was voorzitter van de
Sociaal-democratische Studentenclub, de S.D.S.C., en verder redakteur van ‘Der
Clercken Cronike’ en van ‘Kentering’, het blad van het S.D.S.C. Wat was de tendens?
Links, zeer links. Wij lagen overhoop met de leiders van de Sociaal-democratische
Arbeiderspartij, zoals die toen heette, hoewel we ze nodig hadden. Ik heb aan die
tijd boeiende herinneringen. In 1930 was, mede door het opkomen van het
nationaal-socialisme in Duitsland, de spanning tussen de generaties groot. Het
verschijnsel dat we nu kontestatie noemen, kenden wij ook: we waren erg agressief
en anti-
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militaristisch. Ik zat in het hoofdbestuur en in een bespreking in Amsterdam met de
topleiding van de S.D.A.P. was het duidelijk dat sommigen wensten dat de
studentenvereniging een propagandaorganizatie zou zijn aan de universiteit en dat
maar enkelen begrepen dat dit niet kon. Een van de vakbondleiders zei dat onze
houding moest zijn: right or wrong, my party. Ik heb toen geantwoord: dat verdom
ik, - en ik zou dat nog zeggen. Een andere leider begreep wel dat je de studenten,
toen of nu, niet kunt inschakelen als propagandisten. Ter gelegenheid van het
partijkongres in Groningen heb ik een soort dadaïstische kollage gemaakt en
gepubliceerd in Kentering: erboven stond ‘Ouwe sokken’ en eronder ‘in de
prullenmand’. Daar waren ze boos om. Als je 20 bent, vind je iemand van 40 een
ouwe sok!
Nee, ik heb prettige herinneringen aan de S.D.S.C. We hebben een groepje van
niks, van goed zeven man, kunnen maken tot een behoorlijke groep van een stuk of
50. Eén keer per week had er bij een student een broodmaaltijd plaats, waar we dan
konden praten.
We hebben toen ook kans gezien topfiguren naar Groningen te halen: professor
Bonger, de grote kriminoloog en socioloog van Amsterdam, Willem Banning, die
zich later als de leider van het religieus socialisme heeft laten gelden, Mohammed
Hatta, die in Leiden studeerde en later vice-president werd van Indonesië, Angelica
Balabanoff, een van de leidsters van de Russische revolutie. Dat waren avonden die
door de studenten werden georganizeerd en die ook vaak alleen door studenten
werden bijgewoond. Ook op studentenkongressen heb ik interessante mensen ontmoet:
ik heb daar o.m. kontakt gehad met Max Adler uit Wenen en met het Engelse Labour
Lagerhuislid Brailsford. Ik weet nog goed hoe ik met die Engelsman wat liep te
wandelen en dat toen het bericht kwam van de beurskrach in New York. Brailsford
voorspelde toen dat ook de
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Europese ekonomie in elkaar zou zakken en die voorspelling is echt wel uitgekomen.
We hadden met die mensen maar een of twee dagen kontakt, maar we werden in
deze ontmoeting niet gehinderd door enig respekt.
Onder de vooraanstaande socialisten die u in die tijd leert kennen, was ook Henriëtte
Roland Holst-van der Schalk. Wat heeft ze voor u betekend?
Alles. Dat is natuurlijk onzin want in de familieverhouding speelt ze geen rol. Ik heb
haar gekend van 1928-29 tot aan haar dood in 1952, dat is dus een kwart eeuw. Ze
was voor mij de inkarnatie van kunstenaarschap en - sociale - strijd, en ook van een
zekere geestelijke aristokratie. Ik was 21 jaar toen ik haar leerde kennen en ze heeft
natuurlijk invloed op me gehad, al is het moeilijk te zeggen waar die invloed in ligt.
Ze heeft bepaalde voorkeuren die ik had, door haar aanwezigheid bevestigd. Ik heb
nooit gevoeld voor de poëzie als een soort propaganda in de klassenstrijd. Ik was
ervan overtuigd dat grote kunst als die van Henriëtte Roland Holst zo werken kon
door haar kwaliteit en niet door haar inhoud. Ik vond de niet zo sterk georganizeerde,
ongebonden opvatting veel sympatieker. Ik heb nooit gehouden van partijdiscipline
en ben ook maar laat lid van de partij geworden en dan nog onder veel voorbehoud,
onder toenemend voorbehoud.
Hoe ziet u de literaire waarde van Henriëtte Roland Holst nu?
Niet anders dan toen. Ik heb de indruk dat ze nu onderschat wordt. Ik vind veel van
haar werken, Thomas More b.v., belangrijk en helemaal niet verouderd. Ze schreef
gemakkelijk, eigenlijk schreef ze zoals een ander breide en ze had minder zelfkritiek
dan wenselijk was. Daardoor heeft ze te weinig weggelaten. Maar in haar beste
periode heeft

Joos Florquin, Ten huize van... 8

107
haar grote talent haar op een niveau gebracht waar zelfkritiek ontbreken kon. Ze
miste alle artistieke hoogmoed. Het is ontroerend hoe ze zich later voor die
studentenspelen door de studenten liet dikteren. Maar voor de poëzie is dat natuurlijk
geen voordeel.
Is haar stijl toch niet voorbijgestreefd?
Haar stijl is die van 1900 en dat geldt dan voor allen die in die tijd geschreven hebben,
Gorter en Leopold uitgezonderd. Maar het radikaal-socialisme blijft aktueel: indien
Henriëtte Roland Holst in deze tijd had geleefd, zou ze aan de zijde van de studenten
van de revolte in Parijs gestaan hebben. Zij was voor Gandhi, voor een vrij Indonesië,
en ze zou het nu opgenomen hebben voor de arbeiders in Spanje. Ze had wel inzicht
in de politiek van de dag maar eigenlijk interesseerde die haar helemaal niet: wat ze
belangrijk vond, was de politiek van de eeuw.
Op het einde van haar leven evolueerde ze sterk in de religieuze richting. Hoe ver
is dat gegaan?
Die evolutie was al van 1927 aanwezig. Ze was vrijzinnig-protestants opgevoed maar
heeft aan die kerkse binding niets gedaan. Ik ken van haar geen enkele daad of
uitspraak die antiklerikaal is. Ze was lange tijd min of meer ongodsdienstig, maar
nooit anti-godsdienstig. De wijze waarop ze Thomas More heeft behandeld, kun je
toch niet als anti-opvatting beschouwen. Het eerste gedicht in Verworvenheden is
Gedenk mij in uw gebeden: dat laat geen twijfel open inzake haar religieuze
overtuiging. Ze had nabij Breda een buitengoed, de Buissche Heide, dat ze van haar
moeder had geërfd in 1914. Toen ik haar daar voor het eerst bezocht, bad ze vóór de
maaltijd. Zij had het gevoel dat een godsdienst, met name de kristelijke, een nieuwe
stuwkracht kon zijn voor de socialistische beweging. Ik heb haar in Amsterdam horen
spreken toen ze tachtig werd. Ze had
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pas haar heup gebroken en ze bleef zitten. Maar toen ze aan de climax kwam en de
aanwezigen als tot een kruistocht opriep, ging ze staan en sprak de leuze ‘God wil
het’, met de hand omhoog. Iedereen was bang dat ze zou vallen. Ze wilde aan de
sociale strijd meer dan een maatschappelijke grondslag geven, ze wilde een ménselijke
basis. Ze had ook grote belangstelling voor het buitenkerkelijk humanisme.
Of die religioziteit meer was dan een dierbaar tema uit haar jeugd, weet ik niet.
Ik heb haar nooit durven vragen: wat bedoelt u daar precies mee? In elk geval was
het meer etisch dan metafysisch en of ze er een persoonlijke Godsvoorstelling op
nahield, is voor mij de grote vraag. Tussen 1930-40 heeft ze kontakt gehad met alle
mogelijke teologen en ze heeft zelfs op internationale religieuze kongressen
gesproken. Maar ze zou boos zijn geworden als men dat had beschouwd als een
vermindering van haar radikale socialistische opvatting.
U bent voorzitter van de Henriëtte Roland Holst-stichting. Wat beoogt die? Wat doet
ze?
Weinig, maar met een goed hart! Ze heeft een dubbel doel. Henriëtte Roland Holst,
die zelf geen kinderen had, was biezonder geïnteresseerd in het lot van misdeelde
kinderen en naar het einde van haar leven nam die interesse nog toe. Het geld dat in
1949 voor haar tachtigste verjaardag werd bijeengebracht, heeft zij voor dat doel
bestemd. Er is een korte tijd een Henriëtte Roland Holst-huis geweest, waar zulke
kinderen werden opgenomen, maar dat kon niet blijven bestaan. De stichting steunt
nu andermans pogingen om aan misdeelde kinderen een vakantie te bezorgen in
tehuizen of kampen. In het voorjaar krijgen wij een lijst van aanvragen en dan kennen
wij bescheiden toelagen toe.
We hebben een tijdlang boekjes uitgegeven, dat zijn er
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tien geweest. Nog altijd is er een kerstkaart met een gedicht van haar en een houtsnede
of zo.
Ik heb altijd de hoop gehad haar verzameld werk nog eens uit te geven maar ik
zie dat binnen afzienbare tijd niet gebeuren. Alleen haar poëzie zou 6 delen van 750
blz. beslaan. In 1969 was het een ideale gelegenheid om dat te doen want toen was
het honderd jaar geleden dat ze geboren werd. Wel hebben we in december 1969,
met steun van anderen, een bronzen borstbeeld kunnen plaatsen in Noordwijk op het
Lindenplein bij haar geboortehuis. Dat staat er nog en hoort toe aan de universiteit
van Leiden.
Nog voor u klaar bent met uw doctoraal eksamen verschijnt uw eerste bundel
gedichten, waarvan de titel ‘Elementen’ is. Dat was in 1931. In deze poëzie treft een
opmerkelijke liefde voor de natuur maar er staan ook socialistische verzen in waarvan
gezegd wordt, dat de spanning tussen beredeneerdheid en bezieling geen
voldoeninggevende oplossing kreeg.
Je ontkomt natuurlijk niet aan een universitaire vorming en je eigen karakterstruktuur.
Dat er een heel sterk rationeel element in mijn leven zit, is buiten diskussie. Ik heb
nooit gemeend dat poëzie bij hersenloosheid wint.
Welke waarde heeft dat dichterschap voor u?
Dat is moeilijk in één woord te zeggen. In mijn jeugd was het een groter stuk van
mijn leven dan later. De weinige keren dat ik loskom van vele verplichtingen en
werkzaamheden, komt het nog wel terug, maar ik heb de laatste 25 jaar veel minder
gedichten geschreven dan de 15 jaar daarvoor.
Hoe komt u tot een gedicht? U moet er tijd voor hebben, zegt u, maar u maakt ze
toch niet zo maar.
Op een nacht word ik wakker en dan zijn er een paar
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regels. In Roemenië heb ik een gekke ervaring gehad. Vijf jaar geleden bezochten
mijn vrouw en ik met een Duitssprekende gids Constanza: in het mooie archeologisch
museum zagen we het beeld van een fascinerende slang uit de 2e of 3e eeuw, dat in
1962 werd opgegraven; en verder is in Constanza ook het standbeeld van Ovidius,
die daar in ballingschap heeft geleefd. Ik schreef 's nachts en in de auto twee gedichten
in het Duits: Ovid in Tomi en Diese Schlange. Ze staan in mijn bundel Eindstand,
die als een deeltje van het Poëtisch Erfdeel der Nederlanden bij Heideland verscheen.
Ik had er nooit aan gedacht een gedicht in het Duits te schrijven, ik wist ook niet dat
ik het kon, maar deze gedichten zouden in het Nederlands niet zijn ontstaan.
Een paar jaar later waren we in Armenië, ik was erg onder de indruk van dat land.
Ik heb daar twaalf vierregelige gedichtjes geschreven, die zomaar kwamen. Dat is
mijn Armeense suite geworden.
Als ik daar een voorkeur zou mogen uitspreken, dan zou dat zijn voor het vijfde, dat
‘Requiem’ heet:
Alle mannen liggen verslagen;
de nachtegaal leeft, en zingt zijn lied.
De vrouwen horen het, en zij klagen:
‘O nachtegaal, zing deze ene dag niet’.

Het middengedeelte van deze suite bevat motieven ontleend aan Armeense liederen.
Die poëzie is dus noodzaak, u moet ze schrijven.
Ja, en je weet niet vanwaar het komt. Gebruikspoëzie is natuurlijk wat anders: men
vroeg me onlangs een paar spreuken te bedenken voor kerkklokken; je ligt wakker
en denkt daaraan en het lukt of het lukt niet. Maar de gedichten in mijn jeugd hadden
helemaal niet het karakter van de verplichting. Wel zit er vaak een stelling in het
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gedicht, een stuk overtuiging, maar dan omdat die mij emotioneert. Je hebt enkele
regels, je maakt het af of niet af, het lukt of het lukt niet. Het is als met het beslag
dat mijn vrouw met Sinterklaas voor borstplaat maakt; daarvan weet je ook nooit
hoe het uitvalt: mislukt het, dan ga je het opnieuw proberen. Zo ontstaat een gedicht:
je hebt vier regels, zes weken later komen er nog vier of niet. Soms is het wel mieren
om een goed eind te vinden.
Ik noem nog andere titels van uw gedichtenbundels. In 1934 verscheen ‘Verzen van
nu’, in 1939 de verzamelbundel ‘Tegen de stroom’, in 1957 een nieuwe
verzamelbundel ‘Ego en echo’. Daarin is o.m. de wijsgerige kwatrijnenreeks
‘Wordend kristal’ opgenomen. Acht jaar later, in 1965, kwam dan een nieuwe bundel:
‘Eeuwig gaat voor ogenblik’.
Dat is een versregel van Vondel, zoals u weet. Die bundel dankt zijn ontstaan aan
het feit dat ik werd aangereden. Ik heb toen een maand in het ziekenhuis gelegen
met een hersenschudding, plat achterover. Ik mocht niet lezen. Wat doe je dan? Je
maakt gedichten, maar korte, want ik mocht ze niet opschrijven. De drie gedichten
op werk van Picasso heb ik geschreven toen ik alweer rechtop mocht zitten.
Komt er nog een nieuwe bundel?
Daarvoor moet ik aangereden worden of pensioen krijgen.
Zit er een evolutie in uw poëzie?
Kwantitatief in elk geval naar steeds minder. Verder gaat het, denk ik, van het meer
deklamatorische naar het meer gekoncentreerde.
Uw poëzie is tamelijk cerebraal, wordt gezegd.
Je kunt wel zeggen dat het wereldbeschouwelijke en ratio-
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nele element in mij heel diep zit; maar het is bepaald sterk emotioneel geladen.
Zou het kunnen zijn dat de Tachtigers in uw poëzie naklinken?
Misschien wel, ik heb die lui goed bestudeerd. Maar als socialist ben ik groot
geworden met de poëzie van Adama van Scheltema. Al gauw heb ik gevoeld dat die
poëzie wel een beetje niveau miste. Later is er de invloed van Henriëtte Roland Holst
geweest en van Herman Gorter, maar dat zijn zulke grote dichterlijke talenten.
De experimentele stijl van de dichters van 1950 heeft een breuk gebracht in de
poëzie: ik kan de jongeren hier en daar wel begrijpen, maar er is veel dat me ontgaat.
Ik kan daar niets aan doen; maar als het zo is, moet je maar accepteren dat je in een
zijstroompje drijft.
Een gedicht van u, dat in alle bloemlezingen staat, is ‘De Prunus’. Is dat ook uw
voorkeur?
Nee. Bij de vroegste gedichten gaat mijn voorkeur naar Morgenzon.
‘Ontwaakt uit sluimering en droom,
scheen mij in scheemrings evenwicht
het eerste morgenhelder licht
zó smetteloos en schoon,
alsof doorzichtig, droom-gelijk
een nooit-geziene zuivre pracht
uitstroomde over 't aarderijk
in de voorbije nacht.
Een rust, als enkel vroege dag
of avond in zijn stilte sluit,
gleed door de sluizen van de ruit
tot waar ik wakend lag;
en ieder ding, door daagse daad
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tot dienst en eigendom gewend,
toonde een ander, nieuw gelaat
en was als onbekend.
Blijft ons dan altijd alles vreemd
ook in de eigen levenssfeer?
Hoe staan wij schamel naakt, wanneer
elk ding zichzelf herneemt.
Wat ons niet méér was dan bezit
en weerglans van óns glanzen gaf,
draagt plots een vlam, verblindend wit,
en sluit zich voor ons af.
Dan, door dit zuivre zijn verrast,
weten wij eigendom en waan:
de dingen blijven en bestaan
en wij zijn enkel gast...
Maar in een weemoed zonder naam
zijn wij tevreden zó te zijn:
op doortocht, als aan 't hoge raam
de lichte morgenschijn.’

Welk gedicht zou u uit het latere werk kiezen?
De cyclus Thuisreis, die over mijn grootvader gaat, en daarvan het twaalfde sonnet:
‘Nu lig je op 't kleine kerkhof, tussen bomen
die, in de straffe wind van 't gronings land
noordoostlijk scheefgegroeid, vierzijds de kant
van de opgehoogde grond met groen bezomen.
En langzaam zal je lichaam, opgenomen
door de aarde, aarde wórden: gras en plant,
water en wolken - en het vast verband
vloeit staag uiteen tot nameloze atomen.
Alles vergaat - zelfs niet d'herinn'ring blijft:
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tegen vergetelheid is geen genezen.
Wat baat dan of je kleinzoon verzen schrijft
en moeizaam, trek voor trek, van jouw sterk wezen
het beeld diep in 't graniet der woorden drijft?
Ook deze worden ééns voor 't laatst gelezen...’

Nog een keuze uit uw laatste bundel, uit ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’?
Het veertiende gedicht.
‘Nu de grote dingen verdwijnen
worden de kleine groot:
wat zonlicht op de gordijnen
een appel, een snee vers brood.
Met hoeveel overbodigs
maken we ons leven stuk:
er is zo weinig nodig
voor wat eenvoudig geluk.
Zó zou ik oud willen wezen,
klein bij de grote dood:
Homerus om in te lezen,
een appel, een snee vers brood.’

U hebt twee jaar gewerkt op het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag.
Dat was wel niet om de geheimen van de statistiek te doorgronden!
Nee, dat was omdat ik geen soldaat wou worden, en dienstweigeraars werden bij de
wet verplicht burgerdienst te verrichten. Je werd gekeurd door een kommissie die
moest nagaan of je gewetensbezwaren wel echt waren, en dan moest je een jaar meer
doen dan de gewone militaire dienst.
Was dat een konsekwentie die u trok uit uw socialistische overtuiging?
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Er zijn honderden socialisten die het niet doen. Ik had bezwaren tegen het doden van
mensen en die heb ik nog. Ik heb voor die overtuiging nooit propaganda gemaakt
maar ik kon niet anders: het was een principiële en persoonlijke daad. Ik vraag alleen
dat mensen die zijn zoals ik, de mogelijkheid krijgen dienst te weigeren. Die bestaat
trouwens nu ook in Duitsland. Om als dienstweigeraar erkend te worden, mocht je
je niet beroepen op politieke of technische argumenten: alleen het levensbeschouwelijk
etisch inzicht werd aanvaard. Er werden je trouwens heel wat strikvragen gesteld om
je te ontmaskeren. Ik had een beroemde voorganger gehad en wel Jan Tinbergen, de
Nobelprijswinnaar.
In 1934 promoveert u dan cum laude tot doctor op het proefschrift ‘Versbouw en
ritme van de tijd van 80’. Is het mogelijk de karakteristieken daarvan bondig aan te
duiden?
Dat is een boek waarin met exacte metoden wordt vastgesteld in hoever het ritme
zich over vijftien jaar - van 1880 tot 1895 - heeft losgemaakt van het metrum. Het
is het verslag van een historisch proces. Deze exacte metode is niet geschikt als je
geen vergelijkingen maakt. Ik heb de vergelijking gemaakt van het vers bij Perk, bij
Kloos, bij Verwey, Gorter en Henriëtte Roland Holst. Het blijkt telkens dat de vrijheid
ten opzichte van het metrum is toegenomen. De Beweging van 80 is dus een echte
beweging geweest, die al of niet bewust haar doel is voorbijgestreefd.
Welke konsekwenties heeft dat gehad?
Je kunt je niet oneindig van het metrum losmaken of je vervalt in een chaotisch proza.
De symbolisten Boutens en Bloem keren terug tot het metrum. De expressionisten
gaan weer van het metrum weg, maar de generatie van Hoornik, Vasalis, Aafjes is
weer met het metrum begonnen. Dan komt de generatie van 1950, die zich weer van
het metrum los-
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maakt. Het is een proces dat zich ook in de 17e eeuw heeft voorgedaan. Ik heb Vondel
en Bredero op dezelfde exacte wijze geanalizeerd en heb b.v. gekonstateerd dat de
latere uitgave van de Palamedes veel strenger is gemetrizeerd dan de eerste. Cats
heeft zich heel gehoorzaam aan het metrum gehouden, Bredero niet; Hooft is er zich
sterk van bewust geweest welke varianten er gemaakt kunnen worden.
Een jaar later, in 1935, publiceert u de studie ‘De Nieuwe Gids als geestelijk,
brandpunt’. Wat waren daar uw konklusies?
Ik had de beroemde eerste negen jaargangen van De Nieuwe Gids gekocht en bemerkte
dat het tijdschrift niet alleen literair was maar ook politieke en kultuurhistorische
beschouwingen had gepubliceerd. Ik heb daar een verslag van gemaakt en aangetoond
dat het isolement van de poëzie in De Nieuwe Gids niet heeft bestaan. Dat was me
lief, want ik houd niet van geïsoleerde poëzie.
De overtuigde socialist die u bent, huwt in 1935 met een meisje uit de adel en wel
met jonkvrouw Mathilde van Vierssen-Trip. Was er geen konflikt tussen uw
demokratische overtuiging en haar aristokratische opvattingen?
Mijn vrouw is minstens zo links geworden als ik. Ze komt uit een vrijzinnig-liberaal
milieu. Haar vader was zo demokratisch dat hij zijn oudste kinderen niet als adel had
aangegeven. Haar broer merkte dat pas toen hij in dienst moest en daar niet als
jonkheer stond ingeschreven. Mijn socialistische vrienden waren even geschokt als
háár familie. Onze huwelijksreceptie hield het midden tussen een garden-party en
een volksmeeting. Er was om zo te zeggen maar één man die ons beiden kende en
dat was onze gemeenschappelijke hoogleraar Nederlands, want mijn verloofde was
ook studente Nederlands in Groningen. Toen ik promoveerde, was zij net afgestudeerd.
Het was anders wel
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een merkwaardige dag, 29 augustus, want op dezelfde dag kwam koningin Astrid
om het leven. Wij hebben het pas later vernomen. Er was in de tuin van het huis een
lunch met koffie, koek en krentenbrood en op een gegeven ogenblik kwam er over
de paar honderd mensen die er waren een soort down-stemming; maar niemand
vertelde ons wat. 's Avonds vertrokken we naar ons huisje in Hilversum, want we
hadden geen geld om op reis te gaan. Toen ik aan het station de N.R.C. kocht, las ik
daarin dat koningin Astrid was verongelukt.
*
Al in de hal van deze woning staan boeken en verder hangt er een kollektie tekeningen
die geregeld wordt afgewisseld. Nu zijn het de etsen van de Antwerpenaar Frans
Dille, een huisvriend van de familie.
Merkwaardig is deze hot-printing of druksel van Hendrik Werkman. Hij heeft het
samengesteld met allerlei vormen, die in verschillende kleuren werden afgedrukt.
Dit abstraktje is een akwarel van Bart van der Leek en komt uit de sfeer van
Mondriaan.
In de eetkamer is er vooral traditie: deze vroeg-18e-eeuwse rankenkast komt uit
de familie van mevrouw Stuiveling, evenals deze Louis-XVI-spiegel.
Dit Kerkinterieur is van Dirk van Deelen, die in de tijd van Rembrandt leefde.
Deze mooie Baby is een autentieke Jacob Smits. Die schilderijen zijn niet geërfd
maar gekocht op veilingen.
*
In 1935 wordt u leraar aan het Nieuwe Lyceum in Hilversum.
Dat was allerminst een schitterend begin! Ik had aan dat lyceum, dat pas begon, maar
7 lesuren en verdiende 700 gulden per jaar. De rest moest ik halen uit lezingen, publi-
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katies en bijlessen. De school groeide wel en het tweede jaar had ik 12 of 14 uur.
Wij zijn dan ook begonnen in een klein arbeidershuis in het centrum van de stad. Na
drie jaar konden we een ander huis betrekken hier in de buurt maar dat raakte kubiek
vol papier. Op het einde van de oorlog hadden wij vier kinderen en het was niet
mogelijk daar nog te blijven. Doordat ik buiten de school nog een volledige betrekking
had bij de radio, ben ik behoorlijk gaan verdienen en toen mijn oudste dochter na
een tweejarig ziekteverblijf in Zwitserland weer terugkwam, moest ik een ruimer
huis hebben. Dat is toen gelukt. U ziet het.
U houdt in die tijd veel lezingen o.m. over het pacifisme.
Dat was vooral voor de Jongeren Vredesaktie, die niet politiek was aangesloten. Wat
later werd ik voorzitter van het Kunstenaarscentrum voor geestelijke weerbaarheid,
dat het verlengde van die Jongeren Vredesaktie was. De strekking was
antimilitaristisch en antifascistisch, en de aktiviteit bestond in het organizeren van
voordrachtavonden en tentoonstellingen, ook in het uitgeven van brochures. Vestdijk
heeft voor ons zo een brochure geschreven. Toen Nico van Suchtelen 60 jaar werd,
hebben wij in Amsterdam een expositie gewijd aan Van Suchtelen, Van Eeden,
Gorter en Henriëtte Roland Holst, de grote vertegenwoordigers van de sociale en
idealistische literatuur.
U pleit in die tijd ook voor geheelonthouding. Verdedigt u die nog?
Ja. De motieven zijn veranderd en verschoven. Mijn grootste bezwaar geldt de reklame
die gemaakt wordt voor een overbodige en vaak schadelijke zaak. Ik heb in mijn
jeugd de dronkenschap gezien van echte dronkaards en dat heeft indruk op me
gemaakt. En ook nu zijn er nog alkoholisten. Maar het ergste vind ik toch dat je voor
drankgebruik onbeperkt reklame kunt maken en even ergerlijk vind ik
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het, dat het tot de sociale verplichtingen hoort. Doe je er niet aan mee, dan ben je
een soort dorpsidioot. Wij zijn op een diner vaak de enigen die geen wijn drinken.
Van mijn kinderen zijn er twee geheelonthouder, twee niet. Ik kan de zon best in
andermans wijn zien schijnen. Alleen kunnen ze hier in huis nooit alkohol drinken
omdat die er niet is.
Ook voor de lijkverbranding hebt u gepleit.
Dat zit in dezelfde sfeer, het heeft het karakter van cleanness. Ik vind krematie een
superieure vorm van opruiming vergeleken met begraven. Onlangs is er een vriend
van ons gestorven in Duitsland; hij werd begraven op een kerkhof dat een echt park
is. Zondags komen daar honderden familieleden de graven begieten. Ik zou de doden
met rust laten.
Is er hier geen tegenstelling tussen de mens en de dichter Stuiveling? Als ik het
twaalfde sonnet herlees, ‘Thuisreis’, dan meen ik daarin te ontdekken dat de dichter
Stuiveling niet ongevoelig is voor een soort poëzie die over een klein kerkhof kan
hangen en ook dat hij daar nauwer kontakt heeft met de afgestorven grootvader.
Het gedicht is een paar jaar na de dood van mijn grootvader geschreven. Maar ik heb
dat kerkhof na die begrafenis nooit meer bezocht.
Erasmus heeft u zó aangesproken dat u in 1936 een toneelstuk over hem schrijft:
‘Erasmus. Spel van het humanisme’. In verzen. Wat trekt u zo in hem aan?
Hij staat daar op mijn schrijftafel. Toen in 1936 werd herdacht dat Erasmus
vierhonderd jaar vroeger was gestorven, werd dit spel in Rotterdam opgevoerd. In
1939 is het nog eens opgevoerd en toen heeft dr. Kan mij dit beeldje gegeven, een
bronzen kopie van het beeld dat in Rotterdam staat.
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Hij was de rektor van het Utrechts gymnasium en een voortreffelijk Erasmus-vertaler.
Dat stuk is een vreemd geval geweest. Ik wist vrijwel niets van Erasmus, ik kende
over hem een paar anekdoten. Op zeker ogenblik is blindelings zo een anekdote in
rijmvorm en in dialoog in mijn hoofd opgekomen. Ik heb toen al mijn vrije tijd
gebruikt om Erasmus te lezen. Het spel is ontstaan op een manier die ik niet meer
heb gekend: ik heb het in blokletters geschreven. Ik had er ook geen moeite mee: 's
avonds om acht uur hield ik ermee op want dan begon bij de buren de radio te spelen,
maar de volgende dag ging ik weer achter mijn bureau zitten en schreef eenvoudig
verder waar ik opgehouden was. Het is ook niet kronologisch ontstaan: voor het
vierde en ook voor het tweede bedrijf heb ik met passen en meten gewerkt. Het
gedeelte dat zich in Leuven afspeelt, is gebaseerd op een brief aan Thomas More. Ik
heb aan dat stuk een jaar lang met enorm veel plezier gewerkt, en er was althans één
die het mooi vond: Henriëtte Roland Holst.
Wat betekent Erasmus nu voor u?
Erasmus behoort samen met Calvijn en Luther tot de grote geesten van de 16e eeuw,
maar hij is de minst dogmatische, de meest humane, de meest relativerende en de
geestigste. Ik heb in diezelfde tijd nogal wat van Luther gelezen. Dat valt wel tegen:
zijn grofheid van stijl en zijn bruutheid van optreden zijn me bepaald antipatiek.
Erasmus is een verfijnd man, hij vermoordt zijn tegenstanders met de pen. Dat vind
ik sympatiek. In mijn vierde bedrijf staat een grote dialoog waarin het gaat over de
vrije wil van Erasmus en de ‘knechtelijke’ wil van Luther. Ook Stefan Zweig heeft
dat tema behandelt. Je schaamt je dood als je leest wat Luther schreef tegen Erasmus.
Luther schreef zoals Hitler gilde: in Duitsland is dat bruut omgaan met de tegenstander
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blijkbaar een oude traditie. Erasmus heeft het meeste toekomst in zich.
U hebt voor de oorlog ook kontakten gehad met Greshoff.
Als literator was ik een buitenbeentje. Dat ben je als je in Groningen zit en in geen
enkele beweging past, misschien ook wel omdat je tegelijkertijd literair-historicus
bent. Ik heb haast nooit in toonaangevende tijdschriften gepubliceerd. Toen ik in
1937 voor het eerst voor lezingen in België kwam, kreeg ik van Greshoff, die in
Brussel woonde, een briefje dat hij me graag wou ontmoeten. Ik heb toen met hem
gepraat in het gebouw van de radio in Brussel en hij heeft me mee naar huis genomen.
Hij was vijftig en ik dertig, maar hij praatte met mij zo spontaan en sympatiek dat
het voor mij een heel biezondere ervaring was. Hij zat vol plannen en kon erg
animerend spreken om bepaalde dingen te doen voor Groot-Nederland, waarvan hij
redakteur was. Hij zei: Binnenkort is Vosmaer vijftig jaar dood. Kun je niet achter
de briefwisseling Perk-Vosmaer komen? In 1940 zal het honderd jaar geleden zijn
dat Staring overleed. Kun je geen bronnenstudie over hem maken? Het kontakt heeft
maar kort geduurd want hij is naar Zuid-Afrika vertrokken, al is hij later nog een
paar keer hier geweest.
Ergert het u niet dat Greshoff in Zuid-Afrika wil wonen?
Ik kan helemaal niet begrijpen hoe een Nederlander het daar uithoudt, ook al wonen
zijn twee zoons daar. Mijn sympatie voor Zuid-Afrika is natuurlijk niet groot: ik heb
een neger uit Nigeria als schoonzoon en kan het moeilijk nemen dat mijn dochter
rassenschending pleegt.
Op verzoek van prof. dr. C.G.N. de Vooys wordt u in 1939 privaat-docent aan de
universiteit van Utrecht. Hoe ontstond de relatie?
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Als vakgenoot via een filologenkongres en later dank zij een studentenavond waar
ik een voordracht over Gorter hield. Hij was een biezonder humaan man, die
geïnteresseerd was in jonge vakgenoten.
U hebt hem sindsdien geholpen bij het opstellen van zijn bekende ‘Schets van de
Nederlandse Letterkunde’, die nu op uw naam staat. U werkt het boek nog geregeld
bij?
De 30e druk dateert van 1966. De 31e komt volgend jaar.
Is dat objektieve voorlichting of hier en daar ook een afrekening?
Het doet zijn best zo objektief mogelijk te zijn. Als er afgerekend moet worden, dan
toch niet in een schoolboekje! Wat is trouwens objektiviteit in de literatuur? Er zijn
mensen van wie ik niet hou, ik hou niet van Cats en Tollens b.v., maar ik vind de
waarheid belangrijker dan de smaak. Maar als ik voor een encyclopedie biografieën
schrijf, dan kies ik wel de namen van hen die ik goed ken en van wie ik hou.
U hebt zelf in 1943 - in tempore suspecto - een Nederlandse literatuurgeschiedenis
gepubliceerd onder de titel ‘Een eeuw Nederlandse Letteren’. Dat was toen een daad
want voor het eerst werd daar de scheiding tussen Nederlandse en Vlaamse letteren
opgeheven. Waarom deed u dat en bracht dat geen moeilijkheden mee?
Dat zijn vele vragen. In werkelijkheid verscheen het boek in 1943, maar het droeg
het vervalst jaartal 1941, omdat in 1942 de Kultuurkamer werd ingesteld en men van
toen af lid moest zijn om een boek uit te geven. De vraag blijft open of een
wetenschappelijk werk onder die bepalingen viel. Het boek was een opdracht die ik
in het begin van de oorlog had gekregen: het was een initiatief van Querido om de
Nederlandse kultuur te stimuleren in oorlogstijd. Er zijn in die reeks vijf of zes delen
verschenen, die telkens
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handelen over een eeuw, nl. toneel, mode, karikatuur, wonen, schilderkunst en dan
letteren.
Ik heb de scheiding tussen Noord en Zuid opgeheven omdat het voor mij één
taalgebied is. Ik geloof dat Knuvelder het in die tijd ook heeft gedaan. Ik ging uit
van de boeken en niet van de auteurs en zo was het ook wel te beschouwen als een
doorbraak. Het is een soort film van wat er in honderd jaar gebeurd is op het gebied
van de literatuur. Ik heb er met reuzeplezier aan gewerkt.
Waren er geen speciale moeilijkheden?
Ieder boek is een puzzel maar het was verrassend te konstateren dat Conscience
samenliep met Bosboom-Toussaint, dat er in Nederland gelijksoortige auteurs waren
als de laat-romantische Rodenbach. Er waren veel parallellen; het bleek b.v. dat Van
de Woestijne veel meer op Boutens leek dan men zou denken. Dat boek heeft voor
mij de bevestiging gebracht dat het bestaan van de rijksgrens de kontinuïteit en ook
de eenheid van onze letterkunde niet heeft gebroken. Wel vreemd is dat de tijdgenoten
Gezelle en Multatuli zo verschillend zijn. De heel vrome Gezelle, die poëzie schrijft,
en de heel onvrome Multatuli, die proza schrijft, steken als de twee belangrijkste
exponenten boven de anderen uit.
Die scheiding wordt nu al veel meer opgeheven. In de Encyclopedie van de
Wereldliteratuur wordt onder het tref-woord Nederlandse Literatuur zowel de Vlaamse
als de Nederlandse behandeld. Wat zouden wij anders doen? Wij hebben geen
middeleeuwen en jullie geen 17e eeuw.
U was een jaar lang, samen met Menno ter Braak en Jos de Gruyter, redakteur van
‘De Vrije Bladen’. Wat was het doel?
Dat was toen een reeks cahiers, dus geen echt tijdschrift. De tijd van het
expressionisme was voorbij en Groot-Nederland had onder leiding van Greshoff de
Forum-
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traditie overgenomen. Die uitgave was niet erg belangrijk en na de dood van Ter
Braak zijn we ermee gestopt.
Wat is uw oordeel over Menno ter Braak?
Ik kende Ter Braak al van vroeger. Zijn moeder en mijn schoonmoeder waren
jeugdvriendinnen. Hij was een heel stekelig man. Ik heb eens met hem in Den Haag
gedebatteerd. Het is Greshoff geweest die aan de uitgever heeft voorgesteld mij als
redakteur van De Vrije Bladen op te nemen. Menno was vijf jaar ouder dan ik. Hij
was bezeten door het nationaal-socialisme, vooral sinds de gebeurtenissen in
Oostenrijk. Hij heeft daarover een dagboek geschreven dat later gepubliceerd werd.
Ter Braak had net als ik een grote bewondering voor Multatuli.
Ook met Du Perron had u in die tijd kontakt.
Dat is niet helemaal juist. Du Perron woonde toen in Indonesië. Hij had De man van
Lebak gepubliceerd en ik had daarover een nogal principiële kritiek geschreven. Du
Perron heeft mijn bezwaren aanvaard. Hij heeft zijn boek aangevuld met een nieuw
geschrift en het mij toegestuurd. Toen hij naar Europa terugkwam, heb ik veel met
hem gekorrespondeerd en gepraat op basis vooral van Multatuli. Maar dat heeft maar
een half jaar geduurd.
Ik stel u deze vraag omdat ik niet begrijp wat er met de vermelde funktie bedoeld
wordt. In 1945 bent u lid van de Noodraad van de gemeente Hilversum?
Men wilde na de oorlog de demokratie herstellen maar dat ging niet zo makkelijk.
Men heeft toen aan bepaalde bevolkingsgroepen het recht gegeven een paar mensen
aan te wijzen om in de gemeenteraad te zetelen. De verzetsgroep heeft mij opgegeven
en zo ben ik tijdelijk lid geweest van dat raadgevend lichaam.
Later ben ik gekozen als gemeenteraadslid voor de Partij

Joos Florquin, Ten huize van... 8

125
van de Arbeid. In 1962 ben ik er door mijn zoon uitgestemd. Mijn zoon kwam op
voor de Pacifistisch Socialistische Partij. Volgens de wet mogen in dezelfde
gemeenteraad geen twee familieleden zitten. Wij zijn toen samen naar het kabinet
van de burgemeester gegaan en hebben daar geloot om uit te maken wie er in zou
blijven. Mijn zoon heeft het gewonnen en ik heb een briefje geschreven dat ik ontslag
nam.
Ik heb wel prettige herinneringen aan die tijd. Bij de 35 leden van de raad waren
er niet zoveel die belangstelling hadden voor onderwijs, kultuur, leeszalen enz.; dat
kwam praktisch allemaal voor mijn rekening. Ik moet zeggen dat ik daarbij de steun
had van alle partijen: in een gemeenteraad zijn het vooral de plaatselijke verhoudingen
die belangrijk zijn. Het was werkelijk een aardige raad waarin heel wat mensen van
de radio zaten. De burgemeester was van de Antirevolutionaire Partij, calvinist en
dus nogal rechts. Wel, toen hij afscheid nam, heb ik hem in naam van de bevolking
mogen toespreken!
U bent dan aan de radio gaan meewerken en wel als literair criticus bij de Vara, de
Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs zoals deze zuil volledig heet. U bezorgde
o.m. boekbesprekingen. Was dat prettig werk en werd dat gevolgd?
Aanvankelijk had ik de hele leiding van deze sektor. Dat is zo geweest van 1945 tot
1950. Ik gaf zelf boekbesprekingen of liet er door anderen geven. Ik bezorgde
gedichten-programma's met kommentaar, die ik zelf samenstelde. Ik nam ook
interviews af en maakte bij een belangrijke herdenking een of ander groot programma.
Ik ben ook jaren een van de vijf forumleden geweest van ‘Radiolympus’, een bekende
uitzending waarin over algemene vraagstukken werd gehandeld. Dat was in de jaren
na de oorlog een enorm populaire uitzending, zo populair zelfs dat, toen ik
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eens op de tram in Amsterdam een kaartje vroeg, iemand me aan mijn stem herkende.
Op zondagmorgen had ik ook nog de leiding van een kwartier ‘Geestelijk leven’
dat door de Vara aan het Humanistisch Verbond was afgestaan. Eén keer per maand
sprak ik daar zelf. Toen ik tot hoogleraar werd benoemd in Amsterdam, is dat
radiowerk minder en minder geworden omdat het niet meer op te brengen was.
Ik heb in die rubriek continu de boeken van Vlaamse vrienden behandeld en ook
heel wat Vlaamse auteurs naar hier gehaald om ze een interview af te nemen, o.m.
Raymond Herreman, Marcel Coole e.a. Later werden die gesprekken op bandjes
opgenomen in Antwerpen.
In 1946 bent u mede-oprichter van het Humanistisch Verbond, waarvan u nu een
van de leidende figuren bent.
Ik ben geen bestuurslid meer, ik heb zulke werkzaamheden sterk moeten verminderen.
Wat je verzet als je 40 jaar bent, doe je niet meer als je 60 bent: ik vind het goed dat
de veertigjarigen zich laten gelden. Ik heb jaren plaatselijk, landelijk en internationaal
over en voor het Humanistisch Verbond gesproken. Ik heb pas nog in Duitsland
gesproken, in Hannover en Göttingen. Ook in Vlaanderen heb ik vaak voordrachten
gehouden, in Antwerpen, Gent en nog andere steden.
Wat is de doelstelling?
Die kun je het best op een paar manieren benaderen. Allereerst is het de bedoeling
om aan niet-godsdienstige mensen een geestelijk centrum te geven. Ten tweede dan,
om vóór en mét deze mensen de vrijheid van levensovertuiging te verdedigen.
Ongodsdienstig of onkerkelijk zijn klinkt nogal negatief, ook in de woordkeuze,
en wij hebben gemeend, destijds al, dat het moest gevuld worden met een zuiver
menselijke,
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niet op een openbaring berustende wijsgerige inhoud. Dat kan nog heel variabel zijn
en dat is het ook.
Het verschil met de oude groep van voor de oorlog is dat dit Verbond helemaal
niet agressief antiklerikaal is of zou willen zijn. Aanvankelijk is er tegen dat Verbond
veel verzet en bestrijding geweest van kerkelijke zijde, maar die tijd is voorbij. Het
Verbond heeft in Nederland veel bereikt met een klein aantal leden. Om een paar
spektakulaire dingen te noemen: in de kampen van de werkelozen, later in die van
de gedetineerden en ook van de militairen, werd de geestelijke verzorging eerst alleen
gedaan door priesters en predikanten; nu heeft men daar ook een kracht van
niet-kerkelijke kant. In het onderwijs werden alleen godsdienstlessen gegeven; nu
is het mogelijk dat er ook aan humanistische vorming wordt gedaan.
Bij de volkstelling wordt hier ook gevraagd naar de godsdienstige overtuiging.
Bij die van volgend jaar verwacht men dat zal blijken dat een vierde van de bevolking
buitenkerkelijk is. Buitenkerkelijk betekent niet noodzakelijk ongodsdienstig of
ongelovig, want er zijn buitenkerkelijken die gelovig zijn; maar aan de andere kant
zijn er bij de kerkelijken ook die ongelovig zijn!
Die humanistische overtuiging zit er bij mij al in sinds de tijd dat ik student was
in Groningen. Ik heb toen kollege gelopen bij professor G. Heymans, een beroemd
Westeuropees wijsgeer, en daarna ook nog bij Leo Polak, die tijdens de oorlog is
vermoord. Beiden waren ongodsdienstige wijsgeren met ook een ongodsdienstige
levenswijze. Bij hen heb ik mijn wijsgerige vorming gekregen, en vandaar dat ik wel
niet élke dag Kant en Spinoza lees, maar ze soms toch ter hand neem.
*
Als de gastheer aan zijn werktafel zit, kijkt hij op een

Joos Florquin, Ten huize van... 8

128
enorme boekenkast, die vol zit met eerste drukken. De oudste zijn van omstreeks
1560.
In de kast achter zijn stoel staan de boeken die handelen over de geschiedenis van
de letterkunde en de taalbeheersing, plus dan de eindeloze rij woordenboeken en
grammatika's.
Rechts hangt een autentieke ets van Rembrandt, die de verleiding van Adam
voorstelt, en in een hoek een waaier van een chief, die de gastheer ten geschenke
kreeg van zijn Nigeriaanse schoonzoon.
Dit portret van Henriëtte Roland Holst werd gemaakt door haar man.
Op een grote tafel komt elke dag korrespondentie bij, de hopeloze post, zoals de
gastvrouw ze noemt.
Een ander deel van de kamer is zithoek. Hier hangt een Gezicht op Davos van
Bauknecht uit de tijd der ‘entartete Kunst’.
Jan van der Zee schilderde dit Paterswoldse Meer. Het is het eerste schilderij dat
de gastheer - in 1934 - voor 25 gulden kocht.
In een andere hoek geeft een deur toegang tot de kamer die de boekerij wordt
genoemd. Ze zit volgepropt met kubieke meters boeken. Boven op een kast staat een
kleine kollektie urnen.
Er hangen twee portretten: het getekende portret van Gorter en een gegraveerd
portret van Coornhert.
Het merkwaardigste in deze kamer is toch de kollektie van een paar honderd
gravures met autentieke portretten van letterkundigen, die volgens het geboortejaar
staan gerangschikt. Er is o.m. een ongewone reeks Erasmusportretten bij.
Verder heeft de gastheer nog een ruime kollektie handschriften en brieven in zijn
bezit: o.m. van Luyken, Poot, Feith, Willems, Multatuli, Gezelle, Perk, Gorter,
Leopold, Henriëtte Roland Holst, Karel van de Woestijne. Van dit
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boek van Gorter zijn maar drie eksemplaren zo gedrukt en gebonden.
*
In 1950 krijgt u een leeropdracht en in 1951 het hoogleraarschap aan de universiteit
van Amsterdam. Vak: Taalbeheersing. Wat houdt dat in?
Toen drie dingen: de wetenschap en de techniek van het spreken in het openbaar, de
retorika als u wil, maar dat is niet zo'n mooi woord; de wetenschap en de techniek
van het schrijven in de Nederlandse taal, en de stijlkritiek. Voorts de historische
benadering van deze dingen. Ik heb dat vak vijf jaar onderwezen zonder er letterkunde
bij te geven. Op dit ogenblik is bij mijn assistenten deze taalbeheersing sterk de kant
uitgegaan van de kommunikatie-techniek met als voornaamste bekommernis: hoe
breng ik het over? Zo een vak wordt gedeeltelijk door de studenten zelf gemaakt
omdat ze het vragen. Het plan is in de oorlog aan de Amsterdamse Universiteit
ontstaan als een soort verdediging van de kultuur op taalbasis. Het was de bedoeling
dat alle studenten taalbeheersing zouden volgen maar daar is niets van terechtgekomen
omdat het te veel kostte. Het kollege werd aanvankelijk gevolgd door studenten uit
allerlei fakulteiten maar nu zijn het vooral neerlandici.
Een praktisch resultaat van uw kolleges is wel het boek ‘Moderne welsprekendheid’.
Handboek voor mondelinge taalbeheersing.
Ik heb dat boek van Max Weller vertaald en het voor Nederlands gebruik bewerkt
en aangevuld.
Men erkent in u een van de meest welsprekende Nederlanders, een reputatie die u
vroeger deelde met Anton van Duinkerken. Hoe bent u welsprekend geworden?
Ik weet het niet. Ik wás het tot mijn grote verbazing. Toen
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ik 15 of 16 jaar was, heb ik in Groningen op de schoolklub moeten spreken. Dat
heette improvizatie en toen ik het deed, ging het! Dat talent heeft toch wel zijn
begrenzing. Van Duinkerken kon improvizeren en dat kan ik eigenlijk niet. Wanneer
ik spreek en het volgens de aanwezigen goed doe, dan is het geprepareerd, de lijn is
vastgelegd, niet de vorm. Ik kan een uur spreken op een briefkaart met notities, maar
is die er niet, dan kan ik het niet of meen dat ik het niet kan.
Ik heb van mijn 17e jaar af veel gesproken. Goed spreken hangt in grote mate af
van het onderwerp en van het publiek. In elk geval kun je het verbeteren en de training
is een grote hulp. Je kunt iedereen wat bijbrengen, al was het maar het vermijden
van hun fouten.
U doceert dat vak Taalbeheersing nog altijd?
Ja, maar sinds 1956 is de Nederlandse letterkunde erbij, wat betekent dat ik drie
ordinariaten in mijn eentje verenig en met één salaris verdien! Elders hebben ze
daarvoor drie hoogleraren. Daarbij is het studentenaantal gestegen van 120 tot 1250.
Dit kán eenvoudig niet, ook al heb ik 15 assistenten voor letterkunde en 6 voor
taalbeheersing. Daar komt nog bij dat alles veel ingewikkelder is geworden. Het is
dan ook mijn bedoeling weg te gaan als ik 65 jaar word, want de verantwoordelijkheid
is te groot. In Nijmegen en Leiden is er een hoogleraar voor oude letterkunde en een
voor moderne letterkunde. Ik moet kolleges geven zowel over Beatrijs als over
Bredero en Gorter.
En u doet daarbuiten dan nog heel wat. U bent sinds 1956 voorzitter van de
Vereniging van Letterkundigen en u hebt van die vereniging een strijdbare vakbond
gemaakt. In die vakbond is er in de laatste tijd wel enige deining geweest.
We zijn het nogal eens. Het is inderdaad meer een vakbond geworden maar niet door
mij alleen; en als hij niet strijd-
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baar was, zou ik er geen voorzitter van willen zijn. Wij moeten strijden op drie
fronten: tegen het publiek, tegen de uitgevers en tegen de overheid. We hebben wel
wat bereikt. Met de uitgevers liggen we in de clinch, maar we hebben met hen toch
al een modelkontrakt opgesteld voor de schrijvers en nu onlangs ook voor de vertalers.
Bij de overheid hebben we bereikt dat het Fonds voor de Letteren werd opgericht,
wat als gevolg heeft dat we dit jaar zo'n 20 miljoen Belgische frank aan de literatuur
kunnen besteden. Vijf jaar geleden was dat bijna niks. De vereniging zit in het bestuur
van dat fonds en op de jaarvergadering worden de problemen besproken. Dingen die
met geestdrift worden bereikt, vervallen als er geen vorm voor komt. Het Fonds is
zo een vaste vorm, net als het kontrakt er een is. Dat geeft kontinuïteit.
Er zijn toch moeilijkheden op dit ogenblik.
Er is aktie van een groep die vindt dat de steun nog niet groot genoeg is. Men heeft
eisen gesteld om het Fonds sneller te doen toenemen dan in de laatste tijd het geval
was. In 1971 wordt het leenrecht ingevoerd: wij hebben daarvoor 500.000 gulden
gevraagd en 200.000 gekregen. De berekening wordt gemaakt op basis van het
aanschaffen, niet van de uitlening; dus telkens als een boek wordt aangeschaft, wordt
een percentage berekend: dat betekent dat de ontlener niet betaalt, aangezien de staat
de biblioteken toch subsidieert. Die 200.000 gulden worden rechtstreeks aan het
Fonds gegeven, dat dan instaat voor de verdeling.
Ook werd door toedoen van de Vereniging de organizatie ‘Schrijvers op school’
in het leven geroepen. Er werden al 250 à 300 lezingen gehouden, ten dele met
subsidies.
U hebt van de Nederlandse schrijvers gezegd dat het zondagschrijvers zijn, mensen
die in hun vrije tijd aan literatuur doen.
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Ik vind dat jammer voor de literatuur. De grote vraag is natuurlijk: hoeveel mensen
per generatie zouden echt alleen moeten kunnen schrijven? Wie zal het uitmaken en
van waar moet het geld komen? Als er geld genoeg is, moeten het er dan honderd
zijn? Wij weten dat nul te weinig is, maar als er te veel zijn, gaat er dan niet heel wat
rommel op de markt komen? In elk geval is het minder erg dat drie die het niet
verdienen het krijgen, dan dat één die het wel verdient, het niet krijgt. Een deel van
de schrijvers moet een kans krijgen, alle schrijvers lijkt mij een groot woord. Ik
geloof in elk geval niet dat de inspiratie afhangt van de honger. Geen enkele
Nobelprijswinnaar heeft honger geleden, of toch zeker geen vijf op de zestig. Ook
in het verleden is het zo niet geweest: Hooft was miljonair, Cats was een rijk man,
Bredero had geen honger in het ouderlijk huis, Vondel deed jarenlang goeie zaken,
Thomas Mann had enorme bezittingen, Victor Hugo had geen financiële zorgen.
*
De werkkamer van mevrouw Stuiveling sluit aan op de studeerkamer van haar man
en ziet uit op de voortuin.
Hier staat een vleugelpiano waarop de heer des huizes soms nog speelt. Julien
Ruymen maakte eens deze kop van een dochtertje.
De Groninger klok komt van de grootvader van Garmt Stuiveling. Een ander en
nog mooier erfstuk dat van hem komt, is deze glazen vaas.
Aan de muren ook hier weer schilderijen. Dit Meisje bij de wieg werd geschilderd
rond 1890 door Suze Robertson van de Haagse School. Het feeëriek Meisje met
melkemmer is van Thijs Maris. Deze Haan en Kippen van Theo van Hoytema betaalde
de gastheer met het honorarium van Een eeuw Nederlandse Letteren!
*

Joos Florquin, Ten huize van... 8

133
U hebt een biezondere interesse voor Jacques Perk en een die blijvend is. In 1939
al hebt u zijn brieven uitgegeven onder de titel ‘Een dichter verliefd’. In 1941 bezorgt
u zijn ‘Mathilde-krans’ in drie delen en in 1957 zijn biografie ‘Het korte leven van
Jacques Perk’. Verder is er nog ‘De wording van Perks Iris’ en hiermee heb ik nog
wel niet alles opgenoemd. Wat boeit u zo in Perk?
Ik vind hem interessant omdat deze jonge man aan het begin van een belangrijke
beweging heeft gestaan en er zelf niets van beleefd heeft. Ik vind hem ook interessant
om de onwaarschijnlijke wijze waarop Kloos met zijn nalatenschap is omgesprongen.
Ik hou ervan puzzels op te lossen en verder is het een kwestie van eerlijkheid. Er viel
bij Perk heel wat recht te zetten. Bij Bredero is het nu net weer zo.
Is de poëzie van Perk niet uit de tijd? Is ze nog te genieten?
Zoals Kloos de Mathilde-cyclus heeft uitgegeven, is het een door mekaar gegooide
puzzel. Ik heb van de drie handschriften een definitieve versie gemaakt, want de
gewone lezer moet het eindstadium krijgen, hij moet verzen te lezen krijgen en die
hebben dan wel een intrinsieke waarde. Kloos heeft ook onwaarheid gezegd over
het leven van Perk en over zijn relatie met Vosmaer. Ik hou niet van leugens en als
mij autentiek materiaal in handen valt, kan ik niet nalaten de verkeerdheden recht te
zetten.
Maar is Perk nog leesbaar?
Misschien niet zonder enige literair-historische belangstelling. Ik vind Iris nog een
knap gedicht, en ook de Mathilde-cyclus vind ik mooi, in elk geval ten dele.
Een andere schrijver die u permanent boeit - en hier is het de hoogste klasse - is
Multatuli. In 1949 hebt u de Max Havelaar naar het handschrift uitgegeven. In 1952
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spreekt u een oratie uit: ‘Multatuli en de welsprekendheid’, u hebt ook de volledige
werken van Multatuli uitgegeven en in het pas verschenen luxueuze boek over hem,
dat Heideland in een wat frivool kleedje heeft gestoken, hebt u het eerste en markante
hoofdstuk bezorgd onder de titel ‘Kroniek van een bewogen leven’. Het is bijna een
gekke vraag, maar ik stel ze toch: wat boeit u zo in Multatuli?
De erkenning van zijn geniaal schrijverschap, stilistisch en emotioneel, en een stuk
sympatie voor zijn vrijzinnige levensvisie. Verder alweer hetzelfde element: het feit
dat de man een beroep op je doet, net als Perk. Ik vind dat hij in zijn leven en in de
letterkunde nooit eerlijk behandeld is. Om hem een eerlijke kans te geven, moet je
hem kompleet afdrukken samen met de archiefstukken. Ik vind het jammer dat we
niet verder gekomen zijn dan het tiende deel, dat is in zijn leven dus maar tot 1862.
Ik hoop dat ik de tijd krijg om het werk af te maken: dat betekent duizenden brieven
dateren en afdrukken. Zoiets kun je in je vrije tijd niet doen, je moet er maanden aan
kunnen doorwerken. Ik heb de illuzie dat te kunnen doen in de komende jaren.
U bent voorzitter van het Multatuli-Genootschap. Wat doet dat?
Niets, tenzij zich ergeren over de houding van de gemeente Amsterdam. Als ik ooit
een maagzweer krijg, dan zal het zijn van de veldslagen die ik daar zonder sukses
heb geleverd. Wij bezitten kollekties handschriften, brieven, portretten, wij geven
een jaarboekje uit en we houden vergaderingen met lezingen over Multatuli; maar
het centrum waar dit allemaal samen zou moeten komen, hebben we niet. En nochtans
is het geboortehuis van Multatuli in Amsterdams bezit, dan nog wel van de gemeente;
die wil het ook wel
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tot onze beschikking stellen maar tegen een veel te hoge huur.
Het spijt me dat we bij Multatuli niet even kunnen blijven staan maar ik mag de
andere figuren, die u een standbeeld hebt opgericht, niet verwaarlozen. Een groot
dichter voor wie u een zwak hebt, is Herman Gorter en ook die belangstelling spreidt
zich over jaren. In 1946 hebt u zijn ‘Kenteringssonnetten’ ingeleid en van
aantekeningen voorzien. U hebt een bloemlezing uit zijn werk bezorgd onder de
mooie titel, die een vers van Gorter is: ‘De dag gaat open als een gouden roos’. U
hebt ‘Mei’ uitgegeven, ‘Twintig gedichten in handschrift’ en ten slotte de ‘Verzamelde
werken’. Wat is de reden van uw grote waardering?
Het is een beetje als bij Multatuli. Ik vind hem de grootste dichter van onze moderne
literatuur omdat hij op drie of vier punten heel biezonder is: de Mei, de sensitieve
verzen, die helemaal experimenteel zijn, de socialistische gedichten. Ik vind hem
ook boeiend om zijn politieke aktiviteit. Ik heb hem nooit gezien want ik was maar
19 toen hij in 1927 op terugreis uit Zwitserland in Brussel overleed. Mijn vader heeft
hem nog wel gekend.
In mijn waardering speelt weer hetzelfde element: de mensen, ook de vakgenoten,
kennen Gorter niet, ze weten niets van het marxisme. Ik heb uit partikulier bezit 500
brieven van Gorter in mijn huis gehad en gekopieerd.
Als Dirk Coster zegt dat de dichter in Gorter ónderging toen hij socialist werd,
dan vind ik dat zó dom, dat ik een half leven wil gebruiken om te bewijzen dat het
niet waar is.
Als ik zou vragen naar zijn mooiste gedicht of naar het mooiste fragment, wat zou
u, de kompetente kenner, dan antwoorden en wat zou de verantwoording zijn?
Ik denk dat ik dan die Dans van het gele meisje kies, uit
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de sensitieve verzen. Of het sonnet De dag gaat open als een gouden roos. Dat is
Gorter helemaal.
Laten we daar dan even naar luisteren.
‘De dag gaat open als een gouden roos;
ik sta aan 't raam en zend mijn adem uit,
het veld is stil, en nauwelijks één geluid
breekt naar het koepelblauw bij tussenpoos.
En in mijn kamer, als een donkre doos,
waarvoor de parels hangen aan de ruit,
ga 'k heen en weer, tot waar mijn wandling stuit,
en ik bij donkren wand diep peinzend poos.
Ik heb 't gevonden, het mensengeluk,
al moest ik worden vier en dertig jaar
eer ik het vond, en ging veel trachten stuk
in spannend worstlen en ijdel gebaar.
Maar zo zeker als daarbuiten de zon de
wereld omfloerst, heb ik 't geluk gevonden.’

Het uitgeven van volledige werken is wel een specialiteit van u want ook die van
Couperus hebt u bezorgd. Waarom koos u Couperus uit?
Eigenlijk is dat gewoon een opdracht geweest; maar ik vind Couperus wel een groot
verteller. Het is een uitgave voor de moderne lezer in moderne spelling.
Wat denkt u van de televisiebewerking van ‘De boeken der kleine zielen’?
Niets, ik heb die uitzending niet gezien. Ik heb namelijk nog geen televisie maar het
komt, want twee maanden geleden heb ik kleurentelevisie besteld. Ik hoop dat ik die
ook eens geleverd krijg!
Waarom vindt u die volledige werken zo belangrijk?
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Ik vind ze belangrijk voor de kontinuïteit van de literatuur, niet voor mezelf want ik
heb liever eerste drukken. Het is een behoefte aan dokumentatie: zo is het boek dat
de auteur eens in handen heeft gehad, dit is het autentieke dokument.
Literair-historisch kun je niet citeren uit een boek dat niet gepubliceerd was toen de
eerste uitgave verscheen. De Max Havelaar heeft in 1860 veel sukses gehad, maar
als je dat wilt verklaren, moet je niet citeren uit een latere druk, omdat die gewijzigd
kan zijn. Ik voel mij pas veilig als ik de echte eerste druk in handen heb; dat geeft
me ook een gevoel van verwantschap met de dichter en zijn werk. Het is misschien
wat kinderachtig maar dat kan er nog wel bij.
We moeten het nu nog even, en helaas kort, hebben over de essayist. In 1941
publiceert u uw eerste boek essays onder de titel ‘Rekenschap’. Wat betekent de titel?
Ik had de behoefte het materiaal dat beschikbaar is, de verantwoording te laten geven
van mijn eigen mening. Het is dus een poging om met positieve gegevens mijn
standpunt bewijsbaar te maken. Eigenlijk is dat boek een kruising van studie en essay.
U kunt het studieus essaywerk noemen, gaande van Coornhert tot Henriëtte Roland
Holst. De laatste studie gaat over Thomas More.
‘Steekproeven’ is de titel van een andere bundel essays. Hij verscheen in 1950. Welke
zijn de tema's?
Dezelfde, alleen gaat het over andere mensen en wel van Multatuli tot Marsman en
Du Perron. Er staat ook een studie in over het nieuwe geuzenlied.
De bundel ‘Triptiek’ kreeg de toelichting ‘Essays’ mee.
Die komt van de uitgever; ik had liever ‘kritisch proza’ zien staan. Het boek bevat
kritieken over poëzie, proza en literatuurwetenschap. Ik heb veel gepubliceerd in
tijdschrif-
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ten, in Het Boek van Nu, en ook veel voor de radio gesproken; daaruit heb ik een
keuze gemaakt. Ook enkele bijdragen uit De Nieuwe Taalgids zijn opgenomen.
Toen u 60 werd, bundelde u twaalf essays in het boek ‘Willens en wetens’ en twaalf
studies in het boek ‘Vakwerk’. U maakt dus onderscheid en de vraag dringt zich dan
ook op: wat is het verschil tussen essay en studie voor u?
Een essay is objektiever, ook in zijn prezentatie, dan een studie, maar de verschillen
zijn niet groot bij mij. Ik heb haast nooit geschreven om mijn emoties of meningen
bekend te maken. Ik ben het slachtoffer van mijn universitair beroep, ik ben nogal
erg gedokumenteerd. Als ik ter illustratie een voorbeeld mag geven: naar ik meen,
is het stuk Op zoek naar Louis Couperus meer essay, het stuk over Thomas More
van Henriëtte Roland Holst meer studie.
Toen deze twee boeken verschenen, las ik daarover twee kritieken. G.W. Huygens
looft in de toenmalige N.R.C. de beide werken: hij bewondert uw taalvirtuositeit, uw
veelzijdigheid, uw scherpzinnigheid en uw metodische onleerstelligheid. Verder zegt
hij dat uw studies o.m. door hun vaak verrassende gezichtspunten ook buiten de kring
van vakgenoten gewaardeerd zullen worden.
Ik leg daarnaast nu een vrij scherp artikel, verschenen in ‘De Tijd’ en geschreven
door Kees Fens, die wel niet een van uw grote vrienden zal zijn. Fens schrijft o.m.:
‘In bepaald opzicht is hij een gevormd vakman, een geboren essayist is hij echter
allerminst. Zijn kennis is groter dan zijn vindingrijkheid, zijn kijk scherper dan zijn
visie groot, hij is eerder een graver op aangegeven terrein dan een ontdekker.’ Hoe
reageert u op deze kritiek?
Niet. U weet dat Fens uit de hoek van Merlijn komt, van een veel jongere generatie
is en een andere opvatting heeft
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over literatuur en literatuurstudie. Nou, dat mag. Ik heb in de 40 jaar dat ik in het
openbare leven sta, zoveel waanzinnig pro en contra gehoord en gelezen, dat ik me
er biezonder weinig van aantrek. Als ik zie hoe Multatuli geprezen én veracht werd,
dan vind ik dat ik er nog schappelijk van afgekomen ben. Ik deel het standpunt van
Fens in vele opzichten niet. Ik heb mij nooit méér geprezen gevoeld dan toen prof.
Brachin uit Parijs zei: Stuiveling, c'est la clarté même. Ik weet niet of het juist is,
maar ik waardeer het biezonder wanneer hij zegt dat ik helder en betrouwbaar ben.
Want als men je looft maar je niet gelooft, zou ik dat erg vinden.
Als ik een tekst herdruk, kijk ik hem altijd opnieuw na. De Nieuwe Gids als
geestelijk brandpunt is tot 1959 niet herdrukt: ik was ervan overtuigd dat dat niet te
doen was vanwege het nieuwe materiaal dat door 's Gravesande aan het licht was
gebracht. Toen ik het toch opnieuw uitgaf, behoefde ik tot mijn stomme verbazing
maar op een paar plaatsen iets te wijzigen. Maar het had ook anders kunnen zijn. Het
is toch denkbaar dat men na tien jaar moet zeggen: dat is niet juist, daar ben ik om
het probleem heen gegaan. Waarom zou ik dat niet doen? Dat het meer speurwerk
is dan lezen interesseert me niet erg, als het speurwerk maar goed gedaan is.
Schuilt er toch geen gevaar in het feit dat u uw belangstelling zo vreselijk moet
verdelen over zoveel specialiteiten?
Een groot gevaar en het kán ook niet meer: het vak is te omvangrijk geworden.
Vandaar dat ik geen literatuurgeschiedenis als Te Winkel of Knuvelder zou kunnen
schrijven: de 48 stukken die in mijn vier boeken staan, zou je kunnen typeren als een
wetenschappelijke benadering van een literair of literair-historisch probleem. In die
reeks zult u geen studie aantreffen over de Reinaert, Hooft, Rhynvis Feith of
Bilderdijk, maar wel over De structuur
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van de abele spelen, over Coornhert en Multatuli en Gorter. In die reeks zit een
duidelijke voorkeur, vaak voor een onderdeel dat een ander verwaarloosd heeft,
misschien omdat hij het materiaal niet heeft gezien.
De volledige werken van Bredero werden nu aangekondigd.
Ja, ik heb het initiatief genomen voor de Bredero-herdenking in 1968 en door mijn
toedoen is ook het nieuwe verzameld werk op stapel gezet. Die herdenking heeft
nogal wat opgeleverd.
Ik was biezonder verrast toen Keersmaekers bekendmaakte dat hij in een paar
verhalenbundels gedichten van Bredero had ontdekt, waaruit bleek dat allerlei
liefdesgeschiedenissen van Bredero niet waar waren. De klacht die Bredero op zijn
sterfbed zou hebben geschreven, werd door de dichter zes jaar voor zijn dood al
gemaakt. Ik ben wel een beetje jaloers op Keersmaekers - en ik niet alleen - dat hij
dat gevonden heeft.
Er verschijnt eerst een inleidend boekje op het Verzameld Werk met de vier
redevoeringen die op de herdenking van 1968 werden uitgesproken. De la Fontaine
Verwey handelt daarin over Bredero en zijn stad, ik over Bredero en zijn tijd,
Keersmaekers over Bredero en Zuid-Nederland en Bachrach over Bredero en de
Engelse toneelspelers.
Dan komt er het Memoriaal van Bredero, dat eigenlijk een dokumentaire is van
het leven van de dichter: ik heb die kunnen samenstellen met de hulp van mensen
van het archief; ik geef telkens het facsimile met translitteratie en datering. Daar ook
blijken nieuwe dingen uit. Er werd altijd gezegd en geschreven dat Bredero aan een
slepende ziekte is overleden, maar de dokumenten wijzen uit dat hij onvoorzien is
gestorven.
Ik ben nu bezig met het Liedboek en de verspreide dichtwerken. Elk toneelstuk
wordt door een andere specialist uitgegeven, maar onder mijn
eindverantwoordelijkheid. Het
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is weer het uitgeven van een verzameld werk van iemand van wie het slecht gedaan
was. Knuttel b.v. onderscheidt in het Liedboek de periode van Margriete. Welnu,
daar is niets van waar: Margriete is gewoon een fancy-figuur uit die verhalen.
Voor dat Memoriaal was de helft al in verspreide vorm bekend: een vierde is erbij
gevonden, een ander vierde is gevonden niet door mij maar door mejuffrouw Van
Eeghem en kollega Keersmaekers. Als dat boek in 1968 zou verschenen zijn, zou
het 50 bladzijden minder gehad hebben dan nu. De fusie van uitgevers heeft die
uitgave in 1968 verhinderd. Nu is de buit binnen, die ik toen niet voorzien kon. Als
ik met pensioen ga, zal ik met Bredero, Multatuli en Henriëtte Roland Holst nog
mijn handen vol hebben.
Voor welke figuren uit onze letterkunde hebt u een voorliefde?
Voor de rebelsen en voor de vromen, al ben ik daar niet zo sterk mee verwant; maar
Beatrijs, Gezelle, Jan Luyken zijn dan toch wel een beetje ondogmatische vromen.
Gezelle is mij in zijn poëzie veel sympatieker dan in zijn proza; zijn Ego Flos vind
ik een prachtig gedicht. Ik houd niet van Cats en ook niet erg van Potgieter. Tussen
Feith en Wolft en Deken kies ik de laatste. Bij de Tachtigers hou ik meer van Gorter
dan van Verwey.
U hebt eens de 19e eeuw uw vroege en de middeleeuwen uw late liefde genoemd.
Maar dan toch een blijvende liefde voor Multatuli, Busken Huet, Perk, Gorter. Bij
de middeleeuwen ben ik ook selektief: liefde voor de Reinaert, Beatrijs, de abele
spelen, het Antwerps Liedboek; maar over Van Maerlant zou ik geen letter kunnen
of durven schrijven. Ik voel me niet geïnspireerd om Der naturen bloeme te gaan
lezen. Dit is een bewuste beperking. Ik hoef Goethe niet te citeren,
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want dan wordt het te mooi. Wel heb ik van Vanden lande van oversee een
facsimile-uitgave bezorgd. Ik ben in Israël geweest en ook in Bouillon, de kruistochten
interesseerden me, en bovendien gaat het hier over een beknopt en gekoncentreerd
gedicht. Ik hoefde er geen dikke boeken over te lezen.
Mag ik nog een naam suggereren: Elsschot?
Een mentaal rebel, een ironisch en zelfs een cynisch man. Ik heb hem vaak bezocht,
ik heb ook op zijn begrafenis gesproken.
Welke andere Vlaamse schrijvers waardeert u nog?
Louis-Paul Boon, Johan Daisne. De trap van steen en wolken en De man die zijn
haar kort liet knippen vind ik belangrijk en boeiend. Dan Piet van Aken, Hubert
Lampo, Richard Minne, Ivo Michiels vooral wegens Het afscheid. Ook Herwig
Hensen vind ik een biezonder interessant dichter. Veel waardering heb ik voor een
deel van het werk van Streuvels, voor het jeugdwerk tot De vlaschaard en voor zijn
autobiografisch werk: vooral zijn boek over de Gezelles vind ik opmerkelijk, om die
eerlijkheid en hardheid van houding. Van Walschap hou ik iets meer dan van Gijsen.
Dan is er ook Van Ostaijen. Toen ik zestien jaar was, heb ik al kennisgemaakt met
Bezette stad, dat toen pas verschenen was en dat ik bij mijn tekenleraar zag. En
Maurice Gilliams natuurlijk. Ach, je kunt zoveel namen noemen dat je er beter géén
noemt. In mijn boekje Uren Zuid - Drie dozijn ontmoetingen over de grens heb ik
mijn waardering neergeschreven.
Ik heb de Zuidnederlandse literatuur kompleet bijgehouden tot voor vijf jaar: tot
dan toe heb ik zowat alles gelezen wat van belang was. Nu kan ik het niet meer doen.
U doet inderdaad zoveel dat men zich afvraagt hoe u het doet. Hebt u liefhebberijen?
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In de vorm van ander soort werk. Zoals andere mensen gaan biljarten, zo ga ik naar
een vergadering. Ik vind dat leuk. In een bestuur ben ik voorzitter of niks: als ik
sekretaris of penningmeester zou zijn, zou de vereniging onmiddellijk in elkaar
zakken. Ik voel me snel thuis in een stuk, en kan vrij goed formuleren: dat is
gemakkelijk voor een voorzitter.
Mijn korrespondentie is een puinhoop. Als ik moet kiezen tussen schrijven en
spreken, kies ik spreken; als ik moet kiezen tussen korrespondentie en werken, kies
ik werken. Mijn korrespondentie is echt een ramp. Ik vind het naar, maar ik kan er
niets aan doen. Ik stel ze eindeloos uit.
Dat waren eerder karakteristieken dan liefhebberijen.
Dan heb ik de vraag slecht begrepen. Natuurlijk heb ik hobby's. Ik verzamel oude
Nederlandse munten, postzegels, tin en oud glas. Ik heb een druivenspoeler uit de
18e eeuw met het wapen van Amsterdam. Maar mijn grootste liefhebberij zijn wel
mijn etsen en tekeningen van de 19e en 20e eeuw. Het is gek: ik houd van verzamelen,
maar ik houd helemaal niet van verzamelaars!
Uw boek ‘Onvoltooid verslag’ heb ik niet kunnen lezen. Waarom onvoltooid?
Dat is mijn enige autobiografisch verhaal en het meest openhartige boekje dat ik
over mezelf heb geschreven. Het is een fragmentarisch dagboek dat gaat over het
bombardement van Rotterdam in het voorjaar 1940. Ik ben toen van Hilversum naar
Rotterdam gefietst en toen ik daar aankwam, bleek ik in één nacht grijs te zijn
geworden!
U hebt vele landen bezocht. Wat is de mooiste reis geweest?
Dat is een vreselijke vraag. Dat kan ik werkelijk niet zeggen. In 1947 ben ik voor 't
eerst in Zwitserland geweest
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om er mijn dochter te brengen. Ik vond dat ongelooflijk. Een dag wandelen in
Caesarea is voor mij onvergetelijk. Een diepe indruk heeft op mij Aruba gemaakt,
meer dan Curaçao. Rome bij avond en het Colisseum. Het Rode Plein in Moskou
met het Kremlin, de katedralen en de torens. Dat is wel het mooiste van heel Rusland.
Maar mijn vrouw en ik zijn wild op wandelen in het middelgebergte in Zwitserland.
Aan het hooggebergte heb ik geen behoefte.
U hebt de reputatie - die u alweer met Anton van Duinkerken deelde - in Nederland
een van de beste vrienden van Vlaanderen te zijn. Hoe ontstond en groeide die
vriendschap?
Op grond van onze taaleenheid voel ik me in Vlaanderen evengoed thuis als in
Nederland.
Het gevoel van verongelijking dat de Vlaming heeft door zijn taal, heb ik al van
jongsaf als een onrecht beschouwd maar dat geldt ook voor het Fries. Ieder heeft
recht op zijn moedertaal. Het feit dat ik uit een gewest kom waar dat ook betwist
werd, heeft me dat gevoel bezorgd. Bovendien zijn de Vlamingen voor mij altijd
biezonder hartelijk geweest, wat wel een beetje gek is omdat ik toch een heel verre
noorderling ben. Mijn beste vrienden zijn Vlamingen: de musicoloog Jan Broeckx
in Gent, de graficus Frans Dille in Antwerpen en dan in de literatuurwereld Ger
Schmook en Van Elslander.
Wat waardeert u bij ons en wat vindt u minder goed?
De Vlamingen hebben niet méér kwaliteiten of gebreken dan de Nederlanders, maar
het aksent ligt een beetje anders. De Vlamingen zijn spontaner, improvizeren meer
en zijn organizatorisch dus minder betrouwbaar. Maar je kunt niet veralgemenen.
Ze hebben een beetje een zuidelijke levensstijl, het leven speelt zich voor hen meer
af in de open-
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baarheid dan bij ons. Als een Vlaming met mij een afspraak maakt, dan heeft de
samenkomst haast altijd plaats in een kroeg of aan een maaltijd, zelden of nooit in
zijn eigen huis. Ik heb de indruk dat onze huisdeuren vijftig procent gemakkelijker
opengaan dan die van de Vlamingen.
U bent samen met Albert Westerlinck algemeen voorzitter van de Conferentie der
Nederlandse Letteren, die onlangs in Maastricht haar twintigste vergadering hield.
Welke zijn de pluspunten van deze organizatie en wat is er nog te doen?
In mijn speech bij de opening in Maastricht heb ik naast een overzicht van onze
aktiviteit, drie doeleinden geformuleerd. Ten eerste: de integratie van het taalgebied
Vlaanderen-Nederland. Ten tweede: het bevorderen van de literatuur binnen dat
taalgebied. Ten derde: de prezentatie van onze gemeenschappelijke literatuur
tegenover het buitenland.
De integratie is wel gevorderd in die 19 jaar, maar nog niet voltooid. Het symbool
van die vordering is de gemeenschappelijke Prijs der Nederlandse Letteren, die om
de drie jaar wordt toegekend. Volgend jaar in mei wordt hij opnieuw uitgereikt in
Brussel: dan bestaat het kultureel akkoord 25 jaar en wij 20.
Er zijn dan de drie gemeenschappelijke bloemlezingen Literair Akkoord, Kritisch
Akkoord en Dramatisch Akkoord, die het beste bevatten van wat in een jaar in de
verschillende genres is verschenen, natuurlijk met enige beperking: je kunt in zo een
boek geen verhaal van 80 bladzijden opnemen. De keuze wordt uit de tijdschriften
gedaan en de boekjes die er al zijn, geven een behoorlijke doorsnee van onze literatuur.
Verder is er ook een duidelijke vordering van de samenwerking in de verschillende
tijdschriften.
Wat de bevordering van de literatuur betreft, is aan beide kanten van de grens in
die twintig jaar heel wat
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gedaan voor de ekonomische positie van de schrijvers. Mee door toedoen van de
Conferentie is er in Nederland een prijs voor het kinderboek en een voor de
toneelschrijfkunst gekomen. Ook stimuleert de Conferentie de aktie van literaire
lezingen op de scholen. Er is nu ook voorgesteld dat schrijvers een bepaalde tijd aan
een universiteit zouden doceren en daar over eigen of andermans werk zouden
spreken. Belangrijk is ook dat de dokumentatie over de Nederlandse letterkunde,
speciaal door de sektie biblioteek, nu gezamenlijk ter hand wordt genomen.
Op toneelgebied wordt het eigentalige stuk gepropageerd. Bij de radio ligt het
gemakkelijker, daar worden veel plannen voor samenwerking vastgesteld. Ook
literaire herdenkingen of andere uitvoeringen worden in de Conferentie besproken.
Wat nu de prezentatie van onze literatuur betreft, wordt elk jaar opnieuw de nadruk
gelegd op het feit dat de literatuur van Noord en Zuid tegenover het buitenland als
een eenheid moet optreden. Verder dat er op niveau moet worden vertaald en dat de
overheid het optreden van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten zoveel mogelijk moet bevorderen. Ik verwacht van die Conferentie
helemaal geen wonderen, maar ik vind de ontmoetingen ieder jaar belangrijk en
bepaald stimulerend.
Wat kan nog beter?
Ik vind dat de wetgeving in de beide landen meer op mekaar afgestemd zou moeten
zijn. Het Fonds voor de Letteren is in Nederland beter dan wat er in België gebeurt.
Er zijn in beide landen problemen met de boekenproduktie en de belasting. De B.T.W.
op het boek moet worden afgeschaft. Verder zou men er toe moeten komen de
aandacht voor het boek uit het ándere deel van het taalgebied veel groter te maken:
de Vlaamse boeken worden in Nederland
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niet op gelijke wijze besproken als de Nederlandse boeken en in Vlaanderen liggen
de zaken even scheef.
De volledige integratie is er nog niet omdat de staat, de ekonomie, de kranten nog
belemmerend werken. En dan de grens. Ik zou die grens willen afschaffen!
Uitzending: 19 november 1970. Een tweede deel werd onder de titel Tussen studie
en essay uitgezonden op 27 november 1970.

Handschrift Garmt Stuiveling.
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Prof. dr. Pierre Brachin
81, Boulevard Malesherbes, Paris VIIIe (Frankrijk)
‘Waarom Nederlands? Omdat Nederlands de taal is van een gemeenschap van ca.
17 miljoen mensen, die op een groots verleden mogen terugblikken en nog steeds
een belangrijke plaats innemen in de Europese kultuur.’ Université de Paris. Etudes
néerlandaises.
*
Professor Brachin, bent u wel een autentiek Fransman?
Wat een vraag! Natuurlijk ben ik dat. Moet ik mijn pas voorleggen?
Nee, zo wantrouwig ben ik niet! Maar bent u ook een geboren Fransman?
Maar ja. Ik werd geboren in Montereau, dat is een stadje dat ongeveer 100 km. ten
zuidoosten van Parijs ligt, in de richting van Dijon. Het is zowat het meest zuidelijke
punt van l'Ile de France. Iemand die daar geboren werd, mag zich toch wel onvervalst
Fransman noemen!
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Maar u hebt uw jeugd of een groot deel van uw leven wel in het buitenland
doorgebracht.
Helemaal niet. Ik ben wel in het buitenland geweest natuurlijk, maar niet een groot
deel van mijn leven. Ik heb mijn studie in Frankrijk gedaan en ik heb verder heel
mijn leven in Frankrijk les gegeven.
Maar ik zit hier in het hartje van Parijs tegenover een autentiek Fransman, die
onvervalst Nederlands met me spreekt. Hoe is dat mogelijk?
Dat is toch eenvoudig. Omdat ik Nederlands heb geleerd!
Dat is dan wel heel moeilijk geweest.
Niet moeilijker dan iets anders. Er zijn toch nog Fransen die vreemde talen spreken:
Duits, Engels, Zweeds en ook Nederlands.
Het is een onwaarschijnlijke geschiedenis waar we graag meer over zouden vernemen!
Stel dan maar uw vragen!
*
De Boulevard Malesherbes in Parijs ligt in een wijk die onder Napoleon III op bevel
van baron Haussmann werd gebouwd en die het eigen cachet uit de tijd heeft bewaard.
Bijna alle huizen zijn ruime herenwoningen met brede ingangen, hoge zolderingen
en een concierge, die u wegwijs kan maken.
Op de tweede verdieping heeft prof. Brachin zijn woning. In de hal met
spiegeldeuren is er al het boek. De werkkamer van de gastheer ligt aan de straatzijde.
*
U zei dus dat u werd geboren in Montereau.
Ik ben een geboren Montrelais!
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Waren uw ouders wellicht van vreemde herkomst?
Maar nee, geboren Fransen. Mijn vader was apoteker in Montereau, maar sneuvelde
in de Eerste Wereldoorlog. Mijn moeder heeft dan alleen moeten zorgen voor de
opvoeding van mijn broer en van mij. Toen ik tien jaar was, heeft ze me op kostschool
gedaan in Sens, in het noorden van het departement Yonne. U weet wel dat Sens een
van de prachtigste vroeg-gotische katedralen bezit en dat de zoon van Lodewijk XV
er begraven ligt.
Daar in Sens heb ik de oudere humaniora gedaan aan het lycée, - dat is dus zowat
als het ateneum in België, officieel onderwijs. Daarna ben ik naar Parijs gegaan.
Naar de universiteit?
Dat was de bedoeling. Maar eerst ben ik nog drie jaar leerling geweest in het Lycée
Louis le Grand, in een speciale afdeling, als voorbereiding op de Ecole Normale
Supérieure.
In Sens had u dus geen volledige humaniora gedaan?
Toch wel en ik had ook direkt naar de universiteit kunnen gaan. De Franse toestanden
liggen wel wat anders dan de Belgische. Om tot de Ecole Normale Supérieure te
worden toegelaten, moet je een moeilijk vergelijkend eksamen afleggen. In die
speciale afdeling van het Lycée Louis le Grand word je daarop voorbereid. De
leerlingen noemen dat ‘la khâgne’.
Welke vakken staan dan op dat programma?
Frans, Latijn, Wijsbegeerte, Moderne en Oude Geschiedenis en verder heb je dan de
keuze: of Grieks en een moderne taal of twee moderne talen. Toen ik het
toelatingseksamen tot de Ecole Normale Supérieure aflegde, waren er 300
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kandidaten en men wist vooraf dat er maar 28 mochten slagen. Daarom is het ook
een vergelijkend eksamen.
Waarom naar de Ecole Normale Supérieure en niet direkt naar de universiteit? Wat
is die E.N.S. feitelijk?
De E.N.S. is een soort stichting die een biezonder gunstig milieu biedt om te studeren.
De studenten van de E.N.S. lopen kollege aan de Sorbonne en leggen aan de Sorbonne
dezelfde eksamens af als de andere studenten, maar ze doen het gemakkelijker omdat
ze beter getraind worden. Wie in de E.N.S. wordt aanvaard, werkt in biezonder
gunstige materiële en intellektuele omstandigheden.
Aan de universiteit hebt u dan germanistiek gestudeerd.
Jawel, maar germanistiek betekent bij ons wel alleen Duits. Als germanist heb ik dus
uitsluitend Duitse taal en letterkunde gestudeerd. Wel had ik als student al veel
belangstelling voor andere talen o.m. voor het Zweeds en het Nederlands. Als
keuzevak koos ik het Zweeds. Nederlands studeerde ik voor mijn plezier want in die
tijd bestond er hier aan de universiteit geen Nederlandse leerstoel. Die is er pas na
de laatste oorlog gekomen. Daarna ben ik nog germanistiek, dus Duitse taal en
letterkunde, gaan studeren aan de universiteit van Freiburg im Breisgau en aan die
van Berlijn.
Wanneer was u dan afgestudeerd?
In 1938 werd ik agrégé de l'université. Ja, die studie bij ons is weer niet helemaal
dezelfde als bij u. Wie bij ons leraar wil worden, moet minstens in het bezit zijn van
een licence en die vergt twee of drie jaar studie. Om licencié te worden, moet je een
gewoon eksamen afleggen in het kader van de fakulteit. Maar dan kan je verder
studeren met het oog op het diplôme d'études supérieures en ten slotte op de
agrégation. Het D.E.S. bestaat in een skriptie
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over een onderwerp dat je vrij gekozen hebt en waaraan je werkt onder de leiding
van een professor. De agrégation is weer een vergelijkend eksamen, schriftelijk en
mondeling, dat afgelegd wordt op landelijk vlak. Een agrégé heeft recht op een
betrekking en krijgt een hoger salaris. Men kan die aggregatie op een jaar doen, al
zijn er die er heel wat meer tijd op zetten.
Tenslotte is er dan nog het doctoraat!
Daar zijn weer twee soorten. En zelfs drie! Want onlangs is er ook het Doctorat du
3ième cycle bijgekomen. Maar laat ik niet in biezonderheden treden.
Er is het doctorat d'Etat, dat is het moeilijkste en ook de conditio sine qua non om
hoogleraar te worden. Daarnaast is er het doctorat d'université, dat op lager peil staat
en praktisch geen grote rol speelt. Ik heb aan mijn thèse de doctorat tien jaar gewerkt
en werd in 1950 docteur-ès-lettres.
De titel van uw doctorstesis was ‘Le cercle de Münster (1779-1806) et la pensée
religieuse de Fr. Stolberg’. Wat is die cercle de Münster en wie was Stolberg?
Het gaat over een belangrijke episode uit de geschiedenis van het katolicisme in
Duitsland op het einde van de achttiende eeuw, een beweging die ontstond vóór de
opkomst van de romantiek en die, naar ik meen, daar ook los van stond. Tot de
voornaamste leden van deze kring behoorde de vorstin Gallitzin. Ze was een Duitse,
die getrouwd was met de Russische ambassadeur in Den Haag. Ze scheidde van haar
man en ging in Münster in Westfalen wonen, waar dan de cercle ontstond. Tot die
kring behoorden o.m.: de vikaris-generaal Fürstenberg, de pedagoog Overberg en
dan Leopold Graf zu Stolberg, - drie ‘bergen’ dus! Deze kring, die o.m. nauwe
betrekkingen onderhield met de Nederlandse wijsgeer Hemsterhuis, had meer interesse
voor
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godsdienst en filozofie dan voor literatuur. Stolberg is later bij deze groep gekomen.
Hij behoorde tot de hoge adel en bekleedde heel wat officiële funkties. In het huis
van de vorstin Gallitzin is hij in 1800 katoliek geworden en heeft dan van alle officiële
werkzaamheden afgezien.
Wat is dan zijn ‘pensée religieuse’, zijn religieuze opvatting?
Stolberg kwam uit de Sturm und Drang, waarvan hij ten tijde van de jonge Goethe
een van de belangrijkste vertegenwoordigers was. Als godsdienstig denker is hij
minder interessant dan de vorstin en de andere leden van de kring.
Wat was de tendens van dat godsdienstig denken?
De leden van de cercle waren hoog ontwikkelde mensen, die streefden naar een
verinnerlijking van de godsdienst en wel binnen het kader van de Kerk. Ze behoorden
in zekere zin tot wat de Duitse historici de katolieke Aufklärung noemen, maar dan
niet in de zin van Jozef II: hun katolicisme, dat biezonder open stond tegenover alle
veroveringen van de menselijke kultuur, was tegelijk door en door ortodox, soms
met mystieke neigingen.
U vernoemde daarnet Goethe. Stond die in betrekking tot deze kring?
Goethe waardeerde vorstin Gallitzin ten zeerste om haar biezondere geestelijke gaven
en in 1792, ten tijde van de campagne van Frankrijk, heeft hij een paar dagen bij
haar in Münster doorgebracht. Tot aan haar dood in 1806 is hij ook met haar in
korrespondentie gebleven. De leden van de Münsterse kring zijn zelfs eens naar
Weimar geweest op bezoek bij Goethe. Er bestond een wederzijdse waardering en
bewondering, ook al was de geest anders.
Dan is er nog een tweede proefschrift en dat heet ‘Les
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influences françaises dans l'oeuvre de E.J. Stagnelius’. Ik moet mijn onwetendheid
bekennen: wie is Stagnelius?
Dat tweede proefschrift noemen wij de kleine tesis. Erik Johan Stagnelius is een
Zweeds dichter. Hij stierf jong, 30 jaar oud, maar hij is toch een van de grootste
romantische Zweedse denkers, doordrenkt, zoals toen alle ontwikkelde Zweden, van
de Franse beschaving. Hij kende Corneille, Chateaubriand en andere Franse schrijvers,
waarvan men de invloed in zijn werken kan terugvinden. Ik heb dat proberen aan te
tonen. Het is dus feitelijk vergelijkende literatuurgeschiedenis.
*
De werkkamer van de Parijse geleerde is sober ingericht en gestoffeerd.
Aan de muur één kaart: die van de Leo Belgicus, de Nederlandse Leeuw. Ze dateert
vermoedelijk uit de 18e eeuw en de gastheer vond ze bij een bouquiniste aan de
Seine.
Verder staan er boekenkasten: in die met de Nederlandse literatuur staan o.m.
werken van Vondel en Rodenbach, van Marnix Gijsen en Anton van Duinkerken,
De Pillecyn en Teirlinck, Greshoff en Paul van Ostaijen, de Vlaamse pockets en de
Biblioteek der Nederlandse Letteren.
In de tweede boekenkast zijn de Franse werken ondergebracht en in een derde de
Nederlandse boeken voor dagelijks gebruik: Knuvelder, de encyclopedieën en andere
standaardwerken.
In de boekenmolen staat de Xanthippe van Paul Lebeau bij de hand en verder
liggen er de boeken die op een recensie wachten.
In de ruime salon naast de studeerkamer staat onder een hoge spiegel het ‘Juweel
van Vlaanderen’, een prijs die de Kultuurraad voor Vlaanderen in 1963 aan prof.
Brachin toekende.
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Op de marmeren schouw geeft een klokje style empire de tijd aan en verder hangt
er aan een muur de Kruisiging van de Meester van het Marienleben.
In een hoek weer boeken, dekoratieve oude boeken en in een kastje staat porselein.
Verder is er nog een foto van de oudste dochter met haar man.
*
Toen u afgestudeerd was, bent u vijf jaar leraar Duits geweest aan verschillende
lycea. Waarom verschillende?
De omstandigheden brachten dat mee. Ik begon in 1940 hier in Parijs als
plaatsvervanger van een kollega, die krijgsgevangene was in Duitsland. Een jaar
later kreeg ik een normale betrekking aan het lyceum van Evreux, een stadje in
Normandië. Ik ben daar twee jaar leraar geweest maar in vrij onprettige
omstandigheden. De stad was totaal verwoest. Ik was pas getrouwd en kon er geen
behoorlijke woning vinden, zodat wij spoedig naar Parijs moesten verhuizen en ik
dan een jaar lang elke zaterdag naar huis kon komen met de trein, wat in die tijd geen
pretje was. In 1943 kreeg ik dan een betrekking in St.-Germain-en-Laye, in de
nabijheid van Versailles. Dat was al beter.
Welke herinnering hebt u aan het middelbaar onderwijs?
Zeer prettige. Het heeft me nooit verveeld.
U onderwees Duits?
Ja. Duits was een keuzevak en ik had heel weinig leerlingen omdat de meesten Engels
kozen.
Hoeveel jaren Duits staan er op het programma in het lyceum?
Als eerste taal zeven jaar, als tweede taal vijf jaar, tussen de zes en drie uur per week.
Als de leerlingen met de
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studie van de taal beginnen, krijgen ze zes uur per week, later wordt dat drie.
Na de oorlog, in 1945, kreeg u een leeropdracht Duitse taal en letterkunde, eerst
aan de universiteit van Rennes, dan aan die van Bordeaux. Was dat van een kleine
universiteit naar een grote?
Het moet wel lijken dat ik erg onstandvastig was maar het waren telkens de
omstandigheden. Rennes is trouwens geen kleine universiteit, het was in die tijd zelfs
dé Westfranse universiteit. Rennes is, zoals u weet, de hoofdstad van Bretagne. Nu
zijn er ook weer universiteiten bijgekomen. Maar Rennes was weer een voorlopige
betrekking: de ordinarius was naar Duitsland gedetacheerd om zich daar bezig te
houden met de organizatie van het hoger onderwijs in het gebied dat door de Fransen
bezet werd. In Rennes had ik dus maar een precaire situatie, zodat van verhuizing
geen sprake was. Ik bleef in Parijs wonen en mocht weer eens elke week de lange
treinreis Rennes-Parijs afleggen. Ik was daarbij de enige germanist aan de universiteit
en had vrij veel studenten, waarvan sommigen zich op de agrégation voorbereidden.
Ik was toen zelf nog met mijn eigen teses niet klaar zodat ik het daar zeer druk heb
gehad en er een minder goeie herinnering aan heb.
Was Bordeaux een verbetering?
Enorm. Ik had er een kollega proximus, zodat ik maar de helft van het programma
moest afwerken. Daarbij was ik ook net klaar met mijn teses. En daar het een vaste
betrekking was, ben ik deze keer ook naar Bordeaux verhuisd, met de gedachte dat
ik er heel lang zou blijven.
Wat dan ook weer niet gebeurd is.
Ik ben er toch vier jaar gebleven, tot in 1952. Toen besloot
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de Sorbonne hier een stoel voor Nederlandse taal en letterkunde op te richten.
In het hart van Parijs! Dat was wel iets nieuws?
De leerstoel ja. Maar daarvóór bestond er toch al iets. In het raam van de kulturele
akkoorden tussen Frankrijk en België-Nederland werden in 1948 in Frankrijk drie
Nederlandse lektoraten opgericht en wel een in Parijs, een in Straatsburg en een in
Rijsel. Het is misschien van belang te bepalen wat een lektoraat hier in Frankrijk is.
Een ‘lecteur’ is hier altijd een buitenlander, waarvan de werkzaamheden als zodanig
meer van praktische dan van wetenschappelijke aard zijn. Hij is ook niet bevoegd
om eksamens af te nemen. Over 't algemeen is een lecteur een jonge buitenlander
die naar een Franse universiteit komt om een tesis voor te bereiden of om in een labo
te werken. Hij is daarnaast dan als lecteur werkzaam, wat betekent dat de studenten
de gelegenheid krijgen met hem in zijn moedertaal te konverseren. Naast dit bestaande
en nog steeds bestaande lektoraat is er nu in 1952 een echte leerstoel bijgekomen,
wat betekent dat het Nederlands als vak officieel op het programma van de universiteit
voorkomt. In Parijs is er dus een hoogleraar en een lecteur, net als in Straatsburg. In
Rijsel heeft men het anders gedaan: daar heeft men het lektoraat veranderd in een
leerstoel en dr. Thys, die daar vroeger lecteur was, is er nu hoogleraar. Hier in Parijs
is de lecteur een Nederlander met wie ik uitstekend samenwerk. De heer Merkens
beantwoordt trouwens niet helemaal aan de definitie die ik zojuist van een lecteur
gaf. Hij is nl. al jaren tegelijk direkteur van het Nederlands studententehuis in de
Cité Universitaire. Hij is dus een man van ervaring, van wie het prestige bij de
studenten heel wat groter is dan dat van de meesten zijner kollega's.
Nederlands als vak aan de Parijse universiteit! Het klinkt in
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Vlaamse oren wel wat ongewoon. Bestaat er ook belangstelling voor?
Ik heb ongeveer tachtig studenten, wat natuurlijk een druppel is in de oceaan van de
Sorbonne. Die tachtig studenten zijn uitsluitend vrijwilligers; de meesten zijn
germanisten, die een bijvak moeten kiezen. Voor dat bijvak is er een ruime keuze;
dat kan zowel een Skandinavische taal zijn als vergelijkende literatuurgeschiedenis
of Nederlands, of iets anders. Af en toe komen er ook studenten van de Ecole des
langues orientales, die zich in het Maleis willen specializeren. Niemand kan behoorlijk
Maleis studeren als hij geen Nederlands kan lezen, want alle boeken over die taal
zijn door Nederlanders geschreven. Dan komen er ook wel historici, die belangstelling
hebben voor de Nederlandse geschiedenis. Ook buitenlandse studenten komen er,
en wel speciaal Nederlandse romanisten die hier aan de universiteit verder komen
studeren en die aan onze vertaaloefeningen willen deelnemen. Vooral uit Nijmegen
komen er geregeld.
Wat kunnen Franse studenten doen met het Nederlands?
Op universitair vlak dient Nederlands als bijvak. Om een licence te bekomen, moeten
ze vier eksamens afleggen. Een germanist b.v. moet eksamen afleggen over Duitse
taal, Duitse letterkunde en Duitse kultuurgeschiedenis en daarbij eksamen over een
keuzevak. Dat kan dus Nederlands zijn.
Als ze achteraf leraar Duits worden, kunnen ze, wat het beroep betreft, met
Nederlands niet veel beginnen, al zijn er nu toch weer enkele middelbare scholen
waar sinds twee jaar Nederlands wordt onderwezen maar dat is slechts een experiment.
Er is een lyceum in Hazebroeck waar het gebeurt en twee lycea in Parijs. Voor de
afgestudeerden, die om de een of andere reden geen leraar willen worden, biedt het
Nederlands wel zekere mogelijkheden. Zoals u
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weet, is het Nederlands een van de vier officiële talen van het Europa van de Zes.
Jonge Fransen, die perfekt Duits kennen en Nederlands als bijvak gestudeerd hebben,
kunnen vrij gemakkelijk interessante betrekkingen krijgen bij de internationale
organismen in Brussel, Straatsburg of Luxemburg. Velen van mijn beste studenten
zijn daar nu werkzaam en zijn er zeer tevreden.
Wat staat er op het programma van het vak Nederlands?
De drie gewone takken: taal, letterkunde en kultuurgeschiedenis.
Is het niet moeilijk voor een Fransman Nederlands te leren?
Moeilijk? Om te beginnen zijn mijn studenten geen kinderen meer; het zijn jongelui
die vrij grondig Duits kennen, wat hen in het begin voor het Nederlands enorm helpt.
Later brengt het echter verwarring mee!
Wat staat er dit jaar op het programma voor de literatuur bv.?
De lecteur en ik verdelen de taak: ik geef over de ene helft van het programma les,
hij over de andere. Het volgend jaar andersom. Elke kwestie wordt dus successievelijk
door hem en door mij doorgenomen, wat ik een uitstekende metode vind: zo hoort
men verschillende gezichtspunten en kan men de standpunten vergelijken. Het eerste
semester van dit jaar wordt door mij de Nederlandse welsprekendheid behandeld,
het tweede zal het Jozef in Dothan zijn (in de zeventiende-eeuwse tekst). Dat is een
uur. Het tweede uur wordt dan, om bij de literatuur te blijven, besteed aan de studie
van de Tachtigers en de generatie van 1910 in de bloemlezing van Knuvelder. Verder
behandelt de lecteur uittreksels uit het werk van Elsschot, de Camera Obscura en
gedichten uit de bundel Facetten der Nederlandse poëzie van Dubois en Jonckheere.
Hij geeft twee uur literatuur
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en drie uur taalkunde, ik twee uur letterkunde en een uur kultuurgeschiedenis. Dat
maakt samen acht uur voor gevorderde studenten, althans volgens het oude
programma, want dit jaar is er voor alle vakken een nieuwe studieregeling van kracht
geworden, die een echte revolutie is. Volgens dit nieuwe systeem geeft de lecteur
twee uur en ik een uur, dus drie uur samen in het eerste en ook drie uur in het tweede
jaar. Hoe het voor de volgende jaren zal zijn, is nog niet precies bekend. Het is wel
de bedoeling de studie minder intensief te maken en meer gespreid. Waarschijnlijk
zal er drie uur Nederlands komen in elk der vier jaren. Het is een hervorming die al
lang werd verlangd door de fakulteiten van wis- en natuurkunde en dit jaar hebben
ze hun zin gekregen.
Ook de Sorbonne hervormt dus!
De Sorbonne is nog een begrip waarvan buitenlanders zich vaak een valse voorstelling
maken. De Sorbonne is één gebouw midden in het Quartier Latin, waar twee
fakulteiten gedeeltelijk zijn ondergebracht en wel de fakulteit der letteren en de
fakulteit der wis- en natuurkunde. De andere fakulteiten zijn daar niet gehuisvest
zodat een hoogleraar van de medische of van de juridische fakulteit nooit op het idee
zal komen te zeggen: ik ben professor van de Sorbonne. Doch het Sorbonne-gebouw,
dat uit het einde van de 19e eeuw dateert, is intussen veel te klein geworden. Zo
beschikt de fakulteit der letteren ook over andere lokalen, die ofwel nieuw, ofwel
voor universitaire doeleinden verbouwd zijn. Dat laatste is het geval voor het Grand
Palais, waar de Section d'Etudes Néerlandaises nu is gehuisvest.
*
Tussen de Champs Elysées en de Seine, in het hart van Parijs, ligt Le grand Palais,
een reusachtig gebouw dat voor
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de tentoonstelling van 1900 werd opgericht met de bedoeling het daarna af te breken.
Het is echter blijven staan en dient nu nog altijd voor allerlei doeleinden, o.m.
voor tentoonstellingen. Op dit ogenblik is Picasso in een vleugel de gast.
Vier jaar geleden werd een betrekkelijk klein gedeelte verbouwd en ter beschikking
gesteld van de universiteit voor de vakken Duits, Nederlands, Italiaans en de Slavische
talen.
In de lange gang, die naar de kollegezaal Nederlands leidt, hangen berichten, o.m.
deze aansporing om toneel te spelen: Ihr seid Germanisten, zeigt es!
De kollegezaal Nederlands dient ook als biblioteek. Er staan hier zowat drieduizend
Nederlandse boeken, waarvan er heel wat werden geschonken door officiële instanties
en uitgevers.
Men kan van Nederlandse en Vlaamse zijde op dat stuk natuurlijk nooit genoeg
doen om de sektor taal en taalkunde aan te vullen of die van de algemene
literatuurgeschiedenis, de studies en bloemlezingen, de studies over poëzie en de
vergelijkende literatuurstudie.
De auteurs staan er in kronologische volgorde: middel-eeuwen, 16e eeuw, 17e
eeuw en naast de werken staan ook de kommentaren die er betrekking op hebben.
Vanaf de 19e eeuw wordt er onderscheid gemaakt tussen Noord- en Zuid-Nederland,
terecht of ten onrechte...
*
Is dat verdedigbaar?
Het gebeurt om praktische redenen. Ik ben geen principieel voorstander van de
scheiding en een bewijs daarvan is mijn Anthologie de la Prose néerlandaise (niet
flamande!) met tussen haakjes Belgique I.
*
Een aparte boekenkast bergt de Nederlandse geschiedenis
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en kultuurgeschiedenis: Huizinga, Jan Romein, De Bock, Geyl naast moderne boeken
over de Vlaamse Beweging.
Verder staan er nog de vertalingen van Nederlandsschrijvende auteurs in het
Engels, Duits, Frans. Het zijn o.m. Walschap, Elsschot, Marcel Matthijs, André
Demedts, Paul Lebeau, Johan Daisne.
Ook onze tijdschriften kan men hier lezen: Dietsche Warande en Belfort, De
Vlaamse Gids, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Leuvense Bijdragen, Spiegel der Letteren,
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, enz.
Aan de muur een kaart van het Rijngebied en de Benelux-landen en verder
aanplakbiljetten die ter beschikking worden gesteld door de Belgische en Nederlandse
Spoorwegen, om wat eigen sfeer te scheppen.
Tijdens de pauze kunnen de studenten buiten in de monumentale wandelgang op
en neer lopen en de drukte van Parijs zien en horen.
*
U hebt heel wat publikaties op uw aktief, ook over niet-Nederlandse onderwerpen.
We kunnen die natuurlijk niet systematisch opnoemen maar het valt b.v. op dat u
meer dan één geschrift aan Zweden of de Zweedse letterkunde wijdt.
Ik heb vroeger Zweeds gestudeerd en door de kleine tesis, die ik aan Stagnelius heb
gewijd, ben ik vertrouwd geraakt met de Zweedse literatuur en toestanden.
U schreef o.m. over ‘L'enseignement des langues vivantes en Suède’. Hoe staat het
met dat onderwijs?
Er wordt in Zweden veel aandacht besteed aan de vreemde talen, maar toch minder
dan in Nederland, hoewel de situatie van de beide landen ongeveer dezelfde is. Ik
zou zelfs zeggen dat die van Nederland gunstiger is want er zijn
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maar 7 à 8 miljoen Zweden. Welnu, ik ken geen land, buiten Nederland en België,
waar er drie levende talen verplicht onderwezen worden.
U schreef ook over ‘Goethe et la langue française’. Hoe stond Goethe tegenover het
Frans?
Sympatiek en belangstellend. Hij heeft nooit gedeeld in het chauvinisme van zijn
tijdgenoten onder de Napoleontische oorlogen.
Ik heb de indruk dat u graag de band legt of nagaat tussen de Franse kultuur en het
geestelijk leven in het buitenland.
Ik heb inderdaad een zwak voor de kulturele betrekkingen tussen de verschillende
landen. Zo heb ik voor de Vlaamse Akademie eens gesproken over Victor Hugo en
Vlaanderen. Ook de relaties België-Nederland en Duitsland-Nederland interesseren
me. Zo heb ik aandacht gewijd aan Hoffmann von Fallersleben, die de Vlaamse
liederen heeft herontdekt en gepubliceerd, aan Karel van den Oever en zijn oordeel
over Nederland naar aanleiding van zijn jarenlang verblijf in Baarn.
Hoe kwam u ertoe ‘Die Judenbuche’ van Annette von Droste-Hülshoff te vertalen?
Daar was geen biezondere aanleiding voor. Ik heb altijd een grote bewondering gehad
voor de meesterlijke prozavertellingen van deze dichteres en zo heb ik het idee
gekregen haar Judenbuche te vertalen voor de Collection Bilingue, de reeks waarin
veel later ook mijn Anthologie de la Prose néerlandaise is verschenen. Die vertaling
was het begin van mijn goede betrekkingen met de uitgever Aubier.
Wat is het nut van deze tweetalige uitgaven?
Die worden door de studenten gewaardeerd om de verta-
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ling, maar ook om de inleiding. Dergelijke tweetalige edities op wetenschappelijk
niveau bestaan al lang voor de levende talen maar tot voor kort waren het alleen
Duitse en Engelse werken. Nu komen er Nederlandse en Skandinavische teksten bij.
Op hetzelfde wetenschappelijk vlak bestaat voor de oude talen la Collection Budé,
bij de uitgeverij Les Belles Lettres.
Als we nu weer naar de neerlandistiek mogen overschakelen dan moet ik als eerste
boek citeren: ‘Etudes de littérature néerlandaise’. Het verscheen in 1955 in Groningen
en in het Frans. Waarom in het Frans?
Het was bedoeld als een introduktie van de Nederlandse letterkunde bij het Franse
publiek. Het was er mij daarbij om te doen een boek te schrijven, dat voor de
Nederlanders interessant zou zijn en toch niet ontoegankelijk voor het Franse publiek.
Dat is trouwens de reden waarom ik elke toespeling heb vermeden die een Fransman
niet zou begrijpen.
Er is daar onder meer een stuk gewijd aan Maria Tesselschade. Waarom vond u
deze vrouw interessant?
Ze is een merkwaardige figuur in de Hollandse Gouden Eeuw en tot op zekere hoogte
te vergelijken met de Franse Précieuses. Ik heb in mijn studie de overeenkomst en
de verschillen doen uitkomen. Tesselschade heeft dingen geschreven die de moeite
waard zijn, omdat ze echt zijn, ondanks de gezochte vorm. Haar gedichten zijn niet
louter stilistische oefeningen. Ik heb het onderwerp later grondiger behandeld in Le
cercle de Muiden et la culture française. U weet dat Tesselschade een graag geziene
gast was op het slot van Muiden. Hooft en zijn vrienden kenden allen uitstekend
Frans en hadden grote belangstelling voor de Franse literatuur, maar merkwaardig
genoeg meer voor de literatuur van de 16e eeuw dan voor die van hun tijd.
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Ze dweepten met Ronsard en de Pleiade toen deze in Frankrijk al totaal afgeschreven
waren.
U wijdde ook aandacht aan de humor in de Camera Obscura, ‘L'humour dans la
“Camera Obscura”’. Mag men daar werkelijk van humor spreken?
Er zijn vele vormen van humor. Ik heb in dit artikel het aksent meer gelegd op de
formele kant, de procédés die Beets gebruikt om de lezer te doen glimlachen. Hoewel
ik Bergson niet noem, heb ik me vaak laten leiden door de superieure uiteenzetting
van Bergson in zijn meesterlijk boekje Le Rire.
U meent dus dat die humor ook in deze tijd nog als humor wordt aanvaard?
Er is natuurlijk iets bij Hildebrand dat hindert en dat is de mooie rol, die hij zichzelf
toebedeelt. Dat doet afbreuk aan zijn humor. Er zijn twee personen die Hildebrand
heten: de Hildebrand, die wil doen glimlachen en de deus-ex-machina, die altijd
ingrijpt. Toch pleit het voor hem dat hij nog steeds gedrukt en gelezen wordt in
tegenstelling tot vele boeken uit zijn tijd, die ook vol humor zaten en waarvan we
nu niet eens de naam meer kennen. Ondanks alle verschillen is hij onder de toenmalige
humoristen de enige die nog leesbaar is.
Werd hij in het Frans vertaald?
De Camera is vertaald maar ze is onvertaalbaar! Ze werd nog vertaald ten tijde van
Hildebrand zelf en in het voorwoord van een van de laatste edities die vóór zijn dood
verschenen, steekt hij de draak met de grofste fouten die de vertaler heeft gemaakt.
Hildebrand is te vergroeid met de Nederlandse toestanden en precies hetzelfde geldt
voor Multatuli. De stukken over Java in de Max Havelaar kan men in een vreemde
taal overzetten, maar de stukken
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over Droogstoppel en Sjaalman in Amsterdam zijn absoluut onvertaalbaar.
Uw belangstelling ging ook naar Bertus Aafjes en wel naar zijn poëzie.
Aafjes is wel niet de grootste dichter van Nederland, maar zijn poëzie heeft
ontegenzeggelijk een eigen bekoring. Ik zou wel moeten zeggen ‘had’, want hij heeft
in jaren geen poëzie meer geschreven.
Wie ziet u als grote dichters in Nederland?
Dat is een kwestie van smaak. Naar mijn gevoelen is er onder de huidige generatie
geen enkel dichter die de vergelijking kan doorstaan met de mannen van voor de
oorlog, met Marsman b.v. Voor mij is Marsman de grootste naam in de moderne
Noordnederlandse poëzie. Hij spreekt nu nog aan, althans zijn werk uit de laatste
jaren, zijn vitalistische poëzie is natuurlijk voorbijgestreefd. Maar de poëzie die hij
zowat de vijf jaren voor de oorlog heeft geschreven, blijft en zal blijven. Zijn proza
valt minder in de smaak.
In uw ‘Etudes de littérature néerlandaise’ wijdt u al een artikel aan Anton van
Duinkerken en later hebt u nog een monografie aan hem gewijd. Wat boeit u in hem?
Ik ken hem al lang. Toen ik in 1950 in Nijmegen verbleef, heb ik hem leren kennen.
Ik had toen al veel van hem gelezen en ben daar dan de rest van zijn oeuvre gaan
lezen. Ik heb hem zo geapprecieerd dat ik over hem ben gaan schrijven en toen
Desclée De Brouwer me vroeg over welke figuren ik in de reeks Ontmoetingen zou
willen schrijven, heb ik Van Duinkerken als eerste naam op mijn lijstje gezet. Het
is anders een hele heksentoer zo een oeuvre in 50 bladzijden te komprimeren zonder
onleesbaar te worden, maar ik heb er toch veel plezier aan beleefd. Biezonder veel
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genoegen heeft het mij gedaan dat het boekje een tweede druk heeft mogen beleven,
maar ook en vooral dat Van Duinkerken zich in het portret heeft herkend.
Wat spreekt u het meest aan in hem?
Zijn openheid, zijn direktheid, zijn belezenheid, de over-zichtelijkheid van zijn
uiteenzettingen. Ook als mens waardeer ik hem sterk: er gaat van hem een warme
sympatie uit, die iedereen moet aanspreken. Hij heeft een persoonlijke manier om
een probleem aan te pakken en daar moet je aan wennen. Ik kan me best voorstellen
dat hij en Ter Braak aan mekaar voorbijgepraat hebben en het ook zouden blijven
doen zijn als Ter Braak niet was gestorven. Ook in kultuur-historisch opzicht is Van
Duinkerken interessant als vertegenwoordiger van de toenmalige jongeren. Opvallend
is bijvoorbeeld de tegenstelling van in 't begin tussen hem en Henri Bruning, die ook
tot deze groep behoorde, en het is wel eigenaardig dat Bruning de opvattingen van
Van Duinkerken vaak heeft aangevallen en dat Van Duinkerken, voor zover ik weet,
nooit heeft gereageerd, hij die zó van leer kon trekken tegen allerlei tegenstrevers.
Zou zijn werk, in het Frans vertaald, gewaardeerd worden?
Beslist. Zijn biografie van de H. Bernardus die onlangs in het Duits werd vertaald,
zou evengoed in het Frans kunnen worden vertaald. Ook zijn boek Mensen hebben
hun gebreken. Heel wat werk van hem is niet rechtstreeks gebonden aan Nederland
en zou het in het Frans goed doen. Ook Mensen en Meningen bevat enkele
hoofdstukken die 't Franse publiek zouden kunnen interesseren. Ik denk er al lang
aan zelf sommige dingen van Van Duinkerken te vertalen onder de titel Propos d'un
humaniste, te meer daar humanist hier in Frankrijk niet dezelfde bijklank heeft als
in Nederland.
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Vanwaar kwam uw belangstelling voor Jan van der Noot? U schreef over hem het
boekje ‘Un disciple de Ronsard, J. van der Noot, Patrice d'Anvers’.
Dat is eenvoudig gekomen doordat ik enkele jaren geleden een jaar kollege heb
gegeven over de 16e eeuw in Noord- en Zuid-Nederland. De invloed van Ronsard
op Van der Noot is heel typisch geweest. Ik meende op deze manier het ontwikkelde
Franse publiek attent te kunnen maken op een interessante figuur uit de Nederlandse
renaissance. Deze brochure is verschenen in een reeks waarin alleen studies worden
gepubliceerd die min of meer betrekking hebben op vergelijkende literatuur. Ik
probeer altijd, dat heb ik al gezegd, het aksent te leggen op het verband tussen de
Franse en de Nederlandse letterkunde om op deze manier het Franse publiek iet of
wat voor de goede zaak te kunnen winnen. Nu is Van der Noot daarvoor een uiterst
geschikte figuur omdat hij sommige van zijn gedichten zelf in het Frans heeft
geschreven of vertaald, een Frans dat trouwens zeer behoorlijk is. Ik citeer aan het
einde van mijn studie een sonnet, Aan sijn Muse, waarvan er een Franse en een
Nederlandse versie bestaat, beide door hem geschreven, en waarin hij voorspelt dat
zijn werk de tijd zal trotseren. In het Nederlands luidt dat:
‘Veel herder dan in stael, in coper of
pourphier
Heb ick dit werck volbrocht.’

Dat wordt in de Franse versie:
‘Assez plus dur qu'en fer, qu'en bronze,
ou qu'en pourfire
J'ay mon oeuvre achevé.’

Dat is helaas niet uitgekomen. Het is juist merkwaardig dat Van der Noot na zijn
dood helemaal werd vergeten en dat hij pas herontdekt werd door Verwey en
Vermeylen.
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De bloemlezing die Verwey in 1895 uit het werk van Van der Noot bezorgde, maakte
sensatie en de tesis die Vermeylen aan het werk wijdde in 1899, bevestigde duidelijk
zijn waarde en talent.
In samenwerking met prof. W.A.P. Smit bezorgde u in 1964 een Vondelstudie die
‘Vondel’ heet. Is Vondel voor u meer dan een studie-objekt?
Natuurlijk. Hij is een figuur die me interesseert, anders zou ik het boek niet geschreven
hebben. Wel moet ik zeggen dat ik hem hoger aansla als lyricus dan als dramaticus,
ook in zijn toneelstukken.
Is hij met Franse auteurs uit zijn tijd te vergelijken?
Ook hij is veel meer geïnspireerd op de Franse dramatici uit de 16e eeuw dan op zijn
Franse tijdgenoten. Hij is meer te vergelijken met een dichter als du Bartas, met een
dramaticus als Robert Garnier, die Les Juives heeft geschreven, een stuk dat trouwens
door Vondel werd nagevolgd in Hierusalem Verwoest. Nu moet ik toch zeggen dat
Vondel in zijn land hoger staat aangeschreven dan Garnier bij ons. Hij blijft de grote
man van de 17e eeuw in Nederland. En wat ook voor hem pleit, is dat er nu nog voor
Vondel een zekere belangstelling bestaat in het buitenland. Na mijn boek verscheen
er ook in Noorwegen een boek over Vondel en wel in het Duits onder de titel Zwischen
Himmel und Erde. Het werd geschreven door prof. Johannessen en geeft een zeer
originele kijk op Vondel. Het feit dat op hetzelfde ogenblik twee buitenlandse
neerlandici, los van mekaar, een boek publiceren over Vondel bewijst toch wel dat
hij geen museumstuk is. Trouwens, als ik nu op mijn beurt een vraag mag stellen,
hebt u al iemand ontmoet die de Uitvaart van Maria van den Vondel onverschillig
liet?
Ik vind het leuk dat de Fransman die u bent tegenover de

Joos Florquin, Ten huize van... 8

170
Vlaming die ik ben, Vondel schijnt te verdedigen!
Maar niet alleen Vondel interesseerde u, ook Constantijn Huygens en dan nog
wel Huygens als huisvader. Dat is toch wel een eigenaardig onderwerp.
Op 't eerste gezicht wel. Ik hield me destijds veel met hem bezig en het viel me toen
op dat deze belangrijke kant van zijn persoonlijkheid nooit grondig was bestudeerd.
Ik heb er dan een lezing van gemaakt voor de Maatschappij van de Nederlandse
Letterkunde in Leiden.
Huygens was een voortreffelijk huisvader die zich als jong weduwnaar voortdurend
bezig heeft gehouden met de opvoeding van zijn vijf kinderen. Binnen het kader van
de geschiedenis van de pedagogie is Huygens een kurieus verschijnsel. In principe
was hij een voorstander van wat de Hollanders noemen de bèta-richting, de studie
van de exacte wetenschappen. Geen Latijn dus maar veel wiskunde en veel moderne
talen. Maar als men nagaat hoe hij zelf zijn kinderen heeft opgevoed, dan konstateert
men dat hij het aksent juist op het Latijn heeft gelegd. Het was, zonder de wiskunde
te verwaarlozen, Latijn voor en Latijn na zodat de kinderen op achtjarige leeftijd vlot
Latijn praatten! De Nederlandse taal en letterkunde spelen in deze opvoeding helemaal
geen rol. Er was dus wel een krasse tegenstelling tussen teorie en praktijk!
Wat bracht u bij ‘Adrien VI et la Devotie Moderna’?
Maar Adrianus is de enige Nederlandse paus! Ter gelegenheid van het vierde
eeuwfeest van de dood van Karel V werd in 1956 in Spanje een kongres gehouden
en de Spanjaarden hadden heel wat buitenlanders uitgenodigd die iets te maken
hadden met de bezittingen van Karel V. Zo werd ik als neerlandicus gevraagd en ik
heb daar over Adriaan gesproken, die de goeverneur van de keizer was en zijn
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vriend is gebleven. Deze lezing heb ik wat later ook in Leuven gehouden.
Van de 16e eeuw naar Henriëtte Roland Holst. U wijdde aan haar een artikel: ‘Une
figure du socialisme européen. Henriëtte Roland Holst’.
Dat was een artikel in Le Monde toen ze stierf. Henriëtte Roland Holst is een heel
grote figuur in politiek en literair opzicht. Ik hou meer van haar proza dan van haar
verzen, ook al heeft ze zeer mooie verzen geschreven waarin je haar diepste
overtuiging voelt zinderen. De vrouw in het woud b.v. bevat aangrijpende gedichten.
Toch kan men niet loochenen dat haar verzen in formeel verband onder de maat
blijven, dat ze iets houterigs hebben. Maar haar boek over Gezelle is uniek en haar
literaire essays zijn van blijvende waarde. Zij is ontegensprekelijk een van de beste
Nederlandse stilisten die er ooit geweest zijn.
U schreef ook over ‘De smart in de lyriek van Henriëtte Roland Holst’.
Dat was een lezing op uitnodiging van het Willemsfonds in Brussel. De smart is een
permanent tema in het oeuvre van Henriëtte Roland Holst. De opvatting en verwerking
hiervan zijn in de loop der jaren uiteraard anders geworden naargelang de
godsdienstige en morele opvattingen van de schrijfster evolueerden, al staat het vast
dat er bij haar reeds in 't begin een zekere mystieke aanleg aanwezig was.
*
Op de eerste verdieping (vele trappen hoog!) van dit verbouwde Grand Palais
beschikken de hoogleraren over een eigen werkkamer, waar ze ook studenten kunnen
ontvangen. Alles is hier modern, komfortabel, ruim en efficiënt.
Door het raam heeft men een prachtig gezicht op de Seine en ook op de Cour de
la Reine, een avenue die langs
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de Seine ligt. Op de achtergrond ziet men door de bomen heen de koepel van de
Dôme des Invalides.
*
U hebt eens een artikel geschreven over de Frans-Nederlandse taalgrens en u noemde
ze een raadsel.
Dat is ze ook. Niemand weet waarom de taalgrens ligt waar ze ligt en b.v. niet 50
km verder. Er bestaan daarover natuurlijk heel wat teorieën maar geen enkele is
overtuigend. Ze blijft dus een raadsel!
In 1962 hebt u een balans opgemaakt van de Nederlandse letterkunde in uw boek
‘La littérature néerlandaise’. Dat is de hele Nederlandse literatuur?
Van Noord-Nederland en Zuid-Nederland samen, ik zeg het uitdrukkelijk in mijn
voorwoord.
Een aktuele vraag dan: ziet u een verschil tussen de literatuur van Nederland en
Vlaanderen?
Een enorm verschil maar dat doet geen afbreuk aan de eenheid van het Nederlandse
taalgebied. Ik ben van mening dat de beide literaturen in één boek beschouwd moeten
worden maar daarom niet stelselmatig door elkaar gegooid. In mijn boek behandel
ik b.v. de Nederlandse letterkunde tussen de twee oorlogen in eenzelfde hoofdstuk
maar in twee gedeelten: eerst de literatuur in het Noorden, dan in het Zuiden.
Er is op dat stuk bij ons enig rumoer geweest in de laatste tijd.
Ik weet het, ik lees de Vlaamse pers. Ik denk dat het begin van deze herrie de
onhoudbare stelling is van Hermanowski, waar hij beweert dat het verschil tussen
Nederlands en Vlaams even groot is als dat tussen Afrikaans en Nederlands. Dat is
onzin en zo kan ik de verklaring van de
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neerlandici, die Hermanowski van repliek gediend hebben, maar toejuichen. Dat
neemt niet weg dat Hermanowski een begaafd vertaler is, wat wel door niemand
wordt betwist denk ik. Dat hij vertaalt wat hem bevalt, is ook zijn goed recht. Het is
het recht van elke vertaler om alleen die werken te vertalen die hem persoonlijk
bevallen, maar natuurlijk onder voorwaarde dat hij de rest dan niet zonder meer als
minderwaardig bestempelt.
Wat is het meest typische in onze letterkunde?
Ik verwachtte deze vraag. Ik heb er al eens over gesproken in Brussel en ik heb daar
geprobeerd aan te tonen, wat niet moeilijk is, dat de vroegere Vlaamse literatuur, die
van Streuvels en Teirlinck, meer ‘typische’ Vlaamse trekken vertoont dan de literatuur
van nu. Ik heb daar ook gezegd dat ik een groot bewonderaar was van Maurice
Roelants maar dat Roelants evengoed in het Frans had kunnen schrijven. Het is werk
op hoog peil, maar niet typisch Vlaams. Roelants was op die lezing aanwezig en
achteraf kwam hij me zeggen: ik ben het helemaal niet met u eens. Ongelukkig is er
toen iemand anders tussengekomen en zo heb ik aan Roelants niet kunnen vragen in
hoeverre hij zijn werk als typisch Vlaams beschouwde.
Betekent dat niet dat Frankrijk gelijksoortige schrijvers als Roelants bezit en dat
iemand als Roelants voor de fransen niets nieuws of niets anders brengt?
Natuurlijk heeft Roelants Franse voorbeelden maar wie heeft er geen? Piet van Aken
heeft Amerikaanse voorbeelden (dat is hem al genoeg verweten!) maar hij blijft een
groot schrijver.
Brengen Streuvels en Timmermans dan precies niet iets dat de andere volkeren niet
hebben, iets dat typisch Vlaams is?

Joos Florquin, Ten huize van... 8

174
Het is de problematiek van de Vlaamse Beweging sinds Vermeylen. Moeten de
Vlamingen zich blijven beperken tot de eigen problemen in de eigen landstreek of
doen ze er niet beter aan de problemen te behandelen zoals de schrijvers over de
grenzen?
Streuvels is wel vertaald, vooral in het Duits. Timmermans is nog meer vertaald
en heeft overal sukses gehad. De vraag is dan: wat is de oorzaak van dit sukses? Er
zijn twee interpretaties mogelijk: ofwel vinden buitenlanders bij Timmermans juist
iets wat ook zij gevoelen, ofwel worden ze aangetrokken door wat ze in eigen land
niet hebben. Anders gezegd dus: heeft Timmermans universele waarde of wordt
Timmermans alleen als curiosum beschouwd? Dat is trouwens een probleem dat niet
alleen bij Timmermans kan worden gesteld. Het sluit aan bij de algemene vraag:
waarom worden sommige auteurs in het buitenland goed onthaald en andere niet?
Is daar toch niet het voorbeeld van de Skandinaven en Russen die typisch zichzelf
blijven en daarom wellicht waardering vinden?
Nee. Wordt Dostojevski als Rus gewaardeerd of als schrijver die godsdienstige
problemen behandelt die elke mens aanspreken? Bij Poesjkin is er alleen of vooral
de Russische sfeer, bij Dostojevski is er meer en wel de waarde van de algemeen
menselijke problemen die hij aansnijdt.
Voor een diskussie zal dit onderwerp altijd een kluif blijven. Wat is dan het verschil
tussen de Noordnederlandse en Zuidnederlandse letterkunde?
Een van de meest opvallende is dat de Vlamingen blijkbaar weinig voelen voor essay
en betoog, dat de moderne Vlaamse literatuur bijna uitsluitend bestaat uit romans en
novellen, terwijl de essays in Noord-Nederland altijd geliefd waren. Het is trouwens
de reden waarom ik delen drie
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en vier van mijn bloemlezing anders zal aanleggen. Die eerste twee delen zijn gewijd
aan Vlaanderen en ze bevatten bijna uitsluitend verhalend proza. De uittreksels heb
ik kronologisch kunnen rangschikken: het eerste deel gaat tot aan de Tweede
Wereldoorlog, het tweede omvat de periode na de Wereldoorlog. De delen drie en
vier zullen gewijd zijn aan het Hollandse proza en hier zal ik onderscheid maken
tussen betogend en verhalend proza. In deel drie komt het betogend proza, dat zijn
de historici en critici van Coornhert tot Vestdijk. Deel vier zal dan de novellen
bevatten.
Er zijn natuurlijk ook andere criteria: sappig in het Zuiden, koud in het Noorden,
het hart in het Zuiden, de geest in het Noorden. Deze traditionele onderscheidingen
blijven waar tot op zekere hoogte, maar ze vragen toch voorbehoud.
Wie beschouwt u als de markantste schrijvers bij ons?
Voor de moderne tijd in het Zuiden: Gezelle en Van de Woestijne als dichters,
Streuvels en Teirlinck als prozaïsten. Onder de jongeren: Ward Ruyslinck en Jos
Vandeloo. En daar tussenin Johan Daisne en André Demedts, die mijn beste vrienden
in Vlaanderen zijn.
Voor het Noorden heb ik Marsman al vernoemd. Verder Slauerhoff, minder de
dichter dan de auteur van de romans over China. Dan ook Vestdijk als romancier en
Anton van Duinkerken als essayist. Van Willem Frederik Hermans waardeer ik De
donkere kamer van Damocles en Het behouden huis vind ik een parel. Voor de rest
van zijn werk voel ik niets. Ik hou ook veel van Bordewijk, nu eens de typische
Noordnederlander. Het is een schande dat een boek als Karakter niet werd vertaald.
Het staat beslist op Europees niveau.
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Hoe komt het dat onze schrijvers zo weinig in het Frans vertaald worden?
Omdat ze niet genoeg gekend zijn. Wie is bekend? Timmermans is ongeveer de
enige. De Franse vertalingen van Streuvels zijn in België verschenen en dus in
Frankrijk praktisch onbekend gebleven. Toch is er meer en meer belangstelling voor
de Nederlandse letterkunde. Het gaat langzaam maar er is een kentering. Onlangs
verscheen onder de auspiciën van de Unesco een bundel novellen Nouvelles des
Pays-Bas, een zeer goede keuze die onder de leiding van Victor van Vriesland werd
gedaan. Verder wordt er ook al eens iets los vertaald als b.v. Het Gevaar van Jos
Vandeloo door Mady Buysse, een nicht van Cyriel Buysse, die als vertaalster heel
wat presteert.
Er is dan ook de reaktie op de recente Franse vertaling van De man die zijn haar
kort liet knippen, die zeer gunstig was. Het boek kreeg van Marcel Brion in Le Monde
een schitterende recensie, waarmee Johan Daisne met reden zeer ingenomen was.
Het feit dat zo'n boek na twintig jaar nog vertaalbaar is, bewijst dat het sukses niet
alleen een gevolg van de mode was.
Zoals u weet, werd de verfilming van het boek hier in Parijs in 't Nederlands
vertoond met Franse onderschriften. Het is iets wat me altijd heeft geïntrigeerd: hoe
komt het dat er zo weinig Nederlandse films zijn waar de Zweden, die een kleiner
taalgebied hebben, op filmgebied zo uitblinken? Hetzelfde geldt trouwens ook voor
de literatuur. Tot ± 1880 was de Nederlandse letterkunde pover, er is zogoed als geen
meesterwerk aan te wijzen. Welnu, de 19e eeuw is juist de tijd dat men in Frankrijk
veel belangstelling heeft voor buitenlandse literatuur. In Nederland kwam de reaktie
weliswaar met de Tachtigers, maar die zijn sterk op het gebied van de lyriek en die
kan juist niet vertaald worden. Zo verspreidde zich in de 19e eeuw
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in Frankrijk de opvatting dat de Nederlandse letterkunde niet bestond. Nu bestaat ze
wel maar we zitten er mee in een vicieuze cirkel. De Franse uitgevers bieden het
publiek geen vertalingen aan omdat ze menen dat dit publiek er geen interesse voor
heeft, en aan de andere kant vraagt het publiek niet waar het geen weet van heeft.
En dergelijke opvattingen gaan van de ene generatie over op de andere. Een typisch
feitje is dit: op het einde van de 19e eeuw werd De kleine Johannes in het Frans
vertaald en de vertaling verscheen als feuilleton in een literair tijdschrift, maar geen
enkele Franse uitgever heeft ze in boekvorm willen publiceren.
Ik heb het voor Streuvels en ik vind het jammer dat een novelle als ‘Het leven en de
dood in den ast’ niet in het Frans werd vertaald.
Ik ook en het is de reden waarom ik in mijn tweetalige bloemlezing het eerste deel
van Het leven en de dood in den ast heb opgenomen. Maar het is een moeilijke
vertaling geweest. Ik heb aan André Demedts de verklaring van heel wat vaktermen
moeten vragen en dan heb ik me tot een fabriek in Noord-Frankrijk moeten wenden
om het juiste ekwivalent van die termen te krijgen. Nu is het probleem van die
vaktermen nog betrekkelijk eenvoudig op te lossen maar er is nog meer. Bij Streuvels
en ook bij Teirlinck komen er regionale termen voor waarvan de betekenis niet voor
elke Vlaming evident is. Bij Teirlinck b.v. zit Mijnheer Serjanszoon naar de ‘rechte
reten’ van zijn biblioteek te kijken. Wel, die reten zijn geen spleten maar moeten zo
iets als een versiersel zijn. Het vraagt veel opzoekingen en werk om dan zo een tekst
precies te vertalen.
U hebt twee enquêtes ingesteld: een over de invloed van de Franse letteren op de
hedendaagse Vlaamse schrijvers en een over de invloed van de Franse letteren op
de heden-
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daagse Noordnederlandse schrijvers. Wat was uw besluit?
Wat de Noordnederlandse schrijvers betreft, heb ik gekonstateerd dat de
Angelsaksische invloed vandaag veel sterker is, zeer in tegenstelling met wat voor
de oorlog het geval was. Interessant waren toch vooral mijn bevindingen wat
Vlaanderen betreft. Natuurlijk is de jongere generatie in Vlaanderen door de totale
vernederlandsing van het onderwijs niet meer in staat zo vlot Frans te spreken als de
vroegere ontwikkelde generaties. Maar uit zo goed als alle antwoorden die ik van de
jonge Vlaamse schrijvers ontving, blijkt dat ze evenveel belang stellen in de Franse
literatuur als vroeger, dat ze evenveel Franse boeken lezen als hun vader of grootvader.
Dat is het voornaamste punt. Want in de grond doet het er weinig toe of de jonge
Vlamingen minder Frans spreken, de hoofdzaak is dat ze belangstelling hebben voor
de Franse literatuur. Ik heb die enquête over Vlaanderen samengevat gepubliceerd
in Le Monde en ze heeft wel wat stof doen opwaaien. De Vlamingen hadden de
indruk: eindelijk een Fransman die zich voor onze literatuur interesseert! En aan de
Franse kant zal deze publikatie er misschien ook toe hebben bijgedragen om zekere
vooroordelen te overwinnen.
In uw ‘Etudes de littérature néerlandaise’ hebt u al geschreven over Vermeylen en
de Vlaamse Beweging. Is het voor een Fransman niet moeilijk het streven van deze
beweging te begrijpen?
Voor zover een Fransman niet onverschillig staat tegenover de twisten in België, is
het inderdaad voor hem niet gemakkelijk zich in de Belgische toestanden in te denken.
Hij is uitsluitend op de Franse pers aangewezen en deze beoordeelt de situatie alleen
door de bril van Franssprekende Belgen. Dat is een van de redenen waarom ik over
Vermeylen en de opkomst van de Vlaamse Beweging besloot
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te schrijven: het was een poging om de Fransen op de hoogte te brengen van de
werkelijke toestand.
U houdt van Vermeylen?
Jawel. Hij was een man van goede wil en bovendien in zijn beste passages een goed
stilist. Het meest hou ik van hem toch als essayist. Zijn Wandelende Jood heeft me
niet verveeld maar het boek is toch wat overladen, te barok, en er zijn ook te veel
toespelingen op de kunstgeschiedenis, wat natuurlijk zijn specialiteit was. Zijn Twee
Vrienden kan ik helemaal niet appreciëren.
Het ergert de Vlamingen vreselijk dat ze artikels lezen in de aard van dat, dat Gérard
Bauer, de l'Académie française, een goed jaar geleden in de Parijse Figaro heeft
gepubliceerd over ‘La querelle des langues en Belgique’ en waarin hij o.m. beweerde
dat de Vlamingen niet altijd Nederlands verstaan en dat de Franssprekenden in
België verdrukt werden.
Het ergert mij ook en ik heb toen ook tegen dat artikel van Bauer geprotesteerd. Ik
heb wel van Bauer antwoord gekregen maar hij heeft mijn brief niet gepubliceerd.
Ook in zijn tweede artikel was hij er helemaal naast. Ik ben trouwens de mening
toegedaan dat ik als buitenlander me niet te bemoeien heb met toestanden die alleen
de Belgen aangaan. Ik heb dan ook aan Bauer gezegd: ik schrijf u als Fransman,
omdat u als Fransman in een Franse krant dingen vertelt die onjuist zijn.
U maakt het me met die verklaring niet gemakkelijk mijn laatste vraag te stellen.
Kunt u het streven van de Vlaamse Beweging begrijpen en waarderen?
In beginsel is de strijd van de Vlaamse Beweging wel gerechtvaardigd in die zin dat
de Nederlandse taal en de Vlaamse kultuur vroeger de plaats niet innamen waarop
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ze recht hadden in het kader van de Belgische Staat. Wat echter biezonder
betreurenswaardig is en wat de kwestie nog meer ingewikkeld maakt, dat is het
fanatisme dat door sommige elementen aan beide kanten aan de dag wordt gelegd.
In elk geval heb ik persoonlijk nooit te klagen gehad over de manier waarop ik zowel
in Zuid- als in Noord-Nederland ben ontvangen.
Uitzending: 2 februari 1967.

Opdracht van Pierre Brachin.
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Leo Delwaide
Van Schoonbekestraat 94, Antwerpen
De Van Schoonbekestraat in Antwerpen. Naast de ingang van de parkeergarage van
een warenhuis staat een statig herenhuis.
In de ouderwetse hal, die een trappenhuis is, hangt een grote tekening: De haven
van Antwerpen in 1610, door Johan-Baptista Vrients.
*
Zeg ik ‘Meneer de schepen’ of ‘Meneer de wethouder’?
Schepen a.u.b. Het is een oud Vlaams en Nederlands woord dat uitstekend de funktie
bepaalt: stadsbestuurder, stedelijk overheidspersoon, lid van het kollege dat met het
bestuur en destijds ook met de rechtspraak was belast. De rechtspraak is er niet meer
bij maar een schepen heeft het zo al druk genoeg. We houden het dus bij schepen.
Trouwens, ik kan u verzekeren dat de Nederlanders ons dat woord benijden en velen
zouden zich liever schepen horen noemen dan wethouder.
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Meneer de schepen, zou het waar zijn dat Antwerpen Limburgs bloed nodig heeft
om welvarend te zijn? U bent Limburger, Kamiel Huysmans was Limburger,
burgemeester Craeybeckx is Limburger.
Van de tweede graad toch al. Hij is de zoon van een Limburger die in Antwerpen is
komen wonen. Er is trouwens niet alleen Limburgs bloed, er is ook Westvlaams. Ik
denk aan ere-goeverneur Richard Declercq. Antwerpen heeft te allen tijde mensen
uit alle windstreken aangetrokken en is er trouwens ook vaak goed mee gevaren.
Wat nu speciaal Limburg betreft, is het niet moeilijk te begrijpen dat er zovelen uit
deze provincie naar hier kwamen: Limburg heeft altijd een groot bevolkingsoverschot
gehad en dat heeft velen verplicht hun weg buiten de provincie te maken. Maar
Antwerpen werd door Limburg gediend. Ik denk hier o.m. aan Kamiel Huysmans,
met wie ik tot aan de Tweede Wereldoorlog goed bevriend was. Kamiel was trouwens
een vriend van mijn vader: ze hadden samen gestudeerd in Luik. Kamiel vertelde
altijd graag dat hij misdienaar was geweest maar ik heb daar nooit en nergens
bevestiging van kunnen krijgen.
Zou het mogelijk zijn dat de Limburger de Antwerpenaar aanvult?
Dat is niet onmogelijk. U kent het Vlaamse spreekwoord: met de hoed in de hand
komt men door heel het land. De Limburgers hebben aanleg om met de hoed in de
hand door het leven te gaan en dat verklaart hun welslagen hier en daar. Ze hebben
verder een zekere jovialiteit, die hen sympatie bezorgt buiten de provincie.
Voelt u zich nog altijd Limburger?
Zeker voel ik me dat nog. Ik woon nu al ongeveer 50 jaar in Antwerpen en voel me
dus wel echt Antwerpenaar naar
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de geest, maar ik heb met Limburg altijd een sterke binding bewaard. Zolang mijn
ouders leefden, ben ik er vaak naar teruggegaan en mijn moeder, die 98 werd, is pas
twee jaar geleden gestorven. Verder leeft er nog een groot gedeelte van mijn familie,
die in de streek daar altijd een rol heeft gespeeld. Mijn zuster b.v. was een van de
eerste - indien niet dé eerste - vrouwelijke burgemeester van België, nog benoemd
door minister Baels, de vader van prinses Liliane.
U werd geboren op 27 juli 1897 in... ja is het Rekheim, Rekkem of Rekem?
Toen ik geboren werd, was het Reckheim, nu is het Rekem geworden. Rekem is een
deels Maaslands, deels Kempens plaatsje aan de Zuid-Willemsvaart en de Maas.
Naar Opgrimbie en Lanaken toe is er nog prachtige heide. In het
minderbroedersklooster heeft pater Hilarion Thans lang sgeleefd en hij is er trouwens
ook gestorven. Van het statig kasteel in Maaslandse renaissance werd een goede
honderd jaar geleden eerst een bedelaarsgesticht gemaakt, later een gesticht voor
zwakzinnigen. Nu weet u niet alles Rekem maar toch een paar karakteristieken!
Wat deed uw vader daar in Rekem?
Hij was notaris en had een goed kantoor, dat mijn broer en later nog mijn neef heeft
overgenomen. We waren thuis met vier kinderen: ik heb nog een tweede zuster die
non werd en 30 jaar in India heeft doorgebracht.
Hoeveel kinderen hebt u zelf?
Vijf. Twee jongens en drie meisjes. De oudste zoon is advokaat. Een van mijn dochters
is getrouwd met een Nederlander, die docent is aan de Ekonomische Hogeschool in
Rotterdam. Ik noem dat: ons Beneluxhuwelijk.
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Er wordt verteld dat u een heel verhaal kunt opzetten over uw stamboom.
Dat is alweer overdreven zoals zovele dingen die beginnen met: er wordt verteld! In
onze familie bestaat er een Luikse en een Limburgse tak. De Luikse tak bestaat vooral
uit magistraten. De naam komt waarschijnlijk ook uit het land van Herve: daar zegt
men als men naar de weide gaat: ji vais à la wède. Ik heb eens een stamboom gekregen
van de Luikse tak, waarmee wij anders weinig kontakt hebben. Opvallend is dat bij
beide takken dezelfde voornamen voorkomen: Leonard b.v. die de voornaam van
mijn vader was en de mijne en dan bij de vrouwen Régine. Een laatste biezonderheid:
in de 17e eeuw was er in Rekem al een Delwaide die schepen was. Dat zit ons dus
wel in het bloed.
Welke invloeden kwamen er via uw moeder in de familie?
Mijn moeder was een Nederlands-Limburgse. Ze was een burgemeestersdochter uit
Geulle bij Maastricht. Door haar kwam het dat in onze huiskring Nederlands werd
gesproken, wat voor die tijd uitzonderlijk was. Zoals vele van haar generatiegenoten
uit Nederlands-Limburg sprak mijn moeder vloeiend Duits en onder de invloed van
het nabije Luik ook Frans.
Franse invloed onderging u ook wel in het onderwijs.
Nee, ook daar ben ik een uitzondering. Ik kreeg een volledig Vlaamse opvoeding.
Ik deed mijn humaniora in het kollege van het H. Kruis in Maaseik, het eerste Vlaamse
kollege in België. Dat ging zo. Mijn vader vroeg me: waar wil je naartoe voor de
humaniora? Klassieke kolleges voor mijn streek waren in die tijd St.-Truiden, Hasselt,
Tongeren, Visé en Luik. Nu kwam er in ons huis een Vlaams weekblad en dat was
Hoger Leven en in dat blad had ik een
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advertentie gezien voor het eerste Vlaamse kollege in België. Ik zei tot mijn vader:
Maaseik. En zo was dan mijn vader. Hij vond dat goed, ook al had hij zelf zeker een
Frans kollege aangeduid als hij de keuze zou hebben gedaan. De kruisheren waren
toen een overwegend Nederlandse orde en dat zal er wel toe hebben bijgedragen dat
zij het eerst hun kollege hebben vervlaamst.
Wanneer de oorlog uitbreekt, bent u 17 jaar.
En niet klaar met de humaniora. Via Maastricht ben ik uitgeweken naar Nederland,
naar Weert in Nederlands-Limburg. Daar heb ik dan in het bisschoppelijk kollege
mijn retorika gedaan. In 1915 ben ik dan naar Utrecht gegaan waar ik aan de
universiteit Letteren en Wijsbegeerte heb gestudeerd. Een van mijn medestudenten
was daar de onlangs overleden prof. Frank Baur.
In en na de Eerste Wereldoorlog hebt u dan geen last gehad?
Nee, maar in en na de tweede heel veel!
Daar zullen we natuurlijk ook over moeten spreken. Maar eerst werken we de studie
af. U bent doctor in de rechten.
Mijn kandidaatsdiploma haalde ik in Utrecht. In 1918 ging ik dan verder rechten
studeren in Leuven waar ik in 1920 het diploma van doctor in de rechten en licentiaat
in het notariaat behaalde.
Waarom studeerde u rechten?
Ik zou niet durven zeggen dat ik voor niets anders goed was! Met al die juristen in
de familie was dat een normale oriëntatie, te meer daar het de bedoeling was dat ik
vader zou opvolgen.
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Maar dat hebt u niet gedaan en u bent ook niet naar Limburg teruggegaan.
Nee, maar daar zit toch geen mysterie achter. Er kon op dat ogenblik geen sprake
van zijn dat ik vader zou opvolgen want ik had de minimum-leeftijd niet om notaris
te worden. Hoe komt het dan dat ik naar Antwerpen ben gekomen, waarop Limburg
toen veel minder georiënteerd was dan op Luik en op Brussel? Met Antwerpen hadden
wij zelfs weinig kontakten. Het zal wel mede door mijn Nederlandse opvoeding
gekomen zijn dat ik me meer tot Antwerpen aangetrokken heb gevoeld.
Mede door... Was de liefde wellicht ook in het spel?
Nee, mijn vrouw is van Aarschot, maar ik heb ze wel in Antwerpen leren kennen.
Maar toch is er toen iets gebeurd dat determinerend is geweest voor mijn loopbaan.
Vader had hier in Antwerpen een advokaat met wie hij zakenrelaties onderhield en
hij stuurde me naar hem toe met een aanbevelingsbrief. Ik had alleen de naam van
de advokaat en niet zijn adres. Ik ging naar het station in de telefoongids kijken onder
de naam Jacobs maar er zijn veel Jacobsen in Antwerpen. Bij de eerste Jacobs stond
vermeld ‘avocat’, in het Frans, bij de tweede ‘advokaat’, in het Nederlands. Die
laatste moest het zeker zijn. Ik neem een taxi, rijd naar dat adres en vind daar een
oude man bij de haard zitten. Die zegt mij: Moet u wel bij mij zijn want ik heb geen
advokatenkantoor meer? Maar als u naar een goed advokaat zoekt, kan ik u wel
aanbevelen bij een vriend van mij, meester Lebon, die een uitgebreid kabinet heeft
en hulp kan gebruiken. Als u wil, bel ik hem even op. - Dat is dan gebeurd en zo ben
ik bij mr. Hector Lebon terechtgekomen, die juist tot gemeenteraadslid was gekozen
en dan ook nog schepen werd. Ik kwam daar goed van pas en het is me daar ook
goed meegevallen. Ik werd
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onmiddellijk in de praktijk geworpen, kreeg zaken te pleiten en voelde me meer en
meer aangetrokken tot de balie die ik niet kende, met het gevolg dat ik me van het
notariaat heb afgewend. Mr. Lebon werd hoe langer hoe meer in beslag genomen
door zijn aktiviteiten op het stadhuis en toen hij dan nog senator werd, kreeg ik zo
een beetje de leiding van zijn kantoor. Ik heb dat lange jaren gedaan en uiteindelijk
ben ik in de politiek terechtgekomen. Dat lag voor de hand met een leermeester die
in de politiek stond, want onvermijdelijk kwam ik zo in alle mogelijke verenigingen
terecht. Ik kwam op de lijst voor de gemeenteraad, werd in 1932 als lid van de
gemeenteraad gekozen en een halve maand later als volksvertegenwoordiger. Voor
een nieuwbakken Antwerpenaar was dat toch tamelijk vlug.
De politiek trok u aan?
Als student stond ik al in de politiek. Ik heb meer dan eens Joris Helleputte vergezeld
om een meeting te gaan houden. Helleputte deed dat zeer konventioneel, in de stijl
van die tijd. De slotzin van zijn toespraak was altijd emotief en devoot: ‘En 's avonds
voor ik slapen ga, bid ik voor al wat mij dierbaar is en ook voor Peer.’ De volgende
keer was dat dan Bree of Maaseik! Ik heb ook aktief deelgenomen aan de
verkiezingscampagne om Frans Theelen tot volksvertegenwoordiger te maken, wat
toen beschouwd werd als een Vlaamse overwinning.
Hoe verging het u dan in de gemeentepolitiek?
Ik stond op de lijst die werd aangevoerd door Frans van Cauwelaert, die 12 jaar
burgemeester van Antwerpen was geweest en de eerste grote stoot aan de
havenuitbreiding had gegeven.
Op dezelfde lijst stond ook P.W. Segers, die samen met mij werd verkozen. In
1933 werd Kamiel Huysmans burge-
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meester met een socialistisch-liberale koalitie en wij kwamen in de oppositie. Segers
en ik waren er de voornaamste woordvoerders van.
Maar in 1939 werd n toch schepen van de haven.
Als gevolg van het grote aantal stemmen dat Frenssen behaalde, was het niet meer
mogelijk een koalitie van twee partijen te vormen en is er dan een van drie gekomen.
In die konstellatie ben ik dan schepen van de haven geworden met Kamiel als
burgemeester. Verder waren ook schepen: P.W. Segers, oud-senator Molter, John
Wilms, die nu nog schepen is. Aan liberale zijde was er Eric Sassen, een bekend
reder en scheepsagent, die onder de oorlog werd vermoord, en Jules Somers van het
Liberaal Vlaams Verbond.
Die tijd net voor de oorlog was niet zo gemakkelijk.
Het was de tijd van de grote ekonomische krisis en toch ging het de haven niet slecht.
Er was veel transitoverkeer naar Duitsland, dat verband hield met de herbewapening
die onder het Hitlerregime in volle gang was.
U bent 35 jaar volksvertegenwoordiger geweest. Wat was uw specialiteit op nationaal
vlak?
De havenproblematiek onvermijdelijk, daar ze van nationaal belang is. En dan heb
ik ook altijd veel belangstelling gehad voor de internationale politiek. Ik ben
gedurende vele jaren lid geweest van de kommissie voor Buitenlandse Zaken.
*
In de kamer, die men hier in huis het salon noemt, staan vele gezellige fauteuils.
De oude familieklok houdt er de tijd bij, samen met de empireklok die van de
schoonouders komt.
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Tegen de wanden hangen portretten: de gastheer door Isidoor Opsomer, de gastvrouw
door Lode de Meyer, de oudste zoon door Vanderloo en de jongste door dezelfde
schilder.
Maar het merkwaardigste stuk is een schilderij van Jacob Jordaens, die van 1593
tot 1678 leefde. Het stelt een allegorie voor die in het Frans wordt toegelicht:
‘Le jeu, la femme, le vin friand
Font l' homme pauvre en riant.’

Deze wijsheid wordt dan nog duidelijker gemaakt door de vrouw boven links die
met dubbel krijt schrijft.
*
Komt dan de oorlog en ik vermoed dat die periode voor u wel de markantste van uw
leven is geweest. We kunnen er niet aan denken deze periode systematisch te
behandelen, maar wellicht is het te doen met de markantste feiten te vermelden. U
hebt in 1940 ‘de patriot willen uithangen’ door in Antwerpen te blijven.
Dat is inderdaad zo gezegd geweest, maar er werd mij daarmee te veel eer aangedaan.
De waarheid is dat ik ernstig heb geaarzeld om te weten wat me te doen stond en dat
ik er ernstig aan gedacht heb weg te gaan. Dat is zó waar dat mijn vrouw, die in
verwachting was, wel vertrokken is met het kind dat we al hadden.
Het schepenkollege werd samengeroepen om te beraadslagen over de te volgen
gedragslijn. De burgemeester besliste weg te gaan en ook nog een paar
kollega's-schepenen. Wanneer men in de stad vernam dat het schepenkollege
gedeeltelijk Antwerpen zou verlaten, zijn vrienden bij mij komen aandringen hier te
blijven. Feitelijk was het de plicht van de gemeentelijke overheid ter plaatse te blijven,
wij hadden een mobilizatieboekje dat dat voorschreef. Ik heb me dan laten overhalen
te blijven. Door
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een kollegiale beslissing werd mij het waarnemend burgemeesterschap opgedragen.
Drie dagen later werd de stad bezet. Ik had mijn intrek op het stadhuis genomen,
waar op 18 mei twee tot de tanden gewapende Duitse ‘motocyclisten’ zich kwamen
aanmelden. Ik werd gevraagd hen te volgen en ze brachten mij naar het
Stapelhuis-Noord, waar een aantal militairen stonden te wachten. Bij hen bevond
zich één burger, de heer Van Tichel, burgemeester van Merksem, die de Duitsers tot
aan de grens van zijn gemeente had gebracht. Een Duits officier vroeg mij dan of er
nog militairen in de stad waren, waarop ik neen kon antwoorden, en of de bevolking
vreedzaam was, waarop ik ja antwoordde. Hij maakte mij dan duidelijk dat ik met
mijn leven borg stond voor de veiligheid van de Duitse troepen en verzocht mij hen
naar het stadhuis te brengen. Toen wij aan de Suikerrui kwamen, werd er uit de
richting van de Schelde heftig gevuurd. De officier werd woedend en beweerde dat
uit de huizen werd geschoten, wat ik met klem betwistte. Op het stadhuis aangekomen
eiste hij dat ik een aantal gijzelaars zou aanduiden onder de meest anti-Duitse
vooraanstaanden van de stad, wat ik weigerde te doen. Toen wat later de generaal
der artillerie, von Kücheler, verscheen, kwam er aan de diskussie een einde. De
generaal eiste van mij een schriftelijke verklaring waarin zou staan dat ik er
persoonlijk voor instond dat de inwoners niet op de Duitse troepen zouden schieten.
Ik heb hem die gegeven en de Duitsers zagen er dan van af gijzelaars te nemen.
Er is daar ook nog iets gebeurd met de sleutel van de katedraal.
Ja! Een jonge Duitser wilde met alle geweld op de toren van de kerk klimmen om
daar de Duitse vlag uit te hangen. Hij vond dat hij iets speciaals moest doen want hij
was jarig. Nu was die sleutel niet zo makkelijk te vinden en
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wij hebben hem ook niet gevonden, maar de Duitsers zijn natuurlijk wel de kerk
binnengeraakt.
U bent vier jaar oorlogsburgemeester geweest.
Van 15 mei 1940 tot eind januari 1944.
Wat zijn uw moeilijkste opdrachten geweest?
Die zijn zeer verschillend geweest. De opdringerigheid van de bezetter is genoegzaam
bekend, die dient niet onderstreept te worden. Het was een dagelijks spel van kat en
muis om daar op de meest diplomatieke manier aan te ontkomen.
De Duitsers hadden de manie om met hun vriendschap voor ons uit te pakken. Er
waren voor de oorlog goede relaties ontstaan tussen Antwerpen en Keulen en de
Duitsers wilden die voortzetten. Toen de burgemeester van Keulen hier aankwam,
vroeg hij direkt naar Kamiel. Er werd hem geantwoord dat hij weg was. Hij kon dat
niet begrijpen en reageerde met deze woorden: ‘Ist der Kerl denn verrückt? Warum
hat er nicht auf mich gewartet?’
Wat was het grootste probleem?
Dat wat er elke keer moest opgelost worden. In de eerste plaats dat van de
ravitaillering dat van 1941 af zeer scherp naar voren kwam. Er zijn toen in de stad
betogingen met de zwarte vlag geweest. Wij hebben dan een speciale dienst opgericht,
een bevoorradingsdienst voor de distributie van eetwaren en een dienst om eetwaren
te verwerven. Eens dat die beide diensten werkten, ging het vrij behoorlijk, men kon
de mensen tenminste het minimum bezorgen.
Verder waren er dan de opeisingen van goederen en woningen en na het uitbreken
van de oorlog met Rusland, de opeising van mensen. Dat is natuurlijk het meest
pijnlijke geweest.
Er zijn dan de Jodenvervolgingen geweest, die begonnen
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met de verplichting de Davidster te dragen en eindigden met massadeportatie. Dat
heeft me slapeloze nachten bezorgd. Ik wilde de deportatie in de mate van het
mogelijke vermijden en het lot van de mensen verzachten. Ik heb er, God zij dank,
een aantal kunnen redden.
U stond ook tegenover de organizaties van wat de nieuwe orde werd genoemd.
Het V.N.V. en ‘De Vlag’. Van ‘De Vlag’ had ik meer last door de betogingen die
door deze organizatie werden ingericht, want daarop volgde de bedreiging van
tegenbetogingen. De Duitsers eisten maatregelen om de betogers te beschermen. Ik
heb gelukkig altijd mogen rekenen op de toegewijde en doeltreffende medewerking
van de Antwerpse politie.
Een van de pijnlijkste momenten is zeker geweest het bombardement op Mortsel
dat een groot aantal slachtoffers heeft gekost en grote verwoestingen heeft veroorzaakt.
Verder is er dan ook de zorg geweest om de haveninstallaties te onderhouden en
tegen opeising te vrijwaren opdat die na de oorlog onmiddellijk zouden kunnen
worden gebruikt.
U bent ook de man van Groot-Antwerp en geweest.
Ik ben altijd voorstander geweest van de bestuurlijke eenmaking van de agglomeratie.
Ik was het al voor de oorlog en ik ben het nog. Vóór de oorlog hield ik al voordrachten
over Groot-Antwerpen o.m. in Borgerhout, waar een grote oppositie bestond tegen
dat projekt. Toen ik de dag van de voordracht op het stadhuis kwam, zei mijn kollega
Jules Somers: Heb gij een levensverzekering? - Ik zei: Ja! - Dan zou ik ze maar laten
verhogen want gij komt er niet levend uit, was zijn antwoord!
Dat is dus een duidelijk standpunt maar ik vond het niet opportuun dergelijke
zaken onder de oorlog door de voeren.
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Eigenlijk is die realizatie het werk van dr. Delius, die hier kommissaris was. Hij had
zo een beetje de mentaliteit van: wat de Belgen niet kunnen, zullen wij doen. Mijn
eerste reaktie was: die verandering kan niet gebeuren want daarvoor is een wet nodig
en er kan geen wet komen want er is geen parlement. De gemeenteraden van de
omliggende gemeenten werden dan geraadpleegd en ten slotte is Groot-Antwerpen
tot stand gebracht door een besluit van de sekretaris-generaal, die wetgevende
bevoegdheid bezat. De burgemeesters van de drie belangrijkste randgemeenten, nl.
Borgerhout, Deurne en Merksem, zijn schepenen van Antwerpen geworden. Er zijn
ook een paar schepenen bijgekomen van de nieuwe-ordebewegingen maar de
schepenen van de drie nationale partijen hadden een overwegende meerderheid in
het kollege.
Wat waren de voordelen?
Een aantal diensten, die over de verschillende gemeenten waren verspreid, kwamen
onder één leiding. Dat was zo voor de politie, de brandweer, de diensten van de
ravitaillering, de dienst van de opeisingen. Waar de Duitsers vroeger in elke gemeente
apart opeisingen gingen doen, moesten ze zich nu wenden tot de stad Antwerpen,
waar geschoold personeel met deze dienst was belast en waar ook bepaalde regels
golden waarop men zich kon beroepen om willekeur te vermijden. Ik geloof niet dat
de Duitsers enig voordeel uit Groot-Antwerpen hebben kunnen halen maar de man
die de stoot aan dit projekt heeft gegeven, die kon zich een pluim op de hoed steken.
Dat was dr. Delius, die hetzelfde werk al gedaan had voor de Duitse gemeente
Wesermünde waar hij Oberbürgermeister was geweest.
In Nederland is trouwens hetzelfde gebeurd. In 1941 zijn er verschillende
gemeenten bij Rotterdam gevoegd en ze zijn er na de oorlog bij gebleven. Hier mocht
dat niet
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omdat de eenmaking tijdens de Duitse bezetting was gebeurd.
De voordelen van Groot-Antwerpen heeft men duidelijk kunnen vaststellen op 5
april 1943 bij het bombardement op Mortsel. Men heeft daar op veel doeltreffender
manier kunnen ingrijpen om de vele slachtoffers te helpen en het leed te verzachten.
Ik heb ontelbare blijken van erkentelijkheid vanwege de bevolking van Mortsel
mogen ontvangen en elk jaar word ik opnieuw uitgenodigd op de plechtigheid ter
herdenking van de vele slachtoffers.
U hebt heel wat mensen aan werk geholpen tijdens de oorlog, heb ik gelezen.
Een aantal journalisten en intellektuelen, die door de oorlog werkloos waren
geworden, heb ik kunnen plaatsen in de talrijke diensten van het stadsbestuur, o.m.
in de zogenaamde bemiddelingsdienst, die opgericht werd om de bevoorrading te
vergemakkelijken. Ik zal maar een paar namen noemen: Lode Zielens en dan Firmin
Mortier, die een tijdlang aan mijn persoonlijk sekretariaat was verbonden en die
voortreffelijk werk heeft gepresteerd. Mijn twee naaste medewerkers zijn in die tijd
geweest: Oscar Leemans, die naderhand direkteur-generaal van het havenbedrijf is
geworden, en K.C. Peeters, die later stadssekretaris werd. Ik ben aan die twee veel
dank verschuldigd.
Zijn de mensen die u geholpen hebt, u daar later dankbaar voor geweest?
Ik zal daar met een algemeen antwoord op reageren. Indien ik het volgehouden heb,
dan is het omdat ik me altijd gesteund heb gevoeld door de meerderheid van de
bevolking. Ik mag zeggen dat ik aanmoedigingen heb gekregen uit al de lagen van
de bevolking.
In januari 1944 hebt u ontslag genomen als burgemeester.
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Een venijnige vraag zou zijn, maar ik zal ze niet stellen, al zullen er wel zijn die ze
verwachten, dat u tijdig ontslag hebt genomen omdat u de slechte afloop voelde
aankomen.
Dat had ik dan toch wel vroeger moeten voelen! De aanleiding was deze: een groep
S.S.'ers wenste officieel ontvangen te worden op het stadhuis. Dat was de eerste keer
dat dergelijke eis werd gesteld en ik heb dan ook onmiddellijk verklaard dat ik die
ontvangst niet wenste te doen. Daar is een zeer scherp incident met de
Feldkommandantur op gevolgd en de S.S.'ers hebben mijn inboedel kort en klein
geslagen. Daar de Duitsers hun eis handhaafden, heb ik dan mijn ontslag genomen
en de leden van het kollege, die tot de nationale partijen behoorden, hebben mij
gesteund en zijn mij gevolgd. Timmermans is dan waarnemend burgemeester
geworden maar ik voeg er hier onmiddellijk aan toe dat hij zich altijd korrekt heeft
gedragen, ook al had hij een afgetekende houding in de politiek. In het kollege deed
hij altijd zijn best om de zaken te regelen in het belang van de stad en van de
bevolking.
U hebt dan de stad verlaten.
Mijn huis in de Vrijheidstraat was vernield en ik moest ergens anders een onderkomen
vinden. Toen heeft een liberale Waal, de heer Martougin, mij zijn buitenhuis in
Brasschaat ter beschikking gesteld. Ik heb dan nog bedreigingen gekregen van een
organizatie die zich het Veemgericht noemde en die me verantwoordelijk stelde voor
al wat aan de Vlaamse nationaal-socialisten zou overkomen. Na enige tijd ben ik dan
naar Heide gaan wonen, wat voor gevolg had dat ik met de bevrijding vier weken
van Antwerpen werd afgesneden omdat de Duitsers weerstand boden op het
Albertkanaal.
Na de bevrijding kwamen er dan moeilijkheden.
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Ik heb vanwege de bevolking nooit de geringste vijandelijke manifestatie vastgesteld.
Mijn huis bleef ongedeerd, er werden zelfs geen opschriften op aangebracht zoals
het zoveel werd gedaan in die tijd. Later zijn dan de vervolgingen begonnen tegen
mij maar ook tegen de andere leden van het schepenkollege.
Ik kreeg verbod nog verder mijn taak te vervullen, ik werd geschorst als schepen
en als volksvertegenwoordiger was ik het voorwerp van een vraag om mijn
parlementaire onschendbaarheid op te heffen. Ik heb me daartegen niet verzet. Het
auditoraat heeft dan een langdurige procedure ingezet en mij lang en veel ondervraagd.
Wat werd u ten laste gelegd?
Een wijziging te hebben gebracht aan 's lands instellingen door het tot stand brengen
van Groot-Antwerpen.
Werd u ook niet verweten dat u aan de vervolging van de Joden had meegeholpen?
Er zijn er die dat tegen mij hebben willen uitspelen maar op dat stuk hebben de Joodse
journalist Louis Davids en andere Israëlieten mij onmiddellijk verdedigd. Twee jaar
geleden werd ik trouwens door Israël geïnviteerd om aan dat land een bezoek te
brengen.
Welke instanties moesten over uw geval uitspraak doen?
Op bestuurlijk gebied de goeverneur van de provincie, als advokaat gebeurlijk de
raad van de orde van de balie en dan het krijgsauditoraat en de kamer van
volksvertegenwoordigers.
Wat was het resultaat van dat diverse onderzoek?
De balie heeft zelf geen onderzoek tegen mij ingesteld. De balie heeft me trouwens
heel de oorlog door blijken van vertrouwen gegeven. Nadat ik door het auditoraat
buiten
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vervolging was gesteld, werd ik onmiddellijk door de balie met een grote meerderheid
van stemmen tot lid van de raad van de orde gekozen. Wat de kamer van
volksvertegenwoordigers betreft: die werd ontbonden vóór mijn zaak onderzocht en
geregeld was en zo kon ik niet op de kandidatenlijst verschijnen voor de
parlementsverkiezingen van 1946. Voor de gemeenteraadsverkiezingen had ik me
wel kandidaat kunnen stellen maar toen werd er een speciaal besluit genomen, waarbij
werd bepaald dat zij die vervolgd werden geen kandidaat mochten zijn voor de
verkiezingen. Naar het oordeel van velen werd dat besluit speciaal tegen mij getroffen.
Wat hebt u dan gedaan?
Ik heb dan bewust en opzettelijk gevraagd mijn vrouw op de laatste plaats van de
kandidatenlijst te plaatsen. Dat was de 43ste plaats. Mijn vrouw kreeg meer dan
40.000 voorkeurstemmen. Ik heb altijd gedacht dat het krijgsauditoraat niet helemaal
ongevoelig is gebleven voor die uitslag. Men zegt wel eens: Vox populi, vox Dei.
Ik weet niet of het krijgsgerecht gevoelig is voor de stem van God. In elk geval waren
drie weken na de verkiezingen de vervolgingen tegen mij ten einde.
Minister Spaak heeft ooit in de Kamer gezegd dat u de enige man was in de Kramer
die hem weigerde te groeten en de hand te drukken. Waarom nam u die houding
aan?
Ik ben in 1949 opnieuw in de Kamer gekomen en er waren toen nog een aantal
mensen die mij als inciviek beschouwden en mij niet groetten. Ik was bezorgd om
niet het affront op te lopen een tegengroet te zien weigeren. Daarbij was er de kloof
ontstaan tussen zekere mensen van Londen en zij die hier verantwoordelijkheden
hadden gedragen. Zo ben ik Spaak een tijdlang voorbijgelopen. We stonden ijzig
tegenover elkaar en in een rede tijdens het debat over de
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koningskwestie heeft hij daarop gezinspeeld. Ik had het daarom niet meer in het
biezonder op hem gemunt. Hij heeft nooit iets tegen mij ondernomen. Integendeel:
ik hoorde dat hij zich met waardering uitliet over wat ik tijdens de oorlog had gedaan.
Om dat alles te verklaren, moet men er aan denken hoe de sfeer was in 1949.
Sedertdien heb ik met Spaak uitstekende betrekkingen. Ik heb hem altijd in zijn
buitenlandse politiek gesteund, zowel in de kommissie voor Buitenlandse Zaken als
in de openbare vergadering van de Kamer.
U hebt in 1946 een boekje laten verschijnen: ‘Vier jaar burgemeester’, waarin u
nauwgezet verslag uitbrengt over wat u tijdens de oorlog hebt gedaan. Werd die
versie ooit aangevallen?
Nooit en door niemand. Ik heb nooit een antwoord of een rechtzetting op mijn versie
van de gebeurtenissen ontvangen, ook niet vanwege de vele mensen die in mijn
boekje worden geciteerd. Kan. Floris Prims, die stadsarchivaris was te Antwerpen,
heeft na de oorlog een werk uitgegeven Antwerpse oorlogsherinneringen. Hierin
worden de in mijn boekje vermelde feiten bevestigd en met vele data aangevuld.
Meneer de schepen, we gaan mekaar geen Mietje noemen. Kunt u verklaren waarom
men u zo hardnekkig terzijde hield daar waar eminente en onverdachte Belgische
prominenten - ik denk b.v. aan de voorzitter van de Senaat, de heer Struye - zich
lovend over uw aktiviteit tijdens de oorlog hebben uitgelaten?
Politieke tegenstellingen en vooral plaatselijke politieke tegenstellingen hebben
daarin een belangrijke rol gespeeld. De verkiezingen van 1946 hebben dat nog
toegespitst. U weet hoe het gaat in de politiek: er was een scherpe tegenstelling tussen
hen die weg geweest waren en zij die hier

Joos Florquin, Ten huize van... 8

199
bleven. Zij die terugkwamen, verdedigden zich op hun manier.
Ik geloof dat ik hier de naam Kamiel Huysmans moet uitspreken.
Ik wil daarover nu niet meer spreken. De doden hebben recht op rust. Alleen wil ik
toch nog dit zeggen. Na de gemeenteraadsverkiezingen heb ik met hem voor het eerst
kontakt gehad ten huize van een gemeenschappelijke vriend. Mijn partij had een veto
gesteld tegen hem als burgemeester van Antwerpen. Kamiel Huysmans was toen
eerste-minister en wenste ook burgemeester te blijven. Hij heeft me dan het volgende
gezegd: ‘Ik wil me met u verzoenen. Tracht van uw partij te bekomen dat het veto
tegen mij valt. Als ik burgemeester word, dan wordt uw vrouw schepen.’ Ik heb dat
voorstel afgewezen omdat ik van gevoelen was dat zo iets niet kon na de heftige
strijd die wij hadden gevoerd.
Wat is er gebeurd met de anderen die ook tijdens de oorlog schepen zijn geweest?
Ik denk b.v. aan P.W. Segers.
Ik stond veel meer in het daglicht, voor het voetlicht en nog meer in het zoeklicht.
Een burgemeester staat normaal méér op het voorplan dan een schepen.
U hebt goede en kwade dagen gekend...
Kwade zeker. Als advokaat had ik geen kliënteel, aangezien ik tot de potentieel
vervolgden behoorde. Ik was geen schepen meer en ook geen volksvertegenwoordiger.
Ik had geen inkomen meer en een gezin met toen vier kinderen. Dat was
vanzelfsprekend niet zo aangenaam.
Hebt u uit deze tegenslag een filozofie over de mens gedistilleerd? Vaak is het zo dat
men gevleid wordt als het goed gaat en getrapt als het slecht gaat.
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Heb ik nooit gevoeld. De mensen rondom mij, toen het goed ging, waren eerlijke
vrienden en die zijn het gebleven, op enkele uitzonderingen na. Wij hebben ons nooit
verlaten gevoeld en dat is onze sterkste steun geweest. En dan is de uitslag van de
verkiezingen natuurlijk een grote morele voldoening geweest.
Als het allemaal te herdoen was, wat zon u doen?
Hetzelfde. Indien ik weer voor die verantwoordelijkheid zou staan, zou ik het nog
doen. Ik kan dat zonder enige aarzeling antwoorden. Ik geloof dat ik in 1940 juist
ben geweest... en niet fout.
*
In de eetkamer van dit huis zijn de diverse kasten familie-stukken.
Er hangt hier goed schilderwerk: een Gezicht op Veere door Isidoor Opsomer dat
de kunstenaar als huwelijks-cadeau schonk aan de gastheer. Kleine hoeve door Floris
Jespers, Gezicht op de Schelde door J. Reniers, een Gezicht op de rede van Antwerpen
door René Engelen en een ander op de thans gedempte Zuiderdokken door
Schuddeboom, en dan nog het borstbeeld van de heer des huizes door Willy Kreitz.
Boven een kommode met oud koffieservies hangt een schilderij door Pieter Neefs
- de schilder leefde in de 17e eeuw - die het interieur van de katedraal van Antwerpen
voorstelt.
De zitkamer, die op de eetkamer aansluit, is vol familiale gezelligheid.
Naast de bakstenen schouw bevinden zich boekenrekken waarin vooral kunstboeken
werden ondergebracht.
Er is veel tin en koper en elk lepeltje van deze kollektie werd van een reis
meegebracht.
In een hoek staat de secretaire van moeder Delwaide, in
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een andere hangt een Dorpsgezicht van Peter Goris van Dendermonde boven de
foto's van de kinderen.
Op het tafeltje werden recente foto's onder glas geplaatst: de kollektie wordt altijd
vernieuwd.
Wie moeë benen heeft, kan ze laten rusten op deze staande Engelse buldog en dan
nog kijken naar de televisie.
Dan is er ook nog een wijsheidspreuk die bij de schepen van de haven te maken
heeft met de scheepvaart: ‘Le mariage n'est pas un port, c'est une traversée.’
De werkkamer van de gastheer ligt op de eerste verdieping. Het is een oord waar
de wet in vele boeken staat vastgelegd.
Op de overloop hangt nog een portret van de gastheer gemaakt door Vanderloo.
*
Sinds 1959 - dat is nu tien jaar - bent u opnieuw schepen van de haven. Wat zijn uw
grote problemen?
De havenproblematiek is erg ingewikkeld geworden. Vergeleken met nu was het
vóór de oorlog veel eenvoudiger. Toen ik opnieuw schepen werd, was het
tienjarenplan tot modernizering van de haven juist begonnen. Het werd in 1967
voltooid door het in werking stellen van de Zandvliet-sluis. Als gevolg van de
verwezenlijking van dat tienjarenplan is de bruto oppervlakte van de haven
verdubbeld. Ze werd gebracht van 5.000 ha op 10.000 ha. De lengte van de dokken
steeg van 45 km tot 95 km. De wateroppervlakte van de dokken vergrootte van 450
ha tot 1300 ha en er werden meer dan 2.000 ha als industrieterrein gereserveerd en
bouwrijp gemaakt.
Die uitbreiding van de haven van Antwerpen beantwoordde aan een volstrekte
noodwendigheid, daar het verkeer sedert de Tweede Wereldoorlog is verdubbeld en
er een trek van de industrie naar de haven is gekomen waaruit ook Antwerpen groot
voordeel heeft getrokken.
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Buiten de verdubbeling van het verkeer is er dan de specializatie in de
goederenbehandeling. In de havenontwikkeling is de industrializatie van de haven
het meest kenmerkende feit geworden. Vóór de oorlog was amper 100 ha door de
industrieën bezet, nu zijn dat 2.300 ha.
Hier moeten vooral vermeld worden de petroleumraffinage, de chemie, de
petrochemie, om de automobielindustrie niet te vergeten, al moet ik zeggen dat die
zich al na de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen had gevestigd. Het eerste
Amerikaanse automobielbedrijf op het vasteland is Ford geweest, dat zich in 1922
in het Antwerps havengebied heeft gevestigd.
Wat zijn de voordelen hiervan voor de mens?
Ten gevolge van deze industrievestigingen zijn er een groot aantal werkgelegenheden
bijgekomen. Daarenboven hebben die vestigingen ook nieuw verkeer bijgebracht.
Zij hebben in één woord in ruime mate tot de verhoging van de levens-standaard
bijgedragen.
Volgt Antwerpen een eigen politiek voor die industrializatie?
Een zeer selektieve industrializatiepolitiek. Wij nemen alleen dié industrieën op die
thuishoren in een haven, nijverheid die aan diep water moet liggen en daarbij verkeer
meebrengt. De verwerkingsindustrieën, de toepassingsindustrieën die zich evengoed
in het binnenland kunnen vestigen, worden in het Antwerps havengebied niet
opgenomen. Wij doen het binnenland dus geen konkurrentie aan, het
tegenovergestelde is zelfs waar. De industrieën die in het binnenland gevestigd zijn,
hebben de haven als afzetgebied. In Mechelen b.v. bestaat er een lak- en verfindustrie:
een belangrijke afnemer voor deze nijverheid is de automobielindustrie, die in het
Antwerps havengebied gevestigd is. Andere industrieën in het arrondissement
Mechelen leveren
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toebehoren voor de petroleumraffinaderijen en de petro-chemische bedrijven in
Antwerpen.
Een ander voorbeeld. Een in de Kempen gevestigde petro-chemische industrie
fabriceert plastic produkten met de in Antwerpen geproduceerde grondstoffen.
Indien Antwerpen die basisindustrieën, die aan de haven gebonden zijn, niet had
opgenomen of verkregen, dan hadden die takken van nijverheid zich negen keer op
tien in een buitenlandse haven gevestigd.
Er zijn voorbeelden van industrieën die zich hier hebben willen vestigen en die,
omdat het om de een of andere reden hier niet ging, in een buitenlandse haven
terechtgekomen zijn. De voorbeelden zijn bekend: Hoechst is naar Vlissingen-Oost
gegaan. Down Chemical naar Terneuzen, Péchiney eveneens naar Vlissingen. Ik
denk ook aan de Shell, die zich aan de Moerdijk gevestigd heeft.
Het schepenkollege volgt een eigen politiek, wat de toerusting van de haven betreft
en ik geloof niet dat iedereen daarmee gediend is.
Men kan u niets verborgen houden. De toerusting van de Antwerpse haven is fel
verbeterd en de privé-sektor heeft daartoe veel bijgedragen. Het schepenkollege
huldigt deze stelregel: al wat gespecializeerd is, is beter in handen van de privé-sektor,
al wat van algemeen gebruik is, moet voor rekening van de stad zijn.
De vakbonden zijn daar niet zo entoesiast over.
Nee, dat is een knelpunt. Het is het probleem van de zogenaamde privatizering.
Volgens de vakbonden laten wij te veel over aan de privé-sektor. Er was een tijd dat
de stad het monopolium had van de havenuitrusting maar toen bestond die
hoofdzakelijk uit kranen en een aantal graan-elevators. Sedertdien zijn
gespecializeerde inrichtingen en tuigen nodig gebleken en dat soort uitrusting
overschrijdt
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de middelen en ook de bevoegdheid van de stad. In geen enkele nabuurhaven doet
het openbaar bestuur investeringen in die uitrusting, overal wordt die outillage
overgelaten aan de privé-sektor, die beter geplaatst is om te weten wélke tuigen
moeten worden aangeschaft, hoe ze moeten worden bediend en behandeld en hoever
men met de investeringen daarvoor mag gaan.
Kunt u daar een duidelijk voorbeeld van geven?
Een uitstekend voorbeeld is het containerverkeer. De nieuwste vorm van vervoer en
behandeling van stukgoed is het vervoer per laadkisten of containers. Dat neemt een
grote uitbreiding maar vergt ook een spoedige behandeling van de goederen bij het
lossen en het laden. Daarvoor zijn er containerkranen en containerlaadbruggen nodig,
die zeer duur zijn. Het is niet de taak van de stad zich die dure tuigen aan te schaffen.
Dat is de taak van de goederen-behandelaars zelf, die beter dan het openbaar bestuur
weten welke en hoeveel tuigen er nodig zijn. Indien zij in gebreke zouden blijven,
dan zou de stad optreden.
De vakbonden moeten toch ook hun pertinente redenen hebben.
Die zijn van een heel andere aard. De vakbondssekretarissen willen zoveel mogelijk
leden in hun organizatie hebben. Dat is menselijk...
Wat zijn nu de grootste problemen voor de haven van Antwerpen?
Er zijn twee dringende en acute problemen. Ten eerste: de bevaarbaarheid van de
Schelde. Ten tweede: de ruimtenood.
Laten we beginnen met het eerste.
Sedert tien jaar is de bevaarbaarheid van de Schelde aanzienlijk verbeterd. Tien
jaar geleden was de maximum-
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diepgang 36 voet, wat korrespondeert met 35.000 ton. Door geïntensiveerde
baggerwerken en door zekere normalize-ringswerken werd de diepgang gebracht op
41 en 42 voet, wat korrespondeert met een tonnemaat van 60 tot 70.000 ton.
Wij maken ons geen illuzies en wij weten dat de mammoettankers, die nu in de
vaart worden gebracht voor het vervoer van ruwe petroleum, nooit tot Antwerpen
zullen kunnen komen zoals zij dat ook niet zullen kunnen tot Londen of Hamburg,
die eveneens landinwaarts gelegen havens zijn. Wij streven er echter naar de
bevaarbaarheid van de rivier te verbeteren tot 45 voet diepte, wat korrespondeert met
80-85.000 ton. Wij streven daarnaar ten einde het verkeer van droge massagoederen
in Antwerpen te vrijwaren en wanneer ik spreek van droge massagoederen, dan denk
ik in de eerste plaats aan ertsen waarvan wij een belangrijk verkeer hebben, dat vooral
bestemd is voor de Belgische staalnijverheid. Deze nijverheid heeft er vanzelfsprekend
ook belang bij die grondstoffen zo goedkoop mogelijk te kunnen ontvangen. Het
verschil in vrachtprijs voor het vervoer van ertsen met een ertsschip van 60.000 ton
of een van 80.000 ton bedraagt tien frank per ton.
Wat het containervervoer betreft, zal de Schelde eveneens spoedig moeten verbeterd
worden ten einde de container-schepen zo vlug mogelijk Antwerpen te laten bereiken.
Op dit ogenblik is een plan in studie van de direkteur-generaal van de waterwegen,
ir. Verschaeve, dat tot doel heeft het grote knelpunt in de rivier - de bocht van Bath
op Nederlands gebied - te omzeilen. Het is de bedoeling een zuidelijke vaargeul te
maken doorheen het Verdronken Land van Saaftinge.
Blijft dan het tweede grote probleem: de ruimtenood.
Wij zijn een beetje verrast geweest door de omvang en het ritme van de
industrializatie. Men dacht met 2.000 ha voor
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onafzienbare tijd genoeg te hebben maar dat is niet waar gebleken. Sinds de voltooiing
van het tienjarenplan zijn de industrieterreinen in het Antwerps havengebied
volgeboekt zodat de haven nieuwe uitbreidingen nodig heeft. Door dat gebrek aan
ruimte hebben we al industrieën verbeurd. De enige plaats voor uitbreiding is de
linkeroever van de Schelde waar een aanzienlijke ruimte voorhanden is. Indien
daarvan 3.500 ha konden aangewend worden om de industrializatie van het
havengebied voort te zetten, dan zouden wij van een kwellend probleem verlost zijn.
Het is inderdaad niet prettig aan investeerders te moeten zeggen: wellicht kunt u
komen maar we weten nog niet wanneer.
Wat zou daar dan komen op de linkeroever?
De industrieën die daar moeten komen, zouden weer van het soort zijn dat aan diep
water moet liggen. We zouden daar dus dezelfde politiek voeren als op de
rechteroever. Daarvoor zijn er dokken nodig, die door een sluis met de Westerschelde
moeten worden verbonden. Dat alles maakt deel uit van het zogenaamde
Baalhoek-projekt van minister De Saeger.
Wat houdt dat projekt in? De bouw van een nieuwe zeesluis op het grondgebied
of ter hoogte van de Zeeuws-Vlaamse gemeente Baalhoek. Deze zeesluis wordt dan
verbonden door een kanaal met de dokken die tot de ontsluiting van de linkeroever
moeten worden gegraven en die voor de industrializatie van dat gebied nodig zijn.
Voor die uitvoering moeten de gronden die in handen zijn van partikulieren,
gekocht of onteigend en daarna bouwrijp gemaakt worden en dan is er een plan van
aanleg nodig.
Wat houdt dit projekt tegen?
Dat gebied ligt in een andere provincie en behoort toe aan andere gemeenten, o.m.
Kallo en Doel, die samen 3.700
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inwoners tellen, dat is minder dan bij de eerste volkstelling van 1831. De vraag is
dan: door wie zou dat nieuwe havengebied moeten worden beheerd? Naar mijn
oordeel moet dat gedaan worden door de stad Antwerpen, die ook het beheer heeft
op de rechteroever. Het zou niet redelijk en ook niet ekonomisch te verantwoorden
zijn dat de haveninrichtingen op de linkeroever een ander beheer zouden krijgen dan
deze op de rechteroever. Nu gaat iedereen wel akkoord met die eenheid van beheer
maar niet met de manier waarop ze moet worden verwezenlijkt. In Antwerpen meent
men dat de gemakkelijkste oplossing zou zijn het betrokken gebied bij de stad
Antwerpen aan te hechten maar als wij dat laten horen, dan krijgen wij onmiddellijk
het verwijt dat we aan imperialisme en kolonialisme doen, wat ons volkomen vreemd
is. Indien die imperialistische neigingen werkelijk zouden bestaan, dan zou een
aanhechting van 3.500 ha met 3.500 inwoners ze toch niet kunnen bevredigen.
Nu moet ik vaststellen dat de aanhechting bij Antwerpen op scherp verzet stuit in
Oost-Vlaanderen, bij de autoriteiten van deze provincie, de goeverneur, de Bestendige
Deputatie en andere gezagdragers. Wij moeten daar rekening mee houden, maar wij
konstateren anderzijds dat totnutoe nog geen andere formule naar voren werd gebracht.
Wij wachten erop en wij zullen ze onderzoeken met het verlangen de verschillende
standpunten te verzoenen, maar vooropgesteld moet toch altijd worden dat de eenheid
van beheer van de haveninrichtingen moet gewaarborgd zijn.
Welke voordelen zou de linkeroever uit dit projekt halen?
De spoedige ontsluiting van de linkeroever beantwoordt aan een algemeen Belgisch
belang. De Belgische ekonomie heeft er inderdaad alle voordeel bij dat de grote, aan
diep water gelegen bedrijven in België blijven en niet naar het buitenland gaan - wat
op dit ogenblik gebeurt. De tweede
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grote belanghebbende is het Land van Waas zelf, waar de industrializatie weinig of
geen vooruitgang maakt. De lonen liggen er 20 % lager dan in Antwerpen en er
komen uit die streek nu per dag meer dan 12.000 pendelaars naar Antwerpen.
Dat de haven van Antwerpen haar ekonomisch en industrieel groeiproces niet
graag afgeremd ziet, behoeft geen betoog maar ik denk dat de twee andere aspekten
nog belangrijker zijn.
Doel en Kallo zouden dan ook moeten verdwijnen?
Nee. Iedereen gaat akkoord om de dorpskernen te laten bestaan zoals de dorpskernen
van Berendrecht en Zandvliet zijn blijven bestaan. Alleen Lillo is voor het grootste
deel verdwenen. Er is nu een Intercommunale van het Waasland gesticht. Dit
organisme zou kunnen worden ingeschakeld met het oog op de behartiging van de
belangen van de bevolking die bij de uitbreiding is betrokken.
Zouden de inwoners ermee gediend zijn?
Ze zouden niet te klagen hebben. Als ik naga wat er gebeurd is met de inwoners van
Berendrecht en Zandvliet sedert die bij Antwerpen aangehecht zijn, is dat m.i.
duidelijk. Ook de inwoners van Doel en Kallo zouden naar mijn oordeel geen grote
risico's lopen in hun belangen geschaad te worden als ze Sinjoren zouden worden.
Er is natuurlijk de psychologische faktor. Wij zijn van nature provincialisten en
wat dorps aangelegd. Maar als ik vaststel hoe makkelijk de grenzen van provincies
in 1963 om politieke redenen werden gewijzigd - Landen, Komen, de Voer - dan zie
ik niet in waarom dat ook niet om dwingende ekonomische redenen zou kunnen
gebeuren.
Antwerpen heeft nog andere zorgen en baart anderen ook

Joos Florquin, Ten huize van... 8

209
zorgen. Er zijn de havens van Gent en Zeebrugge. Gunt u die havens iets?
Wij wensen ze alle heil. Destijds heb ik met overtuiging het projekt gesteund voor
de volstrekt onontbeerlijke verbeteringen ten behoeve van de haven van Gent: de
nieuwe zeesluis te Terneuzen en de verbreding en verdieping van het kanaal
Terneuzen-Gent. Wat Zeebrugge betreft, stel ik met genoegen vast dat het verkeer
in 1968 in de haven belangrijk gestegen is. Ik geloof dat die stijging ons niet geschaad
heeft want ook Antwerpen heeft in 1968 een aanzienlijke verhoging gekend van
tonnemaat en scheeps-verkeer en een stijging met 10 miljoen ton in het
goederen-verkeer dat, voor 1968, meer dan 72 miljoen ton bedraagt. Hiermee is
Antwerpen de derde belangrijkste haven in de wereld en de tweede in Europa.
Rotterdam blijft nummer één op het wereldplan, New York nummer twee. Meer dan
90 % van het maritiem verkeer van en naar België loopt over Antwerpen. Zeebrugge
heeft volgens mij heel wat kansen op bepaalde trafieken: het containervervoer met
Engeland en met Skandinavië b.v., in één woord het korte-afstandsverkeer.
Wat denkt u van de plannen van Zeebrugge om een zeestad te maken?
Alvorens op die vraag te antwoorden, wens ik de uitslagen af te wachten van het
onderzoek dat gedaan wordt door de speciale kommissie, die met dat doel werd
opgericht en onder de leiding staat van ir. Verschaeve.
Wat ik niet kan begrijpen, is dat de promotie van de Zeebrugse projekten gepaard
gaat met een anti-Antwerpse campagne, die momenteel in West-Vlaanderen en ook
in andere gedeelten van het land gevoerd wordt. Wanneer ik hier strooibriefjes in de
bus krijg met aan de ene kant een tekst over Zeebrugge ‘nationale diepzeehaven voor
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schepen van 200.000 tot 500.000 ton’ en met op de andere zijde een zinkend schip
waarop de naam Antwerpen staat geschreven, dan vraag ik mij af waarop dergelijke
hetze gebaseerd is.
Ik geloof dat een aantal van de Zeebrugse projekten technisch wel uitvoerbaar is,
- wat is trouwens technisch nog onmogelijk!
Maar de vraag is of ze ekonomisch en financieel verantwoord zijn en daarover zal
de kommissie zich dienen uit te spreken.
Er is ook de kwestie van de oliepijp...
Wat de petroleumaanvoer betreft, heb ik altijd gezegd: indien de ruwe petroleum
naar Antwerpen kan komen via Zeebrugge tegen dezelfde voorwaarden als per
pijpleiding via Rotterdam, dan gaat mijn voorkeur naar Zeebrugge.
De beslissing over de pijpleiding is genomen nadat twee experts, een oud-minister
van Financiën, de heer de Voghel, en een oud-minister van Ekonomische Zaken,
prof. De Groodt, de verschillende mogelijkheden hadden onderzocht en, in de gegeven
omstandigheden, de pijpleiding de meest verantwoorde oplossing hadden bevonden.
De toelating werd overigens gebonden aan een duurtijd van tien jaar.
Dan over naar andere moeilijkheden of liever naar een geschil dat een oplossing
kreeg. Op 13 mei 1963 werd het verdrag over de Schelde-Rijnverbinding ondertekend.
Waarom was dat zo belangrijk?
Sedert 1963 is het belangrijk verkeer van Antwerpen met de Rijn verdubbeld. Dat
bedroeg 12 miljoen ton in 1968 en daardoor is Antwerpen de tweede belangrijkste
Rijn-zeehaven geworden. Rotterdam is de eerste. Voor Antwerpen is de verdubbeling
van het Rijnverkeer een verheugend resultaat daar het nog altijd af te rekenen heeft
met een lange en moeilijke verbinding met de Rijn, door de
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Westerschelde, waar de Rijnscheepvaart de zeevaart moet kruisen en verder door
het kanaal van Zuid-Beveland, dat meer dan 100 jaar oud is. Het is met het oog op
die inkonveniënten dat Antwerpen gedurende meer dan een halve eeuw een nieuwe
verbinding met de Rijn gevraagd heeft.
Eerst zou die gaan bij middel van een kanaal door vaste erond dat zou uitmonden
in de Moerdijk. Nederland heeft van dit projekt niet willen weten. Door
onderhandelingen zijn we dan gekomen tot een oplossing die thans in uitvoering is
op Nederlands gebied, nl. een vaarweg vertrekkend uit het noordelijk deel van de
Antwerpse haveninrichtingen ter hoogte van Zandvliet en dan verder door de Zeeuwse
tussenwateren om de Rijn ten zuiden van Dordrecht te bereiken. De afmetingen die
deze waterweg zal krijgen, zijn van die aard dat hij geschikt zal zijn voor de grootste
duwkonvooien die door de bestaande waterweg niet kunnen varen. Daarenboven zal
de nieuwe vaarweg 40 km korter zijn dan de bestaande.
Nu het water ons toch met het Noorden heeft verbonden: in 1967 hebt u gesproken
op het stadhuis van Bergen-op-Zoom en u hebt daar nogal harde of duidelijke taal
gesproken tot de Nederlanders.
Die vergadering volgde kort op een bijeenkomst van de verantwoordelijken der
Nederlandse zeehavens in Middelburg en daar had de heer Thomassen, burgemeester
van Rotterdam, scherpe taal tegen Antwerpen gevoerd. Hij had ons het verwijt
gemaakt de industrievestiging in ons havengebied te subsidiëren en gesproken van
de bikkelharde konkurrentie van Antwerpen.
Ik heb dat rechtgezet in Bergen-op-Zoom waar de heer Thomassen zelf aanwezig
was. Nederland heeft België niets te verwijten wat betreft de subsidiëring van
industrievestiging. Voor de vestiging van Shell aan de Moerdijk en van
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Péchiney in Vlissingen is er inderdaad een aanzienlijke subsidie uitgetrokken. Ik heb
de burgemeester van Rotterdam erop gewezen dat zijn verwijt ongegrond was en ik
heb hem doen opmerken dat indien de grondprijzen in Antwerpen lager zouden liggen
dan in Rotterdam, daarvoor geldige redenen zijn, voortvloeiend uit de buitengewoon
gunstige geografische ligging van Rotterdam, vlak bij de zee, aan de monding van
de Rijn, met een monopolie-positie in het gebied van de Waterweg. Antwerpen
daarentegen ligt 80 km van de zee en 70 km van de Rijn en heeft af te rekenen met
andere havens in het Scheldebekken waaronder Gent en Zeebrugge, Terneuzen en
Vlissingen. Het prijsverschil is dus volkomen verklaarbaar.
Valt er met de Nederlanders te praten?
Ik ben verschillende jaren lid geweest van de interparlementaire Beneluxraad en ik
heb veel met de Nederlanders over havens gesproken op zakelijke doch steeds
vriend-schappelijke wijze. Het feit dat we na lange jaren van betwisting en strijd in
1963 een verdrag over een nieuwe Schelde-Rijnverbinding tot stand hebben kunnen
brengen, bewijst dat die kontakten vruchtbaar zijn. De Nederlanders zijn taaie
onderhandelaars, zij kennen hun zaken uitstekend en zij verdedigen hun belangen
hardnekkig.
Rotterdam blijft de grote konkurrent?
Ongetwijfeld. Rotterdam ligt op 100 km van Antwerpen! Maar toch wens ik op te
merken, voor hen die denken dat Rotterdam pas de laatste jaren Antwerpen heeft
voorbijgestreefd, dat Rotterdam vóór de Eerste Wereldoorlog al tweemaal zoveel
goederenverkeer had als Antwerpen. Er is tussen de twee havensteden een harde
maar loyale konkurrentie. Ik heb nooit een vorm van oneerlijke konkurrentie kunnen
vaststellen. De betrekkingen tussen de twee steden zijn goed. Wel zou ik wensen dat
er in Beneluxverband
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een overleg tussen de havens tot stand zou kunnen worden gebracht om bestaande
misverstanden uit de weg te ruimen, als b.v. dat over de grondprijzen voor de industrie,
doch daar zijn we nog niet geraakt. Ik voeg er aan toe: konkurrentie is onontbeerlijk
en het is een voordeel als ze op loyale wijze wordt gevoerd. Konkurrentie is een
impuls voor het initiatief.
U gaat vaak naar het buitenland. Wat zijn daar de voordelen van?
Dat schijnt mij wel een insinuatie te zijn want sommigen denken dat wij graag
snoepreisjes maken op kosten van de stad. Nochtans zijn deze reizen een noodzaak,
allereerst omdat persoonlijke kontakten nuttig en gewoonlijk ook vruchtbaar zijn.
Een tweede reden is dat de haven van Antwerpen nog steeds onvoldoende bekend
is. Dat vloeit gedeeltelijk voort uit het feit dat onze nationale koopvaardij zo beperkt
is. Op de wereldzeeën en in de wereldhavens heeft daarmee de naam Antwerpen niet
de bekendheid die Rotterdam, Amsterdam, Hamburg en Londen hebben.
U bent altijd een voorstander geweest van de Europese eenwording. Gelooft u er
nog in?
Ik stel met teleurstelling vast dat ze totnutoe niet de vooruitgang heeft gemaakt die
ik verhoopte toen ze startte.
Waaraan wijt u dat?
Aan het gemis aan werkelijke Europese zin. De nationale vooroordelen prevaleren
op de waarachtige Europese gedachte. En van bepaalde zijde wordt ongetwijfeld de
verwezenlijking van de Europese integratie gedwarsboomd.
U bent sterk voor de Britse toetreding tot de E.E.G.
Ja! Ik zou in mijn plicht van havenverantwoordelijke tekort schieten als ik er niet
vóór was. Ik acht het belangrijk dat
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de Europese gemeenschap zo open en zo ruim mogelijk weze door uitbreiding overzee.
Engeland en Scandinavië zijn maritieme mogendheden met belangrijk
koopvaardij-verkeer. Een haven als Antwerpen heeft er belang bij dat de Euromarkt
ook overzee wordt uitgebreid.
U werd het recht ontzegd nog langer volksvertegenwoordiger te zijn omdat u de
leeftijdsgrens had bereikt. Kwam dat niet hard aan?
Ik heb met een zekere weemoed na 35 jaar het parlement verlaten. Ik zou er graag
gebleven zijn om de problemen van de haven van Antwerpen en de hele
havenproblematiek te helpen oplossen, ook om de samenwerking tussen de
Beneluxhavens te helpen bevorderen. Alleen in de Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad word ik nu en dan nog als deskundige in havenzaken geraadpleegd.
Ik heb me onderworpen aan de beslissing van mijn partij over leeftijdsgrens en
kumulatie. Dat viel mij des te gemakkelijker daar ik met de haven toch mijn handen
vol heb. Alleen is mijn werkverdeling nu wat lichter. Roma locuta, causa finita.
En wat na 1970, als uw gemeentelijk mandaat vervalt?
Toen men mij heeft gezegd dat ik geen volksvertegenwoordiger kon blijven, heeft
men er bijgevoegd dat er geen leeftijdsgrens is voor het gemeentelijk mandaat. Maar
ja, je suivrai mon parti jusque dans ses folies, zei Spaak, maar hij deed het niet!
Was u nooit graag minister geweest?
U wilt de geheimste gepeinzen van mijn hart wel doorpeilen. Het zou niet normaal
zijn voor een politicus daar ontkennend op te antwoorden. Toen de oorlog uitbrak,
was ik nog vrij jong in de politiek. Na de oorlog heb ik
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met alles wat ik had meegemaakt geen enkele illuzie meer gehad.
Er zijn toch andere gevallen geweest. Custers b.v.
Ik ben in mijn partij altijd een zelfstandige geweest. Ik behoorde tot geen enkele
standsgroep. Ik behoorde tot de groep van degenen die tot geen enkele groep behoren
en dat is niet bevorderlijk voor het bereiken van een ministerieel ambt.
U hebt de reputatie een goed wijnkenner te zijn.
Is een overdreven reputatie. Ik waardeer een goed glas wijn en heb me toegelegd op
een zekere selektiviteit net als in de industrie in het Antwerps havengebied!
Welke is de beste wijn die u ooit hebt gedronken?
Dat was een Franse wijn, een koninklijke Moulinet.
Was 1968 een goed wijnjaar?
Ik weet het niet. Ik drink oude wijn. Die van 1929 was uitstekend. Verder kan ik wel
de goede jaren opnoemen: 1947, 1949, 1959, 1964.
Bij wie bent u in uw leven het liefst op bezoek geweest?
Bij een nu overleden, heel bekend Antwerps zakenman, die zeer gastvrij, gezellig
en geestig was. Ook bij Jef Muls kwam ik graag aan huis.
Wie is de vervelendste man die u ooit ontmoet hebt?
Dat moet u aan mijn vrouw vragen.
Als de eerste-minister u morgen opbelt en zou zeggen: zeg me wat u nodig hebt voor
Antwerpen en u krijgt het. Wat zou u dan vragen?
Doe onmiddellijk het nodige voor de ontsluiting van de
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linker Scheldeoever. Realizeer zodra mogelijk het Baalhoek-projekt van minister De
Saeger. Bespoedig het onderzoek van het plan Verschaeve tot omzeiling van het land
van Bath en voer zodra mogelijk de werken uit tot verbetering van de bevaarbaarheid
van de Schelde in haar toegangswegen en haar vaargeulen.
Is de mooiste dag in uw leven al voorbij of moet die nog komen?
Die moet nog komen, want u zegt toch dat de eerste-minister me morgen gaat
opbellen...
Uitzending: 3 maart 1969.

Brief van Leo Delwaide.
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Leo Magits
Auwegemstraat 15, Mechelen
‘Jaurès is dood. Zijn geest blijft in ons leven.
Er is geen macht die dàt kan tegengaan.
De blik als hij gericht op hoger streven,
Wordt d'aarde licht, waarop wij hunkrend staan.
Op aarde staan en in de sterren lezen:
Hoe heeft Jaurès dat in ons ziel geplant.
Het ideaal als daad is opgerezen,
Miljoenen vonden nieuw hun vaderland!
Het vaderland de mens, hoe schoon te weten;
Hoe schoon de vrijheid, die in rust zich bindt;
Hoe goed de wereld, volk naast volk gezeten;
Hoe groot de mens, die zelf zijn vrede vindt!
Jaurès is dood. Zijn geest blijft in ons leven.
Er is geen macht die dàt kan tegengaan.
Getroffen in ons hart, voor wie nu sneven,
Zijn wij bereid de toekomst te bestaan.’
1941

Joos Florquin, Ten huize van... 8

218
Meneer Magits, Jan Helm dat bent u. Waarom die schuilnaam?
Wie zal verklaren waarom men een schuilnaam kiest? Zovelen hebben het gedaan,
wellicht uit schroom. Maar laat ik er duidelijk aan toevoegen dat ik me niet beschouw
als dichter of letterkundige. Ik ben trouwens onbekend. Voor mij is dichten eenvoudig
met zichzelf spreken, met het diepste van zichzelf. Ik heb dat gedaan sinds ik
dertien-veertien jaar was en in de ene faze van mijn leven al meer dan in de andere.
U hebt toch verzen gepubliceerd.
In 1924 al, ik was toen 25 jaar, een eerste boekje en op kosten van de dichter: Liederen
ener lente! In 1930, toen ik in Nederland was, kwam er een tweede onder de
aansporende titel Wees bereid en die verzen spreken meer van de strijd om het
levenslot. Verleden jaar verscheen er dan een verzamelbundel De goudenregen waarin
een keuze uit de vroegere gedichten werd opgenomen naast heel wat onuitgegeven
werk. Het eerste gedicht dateert van 1916, het laatste van 1963.
In die bundel staan drie cyclussen: ‘Liederen van verzet’, ‘Wat minneliederen’ en
‘De goudenregen’. ‘De goudenregen’ is ook de titel van de hele bundel. Waarom?
De bomen in het algemeen zijn mijn grote bekoring. Ik vind er iets biezonders in: ze
staan geworteld in de aarde en richten het hoofd naar de hemel. Vooral de
goudenregen geeft dat goed weer, met die zware trossen, die neerhangen in de lente.
In de opdracht, die een onafgewerkt gedicht is, gaat het er al over: ‘Weer is de droom
des goudenregens mij ontgaan...’ Er is in die verzen, geloof ik, een konstante: de
idee van gebonden te zijn en toch te kunnen dromen, gericht te zijn naar de
eeuwigheid. Al in het eerste vers van
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1916, Groene ranken, is die gedachte er en het laatste gedicht over de goudenregen
De gouden boom geeft er een syntese van:
‘Er is geen rust die rijper vruchten,
geen waardigheid die rijker deemoed heeft,
Dan die, gehuld in Lenteluchten,
In deze boom naar eeuwig leven streeft.’

Die idee van eeuwigheid heeft me nooit losgelaten en ge vindt ze b.v. ook in het
gedicht Berusting, dat ik in 1919 schreef toen de bekende Duitse socialisten Roza
Luxemburg en Karl Liebknecht vermoord werden.
‘'t Verleden leeft en woelt in 't went'len van het heden, Dat naar de toekomst groeit
in zonnedronken drang; 't Is 't leven zelf, dat gaat met afgemeten schreden, Terwijl
ten hemel klinkt een god'lijk schone zang.’
*
De Auwegemvaart is een deel van de Leuvense vaart in Mechelen. Het is een prachtig
stuk natuur, waar men nog rustig kan wandelen op Leuvense grond, want de oevers
van de vaart behoren toe aan de stad Leuven.
Van de vaart naar de Auwegemstraat is een stap.
*
U woont hier prettig, zo kort bij de vaart.
Men heeft daar inderdaad prachtige gezichten. Maar voor mij is die vaart nog meer.
Ze verbindt me met mijn jeugd.
U werd hier in Mechelen geboren?
Nee, in Brussel op 4 maart 1899 maar feitelijk beschouw ik me als een Leuvenaar
en ik stel er zelfs prijs op dat men mij een Leuvenaar noemt.
Dat lijkt me een driehoeksgeval: Mechelen, Brussel, Leuven.
Dat ik in Brussel geboren ben, kan ik niet helpen. Dat is
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zeer toevallig gebeurd en nog wel in de echte buurt, de Marollen, achter de
Kapellekerk. Mijn ouders waren evenwel Leuvenaars en we woonden maar in Brussel
omdat mijn vader daar bij de politie was. Mijn moeder is echter aan de gevolgen van
mijn geboorte gestorven en zo werd ik, toen ik enkele maanden oud was, naar Leuven
overgebracht waar ik door mijn grootmoeder en een oom werd opgevoed.
Er was dan de vaart.
Wel, mijn grootmoeder en mijn oom woonden aan de vaart in Leuven, ongeveer daar
waar vroeger de mosselboot wekelijks aanlegde. Ze hadden daar een café. Die wijk
was een ideale speelplaats voor kinderen: de vaart zelf, de boten, de vest wat verderop
met dat prachtig gezicht op de stad. Enfin, kort en goed, ik ben daar opgegroeid als
een vaartkapoen en met die herinnering vind ik het nog altijd prettig naar de vaart te
kijken.
Ook al ligt die in Mechelen.
Mijn vrouw is van Mechelen en ge kent de regel: de man volgt de vrouw! Maar ik
blijf me Leuvenaar voelen. Ik ben na de oorlog zelfs nog een tijd gemeenteraadslid
geweest in Leuven.
U bent van huize uit socialist?
Absoluut. Ik ben het van huize uit. De oom die mij opvoedde, heeft op mijn geestelijke
oriëntering een grote invloed gehad. Hij was een van de plaatselijke pioniers van de
socialistische beweging en hij maakte in zijn herberg altijd propaganda voor het
socialisme. Met de verkiezingen hing heel het café trouwens vol aanplakbiljetten
wat dan weer niet belette dat, als de pastoor kwam, hij altijd vriendelijk ontvangen
werd, ook al gingen wij niet naar de

Joos Florquin, Ten huize van... 8

221
kerk. Wat mij vooral heeft getroffen in mijn oom was zijn idealisme, zijn manier
zich te geven aan een zaak die hem lief was. Hij had het geloof in het socialisme en
hij verkondigde dat geloof met overtuiging. Van hem heb ik ook geleerd optimist te
zijn: hij had een blije levenshouding, die zich o.m. uitte in het zingen van een lied
als dat paste, wat ik trouwens ook graag doe.
Onze ‘staminee’ - zoals ze toen nog in Leuven zegden - vervulde een echte sociale
funktie. Daar kwam veel en veelsoortig volk: vaartwerkers, fabrieksarbeiders,
voerlieden de ‘keeressen’ (dat waren de straatveegsters) en de mannen van de
‘moospacht’ (dat waren de lui van de vuilnisophaaldienst). Het was een echte sociale
vergaderplaats. Ik maakte daar 's avonds in de gelagzaal - er was maar één kamer
beneden - mijn huiswerk onder het enige gaspitje. Mijn oom, die voor zijn tijd tamelijk
ontwikkeld was, legde mij uit wat ik niet verstond en het was ontroerend te zien hoe
dat ongekunsteld volkje eerbiedig toeluisterde. Het gebeurde trouwens dat mijn oom
't een of ander toelichtte door een tekening te maken op de grond: dat was in die tijd
een vloer met rode tegels waarop wit zand werd gestrooid.
Het woord huiswerk, viel en dus denken we aan de studie.
Ja en dat is kurieus. Mijn fröbelonderwijs kreeg ik in de Sint-Maartensstraat bij de
zusters Maricolen, de ‘Marollen’ zoals ze in Leuven zeggen. Ik bewaar aan dat
schooltje een zeer goeie herinnering want het feit dat ze thuis socialist waren, belette
niet dat we goeie relaties hadden met de nonnen. Ik was trouwens de lieveling van
de zusters. U weet dat er in die tijd op de prijsuitdeling kronen werden gegeven: ik
heb zo eens een groene kroon gekregen met witte bolletjes omdat ik zo goed kon
bidden ‘met de ogen terneergeslagen en het hart verheven tot God’!
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In welke richting ging hét daarna?
Dan kwam de gemeenteschool nr. 1 in de Tiensestraat, daar waar in Leuven nu het
zwembad is. Daar volgde dan de vierde graad op in de Schrijnwerkersstraat. Die was
toen nog helemaal in het Frans: de leraars gaven hun lessen in het Frans en daarna
‘eksplikeerden’ ze het hele geval nog eens in het Leuvens! Toch was het onderwijs
er goed: er werden de meest diverse vakken onderwezen en de school beschikte over
een voor die tijd moderne apparatuur. De stad Leuven deed toen veel voor dat
onderwijs.
Dat was nog allemaal voor de oorlog?
Ja. Na de vierde-graadschool ben ik dan naar het ateneum gegaan maar ik vond de
sfeer er zo afschuwelijk, dat ik er maar twee dagen bleef en opnieuw naar de vierde
graad ging. In die tijd dan opende de provincie Brabant een normaalschool in Tienen
en in de officiële scholen werd daar propaganda voor gemaakt.
Dat was in 1914 en ik ben dan naar Tienen gaan studeren, wat toen geen sinecuurtje
was. Het was oorlog en we (dat waren zowat tien jongens) moesten naar Tienen met
de fiets, dat was elke dag 36 km fietsen door alle weer. Denk daarbij dat de school
's morgens om acht uur begon en tot vijf uur duurde, dan ziet u wel dat we precies
geen lui leventje hadden. Er zijn trouwens enkele van mijn kameraden die er aan
bezweken zijn. Maar ik heb aan die school een uitstekende indruk bewaard wat de
lessen en de studie betreft. We hadden daar b.v. voor zedenleer leraar Pittomvils, die
van elke les een gesprek maakte, die ons leerde denken en ons ook leerde onze ideeën
openhartig uit te spreken.
In Tienen hebt u dan uw onderwijzer sdiploma behaald.
Ook weer niet. Ik heb de school niet volledig afgelopen,
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ook wel omdat ik te jong was; om onderwijzer te worden, moest ge negentien jaar
zijn. Maar er waren nog andere redenen waarom ik van die school ben weggegaan
en waarom ik ze door het venster verlaten heb. In die normaal-school was er een
Franse en een Nederlandse sektie en voor we ernaar toe gingen, maakte een inspekteur
van het stedelijk onderwijs in Leuven een selektie: de goede leerlingen waren voor
de Franse afdeling, zij die minder goed werden geacht moesten naar de Vlaamse. Zo
ben ik in de Franse sektie terechtgekomen.
In Leuven zelf hadden de leerlingen van onze school een studiekring opgericht,
die de ‘Stijn Streuvelskring’ heette. Deze kring was aangesloten bij de Bond van
leerlingen van het middelbaar en normaal onderwijs, die het blad De Goedendag
uitgaf. Ik was sekretaris van de ‘Stijn Streuvelskring’ en maakte dus de verslagen
op die in De Goedendag over onze kring verschenen. Onder de oorlog nu kwam het
aktivisme op en rees het probleem der vernederlandste Gentse universiteit. In onze
kring werd daaraan een diskussie gewijd en ik maakte over de verschillende meningen,
zowel voor als tegen, een verslag dat in De Goedendag verscheen. Een van de leden
is met dat nummer naar de direkteur in Tienen gegaan, die mij ontbood en me dreigend
verzekerde dat hij met dat dokument mijn carrière zou breken. Voor de jonge idealist
die ik was, was dat een verschrikkelijke ervaring.
Dan was er nog een tweede incident. In Tienen wilde men zomaar, zonder meer,
- onder de Duitse bezetting! - de Nederlandse afdeling afschaffen. Er kwam heftige
reaktie van de leerlingen en dertig ondertekenden een petitie om er tegen te
protesteren. De direkteur schiet in een ‘Franse koleire’ en eist van de ondertekenaars
dat ze hun handtekening onmiddellijk intrekken. Twee doen het niet en worden aan
de deur gezet. Eén van hen was de latere socialistische senator Henskens.
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Ik zat nu wel in de Franse afdeling maar mijn hart was met de Nederlandse en ik
wenste op mijn manier te protesteren. Van de school uit was het verboden om 't even
welk kenteken te dragen: geen Belgisch, geen Vlaams of geen Waals. Ik schafte me
een lavallière aan, u weet wel, zo een zwarte gestrikte das met lang en breed
uitlopende einden. Dat was zo een kenteken van de socialisten in die tijd. Op die
strik spelde ik nu een Vlaams leeuwtje en ging zo op de speelplaats paraderen.
Onmiddellijk kwam het bevel van de direkteur: wegdoen. Hij heeft dat zo drie keer
verboden en toen dacht ik: als hij het weer verbiedt, ga ik weg. Dat is ook gebeurd
en tijdens de pauze heb ik dan een venster opengetrokken en heb door dat raam de
school verlaten!
Ik heb dan in 1917 toch mijn onderwijzersdiploma behaald voor de Centrale
eksamenkommissie maar dat werd dan later weer ongeldig verklaard: de diploma's
uitgereikt onder het regime van de bestuurlijke scheiding werden niet erkend, ook
al werden die uitgereikt door zuiver Belgische instanties.
U stond toen dus al aktief in de politiek. Ook in de socialistische?
Al zeer jong ging ik geregeld naar ‘De Proletaar’, het Leuvense Volkshuis, in de
Mechelse straat, en volgde alles wat daar gebeurde. Toen ik veertien was, was ik al
bestuurslid van het komitee voor de Arbeidersopvoeding. De voorzitter hiervan was
een merkwaardig man, die in mijn leven een belangrijke rol heeft gespeeld. Hij heette
Joseph Ursi en had in Leuven een schoenenfabriekje. Hij was katoliek opgevoed en
had bij de Jozefieten en aan de universiteit gestudeerd. Hij ging er prat op dat hij van
de Jozefieten een getuigschrift had gekregen waarop stond: ‘Il est d'une rare
intelligence mais d'un caractère plus rare encore!’ De man was uit overtuiging socialist
geworden en had
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met zijn katoliek verleden gebroken. Hij trachtte zijn fabriek op socialistische leest
te schoeien, net als Owen dat in Engeland had gedaan. De vrouwen in die tijd kwamen
veelal vuil en slordig gekleed naar de fabriek: hij zette ze aan om opgekleed, zelfs
met een hoed op, naar het werk te komen. Ook trachtte hij de mannen te winnen voor
het anti-alkoholisme. Daar kwam natuurlijk niet veel van terecht en hij werd
uitgelachen. Zijn zaken floreerden niet en uiteindelijk ging hij failliet. Hij is dan een
soort vervallen romantisch aandoend kasteeltje in de Redingenstraat, in de buurt van
het Begijnhof, gaan betrekken en ik ben daar bij hem gaan inwonen. Ursi heeft in
die tijd, dus nog vóór 1914, in Leuven de koördinatie tot stand kunnen brengen tussen
alle socialistische opvoedingswerken, en gezien in het kader van zijn tijd heeft hij
buitengewone resultaten bereikt op het gebied van de volksontwikkeling.
Welke aktiviteit hadden de socialisten onder de oorlog?
Om die te begrijpen, moet u rekening houden met onze mentaliteit. In 1914 was ik
al plaatselijk sekretaris van de socialistische Jonge Wacht, een organizatie die uiteraard
revolutionair was. Wij waren tegen de oorlog want voor ons was dat een kapitalistische
oorlog. We redeneerden in de schema's van het marxisme en ideologisch beleefde
ik die oorlog dus niet als een normale patriot maar als socialist. Zo kwamen er thuis
in het café Duitsers met wie wij diskussieerden en waaronder wij met voldoening
soms sociaal-demokraten ontdekten.
Tijdens de oorlog bleven wij geregeld samenkomen, zowel om de Commune van
Parijs te herdenken als om het meifeest te vieren. Dat was toen niet zoals onder de
Tweede Wereldoorlog. Dat wilde ook niet zeggen dat wij Duitsgezind waren want
Ursi b.v. heeft lang in een geheime kamer van zijn romantisch huis een lid van een
bekende Belgische familie van wetenschapsmensen verborgen, die
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meewerkte aan de Belgische spionagedienst. Op sommige ogenblikken kwam die al
eens uit zijn schuilplaats en dan diskussieerden wij over de Vlaamse Beweging. Later
is die verstekeling over de Nederlandse grens gebracht met de medewerking
waarschijnlijk van de Spaanse gezant markies de Villalobar, die toen voor zijn
filantropische daden Belgische erkentelijkheid heeft verworven.
We hebben toen ook nog een kommunistisch experiment geprobeerd. We hadden
in Rotselaar een hoevetje gehuurd en leefden daar in gemeenschap. Het heeft maar
zeven weken geduurd! De karaktertegenstellingen waren te groot en de gebeurtenissen
buiten ons evolueerden zo sterk, dat wij ons niet langer konden afzonderen.
Het aktivisme nu groeide en in 1917 gaat de socialist en romanticus Ursi tot het
aktivisme over. Hij meende dat het een historisch uur was en dat men mee moest
doen. Deze man had niet alleen een groot organizatietalent maar ook de gave om een
grote aktivistische stroming te doen loskomen met het gevolg dat ik meeging. Het
is dus wel duidelijk dat, als wij het aktivisme zijn ingegaan, deze stap mede bepaald
werd door onze socialistische opvatting: ons aktivisme was verbonden met een
socialistisch inzicht en men zou het best als een socialistisch aktivisme kunnen
bestempelen. Wij kwamen trouwens in het aktivisme terecht toen het er voor het
aktivisme hopeloos uit zag.
Hoe stond de leiding van de partij daar tegenover?
Dat was ook zeer complex. U weet dat Kamiel Huysmans in 1917 in Stockholm ging
pleiten voor een vredestoenadering onder de oorlogvoerenden. Wij stonden
onmiddellijk achter zijn aktie, net zoals in Antwerpen veel jonge vooraanstaande
socialisten, die ook in het aktivisme stonden, Huysmans steunden. Er vormde zich
dan in de socialistische partij een minderheidsfraktie die het weekblad De Nieuwe
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Tijd uitgaf en opkwam voor vrede door overleg. Aan dit weekblad heb ik meegewerkt.
Al deze gebeurtenissen werden druk besproken op de vergaderingen in het huis
van Ursi.
In diezelfde woning hield een literaire - klub elke week haar vergadering en wie
wat geschreven had, mocht het daar voordragen. Daar heeft zich een onbekende
dichter laten kennen van buitengewoon talent, wiens persoonlijkheid nog altijd een
mysterie is. Voor elke vergadering gaf hij aan een van de leden zijn tekst mee en
elke week kregen we nieuwe, vaak eigentijdse gedichten. Zo maakte hij er een over
de Russische revolutie die in 1917 uitbrak. Het merkwaardigste gedicht dat hij
waarschijnlijk heeft geschreven, heet Franciscus de kerkbouwer, een duidelijke
allusie op Franciscus van Assisi. Ik heb dat gedicht van buiten geleerd en heb het
vaak voorgedragen o.m. op herdenkingsbijeenkomsten van De Brouckère en Emile
Vandervelde, de twee grote overleden socialistische leiders.
Het is een gedicht waarin de religieuze inslag is gekoppeld aan een hoge sociale
bekommernis.
U kent het helemaal van buiten, geloof ik. Wil u er ons geen idee van geven?
Graag.

Van Franciscus de Kerkbouwer
‘Nu ging Franciscus, die de stenen had geschooid,
het oud Dominiaanskapelken, zelf, herbouwen.
De moortel lei gereed - 't Truweel in d'hand dacht hij aan 't mierenwerk der reuzendromen...
- Wat was zij klein en dor, de werkelijkheid!...
- Wanneer het kruisbeeld sprak tot hem en wou
“dat hij de tempels van de Heer herstichtte
en kerken bouwde, alom” - en, hij verrukt,
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op d'almacht had betrouwd van zijn liefde,
dan had hij nooit vermoed hoe ongewillig
het stof zich plooit tot werktuig van 't gedacht, - als de mens dan kwam - met vorsend oog,
de mens die oordeelt in de enge kring
van mode en van belang, de mens zo streng
voor hem die handlen durft - fier op zijn lafheid
en op de wijsheid der onthouding. Als hij voelde
de hoon die breekt, de spot die ondermijnt
en d'onverschilligheid die, als een nevel,
zich schuift vóór 't licht en vlam, dan keek hij neer
op 't pijnlijk bar geknoei, op 't hoopje stenen,
dat hij betaald had met zijn burgertrots. - Zijn droom was toch zo groots, de werkelijkheid
zo klein, dat hij de kindjes, zelf deed lachen!...
Hij lei de hand op 't voorhoofd... hij weende...
Er klonk een stem dààr, in de puin: een diepe
welluidendheid, een stemme die beveelt
al strelend, stem die geest en wil ontwekt
gelijk de stem eens diep beminden vaders.
Franciscus gaat vóór 't Kristusbeeld dat spreekt
en kinderlijk-eenvoudig knielt hij neder. Het klinkt door d'oü Dominiaanskapelle, 't zacht
gebod: “Herbouw Gods huizen, kind... en ga!”
Franciscus' wezen straalt, zijn ziele klimt!
Wat luisterde zijn oor naar droeve spot
van hen wier schemerzielken niet kan stralen?
Van hen die nooit de zalig-zachte druk
des ideaals gevoelen die begeestert?!...
- En weer herrijst de Droom, wijd als de ruimte...
Hij ziet het kristendom dat opstaat uit
die puinen wen het heel de bonte wereld
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in zonneglans doet zwemmen. - Hoor die stemmen!...
Er waait een melodie door 't mensenkoor!
en 't “zijn” wordt een gebaar van hoop en liefde...
- Ontelbaar als de bie, uit hemelskorven
ontdekt hij God die daalt in zijne kerken
als in zijn bloemen - ziet Hem stijgen, weer,
geladen met de honing der gebeden!...
Hij gaat... En als hij buiten komt in 't groen,
schijnt de Natuur doorprent van zijne dromen:
de bloemen spannen 't steelken naar de Hemel
en al de vleugelstemmen in de bomen
vertellen, blij, aan hem, voor wie zij zingen!...
En nu beklaagt hij, diep die aardse broeders,
die ogen, zieleblind, die oren, zieledoof,
voor wie de Droom niet leeft, en voor wier herte
die naakte Kristus dood hangt aan het kruis;
Zij zien niet dat die stenen zielen zijn
verheven in de locht ter ere Gods!
- Die moortel is geen moortel! 't Is de Liefde
die zielebindend, minne en goedheid giet
die later, sterk als steen, die ziel zal staven!...
en hij - hij is geen mens. Hij is 't geloof,
't geloof dat bergen heft, dat rotsen klieft,
dat rijst, in énen vleugelslag, ten Hemel!...
Franciscus neemt 't truweelken op... en metst...’

*
De eetkamer in dit huis is een deel van een ruime leefkamer, die ook een zitkamer
en een werkkamer omvat.
Op de schouw tikt een empireklokje de tijd af en daarboven hangt een klein
schilderij dat toegeschreven wordt aan Pieter van Ostade. Het heet De kaartspelers
maar de gastheer weet niet of het echt is of een kopie.
De Leuvense schilder Frans Nackaerts maakte dit schilderij van het oude
romantische huis in de Redingenstraat
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waar Ursi woonde en van dezelfde oude hoeve bracht hij de achterkant op dit doek.
Van Hessens, eveneens een Leuvens schilder, is deze Oogst en dit gezicht op de
Bogaardenstraat in Leuven is een akwarel van de eveneens Leuvense artiest De Wit.
Dit landschap in olieverf is van Gijbels, die onze gastheer een van zijn
vrijetijdsmannen noemt.
Toen Leo Magits afscheid nam van het werk der socialistische kaderscholing werd
hem deze ets Jongetje met ballon aangeboden.
Verder hangt hier nog de foto van schoonbroer Jef Verbert, die een sociaal werker
was en op het buffet staat een foto van mevrouw Spinoy, de moeder van mevrouw
Magits.
*
Wat is er dan gebeurd na de oorlog?
Wij hadden de Russische revolutie met spanning gevolgd en toen dan het Duitse
leger ineenstortte en de revolutie uitbrak in Duitsland, zijn Ursi en ik mee met de
muitende legers naar Duitsland getrokken want wij wilden er aan meedoen. Een van
de weinige boeken die ik bij die vlucht heb meegenomen, was een Gezelle-brevier.
In Berlijn kregen we kontakt met de socialistische beweging en woonden o.m. een
vergadering bij van de ‘Spartacusbond’, de illegale organizatie die was gesticht om
de oorlog te bestrijden en onder leiding stond van Roza Luxemburg en Karl
Liebknecht. Die geheime vergadering had plaats terwijl er buiten op straat werd
geschoten en Liebknecht het woord voerde. Roza Luxemburg heb ik niet meer gezien.
Hoe lang bleef u in Berlijn?
Niet lang. Ondertussen was ik al eens meer in Nederland geweest en vond ik hier,
na eerst als ongewenste vreemdeling over de grens te zijn gezet, eindelijk een veilige
haven.
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Het werd toen ook nodig dat ik iets deed om mijn brood te verdienen.
Ik had in Nederland kontakt gezocht met Nederlandse socialisten en zo vond ik,
met de hulp van Antwerpse vrienden, werk bij het Internationaal Verbond van
Vakverenigingen (I.V.V.) dat toen zijn zetel in Amsterdam had. Het was een tijd van
heftige strijd, van revoluties en dan ook van de inflatie in Duitsland. Het gevolg
daarvan was dat de grote vakbonden van Duitsland niet meer konden betalen, het
I.V.V. geen geld meer had en ik als vertaler werd ontslagen. Ik heb dan zowat acht
maanden als administrateur gewerkt voor een schoolschip voor de binnenscheepvaart,
de Prins Hendrik. Toen de ergste tijd van de inflatie voorbij was, werd ik aangeworven
bij de Internationale Transportarbeidersfederatie voor de dienst Dokumentatie. Dat
was een interessante betrekking, want ik kreeg daar de bladen van heel de wereld te
lezen.
Ik leefde verder natuurlijk de socialistische strijd in Nederland heftig mee: ik was
lid van de sociaal-demokratische arbeiderspartij, de S.D.A.P., en heb er de leiders
van gekend, zowel de Fries Troelstra, die een ruim begrip had voor de Vlaamse
noden, als de Zeeuw Wibaut, die schepen van financiën was te Amsterdam en er niet
tegen opzag Vlamingen in stadsdienst op te nemen.
Werd er daar in Nederland ook nog aan Vlaamse aktiviteit gedaan?
En of. In Amsterdam werd de Hollands-Vlaamse vereniging ‘Guido Gezelle’ gesticht,
waar ik de sekretaris van was. Ik heb altijd een grote verering gehad voor Guido
Gezelle, van in 1915 al. Toen was in Leuven de Sint-Gertrudisabdij hersteld en voor
de inwijding is Gust Vermeylen komen spreken over Guido Gezelle. Dat was een
droom! Ik mag zeggen dat hij mij Gezelle heeft doen waarderen en nu nog
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hoor ik de klanken van sommige gedichten die hij daar voordroeg, b.v. het bekende
nachtegalengedicht:
‘Nu piept hij fijn, nu roept hij luid;
en 't zijpzapt hem ter kelen uit,
lijk waterbellen,
die van de daken rellen.’

Daar in Amsterdam heb ik kennisgemaakt met twee merkwaardige Dietse figuren:
mr. P.W. de Koninck, auteur van o.m. Staat en Volk, en prof. Burger, oud-rektor van
de Amsterdamse universiteit, die beiden achtereenvolgens het voorzitterschap van
de Gezelle-vereniging op zich hadden genomen.
Wat deed die vereniging dan?
De Nederlands-Vlaamse kulturele toenadering bevorderen. We gaven een
huisorgaantje uit dat Noord en Zuid heette en we nodigden vele Vlamingen uit om
te komen spreken. Zo hebben we Pol de Mont gehad, die kwam spreken over het
Vlaamse lied en Lieven Duvosel had meegebracht voor de begeleiding. De Mont
was zo entoesiast dat hij om één uur 's nachts nog steeds aan 't spreken was,
niettegenstaande de wanhopige briefjes die de voorzitter hem liet afgeven!
Onze grootste prestatie is toch wel de Gezelle-viering geweest in 1930. We hadden
daarvoor een erekomitee samengesteld waarin katolieken, anti-revolutionairen,
socialisten en noem maar verder op, broederlijk rondom Gezelle waren verenigd. De
viering had plaats in het koncertgebouw in Amsterdam en als sprekers traden op: de
vrijzinnige Dirk Coster naast de katolieke Cyriel Verschaeve. Ik ben toen ook bij
Henriëtte Roland Holst geweest en die viering is de aanleiding geweest voor haar
studie over Guido Gezelle.
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Daar verbleven toen nog andere markante Vlamingen in Nederland.
Ik heb daar o.m. opnieuw René de Clercq ontmoet, die lid was van de vereniging en
geregeld de vergaderingen bijwoonde. Ik heb veel omgang gehad met hem de laatste
jaren voor zijn dood. Toen hij in 1932 overleed, hebben wij onze eerste schermutseling
gehad met de N.S.B., de nationaal-socialistische partij van Mussert. U weet dat René
de Clercq begraven ligt in Lage Vuurse en dat Jef Cantré zijn grafmonument gemaakt
heeft. Op de dag dat dat gedenkteken werd ingewijd, had de N.S.B. al haar militanten
opgetrommeld omdat volgens hen De Clercq één van hun richting was. Toen het
doek viel en het Wilhelmus weerklonk, brachten al de N.S.B.'ers de Hitlergroet. Vier
mensen hebben dan de groet met de gebalde vuist gebracht en dat waren Ursi, Jet
Cantré, prof. Minnaert van Utrecht en ik.
Dus ook in Nederland bleef de Vlaamse aktie de socialistische doorkruisen of
omgekeerd?
Ja. Naast de Vlaams-Hollandse vereniging ‘Guido Gezelle’ werd het Algemeen
Nederlands Arbeidersverbond gesticht, dat zijn leden had in Nederland en Vlaanderen
en dat het maandblad Schakels uitgaf. Ik was redaktioneel verantwoordelijk voor
Nederland, Jet Rens, die toen student was, voor Vlaanderen. René de Clercq was lid
van dat verbond, dat op socialistische leest geschoeid was. De Clercq was trouwens
vroeger in Gent al een tijdje lid geweest van de Werkliedenpartij en hij was er alleen
uitgetreden omdat hij het met vader Anseele niet kon vinden. In zijn autobiografische
roman Harmen Riels wijdt hij trouwens een passage aan dit lidmaatschap.
Wat was de bedoeling van het maandblad ‘Schakels’?
In de eerste jaargang ging de aandacht vooral naar de

Joos Florquin, Ten huize van... 8

234
houding in de Vlaamse strijd. De socialisten moesten positie kiezen in de Vlaamse
strijd en er moest duidelijk gezegd worden dat er geen tegenstelling bestond tussen
hun socialistische overtuiging en hun Vlaamsgezindheid. Later is de basis van het
blad breder geworden: het blijft trouw aan de nationale lijn maar wijdt meer aandacht
aan het onderzoek van doctrinaire socialistische problemen. Op dat ogenblik doet
zich de invloed van Hendrik de Man gelden.
Wie waren de medewerkers?
Velen, maar laat ik een paar van de belangrijkste noemen. Henk Brugmans, de huidige
rektor van het Europa-kollege in Brugge, Achiel Mussche, van wie ik de artikels uit
Vooruit mocht overnemen, Garmt Stuiveling, die er gedichten in publiceerde, A.
Vranckx uit Leuven, N. Pallar, later afgevaardigde van het vrije Indonesië in de Uno.
Er verschenen daar trouwens artikels over alle nationaliteitenvraagstukken, over
Catalonië, over Indonesië. Ook b.v. een polemiek over religieus socialisme, gevoerd
door L.S.C. Poppe o.a. naar aanleiding van een boek van pater Van Gestel over het
religieus socialisme. Heel wat mensen die in Schakels gepresteerd hebben, zijn later
invloedrijke figuren geworden in het openbaar leven.
Schakels was de stem van een generatie. Het was vrij verward zowel over het
nationaliteitenprobleem als over de socialistische vraagstukken omdat het een tijd
van zoeken was. Hoe onze houding was ten opzichte van het Vlaamse vraagstuk,
heb ik verduidelijkt op de Dietse landdag in Amsterdam in 1929, waar ik gesproken
heb over ‘Socialistische jeugdbeweging’ in Vlaanderen. De toespraak verscheen
achteraf in Schakels en ik citeer graag het slot van die rede:
‘Ik moge tot besluit hier nog getuigenis afleggen van de trots, die de socialistische
jongeren in Vlaanderen be-
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zielt de trots socialist te zijn, het besef in zich te dragen een ruim en sterk inzicht te
hebben in de ontvoogdingsstrijd van het Vlaamse volk, deze strijd niet slechts te
beleven als een begrensd ideëel nationaal proces, maar hem inschakelen in een
algemeen bestel van maatschappelijke en menselijke ontvoogding.’
Er bestaat ook een geschrift van u dat ‘Vlaams Socialisme’ als titel heeft.
Dat werd ook door het Algemeen Nederlands Arbeidersverbond, de uitgever van
Schakels, uitgegeven. Daarin wordt gesteld dat de geschiedenis van Vlaanderen nauw
samengaat met de groei van de demokratie in Vlaanderen. Denk maar aan de gilden
en ambachten in de middeleeuwen. Ook in de 19e eeuw gaat de opkomst van het
Vlaams bewustzijn samen met de opgang van de arbeidersbeweging. Verder wordt
er in dat boekje ook op gewezen dat men, wanneer men de Nederlandse letterkunde
nagaat, ziet hoe het ontstaan van het nationaal besef samengaat met een vernieuwd
sociaal besef. Ge kunt b.v. Jakob van Maerlant niet zien zonder te denken aan de
opkomst van de kleine man. Denk aan een strofe uit zijn Eerste Martijn als deze:
‘Twee woorden in de wereld zijn,
Dat 's alleene “mijne” ende “dijn”:
Mocht men die verdrijven,
Pais ende vrede bleven fijn,
Het were al vrij, niemand eigijn,
Mannen met de wijven.
Het ware gemeene tarwe ende wijn;
Over zee noch op den Rijn
Zoude men iemand ontlijven.’

Als ge dat hoort dan moogt ge zeggen dat Van Maerlant socialistische en zelfs
kommunistische verzen heeft geschreven. Zo was het ook in de negentiende eeuw:
de eerste

Joos Florquin, Ten huize van... 8

236
socialisten, de pioniers van het socialisme, waren allen vlaamsgezinden. Cesar de
Paepe was een vlaamsgezind Oostendenaar, die achteraf naar Brussel kwam.
Zetternam was een socialistisch pionier, ook Jakob Cats waar Julien Kuypers over
heeft geschreven. De Vlaamse Beweging is geen monopolie van de katolieken want
ook veel vrijzinnigen hebben er aktief in gestaan. Denk aan Vuylsteke en zijn Weer
iets voor de almanak.
Er is ook nog Emiel Moyson, de man van het hekelgedicht, naar wie vele
socialistische verenigingen genoemd zijn. Toen in 1859 zeventig stakers de gevangenis
in vlogen wegens overtreding van het koalitieverbod, maakte Moyson daar een
gedicht op en verkocht het op straat om met het geld de stakers en hun familieleden
te steunen.
Moyson is trouwens een flamingant die zijn gezondheid en zijn fortuin heeft
opgeofferd in de moeilijke jaren van het begin der socialistische beweging. Welnu,
het is zeer typisch hoe Moyson de oude middeleeuwse sociale strijd verbindt met de
sociale strijd van de 19e eeuw. Het gedicht heet Brood en de laatste strofe luidt:
‘Vrijheid van Breydel, wie dorst u verneed'ren!
Telkens wanneer gij ontvingt eenen stamp
trokken de Gilden, in dichte geleed'ren,
om u te wreken ten heiligen kamp.
Eendracht der zwoegers, herleef bij mijn 'zangen!
Gilden, verrijst! Het perijkel is groot:
Zeventig Klauwaarts zijn weeral gevangen...
Ach! Voor hun' vrouwen en kinders wat brood.’

Die verzen hebben natuurlijk een sterk pamflettair karakter, ge voelt zo dat ze in de
opwinding van de strijd werden geschreven.
Dat is in elk geval een goed gestoffeerd pleidooi. Hoe ging het verder met u in
Nederland?
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In 1935 verdwijnt Schakels bij gebrek aan middelen en ook omdat de asem er uit
was. Alle dingen hebben hun tijd. In Europa waren ondertussen het fascisme en het
nationaalsocialisme opgekomen en de belangstelling moest wel naar andere dingen
uitgaan. Ik heb toen veel gezworven, vaak zonder een cent, maar als ik voorbij een
boekenstalletje kwam, kocht ik toch nog een boek, waarvoor ik vlug bij een vriend
terug ging lenen wat ik hem vroeger eens had voorgeschoten. We leefden in die tijd
voor ons ideaal en het materiële was bijzaak.
Maar u was ook aktief op internationaal vlak.
Mijn behoren tot het personeel van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen
en daarna van de Internationale Transportarbeidersfederatie bracht mij in levendige
relatie met toestanden en gebeurtenissen op internationaal vlak. Het was toen een
bewogen tijd. De naweeën van de oorlog lieten zich op biezondere wijze voelen, in
de eerste plaats door het op de voorgrond komen van het kommunistische
Sovjet-Rusland, het aanwezig zijn in Europa van een revolutionair klimaat, de
scheuring die zich had voorgedaan in het socialistische kamp tussen kommunisten
en sociaal-demokraten, het dreigende nieuwe oorlogsgevaar, opgeroepen o.a. door
de strijd tussen ‘witte’ en ‘rode’ legers in Rusland en de bezetting van het Ruhrgebied.
De twee bovengenoemde internationale organizaties hebben in deze periode naast hun syndikale aktie - een belangrijke rol gespeeld ook op politiek gebied. In
de anti-oorlogscampagne stonden zij vooraan. Het I.V.V. organizeerde o.a. in 1922
in Den Haag een groot vredeskongres, waarop de verschillende socialistische
stromingen nog aanwezig waren, zij het dan dat tenslotte de Russische afgevaardigden
hun deelname weigerden aan de geplande antioorlogsaktie. Maar het was vooral in
de I.T.F., waaraan
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ik vele jaren verbonden ben geweest, dat de internationale problemen hun weerklank
vonden.
Hier kon ik - ik kan wel zeggen als vriend - samenwerken met de sekretaris, een
merkwaardig man, een man van formaat, waaraan ik een diep-gegrifte herinnering
heb bewaard: Edo Fimmen. De scheuring in de socialistische gelederen griefde hem
zeer en het behoorde tot zijn gedurige bekommernis de eenheid te herstellen. Hierin
is hij niet geslaagd. Ook niet in zijn vredesaktie, zeker niet toen spoedig Mussolini
en Hitler in Centraal-Europa het oorlogsgevaar dichterbij brachten. Toen waren het
vooral Fimmen en zijn I.T.F. die én in Italië én in Duitsland een net van klandestien
verzet organizeerden.
U bent dan niet in Nederland gebleven. Wanneer kwam u terug naar België?
In 1936. Ik werd toen benoemd tot sekretaris van de Centrale voor
Arbeidersopvoeding, waarvan Hendrik de Man de eerste sekretaris was geweest.
Deze Centrale was gesticht in 1911. Eigenlijk is mijn hele leven zowat verbonden
geweest met deze Centrale en via haar met het volksontwikkelingswerk. Reeds
onmiddellijk na haar oprichting was ik te Leuven bestuurslid van de plaatselijke
afdeling. En later, vanuit Nederland, werkte ik mee aan haar maandschrift
Ontwikkeling. Misschien zag ik onbewust in haar meer spiritueel gerichte aktiviteit
een uitlaat voor mijn rijper wordende en evoluerende socialistische overtuiging, die
misschien van nature uit meer op geestelijke en menselijke waarden was gesteld dan
op de schelle klanken van ideologische en dogmatische strijd.
Deze Centrale voor Arbeidersopvoeding heeft een verband met de
Arbeidershogeschool.
De Arbeidershogeschool werd door de Centrale gesticht
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in 1921 en ze beschouwde deze als een bekroning van haar aktiviteiten.
Opgericht in het kader van het op initiatief van de toenmalige minister van Justitie,
Emile Vandervelde, genomen besluit in ons land scholen voor maatschappelijk
dienstbetoon op te richten, werd de A.H.S. opgevat als centrum van kadervorming
voor de zich ontwikkelende socialistische beweging, zoals dit trouwens ook het geval
was voor de kristelijke arbeidersbeweging met de parallel door haar opgerichte
Sociale School te Heverlee. Op een bepaald moment bleek het nodig te zijn dat de
sekretaris van de C.A.O. ook de funktie op zich nam van direkteur der A.H.S. Ik ben
dat gebleven tot voor enige maanden.
U hebt bij die drukke manier van leven en al dat werk toch de tijd gevonden te
trouwen!
Dat is gebeurd in het oorlogsjaar 1943, op 2 oktober om precies te zijn. Ik ben dan
ook naar Mechelen komen wonen.
*
Het centrum van deze zitkamer is een prettige praathoek. Op de schouw staat een
sierlijke middeleeuwse vrouwenfiguur, produkt van de Mechelse beeldhouwkunst.
De schilderijen zijn een illustratie van het land waar Maas en Schelde vloeien, de
Maas te Godinne door Georges Lambillotte, de Schelde in Antwerpen door Gijbels.
Verder is er ook nog een Marine door L. Michiels, weer een man van de
vrijetijdsbesteding.
In een hoek hangt als sieraad de door de gastheer vroeger bespeelde luit en op de
televisie staat de foto van Anneke, een nichtje waarvan het echtpaar zeer veel houdt.
In de boekenkast verbroederen vele grote geesten: Goethe, Schiller, Dante,
Verschaeve, Maurois. Verder de volledige werken
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van Victor Hugo en natuurlijk De geschiedenis van de socialistische
arbeidersbeweging.
*
De Centrale voor Arbeidersopvoeding is nu uw levenstaak. Waarom werd ze
opgericht?
Ze werd door de Belgische Werkliedenpartij opgericht ten einde de Belgische
arbeiders op de beste wijze op te leiden om hun historisch-maatschappelijke taak te
volbrengen. Dat is de bepaling van 1911. Onze Centrale heeft daarom kaders gevormd
voor de socialistische strijd en met dat doel werden hoofdzakelijk kursussen
uitgegeven over de socialistische doctrine, over vakbewegingsvraagstukken, over
strijdmiddelen: wat is bv. een staking? wat is een lock-out? De Man en Bouchery
hebben daarover heel wat syllabussen geschreven.
Later is er een wijziging gekomen en werd het aksent verplaatst: men is toen de
arbeider minder gaan zien als klassemens dan als mens zonder meer.
Hoe werkt die Centrale voor Arbeidersopvoeding en wat doet ze?
Om te beginnen moet ik zeggen dat ik alleen spreek over de Arbeidersopvoeding in
het Vlaamse land want bij ons bestaat de kulturele autonomie! De Centrale bestaat
uit verschillende afdelingen en de eerste is het departement van algemene zaken, dat
de aktie uitstippelt, de algemene strategie bepaalt, de betrekkingen onderhoudt met
openbare besturen en partij-instanties.
Dan is er de gewestelijke en plaatselijke aktiviteit. Deze plaatselijke groepen doen
het werk dat alle verenigingen van die aard doen: voordrachten, lezingen, bezoeken
aan musea enz. Een aktiviteit als die van het Davidsfonds dus.
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Wij hebben in het Vlaamse land 200 dergelijke lokale komitees.
Dan is er ten derde de kadervorming. Dit departement, dat nationaal wordt geleid,
spant zich in om door lezingen, kursussen en avondscholen kadermensen te vormen
voor de socialistische beweging, mensen die dus een rol kunnen spelen als lid van
een gemeenteraad, van een ondernemingsraad, van komitees voor veiligheid en
gezondheid, ook een bestuursfunktie kunnen waarnemen, of als propagandist kunnen
optreden. We hebben in het land ongeveer 35 scholen met het minimumprogramma.
Ten behoeve van deze scholing worden boekjes uitgegeven, die alle soorten problemen
behandelen: b.v. de ekonomische struktuur van ons land, een ontleding van de
kapitalistische samenleving, de socialistische oplossingen, de betekenis van de
demokratie, elementen van sociale wetgeving, de struktuur der beweging en dergelijke.
In een tweede boekje gaat men dan op sommige problemen dieper in: daar wordt
b.v. uitgelegd dat socialisme betekent: vrede, welvaart, geestelijke vrijheid,
ekonomische gebondenheid.
In een derde boekje wordt de struktuur van de Belgische socialistische beweging
bestudeerd; dat is wat we nu noemen de Gemeenschappelijke Aktie. Tot 1944 bestond
alleen de Werkliedenpartij en wie lid was van de vakbond was ook lid van de
Werkliedenpartij. Na 1944 is ieder op zichzelf gaan bestaan, de kinderen waren groot
geworden. Toch werd de noodzaak van een band aangevoeld en dat is dan de
Gemeenschappelijke Aktie geworden: de vier takken die daarin gegroepeerd staan,
hebben hun eigen autonomie. In werkelijkheid is dat meer zo voor Wallonië want in
Vlaanderen is de geest dezelfde gebleven. De Gemeenschappelijke Aktie is tot stand
gekomen tijdens de koningskwestie omdat men mekaar moest verstaan in de strijd.
Later werd de band nog verstevigd door de aktie voor de wetten inzake
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ziekte en invaliditeit. Onze Centrale voor Arbeidsopvoeding? staat in dienst van deze
Gemeenschappelijke Aktie.
Welke zijn dan de vier takken?
De B.S.P., de Belgische Socialistische Partij, het A.B.V.V., het Algemeen Belgisch
Vakverbond, het Nationaal Verbond der Mutualiteiten, het Coöperatief Verbond, de
bekende Coop.
Dat waren dan al drie afdelingen.
Nummer vier is het departement Biblioteekwerk. Wij hebben in het Vlaamse land
een biblioteekdienst met 165 openbare biblioteken. We huldigen op dat stuk een
eigen bepaalde politiek. In de gemeenten waar degelijke openbare gemeentelijke
biblioteken aanwezig zijn of waar het gemeentebestuur zich voorstelt ze op te richten,
wensen wijzelf er geen in stand te houden. Wij verstaan onder degelijke openbare
biblioteek een biblioteek waar elke mens van elke strekking elk boek kan krijgen.
Aldus werden in vele gemeenten onze eigen biblioteken gesloten. Zo b.v. in
Antwerpen, Deurne, Mechelen, Willebroek en in heel wat andere gemeenten. Wij
komen op voor een ernstige biblioteek-wetgeving, die het mogelijk maakt dat een
inwoner van gelijk welke gemeente de beschikking kan hebben over het
boekenkapitaal dat in het land aanwezig is. Een openbare biblioteek moet meer zijn
dan een instelling waar men, naar ouderwetse opvatting, ontspanningslektuur kan
bekomen. Zij moet een belangrijk steunpunt worden in de moderne konceptie van
permanente opvoeding.
Het is ook onze bedoeling niet, waar het dan toch nog noodzakelijk wordt geacht
dat door ons een biblioteek wordt opgericht, dat het een ‘socialistische’ biblioteek
worde, met ‘socialistisch’ geachte boeken. Zij weze zonder meer een openbare
biblioteek in de goede zin des woords.
Voor de voorlichting van onze bibliotekarissen beschik-
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ken we over het bibliografisch tijdschrift Lektuurgids, een soort evenknie van de
katolieke Boekengids. Het beoordelingssysteem der boeken is echter verschillend.
Waar Boekengids hoofdzakelijk uitgaat van zedelijke of godsdienstige normen om
een waardecijfer toe te kennen, gaat Lektuurgids hoofdzakelijk uit van de financiële
middelen waarover een biblioteek beschikt. Prullen worden zonder meer in de
bespreking afgekeurd.
Verder helpt ons departement Biblioteekwerk ook bij het organizeren van de
biblioteken, het levert het nodige materiaal voor de inrichting ervan, enz.
Net zoals ‘Boekengids’. Zijn er nog andere departementen in de Centrale?
Jawel, de afdeling Publikaties, die een tweemaandelijks tijdschrift uitgeeft dat
Opvoeding heet. Daarin verschijnen allerlei artikels over de techniek van het
opvoedingswerk, over de doctrine van de opvoeding, over de vrijetijdsproblemen.
Dit departement geeft ook de brochures uit. Ik heb er zelf in 1937 de eerste brochure
in laten verschijnen nl. Demokratie en socialisme waarin ik uiteenzet hoe ik het
socialisme zie. Een van de laatste uitgegeven brochures is Doelstellingen en taken
van het demokratisch socialisme. Het bevat het programma van de Socialistische
Internationale, zoals dat in 1951 in Frankfurt werd vastgesteld. Het is een zeer
duidelijk stuk waarin belangrijke dingen staan als b.v. het nummer acht van de
Inleiding:
‘Het demokratisch socialisme is een internationale beweging, die volstrekt niet
een starre gelijkvormigheid der opvattingen vereist. Of socialisten hun socialistische
overtuiging afleiden van een marxistische of een anderssoortige maatschappijanalyse,
of dat zij worden geïnspireerd door religieuze of humanitaire beginselen, allen streven
zij naar hetzelfde doel: een maatschappelijke orde van sociale ge-
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rechtigheid, hoger levenspeil, geestelijke vrijheid en wereld-vrede.’
Dat is inderdaad een hoogstaande principeverklaring. Maar we moeten uw
organizatie afwerken, tenzij we er door zouden zijn.
Er is nog een zesde afdeling en dat is het departement Vrije tijd en kultuur. Als ge
aan volksontwikkeling doet, dan staat ge voor de veelzijdigheid ervan en ook voor
het probleem de mens tot zelfaktiviteit aan te zetten. De volksopvoeding is dikwijls
vrij intellektualistisch en ze mag dat niet alleen zijn. Er zijn verschillende mensentypen
en men moet aan allen wat kunnen bieden. Daarom hebben we vele
vrijetijdsorganizaties: zang, toneel, film, volksdans, filatelie enz., alle met een eigen
opvoedingsdiscipline. Al die verenigingen staan los van elkaar en onze Centrale
probeert nu precies alle akties te koördineren. In het Vlaamse land heeft de Centrale
dat verwezenlijkt door de stichting van het ‘Kongres der Vlaamse socialistische
kultuurwerken’.
In deze associatie zijn zeventien disciplines vertegenwoordigd en dit Kongres
heeft al heel wat gepresteerd. Het heeft o.a. kulturele weken georganizeerd in
Antwerpen en Gent en het richt er nu in november een in te Antwerpen ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van het Kongres. Er zal daar een toneelopvoering gegeven
worden van Nieuw land onder de ploeg van Sjocholov, een muzikaal feest met onze
eigen muziekverenigingen, volksdans en tuinfeest ook met eigen verenigingen en
dan nog diverse bijeenkomsten voor natuurvrienden. Als orgelpunten zijn er dan nog
een akademische zitting, waar we het belangrijk probleem zullen aansnijden van de
kulturele centra, en een tentoonstelling gewijd aan de diepere zin van het socialistisch
kultuurwerk. Deze laatste twee prestaties hebben plaats in het Archief en Museum
voor het Vlaams Cultuurleven.
We zijn op dit ogenblik doende alles te reorganizeren:
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wij zouden willen dat de idee van koördinatie der kultuurwerken officieel zou worden
aanvaard en bekrachtigd, dat de Centrale voor Arbeidsopvoeding ook van naam zou
veranderen en zou worden ‘Centrale van Socialistisch Kultuurbeleid’1. Want er is
ook in de mentaliteit van de arbeider een verandering gekomen onder de invloed van
de verhoogde welstand en van de vermeerderde ontspanning. Men hoort niet meer
zo graag spreken van arbeidersopvoeding, wel van kultuurwerk.
Ik heb in 1947 mijn opvatting over het socialistisch kultuurwerk uiteengezet in de
brochure Socialistisch geestelijk leven. Volgens mij is dit de kern: een opvoedingswerk
moet uitgaan van een bepaalde wereldbeschouwing of levenshouding. Dat betekent
dat er een band bestaat tussen de wijze waarop het opvoedkundig werk wordt gedaan
en de ideologie van de socialistische beweging. Is de beweging marxistisch
georiënteerd, dan zal de opvoedkundige beweging ook marxistisch moeten zijn, maar
als blijkt dat de ideologie van de socialistische beweging geëvolueerd is, dan moet
ook het opvoedingswerk evolueren. Als men streng marxistisch redeneert, dan ziet
men in een omvorming van de produktiewijze de oplossing van het sociaal vraagstuk,
maar het zal anders zijn als men de mens primair ziet en ik stel de mens op de
voorgrond. Dan wordt het antwoord anders. Ik zeg b.v. in mijn brochure Socialistisch
geestelijk leven: ‘De opvoeding tot klassebewustzijn moet van haar
ekonomisch-deterministisch karakter worden bevrijd. Aan het klassebewustzijn moet
een in de morele wil van de enkeling gelegen inhoud worden gegeven. De
socialistische idee moet in ieder tot een heilige vlam worden aangewakkerd, opdat
in de klassenstrijd niet de mens zou ten onder gaan, maar ten slotte de mens in de
klassenstrijd zou zegevieren.’

1

Is ondertussen gebeurd.
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Het was mij een grote vreugde toen in 1964 de B.S.P. een kommissie installeerde
om opvoedingsproblemen te bestuderen onder het motto: ‘Een politiek voor de jeugd,
de vrijetijdsbesteding en de permanente opvoeding.’ Voor 't eerst in ons land heeft
een politieke partij aan deze problemen een zo serieuze aandacht besteed. Het is een
interessant verslag dat, naar ik hoop, een aanloop zal zijn naar een nog grondiger
studie... en positieve verwezen-lijkingen.
*
In deze werkkamer staan diverse boekenkasten. In de ene zit literatuur, vooral dan
poëzie van Gorter, Henriette Roland Holst, Guido Gezelle, René de Clercq, en acht
zware delen over Amsterdam door H. Brugmans, vader.
In een andere boekenkast staan de psychologische en opvoedkundige boeken en
ook de socialistische doctrine werken.
In een derde werden geschiedenis en literatuur ondergebracht: Marnix Gijsen,
Vermeylen, Yvonne de Man en ook een prachtig verluchte vader Cats uit 1659.
Aan de muur hier en daar een prent: van Toorop de drie figuren Bezonkenheid,
Meditatie en Vuur en van dezelfde kunstenaar ook een Madonna.
Bij het raam is de glimlach van l'Inconnue de la Seine, op de boekenkast een
reproduktie van een Man en vrouw door een Liers beeldhouwer en naast de boeken
de Kristus van Salvador Dali. Boven de boekenkast dan nog een borstbeeld van Jean
Jaurès.
*
U hebt ook nog uw aandeel gehad in het tijdschrift ‘Leiding’.
Dat is in 1939 geweest. Er waren toen mensen in de socialistische partij die zegden:
we moeten een tijdschrift heb-
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ben waarin de sociale problemen ernstig en rustig kunnen besproken worden. Dat
werd Leiding. Aan Franse kant verscheen spoedig daarna La revue socialiste. Van
het Vlaamse tijdschrift was Hendrik de Man direkteur en ik was redak-tiesekretaris.
De redaktie telde heel wat bekende namen: Richard Declercq, Achiel van Acker,
August Vermeylen, Herman Vos, Lode Zielens, E. Anseele, Gust de Muynck, Jef
Rens, Gustaaf van Hecke en dan ook ik. Hendrik de Man kreeg in dit blad gelegenheid
om zijn opvattingen bekend te maken, b.v. in een artikel als Van klassepartij tot
volkspartij. Verder schreef Herman Vos daar b.v. over de hervorming van regering
en parlement, Julien Kuypers over Het socialisme van Augusta de Wit, enz. Het
tijdschrift heeft heel wat deining verwekt in de beweging in verband met de
buitenlandse politiek van België. De Man had zijn ideeën daarover en hij verdedigde
de zogenaamde zelfstandigheidspolitiek in Leiding. Hij was zoals u weet de
vertrouwensman van Leopold III. Het laatste nummer van Leiding verscheen in april
1940 en werd niet meer bezorgd.
U bent dus een naaste medewerker geweest van Hendrik de Man, die een betwiste
figuur is. Hoe was hij?
Een buitengewone persoonlijkheid. Hij was een intellektueel, die leefde voor geestelijk
werk. Hij was helemaal niet gehecht aan materiële dingen en heeft door de politiek
zeker geen geld verdiend. Zijn huis in Brussel was de eenvoud zelf: geen lijsten aan
de muren, zelfs geen luchter aan het plafond. Maar wel stonden er veel boeken en
had hij een gemakkelijke luie stoel bij een schemerlamp. Toen ik hem eens zei, vlak
voor de Duitse inval, wijzend op zijn boeken: ‘We moeten dat misschien allemaal
eens verlaten’, gaf hij me een onthutsend lijkend antwoord: ‘'t Kan me niet schelen.
Boeken kunnen altijd vervangen worden.’
Hij was een kurieus man. Hij stond erop zijn zaterdag en zondag vrij te hebben
en kon het niet verdragen in een
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massa opgenomen te zijn. Daarom zocht hij de berglucht: als hij in een berghut was,
was hij gelukkig. Hij was ook een verwoed sportman, maar het moest sport zijn waar
strijd bij te pas kwam: schermen en vissen, maar dan op forel omdat daar weer strijd
in zat.
De Man werd beschouwd als een van de belangrijkste denkers in de socialistische
partij. Hoe waardeert men zijn werk nu?
In zijn jeugd was De Man een ortodox marxist, tot in het onverdraaglijke toe. Bekend
is b.v. zijn twist met Anseele over de koöperatieve beweging, waarbij hij zijn bittere
kritiek uitspuwde in een Duits tijdschrift.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verandert hij volledig: hij meldt zich als vrijwilliger
en na de Russische revolutie gaat hij mee met Vandervelde om de Russische regering,
die van Kerenski, te overtuigen de oorlog aan de zijde der geallieerden voort te zetten.
Na de oorlog heeft hij trouwens de brochure The remaking of mind geschreven.
Hoe waardeert men hem nu?
Iedereen erkent dat hij een echt denker was en men heeft alle achting voor zijn
geestelijk werk. Vooral zijn Plan van de Arbeid blijft in een hel daglicht staan. Alleen
veroordeelt men zijn houding tijdens de oorlog. Hij ging uit van de zekerheid van
een Duitse overwinning en samen met Leopold III meende hij dat in een nieuw
Europa, onder Duitse hegemonie, de belangen van België intakt moesten worden
gehouden.
Reeds voor de oorlog uitte hij veel kritiek op de partij, waarvan hij voorzitter was.
Hij kon zich niet neerleggen bij de manier waarop de partij geleid werd.
Hij heeft dan, als voorzitter ervan, de partij ontbonden nadat hij een manifest had
uitgegeven waarin hij de bevolking en zijn partijgenoten opriep zich achter de koning
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te scharen. Toen Hitler echter de z.g. mannen van ‘de nieuwe orde’ op het voorplan
liet komen, kon alleen de mislukking van de ‘koninklijke politiek’ worden geakteerd
en is De Man uit België weggegaan om zich in de bergen in Frankrijk, dicht bij de
Zwitserse grens, terug te trekken.
Uw Centrale werd onder de oorlog verboden. Gebeurde er dan niets?
We werkten in een klandestiene beweging. Het partijbureau, waarvan ik lid was,
kwam geregeld bijeen, veel in de Kempen op het domein van een onzer vrienden,
ook in Brussel. Op die vergaderingen werd de toekomst voorbereid. We hadden ook
onze publikaties en dat was wel gevaarlijk werk: mijn Waalse kollega in de Centrale
van Arbeidersopvoeding b.v. werd wegens het verspreiden van illegale geschriften
gevangen genomen en heeft in Duitsland de dood gevonden. Nic Bal speelde in deze
klandestiene socialistische beweging een vooraanstaande rol. Hij was betrokken bij
de opstelling en de verspreiding van blaadjes als Morgenrood, De Werker en
Bevrijding. Ik publiceerde daarin gedichten. Mijn taak was het verder in het Leuvense
de families van onze gevangenen te steunen: geld en levens-middelen verzamelen.
Ik leefde in de illegaliteit en had drie slaapplaatsen: Leuven, Brussel, Mechelen. Wij
hadden in onze beweging geen verraders en toch zijn er onder ons veel slachtoffers
geweest, vooral door hun kontakt met illegale organizaties die klaarblijkelijk niet zo
gesloten waren.
Men noemt u wel eens de man van het religieus socialisme of van de socialistische
etiek.
Toen ik in Nederland verbleef, heb ik kontakt gekregen met de religieus-socialistische
beweging, die in Nederland zeer sterk is, vooral bij het protestantse volksdeel. Zo
was ik een korte tijd lid van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, een van
Engelse oorsprong religieus ge-
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nootschap dat de opvatting huldigde: in alle godsdiensten zit dezelfde kern die de
mensen bindt. De sfeer van de bijeenkomsten maakte diepe indruk op mij. Misschien
komt vandaar de door mij beleden opvatting, dat er een onderscheid moet worden
gemaakt tussen religie en godsdienst. Ik kan me religieus noemen, maar niet
godsdienstig. Zo ik de inhoud van het begrip religieus zou trachten te omschrijven,
zou er in liggen het besef van kleinheid dat men heeft tegenover het heelal, de
eeuwigheid, ook het besef van de verbondenheid der mensen en de overgave aan een
groot ideaal.
Ik moge hier een anekdote vertellen. Het is mij gebeurd dat een kapelaan van de
parochie waar ik woonde bij mij binnenkwam, maar de deur onmiddellijk weer
toesloeg toen hij aan de muur van het voorportaal een affiche van de
Sociaal-Demokratische Partij had bemerkt, uitroepende: Slecht volk, hier! Maar het
is mij ook gebeurd dat een andere kapelaan op bezoek kwam, de affiche trotseerde
en in de woonkamer vriendelijk werd ontvangen. Het was Gezelle, waarvan een grote
ets de schouw sierde, die waarschijnlijk het ijs brak en onder zijn droefgeestige
glimlach ons tot vrienden maakte. Deze man begreep het verschil dat ik maakte
tussen religie en godsdienst, meer, hij beaamde mij en achtte het aangewezen bij de
beoordeling van sommige zijner parochianen te citeren: toen de kerken waren van
hout, waren de kristenen van goud; nu de kerken zijn van goud, zijn veel kristenen
van hout.
Ik hoop in elk geval een verdraagzaam mens te zijn. Dat kost soms wel eens moeite,
maar men moet dan zichzelf overwinnen. In mijn brochure Demokratie en socialisme
staat duidelijk dat socialisme is: de verwezenlijking van de demokratie op alle
levensgebieden, niet alleen op politiek, sociaal en ekonomisch gebied, maar ook op
geestelijk gebied. Want demokratie is in fine geestelijke vrijheid: respekt voor de
ideeën van een ander en het besef dat men door
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vreedzame middelen op de overtuiging van een ander kan inwerken.
In feite staat u niet in de aktieve politiek.
Nee, maar ik heb wel geleerd veel respekt te hebben voor de politiek en voor de
politici. Ik vraag me soms wel af hoe deze laatsten het kunnen volhouden. Ik heb
vastgesteld dat, bij al de fouten die de mens eigen zijn, de politici een ondankbare
taak hebben, moeilijk werk dat niet naar waarde wordt geschat. Het is echt
‘beulenwerk’ steeds maar strijden om tot een overeenkomst te komen terwijl de
karakters op elkaar botsen. Ik doe zelf niet aan politiek maar ik zal er zeker niet
smalend over spreken. Er zijn natuurlijk overal kleine mensen maar de bomen mogen
u niet beletten het woud te zien.
Dat is positief als besluit. Maar een poëtisch besluit klinkt misschien nog mooier.
Onder al de gedichten die u geschreven hebt, is er voorzeker een dat u liever is dan
het andere.
Daar moet ik niet naar zoeken. Het is Verlang geen dank en het is opgedragen aan
de militanten van de socialistische partij, eigenlijk aan alle militanten voor een grote
zaak.
U citeert vaak gedichten als u in het openbaar spreekt. Wil u dat gedicht voor ons
niet lezen?
‘Verlang geen dank om wat gij mocht gestreden,
Verlang geen dank om wat gij mocht volbracht:
De dank bloeit op uit wat gij hebt geleden
En in u zelf tot schoonheid hebt getracht.
Begin geen taak met hoop op lauwerkransen,
Begin geen taak met hoop op heil-geschal:
De mensen wachten steeds op nieuwe kansen,
Wat heden goed is, morgen vallen zal.
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Des werelds ondank is niet erg om dragen,
Voor wie zijn dagen meet aan eeuwig zijn.
Ga voort uw weg en doe het zonder klagen,
Al knaagt in 't hart er soms een beetje pijn.’

Uitzending: 17 november 1966.

Brief van Leo Magits.
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Armand Preud'Homme
‘Susa Ninna’, Zestienbundersstraat 9, Hasselt
‘In de stille Kempen
Op de purp'ren hei,
Staat een eenzaam huisje
Met een berk erbij
En 'n zomeravond
In gedroom alleen
Kwam ik ongeweten
Langs dit huisje heen.
Hoe schoon op de wereld
De zomerse hei
Dat is hier op aarde
De hemel voor mij.’

U bent een Vlaams komponist met een uitgesproken Vlaamse reputatie maar uw
naam is duidelijk Frans.
Er zijn bepaalde mensen die me dat niet zouden moeten aanwrijven. Ik ken er die
via de televisie propaganda maken
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voor het Nederlands en eveneens een klinkende Franse naam hebben, meneer
Florquin!
Dat was dan ook geen verwijt maar een onschuldige konstatering. Wij hebben
trouwens roemrijke voorgangers. Peter Benoit en Hendrik Conscience, om er maar
een paar te noemen. Ik wou alleen weten hoe u aan die naam kwam.
Ik kreeg hem natuurlijk van mijn vader. Ten tijde van de Franse revolutie is een
Fransman naar deze streken gekomen en hij is er gebleven. Mijn familie komt eigenlijk
uit Wals-houtem, een Vlaamse gemeente bij Landen, die vlak op de taalgrens ligt en
in het Frans Houtain l'Evêque heet. Er zijn nu nog veel Preud'hommes in de streek
van Hannuit en Hoei.
Hoe spreekt u de eu uit: eu of u?
Met de eu van deur. Die naam brengt soms wel eens komplikaties mee. Als er hier
uit Brussel een Franse brief aan het adres van de Conseil des Prud'hommes toekomt,
van de arbeidsraad dus, dan krijg ik die gewoonlijk in mijn bus gestopt.
Er is ook een troost. Uw naam heeft een mooie betekenis: rechtschapen man!
Ik vind het prettig dat u die uitleg vermeldt en Joseph Prud'homme er niet bij betrekt
want die duidt een geborneerd zelfingenomen burgertje aan, dat met de grootste
waardigheid de ergste domheden uitkraamt.
Dat is nu een stempel die u helemaal niet past. U bent een geboren Limburger en
van de Limburger, net als van de Westvlaming, wordt wel eens gezegd dat ze vechten
tegen een complex. Hebt u complexen?
Ik heb daar nooit over gepiekerd. Nu is het wel waar dat ik sinds mijn 16e jaar uit
Limburg weg ben. Toch is er
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wel iets van, denk ik. Een Limburger heeft niet zoveel durf als een Brusselaar of een
Antwerpenaar. Bij mij is dat een beetje verbeterd. Ik heb dan ook lang in Antwerpen
gewoond!
U werd geboren in Peer op 21 februari 1904. Komt u uit een muzikale familie?
Ongetwijfeld ja. Mijn vader stond in het onderwijs en in zo een stad - ik zeg duidelijk
stad, want we hebben onlangs het feit gevierd dat Peer sinds 600 jaar een stad is en in zo een stad gebeurde het vaak dat de onderwijzer ook organist was. Vader was
daarbij ook nog een beetje komponist, die voor het lof of een schoolfeestje vaak zelf
de muziek maakte. Verder was de hele familie muzikaal: ze spraken in Peer
gewoonlijk van ‘het klein konservatorium in de Kloosterstraat’. We waren thuis met
zijn vijven en we bespeelden allen een instrument: een zuster piano, de andere
mandoline, een broer klarinet, de andere viool en ikzelf dan ook nog piano of viool.
We hadden echt ons eigen orkest.
En moeder?
Aktief deed moeder niet mee. Ze kwam uit een sterk boerengeslacht uit Grootvorst
in de Kempen. Ze kende wel de liedjes van kanunnik Daems en zo en ze sprak nogal
eens van de ‘choeurs’, de koren waarin ze had meege-zongen, maar voor de rest had
ze haar handen vol in 't huishouden.
De muziek hebt u dus van vader.
Dat ging zo vanzelf. Toen ik tien jaar was, mocht ik vader al vervangen op het orgel.
En toen ik er dertien was, heb ik mijn eerste kompositie gemaakt voor een liedje.
Dat was op een tekst van mijn broer, die op het seminarie in Luik
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was. Het heette Herinnering. Dat was natuurlijk een zeer schuchtere poging.
Er is dan de school geweest.
De lagere school vanzelfsprekend bij vader en dan tot en met de derde Latijnse in
het kollege in Peer. Daar is er iemand die mij muzikaal wel beïnvloed heeft en dat
is direkteur Lemmens. Zijn naam zegt nu zoveel niet meer maar hij is de man die
een beweging uit de grond had gestampt om de kunstsmaak van het volk te verbeteren
en daarom trachtte hij goede reprodukties van de beste schilders te verspreiden.
‘Kunst adelt, Peer’ was toen een begrip. Hij was zelf ook muzikaal begaafd en heeft
mij een goede eerste vorming gegeven.
Was het dan gedaan met de humaniora?
Nee, de laatste twee jaar heb ik gedaan bij de kruisheren in Maaseik waar ik les heb
gekregen van dé blinde organist Fons Simons, die me harmonie heeft geleerd. Dat
was mijn eerste kennismaking met de echte muziek want thuis was dat wel een beetje
aan de primitieve kant. In Maaseik had ik ook studiegenoten die zich achteraf hebben
laten gelden. Er was dr. Jos Hendrix, de muzikant die tevens leider was van de
toneelkring, dan ook senator Custers en de u zeker welbekende Thieu Croonenberghs.
Eigenlijk hebben die met mijn broer gestudeerd maar ik was vaak bij hen.
U moest dan een beroep kiezen of verder studeren. Wat hebt u gedaan?
Eigenlijk wilde ik muziek gaan studeren maar daar wilden ze thuis niet van weten.
Dat was toen trouwens de algemene opinie: met muziek raakt ge niet door het leven.
Ik ben dan naar de regentenschool in St.-Truiden gegaan om er Germaanse te studeren.
Germaanse leek iets te maken te hebben met literatuur en zo en dat trok me aan.
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Thuis deden ze dan wel een toegeving: ik mocht elke week in Hasselt muziekles
gaan volgen bij Arthur Meulemans, die daar een orgelschool had gesticht.
Wat heeft Arthur Meulemans u geleerd?
Vooral dat ge geen twee dingen tegelijk goed kunt doen. Hij zei me duidelijk dat ik
naar Mechelen moest gaan als ik in de muziek toekomst wou hebben. Verder heb ik
gewoon les van hem gehad. Hij was een goed leraar, niet zo vlug tevreden, streng
voor zichzelf en de anderen. Verder was hij nogal diktatoriaal aangelegd en bleef
ook erg op afstand. Wel werd ik beïnvloed door zijn liederen, die ik hoogschatte en
nu nog waardeer. Ge hoort daar nu niet zoveel van maar kwaliteit zal wel eens
bovendrijven.
U hebt zijn raad opgevolgd. Hoe oud was u toen?
24 jaar. Ik heb het regentaat na anderhalf jaar opgegeven en ik ben naar het
Lemmensinstituut in Mechelen gegaan. De grote man was daar direkteur Van Nuffel
die formidabel was om ons muziek te leren beluisteren en muziek te ontleden. Flor
Peeters, die toen pas afgestudeerd was, gaf daar voor 't eerst les. Er was ook Staf
Nees, maar van hem heb ik geen onderricht gekregen. Dat heb ik wel gehad van
Marinus de Jong die ons inwijdde in de beginselen van de kompositie. Als leerlingen
van het Instituut moesten we ook meezingen in het Sint-Romboutskoor van Van
Nuffel en wat het dirigeren betreft, heb ik daar veel van hem geleerd. Trouwens, heel
die studietijd is nuttig geweest en heeft mij een goeie vorming gegeven.
Had u er ook markante medeleerlingen?
Gaston Feremans, monseigneur Vijverman en dan Edgar Delaet, die nu professor is
aan het Lemmensinstituut.
Dan kwam de tijd dat u uw brood moest verdienen.
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Wie ontsnapt er aan? Eigenlijk wilde ik naar Ierland waar nog anderen van het
Lemmensinstituut naartoe gingen, maar thuis wilden ze er niet van weten omdat het
te ver was! Er kwam toen net een plaats van organist vrij aan de Sint-Amanduskerk
in Geel en ik heb die aangevraagd en gekregen.
En kon u daar van leven?
Nee, dat kunt ge niet. Ik heb er dan de fotografie bijgenomen. Mijn broer was fotograaf
in Mol en hij heeft er mij toe aangezet fotograaf te worden in Geel, waar er toen nog
geen was. Ik heb dat vijf jaar lang gedaan en dat ging vrij vlot. Alleen was ik geen
commerçant. Het is meer dan een keer gebeurd dat mensen kwamen voor een
vergroting en daarbij een passende lijst nodig hadden. Dat kiezen van die lijst was
een moeilijk geval en soms gebeurde het dat ze na lang aarzelen de lijst niet wilden
hebben omdat hij te duur was. In arren moede heb ik dan vaak gezegd: hoeveel geeft
ge ervoor? En dan was ik hem natuurlijk kwijt met verlies. Maar met die fotografie
kon het niet blijven duren omdat ik al wat lessen gaf en dus vaak niet thuis was.
Alleen van organist zijn kondt ge toen niet leven en de deken zorgde er dan voor dat
ik op het kollege wat les kon geven. En zo kreeg ik daar de opdracht noten-leer en
piano te onderwijzen.
Als leraar hebt u Emiel Hullebroeck leren kennen.
Ik gaf ook nog les aan de gemeentelijke muziekschool en Emiel Hullebroeck was
mijn inspekteur. Aanvankelijk was dat ook de verhouding inspekteur-leraar, dus op
afstand. Later is dat hartelijker geworden. Hullebroeck moedigde mij aan en voor
mij is hij van al de komponisten, die ik heb gekend, het fairste type geweest: hij kon
u appreciëren voor uw werk, wat iemand als Jef van Hoof veel minder kon. Wellicht
en zelfs bijna zeker was ik door zijn liederen
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beïnvloed want ik had die thuis allemaal leren zingen. Op een viering waar we beiden
in de bloemen werden gezet omwille van onze verjaardag heeft Hullebroeck eens
gezegd: ik wil de peter zijn van Preud'homme, met andere woorden: hij zet mijn
werk voort.
Men noemt u wel eens de Hullebroeck van deze generatie.
Ik vind dat een kompliment maar ik moet er toch aan toevoegen: 'n Hullebroeck maar
toch wat aangepast aan deze tijd.
Hoe waardeert u Hullebroeck nu?
Hij is natuurlijk in de eerste plaats een baanbreker geweest en wij kunnen ons afvragen
waar we zouden staan als hij er niet geweest was. Van al zijn liederen zullen er enkele
blijven waarschijnlijk: Hemelhuis, De blauwvoet, Tinneke van Heule en Moederke
alleen o.m. denk ik. Ik heb onlangs in een eerder goedkoop modeprogramma van de
dag Bob Benny Hemelhuis horen zingen en ik moet zeggen dat dat lied zich krachtig
verdedigt. En ook dat heel de zaal stilviel, wat toch wat wil zeggen als zo een lied
wordt voorgebracht tussen 'n serie moderne liederen.
U hebt in Geel ook privélessen gegeven, wat in uw privé-leven gevolgen heeft gehad.
U bedoelt dat mijn vrouw en ook haar twee zusters mijn leerlingen zijn geweest voor
piano. Dat beken ik graag. Toen ze volleerd was, zijn we dan maar getrouwd! Dat
was in 1931.
*
Aan dit landhuis dat hij sinds enkele jaren bewoont, heeft de gastheer in zijn vrije
tijd o.m. een dak toegevoegd. Het staat in de schaduw van berk en bos en heet
natuurlijk ‘Susa Ninna’. Het ligt op enkele minuten van het domein
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van Bokrijk. Het is trouwens dr. Jef Weyns die aan Armand Preud'homme heeft
uitgelegd waarom een zonnewijzer in de tuin nuttig en tevens dekoratief is.
De hobby van de heer des huizes is knutselen. Deze autentieke oude eiken balken
heeft hij zelf ingebouwd en ook dit open haardvuur is werk van zijn handen. Het is
verder in de kamer duidelijk dat hij houdt van oude voorwerpen. Zo werd o.m. de
moderne televisiekast weggewerkt in een antiek Spaans buffet.
De reeks tinnen schotels op deze kast zijn herinneringen aan verjaringen en
opvoeringen.
Verder hangt hier nog een gekleurde foto van moeder Preud'homme, een portret
van de gastheer door broeder Max, een gezicht op de Kalmthoutse hei door Urbain
Gerlo en een ets van Jan Keustermans.
*
U hebt in Geel Jozef Simons leren kennen en dat is voor u een belangrijke ontmoeting
geweest. Hoe hebt u hem leren kennen?
Via zijn teksten. Het Kempisch Landjuweel had een wedstrijd uitgeschreven om
muziek te vragen bij de tekst Als de brem bloeit van Jozef Simons. Dat moest een
staplied zijn. De eerste prijs ging naar Vijverman, ik kreeg de tweede. De twee
melodieën zijn blijven leven: die van Vijverman wordt veel in de jeugdbewegingen
gezongen. Zijn muziek was al wat moderner, waarschijnlijk omdat hij de invloed
van Arthur Meulemans had ondergaan. Mijn melodie was volkser.
De uitslag van die wedstrijd werd in Herentals bekendgemaakt en daar heb ik
Jozef Simons leren kennen. Hij gaf me andere teksten, die me onmiddellijk
aanspraken, o.m. De heide bloeit, Heimwee doet mijn hart verlangen, Voor outer en
heerd, Schoon is de heide.
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En ook het bekende of beruchte ‘Kempenland’. Wanneer is dat ontstaan?
In 1939, onder de mobilizatie, maar eigenlijk werd het gelanceerd door Willem de
Meyer op het Provinciaal Zangfeest in 1941 te Herentals.
Ik zei dat dat een berucht lied is geworden.
Dat zal ik met ontkennen maar dat kan de komponist niet helpen. Kon hij maar het
sukses van een lied bewerken, hij zou er heel wat beter voorstaan. Kempenland was
een goed staplied en daarom hebben paramilitaire formaties het in de oorlog als
lijflied aangenomen, wat ik niet kon verbieden. Het lied werd bijna onmiddellijk
door iedereen en overal overgenomen: ik heb nooit een staplied gemaakt dat er zo
is ingegaan.
Had het toch niet veel van de Duitse martiale inslag?
Dat zal ik ook niet ontkennen. De manier waarop de Duitsers zongen, had me getroffen
omdat het een voorbeeld was hoe men zingend moest stappen, hoe de nodige
rustpauzen moesten komen, en zo meer. Natuurlijk wordt u ook dat verweten: men
mag van de vijand niets leren, ook al bestaan er bekende voorbeelden van het
tegendeel. De Engelsen b.v. hebben toch zonder meer Lily Marleen van de Duitsers
kompleet overgenomen. Maar goed, bij mij was het fout. Er zijn heel wat Limburgse
onderwijzers in Luik voor het gerecht gedaagd omdat ze Kempenland op school
hadden aangeleerd. Als zij als verdediging aanvoerden dat daar toch niets gevaarlijks
in stond, kregen ze onveranderlijk tot antwoord: C'est la musique qui le fait.
De tekst van het lied werd ook verschillend geïnterpreteerd.
Het woord Diets was de struikelsteen. Het volk dat niet wist wat Diets betekende,
verstond Duits en dat werd
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door sommigen handig in de hand gewerkt. Maar u weet beter dan ik dat Diets
eigenlijk betekent taal van het volk, de Dietse taal, het Nederlands binnen en buiten
de grenzen van Nederland. Daarbij was de laatste strofe de hardste en ook de
duidelijkste maar daar lette niemand op. Nochtans was het een sterke en
ondubbelzinnige affirmatie van ons bestaan als volk:
‘Kempisch volk zo vroom en blij
Schoon van ziel en lijve
Harde tijden gaan voorbij
Maar een Volk moet blijven.’

De Duitsers zullen zelf niet geweten hebben dat de Vlamingen zongen voor hun
zelfbehoud en bestaan.
Werd dat lied vertaald?
Vele liederen van Jozef Simons werden in het Duits vertaald, in het Platduits dan,
door Ulrich Zierow, een literaire vriend van Simons. Die heeft ook Kempenland
vertaald. Ook in het Zuidafrikaans werd het omgezet. En dan is er de biezonder mooie
vertaling in het Frans van pater Hilarion Thans:

Mon Pays
‘Mon pays, clair et spacieux,
fraîche fleur vermeille!
Mon pays, point n'est sous les cieux
terre à toi pareille!
Sur la lande plus joyeux
rit l'éclat solaire,
bonne pluie abreuve mieux
seigles et bruyère.
Par nos plaines va le vent
large et généreux,
par nos plaines rend le vent
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gais les soucieux.’

Een ander zeer bekend en ook zeer populair lied van u is ‘Susa Ninna’. Met zou
natuurlijk prettig zijn als u kon vertellen dat dit lied in zeer moeilijke of romantische
omstandigheden was ontstaan, zo een story als het ontstaan van ‘Stille Nacht’ b.v.
Ik begrijp wel wat u bedoelt, maar ik moet u ontgoochelen. Ik heb de tekst van Jozef
Simons gekregen en er zonder meer een melodie bij gemaakt, met het Gregoriaans
wel als inspiratiebron. Alleen heb ik daarna als achtergrond van het refrein er de
echo van Stille Nacht aan toegevoegd. Ik heb dus de metode van Gounod gebruikt
die zijn Ave Maria op een prelude van Bach heeft gemaakt. Het is de atmosfeer van
de stille nacht die dat lied bij het volk zo populair heeft gemaakt.
Er wordt wel eens naar de betekenis van Susa Ninna gevraagd.
Susa Ninna komt veel voor in de Oudnederlandse kerstliederen van de middeleeuwen.
Daar moest toen altijd een woordje Latijn bij zijn, zoals ‘I love you’ nu dikwijls in
een Vlaams lied moet gehoord worden. Op dezelfde manier bracht men er in de
middeleeuwen b.v. ‘kyrieleys’ bij te pas. Men voelde zich wat meer door die taal te
gebruiken. Ninna betekent eigenlijk kindje en ‘susa ninna’ is dan een oude Italiaanse
of Spaanse versie van zoet kindje.
Wanneer is dat lied ontstaan?
In 1941 maar eigenaardig genoeg is het maar populair geraakt na de oorlog. Het is
de radio die het onvrijwillig gelanceerd heeft. Na de oorlog zou het koor van Edegem
bij Antwerpen voor de radio een opname maken met kerstliederen. Toen het er op
aankwam, werd gekonstateerd dat er nog spatie overbleef voor een kerstliedje en
men had
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er geen. Toen zei de dirigent dat hij er nog een had, Susa Ninna. Van wie is dat, werd
er gevraagd. Armand Preud'homme. Antwoord: ge moogt het opnemen maar in geen
geval mag erbij gezegd worden van wie het is! Zo is het ook gebeurd maar dat is dan
meteeh de doorbraak geweest, wat dan alweer vooral te danken was aan het zangertje
Franske Heuninck. Dat stemmetje heeft sindsdien nog niemand kunnen evenaren.
Dat lied is ook naar het buitenland gegaan.
Er bestaat een Kongolese versie in het Lingala, dan een in het Japans, het Engels,
het Duits, het Frans, het Zweeds. Het komt ook voor als een ‘German song’ op een
overigens interessante Amerikaanse plaat. Het werd veramerikanizeerd tot een echte
Amerikaanse slow. Het refrein kreeg een zeker ritme zodat de Stille-Nachtklanken
in walsvorm worden gebracht! Het lied zelf wordt gezongen door Tony Sandler, een
Vlaming die in Duitsland en Amerika carriere heeft gemaakt. Dan staat het ook nog
op een Duitse plaat met internationale kerstliederen, gezongen door Bob Benny.
‘Susa Ninna’ is dus wel een voltreffer geweest.
U bedoelt dat dat lied mij wel schatrijk heeft gemaakt. Dat wordt vaak gezegd maar
eigenlijk is dat het lied waaraan ik het minst heb verdiend. Als ik met kerstmis door
het Vlaamse land rij, hoor ik vanop de kerktorens het Susa Ninna uitzenden en in
vele bidhuizen wordt het ook gezongen. Maar niemand heeft er ooit aan gedacht de
tekstof toondichter te gedenken en deze uitzendingen aan het bureau voor
auteursrechten aan te geven!
Waarom werkt u zo graag op teksten van Jozef Simons?
Simons bezong de Kempen zoals hij dat alleen kon. Hij was er mee vergroeid. Een
goede tekst inspireert en draagt zeer veel bij tot het voorbestaan van het lied. De
muziek
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is wel belangrijk maar indien vele schlagers van nu geen drie maanden halen, dan is
het vaak omdat de tekst zo armzalig is.
U had veel waardering voor Jozef Simons.
Heel veel. Simons was werkelijk een ingoed mens. Op zijn begrafenis heeft een
intieme vriend van hem gezegd: Als alle mensen zouden zijn zoals Jef Simons, dan
zou het hier op aarde een hemel zijn. En dit is geen leuk maar een ontroerend detail:
Jozef Simons is gestorven terwijl hij naar Susa Ninna luisterde. Emiel van
Hemeldonck was bij hem en Jozef Simons vroeg hem Susa Ninna nog eens te mogen
horen. Van Hemeldonck heeft het dan zacht op de piano gespeeld en Simons deed
licht met de hand mee. Dat was in 1948, nu 22 jaar geleden.
Nog altijd in Geel bent u zangspelen beginnen te maken. Waarom gebruikt u de term
zangspel?
Het zangspel is een kleinere vorm van de operette. Het is een toneelstuk waarin op
cruciale hoogtepunten een lied wordt ingelast. Het is dus toneel doorweven met
liederen.
Hoe bent u bij dat genre gehomen?
De Duitse en Oostenrijkse operettes waren te zwaar voor onze amateursgroepen. Zij
speelden o.a. De lustige weduwe, Het witte paard, Driemeisjeshuis, enz., maar
eigenlijk ging dat boven hun petje. Toen zei dr. Verwaest mij op zekere dag: we
moeten iets maken van en voor 't eigen volk, iets over het Kempense leven. Dr.
Verwaest was geneesheer en zeer graag gezien bij de boerenmensen, die hij door en
door kende. Hij leeft trouwens nog en is pas 70 jaar geworden. Hij heeft dan het
eerste libretto geschreven met als titel Het leven bloeit open.
Naar zijn eigen getuigenis van nu: een tranerig geval.
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Misschien wel. Maar er zat een diepe ondergrond in, wat in vele operettes niet het
geval is. Verwaest wist op fijnzinnige wijze de gewone, minderbedeelde mens gunstig
te doen uitkomen tegenover de hogere stand. Het ging over een gewone boerenjongen
die in konflikt komt met de hogere stand. Zoiets sprak de Kempense mens aan omdat
hij er zichzelf in terugvond. Het werd in Geel 22 keer opgevoerd, telkens voor een
volle zaal. Men kwam er naartoe met speciale trams uit Aarschot en Turnhout en
noem nu maar verder op. Dat is geweldig geweest.
Hoe verklaart u dat sukses?
Ik heb de muziek zo bewerkt dat een gewone zanger dat kan zingen zoals het er staat.
Bij Strauss en Lehar moesten ze zeer dikwijls passages weglaten omdat die te moeilijk
waren.
Dat sukses is natuurlijk eeit aanmoediging geweest. Wat is er op gevolgd?
't Schoothondje van Mevrouw Pips waarin het konflikt arm-rijk weer het tema is.
Een meisje uit een groot arm gezin is meid bij meneer en mevrouw Pips, die alleen
een schoothondje te verzorgen hebben. Een ander zangspel had als titel De helden
van het land, waarmee de boeren werden bedoeld. Het was er ons om te doen die
stand omhoog te trekken. Dat stuk werd dan ook bekroond door de Boerenbond!
Laatste aktiviteit in Geel: u bent daar ook dirigent van de fanfare geweest.
Niet zonder verwikkelingen. Al onze zangspelen werden opgevoerd in het Vlaams
Huis en ik dirigeerde altijd het orkest. Via de muziek kreeg ik dan met de politiek te
doen. Ik werd gevraagd de Vlaamse harmonie te leiden maar daar moest ik de toelating
van de deken voor hebben, aan-
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gezien er ook een katolieke fanfare bestond. De deken, bij wie het Vlaams Huis op
een zeer slecht blaadje stond, weigerde mij de toelating te geven. Dr. Verwaest en
ik zijn dan naar het bisdom gegaan waar we met de sekretaris gesproken hebben.
Aan het eind van het onderhoud kreeg ik de toelating... want, zei de sekretaris, de
nationalisten zijn ten slotte toch ook katolieken! Natuurlijk lag ik dan overhoop met
meneer de deken. Ik ging hem opzoeken om hem de beslissing mee te delen. Hij
deed de deur voorzichtig open en vroeg waarvoor het was. Ik zei hem waarover het
ging. Antwoord: ik ben nog alleen voor kerkelijke zaken te spreken! Ik had het niet
zo breed en was wel verplicht op die manier een centje bij te verdienen. Wat van de
kerk niet kon komen, kwam van de harmonie!
Om het hoofdstuk Geel te besluiten: ook ‘De purp'ren hei’ werd daar geboren. Hoe
kwam u aan de tekst?
Alleen het lied In de stille Kempen eigenlijk, dat dan nog een bestelling geweest is.
In 1941 kreeg ik van de radio een tekst met het verzoek die op muziek te zetten en
die binnen de drie dagen met orkestratie en al terug te sturen. Dat was voor het
zonneklopperskabaret van Renaat Grassin. Ik heb dat gedaan en het geheel per expres
teruggestuurd. Enkele dagen later heeft Renaat Verbruggen het voor 't eerst gezongen.
*
Als de gastheer komponeert, zit hij gewoonlijk in een luie stoel in zijn kleine
werkkamer. Een piano komt daar niet bij te pas. Op de boekenkast boven staat de
kop van Felix Timmermans naast een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Peer. Dan
is er nog een prachtfoto die hij van dezelfde stad Peer ten geschenke kreeg toen hij
65 jaar werd.
*
In 1943 bent u uit Geel weggegaan. Waarom?
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Er waren op dat ogenblik drie plaatsen van direkteur van de muziekschool vakant
en wel in Merksem, Ekeren en Mortsel. Er was door de stad Antwerpen een eksamen
uitgeschreven voor dat ambt. Ik heb er aan meegedaan, werd aanvaard en in Mortsel
aangesteld. Na de oorlog heb ik de bons gekregen omdat ik van Groot-Antwerpen
een plaats had aanvaard, hoewel anderen, die in dezelfde omstandigheden werden
benoemd, wel mochten blijven.
U had toch meer last.
Niet in Mortsel, daar hadden ze niets tegen mij. Ik werd aangehouden op last van de
gemeente Geel. En dat is dan nog vrij dramatisch geweest. Op een nacht vallen ze
bij mij binnen, toen ik alleen thuis was met mijn tienjarig zoontje Walter en mijn
dochtertje, dat anderhalf jaar oud was. Ze vragen me: zijt gij de toondichter van
Kempenland? Ik antwoord: ja. - Dat is een goeie vangst, zeiden ze met de revolver
op mijn gezicht gericht. Ze sloten me op in de kleerkast om ongestoord het huis te
doorzoeken. Ze vonden een speelgoedrevolver van onze Walter en zeiden toen: hier
hebben we het wapen! Ik werd naar Geel overgebracht waar ik in de gemeenteschool
geïnterneerd werd en waar ik trouwens vele bekenden, zo geestelijke als wereldlijke,
ontmoette. Dan moesten we 20 km te voet naar Turnhout en voor ons uit liep een
estafette om in de dorpen te gaan verwittigen dat we aankwamen, zodat we op een
eigen manier konden worden verwelkomd.
In de kazerne van Turnhout heb ik dan rustig gezeten. Ik had het er niet slecht
want Jozef Simons kwam me bevoorraden. Ik verscheen in Turnhout voor de
onderzoekskommissie, die uit Franssprekenden bestond. De voorzitter nam mijn
dossier en zei tot zijn assessor: Qu'est ce que cela veut dire Kempenland? - Antwoord:
C'est probablement le nom de sa femme! Toen zei de Vlaamse griffier dat het de titel
was van een lied, een lied dat zijn eigen kinderen
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ook zongen! Waarom moet die man dan verschijnen? En toen volgde weer het
verhaaltje van de Dietse kroon die een Duitse zou geweest zijn. Ik ging dan vrijuit
maar later werd ik nog eens opnieuw gedaagd om een getuigenis af te leggen. Ze
hielden me meteen weer vast want ik was lid geweest van een jury voor een
kinderzangfestival in Mol. Dat kostte mij mijn burgerrechten. In 1947 kwam ik in
Antwerpen opnieuw voor: Valvekens heeft daar zo schitterend voor mij gepleit dat
Wagemans, die mijn tweede verdediger was, er weinig aan toe te voegen had. Tot
slot zei de rechter toen tegen mij: ga naar huis en maak nog maar vele schone liederen!
Dat was een prettige opdracht. Hoe stelde u het materieel in die tijd?
Dat is een minder prettige geschienis. Eerst ben ik een paar jaar in het Naamse
geweest, in Assesse, waar mijn broer om gezondheidsredenen verbleef, en daar heb
ik kippen gefokt. Dat zijn wel dingen waar ge met goede moed aan begint, maar dat
lukt allemaal zo maar niet. Ge kunt de kippen geen eieren op kommando laten leggen.
Einde 1947 heb ik dat opgegeven en ben weer naar Antwerpen gekomen. Steuntrekken
was uitgesloten maar ik heb dan zes maanden op het Vlaams Ekonomisch Verbond
kunnen werken, waar ik adressen heb geschreven. Dan kon ik dopper worden en ben
dat ook twee jaar lang geweest. Als mededoppers had ik daar o.m. Maurits Veremans
en andere Vlaamse kunstenaars. Dat was een gemakkelijke stiel maar hij bracht
weinig op.
Ondertussen speelde ik al eens orgel in een cinema maar de dag dat ik dat deed,
mocht ik dan niet gaan doppen. Ik heb ook vijf jaar lang orgel gespeeld in een
restaurant op de Frankrijklei. Eigenlijk was dat een socialistisch lokaal maar Vlaamse
vrienden en kennissen kwamen daar luisteren en er werd daar elke avond uit volle
borst gezongen. Er
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kwamen daar trouwens vele mensen alleen maar om te zingen. Ook Kamiel Huysmans
kwam daar vaak een koude schotel eten en als de baas hem binnen zag komen, zei
hij: hij is daar, wat betekende dat ik Peter Benoit moest spelen en zeker Mijn
Moederspraak moest laten horen. Op zekere dag vroeg Huysmans dan toch: Wie is
die organist? Zei de baas: een Limburger. Ik had het gedacht, zei Kamiel, alle grote
artiesten komen uit Limburg!
Ik heb in die tijd ook veel bals gespeeld, samen met andere ontslagen muzikanten.
Vooral was ik veel op stap met Marcel Oger, alias Mark Liebrecht, die altijd rapper
en slimmer is geweest dan wie ook. Hij hield toen een muziekwinkel, maar speelde
toch mee in ons orkestje. Hij zei dat hij het wel niet nodig had maar hij trok toch
mee op met zijn contrabas en ik met mijn akkordeon. We hebben in die miserietijd
toch nog veel plezier gemaakt. Vooral met Mark, die altijd optimist is gebleven. We
gingen ook op familiefeestjes spelen, bij huwelijken en zo, zelfs op feesten van Joden.
Ik heb ook een hele tijd in twijfelachtige kroegen gespeeld. Je moest om den brode
van alles doen.
En in die tijd dan is ‘Op de purp'ren hei’ ontstaan.
Als operette dan toch. Het lied was er al vroeger gekomen, zoals ik u verteld heb.
Toen ik direkteur was in Mortsel had ik Eugeen de Ridder leren kennen. Hij was
onderwijzer aan een stadsschool in Antwerpen en had al veel liederen geschreven.
Hij was het die me voorstelde een operette te maken. Hij zou rondom het bestaande
lied een tekst of een verhaal opbouwen en voor dat libretto zou ik dan een reeks
liederen op muziek zetten. Hier ging het dus wel degelijk om een operette en niet
meer om een zangspel. De liederen, die erin voorkwamen, zijn vlug mondgemeen
geworden.
De eerste opvoering had plaats in 1947 in de Concordia-schouwburg met als
hoofdakteurs Renaat Verbruggen, Mia
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van der Meersch en Erik Lund. De opvoering werd drie keer herhaald en was een
sukses.
En is een sukses gebleven.
Het is de doorbraak geweest. Ze werd overal gespeeld o.m. door de bekende groep
de Florquins in Antwerpen, wel 300 keer, vaak voor de Vrienden van Scheut, verder
ook door veel amateursgroepen, zeker ook 250 keer. Ook in Zuid-Afrika wordt die
operette veel opgevoerd. Ik ben er onlangs geweest en heb van die uitvoeringen
bijgewoond. Ze hebben daar niet zoveel en ze zoeken overal naar werk dat ze kunnen
gebruiken. Er wordt daar weinig nieuwe volksmuziek geschreven. Ze hebben daar
op verschillende plaatsen al meer operettes van mij opgevoerd in het Zuidafrikaans.
Verleden jaar heeft de televisie van Budapest Op de purp'ren hei gevraagd en ze
heeft de tekst laten vertalen. Verder is Bert Broes, de tekstschrijver van Miel Cools,
met de vertaling in het Duits bezig.
Onlangs werd ze ook nog in de Koninklijke Vlaamse Opera opgevoerd.
Dat was een van de schoonste momenten van mijn leven. Het was in 1968 en er werd
daar serieus werk van gemaakt. Renaat Verbruggen, die het werk van vroeger kende,
heeft het geregisseerd. Er is misschien nooit een Vlaamse operette geweest die het
zo gedaan heeft. Er zijn 19 opvoeringen geweest, vrijwel altijd voor een volle zaal.
De mensen kwamen van overal. Renaat Verbruggen heeft toen voor de televisie
gezegd dat Op de purp'ren hei gerust naast de buitenlandse operettes mocht staan.
U hebt nog andere operettes gemaakt.
Samen met Eugeen de Ridder nog twee, 'n Zoen valt uit de hemel was de volgende.
Twee kunstenaars liggen in een hooiopper en ineens tuimelt daar een boerenmeisje
naar
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beneden. Daar ontstaat dan de verhouding stadsjongenplatteland, een tema waarvoor
Eugeen de Ridder een uitgesproken voorliefde had. Een andere operette volgens
hetzelfde procédé is nog geweest Rineke.
Wanneer heeft het leven zich voor u dan weer genormalizeerd?
In 1957 is de redding gekomen. Ik ben toen muziekleraar geworden aan het Technisch
Instituut voor meisjes van de Zusters Ursulinen in Hasselt. Dat was eindelijk weer
normaal ademen. Ik ben dat geweest tot in 1968; toen ben ik met vervroegd pensioen
moeten gaan om gezondheidsredenen.
U hebt ongeveer 250 liederen getoonzet. Welke zijn de beste volgens u en welke
hebben het meest sukses?
De beste zijn die van de eerste periode: Kempenland op tekst van Jef Simons,
Rozemarijntje op tekst van Bert Peleman, Voor outer en heerd ook op tekst van Jef
Simons. Nog zo een lied waar ik miserie mee heb gehad. Toen de schoolstrijd woedde
in 56 of 57 zijn de katolieken dat lied op de straat gaan zingen en ineens was dat hét
strijdlied geworden. Op de avond van de dag dat dat lied in de straten van Antwerpen
had geklonken, kwamen tegenmanifestanten met opgestoken vuist het restaurant
binnen waar ik speelde. Ze beweerden dat ik dat lied speciaal gemaakt had voor de
schoolstrijd van 1958, daar waar het in 1943 al was ontstaan! Ik heb zelfs het
handschrift van Jozef Simons moeten laten zien, die al tien jaar vroeger was overleden.
Daar ik wilde proberen mijn plaats niet te verliezen, liet ik aan Kamiel Huysmans
vragen of hij er niets voor wilde doen. Antwoord: ‘Wie zijn gat verbrandt, moet op
de blaren zitten.’ En ik was mijn broodwinning kwijt.
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We waren uw beste liederen aan 't opsommen...
Natuurlijk is Susa Ninna daar bij en dan zeker Op de purp'ren hei dat nu al sinds
1942 wordt gezongen. Zoek nog maar eens een lied dat het na 28 jaar nog doet. Als
er Vlamingen binnenkomen in ontspanningsgelegenheden aan de Rijn of zelfs in
Roemenië dan weten ze daar wel wat er moet gespeeld worden. Ik vind dat dat een
bewijs is dat dat lied door het volk gewild is.
Zou u een karakteristiek kunnen geven van uw liederen?
Ik denk dat het ergens staat tussen het kunstlied en het chanson. Het is mijn doel
zingbare liederen te schrijven voor de massa, maar liederen die door goede teksten
en volkse melodieën verantwoord zijn. Ik wil volks zijn maar ik wil boven de grond
blijven, ik probeer liederen te maken met een minimum aan niveau.
Hoe moet de tekst zijn voor een goed lied?
Een tekst moet eerst de moeite waard zijn, vooral voor een volks- of massalied. Elke
strofe mag haar eigen uitdrukking hebben maar het hoogtepunt zou op dezelfde plaats
moeten liggen om overeen te stemmen met de expressie en de melodie of de
melodische onderlijning. Ik werk dus het liefst met goede volkse gedichten en die
vond ik bij Simons, Verwaest, Peleman, De Ridder en ook bij Omer Waegeman, die
mij Mijn zoet lief was een weverkijn bezorgde.
Uw muziek, uw liederen en komposities zijn bij velen zeer populair maar er zijn er
ook velen die ze scherp aanvallen.
Ik weet dat. Maar ook de moderne schlagermuziek wordt door velen aangevallen en
daar houdt men minder rekening mee. Er wordt gezegd dat ik te romantisch ben voor
deze tijd. Ik wil dat niet eens ontkennen. Ik weet alleen dat er in dit land duizenden
zijn die dat ook zijn en van mijn
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muziek houden. En druipen de moderne schlagers niet van romantiek, zelfs veelal
van stroperige sentimentaliteit?
Maar wij worden unfair behandeld. Als onze liederen - niet alleen die van mij
maar van al mijn kollega's - geregeld in de lucht zaten, zou de populariteit van onze
muziek ook verhogen. Nu worden wij geweerd: wij krijgen geen kans in radio en
televisie. Er bestaan van ons nochtans uitstekende platen, die modern zijn opgenomen.
Maar ergens zitten wij niet in de business, en de platenindustrie schijnt nog alleen
dat te zijn. En ook onze eigen mensen laten ons in de steek. De Vlaamse Nationale
Zangvereniging zou onze beste manager moeten zijn. Vroeger vroeg zij geregeld
nieuwe liederen, nu doet ze er niets meer voor. Alleen de oude liederen worden nog
gezongen en op nieuwe wordt niet meer gewerkt. Daar moesten wij een kans krijgen.
Het werk van het A.N.Z. is verdienstelijk wat de zangkoren betreft maar het bereikt
de massa niet.
Zou uw muziek niet voorbijgestreefd zijn?
Ik geloof dat niet en ik word dat best gewaar als ik optreed voor een volks publiek,
of dat nu voor de grote gezinnen is, voor vrouwenbonden, Davidsfondsafdelingen
of werkliedenbonden. Daar hoor ik hoe graag ons volk zingt. En men kan nu smalen
en weer zeggen dat dat een speciaal publiek is, maar hebben die dan ook niet het
recht liederen te zingen die hen aanstaan? Hier bij ons probeert men ze kapot te
maken door te zeggen: dat is typisch Vlaams en dat is dan volks in de slechte
betekenis. Maar wat wordt zonder enige schaamte veel gezongen in Polen, Roemenië,
Italië, Ierland en noem maar op? Volkse liederen! Die mensen hebben niet de
complexen waar sommigen hier in Vlaanderen zo graag in ploeteren.
Elke keer als ik ergens optreed, vragen de mensen mij: waarom zingt ge die liederen
niet in de radio? Wij horen ze graag en dan zouden we ze kunnen leren. En dat is zo.
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Als radio en televisie onze liederen gelijke kansen gaven, dan zouden ze ook meer
in zijn en de jeugd zowel als de rijpere leeftijd zouden ermee gediend zijn. Hoe komt
het dat vrijwel iedereen de teksten kent van schlagers en chansons? Omdat hetzelfde
lied op een dag tot twee, drie keren toe wordt uitgezonden. De programmators zouden
daar nuttig werk kunnen doen maar ze moeten er wat voor voelen en niet altijd alleen
hun eigen voorkeur opdringen. In de positie waar zij staan, is dat niet helemaal eerlijk.
Er wordt u wel eens verweten dat u geen grote muziek schrijft.
Mag ik dan niet het recht opeisen te zingen zoals ik gebekt ben? Ik heb me altijd
gehouden aan het volkslied en aan het genre van de operette en ik heb geen andere
pretentie. Kan het geen verdienste zijn in dat genre iets te presteren?
Zou u andere muziek hebben geschreven indien u een ander leven had gehad, indien
u niet zo druk had moeten bezig zijn, indien u meer faciliteiten had gehad?
Het zou kunnen maar ik twijfel eraan. De drang om volksliederen te schrijven, zat
er bij mij in. Orkestraal heb ik niet geschreven, wel bewerkt.
Vindt u het verkeerd met de mode mee te gaan, of meent u dat u iets te verdedigen
hebt?
Ik vind wel dat men zich moet aanpassen aan zijn tijd, b.v. wat het ritme betreft. Dat
heb ik in mijn laatste operette Bengel gedaan. Die werd voor 't eerst opgevoerd in
Peer toen ze daar het zeshonderdjarig bestaan van de stad vierden. Een gezelschap
heeft die operette 18 keer opgevoerd. Het gaat daar over een tiener, een meisje dat
zeer modern is maar toch bewijst dat ze uit de goede stof gesneden is. De operette
is nu klaar voor de opera, laten we hopen dat het iets wordt. Wel wordt ze al gespeeld
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in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zijn we trouwens goed bezig binnen te raken. De
dichteres Sita de Kock vertaalt nu al mijn liederen. Er zijn er al tien klaar. Ook de
operettes zijn vertaald. Er wordt ginder niet gemakkelijk in 't Vlaams gezongen: het
moet omgezet worden in 't Zuidafrikaans. Zij hebben geen toondichters en moeten
dus elders zoeken wat ze nodig hebben. De bekende Zuidafrikaanse liederen die wij
kennen, zijn eigenlijk Engelse melodietjes waarop de Zuidafrikanen eigen teksten
hebben geschreven toen ze in de kampen van de Engelsen zaten opgesloten.
Uw grote konkurrent is het zogenaamde luisterlied. Kunt u dat waarderen?
De tekst kan ik meestal waarderen maar de toonzetting is qua melodie en harmonie
niet altijd erg origineel. Miel Cools is totnutoe een uitzondering: die zijn teksten zijn
goed en hij doet het ook als muzikant. Ik zelf heb heel wat muziek geschreven op
teksten van Louis Verbeeck. B.v. Dag, juffrouw Lente. Dan is er ook Broertje, een
modern wiegelied waar vader in 't ootje wordt genomen. Het gevaar van het luisterlied
is dat het zich eentonig herhaalt, dat het zo weinig afwisseling te bieden heeft. Ik
tracht nog altijd dat soort liederen te maken dat door het volk kan worden
meegezongen.
Er worden nu veel oude liederen modern bewerkt. Wat denkt u daarvan?
Ik vind dat zeer goed als ze het lied niet verkrachten. Als het met smaak gedaan
wordt, vind ik het een uitstekende manier om het oude lied bij het volk te brengen.
De Beatles doen het ook maar zij staan op het voorplan en krijgen de kans om zulke
dingen in optimale kondities te brengen. De Vlaamse komponist daarentegen staat
in de hoek. Ik heb eens gevraagd of, als ze op de radio een half minuutje over hadden,
ze dan een lied van ons zouden geven. Dat
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kon niet. Nu doen ze het soms toch, maar dan geven ze bijna altijd een Vlaamse
draak om het volk te degouteren. Als men hun dan vraagt: waarom doet u dat? dan
is het antwoord altijd: we hebben niets anders. Wel is het mogelijk hetzelfde onnozele
Hollandse liedje drie keer op dezelfde dag te horen. Er loopt een gouden draad van
de producers naar de programmators. Ik heb nu zes liederen gemaakt voor Will Ferdy,
op teksten van hem. Voor hem doe ik wat nu veel gedaan wordt: op een aria van
Bach als background plaats ik een melodie. We zullen zien wat het zal geven.
Ik vermoed dat het u niet moeilijk zou vallen een hartewens bekend te maken.
Nee, helemaal niet. Ik heb er zelfs twee. Ik zou het prettig vinden als ze op de radio
om de week of om de veertien dagen, maar altijd op hetzelfde uur, een mooi Vlaams
liedje zouden laten horen, ik bedoel niet een schlager of chanson. De jeugd krijgt nu
alles wat ze verlangt maar ze zou ook het andere moeten leren kennen om het
eventueel te waarderen. En de mensen van meer dan 25 hebben toch ook het recht
te krijgen wat ze graag horen.
En dan mijn dierbaarste wens zou toch zijn dat Op de purp'ren hei eens als
televisieprogramma zou gaan. Het decor staat in Bokrijk klaar en daar zit zelfs veel
kleur in. Iedereen krijgt toch een eigen show, die gewoonlijk zeer veel geld kost.
Zou dan dat Vlaamse werk, dat in de Koninklijke Vlaamse Opera toch heeft bewezen
dat het vele, vele Vlamingen aanspreekt, ook niet eens een kansje mogen krijgen?
Uitzending: 8 mei 1970.

Handtekening van Preud'homme met eerste maat van ‘Kempenland’
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Paul Struye
Washingtonstraat 79, Brussel
Het eerste wat mij op dit ogenblik opvalt, is dat u de arm in een verband draagt. Dat
is toch niet van het skiën?
Helaas nee en het is ook geen verwonding die ik op het slagveld heb opgedaan. Het
is zelfs geen arbeidsongeval want het is niet in de senaat gebeurd. Het is weinig
eervol het te zeggen maar ik ben eenvoudig in mijn badkamer uitgegleden met een
gebroken arm als resultaat.
Hindert het u erg?
Het duurt me te lang. Gelukkig is het mijn linkerarm en kan ik mijn rechterhand
blijven gebruiken om te schrijven.
Zoals elke maandag blijkt uit het hoofdartikel van ‘La Libre Belgique’.
Ja dat moet u niet opschrijven, maar dat schrijf ik elke zondagmorgen in mijn bed
om zo aktueel mogelijk te kunnen zijn.

Joos Florquin, Ten huize van... 8

279
Ik bewaar dat geheim. U bent voorzitter van de senaat en minister van staat. Welke
is de hoogste titel?
Voorzitter van de senaat.
Dat betekent de tweede burger van het land, of nummer één direkt na de koning.
Ja. Eigenlijk sta ik in waarde gelijk met Achilles van Acker, de voorzitter van de
kamer, maar ik kom toch vóór hem omdat ik spijtig genoeg vier maanden ouder ben.
Vroeger heeft er wel enige konkurrentie bestaan tussen de twee voorzitters en er zijn
zelfs konflikten geweest. Het argument van de senaat was: wij zijn de hoge
vergadering want de prinsen maken er deel van uit en die zijn geen lid van de kamer.
In alle landen spreekt men van een eerste en een tweede kamer. Wij zijn de eerste.
Waarop dan vanuit de kamer het argument kwam: wij zijn de vertegenwoordigers
van het volk net als u of meer dan u.
Om dat even te illustreren: ten tijde van Beernaert had er een vaderlandse
plechtigheid plaats waarop koning Leopold II werd verwacht. Naast de zetel van de
koning stonden twee fauteuils, een rechts en een links. De voorzitter van de senaat
kwam eerst aan en ging in de rechtse zetel zitten. Toen verscheen de voorzitter van
de kamer en zegt tot die van de senaat: u zit op mijn plaats. De andere repliceert: nee
dat is mijn plaats, die komt mij toe. Goed, zegt de voorzitter van de kamer, dan ga
ik op uw schoot zitten! Nu is men natuurlijk veel ernstiger geworden!
U bent nu al 17 jaar voorzitter van de senaat - toen u het 15 jaar was, werd u
trouwens gevierd. Eigenlijk bent u het sinds 1950 maar er is in 1954 een onderbreking
geweest van vier jaar. Waarom was er die onderbreking?
Omdat het een andere meerderheid was. Het was de tijd van de socialistisch-liberale
regering Van Acker-Liebaert, de
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tijd van de schoolstrijd dus. De voorzitter van de senaat was toen een liberaal, nl.
Robert Gillon, die nu de deken van jaren is in de senaat.
Er werd wel eens gezegd dat u verwoede tegenstrevers bent geweest.
Gillon heeft daar zelf publiek op geantwoord, toen hij bij de viering die u vermeldde,
zei dat ik hem maar eens moest signaleren hoe en wanneer dat scherp antagonisme
zich had laten gelden. Dat zijn zo van die dingen die worden verteld.
Als voorzitter van de senaat houdt u wel het rekord?
Nee, de prins de Ligne is het nog langer geweest!
U vindt de senaat natuurlijk een nuttige instelling.
U kunt toch niet verwachten dat ik ga zeggen dat hij nutteloos is!
Nee, maar er wordt soms gezegd dat één kamer voldoende en goedkoper zou zijn.
In alle eerlijkheid meen ik dat de senaat zeer nuttig is. Wij weten allen bij ervaring
dat een tweede debat de mogelijkheid schept nog heel wat te verbeteren. Na het eerste
debat in de kamer is het probleem in de pers en de openbaarheid gekomen en wordt
erop gereageerd in brede kring: de tweede kamer kan met deze reakties rekening
houden.
Dat is toch ook zo in de wereld van het gerecht. Ik ben advokaat en kan het weten.
Ik vind het goed dat er twee rechtbanken bestaan. Ge kunt niet zeggen dat de leden
van de rechtbank van eerste aanleg hun vak niet kennen. En toch wordt hun vonnis
soms vernietigd door het Hof van Beroep. En dan is er nog het Hof van Kassatie.
Dat kan de rechtspraak maar verstevigen en de rechtvaardigheid dienen.
Daarbij komt nu dat sinds enkele jaren het nut van de senaat nog sterker blijkt
door de verdeling van de werk-
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zaamheden. Vroeger waren er slechts zeven begrotingen en kon men de dingen
zachtjes aan doen maar nu zijn er 23. Die kunnen niet fatsoenlijk behandeld worden
als de taken niet worden verdeeld. En dat gebeurt nu ook. Een begroting, die in de
kamer lang werd besproken, krijgt in de senaat een korter debat.
U bent geografisch dan toch een Vlaming want u werd in Gent geboren op 1
september 1896, wat betekent dat u dit jaar de 75 haalt. Voelt u zich ook Vlaming?
Ik zal u een kordaat antwoord geven: ja en nee. Maar ik ben toch niet in Normandië
geboren! Het klinkt wellicht verouderd wat ik nu zeg maar ik voel me Belg en voel
er mij ook goed bij. Ik voel me even goed thuis in Gent als in Luik. Ik ben het beste
en levende bewijs dat Destrée ongelijk had toen hij in zijn brief aan de koning schreef:
Sire, il n'y a pas de Belges. Het is een vraag die mij vaak in het buitenland wordt
gesteld: bent u Vlaming of Waal? Ik zeg onveranderlijk: ik weet het niet. Mijn vader
was van Gent, mijn grootouders van Ieper. Mijn moeder was van Venviers en haar
vader was van Spa. Mijn overgrootouders kwamen uit Mons. Zeg het mij nu eens.
Ik woon sinds 50 jaar in Brussel. Zowel mijn loopbaan als advokaat als mijn politieke
carrière was altijd fifty-fifty verdeeld. Maar ik heb b.v. meer kassatiezaken gepleit
in het Nederlands dan in het Frans. Als ik de Vlaamse Leeuw of de Valeureux Liégeois
hoor zingen, zing ik altijd mee met hetzelfde plezier en dezelfde overtuiging. Het is
wel de reden waarom ik altijd genuanceerd ben geweest in mijn stellingen. Het is
anders niet altijd een makkelijke positie: in mijn jeugd al werd ik door de franskiljons
beschouwd als een flamingant en de flaminganten doodverfden mij als franskiljon.
Men beschouwt u doorgaans toch als een franskiljon, als iemand die voor de
overheersing is van het Frans in België.
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- Ik heb de bepaling in Van Dale nog eens extra nagekeken. - Aanvaard u deze
karakteristiek?
Zeker niet. Dat nooit.
U staat met uw sensibiliteit toch korter bij het Franssprekende kamp.
Dat hangt er nog van af. Wat sommige problemen betreft, sta ik korter bij de
Vlamingen dan bij de Franssprekenden. Wanneer de Vlamingen klagen dat ze in
Brussel hun rechten niet hebben, dan begrijp ik ze en sta ik aan hun kant: ik aanvaard
niet dat er voor de Vlamingen in Brussel niets gedaan wordt. Ik heb de Vlaamse zaak
in Brussel sinds 50 jaar veel vorderingen zien maken en ik voel dat het nog niet
genoeg is.
In 1933 heb ik de openingsrede gehouden voor Le Jeune Barreau. Ik sprak over
Jan Frans Vonck, die samen met Van der Noot de belangrijkste figuur is uit de
Brabantse Omwenteling tegen Jozef II. Mijn besluit was: Jan Frans Vonck was een
voorbeeld van tweetaligheid. Dat is zelfs kurieus te illustreren. Toen hij de eerste
keer moest vluchten, ging hij naar het Noorden, de tweede keer naar Frankrijk. De
Brusselaars zouden het als een plicht moeten beschouwen tweetalig te zijn: het zou
dan in het land veel beter gaan. Dat is een heel schandaal geweest: men kon niet
aanvaarden dat een redenaar van Le Jeune Barreau zich voor de tweetaligheid uitsprak.
Aan de andere kant hebben de radikale Vlamingen altijd gemeend dat ik niet ver
genoeg ging en ze hebben mij altijd beschouwd als een franskiljon van de oude tijd.
*
De Washingtonstraat ligt in Elsene. Het is in deze straat dat Ernest Claes de laatste
jaren van zijn leven heeft gewoond en in dit gebouw (nr. 163) zijn we bij hem nog
ten huize geweest.
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Als men bij senaatsvoorzitter Struye op bezoek komt, wordt men in dit salon
ontvangen. Er staan twee opvallende foto's: de voorzitter met prinses Margaret en
gededicaceerde foto's van de koning en de koningin van Tailand.
Deze porseleinen vaas komt uit Formosa evenals deze ton in keramiek, die als
zitje wordt gebruikt. De zware antieke Hollandse kast komt uit het familiebezit.
Dit Cirkus werd geschilderd door Emile Jean Braun, bekend industrieel van beroep.
*
Hoe was de geestelijke sfeer in uw familie?
Mijn vader was geneesheer en heeft nooit aan politiek gedaan. Hij was een voorbeeld
van verdraagzaamheid in een tijd dat de katolieken en de liberalen mekaar heftig
bestreden. Hij was b.v. geabonneerd op twee kranten: La Flandre Libérale en Le
Bien Public, die hij allebei las. Hij beschouwde dat als zijn plicht want hij wou
neutraal zijn. Ik zou niet kunnen zeggen voor welke partij hij gestemd heeft al
vermoed ik dat hij op het einde van zijn leven katoliek stemde. Dat was werkelijk
een markante eigenschap van hem: respekt hebben voor de opvatting van iedereen
en hij is het die mij van jongs af geleerd heeft de opvattingen van anderen te
eerbiedigen. Mijn moeder kwam uit een zeer katolieke Waalse familie.
In Gent geboren en zijnde wat u bent, zou ik zeggen dat u door de jezuïeten werd
gevormd.
Is dat bedoeld als kompliment of is het een afkeuring?
Een konstatering. Wie door de jezuïeten werd gevormd, kreeg een sterk merk mee,
een merk dat de leerlingen behouden zelfs als ze andere wegen opgaan.
In elk geval heb ik mijn humaniora gedaan in het Sint-Barbarakollege in Gent bij de
jezuïeten. Ik vraag mij af hoe
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ze het kollege nu noemen want de heilige Barbara werd van de kalender afgevoerd
omdat ze niet zou bestaan hebben.
Heeft iemand een speciale invloed op u gehad?
Als ik een naam zou noemen dan is het die van pater Bamps, die onze leraar van de
retorika was. Hij was een zeer fijne geest, een beetje jansenistisch in de goeie zin en
eigenlijk niet zo erg populair in het kollege. Wat de grote lijnen en principes van
godsdienst en kultuur betreft, heeft hij op mij zeker invloed gehad. Nu besteedde hij
wel meer aandacht aan mij omdat ik de eerste was in al mijn klassen en op het einde
van mijn studie de gouden medaille kreeg.
Als in 1914 de oorlog uitbreekt, bent u 18 jaar. U was toen al met uw rechtsstudie
begonnen. Waarom koos u de rechten en niet de geneeskunde b.v.?
Ik heb er nooit een ogenblik aan gedacht geneesheer te worden en mijn vader heeft
mij nooit in die richting aangemoedigd. Het is een verheven beroep maar lastig en
moeilijk voor het familieleven. Daarbij waren de mensen vaak ondankbaar. Mijn
vader was niet entoesiast over zijn beroep.
Ik was geen matematicus - wiskunde was zeker niet mijn beste vak - maar ik was
sterk in geschiedenis, literatuur, talen, welsprekendheid en zo lag het voor de hand
dat ik advokaat zou worden, al ben ik aan die studie zonder enige geestdrift begonnen.
Dat kwam door de opvatting die ik had van het beroep van advokaat: het stond me
niet aan te pleiten voor om 't even wie. Ik wilde verdedigen wat ik wilde. Nu is een
advokatencarrière geen bestendige kamp voor vrijheid en rechtvaardigheid. Ik
verdedig meneer Jansens tegen meneer Peeters omdat meneer Jansens eerst bij mij
is gekomen want indien meneer Peeters een half uur vóór meneer Jansens bij mij
was geweest, dan had ik meneer Peeters tegen meneer Jansens verdedigd. Ik heb
maar
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later ingezien dat de absolute waarheid niet bestaat en dat er in elke zaak altijd iets
te verdedigen is.
In 1914 onderbreekt u uw studie en u meldt zich als vrijwilliger bij het leger. Wat
voor een ervaring is de oorlog voor u geweest?
De oorlog heeft mij alle soorten mensen leren kennen, van alle standen en alle
filozofische overtuiging. Hij heeft mijn geestelijke horizon in ruime mate verruimd.
Ik was een bourgeois, een typische bourgeois, en heel mijn familie was bourgeois.
Ik heb die kastegeest in de oorlog kunnen doorbreken en dat is een groot voordeel
geweest.
Bij welk wapen hebt u gediend?
Ik was brancardier bij de karabiniers. Eigenlijk is het zo gegaan: ik ben eerst naar
Nederland gevlucht - om over de grens te raken heeft een passeur mij door de
prikkeldraad geholpen - en vandaar ben ik via Engeland naar Frankrijk gegaan. Bij
het eerste medisch onderzoek vonden ze dat ik niet erg kloek was en ze plaatsten me
in de gezondheidsdienst. Ik volgde een kursus in het kamp van Auvours en werd
daarna als ‘infirmier’ in de hospitalen tewerkgesteld. Dat stond me niet erg aan en
ik vroeg om naar het front te gaan maar mijn superieuren wilden dat niet toestaan,
omdat ze vonden dat ik daarvoor te zwak van gestel was. Ik heb dan een brief
geschreven aan koningin Elisabeth opdat zij er zou tussenkomen en drie weken later
stond ik aan het front.
Hebt u daar iets van de frontbeweging geweten?
Ik heb er over horen spreken maar in mijn regiment is er niets gebeurd, ik heb er
tenminste geen konflikten gekend. Ik ben ook de hele tijd gewoon brancardier geweest,
die na een tijdje korporaal werd maar het niet verder heeft gebracht dan sergeant!
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Bij het offensief van oktober 1918 werd u gewond. Erg?
Er kwam een kleine granaatscherf terecht in mijn hoofd maar dat bleek gelukkig niet
erg te zijn. Dat is gebeurd in de omgeving van Oostrozebeke, toen we op weg waren
voor het offensief van Roeselare.
Mocht u na de wapenstilstand afzwaaien?
Vrij vlug ja. Ik ben nog wel een jaar in uniform gebleven maar ik kreeg toch de
toelating de kolleges aan de universiteit te volgen. Men heeft toen veel begrip gehad
voor de universitairen die uit de oorlog kwamen: wij mochten onze eksamens per
gedeelten afleggen en zo konden we vlugger klaarkomen.
In oktober 1920 bent u zover want dan wordt u advokaat bij het Hof van Beroep in
Brussel. Waarom Brussel en niet Gent?
Wel het zal u verwonderen maar hier heeft de taalkwestie een rol gespeeld. Mijn
moedertaal was Frans en ik had heel mijn studie in het Frans gedaan. Mijn kennis
van het Nederlands was niet goed, om niet te zeggen gebrekkig. Ik was na de oorlog
zeer onder de indruk van de Vlaamse Beweging en ik was er absoluut van overtuigd
dat men zou komen tot de vervlaamsing van het rechtswezen. Ik was in mijn kringen
wel de enige die dat geloofde want iedereen had veel meer vertrouwen in een uitspraak
die aan Pirenne werd toegeschreven: ‘Les derniers miasmes...’ Hoe zou u dat vertalen?
Miasma, uitdamping van rottende stoffen, een stof die bezwangerd is met ziektekiemen.
Heb ik intussen in het woordenboek opgezocht!
Zoiets is het. ‘Les derniers miasmes du flamingantisme se sont dissipés au clair soleil
de la victoire française!’ Dat

Joos Florquin, Ten huize van... 8

287
was het klimaat. Maar ik geloofde daar niet in want ik was ervan overtuigd dat de
Vlaamse Beweging een volksbeweging was, die met de algemene strekking van de
nationaliteiten meeging. Ik redeneerde dan aldus: als ik in Gent blijf, zal ik
gehandicapt worden omdat ik geen honderd percent Vlaming ben, omdat ik iemand
ben van Franse kultuur. In Brussel daarentegen zal mijn tweetaligheid mij dienen en
zal ik ze nog kunnen verbeteren. Ik zal in Brussel dus beter kunnen werken. Ik heb
gelijk gehad.
U hebt Pirenne nog als professor gehad. Hoe was hij?
Een merkwaardig professor, een klare geest vol leven en geestdrift, die een schets
van de geschiedenis briljant kon typeren. Ik heb nooit een professor gekend die met
zoveel vuur en intelligence doceerde. Ik heb ook nog Paul Fredericq als professor
gehad. Dat was iemand van een heel ander genre: klaar, duidelijk, zakelijk en zeer
vriendelijk. Hij gaf de Nederlandse letterkunde aan de germanisten. Een van mijn
studiegenoten, die altijd een van mijn beste vrienden is gebleven, is Paul Heymans,
de broer van de Nobelprijswinnaar. Hij was al op het kollege mijn studiemakker
geweest.
U bent 18 jaar bij het Hof van Beroep advokaat geweest. Welke zijn de belangrijkste
zaken die u gepleit hebt?
Ik heb nooit voor het Assisenhof gepleit. Ik heb mijn stage gedaan bij Thomas Braun,
die een groot talent was en specialist in industrieel recht.
U hebt met hem over die specialiteit een boek uitgegeven.
Ja, Précis des Brevets d'Invention. Dat is voor een leek niet erg spektakulair. In 1938
ben ik dan advokaat geworden bij het Hof van Kassatie, wat ik nog ben. Verleden
jaar was ik nog stafhouder van het Hof van Kassatie.
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U hebt toch enkele merkwaardige dingen meegemaakt in die vooroorlogse tijd.
Ik heb inderdaad ten tijde van de rexisten in een aantal persprocessen gepleit. Ik had
in de Volkenbond stelling gekozen voor Abessinië tegen Italië en ik had in La Libre
Belgique een grote kampanje gevoerd om de door de Volkenbond uitgesproken
sankties tegen Italië te doen aanvaarden en toepassen. Die houding wekte de
verontwaardiging van alle reaktionairen en in het Antwerps blad Rénovation werd
ik door Armand Janssens aangevallen, die mij beschuldigde vrijmetselaar te zijn net
als Van Zeeland, Orban, Albert Janssens en nog anderen. Ik liet dat maar gaan maar
de direkteur van La Libre Belgique kreeg brieven van lezers die vroegen waarom
Struye daarop niet reageerde. Ik heb die man dan een proces moeten aandoen, dat ik
trouwens gewonnen heb. Ik had 15.000 frank schadevergoeding gevraagd: ik heb
voldoening gekregen maar ik heb er nooit een cent van gezien! Het is wel een bewijs
dat de passies in die tijd zeer hevig waren.
In 1945 werd u professor aan de katolieke universiteit te Leuven en u doceerde daar
plichtenleer - déontologie professionelle.
Ik heb daar meester Bratford vervangen, die in de laatste maanden van de bezetting
werd vermoord.
Wat is het belangrijkste van de plichtenleer voor een advokaat?
De voornaamste plicht is eerlijk te zijn in de keuze van de processen, in de middelen
van de verdediging en in de betrekkingen met de tegenstrevers. Hij moet eerbied
hebben voor de opvattingen van de anderen en mag zijn tegenstrever nooit onverwacht
overvallen. Hij moet onafhankelijk zijn van de politieke macht en van de rechterlijke

Joos Florquin, Ten huize van... 8

289
macht en hij moet de belangen van zijn kliënt en de waarheid boven zijn eigen
voordeel kunnen plaatsen. Hij moet een proces kunnen pleiten, waarvan hij weet dat
het hem nadeel zal bezorgen. Als het zo moet, dan moet het ook zo.
*
De eetkamer van de gastheer is een eenvoudig vertrek met een echte open haard. Op
de schoorsteenmantel staat een oud beeld van Maria en her en der op de consoles
tinnen voorwerpen.
De werkkamer van de heer Struye is een echt studeervertrek waar de boeken, de
zware studieboeken over de rechtswetenschap, de toon aangeven.
Hier en daar is er een souvenir: de soldatenhelm uit de oorlog, de reisfoto die
vertelt dat alpinisme de geliefkoosde sport was, en onder Sint-Ivo, de patroon van
de advokaten, de frontpagina van de Pourquoi Pas met de karikatuur van de heer des
huizes.
Ernstiger is deze kop van hem, die werd gemaakt door een van zijn stagiairs August
Marin, een veelbelovend dichter, die in de oorlog sneuvelde.
Van de 25 buitenlandse eretekens die voorzitter Struye bezit, hangt er hier een:
het Grootlint in de Orde van de Drievuldigheid, dat hem door de keizer van Ethiopië
werd verleend.
En dan zijn er de foto's van de mensen voor wie de gastheer waardering heeft:
koning Leopold III, Henri Jaspar, generaal de Gaulle, Tsjang-Kai-sjek.
*
Komt dan de oorlog van 1940. U richt in juni 1940 al, dat is amper één maand na
de bezetting, samen met meester Logelain, de klandestiene ‘Libre Belgique’ op.
Waarom?
Ik kon geen soldaat zijn en ik vond dat het mijn plicht was iets te doen. Ik had al
jaren meegewerkt aan La Libre Bel-
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gique en ik vond het normaal in die richting iets te ondernemen.
U hebt wel zeer vroeg gereageerd?
Ik heb nooit wanhopig gereageerd, ik heb altijd vertrouwen gehad in de toekomst,
ik ben nooit een defaitist geweest.
U hebt heel de bezetting door meegewerkt aan deze klandestiene krant, eerst als
beheerder, later als redakteur en als verspreider. Waar werd het blad gedrukt?
Het verscheen eerst gestencild, later gedrukt. Waar het gedrukt werd, weet ik niet.
Ik kende ook de oplage niet en wist niet hoe het verspreid werd. Er werden mij een
aantal nummers bezorgd, die ik via de post verder stuurde of in brievenbussen ging
steken.
Werd u dan niet verdacht? Welke risico's hebt u gelopen?
Ik stond op de zwarte lijst maar dat kon ook zijn omdat ik aan de Duitse bezetter
protestnota's zond omwille van sommige maatregelen, die tegen leden van de balie
werden getroffen. Ook tegen de deportaties heb ik geprotesteerd en tegen andere
schendingen van het volkenrecht, die de bezetter pleegde. Ik werd dan wel als gijzelaar
gekozen en heb meer dan eens een militaire trein van Brussel naar Maastricht en
omgekeerd mogen vergezellen. Ik was dus wel verdacht. Ik had altijd een koffertje
klaar staan met een boek erin om te lezen en met het minimum om de nacht door te
brengen. In de laatste dagen van de bezetting stond ik op de lijst om gearresteerd te
worden, om naar Duitsland gedeporteerd of om gefusilleerd te worden, als
wraakmaatregel. Dan heb ik mijn domicilie verlaten en ben bij vrienden gaan logeren.
Had uw klandestien blad vat op de bevolking?
Ik moet eerlijk bekennen dat het minder vat had dan in de
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Eerste Wereldoorlog. Het grote propagandamiddel was nu de radio uit Londen. Maar
het blad was toch een aanmoediging.
Een zeer belangrijke publikatie van u is geweest ‘L'Evolution du Sentiment Public
en Belgique sous l'Occupation Allemande’. Het boek verscheen in 1944 maar berust
op verslagen, die u tijdens de oorlog hebt opgesteld. Kunt u de evolutie van de
publieke opinie in de bezettingsjaren bondig schetsen?
Zowat om de zes maanden zond ik zo een verslag naar Londen, het Vatikaan en New
York. Daar werden deze berichten met aandacht gelezen omdat men voelde dat het
echt een oprecht verslag was en geen propagandaproza. Ik tekende daarin op wat
hier in werkelijkheid gebeurde: ik stelde vast dat een deel van de bevolking voor de
Duitsers was, dat er een deel voor de koning en voor de sekretarissen-generaal was
en dat anderen ertegen waren. Zo een verslag had men na de oorlog niet kunnen
maken: de konstateringen waren gebonden aan een datum en gingen niet terug op
herinneringen. Ik noteerde wat ik op die datum zag en hoorde en dat was belangrijk.
Welke lijn of curve-heeft de openbare mening dan gevolgd?
In mei was de ontreddering algemeen. De verslagenheid was zo groot dat generaal
de Gaulle noch Henri Jaspar vanuit Londen gehoor vonden. Daarbij was iedereen
verbaasd dat de Duitsers zich zo korrekt gedroegen. Op dat ogenblik was een ruim
percent van de bevolking indien niet pro-Duits dan toch niet anti. Maar dan kwamen
de eerste onprettige maatregelen: opeisingen, rekwisitie van de brandkasten in de
banken, de verplichting de titels op te geven en zo meer. Er ontstond een
ontevredenheid, die geleidelijk toenam. De houding van de rexisten, van het V.N.V.,
van De Vlag, van de Vlaamse en Waalse S.S. droeg veel bij
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tot deze reaktie. Ook de afzetting van de burgemeesters en hun vervanging door
Duitsgezinde elementen stemde het volk wrevelig. Wat de mentaliteit fel beïnvloedde,
was het feit dat Engeland standhield. Aan de andere kant was er ook een kentering
in averechtse richting, in de beoordeling door het publiek van het werk van de
sekretarissen-generaal. De Winter en Leemans stonden aanvankelijk zeer slecht
aangeschreven: het volk meende dat ze in dienst stonden van de bezetter. Geleidelijk
heeft die mening zich gewijzigd omdat men zag dat ze deden wat ze konden: ze
werden in zekere zin zelfs populair en men bracht hun hulde voor wat ze presteerden.
Al die feiten heb ik dag aan dag genoteerd en dan telkens verwerkt in een verslag.
Hield de regering van honden rekening met uw verslagen?
Na de oorlog hebben al de leden van de regering er mij over gesproken en ze hebben
me allen gezegd dat die verslagen belangrijk waren, omdat ze inzagen dat het
objektieve vaststellingen waren.
Eerste-minister Eyskens heeft er op uw viering al eens naar gevraagd en ik stel u
zijn vraag opnieuw: hoe speelde u het klaar zoveel te weten, zoveel te zien, zoveel te
horen, zoveel te ontdekken en zoveel te ontmaskeren op gevaar af uw eigen veiligheid
op 't spel te zetten?
Ik had veel kontakten, ontmoette veel mensen, ook lieden uit de provincie die mij
vertelden wat er in hun omgeving voorviel en werd verteld.
U oordeelt nu wel zeer mild over de gedragingen van de sekretarissen-generaal en
bij het overlijden van Victor Leemans onlangs, hebt u met veel lof over hem gesproken.
Hoe komt het dan dat de regering duldde dat ze na de oorlog werden vervolgd? De
vrouw van Victor Leemans is in die zwarte tijd van hartzeer gestorven.
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Ik weet dat mevrouw Leemans in de allerellendigste, in de meest miserabel mogelijke
omstandigheden is gestorven maar op de precieze vraag die u me stelt, moet ik toch
antwoorden dat de regering niet bevoegd was om vervolgingen te verhinderen of te
verbieden. Het was het militair parket dat toen handelde, dat alleen bevoegd was om
onderzoeken in te stellen of vervolgingen te doen. Het was dus eigenlijk niet de
schuld van de regering. En we moeten ons wel opnieuw in die periode indenken om
er ons rekenschap van te geven dat er toen veel mensen, terecht of ten onrechte, te
goeder of te kwader trouw, meenden dat de sekretaris-generaal slecht had gehandeld
in deze of een andere omstandigheid. Het werk dat ze gedaan hebben, was
verschrikkelijk moeilijk want ze werden in een biezonder hachelijke positie geplaatst.
Het is onvermijdelijk dat in bepaalde gevallen een deel van de openbare mening of
sommige partikulieren te goeder trouw de mening waren toegedaan dat de
sekretarissen-generaal ongelijk hadden en dat deze mensen dan een klacht hebben
ingediend. Maar per slot van rekening heeft het militair parket geoordeeld dat er op
Victor Leemans niets te zeggen viel en het heeft hem vrijgesproken.
Maar het kwaad was gebeurd. Mag men dan niet spreken van het ondankbare
vaderland?
In zekere zin ja, maar u moet er toch rekening mee houden dat er ten slotte toch een
vrijspraak is geweest. Het heeft helaas allemaal veel te lang geduurd. Ik geloof in
zekere mate dat men in bepaalde gevallen inderdaad van het ondankbare vaderland
mag spreken. Dat is mijn mening.
U bent de auteur van ‘Lettres d'un Provincial on les Nouveaux Propos du Conseiller
Eudoxe’. Dat waren brieven die onder de bezetting werden doorgegeven en die u in
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1944 in een boekje hebt uitgegeven. Waarom die naam Eudoxe?
Eudoxe was een Romeins rechtsgeleerde, die in de 5e eeuw kommentaar schreef
o.m. bij het Gregoriaanse wetboek. In de Eerste Wereldoorlog had een hoogstaand
magistraat uit Kortrijk, raadsheer De Haene, al onder de titel Propos du Conseiller
Eudoxe brieven laten circuleren. Hij was een vriend van mijn schoonvader, Van den
Heuvel, en ik kende dat werk dus goed. Ik heb op dat werk een vervolg willen
bezorgen met de uitgesproken bedoeling er een literair cachet aan te geven. Het is
wel het meest literaire dat ik geschreven heb. Ik hecht er belang aan omdat ik werkelijk
mijn best heb gedaan om er iets aantrekkelijks van te maken. In die brieven werd
kommentaar uitgebracht op wetten en beslissingen en werden ook sommige besluiten
geïnterpreteerd. Ze waren eigenlijk bedoeld voor de magistratuur maar daar staat
ook een brief in die handelt over de kollaborerende pers en dan vooral over Le
Nouveau Journal en Cassandre.
Hoe gebeurde de verspreiding van die brieven?
Ik zorgde voor een zekere verspreiding maar hoe het verder liep, wist ik niet. Er
bestond een dienst die daarvoor zorgde.
Werd u er nooit van verdacht Eudoxe te zijn? De pers van toen, o.a. ‘Le Nouveau
Journal’ en ‘Cassandre’, heeft die brieven wel eens hard aangevallen.
Nee, niemand heeft mij ooit verdacht. Maar ik moet zeggen dat zelfs mijn vrouw
niet wist dat ik die brieven schreef, niet dat ik geen vertrouwen had maar ik heb altijd
gedacht dat iemand die niets weet, ook niets kan zeggen als het er eens hard aan
toegaat. Ik kon niet anders dan ze schrijven. Ik was niet in Londen en ik wilde iets
doen. Maar in een van die brieven heb ik de stelling al verdedigd dat men
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na de oorlog zeer streng moest zijn voor de grote incivieken en mild voor de kleine:
ik heb toen al gewaarschuwd niet te overdrijven.
Is er tijdens de oorlog niets spektakulairs voorgevallen?
Nee. Of dit, als u dat spektakulair wilt noemen. Op 21 juli 1940 ben ik met mijn vijf
kinderen bloemen gaan neerleggen op het graf van de Britse soldaten. Maar dat heeft
me geen last bezorgd.
Na de oorlog bent u dan een politieke carrière begonnen. U was vóór de oorlog al
even aktief geweest in de gemeentepolitiek maar nu doet u het op nationaal vlak.
Ik had dat al in 1935 willen doen en ik heb toen inderdaad mijn kandidatuur gesteld
voor de poll van de katolieke partij. Ik had niet het minste sukses omdat de
konservatieven mij mijn houding tegenover Italië verweten. Ik werd praktisch
uitgesloten en heb dan ook niet aangedrongen. Anders was ik wel vroeger in de
politiek gegaan.
Waarom bent u in de politiek gegaan?
Men is het mij komen vragen, men heeft mij voorgesteld mijn kandidatuur te stellen.
Het was de tijd van de grote hervormingen, de partijen waren versleten en men moest
nieuwe wegen vinden en opgaan. Minister van Staat Gust de Schrijver heeft in deze
evolutie een doorslaggevende rol gespeeld. De partij moest absoluut lijsttrekkers
vinden, vooral dan in Brussel waar twee strekkingen zich lieten gelden in de partij
en vaak met aparte lijsten opkwamen: er was Patria met de vooral Franssprekende
konservatieven en er was de Pletinckxstraat met de demokraten, die in grote mate
uit Vlamingen bestonden. De vraag was iemand te vinden die de twee strekkingen
kon verzoenen. De Schrijver, die ook van Gent is en van Sint-Barbara komt, heeft
mij aangesproken met het argument: gij zijt twee-
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talig, gij hebt nooit partij gekozen, ge hebt een verleden van verzetsstrijder, ge zijt
precies wat we in Brussel nodig hebben. Ik ben er dan in geslaagd de twee tendensen
inderdaad te verzoenen en ze allen op één lijst te krijgen. Ik was lijsttrekker, wat
iedereen normaal vond. De lijst werd bij de verkiezingen door het volk geratificeerd:
ze had het vertrouwen kunnen winnen van de konservatieven en van de demokraten.
Voor die tijd was dat een sukses. Ik denk wel met enige weemoed terug aan die tijd.
Wat ik toen heb kunnen verenigen, is nu weer gesplitst. Maar het heeft toch enige
tijd standgehouden. Daarna ben ik vrij vlug partijvoorzitter voor Brussel geworden,
wat ik ook geworden ben zonder mijn kandidatuur te stellen. Ook dat heeft men mij
gevraagd.
Het was inderdaad een sukses voor u want u wordt met 13.000 voorkeurstemmen op
de C.V.P.-lijst gekozen tot lid van de senaat. Hoe verklaart u dat grote aantal
voorkeurstemmen?
Het zou overdreven zijn te zeggen dat het komt omdat ik sympatiek ben! Een
verklaring is deze: vele mensen waren dankbaar dat ik de eenheid had kunnen
herstellen. In die tijd begon ook de koningskwestie op de voorgrond te treden en ik
had in de pers en in gesprekken stelling gekozen voor Leopold III. Ik mag zeggen
dat ik zijn kampioen was. Ook mijn medewerking aan La Libre Belgique, mijn artikels
over de internationale politiek hadden mij toch wat bekendheid gegeven. Ik heb in
elk geval nooit iets gedaan om voorkeurstemmen te krijgen, geen propaganda, geen
drukwerken, geen telefoontjes. Op de dag zelf dat ik tot senator werd gekozen, werd
ik eveneens voorzitter van de C.V.P.-fraktie in de senaat en dat op voorstel van Cyriel
van Overberghe, die voor mij altijd vriendelijk en welwillend is geweest.

Joos Florquin, Ten huize van... 8

297
In de eerste naoorlogse koalitieregering C.V.P.-B.S.P. werd u minister van Justitie.
U bent het 18 maanden geweest, om precies te zijn van 20 maart 1947 tot 27 november
1948. Waarom werd u minister van Justitie?
Omdat ik jurist was en een van de nieuwe C.V.P.-ers, die enige bekendheid genoot.
Toen u minister werd, waren we al drie jaar bevrijd. Men verwijt u in sommige
kringen, en zeker in bepaalde Vlaamse kringen, dat u zeer hard bent opgetreden.
Ik weet dat men mij dat heeft verweten maar ik geloof werkelijk dat het onjuist is
en niet rechtvaardig. Het is gemakkelijk dat zoveel jaren later te zeggen. Maar men
moet één ding niet vergeten en dat is dat ik ontslag heb moeten nemen omdat ik te
mild was, omdat ik terdoodveroordeelden heb begenadigd, omdat ik inderdaad een
einde wilde maken aan de doodstraf. Ik heb duizenden straffen verminderd maar
daar wordt niet over gesproken. En vergeet ook niet dat de gevangenen uit de
koncentratiekampen later zijn teruggekomen en dat hun terugkeer de openbare opinie
weer sterk heeft beïnvloed. Ook mag men niet vergeten dat ik uitspraak heb moeten
doen in de ergste gevallen, o.m. in die van ‘les tueurs de Rex’. Er waren onder hen
trouwens meer Walen dan Vlamingen. In 1947 was het niet mogelijk geen
doodstraffen te laten uitvoeren. Het duidelijkste bewijs is toch de vlaag van
verontwaardiging die over het land ging, toen ik enkele terdoodveroordeelden
gratieerde. Ik werd als minister van Justitie twee keer geïnterpelleerd. Een eerste
keer door een kommunist, meneer Demany, omdat ik te mild was en te veel
terdoodveroordeelden had begenadigd. Het verliep toen goed, men heeft mijn houding
goedgekeurd. Maar de tweede keer - het ging over de begenadiging van zekere zware
kollaborateurs, dat moet ik zeggen - werd ik geïnter-
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pelleerd door de heer Leon Collard, gesteund door de overgrote meerderheid. Er was
in de openbare mening een vlaag van verontwaardiging ontstaan omdat die twee
kerels werden begenadigd. Ik ben moeten aftreden omdat ik genade had verleend.
Dat neemt niet weg dat tijdens uw ministerschap het grootste aantal terechtstellingen
heeft plaatsgehad. Kunt u dat verantwoorden of rechtvaardigen? Het zijn er meer
dan 120 geweest.
Ik geloof dat dat kan gerechtvaardigd worden. Men moet niet vergeten dat ik minister
van Justitie was in de periode waarin deze minister over de zwaarste gevallen uitspraak
moest doen. De rechtbanken waren een paar jaar met die zaken bezig geweest en de
krijgsraad of het krijgshof deed toen uitspraak over de zwaarste misdaden, ik denk
aan de gruweldaden van de fameuze bende die ‘les tueurs de Rex’ werd genoemd
en die tientallen, honderdtallen onschuldige burgers op laffelijke wijze had vermoord.
Ik denk aan de zaak van Courcelles, een vreselijke moordpartij waarbij tientallen
onschuldige mannen en vrouwen met de oude pastoor erbij op de meest beestachtige
wijze werden vermoord. Geen enkele minister van Justitie had het zich kunnen
permitteren die doodstraf niet te doen uitvoeren. Zelfs de heilige Vincentius a Paulo
had, indien hij op dat ogenblik minister van Justitie was geweest, het moeten doen.
Maar men vergeet daarbij gewoonlijk wel dat ik in dezelfde periode het grootste
aantal veroordelingen heb verzacht en dat ik het grootste aantal terdoodveroordeelden
heb begenadigd. En ook wordt vergeten dat het grootste aantal veroordeelden die
gefusilleerd werden geen Vlamingen waren maar Walen. Ook verliest men uit het
oog dat ik nooit een politiek delinkwent heb laten terechtstellen. Ik kan duidelijk
zeggen dat al de mensen die onder mijn
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ministerschap werden gefusilleerd, bloed op hun handen hadden.
U zegt dat u geen enkele politieke delinkwent hebt laten fusilleren. Mag ik op goed
geluk af een paar namen noemen: Vindevogel?
Niet onder mijn ministerschap.
Borms? Paul Herten?
Nee, nee, daar ben ik zeker van. Wie tijdens mijn ministerschap werd terechtgesteld,
had bloed op de handen en zelfs veel bloed.
Er werden door de militaire justitie circa 500.000 gevallen onderzocht, waarvan
58.000 aanleiding gaven tot vervolging en strenge straffen - ik citeer de historische
prof. Van Houtte. Er werden 2.900 doodvonnissen uitgesproken waarvan er 242
werden uitgevoerd. Is dat niet veel?
In onze mentaliteit van 1971 geef ik het graag toe: het is veel.
Is dat niet het hoogste cijfer van al de Westeuropese landen?
Het is alleszins meer dan in Nederland en Noorwegen. Voor Frankrijk weet ik het
niet maar men moet ook rekening houden met de vele buitenrechterlijke executies
die plaats hebben gehad.
Vindt u het toch niet vreemd dat er hier in België 500.000 gevallen onderzocht
moesten worden? Zou dat betekenen dat wij zo een incivieke natie zijn?
Het was een tijd dat iedereen meende iets te moeten verwijten aan een andere. Er is
veel verdachtmaking geweest, veel overdrijving. Maar u moet niet de aandacht
vestigen op de 500.000 gevallen die onderzocht werden, maar op
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de 58.000 gevallen die aanleiding gaven tot vervolging. Dat is dan al maar een tiende
meer...
Ja, ja, maar 500.000 mensen zijn een ogenblik verdacht geweest.
Het is veel, in onze mentaliteit van vandaag is het te veel. Ik aarzel niet dat toe te
geven.
In elk geval kan ik maar herhalen dat ik toch niet de boze boeman was, die men
van mij wel eens heeft willen maken. Toen ik Boverout en Souvery begenadigde,
heeft iedereen me laten vallen, zelfs mijn eigen partij heeft me niet gesteund, ook
geen enkele Vlaming en dat was in november 1948. Ik heb te vroeg een einde willen
maken aan de executies. Dat is de historische Waarheid. Ze hebben mij laten vallen
omdat ik niet repressief genoeg was. Na mij heeft Moreau de Melen er nog 8 of 10
moeten laten uitvoeren waaronder die van een vrouw. Dat zou ik zeker niet gedaan
hebben.
Wat denkt u nu, in 1971, van de repressie?
Ik zal u eenvoudig zeggen dat ze, in de optiek van 1971, zeker overdreven was en
verkeerd. Maar ik moet er toch de aandacht op vestigen dat het niet rechtvaardig is
feiten of houdingen die van 1947 dateren te beoordelen in de optiek en de
geestesgesteldheid van 1971. Alles verandert, alles evolueert. Mag ik me permitteren
u een voorbeeld te geven: Léon Degrelle werd in België niet veroordeeld omdat hij
in Spanje was. Hij is dus niet kunnen verschijnen. Indien hij hier was geweest, zou
hij ter dood zijn veroordeeld en naar alle waarschijnlijkheid terechtgesteld - dat lag
voor de hand gezien de geestesgesteldheid van de tijd. Indien Degrelle nu naar België
zou terugkeren, na 25 jaar, zou hij misschien ook nog ter dood worden veroordeeld
maar gelooft u dat men hem zou fusilleren? Dat is het beste bewijs dat de manier
van veroordelen, dat de appreciaties
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in 50 jaar verschillen. En per slot van rekening komt de verjaring ook nog een rol
spelen.
Ik heb toch nog een laatste bedenking: heeft men toch niet te veel ‘het volk’ naar de
ogen gekeken? Is men niet bevreesd geweest voor de reakties van het volk, heeft men
niet gehandeld onder de druk van het volk?...
Dat is zeker waar.
De rechtvaardigheid kan vandaag toch niet zus zijn en morgen zo. Ware het geen
grote staatsmanskunst geweest...
Ja, maar dat is een zeer delikate kwestie die u daar stelt. Natuurlijk moet er op zeer
redelijke en gematigde wijze geoordeeld worden. Maar u stelt de vraag: is het normaal
zich te laten beïnvloeden door de openbare mening en slaafs aan de druk van het
volk toe te geven? Nee, men moet kunnen reageren. Maar anderzijds is het toch
normaal dat men in zekere zin rekening houdt met de openbare mening op bepaalde
ogenblikken. Ik zal u een ander voorbeeld geven dat toch interessant is. Ik heb het
onlangs gelezen in een Frans boek dat dateert van 1960 of zo. Franse onderwijzers
hebben toen een klacht ingediend tegen een Frans kardinaal omdat deze in het
openbaar had gezegd dat die onderwijzers de grote misdaad hadden begaan jongens
en meisjes in eenzelfde school te verenigen. Er is een proces geweest omdat het in
die tijd algemeen was aanvaard dat het werkelijk zeer erg was jongens en meisjes in
dezelfde school samen te brengen. Nu is het normaal geworden!
Ik geloof toch niet dat de vergelijking helemaal opgaat. Bij de repressie ging het om
mensenlevens en om het principe van de rechtvaardigheid. Dat is het belangrijkste.
Natuurlijk, natuurlijk. U hebt in zekere zin gelijk, maar het principe van de
rechtvaardigheid heeft toch geen absoluut karakter. Hoe kan men zeggen dat iets
100% recht-
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vaardig is en iets anders 100% onrechtvaardig? Wat mij betreft, is het in elk geval
een feit dat ik een politiek heb gevoerd die geleidelijk naar de afschaffing van de
doodstraf moest leiden: de openbare opinie van die tijd was de mening toegedaan
dat het te vroeg was.
Het wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging, dat een nieuwe wending
bracht in de koningskwestie, was uw werk en werd door u ingediend op 26 juli 1949.
Het werd wet op 11 februari 1950. Heeft de uitslag aan uw verwachtingen
beantwoord?
Ik kan daar loyaal en objektief op antwoorden dat ik op een beter resultaat had gehoopt
maar dat ik 58% in het voordeel van de koning had voorspeld. Ik heb me niet vergist
in de feiten maar ik was in mijn hoop teleurgesteld.
De verzetsman die u bent is dus van mening dat koning Leopold beter had verdiend.
Natuurlijk. Men heeft hem onrecht aangedaan.
U houdt dat vol na al wat er ondertussen over de koningskwestie werd gezegd, werd
vernomen en werd gepubliceerd?
Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat, als het volk zich nu zou moeten uitspreken, de
meerderheid voor koning Leopold veel groter zou zijn om dezelfde redenen waarom
de mentaliteit ten opzichte van de doodstraf evolueerde.
U blijft dus bij de mening dat koning Leopold niets te verwijten viel.
Ik ga zelfs verder. Ik begrijp niet dat men geen hulde gebracht heeft aan zijn
eerlijkheid: hij heeft het land willen dienen en heeft alleen aan de hogere belangen
van het land gedacht. Hij heeft nooit voor Hitler gekapituleerd. Hij heeft het land
grote diensten bewezen want de bezetting bij ons

Joos Florquin, Ten huize van... 8

303
was per slot van rekening niet zo hard als in andere landen, als in Nederland b.v. of
Tsjecho-Slovakije. Het is onrechtvaardig hem sommige fouten te verwijten en hem
op grond daarvan buiten te zetten. Iedereen kan zich vergissen: de ministers in Londen
hebben zich toch ook vergist, zowel Spaak als Pierlot, zoals duidelijk wordt bevestigd
in de Mémoires van Henri Jaspar. Ze moeten daarom niet als slechte Belgen worden
beschouwd.
En wat ik zeker betreur, is dat voor de eerste keer dat er in ons land een
volksraadpleging werd gehouden, de minderheid gelijk heeft gekregen. Dat is absoluut
tegen de demokratische geest. Ik blijf gelukkig dat ik voor koning Leopold heb
gestreden want zijn zaak was rechtvaardig. Wij moeten hem dankbaar zijn voor wat
hij gedaan heeft.
Hebt u er geen spijt van gehad dat u dat wetsvoorstel hebt ingediend?
Het was het enige middel om uit het slop te raken. Ik heb dat een ‘expédient’ genoemd,
een lapmiddel, een noodoplossing. Het was niet het beste redmiddel, het was geen
normale uitweg, het was geen goed middel maar er was er geen ander.
*
De echte leefkamer van de gastheer ligt op de eerste verdieping.
In de hal staan een oude klok en een oude kast, die familiebezit zijn.
Aan de muur langsheen de trap hangen schilderijen: een Marine van Lulu
Defernelmont, een ultramodern Amerikaans schilderij dat een van de zonen meebracht,
een klein landschap van Suzanne Cock en een Kongolees landschap door een
Kongolees geschilderd.
De leefkamer is een ruim vertrek waar heel wat schilderwerk te bewonderen is.
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Allereerst het portret van de gastheer door baron Isidoor Opsomer en dat van mevrouw
Struye door dezelfde schilder.
Boven de schouwmantel hangt een Kerkinterieur van de negentiende-eeuwse
Nederlandse schilder Johahnes Bosboom.
Verder is er nog een minder gewoon Landschap van Albert Saverys, een Molen
van Charles Rosseuw en het Station van Lissewege door Henri Wolvens.
Boven een boekenkast hangen drie typische gezichten van de Borinage die Pierre
Paulus heeft geschilderd.
Dit is een historische foto: senaatsvoorzitter Struye en kamervoorzitter Frans van
Cauwelaert brengen te Pregny koning Leopold III officieel op de hoogte van de
uitslag van de volksraadpleging.
Op een boekenkast staat een kollektie foto's waarop de gastheer telkens staat met
het oudste kleinkind uit elk gezin van zijn kinderen. Hij heeft 19 kleinkinderen. Dit
is een kopje van een kleindochter gemaakt door Jan Clevitsi.
Wat ten slotte opvalt in deze woonkamer is de grote kollektie papegaaien in
porselein of keramiek die uit Hongarije, Frankrijk, Duitsland en Italië komen en hier
over de meubels verspreid staan.
*
U hebt heel wat voorstellen van wet ingediend, die we natuurlijk niet allemaal zullen
behandelen omdat het dan een taai en technisch gesprek zou worden, maar ik zou
er uit de reeks toch graag een paar lichten die me nieuwsgierig hebben gemaakt. In
1946 dient u het voorstel in, dat de vrouwen machtigt het ambt van advokaat bij het
Hof van Kassatie uit te oefenen. Het voorstel werd wet. Dat mocht dus voorheen
blijkbaar niet. Heeft de vrouw nu alle rechten in de wereld van het gerecht?
Ik geloof wel van ja. Ik ben altijd feminist geweest: als minister van Justitie heb ik
de eerste vrouw in de magistra-

Joos Florquin, Ten huize van... 8

305
tuur benoemd. Er is nu voor de vrouw geen enkele beperking meer: ze kan notaris
worden, rechter, lid van het parket, prokureur des konings.
U bent tussenbeide gekomen in talrijke besprekingen die alweer niet op te sommen
zijn. Welke waren volgens u de markantste?
Die in de koningskwestie in elk geval. Dan zeker mijn tussenkomst in de bespreking
van het verdrag tot oprichting van de Europese Defensiegemeenschap. Ik ben een
voorstander van Europa maar geen voorstander van een Europees leger en ik deelde
op dat stuk niet de mening van mijn partij. Ik vond een Europees leger gevaarlijk of
in elk geval voorbarig. Een Europees leger is de vervolmaking van een Verenigd
Europa, de laatste stap. Een Europees leger vormen voor men tot een politieke
Europese Gemeenschap is gekomen, is volgens mij de wagen vóór de paarden
spannen.
U hebt het ooit opgenomen voor schepen Delwaide.
Dat is inderdaad een interpellatie waarover in die tijd nogal veel gesproken werd.
Het was onder de regering Huysmans en ik heb toen inderdaad de verdediging
opgenomen van schepen Delwaide, die nogal venijnig werd aangevallen. Het was
er mij ook dan om te doen de waarheid en de rechtvaardigheid te dienen.
Er is de schoolstrijd geweest.
Ik was toen fraktievoorzitter van de C.V.P. en heb niet geweldig, want dat is niet
mijn genre, maar krachtdadig stelling genomen tegen de wet Collard.
De buitenlandse politiek is uw specialiteit.
Vanzelfsprekend heb ik telkens als de begroting van Buiten-

Joos Florquin, Ten huize van... 8

306
landse Zaken op de agenda stond een grote redevoering uitgesproken over onze
buitenlandse politiek.
Er werd zeer onlangs in de pers geschreven dat het departement van Buitenlandse
Zaken overwegend door Franssprekenden wordt bestuurd.
Ik geloof dat het juist is: de cijfers en feiten zijn niet te betwisten. Volgens mij mag
men daar niet zoveel belang aan hechten: de hoofdzaak is dat de belangen van het
land worden gediend. Ik veronderstel dat de Vlamingen toch liever de politiek van
Harmel hebben dan die van een onbekwame Vlaming.
Dat lijkt toch wel een betwistbare stelling. Het zou ook een bekwame Vlaming kunnen
zijn. U bent in de senaat ook tussenbeide gekomen als het over boks- en
catchwedstrijden ging, lees ik in uw curriculum vitae.
Is dat waar? Dat weet ik zelfs niet meer! Die lijst van interventies is natuurlijk
zorgvuldig opgemaakt. In werkelijkheid is het zo dat, als ik in een bespreking vijf
minuten tussenkom, mijn naam wordt opgetekend maar dat betekent nog niet dat ik
in die bespreking een grote rol heb gespeeld. Het gebeurt dikwijls dat ik in een
bespreking tussenkom niet omdat ik er wat van ken - en dat is het geval van uw catch!
- maar omdat ik als jurist merk dat een bepaald artikel iets bevat dat niet zeer duidelijk
is. Dan vraag ik wat dat betekent om tot een klaardere of ondubbelzinnige formulering
te komen.
U hebt geijverd voor de eenmaking van het recht in Beneluxverband. Had dat goede
gevolgen?
Dat initiatief heb ik ook genomen toen ik minister was, samen met mijn Nederlandse
kollega Van Maarseveen en mijn Luxemburgse kollega Schaus. Dat is niet
sensationeel
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geweest maar heeft toch goede gevolgen gehad. Op zekere gebieden zijn we tot
gemeenschappelijke teksten gekomen.
Als het in klein verband al zo moeilijk gaat, welke kansen maakt de Europese
eenmaking van het recht dan?
Dat is ook een illuzie, daar zal men nooit toe komen. Op bepaalde punten kan men
de chaos vermijden maar we moeten niet te ambitieus zijn. We hebben b.v. wel
bereikt dat de wisselbrief in Europa eenvormig zou zijn. We trachten nu regels te
bepalen voor de verkoop tussen kopers en verkopers van verschillende landen, want
die brengt moeilijkheden mee: als een Belg wat koopt van een Duitser, spelen er
andere bepalingen dan wanneer hij iets van een Fransman of een Nederlander koopt.
Er is daar iets te doen maar het is moeilijk iets op het niveau van de E.E.G. te bereiken.
We spannen ons op dit ogenblik in om te komen tot een begrip van de Europese
maatschappij of het vennootschap in Europese zin. Dat geeft aanleiding tot de grootste
moeilijkheden. Maar dat is geen reden om het op te geven.
U hebt in uw partij een aktieve rol gespeeld, u bent zelfs een tijd lid geweest van het
Nationaal Comité van de Christelijke Volkspartij. Wat is het belangrijkste geweest
in de evolutie van uw partij en hoe ziet u de verdere ontwikkeling?
Het belangrijkste feit is de splitsing geweest in een Vlaamse en Waalse groep. Ik
denk met weemoed terug aan de tijd toen de krachten van de kristelijk socialen één
front vormden. Ik moet me daar nu bij neerleggen maar ik doe het zonder entoesiasme.
Verder bestaat de tendens - en ze wordt nog sterker - tot demokratizering: men is
veel meer sociaal dan vroeger, de essentiële elementen van de C.V.P.-P.S.C. slaan
op de sociale aspekten van de politiek.
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Is de C.V.P. een partij met toekomst?
Ik geloof het vast omdat de grond, de basis toch altijd blijft en dat is het spiritueel
element. Er zijn natuurlijk wijzigingen op moreel en zelfs op religieus vlak, er bestaat
de tendens de katolieke partij volledig te dekonfessionalizeren, wat trouwens altijd
mijn standpunt is geweest. Maar toch blijven er dingen over als scholen en hospitalen
b.v., die binden. De algemene optiek maakt dat vele mensen zich niet op hun gemak
voelen bij de socialisten, die toch op een louter materialistische basis steunen. Daarom
geloof ik niet veel - nu toch zeker niet - in een mogelijk slagen van het
doorbraakvoorstel van Collard. Over tien jaar maakt dat wellicht een betere kans
maar ik geloof niet dat de tijd nu rijp is.
Ik geloof verder dat de C.V.P.-P.S.C. nog een zekere roeping heeft als
centrumpartij, met sociale inslag natuurlijk maar toch met centrumtendensen. De
P.S.C, is dat geworden: dat zal blijven en wellicht nog aangroeien.
U hebt aan drie mensen een studie gewijd. Over Jean-François Vonck hebben we
het al gehad. Er is verder nog een studie over Jean-Louis-Joseph Lebrun, de eerste
minister van Buitenlandse Zaken van het onafhankelijke België.
Die studie verscheen in Le Journal des Tribunaux, dat moet in 1930 geweest zijn.
Ik heb het nog altijd voor het ideaal van deze staatsman, die eveneens advokaat was.
Na de septemberdagen van 1830 was hij lid van de grondwetskommissie en van het
Nationaal Kongres, waar hij door zijn politieke zin en moed grote invloed uitoefende.
Hij sprak zich uit voor de monarchie en voor het tweekamerstelsel. Hij steunde ook
volledig de kandidatuur van Leopold van Saksen-Coburg voor de Belgische troon,
omdat hij die het beste achtte voor de nationale onafhankelijkheid: zijn optreden,
voornamelijk een beroemd gebleven
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rede, droeg beslissend bij tot het overwinnen van de tegenstand van het Nationaal
Kongres. Nee, hij was een intelligent staatsman en het voorbeeld van een goede Belg.
Uw derde man is dan Taine, Hippolyte Taine. Waarom wijdde u aan hem een studie?
‘Les Conférences françaises du Jeune Barreau’ hadden onder de leiding van stafhouder
Van Repinghen tijdens de oorlog een cyclus voordrachten georganizeerd over grote
figuren van de literatuur in het algemeen. Ze vroegen mij over Balzac te spreken
maar ik voelde daar niet veel voor omdat ik vind dat de man slecht en slordig schrijft
en ook omdat hij gedemodeerd was. Ik heb altijd een voorliefde gehad voor Taine:
hij schreef zeer goed en verzorgd, had een fijne manier om zich uit te drukken, was
literator, historicus en filozoof en hij had enkele teorieën verdedigd die mij
aanstonden, o.m. de algemene wetten van de historische ontwikkeling, de kunst die
bepaald wordt door de faktoren van ras, moraal en moment. Hij schetste hoe de
evolutie van de volkeren op- en neergaat volgens de tijd en het milieu, hij had een
uitleg voor de kunst in alle landen, voor de Griekse plastiek evengoed als voor de
Vlaamse schilders van de 17e eeuw, die hij aandachtig had bestudeerd. Ook van de
Franse revolutie had hij interessante aspekten ontdekt. In één woord: een man naar
mijn hart. Ik heb over hem dan gesproken twee dagen na de ontscheping van de
geallieerden in Normandië: het is een van de mooiste dagen van de bezetting geweest.
Ik moest natuurlijk teksten van Taine aanhalen en ik citeerde een passus uit zijn werk,
waarin een dergelijke ontscheping van de Normandiërs prachtig werd beschreven.
Het publiek begreep onmiddellijk de bedoeling en juichte het sukses van de
ontscheping toe en er ging een sterke ontroering door de mensen.
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Laten we nog even Europees denken. U hebt in de Europese gezagslichamen een rol
gespeeld. U bent o.m. nu nog voorzitter van de Politieke Kommissie van de Raad
van Europa.
Nu niet meer. Ik ben het elf Jaar geweest. Dat is ook een rekord want niemand heeft
het zo lang gedaan.
Hebt u daar iets kunnen bereiken?
De Raad van Europa heeft op zijn aktief meer vrome wensen en verzuchtingen dan
verwezenlijkingen. In de kwestie Berlijn heb ik in aanwezigheid van Willy Brandt
het standpunt van Europa verdedigd: ik heb betoogd dat het de plicht is van elke
Europeaan de rechten van de Berlijners te verdedigen, ook het recht om hun
betrekkingen met West-Duitsland te handhaven. Ik heb daar ook de gedachte
verdedigd de heilige plaatsen in Jeruzalem te internationalizeren naar het voorbeeld
van de exterritorialiteit van sommige kerken in Rome. Er is daarop een kommissie
tot stand gekomen met vertegenwoordigers van de drie godsdiensten.
Ik heb me beziggehouden met de Duitstalige minderheden in Italië, de bevolking
die woont in Zuid-Tirol of Haut Adige. Ik ben in Wenen geweest en ik heb aan de
minister van Buitenlandse Zaken mijn standpunt uiteengezet. Ik heb hem gezegd: ik
kom uit België en daar weten we hoe het gaat als er betwisting is tussen verschillende
gemeenschappen. Op grond van onze Belgische ervaring kan ik u o.m. aanbevelen:
geen gemeenschap te benadelen in scholen en in de administratie te streven naar
evenwichtigheid in de benoemingen. Dat heeft hen getroffen en het is tot een akkoord
kunnen komen.
Bent u eigenlijk een optimist wat een verenigd Europa betreft?
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Zeker en vast, het is een strekking van mijn karakter. Maar ik ben altijd gematigd
geweest, zoals ik het was in de sociale en Vlaamse kwestie. Alles moet geleidelijk
gaan, het kan niet in 3 jaar gebeuren. Eerst moet de ekonomische markt er voor
honderd procent zijn en uit de ekonomische unie moet een politieke unie groeien:
het moet geleidelijk komen als een noodzakelijk gevolg. Ik geloof in het woord van
Coppé: ‘Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.’
Ik ben ook tegen de geestesgesteldheid van zovele Europeanen, die het voorstellen
alsof er voor een goed Europeaan maar één geesteshouding kan bestaan. Ik beweer
dat men op verschillende manieren een goed Europeaan kan zijn. Net zoals er in het
binnenland verschillende partijen bestaan, kunnen die ook op internationaal gebied
aan bod komen. Er zijn heel wat mensen die dat vergeten omdat alleen de meest
vooruitstrevende houding voor hen telt.
Generaal de Gaulle heeft zich wellicht vergist maar het is niet omdat hij zich van
Amerika distantieerde dat hij een slecht Europeaan was. Hij wilde eenvoudig Europa
sterker maken.
Geloof me, wij komen tot een verenigd Europa. Er wordt nu wel gezegd: er wordt
niets gedaan of Europa is ziek, zoals Spaak heeft gezegd. Dan moet men maar eens
denken aan 1945 en wat toen gebeurde: er waren koncentratiekampen met duizenden
slachtoffers. Er was bloed over Europa. Frankrijk en Duitsland waren erfvijanden,
die al eeuwen tegen elkaar hadden gevochten. Nu, 25 jaar later, zijn ze bondgenoten,
geïntegreerd in de Gemeenschappelijke Markt. Is dat geen formidabele vooruitgang?
Wie had in 1945 durven voorspellen dat er in 1971 vijf à zes Europese ministeries
zouden bestaan met 6000 ambtenaren? Men zou de man voor een utopist hebben
versleten. Wat in de laatste 25 jaar gebeurd is, is formidabel. Daarom zeg ik duidelijk
dat we niet moeten wanhopen: er zal nog veel vooruitgang gemaakt worden.
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U schrijft elke maandag in ‘La Libre Belgique’ een hoofdartikel dat gewijd is aan
de buitenlandse politiek.
Op 1 maart 1971 was dat het 2438e!
Daar neem ik mijn hoed voor af. Welke zijn de delikaatste knelpunten in de
internationale politiek?
De tegenstelling Oost-West in 't algemeen, Vietnam en dan Berlijn, hoewel ik daar
toch optimistisch ben. Ik ben een vinnige voorstander van de politiek van Willy
Brandt om met Polen tot een verzoening te komen. Hij is een groot staatsman die
met zijn beide voeten op de grond staat. De politiek van Kiesinger daarentegen was
zich voeden met illuzies. De Oder-Neissegrens is een realiteit: iedereen weet dat die
gebieden niet meer terug naar Duitsland kunnen komen. Brandt heeft Europa een
grote dienst bewezen. Blijft dan nog Berlijn. De Russen moeten daar toegeven,
moeten iets doen voor de inwoners van West-Berlijn. Het duurt langer dan ik
verwachtte maar er zal daar iets gebeuren. Een verzoeningsverdrag met de
Bondsrepubliek speelt in het voordeel van Rusland en Polen. Het zal er niet komen
als er niets in orde komt voor Berlijn.
Wat denkt u precies over Rusland? U schreef in 1956 een boek ‘Lueurs sur l'U.R.S.S.’,
lichtflitsen over Rusland.
Ik ben daar ongeveer drie weken geweest en in 't algemeen was mijn indruk goed.
Ik heb in elk geval kunnen vaststellen dat het verlangen naar vrede bij heel de
bevolking leeft, dat er niemand in Rusland voor oorlog te vinden was. Ik heb
vastgesteld dat de Russen meer onder de oorlog hadden geleden dan bekend was.
De toestand op materieel gebied was slecht maar verbeterde sterk. In elk geval moeten
we vaarwel zeggen aan de gedachte dat die oorlog tot geen vast regime zou leiden
in Rusland.
Het volgende jaar sprak u een oordeel uit over Amerika
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in het boek ‘Ce bon géant américain’, die goeie Amerikaanse reus.
Ik heb grote sympatie voor de inspanningen die Amerika doet op alle gebieden. Toch
heb ik een zekere ongerustheid over de rassenkwestie, die onopgelost blijft en wat
erger is, waarvoor men in een nabije toekomst op geen oplossing kan hopen.
U schijnt milder te oordelen over Rusland dan over Amerika?
Nee, nee dat is niet zo. Men heeft me soms inderdaad verweten dat ik te mild was
voor de oosterse landen en te streng voor de demokratische. Maar het is toch redelijk
dat men voor een vriend strenger is dan voor een tegenstrever. Indien een van uw
goede vrienden iets verkeerd doet, zult u strenger voor hem zijn dan voor iemand
die u niet of minder kent, die u niet na staat.
Wat staat er in het boek met de typisch Belgische titel ‘Mélanges - Mengelingen’?
Dat is een verzameling toespraken, lijkredes, beschouwingen over de internationale
politiek en zo meer, die ik gedurende de 12 jaar dat ik senaatsvoorzitter was, heb
uitgesproken. Vele senatoren hadden gevraagd dat die zouden uitgegeven worden.
Ik heb in dat boek ook vele personen, die uit de politiek verdwenen waren, doen
herleven. De senatoren vonden die gekleurde portretten interessant. Een van mijn
slagwoorden komt er ook duidelijk in naar voren en dat is: ik ben tegen het
immobilisme want dat lost niets op.
U hebt al meer gepleit voor de hervorming van de senaat. Is dat geen log en erg
omslachtig orgaan of lichaam?
Ge kunt hem moeilijk verjongen maar de senaat heeft zich
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in zekere mate toch aangepast aan de nieuwe tijden. Men ziet het altijd niet en het
dringt niet door in de pers en de kommentaar. Men wijst op het absenteïsme en men
is verontwaardigd dat zovele senatoren afwezig zijn. Het is waar, het is juist en het
is niet sympatiek maar 't meeste parlementaire werk gebeurt niet in de openbare
vergadering maar in de kommissies. Men mag ook niet vergeten dat de
parlementskontrole, zoals die bestond in de 19e eeuw, toen er 6 à 7 begrotingen
waren, nu onmogelijk is. Er zijn nu tienduizenden cijfers van ontvangsten, die niet
te kontroleren zijn. De metodes van kontrole kunnen niet meer dezelfde zijn. Daarom
zijn er nieuwe procédés. Er zijn de parlementaire vragen en antwoorden. Tien jaar
geleden werden er enkele honderden gesteld, nu meer dan tweeduizend en over alle
mogelijke vraagstukken, over de toepassing van taalwetten, van fiskale wetten, over
de houding van de administratie. Men vraagt aan de minister verantwoording en dat
is een nieuwe vorm van parlementaire kontrole, die de oude metode vervangt. De
senaat blijft, met de kamer, van groot belang. Telkens als er zich in het land iets
belangrijks voordoet, heeft men in het parlement de gelegenheid de regering te
interpelleren en het land te informeren. Niets kan in het geheim worden gedaan. Dat
is het grote voordeel van het regime en dat draagt veel bij tot de sociale vrede. De
senaat is een log lichaam maar de voordelen die het systeem aanbrengt, wegen op
tegen de nadelen.
Er is dan de laatste grondwetsherziening. Hoe staat u daar tegenover?
Ik heb nooit begrepen waarom het noodzakelijk was tot deze grondwetshervorming
over te gaan. Het unitair regime boekt goede resultaten op ekonomisch gebied, dat
er zelfs schitterend voorstaat. Op sociaal gebied staat België aan de spits wat de
wetgeving betreft. Op kultureel gebied werd
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geen van beide kulturen benadeeld. Iedere gemeenschap had een grote autonomie:
we hadden twee radioinstituten, twee ministers van Kultuur, twee ministers van
Onderwijs. Ik zie werkelijk niet in waarom men zo ver uiteen moest gaan. Maar
enfin. Ik ben niet de man om stil te blijven staan en te jammeren. De opvattingen
van de drie nationale partijen zijn veranderd. De eerste-minister, die een goede Belg
is en een groot staatsman, zegt dat het unitair regime gedepasseerd is. Hij is intelligent
en hij moet dus ergens gelijk hebben. Die hervorming beantwoordt trouwens aan een
strekking in Europa: de affirmatie van het regionale. Ze is vast te stellen in Italië en
in Engeland en zelfs in Frankrijk. De Gaulle, die een toonbeeld was van de Franse
grandeur, is gevallen op een gewoon geval van regionalizatie. Het is dus duidelijk
niet tegen te houden en ik leg me er bij neer zonder nutteloos klagen. Het is een
onweerstaanbare beweging die uit de tijd is geboren maar ze maakt me niet entoesiast.
Men hoort nu wel klagen dat de grondwet te ingewikkeld is, dat ze oneindig uitgebreid
is. Onze grondwet van 1830 heeft als voorbeeld gediend voor tientallen landen in
Europa en voor vele Afrikaanse staten. Dat voorbeeld kan die van 1971 niet meer
zijn. Het is beter in de grondwet een enkel principe vast te leggen dan alles te willen
voorzien. Er is nu een vermenigvuldiging van artikelen. Ik ben er alleen in geslaagd
de eerste ontwerpen wat in te korten en zakelijker te maken maar ze zijn nog langer
dan ik gewenst had.
Denk nu niet dat ik een pessimist ben; ik ben het niet, ook al vind ik sommige
dingen bepaald slecht. Als jurist weet ik dat men de waarde van teksten niet moet
overschatten: men lost moeilijke problemen niet met wetten op. Ik ken de grondwet
van Rusland: wie ze leest, moet ze perfekt vinden. De vrijheid staat erin gewaarborgd
en zo meer. Er is werkelijk niets tegen in te brengen maar de toepassing is heel wat
anders.
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Hoe ziet u dan de verdere evolutie van de twee gemeenschappen?
Indien ze willen samenwerken, zullen ze het doen ondanks de teksten van de
grondwet. Indien ze er genoeg van hebben, werkelijk willen scheiden, zal geen wet
dat kunnen tegenhouden. Ik vind dat niet goed maar het zal België niet beletten verder
te bestaan. De grote vraag is hoe men die ingewikkelde principes zal toepassen en
hoe die ingewikkelde organismen gaan werken. Men heeft zeker overdreven in het
oprichten van nieuwe organizaties en kommissies. Ons land heeft in de laatste 25
jaar moeilijke problemen opgelost: de koningskwestie, de eindeloze schoolstrijd, het
Kongolese probleem. Waarom konden wij dan het probleem van de twee
gemeenschappen niet oplossen?
Staat Brussel soms niet in de weg?
Dat is de netelige kwestie. Och God, ik ben geen voorstander van de carcan, dat is
tegen mijn geestesopvatting. Maar ik ben ervan overtuigd dat de toestand in de
Brusselse omgeving in de praktijk gemakkelijk kan geregeld worden. Zelfs een als
eentalig Nederlands gekatalogeerde gemeente heeft er geen belang bij het de
Franstalige minderheid lastig te maken. Ik heb vaak horen zeggen dat een
burgemeester er geen belang bij heeft nieuwe moeilijkheden te zoeken. 't Is misschien
naïef maar ik geloof het. In elk geval heeft in mijn lange loopbaan de ervaring mij
geleerd dat men zich dikwijls kan aanpassen en dat de officiële oplossing, die men
geeft aan een probleem, in de praktijk belet dat men tot een redelijke aanpassing
komt.
U gaat er hier wel van uit dat de twee partijen fair-play spelen en dat er geen sterkere
partij zou zijn. Ook vrees ik dat uw Vlaamse sensibiliteit zich hier wel biezonder
matig laat gelden. Maar als we op die diskussie ingaan,
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vrees ik dat we er een maratonuitzending van moeten maken. - Een heel andere vraag
en een waar geen buskruit in zit: wie zijn de grootste mannen die u gekend hebt?
De Gaulle ongetwijfeld. Hij was een buitengewoon man met grote gebreken maar
een groot man moet grote gebreken hebben. Hij stak uit boven het peil van de
gemiddelde politieke wereld.
Conrad Adenauer, die slim was, zeer gekultiveerd en biezonder eerlijk. Hij heeft
hard gewerkt voor het welzijn van zijn land en voor de vrede. Net als Willy Brandt
kon hij rekening houden met realiteiten. Natuurlijk Churchill en Kennedy maar ook
Maurer, de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken, die een onafhankelijk,
moedig en gekultiveerd man was. Adam Rapatchi, de minister van Buitenlandse
Zaken van Polen, heeft veel gedaan voor de vrede. De eerste president van Israël,
Westmann, was een groot staatsman.
Mag ik een kleine informatie vragen? Vindt u ‘La Libre Belgique’ een goede krant?
U zou toch niet willen dat ik het tegenovergestelde zei. Men zal toch niet kunnen
ontkennen dat het een onafhankelijke krant is. Ik werk er nu 40 jaar aan mee en ik
kan getuigen dat ze, wat de internationale politiek betreft, niet partijdig is maar
objektief informeert over het goede en het slechte in Rusland evengoed als in Amerika
of Duitsland. Ze voelt zich b.v. niet gedwongen alles goed te keuren wat de Verenigde
Staten ondernemen omdat ze onze bondgenoten zijn.
Wanneer ik die vraag stelde, was het mijn bedoeling u op uw vaderlandsliefde te
toetsen, want meent u toch niet dat ‘La Libre Belgique’ en ook de andere Franstalige
kranten in België een grote verantwoordelijkheid dragen in het beeld dat de
Franstaligen zich gevormd hebben van de Vlamingen?
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Ik ben ervan overtuigd dat de Franstalige pers in werkelijkheid vaak met niet genoeg
objektiviteit en realisme een beeld heeft willen geven van de verzuchtingen van het
Vlaamse volk. Maar ik zal daar twee dingen aan toevoegen, als u het goed vindt. Ten
eerste is de toestand naar mijn mening in de laatste jaren veel verbeterd. Ten tweede
is het zo dat de leemten en de overdrijvingen, die ik in de Franse pers bespeurd en
betreurd heb, ook in Vlaamse kranten te bespeuren en te betreuren vielen. Waarom
zou men aan beide kanten niet blijk kunnen geven van verdraagzaamheid? Men moet
noch in het zuiden, noch in het noorden, noch in Brussel denken dat men het
monopolie van de waarheid bezit. Men moet aanvaarden dat er andersdenkenden
bestaan en dat men de opvattingen van andersdenkenden moet respekteren. Ik geloof
dat als men in alle streken van het land wat meer van die verdraagzaamheid zou
tonen, onze taalmoeilijkheden ook gemakkelijker zouden kunnen worden opgelost.
Uitzending: 31 maart 1971.

Brief van Paul Struye.
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Kardinaal Suenens
Wollemarkt 13, Mechelen
Hoe moet ik u aanspreken... Eminentie?
Daar hebt ge volle vrijheid in. Zeker niet met eminentie, maar voor de rest laat ik
het aan u over. Gij moogt kiezen.
Ik wil me schikken naar het gebruik!
Ze beginnen nu veelal te zeggen ofwel meneer de kardinaal, gelijk ge zegt, ofwel
meneer de bisschop, zoals men meneer de deken of meneer pastoor zegt. Ik denk dat
dat het simpelste is.
Hoe spreekt u de paus aan als u bij de paus komt?
Ik heb nog nooit de gelegenheid gehad voor dat probleem te staan. Als ge binnenkomt,
dan omhelst ge de paus, of hij omhelst u, en de konversatie schiet in gang zonder dat
daar die protokolaire aspekten bij te pas komen.
Zou u zeggen meneer de paus?
Ik zou zeker niet zeggen meneer de paus.
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Wat zegt u als u bij de koning komt?
Daar zeg ik sire.
Niet meneer de koning?
Neen, neen, ge moet de gebruiken nemen zoals ze zijn. Romein met de Romeinen.
Een kardinaal wordt wel eens een prins van de Kerk genoemd. Bent u een kind van
rijke ouders?
Ik voel daar niets voor, voor die titel. Dat is nog middeleeuws of liever renaissance.
We zouden dat best maar begraven. Nee, ik ben een kind van ouders die niet rijk
waren. Mijn vader is vroeg gestorven, wat voor mij betekende dat ik als jongen in
armoede heb geleefd, maar dan in verborgen armoede. Mijn vader was biersteker in
de strikte zin van het woord. Hij heeft dat beroep drie jaar en half uitgeoefend tijdens
mijn leven, plus nog enkele jaren ervoor. Dan hebben mijn ouders die kleine brouwerij
verkocht en mijn moeder heeft geleefd van de kleine rente die het geld van die verkoop
had opgebracht. Ze was gelegen bij het Zuidstation. Ge kunt u wel indenken dat dat
niet veel was, die kleine rentjes van voor de oorlog, voor een weduwe die dat geld
dan ook stilletjesaan heeft zien versmelten en die nooit heeft willen gaan werken om
haar leven te kunnen wijden aan mijn opvoeding. Dat is van harentwege een grote
edelmoedigheid geweest. Ze wilde ook nooit iemand 's avonds ontvangen, omdat
we licht moesten sparen. Er waren maar drie kamers in het huis. Dat heeft een
weerslag gehad op mijn eigen leven, want ik heb in mijn jeugd alles leren uitcijferen,
tot het minste stukje papier toe. Ik herinner me dat ik mijn werk, in plaats van het te
maken op een gewone grote bladzijde, in klein geschrift op de helft van een bladzijde
neerschreef. Dat geeft een stempel aan een jongen, die dan ook nog later
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in een kollege terechtkwam waar vooral kinderen van de burgerij waren. Het gebeurt
mij nu nog dat ik spontaan ergens het licht ga uitdraaien als ik het nutteloos zie
branden.
Uw vader was een geboren Brusselaar?
Nee, hij is geboren in Sint-Martens-Lennik. Van vaderskant zijn we van het
Pajottenland, van moederskant van de Kempen, van Geel. Ik ben geboren in Brussel.
Ik heb me laten vertellen dat pater Stracke familie van u was.
Dat is inderdaad zo. Hij was mijn kozijn, maar ik heb hem niet speciaal gekend. Ik
heb hem, denk ik, rechts of links ontmoet, maar niet speciaal in familieverband. Hoe
bent u daar achter gekomen?
Eigen informatiedienst! Via uw moeder bent u dus van Kempense afkomst. Mag ik
u dan wel een autentieke Brusselaar noemen?
Ik ben een Vlaming van Brussel, in die zin dus: geboren te Brussel uit
Vlaamssprekende ouders, aan de twee kanten.
Ik heb me ook laten vertellen dat u als jongen het proces van Borms hebt bijgewoond.
Wel, u is zeer goed ingelicht. U moet wel een speciale opsporingsdienst hebben. Het
is in elk geval zo. In die tijd hadden wij als onderpastoor in Helmet, in Schaarbeek,
Benoit Meeus, die nu nog leeft en pastoor is in Kortrijk-Dutsel. Hij kwam toen juist
uit het seminarie. Als misdienaars van de jonge onderpastoor gingen wij nogal veel
met hem wandelen en zo meer, en toen hij naar dat proces van Borms ging kijken,
was ik zeer nieuwsgierig en ben met hem meegegaan. Maar ik ben daar met klank
buitengevlogen omdat ik geen identiteitskaart had! Daarmee weet ik daar
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niet veel over te vertellen. Ik had veel interesse voor al wat met politiek te maken
had. Ik ben dikwijls naar de Kamer geweest om de redevoeringen te horen van de
grote mannen van die tijd: Poullet, de Broqueville, Hanquart, Woeste, Emile
Vandervelde. Ook Van Cauwelaert en Huysmans in die eerste jaren. Het interesseerde
me te zien hoe het politieke leven zich afspeelde. Ik heb daar veel bij geleerd, moet
ik zeggen.
U was enig kind thuis. Heeft u dat niet een beetje eenzelvig en vrij zwijgzaam gemaakt,
wat nu nog te merken zou zijn?
Zwijgzaam misschien niet, maar dat heeft toch wel zijn invloed gehad. Ge zijt daar
alleen, dus staat ge volledig buiten elk sociaal verband. Dat geeft u kans om te lezen
en te studeren, misschien gemakkelijker en meer dan jongens die in een gezin met
broers en zusters moeten studeren en hun huiswerk maken. Het huiswerk gebeurde
bij ons in volle stilte. Ik heb oneindig veel boeken gelezen. Het feit dat een jongen
zijn vader niet meer heeft, brengt ook allerlei problemen mee, die een zoon anders
van zijn vader leert oplossen. Ik veronderstel dat alle jongens weten hoe dat ge
elektriciteit moet repareren en andere zaken van die aard, die evident zijn, maar die
iemand u moet aanleren. Een vaderloos kind moet dat stilletjesaan ontdekken én op
zijn eigen houtje.
In welke taal hebt u onderwijs gekregen?
Lager onderwijs heb ik dus in het Nederlands gedaan. En dan ben ik in Boom
terechtgekomen.
Hoe bent u in Boom gekomen?
Dat is een hele geschiedenis. Na de dood van mijn vader is mijn moeder na een paar
jaar gaan wonen in Klein Willebroek. Mijn nonkel, Janssens, Edouard Janssens, want er is een zekere verwarring in Klein Willebroek, omdat de
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volgende pastoor ook Janssens heet. Iedereen heet Janssens! Die nonkel pastoor had
daar in Klein Willebroek een grote pastorie en hij had gaarne dat mijn moeder daar
kwam wonen, zowel om wat hulp te hebben als om die grote pastorie wat te
meubileren. Ik ben er mee naartoe gegaan. Mijn moeder had eerst gevraagd of daar
wel een kollege was in Klein Willebroek en nonkel pastoor had ja gezegd. Toen we
er aankwamen, bleek dat kollege niet in Klein Willebroek maar in Boom te zijn. Ik
ben daar in de 8e terechtgekomen maar eigenlijk was ik beter in de tiende begonnen!
Als kind van acht jaar moest ik elke dag de baan op en werd dan nog door bruggen
opgehouden, eerst die van het Sas van Klein Willebroek en dan de grote brug. Dat
was nog die fameuze houten brug. Ge moest een cent betalen iedere keer dat ge
erover moest. Die cent was misschien nog het ergste niet, maar ge stondt daar zeer
lang voor. Ik kwam dan telkens een half uur te laat in de klas aan. Na een jaar besliste
moeder opnieuw naar Brussel te gaan wonen. Toen ze in Schaarbeek uit het station
stapte, had ze twee duidelijke eisen voor de keuze van een huis: het moest kort bij
de kerk en kort bij de school liggen. Ze vond die woning op de Square Riga. Daar
ben ik bij de broeders Maristen op school geweest en daar was de voertaal ook
Nederlands.
Dan bent u naar het Institut Ste Marie gegaan, een aartsbisschoppelijk kollege. Is
er daar iets merkwaardigs voorgevallen?
In het begin was de moeilijkheid voor mij, zoals voor alle Vlaamse jongens, de
overschakeling. Ik heb daar echt gesukkeld in de zesde en in de vijfde om weer op
dreef te geraken. Vanaf de vierde is het zeer goed gegaan. Maar het vroeg toch tijd.
Ik heb daar altijd onder geleden en sterk aangevoeld wat dat betekende. Voor de rest
is alles normaal verlopen.
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Voor Nederlands had u dan wel zeer goede cijfers?
Ik was daar eigenlijk de enige die Nederlands kende! Ik ben altijd de eerste geweest
in dat vak, uitgenomen in de vijfde, waar de leraar Nederlands gaf in het Frans. Zelfs
de grammatika was in het Frans. Hij kende er niet veel van. In die klas was ik niet
gezakt, maar voor Nederlands was ik de eerste niet!
U hebt daar ook aan sport gedaan, dacht ik te weten.
Dat was mijn grote liefhebberij naast de studie en het lezen van boeken. Mijn passie
was wat wij noemden balle au long en balle au mur, een kaatsspel dus. Na vier uur
ging ik dat spel spelen in verschillende wijken van de stad, waar banen in kalk waren
afgetekend. Of die er nu nog zijn, weet ik niet, met al die parkeernood zullen ze wel
verdwenen zijn. Maar ge hadt er in mijn tijd een aan de Zavel en er was er ook een
in de Sint-Rochusparochie. Nee, ik heb veel op straat gespeeld met de jongens van
Schaarbeek. Ik was in dat balspel trouwens zo handig dat ik een van de kampioenen
was van het kollege! Later, toen ik bij het leger was, speelde ik mee in de ploeg van
de Cibiesten. Dat zijn mijn referenties!
U bent 17 jaar als u uit de retorika komt. U beslist dan priester te worden. Waarom?
Dat was al beslist toen ik in de 6e Latijnse aanlandde. Wat me, als kleine jongen, zo
het meest getroffen heeft, was het idee dat het leven kort is, dat er daar een eeuwigheid
is, en dat ge van dat leven iets moet maken dat betekenis heeft voor de mens. Waarmee
kunt ge de mensen gelukkig maken? Wel met ze het beste en het diepste te geven
dat ge ze kunt geven. Dat moet grosso modo zo het idee geweest zijn. Rondom mijn
roeping heeft nooit een enkel ogenblik twijfel bestaan.
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U gaat dan evenwel niet naar Mechelen, wat normaal zou geweest zijn, maar u wordt
onmiddellijk naar Rome gestuurd en wel door Kardinaal Mercier. Hoe kende de
kardinaal u?
Hij kende mij helemaal niet. Het is door een puur misverstand dat ik naar Rome werd
gezonden. In mijn retorika hadden de vier beste leerlingen beslist priester te worden
en drie van hen gingen naar het bisdom. De derde en de vierde waren de neefjes van
een professor van Leuven en die had aan de kardinaal gevraagd de jongens naar
Leuven te sturen, wat ook gebeurde. De direkteur had aan de kardinaal moeten vragen
ook mij naar Leuven te sturen maar hij vergat dat te doen. Toen dat achteraf bleek,
vond de kardinaal het te delikaat nog een derde naar Leuven te sturen en om de
moeilijkheden op te lossen, heeft hij me naar Rome gezonden, naar dat soort
universiteit dat de Gregoriaanse heet. Het was toen traditie dat een seminarist die
naar Rome vertrok, afscheid ging nemen bij de kardinaal. Ook bij het begin en het
einde van de vakantie moest hij hem gaan groeten. De kardinaal heeft mij bij mijn
eerste bezoek gezegd: schrijf mij eens van tijd tot tijd. Ik heb dat jaren gedaan want
ik ben zeven jaar in Rome geweest met een jaar interruptie, in 1924, om mijn
legerdienst te doen in Beverlo bij wat ze toen de Cibi noemden.
Kardinaal Mercier is een grote figuur voor u en heeft ook invloed op u gehad.
Als wereldfiguur zeker, als man die op verschillende vlakken een grote rol heeft
gespeeld. Mij heeft het meest getroffen de rol die hij op oecumenisch vlak heeft
gespeeld. Vooral door de ‘Mechelse Besprekingen’ heeft hij grote indruk gemaakt.
Met die ‘Mechelse Besprekingen’ bedoelt u wel de eerste poging van toenadering
van de Angelsaksische Kerk tot de
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Rooms-Katolieke Kerk, waartoe Lord Halifax het initiatief nam.
Ja, ik heb hier in deze kamer de eerste vergadering bijgewoond. Kardinaal Mercier
is daarmee bezig geweest tot op zijn sterfbed. Ik voel nu nog vandaag wat dat betekend
heeft die eerste oecumenische dialoog, die eerste opening op die perspektieven van
toenadering tussen de Kerken, nu al een halve eeuw geleden. Een gevolg daarvan is
dat Mechelen in de Angelsaksische wereld een naam heeft en dat de kardinaal van
Mechelen beschouwd wordt als de erfgenaam van deze traditie, wat vele deuren doet
opengaan. Dom Lambert Beauduin, de stichter van de abdij van de benediktijnen in
Chevetogne, heeft eigenlijk de oecumenische beweging gelanceerd. Hij heeft een
verslag gemaakt over de mogelijke eenheid van de Kerken. Hij heeft in 1926 een
kloostergemeenschap gesticht, die zich tot taak heeft gesteld de oecumenische
problematiek te bestuderen en de oecumenische kontakten tussen de kristelijke Kerken
te bevorderen. Hij was op dat stuk een echte pionier, ik zou zelfs zeggen een profeet
voor zijn tijd en een groot denker. Dat opkomen van het beeld van een Kerk, die zich
begon los te maken uit de engheid van een Kerk die met de Latijnse Kerk werd
geïdentificeerd, heeft op mij grote indruk gemaakt. Welnu, kardinaal Mercier, die
persoonlijk niet zo origineel was, heeft dat pionierswerk gesteund met zijn prestige.
Mercier gaf klank aan ideeën, al was hij zelf niet zo kreatief.
Hetzelfde heeft hij gedaan voor de aktie van pater Lebbe, de Vlaamse
lazaristenmissionaris die het aspekt van de universaliteit van de Kerk heeft
beklemtoond en in die zin een beweging heeft doen ontstaan met als leidmotief: wie
priester is in China, moet Chinees zijn met de Chinezen. Hij legde zich ook vooral
toe op de vorming van een inheemse klerus en streed voor de benoeming van Chinese
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bisschoppen. Iedereen lachte toen met dat voorstel en het leek onmogelijk maar
Lebbe had gelijk: de universaliteit van de Kerk moet in elk land aangepast worden.
Die strijd voor Chinese bissschoppen heeft lang geduurd en pater Lebbe heeft veel
moeilijkheden gehad. Mercier heeft hem dan gesteund en gered, met het gevolg dat
die zes Chinese bisschoppen er zijn gekomen. Dat zijn zo van die revoluties die ik
heb meegemaakt. Nu schijnt dat allemaal evident maar toen was dat onwaarschijnlijk.
Ik weet niet of u het boek gelezen hebt van Robert Hugh Benson dat De meester der
aarde heet. Welnu, daar komt ergens een Chinese kardinaal in voor. Dat leek ons
totaal onmogelijk. Wij identificeerden de hele wereld met onze Europese, met onze
Latijnse mentaliteit. Wel, mensen als Beauduin en Lebbe hebben voor mij de wijde
wereld opengemaakt. Ik heb maar ééns met pater Lebbe gesproken maar het is een
gesprek van zeven uur geweest. Hij was echt een heilig man met grote ideeën.
Welnu, kardinaal Mercier heeft die ideeën op wereldvlak gebracht en daar was
moed voor nodig want hij werd erdoor gekompromitteerd.
U hebt meer waardering voor de moed van Kardinaal Mercier dan voor zijn
kreativiteit?
Het is niet zodanig zijn filozofie die hem groot maakt. Hij heeft op dat stuk een
initiatief genomen dat zeer nuttig was, maar hijzelf is niet kreatief geweest op
filozofisch plan, ook niet op teologisch plan trouwens. Maar hij heeft impuls gegeven
en inspiratie.
Welke graden hebt u in Rome gehaald?
Baccalaureaat in Kerkelijk Recht, doctoraat in de teologie en doctoraat in de filozofie.
Hebt u een goeie herinnering aan die tijd in Rome?
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Ik heb gedurende die zeven jaar Rome zeer goed leren kennen en dat is me later goed
van pas gekomen, al was het maar omdat ik vlot Italiaans heb geleerd. Maar u ziet
welke diverse invloeden ik op taalgebied heb ondergaan: Nederlands op de lagere
school, Frans in de humaniora, Italiaans en Latijn in het hoger onderwijs. Ik heb daar
in Rome voor het eerst in mijn leven ook een cent kunnen verdienen: de twee laatste
jaren dat ik er was, ben ik er korrespondent geweest voor de Antwerpse krant La
Métropole! De rubriek heette Billet du Vatican en ik kon op die manier in die liberale
krant de katolieke stem laten horen. Ik had daarvoor natuurlijk eerst de toelating
moeten vragen maar kardinaal Van Roey heeft ze onmiddellijk gegeven. Alleen
voegde hij eraan toe: verlies er niet te veel tijd mee! Ik las geregeld vier à vijf
Italiaanse kranten en distilleerde daaruit mijn artikel dat ik met de naam Testis
ondertekende. Het was een biezonder interessante tijd want het was in 1928, de tijd
van het konkordaat. In de Italiaanse kranten viel daar geen woord over te lezen maar
ik kreeg de dagbladen uit België waarin werd meegedeeld dat het ging afgesloten
worden! Zo bleef ik op de hoogte van de berichtgeving!
Ik kreeg voor elk artikel 100 lire en het was de eerste keer dat ik geen geld aan
moeder moest vragen. Met dat verdiende geld kon ik dan al eens een exkursie doen.
Ja, ik mag wel zeggen dat ik mijn weg in Rome ken. Er is daar natuurlijk veel
veranderd en van romantisch standpunt is dat wel een beetje spijtig. Ik zie Rome nog
met al die kleine straatjes, die naar het Vatikaan leidden. Nu is dat een grote via en
dat is natuurlijk vooruitgang, maar het pittoreske is verdwenen.
Wanneer werd u dan priester gewijd?
Op 4 september 1927 hier in Mechelen, zodat de familie er bij aanwezig kon zijn.
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U werd dan aangesteld tot leraar aan uw vroegere school, het Institut Ste Marie.
Ja, toen ik uit Rome terugkwam, - ik heb na mijn priesterwijding nog twee jaar in
Rome gestudeerd - werd ik op het bisdom ontboden bij mgr. Tessens. Ik ga er naartoe
met mijn brevier en het spoorboekje. Ik ontmoet mgr. Van Cauwenbergh en die
vraagt: Wel vriend, wat komt gij hier doen? Ik antwoord: Monseigneur, ik kom voor
een benoeming. En ik heb het nodige bij me: mijn brevier en het spoorboekje! Het
was in die tijd inderdaad zo, dat ge evengoed in Hoogstraten als in Nijvel kondt
benoemd worden. Ze vroegen in die tijd uw advies niet. Nu wordt dat met veel zorg
gedaan maar toen was dat zuiver administratief. Ja, lachte monseigneur Van
Cauwenbergh, in mijn tijd noemden wij onder vrienden het spoorboekje de liber
exodi!
Ik werd dan inderdaad benoemd in Schaarbeek, in Ste Marie. Dat was een hele
overgang en wellicht de moeilijkste die ik in mijn leven heb moeten doormaken. Ge
komt uit Rome met uw hoofd vol teologie en ge wordt klasleraar van de 6e Moderne
voor tekenen en schoonschrift. Daarnaast mocht ik ook nog Vlaams geven in de 6e
Latijnse.
U bent niet lang leraar geweest.
Enkele maanden maar. Ik had de les ‘calligraphie’ voorzichtig naar het derde trimester
verschoven en tegen dan was ik benoemd tot professor in de filozofie aan het Klein
Seminarie, waar ik mgr. De Raeymaeker als kollega had. Die heeft me toen nog een
grote dienst bewezen. Ik kom mijn kamer buiten om mijn eerste les te gaan geven
en ontmoet mgr. De Raeymaeker. Hij vraagt me waarover ik les ga geven. Ik zeg
over Hobbes, de filozoof waar mijn voorganger Henri aan was gekomen. Pas op,
zegt De Raeymaeker, Hobbes is de bijnaam van Bellens. Dat was een delikaat

Joos Florquin, Ten huize van... 8

330
geval want de eerste ogenblikken in een nieuwe klas zijn vaak beslissend voor uw
krediet. Ik ben dus in de klas gekomen en heb gezegd: Ik ga u spreken over een
filozoof die in dit seminarie zeer bekend is, Hobbes. De 120 man grinnikten even en
het pleit was gewonnen!
Ik heb in die tijd uren en uren gepraat met mgr. De Raeymaeker. Hij praatte graag
en het was voor mij een dankbare gelegenheid om wat van zijn filozofische wijsheid
over te nemen.
U was wel een jong professor, 26 jaar.
Of ik te jong was, moet u aan mijn studenten gaan vragen: daar waren o.m. bij mijn
eigen kozijn, Louis Janssens, Billiau, Ceuppens, Schoenmaekers. Ik kan ze allemaal
niet opnoemen want ik heb daar tien jaar les gegeven. In 1935 werd ik dan benoemd
tot professor aan het Groot Seminarie en tussendoor werd ik nog een paar keer
gemobilizeerd als legeraalmoezenier.
Wat is het nut van deze tijd geweest voor u?
Ik heb me in de filozofie verdiept voor eigen gebruik en om les te kunnen geven. Ik
heb dat ab ovo gedaan want met het onderwijs dat ik in Rome had gekregen, kon ik
niet veel beginnen. Ik heb veel gelezen en ook veel gepraat o.m. met mgr. De
Raeymaeker. Ik heb daar ook een ‘Akademie’ gesticht waar de studenten de
problemen in verband met Spanje en Italië konden bespreken. Ik heb daar o.a. Max
Lamberty laten uitnodigen om over zijn boek Filosofie van de Vlaamse Beweging
te komen spreken. Mijn bekommernis was de filozofie te beschouwen als de
zuurdesem, waardoor ge een Weltanschauung kondt geven aan de mensen. Qua
metode was het iets als Frans de Hovre gedaan heeft voor de opvoedkunde.
Opvoedkunde moest ik trouwens ook geven en de studenten noemden dat het
kinderuurtje. Maar de vraag was: hoe kunt ge het mens-zijn van iemand ont-
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wikkelen door de filozofie? Dat viel nogal mee. Ik ben ook de eerste geweest die die
lessen in het Nederlands heeft gegeven. Tot dan toe gebeurde dat alleen in het Latijn
en het Frans. Ik heb op die manier ongeveer 1.000 priesters gekend waarvan er nu
ongeveer 500 van het bisdom Antwerpen zijn.
Kunt u een vergelijking maken tussen de mentaliteit van de seminaristen van toen
en nu?
Dat is moeilijk. De seminaristen van toen leefden in de stijl van die tijd, en die van
nu in de stijl van de onze. Maar idealisme en edelmoedigheid zijn er bij de jeugd van
vandaag evenveel als bij die van gisteren. Er is nu een andere manier, een andere
opvatting van de gehoorzaamheid, van de betrekkingen met het gezag, van de houding
tegenover de andere Kerken. De seminaristen leefden toen, indien niet in een getto,
dan toch in een zeer gesloten milieu. De doorbraak is gekomen, ze was broodnodig
maar bracht ook nadelen mee. Er zijn vele dingen die de roepingen bemoeilijken al
was het alleen al maar het komfort.
Daar komen we straks nog wel even op terug. In 1940, u was toen 36 jaar, wordt u
vice-rektor aan de Leuvense universiteit. Wat is het markantste dat u daar hebt
kunnen doen?
Dat zijn vooral oorlogsfeiten. Ik heb met de rektor en professor Van der Essen alles
meegemaakt en van dichtbij. Het ging om de lijsten met de namen van de studenten
van het eerste jaar. Wij hadden honderden studenten ingeschreven die niet in regel
waren, om ze te redden van de gedwongen arbeidsdienst in Duitsland. De Duitsers
eisten van mgr. Van Waeyenbergh dat hij hun die lijsten zou overhandigen. De rektor
was vastbesloten dat niet te doen tenzij kardinaal Van Roey een andere beslissing
zou nemen. We zijn dan samen hier naar Mechelen gekomen en met de kardinaal
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werd beslist de lijsten niet af te geven. Het is de enige keer dat ik kardinaal Van Roey
een raad heb horen geven, trouwens een die helemaal in zijn lijn lag. Toen wij aan
de deur afscheid namen, gaf hij ons deze eenvoudige raad voor de toekomst: laten
we allemaal kalm blijven! De volgende dag werd de rektor aangehouden. Ik heb hem
toen fel bewonderd want hij heeft zich daar zeer moedig gedragen. Het was werkelijk
magnifiek.
Toen hij dan opgesloten was, ben ik anderhalf jaar vice-rektor en rektor geweest,
hoewel de rektor eigenlijk bleef beslissen. Ik heb hem gevraagd in de gevangenis
het jaarlijks verslag te maken voor de bisschoppen en met dat doel heb ik papier en
inkt de gevangenis binnengesmokkeld. Vóór zijn veroordeling mocht ik hem geregeld
bezoeken, na zijn veroordeling mocht iedereen erbij behalve ik. Toen heb ik ook
officieel de verantwoordelijkheid van het bestuur der universiteit gekregen. Het was
geen prettige tijd. Ik heb zeker 10-12 keer de Duitsers gehad die kwamen zoeken en
onderzoeken en dat was niet zo ongevaarlijk want wij hadden zowat 2000 studenten
op valse data ingeschreven. Het is ook de tijd geweest dat wij de studenten van
Brussel gastvrijheid hebben gegeven.
Een schone herinnering aan Leuven is dan geweest direkt na de oorlog, toen we
aan Eisenhower het doctoraat honoris causa hebben aangeboden. Eisenhower was
verhinderd om naar Leuven te komen maar stelde ons zijn privé-vliegtuig ter
beschikking om naar Frankfurt te komen. Wij zijn daarop ingegaan. De delegatie
bestond uit mgr. Van Waeyenbergh, professor Van der Essen en ik. Het was de eerste
keer van mijn leven dat ik in een vliegtuig zat! Toen we in Frankfurt aankwamen,
heb ik aan mgr. Van Waeyenbergh gezegd: Dat is nu een kompensatie voor St. Gillis.
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U hebt in Leuven ook het Instituut voor Godsdienstwetenschappen opgericht.
Dat initiatief heb ik besproken met Dondeyne, Grégoire, Cerfaux. Het was de
bedoeling aan de studenten door een bijvak een filozofische vorming te geven. De
rektor heeft dat voorstel aanvaard. Alleen heb ik het systeem van professoren en
conférenciers moeten uitvinden want ik had graag Müller gehad als professor. Dat
ging niet, maar als conférencier ging het wel!
In Leuven woonde mijn moeder bij mij in dat triestige huis in de
Sint-Michielsstraat, dat de vaste woning van de vice-rektor was. Dat werd samen
met de Speciale Scholen verwarmd en na de kollegetijd werd de verwarming zo
verminderd dat wij van de kou zaten te kleumen. In dat huis heb ik nog een
diskussiegroep gesticht waar ik de professoren van de filozofie en die van de Jezuïeten
samenbracht om uren en uren te praten. Tills was daarbij en Grégoire en nog anderen.
Dat was een echte recyclage van de teologie.
In 1945 - nu 25 jaar geleden - werd u hulpbisschop van Mechelen.
Mgr. Carton de Wiart werd in Doornik benoemd en zo kwam er een plaats vrij.
Dat 25-jarig jubileum wordt dit jaar herdacht.
Dat gebeurde op nationaal niveau in de basiliek van Koekelberg en op 16 december,
dag van mijn benoeming, in de katedraal van Mechelen.
U werd niet alleen hulpbisschop maar ook nog vikaris-generaal.
Belast met de kerkfabrieken, het laatste wat ge kunt uitdenken! Nu is er een bediende
die dat werk doet, maar
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mgr. Van Cauwenbergh stond erop dat allemaal zelf te doen. Verder bestond mijn
aktiviteit erin tot in het oneindige vormsels toe te dienen en klokken te wijden.
U bent in die tijd, in 1946, grote belangstelling gaan tonen voor het Marialegioen.
Wat was de doelstelling?
Op zekere dag kwam er een brief aan van een bekeerde kommunist, die aan kardinaal
Van Roey schreef: Ik heb het Marialegioen ontdekt. Ik ben katoliek geworden. Ik
zou dat legioen willen stichten in ons land. Mag ik dat doen? Kardinaal Van Roey
heeft mij die brief gegeven - hij bracht elke avond de korrespondentie van de dag
zelf - en hij zei me: Antwoord aan die mens. Zo heb ik die beweging ontdekt, die
toen vrijwel niet bekend was in België en ook niet in Europa. Alleen in Frankrijk
begon ze enige bekendheid te krijgen. Ik ben dan in kontakt gekomen met die
beweging en werd sterk getroffen door het groot apostolisch potentieel dat erin zat:
mensen deden aan moeilijk apostolaat in een mariale sfeer van gebed. Ik ben enkele
keren in Dublin geweest om dat van naderbij te volgen en ik kwam erg onder de
indruk van de diepe spiritualiteit van die mensen, van hun moed en van hun
edelmoedigheid. Dat was niet zo maar wat apostolaat in het vage maar zeer
gedisciplineerd werk: arme mensen onderdak verschaffen, prostituées van de straat
halen en andere taken van die aard. Ze hielden een paar vergaderingen per week,
bepaalden welke taak er moest uitgevoerd worden en maakten daar dan ook reëel
werk van. Ik kan u verzekeren dat dat iets is: elke week twee uur besteden aan
uitgesproken apostolisch werk van alle aard en daar dan telkens nauwgezet verslag
over uitbrengen. Dat is effektief, dan staan we buiten alle grote woorden, dan hebben
we met daden te doen.
Wat mij ook sterk heeft getroffen, is de bovennatuurlijke geest waarmee die mensen
hun opdrachten uitvoerden. Ik
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had als leuze ‘In de Heilige Geest’, ‘In Spiritu Sancto’. Het Marialegioen is ook
gericht op de Heilige Geest en op Maria. Het gaat uit van de gedachte dat Kristus
geboren is uit de Heilige Geest en uit Maria. Het apostolaat is Kristus te brengen aan
de mensen. Wel, we moeten dat dan doen in die perspektieven: in die eenheid met
Maria en openstaan voor de Heilige Geest. Indien Kristus zo geboren werd, dan gaat
die geboorte door op apostolisch plan onder dezelfde invloed, nl. die van de Heilige
Geest in samenwerking met Maria. Ik ken ook de bezwaren die er kunnen aangevoerd
worden maar ik meende toch voor een duidelijk charisma te staan. Wat me in die
beweging ook trof, was dat ze uit de lekenwereld was gegroeid. Nu spreken we veel
van lekenapostolaat maar in die tijd was dat uitzonderlijk. De meeste bewegingen
van katolieke aktie werden gesticht door priesters. Hier stonden we duidelijk voor
het charisma van een leek, een beweging die gegroeid was vanuit de basis. Ze heeft
dan ook genoeg moeilijkheden gekend omdat ze niet onder te brengen was in de
vaste patronen. Er waren moeilijkheden betreffende allerlei definities van wat
katolieke aktie was. Ik heb die mensen dan ook willen steunen. Ik ga ook niet akkoord
met sommige dingen en ik vind dat er op sommige detailkwesties een evolutie zou
mogen komen, maar in de grond blijft het een grote beweging.
De beweging is ontstaan in Dublin?
Daar is ze gegroeid. De stichter is Frank Dal, die zeker een mens van groot formaat
is. Hij is nu een beetje oud geworden maar het is een man die een geweldige invloed
heeft gehad en die aan apostolaat van eerste gehalte heeft gedaan. Op verzoek van
de stichter heb ik dan een kommentaar geschreven bij de gelofte van het legioen. Ik
heb daarvoor mijn Engels extra moeten bijwerken om niet te zeggen dat ik de taal
volledig heb moeten leren. Dat is dan geworden
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de Theologie van het apostolaat van het Marialegioen, dat achteraf in 25 talen is
vertaald. Op verzoek van de leiders van de beweging heb ik dan ook de biografie
gemaakt van een van de eerste en grootste figuren van het legioen, Edel Quinn. Dat
zijn de twee eerste boeken die uit pastorale nood zijn ontstaan.
Wie was Edel Quinn?
Edel Quinn was een Iers meisje dat door de dokters was veroordeeld omdat haar
longen waren aangetast. Toen ze 20 jaar was, vernam ze dat er iemand gezocht werd
om in Nairobi, in Afrika, het legioen te gaan stichten. Ze is tegen elk gezond verstand
in vertrokken en heeft ginder acht jaar lang prachtig werk verricht. Haar volharding,
haar fysisch volhouden getuigen van een bovenmenselijke kracht. Ze is tijdens de
oorlog gestorven. In Dublin bezaten ze een valies met een hele briefwisseling van
haar, die nooit was nagekeken. Ik heb een jaar lang hier in Mechelen die brieven en
ook haar agenda's en andere stukken bestudeerd. Ik heb mensen ondervraagd die
haar gekend hebben, ik heb ook nog haar moeder ontmoet, ik heb uit heel de wereld
brieven over haar gekregen en uit dit alles is dan haar biografie ontstaan. Dat boek
draagt nu bij om het proces van haar heiligverklaring te bevorderen, waarvoor het
initiatief kwam zowel uit Nairobi in Kenia als uit Dublin.
Is dat legioen van Maria nu nog aktief?
Jawel, in de vijf werelddelen maar vooral in Latijns-Amerika en Afrika. In onze
landen is het moeilijker geworden door het aggiornamento. De beweging moet
aangepast worden aan de nieuwe tijd maar die verslapping tast de geldigheid en de
waarde van de beweging zelf niet aan. Er is een vermindering in de effektieven maar
uit de verslagen die ik ontvang en de kontakten die ik heb, blijkt dat er daar nog
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een ziel leeft en dat er nog een grote edelmoedigheid bestaat.
Houdt u zich nog aktief met de beweging bezig?
Sinds ik aartsbisschop ben niet meer. Ge kunt niet alles doen. Ik sta nu in voor alle
werken en moet dus zien dat er proportie is. Maar ik probeer toch elk jaar een
vergadering bij te wonen.
Er is in de Maria-verering een grote wijziging gekomen.
Spreek maar gerust het woord krisis uit. Dat is een soort reaktie die ontstaan is om
de protestanten niet te kwetsen: men wilde de rol van Maria niet overdrijven ten
nadele van Kristus. Nu zijn er ook allerlei misverstanden ontstaan. Sommigen wensten
op het Concilie een speciaal schema te wijden aan Onze-Lieve-Vrouw. Ik heb
voorgesteld dat niet te doen en de behandeling te verplaatsen naar het einde van het
kapittel. Men heeft dat geïnterpreteerd alsof de enen voor en de anderen tegen
Onze-Lieve-Vrouw waren, wat onzin was. Het was gewoon een misverstand. Op het
Concilie heeft men met het oog op het oecumenisme een inspanning gedaan om
woorden te vermijden die voor de protestanten moeilijkheden konden meebrengen.
Waarom een bepaald woord gebruiken als ge toch weet dat ze het zus en zo gaan
verstaan? Ik heb nooit in mijn leven ‘middelares’ beschouwd als zijnde in konkurrentie
met het middelaarschap, van het enig middelaarschap van Kristus. Maar als dat woord
moeilijkheden oprakelt, dan laat ge het best vallen. Het is altijd moeilijk dat aan de
mensen uit te leggen en er zijn dan ook altijd overdrijvingen.
Nu mogen we toch niet vergeten dat ook de Ortodoxe Kerk zeer mariaal is en dat
vele Mariafeesten ons uit het Oosten zijn gekomen. De katolieken overdrijven in hun
reserve tegen O.-L.-Vrouw: ze laten Maria werkelijk in de kou staan en het is goed
dat de Nederlandse bisschoppen
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aan dat probleem een brief hebben gewijd. Ik ben dan ook zeer blij dat ik nu weer
de gelegenheid krijg de mariale verering op wereldvlak naar voren te brengen. De
paus heeft mij het voorzitterschap opgedragen van de mariale wereldkongressen. In
augustus van volgend jaar wordt dat in Zagreb gehouden en ik kan de katolieken niet
genoeg aanzetten daaraan deel te nemen. Het is een uitstekende gelegenheid om aan
te tonen wat devotie tot Maria in deze tijd betekent. Dat is dan op het katolieke vlak
zal ik zeggen. Maar ik heb gisteren ook de vreugde gehad met een groep ortodoxe
Anglikanen en protestanten in ons eigen land de basis te leggen van de ‘Oecumenian
Society of the Blessed Virgin Mary’. Die groep werd twee, drie jaar geleden in
Engeland opgericht en mgr. Cardinale, de pauselijke nuntius in België, is een van
de stichters. Het initiatief zelf ging uit van een bekeerde Anglikaan. Het is dus geen
specifiek katolieke onderneming. Ik denk dat dat van grote betekenis is want
O.-L.-Vrouw is een moeilijkheid, niet voor de ortodoxen maar voor de protestanten.
Op dinsdag na Pasen houdt deze ‘Society’ haar eerste internationaal kongres in
Londen. Het voorzitterschap wordt waargenomen door een Anglikaanse en een
katolieke bisschop. Ik werd uitgenodigd de openingsrede te houden. Ik hoop dat dat
alles de katolieken ervan bewust zal maken dat ze ongelijk hebben Onze-Lieve-Vrouw
in de kou te laten staan.
In 1957 hebt u nog een boek bezorgd over O.-L.-Vrouw onder de titel ‘Maria, Moeder
van God’.
Dat heb ik geschreven op verzoek van Daniel Rops voor de Encyclopédie du
Vingtième Siècle. Het geeft een totaal overzicht van al de aspekten van Maria, van
de Ontvangenis tot de Assumptie. Het is de syntese van de katolieke Mariateologie
of, als u wil, de katechimus over O.-L.-Vrouw.
In 1952 gaat u veel belangstelling aan de dag leggen voor
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de Beweging van de Morele Herbewapening. Hoe kreeg u daar kontakt mee?
Het was in die tijd mode geworden voor sommige invloedrijke katolieken naar
Zwitserland te gaan waar deze beweging aktief was. Ze waren vol geestdrift over
die aktie, die de redding zou zijn voor de wereldvrede. De doelstellingen van die
beweging waren niet zo duidelijk en er moest uitgemaakt worden of ze goed waren,
om ze dan ook te steunen, ofwel of ze niet goed waren, en dan de zaak maar liever
niet te laten aanlopen. De beweging was gesticht door protestanten en ik wenste te
onderzoeken welke houding de Kerk hiertegenover moest aannemen. Ik ben tweé à
drie weken in Zwitserland geweest en heb alle mogelijkheden besproken. Er waren
daar een heel aantal ambiguïteiten in het spel die de zaak van katoliek standpunt uit
hopeloos maakten. Toen ze merkten hoe ik reageerde, hebben ze me uitgenodigd
voor het bestuur te komen zeggen wat de paus wilde en welke de bezwaren waren
van katolieke zijde. Van al die bezwaren hebben ze niets aangenomen. De konferentie
die ik voor hen heb gehouden, heb ik gepubliceerd in het boek The Right View of
Moral Re-Armament. Als ik het een beetje brutaal zou mogen karakterizeren, zou ik
zeggen: Amerikaanse bluf met een soort illuminisme!
Het was een gewoonte van u tot dan toe, als een onderneming af was, er een boek
aan te wijden. Maar in 1955 schrijft u een boek dat op de toekomst is gericht en dat
als titel heeft ‘Kerk heet Missie’. Dat boek wordt beschouwd als de basis van de
nieuwe koers die u nu gaat volgen.
Het was een prospektief boek waarin werd onderzocht wat de Kerk zou moeten
worden. Ik wist toen nog niet dat er een Concilie zou komen maar toen ik later de
gelegenheid
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had met paus Johannes het plan te ontwerpen en op te bouwen, heb ik wel geprobeerd
de ideeën van dat boek erin onder te brengen. Al de belangrijke gedachten over de
pastorale zending van de Kerk zijn daar in de kiem aanwezig. Het waren mijn
levensdromen, zou ik zeggen, ter vernieuwing van de Kerk, maar dan in de tijd vóór
het Concilie.
Kunt u de hoofdgedachte ervan bondig uitdrukken?
Apostolaat is niet de plicht van de hiërarchie alleen maar van iedere gedoopte, van
heel het volk Gods. Dat is de sleutel.
Sommige van die hoofdstukken hebt u achteraf uitgewerkt tot een apart boek. Ik geef
een voorbeeld: ‘Kloosterleven en apostolaat’, dat in vele talen verscheen. Het gaat
over de non in de wereld.
Dat is de vertaling van de Amerikaanse titel: The nun in the world. De Amerikanen
houden van een vleugje sensatie in de titel. Zo een titel zou wel enige verwarring
kunnen stichten maar bij vertalingen hebt ge weinig in de pap te brokken als het over
een titel gaat. Ik wil de non niet verwereldlijken of er een mondaine vrouw van
maken, maar ik wil haar als non een plaats geven in de wereld. De uitgangsidee was
dat de zusters vrij moesten worden gemaakt van een serie gewoonten en disciplinaire
voorschriften, die het apostolaat belemmerden. Ik geef een voorbeeld: vroeger mocht
een zuster niet alleen de straat op, ze moesten altijd met zijn tweeën zijn. Na acht
uur 's avonds mochten ze niet meer buiten. Doe dan maar aan apostolaat. Ik heb ze
dus willen vrijmaken van een institutionele wetgeving om ze vrij te maken voor het
apostolaat onder de mensen of, zoals ik het in het Engels heb geformuleerd: to make
you free from, to make you free for, om ze te doen passen in de wereld.
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Het boek heeft wel een zeker aggiornamento teweeggebracht, geloof ik. Om het
rechtuit te biechten, moet ik zeggen dat ik gehoopt had dat een groep moeder-oversten
van kloosters dat boek zou hebben geschreven. Toen ik nog bisschop was, heb ik ze
vaak uren en dagen laten samenkomen en heb ik getracht dat initiatief van henzelf
te laten uitgaan. Toen ik ten slotte voelde dat dat allemaal op een bepaalde manier
moest gezegd worden, heb ik het dan maar zelf gedaan. Het boek is eigenlijk de
uitbouw van een experiment dat ik begonnen was in Nijvel. Ik had daar de overste
van de Enfant Jésus leren kennen en ik had haar gevraagd: Wilt gij het wagen in uw
klooster een revolutie door te voeren van de kledij af? Ze heeft ja gezegd en zo werd
daar dan gestart. Ik geloof werkelijk aan experimenten van die aard: lukt het ergens,
dan breekt het ook door. Zo gaat het toch altijd: als ge aan een motor iets verbetert,
zijn alle merken verplicht te volgen. Ik denk dat dat een van de konkrete metodes is
om er iets door te halen.
Ik geloof anders dat dat boek in menig klooster op de index heeft gestaan.
In sommige kloosters, ja inderdaad. Ik heb daarover de meest verrassende brieven
gekregen. Nu is dat boek zeer rustige geestelijke lektuur. Maar het heeft toch wel
iets losgemaakt en heeft ook op het Concilie resultaten gehad: denk alleen al maar
aan de kleren. Nu gebeuren er ook wel overdrijvingen in tegenovergestelde zin want
ook hier spelen er misverstanden mee. Zoals ik al zei, was het de bedoeling niet van
de zusters wereldse vrouwen te maken. Over 't algemeen werd dat wel goed begrepen
maar er zijn toch ook verkeerde interpretaties. Het gaat in dit boek wel duidelijk over
de aktieve kloosterzusters en niet over de kontemplatieven. Ook voor hen zou er zo
een boek moeten worden geschreven. Ik had het wel graag gedaan
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maar ik heb er de tijd niet voor gevonden. En dan is er nog een moeilijkheid: dat is
eigenlijk een pauselijke aangelegenheid en daar kunnen de bisschoppen zo hun weg
niet gaan.
U bent dus de man die de modernizering van de kledij van de kloosterzusters op zijn
aktief heeft.
Ja, op zeker ogenblik is dat zelfs een modeshow geweest! Maar hoe het moest worden,
heb ik de zusters zelf laten oplossen. Ik heb ze alleen tot de noodzakelijke sprong
aangezet en over het algemeen is het resultaat goed.
Een ander hoofdstuk van het boek dat u verder hebt uitgewerkt, heeft betrekking op
de seminaries, die dringend hervormd moesten worden. Welk is het verschil in
mentaliteit van de seminaristen nu en van de seminaristen die u hebt gekend toen u
professor was?
Een seminarist leeft in zijn eigen tijd en de vraag zou dus breder kunnen worden
gesteld: iedereen is kind van zijn tijd, de seminaristen evengoed als wij. De mentaliteit
van nu verschilt met de mentaliteit van dertig, veertig jaar geleden. In een kalme,
rustige periode beleeft men de zaken ook rustiger. We waren toen in een soort
immobilistische faze van de Kerk: vele zaken waren sinds vier, vijf eeuwen niet meer
veranderd. In zo een rustige Kerk werden die problemen niet gesteld of werden ze
niet helemaal doorgewerkt. Ik denk dat de seminaristen van nu zich met meer angst
problemen stellen, dat ze ook een grotere drang hebben naar autenticiteit, maar dat
ze soms ook... - ja het is moeilijk voor mij deze mensen van vandaag te beschrijven,
ik zou liever hebben dat ge hun de vraag eens zelf stelt. Als ge toch het verschil wilt
schetsen, dan zou ik zeggen dat nu het aksent meer gelegd wordt op de waarde van
een moderne mens waar vroeger het aksent meer werd gelegd op de Kerk als
hiërarchie. Vroeger was het vertrek-
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kend van God naar de mensen toe, vandaag bekommert het ons meer hoe we vanuit
de mens vertrekkend naar God kunnen gaan. Ik denk dat dat het perspektief is. Ik
heb er niet zo grondig over nagedacht en daarom ben ik een beetje aan het tasten en
zoeken geweest.
Het Johannes XXIII-seminarie te Leuven is toch een nieuw type seminarie.
Dat was een tweede probleem toen het bisdom Antwerpen werd gesticht. Gingen wij
hier in Mechelen dat grote seminarie behouden of bestond er een mogelijkheid voor
de vorming aan te leunen bij de universiteit? Het was aangewezen het seminarie dan
te verplaatsen naar Leuven.
Wat de nieuwe opvatting betreft, wordt de metode nog altijd getest. Vroeger leefden
de seminaristen met honderd man samen in het internaat, nu is het nog internaat maar
ze leven in kleine groepjes met de begeleiding van een moderator met wie ze samen
apostolische en pastorale initiatieven nemen.
Op het katoliek wereldkongres van gezondheid, dat in Brussel in 1958 ter gelegenheid
van de wereldtentoonstelling werd gehouden, hebt u, sprekend tot een publiek van
geneesheren, een oproep gedaan om de problemen van de geboorteregeling op te
lossen. U schrijft later over dat probleem het boek ‘Liefde en zelfbeheersing’. Wat
is uw standpunt?
De bekommernis was de ritme-metode een veiligheid te geven als dat maar enigszins
kon. Daarom dan die oproep aan de geneesheren van de hele wereld: kunt ge uw
krachten niet samenbundelen om de opzoekingen voort te zetten. Het ging daar om
een probleem van groot belang en ik voelde dat het een van de obstakels tot het
apostolaat was. Er is dan een reaktie gekomen, die zeer gunstig was. Een jaar later
hebben we het eerste kongres van seksologen
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gehad en dat is langzaam uitgegroeid tot een wereldkongres. Ik heb dat nu al 12 keer
voorgezeten. Gedurende een weekend vergaderen zestig à zeventig specialisten, die
speciaal interesse hebben voor dat probleem. Een tiental van hen zijn ook lid geworden
van de pauselijke kommissie voor de studie van de geboortekontrole. De opzoekingen
zijn nog steeds bezig en de UNO gaf aan Leuven een subsidie om aan navorsing te
doen. Ik steun het projekt met alle krachten omdat ik het erg belangrijk vind dat men
op dat stuk via wetenschappelijke weg tot een veiligheid kan komen of een metode
kan opbouwen. Het lost alle problemen niet op maar het is toch een aspekt van groot
belang.
Zo is er in Leuven het Instituut voor Familiale en Seksologische Wetenschap
gekomen. Niemand pakte die problemen aan op het niveau van de universiteit.
Trouwens, niemand sprak in die tijd over seks. Seks was gewoon taboe. Het initiatief
deed toen wat revolutionair aan, nu is dat normaal. Er zijn in Leuven twee instituten
waarvoor ik verantwoordelijkheid draag: het Instituut voor Godsdienstwetenschappen
en het Instituut voor Seksologie. Ik was nog hulpbisschop toen ik de oprichting heb
voorgesteld maar de bisschoppen hebben er hun goedkeuring aan gehecht.
Men is al wat met seks te maken heeft veel vrijer gaan behandelen, ik mag wel zeggen
met de grootste vrijheid, in die mate zelfs dat er op dat gebied voor meer en meer
mensen geen wetten of grenzen meer bestaan. Heeft de Kerk aan deze verregaande
vrijheid - die sommigen losbandigheid noemen - niet aktief meegeholpen en kan ze
die toestand verantwoorden?
Ge moest uit een zeker rigorisme komen en dat heeft het aksent verlegd naar openheid:
laten we de zaak rustig in een open sfeer trekken en zo meewerken aan de opvoeding
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van de kinderen voor morgen. Open betekent niet losbandig. Er waren daar heel wat
problemen op te vangen en dat is dan het positieve van de zaak. Natuurlijk steekt het
extremisme dan altijd de kop op, een extremisme dat zich veel buiten onze mensen
manifesteert. Daarop is op dit ogenblik een reaktie nodig. De Belgische bisschoppen
hebben samen een dokument over pornografie opgesteld, dat over korte tijd zal
verschijnen, precies om te zeggen: Luister eens hier, er is ergens een grens en ge
hebt die grens overschreden en in verschillende sektoren. Dat dokument zal, naar ik
hoop, ondertekend worden door de vertegenwoordigers van de verschillende andere
Kerken. Dat is de reden waarom het nog niet kan worden vrijgegeven.
*
Wie als gewone bezoeker in dit aartsbisschoppelijk paleis komt, belt aan deze deur,
die door Petrus wordt opengedaan. Petrus is hier al 43 jaar in dienst en heeft twee
kardinalen gekend en gediend. De bezoeker loopt dan door een gang naar een
zuilenhal. Daar gaat hij de trap op, loopt voorbij het beeld van de H. Rumoldus, wat
de Latijnse naam is voor Rombout, en komt in de sobere, wat stroeve antichambre.
De kleinere werkkamer van de kardinaal is eenvoudig gestoffeerd. Twee
telefoonapparaten onderhouden de verbinding met de buitenwereld. Op een kast staat
het portret van paus Paulus naast een model van de kardinaalsbeker, die elk jaar aan
de beste voetbalploeg van het katoliek middelbaar onderwijs wordt uitgereikt.
De kardinaal beschikt verder over een tweede en ruimer bureau. Op de schouw
staat hier een foto van zijn moeder en een van de koning en koningin. In de boekenkast
evengoed een boek over de vrijmetselarij als De nieuwe Nederlandse katechismus,
als een boek over de teologie van de hoop.
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Aan deze werktafel zit de kardinaal gewoonlijk als hij aan een boek werkt. De vaste
leesfauteuil staat naast het bureau met de telefoon altijd in het bereik van de hand.
Als de kardinaal van hier opkijkt, ziet hij onder een kruisbeeld een beeldje van
O.-L.-Vrouw en het symbool van het Marialegioen.
Het verlengstuk van dit studeervertrek is een zitkamer, waarvan vele ramen op de
tuin uitzien.
Hier hangt een foto: de kardinaal samen met de Anglikaanse bisschop Ramsey.
Voor de officiële bezoekers is er een aparte plechtige ingang. Hier leiden statige
trappen naar de vertrekken van de kardinaal.
Het aartsbisschoppelijk paleis, dat tussen 1818 en 1832 in neoklassieke stijl werd
gebouwd, heeft de vorm van een U.
Op de eerste verdieping bevindt zich het vertrek dat vroeger de Troonzaal heette.
Deze vroeger ietwat pompeuze zaal werd omgewerkt tot een moderne werkkamer.
Hier vergadert de pastorale raad en heeft ook de vergadering van de Belgische
bisschoppen plaats onder het waakzame oog van de Mechelse kardinalen van de 18e,
19e en 20e eeuw, die hier allen hun portret hebben hangen. Ook de ‘Mechelse
Besprekingen’ hadden plaats in deze zaal.
De portretten van de kardinalen van de 16e en 17e eeuw hangen in een aanpalende
zaal.
In de hele linkervleugel van dit ruime gebouw bevinden zich vele kantoren, waar
het veelvuldig administratief werk wordt afgedaan.
*
Hoe is een gewone dag in het leven van de kardinaal?
Elke morgen staat hij om halfzeven op en houdt een korte meditatie. Dan luistert
hij naar de radio in afwachting dat Petrus de kranten brengt, die hij elke dag speciaal
gaat kopen. Ontbijten doet hij alleen. Om halfnegen brengt de
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sekretaris de post, brieven uit binnen- en buitenland, vriendelijke en onvriendelijke.
*
Meneer Brieven, u bent de sekretaris van de kardinaal. Hoeveel brieven ontvangt
de kardinaal gemiddeld elke dag?
Vijftig brieven is een minimum. In een krisisperiode kan dat gaan tot een paar
honderd.
*
Meneer de kardinaal, bent u gevoelig voor komplimenten en verwijten?
Daar moet ik ja op antwoorden. Elk mens is gevoelig voor die dingen, denk ik. Maar
in de loop van de week of van de maand houden komplimentjes en verwijten mekaar
in evenwicht zodat het, om het met een sportieve term te zeggen, altijd weer match
nul is!
*
Het uur waarop de kardinaal mis leest, hangt af van de omstandigheden. Soms om
negen uur met Petrus als misdienaar.
Elke dag komen de priesters van het huis om 9 en 5 uur samen in de kapel om het
brevier te bidden. Als de kardinaal thuis is, komt hij meebidden. De priesters
dialogeren het brevier in het Latijn.
Om halftien beginnen de audiënties: leden van de klerus, bisschoppen, leken komen
met vragen en problemen. De lunch gebruikt de kardinaal om één uur, gewoonlijk
met een gast. Eigenlijk is het een zakenlunch, want het gesprek loopt door. Ook in
de eetkamer staan boeken en in het bereik van de hand altijd een transistorradio.
Het meest Romeinse punt in het leven van de kardinaal is de siësta, die hij node
mist.
In het begin van de namiddag maakt hij een wandeling
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in de tuin. Dan gebeurt het dat hij zijn brevier leest, het rozenhoedje bidt of eenvoudig
een boek leest.
In dit park staan prachtige oude bomen. Van hieruit ziet men dat Mechelen een
stad is van kerken en kloosters: de kerk van Sint-Jan, de kerk van Sint-Katelijne, de
Sint-Romboutskerk. De stoere Sint-Romboutstoren is net als de wereldkerk met
steigers omgeven.
In de namiddag werkt de kardinaal op zijn bureau: voordrachten klaarmaken,
dokumenten bestuderen, de konferentie van de bisschoppen voorbereiden, boeken
schrijven. Tussenin zijn er de telefoontjes want de kardinaal handelt vele zaken af
via de telefoon.
Om zeven uur 's avonds gebruikt de kardinaal het avondmaal, dat Petrus serveert
en dat door een van de drie zusters werd klaargemaakt.
*
Zuster, u doet hier samen met twee andere zusters de huishouding van de kardinaal.
Is het prettig koken voor een kardinaal?
Ja. De kardinaal is gemakkelijk tevreden. Hij is helemaal niet veeleisend, zeker niet
als het alleen voor hemzelf is.
Maakt hij u soms een komplimentje over het eten?
Soms. Als er genodigden zijn geweest, zal hij b.v. zeggen: Het was heel goed, ze
waren heel kontent. Over het algemeen zegt hij er niet veel over maar hij laat toch
voelen dat de gasten tevreden waren of dat hij kontent is.
*
's Avonds leest de kardinaal gewoonlijk boeken want hij is een verwoed lezer. Soms
kijkt hij naar de televisie, liefst nog naar een voetbalmatch. Het kan gebeuren dat hij
extra laat opblijft om de uitslag van een internationale kompetitie te kennen.
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Anders is voor hem de dag voorbij om 11 uur.
*
U wordt in 1961 aartsbisschop van Mechelen, enkele maanden later, in 1962,
kardinaal. Die benoeming is een keerpunt geweest in uw leven. Waarom?
Als ge de volle verantwoordelijkheid moet nemen, neemt ge een heel andere houding
aan. Als hulpbisschop waart ge verplicht de politiek van de kardinaal te volgen en
kreegt ge de mogelijkheid niet uw eigen gedachten uit te werken. Als kardinaal kon
ik eindelijk doorwerken in de lijn van mijn boek Kerk heet Missie, waarin ik zeven
jaar vroeger al de nieuwe koers had aangegeven. Daarbij werd rond die tijd
aangekondigd dat er een Concilie ging komen. In 1961 had ik al een serie kontakten
in Rome, die een voorbereiding waren op het Concilie. Ik dacht dat die gebeurtenis
alle aandacht waard was en dat er voor een bisschop via het Concilie mogelijkheid
was om een noodzakelijke vernieuwing door te voeren of alleszins te bepleiten. Alles
is voor mij dadelijk in dat perspektief komen te staan en is voor mij van grote
betekenis geweest.
U bent begonnen met eerst uw eigen bisdom een nieuwe struktuur te geven. Welke
zijn de markantste veranderingen geweest?
Allereerst Antwerpen los van Mechelen. Aan die verdeling hebben we acht maanden
gewerkt. Dan verder de decentralizatie of beter wellicht de regionalizering van het
bisdom, dat verdeeld wordt in drie gebieden: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en
Brussel. Het gevolg hiervan was dat de vikarissen-generaal volmacht kregen om alle
lokale problemen op te lossen en met dat doel ook nog adjunkten kregen om hen te
helpen. Er zijn nu nog vikariale raden in de maak, die eerlang op gang zullen komen.
Dat is een
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poging tot decentralizeren voor al wat ge maar enigszins kunt decentralizeren.
Op het centraal bureau hier in Mechelen werd dan de bisschopsraad opgericht, die
elke vrijdag vergadert van 10 tot 16.30 uur. De hoofden en adjunkten van de vikariaten
komen hier dan samen om met de bisschop in een absoluut vrije dialoog alle
problemen te behandelen.
Een beslissing die vele Vlamingen en ook heel wat Brusselaars geen genoegen heeft
gedaan, is het afschrijven van Sint-Goedele als patrones van de hoofdkerk, in Brussel.
Zou men er in Parijs aan denken Ste Geneviève, de patrones van de stad, de woestijn
in te sturen? Waarom liever de internationale Michaël dan de eigen Goedele of zijn
er graden in de heiligheid mee gemoeid? Of was het een daad van antifeminisme?
Als een kerk katedraal wordt, dus bisschoppelijke hoofdkerk, moet ge één liturgisch
feest kiezen waarop de inwijding van de kerk wordt gevierd. Ik had de keuze tussen
de Heilige Goedele op 8 januari of de Heilige Michaël op 29 september. Ik heb
Michaël gekozen omdat hij al de patroon was van Brussel. Wellicht heeft daar ook
mijn hart van Brusselaar gesproken. De Heilige Michaël is ook de beschermer van
de Kerk. Ik heb hem ook gekozen uit liefde voor de engelen, want ik geloof aan de
engelen en heb er eerbied voor. Sint-Michiel betekende voor mij dus heel wat.
Ik wil niet boosaardig zijn maar in de ikonografie draagt de Heilige Goedele een
lantaarn - het licht! - dat de duivel met een blaasbalg poogt uit te doven...
Ik reken er op dat de Heilige Michaël, die de helse draak heeft overwonnen, mij in
alle moeilijke omstandigheden zal bijstaan! Om de duivel te verjagen, kunt ge op
niemand beter een beroep doen dan op Sint-Michaël.
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Vindt u dat de vrouw in de Kerk de plaats heeft waarop ze recht heeft?
Nee. Ik denk en ik hoop dat dat gaat groeien. Ik heb op sommige vlakken mijn best
gedaan maar jk denk dat dat nog een groei moet kennen.
Met het Concilie bent u dan al uw aandacht gaan koncentreren op deze belangrijke
kerkhervorming. U werd door paus Johannes XXIII aangesteld tot lid van de Centrale
Kommissie. Wat was haar taak?
De werktema's van het Concilie voorbereiden. Bij het eerste voorstel bleek dat er 70
schema's waren, die zouden moeten worden onderzocht. Deze pre-conciliaire
kommissie had als opdracht zoveel mogelijk die schemata te zuiveren, te reduceren,
tot een eenheid te brengen. Dat is geen gemakkelijke taak geweest. Er is daar een
heel offensief geweest waarin verschillende kardinalen, dezelfde die ge op het Concilie
zult terugvinden, zich lieten gelden. Sommigen wilden die schemata van meet af aan
kelderen en ze hebben zelfs eens een brief aan paus Johannes geschreven om te
zeggen: Laat die schemata niet door, ze maken geen kans. We hebben met die
diskussies veel tijd verloren maar aan de andere kant kreeg elk van die problemen
de gelegenheid om tot rijpheid te komen en te groeien. Uiteindelijk zijn er 13
overgebleven.
U kon het met paus Johannes XXIII goed vinden. Wat waardeerde u in hem?
Op deze vraag kan ik tot in het oneindige antwoorden: de autenticiteit en de
oprechtheid van die man, zijn eenvoud en hartelijkheid, zijn menselijkheid en zijn
nederigheid, zijn vriendelijkheid en zijn humor. Hij stelde nooit problemen van
persoonlijke aard.
Dat is wel met voorbeelden te illustreren?
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Met vele, maar ik zal er slechts een paar citeren. Op zekere dag begroet ik de paus
en kus spontaan zijn ring, wat een kardinaal niet doet. Net op dat ogenblik wordt er
een foto gemaakt. De volgende dag laat de paus mij die foto bezorgen door zijn
kamerheer. Ik vond het een biezonder vriendelijk gebaar en ik vroeg de kamerheer
mijn dank over te brengen aan de paus. Toen zei de dignitaris: Als ge wilt weten wat
de paus van die foto denkt, dan vindt ge zijn mening op de achterkant. De paus heeft
er een opdracht op geschreven. Daar stond inderdaad op: Non placet mihi! Dat was
dus een afkeuring van het feit dat ik dat gedaan had en ik vond dat zeer sympatiek.
Ik heb dan nog eens gezegd aan de sekretaris de paus te bedanken. Wel, zei hij, ik
zou dat maar zelf doen. Ik wist niet waar ik me bevond maar het bleek een vertrek
te zijn naast de privékamer van de paus. Ik ben dan door de sekretaris bij de paus
gebracht en dan heb ik daar zo helemaal op het onverwachts bijna twee uur met hem
gepraat. Hij heeft me vele foto's laten zien, van zijn vader en van zijn familie en
vertelde over hen. Het was een biezonder gemoedelijk gesprek. Daarna heb ik hem
nooit meer gezien.
Hij had echt een sterk gevoel voor humor. Op de dag dat hij tot paus werd gekozen
en als paus uit de Sixtijnse kapel kwam, stond daar aan de ingang zijn sekretaris, die
net als al de andere sekretarissen had staan wachten om te weten wie de paus zou
zijn. De sekretaris van Johannes stond daar toen overvloedig te wenen van grote
ontroering. De paus heeft hem toen bekeken, klopte hem op zijn rug en zei: Zeg eens
vriend, zijt gij paus of ben ik de paus?
Karakteristiek voor zijn mentaliteit is ook zijn verhaal over zijn eerste zegen. De
dag dat ik daar in het venster van Sint-Pieters de eerste zegen heb gegeven, vertelde
hij, stonden al de apparaten van de televisie op mij gericht met zoveel licht dat ik
niets kon zien van wat er buiten gebeurde. Er stonden daar verscheidene duizenden
mensen.
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Ik heb dan de zegen gegeven maar voor mij waren dat allemaal zieltjes van het
vagevuur!
Zijn verkiezing tot paus heeft zwaar op hem gedrukt.
Dat is juist. Hij heeft eens gezegd aan een kardinaal, die het mij heeft verteld, dat hij
toen hij pas tot paus was gekozen, niet meer kon slapen van de spanning. Toen dat
zo een tijdje duurde, heeft hij zich beredeneerd en tot zichzelf gezegd: Kijk eens,
eigenlijk zijt ge toch maar de paus! En het ging beter. Johannes was veel in het
buitenland geweest, in streken o.m. waar andere Kerken macht hadden en waar de
katolieke Kerk maar een klein rolletje speelde. Dat heeft hem leren relativeren en
doen inzien dat Rome een betrekkelijke waarde was. Voor vele prominenten in Rome
is Rome de navel van de wereld omdat ze er nooit of bijna nooit uit weg zijn geweest.
Paus Johannes heeft nooit aan die valse gewichtigdoenerij meegedaan.
U hebt op verzoek van de paus een plan opgesteld voor het Concilie. Werd het
aanvaard?
Als plan heeft dat geen moeilijkheden meegebracht. Toen het klaar was, bleek dat
de paus erg ziek was en ik besloot dan maar het toch voor te stellen.
Voorzichtigheidshalve had ik het de vorige dag toch naar de sekretaris van de paus
gestuurd. De paus heeft dan 's nachts in bed de tekst gelezen, er allerlei zaken aan
toegevoegd en ook sommige dingen veranderd, wel in dezelfde lijn maar toch
gewijzigd. Toen ik dan op 24 december mijn interventie deed, voelde ik me zeer
sterk omdat ik wist dat de paus de tekst gelezen had en ermee akkoord ging. Zo heb
ik dan het voorstel gedaan: Laat ons een Concilie houden op het tema: de Kerk van
binnen en de Kerk van buiten.
Werd het plan aanvaard? Wie waren uw beste medespelers en ergste opponenten?
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Als inhoudstafel wel, als inhoud minder. Tegen het plan bestond geen enkele
oppositie, als plan werd het zelfs op applaus onthaald. Ik werd onmiddellijk in het
publiek gesteund door kardinaal Montini, de huidige paus, en door kardinaal Lercaro.
Later, als het over de kollegialiteit ging en andere problemen, heb ik een zware strijd
moeten voeren.
Paus Johannes XXIII stierf in 1963. Heeft hij de evolutie die de Kerk zou kennen,
voorzien?
Nee, dat denk ik niet. Hij heeft wel iets voorzien maar zeker niet alle aspekten. Hij
geloofde diep aan de werking van de Heilige Geest. Ik heb hem vaak horen zeggen:
We weten niet waar we naartoe gaan maar de Heilige Geest zal zijn werk doen. In
geen geval wou hij zijn eigen gedacht opdringen. Hij heeft mij eens gesproken over
het brevier en wat hij daarin zou veranderen. Maar het besluit was: het is aan u
daarover te beslissen op het Concilie. Hij stond breed open voor al wat wij zouden
beslissen.
Was hij een optimist?
Hij is altijd een optimist geweest. Hij heeft daarover eens een mooi woord
uitgesproken: Ik heb nooit een mens ontmoet die pessimist was en die nuttig was
voor de wereld. Maar hij is een man geweest die veel heeft geleden, maar hij deed
het in een geest van geloof en met grote moed. Hij heeft veel geleden toen hij de
schoonzoon van Kroestsjev heeft ontvangen en hij dan scherp werd aangevallen alsof
hij de stichter was van het kommunisme in Italië. Vele mensen hebben hem toen het
leven biezonder lastig gemaakt.
In 1963 werd kardinaal Montini paus Paulus VI. Hij is een heel ander type dan paus
Johannes XXIII. Kunt u het met hem vinden?
U kunt van mij niet verwachten dat ik de waarde van de
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twee pausen ga afwegen of ze tegen elkaar ga uitspelen. Paus Paulus is een heel ander
temperament maar wij hebben de allerbeste persoonlijke betrekkingen. Wij leggen
soms het aksent een beetje anders, als het gaat over de kollegialiteit b.v., maar dat
zijn dan teologische diskussies.
Er bestaat een beruchte foto van hem met u, die aanleiding geweest is tot allerlei
gissingen en praatjes.
Praatjes is het goede woord. Het is een onschuldige foto, die werd gemaakt toen hij
nog niet was gekroond. Ik was bij toeval bij de paus op het ogenblik dat ze kwamen
zeggen dat het tijd was om de zegen te geven. De paus zei toen tot mij: Kom met
mij mee. Het was een spontane geste, waarin ik nooit een speciale bedoeling heb
gezien. Wij hebben daar verder nooit meer over gesproken.
Het was toch een ongewoon lief gebaar. Volgens bevoegde inside-information zou
u bij de pauskeuze maar een paar stemmen minder gehad hebben dan kardinaal
Montini. U zou dus bijna paus zijn geweest.
Dat is fantazie. Ik wil u even herinneren aan de reaktie van paus Johannes toen hij
uit het konklaaf kwam. Hij zei: Ik heb in de kranten gelezen wat er in het konklaaf
is gebeurd. Ik dank u voor de prettige lektuur maar er is niets van waar! De pauskeuze
verplicht de bisschoppen toch tot de grootste geheimhouding.
Op grond van die foto werd toen gezegd dat dit gebaar u eigenlijk tot dauphin of
kroonprins aanstelde en algemeen werd verwacht dat u staatssekretaris zou zijn
geworden. Boze tongen beweren zelfs dat er een soort ressentiment bij u aanwezig
is, omdat u dat niet bent geworden.
Ge kunt dat voor rekening van die boze tongen laten, het is niet de moeite waard
erop te antwoorden. Er is daar nooit
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een woord over gezegd geweest en de vraag is mij nooit gesteld. Indien men ze mij
had gesteld, zou ik nee hebben geantwoord.
Het lijkt toch onbetwistbaar dat de goede betrekkingen, die u aanvankelijk met paus
Paulus had, niet zo goed zijn gebleven en zeker minder hartelijk zijn dan die die u
had met paus Johannes.
Dat speelt op een ander plan, niet op persoonlijk vlak. Wij leggen de nadruk op
sommige andere aspekten, b.v. wat de kollegialiteit aangaat. Ik denk b.v. dat de
synode een meer kollegiale vorm zou kunnen krijgen. Zo zijn er nog problemen, die
van belang zijn voor de Kerk, waar wij de nadruk ergens anders leggen. Maar er zijn
interessante dingen aan 't gebeuren. Het feit dat de kardinalen die tachtig zijn moeten
gaan, is een stap in de richting die werd voorgesteld.
Dat is een van uw tussenkomsten geweest.
Ja.
U werd in 1963 benoemd tot een van de vier moderators van de tweede sessie van
het Vatikaans Concilie. Wat was de taak van de moderators?
Dat was aanvankelijk niet zo klaar. Geleidelijk is dat duidelijker geworden: het was
dan zittingen voorzitten en naargelang er komplikaties rezen, die oplossen. Heel
duidelijk afgelijnd is die taak toch nooit geweest. Alleen kan ik zeggen dat de Curie
zo scherp op hun bestaan heeft gereageerd, dat hun macht beperkt werd. Een voordeel
was in elk geval dat die funktie mij en de drie andere moderators de kans gaf elke
week de paus een uur te zien en bij die gelegenheid konden wij met hem spreken
over de evolutie van het Concilie. Dat was zeer interessant en zeer nuttig. Ik heb daar
ontelbare keren kunnen zeggen wat de bis-
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schoppen wensten, wat ze verwachtten. Psychologisch was dat uiterst nuttig. Juridisch
gezien was het tussenpersoon spelen. Verder was het onze taak de agenda van de
vergaderingen voor te bereiden.
We hadden het daarnet over een van uw belangrijke tussenkomsten op het Concilie:
de leeftijdsgrens. Er waren er dan nog twee.
Daar zijn er een hele reeks geweest. Een voorstel om de kardinalizaties op een andere
manier op te vatten. Een ander over het permanent diakonaat, nog een ander over
Onze-Lieve-Vrouw. Wat hebben we dan nog? Dat over de birth-control. Dat is zeker
de belangrijkste tussenkomst geweest, mijn voorstel om die kommissie te verbreden
en op meer wetenschappelijk niveau te brengen. Dat moeten wel de voornaamste
zijn. Ik moet zeggen dat een van mijn grote vreugden is geweest dat het permanent
diakonaat werd aanvaard. Ik denk dat dat een mogelijke verrijking is voor de toekomst.
De Kerk maakt een moeilijke tijd door en worstelt met vele problemen.
De overgang van een preconciliaire Kerk naar een post-conciliaire is zeer moeilijk
omdat het Concilie veel problemen heeft opgeroepen: het nieuwe beeld moet nog
geassimileerd worden. In het vernieuwde kerkbeeld krijgt ieder een andere funktie.
De grote moeilijkheid is de generaties te doen samensmelten: het verzoenen van
heden, verleden en toekomst is een zwaar probleem. De Kerk mag niet achterblijven
maar ze moet de jongeren dan toch ook weer duidelijk maken dat dit niet de negatie
van het verleden betekent. Naar buiten gezien staat de Kerk in een wereld van evolutie.
Zij moet volgen want ze moet een Kerk van de wereld zijn.
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Er is de wet op het priestercelibaat, die in de Kerk van nu deining verwekt. Meent u
dat die wet behouden moet blijven of gewijzigd moet worden? Waarom eventueel
behouden, waarom eventueel wijzigen?
Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Het is een probleem dat we moeten
onderzoeken. Mijn tesis is in elk geval dat het probleem openhartig besproken moet
worden onder al zijn facetten. U weet wat ik in mijn interview aan Le Monde heb
gezegd. De bisschoppen kunnen niet naar de Synode van 1971 gaan zonder te weten
wat er in hun eigen bisdom gebeurt. Daarom hebben wij nu gevraagd aan de
priesterraden, de pastorale raden van al de bisdommen, hoe zij daarop reageren en
hoe zij het zien. Het is een probleem dat het volk Gods aangaat, dus is het belangrijk
dat wij hun standpunt kennen. Ik hoop dat wij op de volgende Synode de zaak onder
al haar aspekten zullen kunnen doorspreken en dan zullen kunnen zeggen: zo zijn
de toestanden en zo worden die gezien. Ik hoop dat daar ook experts bij zullen zijn
en zelfs wetenschapsmensen. Een eerste mogelijkheid (en misschien ook een laatste)
in zo een evoluerende toestand lijkt mij te zijn het toelaten in bepaalde
omstandigheden van getrouwde mannen tot het priesterschap. Die omstandigheden
zouden te bepalen zijn door de bisschoppenkonferenties van dat of dat land. Als dat
aanvaard zou worden, dan staan we in dezelfde toestand als de katolieke kerk van
de oosterse ritus, waar de twee bestaan, twee soorten klerus. Daarmee wordt niet
bedoeld iemand die zo maar kiest en op de dag dat hij wenst te veranderen nog maar
eens kiest. Er zijn twee mogelijkheden en zelfs drie als ge er het diakonaat bijneemt.
Een jonge man zegt op 25 jaar: ik kies voor het priestercelibaat. Een ander zegt als
hij 35 jaar is: ik kies voor het diakonaat. En ten derde is er dan een getrouwd man,
die als hij 45 jaar is b.v. tot priester gewijd kan worden. Ik stel 45 jaar omdat
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hij dan zijn waarde op professioneel gebied al echt heeft bewezen en ook omdat hij
op die leeftijd ondersteund kan worden, zou ik zeggen, door een gemeente. Dat schijnt
een mogelijke evolutie te zijn in een nabije toekomst.
Hoe reageert u op het feit dat sommige priesters nu vrij gemakkelijk het ambt
verlaten?
Dat zijn persoonlijke drama's en ik heb natuurlijk eerbied voor het persoonlijk drama
en het lijden van elk van hen. Ik weet dat hun beslissing gelukkig het geloof niet
aantast. Dat is altijd de eerste vraag die ik hun stel: Zijt gij in twijfel over het geloof?
Negen keer op tien is het neen. Dan staan we op een ander plan natuurlijk.
Het grote probleem is te weten waarom ze het doen. Na een grondig onderzoek
beschikken we nog maar over enkele inlichtingen. De hoofdreden schijnt te zijn: de
moeilijkheden van de taak in de wereld van vandaag. Er zijn van binnen gezien
redenen en ook van buiten.
U had het daarnet over het beruchte interview in ‘Le Monde’ waarin het probleem
van het celibaat werd aangeraakt. Waarom hebt u die verklaring aan ‘Le Monde’
gegeven?
Is berucht pejoratief, gij die een specialist zijt?
Het is inderdaad pejoratief, het betekent bekend maar dan ten kwade. Ik had beter
gezegd geruchtmakend om het woord sensationeel te vermijden! Waarom ‘Le Monde’?
Hadt gij een betere gazet om dat openbaar te maken? Ik ken de mogelijkheden zo
niet.
Ik kan u hier in mijn positie geen krant aanbevelen!
Hoe gaat dat? Een journalist vraagt u een interview en ge geeft dat. Als het in een
blad als Le Monde verschijnt, heeft het weerklank in de wereld en dat is voor zo een
probleem
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nodig. Dat is ook zo met de Internationale Katholieke Informatie, die in vijf talen
verschijnt. Als ge de beschikking over zulke middelen hebt of krijgt, dan gebruikt
ge ze ook.
Zou de krisis op het gebied van de roepingen opgelost zijn als het celibaat wordt
afgeschaft?
Nee, dat is maar een van de aspekten van de zaak, de krisis ligt dieper. In Amerika
hebben ze officieel een algemeen onderzoek ingesteld en aan de priesters gevraagd:
Waar ligt de knoop? Wat is het hoofdprobleem? Waarom verlaat u het ambt? Het
antwoord was: De moeilijkheid van de taak in een wereld die doet alsof God niet
bestond, waar er geen nood is aan God. Het probleem is: aan die mensen God brengen,
aan mensen die geen nood hebben aan voedsel voedsel geven, zielenood willen
lenigen waar ge geen zielenood ontmoet. Dat is een zware taak, die moed vraagt en
die de taak ook schoon maakt. Dat was de eerste reden. Het celibaat kwam maar op
nummer vijf in die lijst, geloof ik.
Bij de groep priesters, die het ambt verlaten, is er een roerige groep die veel van
zich doet spreken en die aanspraak maakt op begrip en voor wie ook veel begrip
wordt opgebracht.
Daarnaast staat het grote aantal priesters dat bescheiden zijn taak blijft vervullen.
Bestaat er voor hen ook vanwege het episkopaat evenveel bezorgdheid, steun,
aanmoediging en begrip?
Niet enkel evenveel maar meer. Hun geval is dat van de jongeling die nooit het huis
verliet, waaruit men niet moet besluiten dat men het huis moet verlaten hebben om
gewaardeerd te worden. Zij zijn de mensen waarop we de Kerk bouwen en zij zijn
het ook die het beeld van de celibataire priester hooghouden. En dat beeld zal blijven
bestaan, zelfs in landen waar er een keuze bestaat. Ik heb me laten vertellen dat de
patriarch van Moskou, die tussen getrouwde
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en ongetrouwde priesters kan kiezen, uitsluitend celibataire priesters kiest. De Russen
hebben een numerus clausus ingesteld, wat betekent dat er maar een bepaald aantal
priesters mag zijn. Daarom verkiest de patriarch die priesters die zich totaal kunnen
inzetten voor de Kerk. Maar ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om eens
duidelijk te zeggen welke grote waardering ik heb voor de priesters die trouw blijven,
die hun ambt eerlijk en eenvoudig blijven waarnemen, die de Kerk loyaal steunen
in haar vernieuwing, die elke dag opnieuw met kleine dingen te vechten hebben en
zeker ook hun eigen twijfels kennen, maar op de bres blijven om Gods volk te helpen.
Zij die niet in het nieuws komen maar in hun eigen kleine of grote parochie, of waar
ze ook werkzaam zijn, elke dag opnieuw als priester doen wat ze als hun plicht
beschouwen, verdienen inderdaad in deze tijd veel meer waardering dan in rustige
tijden. Ik stel er prijs op onze priesters speciaal te bedanken voor hun volharding en
hun moed en ook omdat zij trouw blijven aan de belofte die ze afgelegd hebben.
Geven de liturgische experimenten u bevrediging?
Dat experiment is nu ten einde. Men kan niet verwachten dat zo een verandering in
korte tijd schitterend wordt opgelost. Ik vind het gelukkig dat de volkstaal in de kerk
werd ingevoerd maar wij moeten nu vaststellen hoe moeilijk het is goede teksten in
die volkstaal te krijgen. Vergeet ook niet dat het gregoriaans niet zo maar op een
paar jaar geworden is wat het nu is.
Dat waren dan een paar problemen van de Kerk. Op de Kerk zelf hebt ook u kritiek.
U verwijt het Vatikaan - het centrum zoals u dat noemt - dat het de struktuur van de
Kerk en van de godsdienst sterk formalistisch en juridisch bekijkt. Wat stelt u
daartegenover?
Ik zou zeggen dat dat niet erg persoonlijk is en weinig
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origineel. Het is de algemene trend. Het is misschien wat opvallend omdat een
kardinaal dat zegt. Ge kunt de zaak op twee manieren bekijken: ge kunt de Kerk
beschouwen van Rome naar de lokale kerken toe of van de lokale kerken naar Rome
toe. Dat geeft twee verschillende beelden. Het vertrekken vanuit de lokale kerken
naar Rome toe ligt in de oorsprong van de Kerk. In dat geval is de pluraliteit van in
het begin aanwezig, dan draagt de lokale kerk de verantwoordelijkheid voor de
beslissingen, behalve dan wat de punten van geloof en zeden aangaat.
Algemeen heerst het gevoelen dat wij nu vertrekken van een Kerk van de
voorgaande eeuw, een Kerk die juridisch en legalistisch is gemerkt. We hebben nog
de overgang niet gemaakt naar een Kerk die Gods volk onderweg is. Dat vraagt veel
soepelheid omdat de Kerk dichter bij het leven moet komen te staan, meer aangepast
moet zijn aan de noden van de mens, uit de mens moet vertrekken. Ik denk dat we
nog heel wat weg moeten afleggen, een echte omwenteling zullen moeten meemaken
eer we uit die sfeer geraken. Ik voel dat sterk aan als ik zie welke nieuwe codex men
in Rome aan het maken is. Ik denk dat ge eerst fundamentele problemen moet oplossen
eer ge op dat gebied begint te produceren.
Bestaat het gevaar niet dat, wanneer elke bisschop belangrijke aanpassingsbesluiten
mag nemen, er een breuk zou kunnen ontstaan in de Kerk omdat een andere bisschop
in een aanpalend bisdom een andere beslissing neemt?
Ja, maar elke bisschop staat in verband met een bisschoppenkonferentie en de grote
beslissingen worden in dat verband genomen. Daar is bepaald dat ge tweederde van
de stemmen moet hebben om een beslissing te nemen, die voor het hele land geldig
is. Een tekenend voorbeeld is wat in Amerika gebeurd is: de bisschoppen stonden
voor de vraag of ze de toelating zouden geven in de hand te kom-
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municeren. Een zeer markante meerderheid heeft ja gestemd maar ze haalde de
tweederde niet. Dus blijft het zoals het was. Het systeem heeft zijn voordeel en zijn
nadeel. Ik wou dit alleen aanvoeren om te bewijzen dat er geen versnippering zal
zijn.
Maar verder moet men toch aannemen dat de verscheidenheid in een bestel
gewoonlijk geïnspireerd wordt door de lokale omstandigheden. De sociale werken
in Vlaanderen zijn totaal anders dan die in Wallonië omdat Vlaanderen een katolieke
meerderheid heeft.
U beklemtoont de eenheid die er moet bestaan tussen de bisschop en het volk van
God: priesters en leken moeten inspraak hebben, de bisschop moet dialogeren. Een
pastorale raad moet tot beslissingen kunnen komen. Kunt u dat illustreren?
Dat is nu volop aan de gang en voor verschillende problemen, b.v. voor de benoeming
van een vikaris-generaal of een hulpbisschop. Het is al gebeurd in Hasselt voor de
benoeming van de hulpbisschop, nl. na overleg met de bisschoppen en de verschillende
raden. Hetzelfde heb ik gedaan toen ikzelf een vikaris-generaal moest aanduiden en
wat ik nu weer moet doen voor Waals-Brabant. Dat is in overleg gebeurd met de
priesterraden, de pastorale raden, de raad van leken, de vier of vijf raden die bestaan.
Iedereen draagt drie namen voor en in mijn geval was het zeer gelukkig - ik denk
ook dat het zo was in Hasselt: dè naam kwam telkens weer naar voren. Ik denk dat
dat soort samen zoeken van belang is al moet dat natuurlijk diskreet gebeuren. Wat
ze daar onlangs gedaan hebben in Rotterdam schijnt me interessant. Ze hebben eerst
gevraagd aan de mensen: hoe ziet u het beeld van een bisschop, gewoon als beeld,
zonder namen te noemen. Dan werd aan de priesters gevraagd dat ze drie namen
zouden opgeven waaruit de bisschoppenkonferentie zou kunnen kiezen. Ik denk dat
die
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metode een kans schept om de dialoog bisschop en volk Gods gemakkelijker te
maken voor de toekomst.
Wat denkt u van de aktiviteit van de Nederlandse bisschoppen en de evolutie van de
Kerk in Nederland?
Dat is een strikvraag. In het algemeen gesproken is de Kerk van Nederland een
levende Kerk, die het Concilie en Vaticanum II ernstig heeft opgenomen. Ik denk
dat de Nederlanders ernstig zijn als zij zeggen: wij nemen dit of dat. In de grond is
daar een diep religieus leven aanwezig. Maar ongelukkig wordt altijd dat naar voren
gebracht wat een beetje excentriek is en dat geeft een vals beeld. Ik heb eens ergens
gelezen dat kardinaal Alfrink zei: Ik zou de helft van mijn leven kunnen besteden
aan het rechtzetten van berichten die de wereld worden ingezonden. Ik denk dat het
beeld dat men van de Nederlande Kerk heeft, vaak artificieel is: in de grond leeft
daar een diep geloof maar er bestaan ook enkele wantoestanden.
U vreest geen schisma.
Nee, geen schisma, maar het is wel nodig dat daar het verband intens zou doorleefd
worden.
Wat betekent de eenheid van de Kerk voor u?
Hoofdzakelijk eenheid in geloof, in het beleven van het evangelie en de sakramenten,
in al wat door Kristus is onderwezen. In die eenheid van geloof worden de kristelijke
mensen herkend. Er kunnen variaties zijn in de manier van zich liturgisch uit te
drukken en zelfs in de manier van eenzelfde dogma te formuleren maar dat raakt de
grond niet.
Eenheid is geen uniformiteit?
Nee, er is daar een verscheidenheid mogelijk.
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Wanneer de bisschop zo nauw moet samenwerken met het Godsvolk, is het dan niet
nodig dat de bisschop dezelfde sensibiliteit heeft als de leden van dat volk, ik denk
hier aan het Vlaming-zijn met de Vlamingen?
Dat is inderdaad zo, dat werd al door Sint-Paulus gezegd. Het is zeker niet altijd
gemakkelijk één te zijn met uw volk, vooral niet in een bisdom waar ge voor drie of
vier sensibiliteiten staat als in mijn eigen bisdom. Ge hebt daar Walen, Vlamingen
en Brusselaars en in Brussel zijn er dan nog twee aspekten: een Vlaming in Brussel
heeft nog een andere, een eigen sensibiliteit. Ge staat daar voor een zeer moeilijk
bisdom, waar ge in konkrete gevallen zeer moeilijk die toepassing kunt
verwezenlijken. Hetzelfde geldt trouwens op politiek vlak. Vraag het maar eens aan
minister Eyskens.
Een minder gelukkige beslissing in uw leven schijnt geweest te zijn wat men genoemd
heeft ‘het mandement van de bisschoppen’ over de universiteit van Leuven. In dat
dokument stond nog het onprettige woord ‘wij verordenen’. Dat is nog niet zo lang
geleden. Kunt u die houding verklaren, u die zegt en propageert dat de bisschop
nauw in kontakt moet staan met de gelovigen van zijn bisdom?
Dat woord was een ongelukkige en slechte vertaling maar het is gevallen. Wij stonden
daar voor een psychologisch drama dat voor ons allen zeer pijnlijk is geweest. Ik
weet dat de bisschoppen in het verleden niet altijd begrip hebben gehad voor de
evolutie van de Vlaamse Beweging en het Vlaamse bewustzijn. Dat weegt nog altijd
op ons, de bisschoppen van vandaag. Maar toch wil ik u zeggen dat de Vlaamse
bisschoppen, dat wij allemaal sterk hebben aangevoeld hoe diep deze zaak het hart
van het Vlaamse volk raakte. Het is een drama geweest voor hen want ge kunt vandaag
niet meer zeggen dat de Vlaamse bisschoppen niet
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meevoelden met hun volk. De moeilijkheid was dat de Waalse bisschoppen in dezelfde
situatie stonden maar dat ze het probleem heel anders zagen. In die situatie was mijn
taak praktisch onmogelijk. De eenvoudigste manier zou geweest zijn een lekenraad
aan te stellen en die met de verantwoordelijkheid te hebben belast. Ik vond dat in de
gegeven omstandigheden een lafheid. De toestand was toen trouwens zo emotioneel
geladen dat elke oplossing een uitbarsting voor gevolg zou hebben gehad.
Nochtans kan ik u verzekeren dat wij niet lichtvaardig hebben gehandeld. Wij
hebben hier in huis zeventien keer vergaderd om een bevredigende oplossing te
vinden maar de gegevens waren zo dat het toen niet anders kon. Wij hebben werkelijk
alles geprobeerd, zeer vele experts geraadpleegd en de meest diverse adviezen
ingewonnen. Het is een beslissing waar ik persoonlijk sterk onder heb geleden.
Maar toch wil ik beklemtonen dat er in de Kerk, ook in de Kerk van ons land, een
grondige vernieuwing heeft plaatsgehad en dat met de verouderde strukturen die zijn
weggevallen, er ook een nieuwe en normale en ruime houding is ontstaan tegenover
elke volksgroep en zeker ook tegenover de Vlamingen. De Kerk is niet tegen de
Vlamingen en denkt er zeker niet aan zich te verzetten tegen de rechtmatige eisen
van de Vlamingen. Voor mij zou het een ideaal zijn als de verschillende volksgroepen
in dit land elk zouden krijgen waar ze recht op hebben, in vrede naast mekaar konden
leven en van mekaar het beste zouden leren. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik blijf
hopen en geloven dat we in dit land eens zullen komen tot het wederzijdse waarderen
in een geest van fair-play.
Ik wil toch nog eens extra onderstrepen dat er in heel die geschiedenis Leuven
niet de minste twijfel is geweest in de houding van de Vlaamse bisschoppen, die
duidelijk hebben laten blijken dat ze vlaamsvoelend zijn. Heel het konflikt
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spitste zich toe op de waarde en dat is altijd een delikate situatie.
Ik vermoed dat deze verklaring meer dan één gelovig Vlaming zal hebben
aangesproken.
Van het nationale plan nu weer naar het wereldkerkelijke. U wil het gezag van de
paus relativeren, wat verband houdt met primaatschap en kollegialiteit. U wil de
paus doen optreden te samen met de bisschoppen in een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. U steunt daar o.m. op de tekst: Petrus trad naar voren, samen
met de elf.
Als ge zegt dat ik het gezag van de paus wil relativeren, dan is dat niet waar. Ik wens
integendeel het gezag van de paus verstevigd zien. Maar om dat gezag te verstevigen
- en dat geldt ook voor alle mensen die op de verschillende niveaus gezag voeren is er nu een andere manier, een nieuwe stijl en op het vlak van de Kerk is dat de
kollegiale stijl, die niet enkel opportuun is omwille van vandaag en de mentaliteit
van de mensen van nu maar omdat het principe in de grond van het evangelie ligt.
Vandaar dat ik inderdaad onderstreep: Petrus met de elf. De mensen hebben vaak zo
de gedachte - en dat maakt de dialoog wel moeilijk - dat de Kerk in piramidale stijl
is opgetrokken, dat de Kerk is als een leger met een generaal, een kolonel enz. Zo is
het niet. Kristus heeft zijn Kerk gebouwd op de twaalf, samen met Petrus, rond Petrus,
maar het is Petrus die de delegatie heeft gegeven aan de elf anderen, zodanig dat er
daar in de natuur zelf, in de konstitutie zelf van de Kerk een samenwerking is. Als
ge dat in juridische termen wilt uitdrukken, is dat hopeloos. Het is geen kwestie van
stemmen, van zes stemmen tegen zoveel minder, het is een kwestie van samenwerking
en onderzoek samen over de grote problemen van de Kerk. Daar gaat het over.
U wil het gezag van de paus op kollegiale wijze laten uit-
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oefenen. Dit geldt ook, neem ik aan, voor de kardinaal en de bisschoppen van een
land. Om dat nu in de praktijk eens te testen: was het interview aan ‘Le Monde’
belangrijk genoeg om de kollegialiteit van de kardinaal en de bisschoppen te laten
spelen?
Ik heb in mijn eigen naam gesproken. Er is een kollegialiteit met de bisschoppen,
dat is één kollegialiteit, en ge hebt ook een kollegialiteit met de Kerken. De bisschop
met zijn priesters, met het volk en wat daar leeft, is een tweede soort kollegialiteit.
Dan hebt ge een derde soort om in de serie te blijven: kollegialiteit met de Nederlandse
bisschoppen, die publiek een oproep hadden gedaan opdat de bisschoppen samen
hun problemen zouden bespreken. Ik vond dat ge die mensen niet in de kou mocht
laten staan.
U wil dat elke diskussie zou teruggaan op het Evangelie en de Handelingen van de
Apostelen. In feite is dat de protestantse leer.
De Schriftuur is de eerste bron, gedragen door de traditie. Traditie heeft maar zin als
het de eerste levende traditie is van Kristus en de apostelen. Schriftuur en traditie
samen zijn de openbaring van de waarheid. De scheiding tussen traditie en Schriftuur
is nu grotendeels opgeheven omdat de protestanten nu ook geloven dat de traditie
belangrijk is. Trouwens, het gaat niet over de individuele interpretatie van de Schrift,
iets waar de protestanten ook meer van terug beginnen te komen.
U verlangt ook meer inspraak van de bisschoppen bij de pauskeuze.
Inderdaad. Ik denk dat het normaal zou zijn dat de bisschoppen daar inspraak zouden
hebben, al moet natuurlijk nog onderzocht worden hoe. Dat de kardinalen de keuze
doen, is een traditie die in de loop van de geschiedenis is ontstaan, maar het feit zelf
steunt niet op een teologische
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grond zoals dat voor het episkopaat het geval is, maar op een dogmatische grond.
Hoe beter ge de Kerk kunt brengen naar de lijn van haar eigen sakramenteel leven
en haar institutioneel bestaan, hoe beter. Hoe dat nu moet opgelost worden dat is een
andere zaak. Wat ik vraag, is voornamelijk dat het probleem in studie zou worden
genomen zodat we zouden kunnen komen tot een betere reprezentativiteit van de
verschillende volkeren en van de verschillende generaties in dat kieskollege. Dat is
een van de redenen waarom ik zo heb aangedrongen op het respekteren van de
leeftijdsgrens.
U hebt het niet zo voor de Romeinse Curie?
De Curie... Ge hebt veel mensen in de Curie en ik heb onder hen ook vrienden, hé.
Het gaat dus niet over mensen maar over de funktie en het werk als dusdanig. Dat
is toch net zo hier bij ons: als ge spreekt van de ministeries is dat een zeer vage term.
Ik denk in elk geval dat de Curie er bij zou winnen en beter werk zou verrichten met
kontakt te hebben en te houden. Als ge dat vanuit het centraal bureau allemaal moet
beslissen, loopt ge gevaar over niet genoeg informatie te beschikken. Als die mensen
konden reizen en ter plaatse de toestanden konden zien, zou het geheel in een ander
licht komen te staan.
De ‘Osservatore Romano’ is wel niet uw geliefkoosde lektuur?
Ik lees dat uit plichtsbesef maar ik zoek er het laatste nieuws niet in. Ik vermoed
trouwens dat er niet veel mensen met plezier het Staatsblad lezen. In de Osservatore
Romano krijgt ge de officiële waarheid. Of die altijd zo objektief is als wenselijk
zou zijn, is een andere vraag.
Er zijn heel wat mensen die het Concilie als de bron van de
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huidige moeilijkheden in de Kerk beschouwen. Mauriac heeft op dat stuk bittere
woorden gesproken.
Ik heb die gelezen indertijd. Alles hangt ervan af waar ge uw perspektieven neemt.
Ik denk dat de bron van alle moeilijkheden het feit is geweest dat er sedert zoveel
eeuwen geen Concilie meer heeft plaatsgehad. Met het Concilie zijn alle problemen
die bevroren waren, ineens ontdooid en te voorschijn gekomen. Het Concilie was
een zon die plotseling gletsjers deed smelten, met het gevolg dat er bergstromen
langs de bergwand naar beneden stortten. De bergstromen voeren onstuimig water
mee, stenen, boomstronken: ze trachten zich een weg te banen naar een monding.
Het is een onvermijdelijke chaos: laten we hopen dat hij tijdelijk zal zijn. Maar in
elk geval is het zaak aan die chaos het hoofd te bieden en het mag in geen geval een
demissie van het gezag meebrengen. Want thans evengoed als gisteren moeten er
regels en wetten zijn. Op straffe van anarchie blijft het gezag een noodzaak voor de
Kerk, zoals voor iedere maatschappij. Iedere abdikatie van het godsdienstige gezag
zou zelfs dwars tegen het Evangelie ingaan.
Er zijn er die het Concilie als bron van alle huidige moeilijkheden beschouwen.
Hierover mag echter geen misverstand ontstaan. Het Concilie heeft ontegensprekelijk
de belemmeringen voor de dooi weggenomen maar waar het dooit, is er vorst geweest.
Laten we dat niet vergeten. Een gletsjer verhindert dat de planten kiemen en
uitschieten: hij onderdrukt al door zijn onbeweeglijkheid. Onze wetgeving was en
is nog steeds verschrikkelijk ten achter bij de evolutie van het leven.
Het Evangelie leert ons dat de sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de
sabbat. Maar men heeft deze levende mens veel te lang vergeten en men merkt nu
met verbazing dat de hedendaagse mens niet meer dezelfde is als
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die van gisteren, evenmin trouwens als de maatschappij waarin hij leeft.
Het zal erop aankomen het water van de bergstroom op te vangen en tussen brede
oevers te kanalizeren. Het is niet de schuld van het Concilie dat al die problemen er
ineens zijn. Ik denk integendeel dat het Concilie veel heeft kunnen opvangen.
Hoe komt het dat al die nieuwe gedachten pas zo laat zijn losgebroken? Uzelf zou
twintig jaar geleden niet zo beeldenstormend hebben gesproken of gehandeld. U zou
toen 46 zijn geweest, een man in de kracht van zijn leven.
Iedereen is kind van zijn tijd en we hebben allen de sfeer van onze tijd ingeademd.
Veel zaken waarvan we gisteren dachten dat ze evident waren, zijn het vandaag niet
meer. Het scheen evident dat ge niet naar de maan kondt gaan. Vandaag is dat niet
meer zo. Onze wereld is lang fixistisch gebleven. Het verschil tussen een grootvader
en een vader is veel kleiner dan tussen een vader en een zoon nu. In positieve zin
werkt in die vernieuwing ook de genade van de H. Geest.
Zou de mode van de kontestatie daarop invloed gehad hebben?
De verandering in de Kerk ligt veel dieper. De kontestatie ligt in de natuur van de
jonge mensen en elke jeugd heeft op een of andere manier aan kontestatie gedaan.
De bronnen van onze kontestatie liggen toch wel veel dieper.
Wat is dan volgens u de oorzaak van de grote verwarring in de Kerk?
Het snelle tempo in de evolutie van de wereld ten eerste en het tempo van de evolutie
in de Kerk: die twee werken samen, er bestaat een wisselwerking en dat bemoeilijkt
de zaken. In de Kerk zelf is het het tempo van het aggiorna-
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mento, het ritme waarop alles is gebeurd zonder de nodige voorlichting voor de
verschillende generaties. Het assimila-tieproces is niet te volgen: we krijgen allemaal
indigestie.
Aan de andere kant is daar ook een krisis over de Godsidee: God is dood. We zijn
voor het probleem komen te staan ook een soort vernieuwing van het Godsbeeld te
scheppen bij de mensen. We hebben God nogal gemakkelijk beschreven op onze
manier, met onze koncepten en we hebben God uitgelegd tot in de details. Nu zijn
we er ons meer van bewust geworden dat God oneindig hoger staat en oneindig
dieper is. We zijn veel eerbiediger geworden en dus ook veel voorzichtiger: er is een
zuivering gekomen in het Godsbeeld, een loutering. Ik denk dat de teologie van de
dood van God, waarvan de teologen gelukkig al begraven zijn of binnenkort zullen
verdwijnen, niet meer in de volle aktualiteit staat. Maar ze heeft een zuivering
teweeggebracht en dat was van belang.
Zou inderdaad het niet-meer-geloven-aan-God niet de belangrijkste reden zijn van
de krisis in de Kerk?
Alles hangt samen: ge hebt een krisis in het geloof in God, ge hebt een krisis in het
geloof in Kristus, ge hebt een krisis in het geloof in de Kerk. Het is de Kerk die ons
tot Kristus brengt en Kristus die ons naar God voert. Al die elementen werken samen,
ge kunt ze moeilijk onderscheiden, het werkt in alle richtingen tegelijk. Ik denk dat
ge een hele analyse nodig zoudt hebben om te zeggen wat prioriteit heeft, wat de
hoofdzaak is en wat bijkomstig is in het geheel.
Men heeft toch wel eens de indruk dat de gelovigen niet voorgelicht of slecht
voorgelicht worden over de evolutie in de Kerk.
Ik denk dat dat inderdaad waar is, dat er daar een tekort is
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aan informatie. Allerlei moeilijkheden hadden kunnen opgevangen worden als we
op tijd en stond aan de mensen hadden kunnen zeggen: luister eens hier, dat gaat
veranderen en dat is de reden. Als ge de vis afschaft op de vrijdag, dan schaft ge de
boetegeest niet af maar ge moet die nu op een andere manier gaan uitoefenen. Er is
een tekort aan inlichting en voorlichting omdat ge niet genoeg uitleg kunt geven. Ge
kunt vele zaken niet simplistisch oplossen. Neem nu een eenvoudige zaak als de
kommunie te ontvangen op de hand. Dat heeft heel wat ergernis gegeven. Men heeft
de gelovige moeten doen begrijpen dat de hand van een gedoopte even heilig is als
zijn mond. Het vroeg eigenlijk een geleidelijke progressieve inleiding en dat is
natuurlijk moeilijk. We zouden daar met meer informatie moeten kunnen werken.
Dit geldt ook voor de klerus. Als men de priester een homelie hoort uitspreken, voelt
men vaak hoe onzeker hij zich voelt.
Dat is inderdaad mogelijk omdat er op sommige vragen niet meer zo simpel
geantwoord kan worden. Maar dan is er soms wel een verwarring tussen geloof en
teologie. Ge moet aan de mensen niet over teologie spreken, ge moet ze over geloof
spreken. Dat kan soms wel eens verwarring stichten.
We staan nu vijf jaar na het Concilie. Wat zijn in een notedop de pluspunten van het
Concilie?
Die zijn zeer talrijk. De behandeling van die pluspunten zou een hele uitzending
vragen.
Ik zei ‘in een notedop’.
Het vernieuwd beeld van de Kerk, van een Kerk die inniger bij de mensen is komen
te staan. De Kerk van het verleden was zeer hiërarchisch en zeer gestruktureerd, wat
moet
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blijven bestaan want ik zou niet willen zeggen dat hiërarchie en struktuur er niet
nodig zouden zijn. Maar er is daar een versoepeling gekomen, een ander perspektief
en het beeld van Gods volk is naar voren gekomen. En wie zegt Gods volk, bedoelt
ook de bisschoppen en de paus. Want er dreigt daar altijd een misverstand te ontstaan:
als het woord volk wordt gebruikt, dan is dat vaak het volk tegenover de regering.
Maar in de Kerk betekent Gods volk het geheel van de gedoopten. De paus is gedoopt
en wij ook. Van meet af aan krijgt ge daar dus een ander perspektief, moet ge het
woord demokratie verbeteren, wat de konversatie moeilijk maakt omdat ge
voortdurend voor een ander perspektief staat. Maar ik denk dat het naar voren brengen
van de fundamentele eenheid van alle kristenen, van alle gedoopten, die samen de
medeverantwoordelijkheid voor de Kerk dragen, een groot pluspunt is. Zij zijn de
Kerk, wij zijn allen samen de Kerk. Dat is een geweldige stap vooruit. Denk maar
hoe het vroeger was: de Kerk dat was iets voor de bisschoppen en de pastoors.
Er bestaat een dossier Suenens en ik bedoel niet alleen het boek. Een dossier bevat
al de dokumenten die op een zaak betrekking hebben maar gewoonlijk zijn er in een
zaak stukken die men bezwarend noemt. Bent u zich daarvan bewust?
Natuurlijk weet ik het, al was het maar door mijn korrespondentie te lezen of de
kranten. Wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks. Wat betekent, denk ik, dat wie
in het openbaar werkt, aan veel kritiek blootstaat. Alleen moet men een man die het
eerlijk meent, krediet geven of tenminste een zeker respekt opbrengen voor wat hij
doet, ook al gaat men niet akkoord. Toen die schrijver dat Dossier Suenens heeft
willen uitgeven, heb ik ja gezegd omdat het interessant is het pro en het contra te
horen.
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U hebt resoluut de progressistische richting gekozen. Bestaat de mogelijkheid niet
dat u ergernis geeft en vele traditionele gelovigen kwetst - of is dat een te
verwaarlozen groep? Hoe speelt de naastenliefde dan?
De naastenliefde speelt hoofdzakelijk in de richting van de Kerk van vandaag en van
morgen. Ge moet u bezighouden met de Kerk van vandaag en daarin speelt de jeugd,
de Kerk van morgen dus, een grote rol. Hoofdzaak is dat de Kerk doorgaat, doorheen
de tijden. Toch moet ge tegelijkertijd eerbied hebben voor de generaties die het
misschien niet zo gemakkelijk verstaan. Er is dus naastenliefde nodig naar twee
kanten en dat is altijd de moeilijkheid. Ik heb u gezegd dat ik in mijn bisdom de
moeilijkheid heb vier sensibiliteiten tegelijk voor mij te hebben. Zo sta ik ook voor
drie, vier verschillende generaties. En ge moet daar een optie doen: waar gaan we
naartoe? waar leggen we het aksent? Wel, ik speel op de toekomst - en zo komt het
dat gij mij een progressist noemt - maar ik doe dat klaar bewust omdat juist het leven
daar ligt. De naastenliefde ten opzichte van de oudere generaties bestaat daarin, dat
we meer en meer een begrijpelijke uitleg proberen te geven, want wat we zeggen, is
in de kern gezond. Zij onderstrepen de blijvende waarde. Een andere richting zegt:
om die bijvende waarde te eerbiedigen, moet ik ze anders uitdrukken. Om het gezag
van de vader vandaag te doen eerbiedigen, moet het zich anders laten gelden, moet
het anders uitgedrukt worden dan vroeger. Maar het is hetzelfde gezag, het is dezelfde
waarde. Ik denk dat dat van belang is.
U legt dus wel een duidelijk verband tussen traditie en evolutie.
Absoluut, traditie én evolutie. Het zou geen zin meer hebben als de evoluerende Kerk
geen traditionele Kerk is in de
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diepe zin van het woord. Ge kunt daar geen diskontinuïteit hebben.
Er wordt van u wel eens gezegd dat u stout spreekt maar omzichtig handelt.
Ik heb nooit de wil stout te spreken en ik weet niet of ik het doe. Ik probeer klaar te
spreken en dat kan misschien soms, zoals gij het noemt, stout klinken. Dat ik
voorzichtig ben, is wel zo, in die zin dan dat ge rekening moet houden met al de
generaties en dat, wat ge ook doet, altijd ergens een misverstand ontstaat. Dat betekent
dat ge bij het handelen altijd rekening houdt met de mogelijke misverstanden. Het
is voor mij gemakkelijk met u een konversatie te voeren maar terwijl wij hier zitten
te praten, zijn er allerlei mensen die meeluisteren en verschillend reageren. Men moet
proberen ook daar rekening mee te houden.
Algemeen wordt erkend dat u zeer aktief bent op het internationale kerkelijke vlak.
Minder lof hoort men wel over uw betrekkingen met de gelovigen - ook met de klerus
van uw eigen bisdom. Om het in sporttaal te zeggen: u speelt beter op verplaatsing.
Ik ken die mop. Het kan wel de schijn hebben dat ik vaak op verplaatsing ben maar
zoveel is dat toch ook weer niet. Alles te samen ben ik misschien één maand op de
twaalf in het buitenland. Maar telkens als ge op reis gaat, ook al is dat maar voor
twee dagen, komt ge in het nieuws. En wat ik ook wil zeggen, is dat dat hoegenaamd
geen plezierreizen zijn. Als ge zo voor drie dagen naar Amerika gaat, zeventien uren
vliegtuig hebt heen en weer en dan nog drie dagen in diskussie zijt met protestanten
dan is dat toch wel geen sinekuur te noemen. Ik geloof trouwens niet dat ik door mijn
aktiviteiten op het vlak van de wereldkerk mijn bisdom verwaarloos. Ik geloof zelfs
dat mijn bisdom hier het eerst is om er van te profiteren. Ik heb natuurlijk
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veel meer kontakten in mijn eigen bisdom maar dat staat in de gazet niet te lezen.
Er wordt ook nog gezegd dat u ietwat wrokkig bent tegenover Rome omdat u niet
gekozen werd tot lid van de bisschoppelijke kommissie die de Synode van 1971 moet
voorbereiden.
Zwarte humor. Dat is weer een van de dingen die de journalisten hebben uitgevonden.
Laat dat voor hun rekening.
Zijn voor een Kerk die autentiek evangelisch wil zijn, de banden met het establishment
niet te sterk? Ook hier in België?
In België zijn nog de meest gunstige toestanden zou ik zeggen. Die relaties lijken
mij tot een minimum gereduceerd te zijn. De Kerk gaat hier haar eigen gang en voelt
zich vrij tegenover de staat. Dat de koning aanwezig is in de kerk waar ik mijn
bisschopsjubileum heb gevierd, beschouw ik als een normale zaak. Er waren daar in
de kerk toch alle soorten van mensen. Ik noem dat geen band met het establishment,
wel de universaliteit van de funktie.
U hebt ongelovige vrienden. Wat denken die van de evolutie in de Kerk?
Ik heb er inderdaad enkelen en ik ben getroffen geweest door hun reakties. Een onder
hen sprak me eens over paus Johannes en heeft me toen gezegd: Die paus heeft mijn
ongeloof onbehaaglijk gemaakt, ik voel me minder zeker in mijn vroegere zekerheid.
Ik denk dat die mensen de indruk hebben gekregen, net trouwens als de protestantse
observators op het Concilie, dat er daar iets merkwaardigs aan het gebeuren was, dat
de vernieuwing van de Kerk gebeurde in de diepte. Zij hebben dat misschien beter
aangevoeld dan sommige katolieken, ik voel dat aan in verschillende sferen. Ik geloof
dat we de belangstelling van de ongelovigen niet
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moeten onderschatten. Er ligt daar diep bij hen een religieuze bekommernis, zelfs
als ze zeggen dat ze in God niet geloven.
Monseigneur, en nu richt ik mij tot de opvolger van de apostel, indien ik uw vriend
was, uw gelovige of ongelovige vriend, en ik zou overmorgen op kerstdag bij u
aankomen met al mijn twijfels in de waarde van de boodschap van Kristus, twijfel
aan het bestaan van God, twijfel aan de waarde en de betrouwbaarheid van de Kerk,
wat zou u me zeggen?
Dat is een zeer diepgaande vraag. Ik zou aan die ongelovige vriend zeggen: Wilt ge
eerst en vooral in de diepte bij uzelf zien? Wat leeft daar, in u, aan verlangen? Aan
verlangen naar liefde, naar blijvende liefde, naar eeuwige liefde; aan verlangen om
gekend te zijn en om persoonlijk bemind te worden, zodat ge in die wereld niet zoudt
leven als een wees, zonder te weten waarheen - vanwaar komt hij, waar gaat hij
naartoe, enz.? - Ik zou hem vragen in de diepte zijn eigen menselijk zoeken te peilen.
Ik ben altijd getroffen geweest door de titel van het boek van Max Scheler: Vom
Ewigen im Menschen. Er ligt in elke persoon iets dieps, een honger naar God, bewust
of onbewust. Als ik dat in hem wakker kan schudden, hem meer diepmenselijk maken,
dan kan ik hem het Evangelie brengen en hem zeggen: Er is daar een kans om nog
dieper mens te zijn. Gij snakt naar broederlijkheid! Nu, als we weten dat we samen
zonen zijn van éénzelfde Vader, dan ligt die broederlijkheid oneindig dieper dan wat
we solidariteit zouden noemen - al is dat ook schoon en goed -, we zijn daar in de
diepte samen.
Als ik dan het Evangelie opensla en het antwoord zoek voor die levensproblemen:
Wat is de betekenis van het lijden, de betekenis van het leven, de betekenis van de
dood?, en als ik dan plots Kristus zie verrijzen voor hem
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als zijnde de man die één is met God en die dus het antwoord geeft op die
levensvragen - Kristus is niet iemand uit het verleden die filozofie geschreven heeft
of die veldslagen heeft gewonnen, maar dat is iemand die in zeer klare taal,
eenvoudigweg, antwoorden geeft op die levensproblemen, - dan zou ik hem vragen
die inwendige dialoog tussen hem en de levende Kristus van vandaag te ontwikkelen
en te laten groeien.
Ik ben ervan overtuigd dat, als ge iemand kunt plaatsen in het aanschijn van Kristus,
levend nu en diezelfde woorden van het Evangelie tot ons richtend, dat er daar een
echo komt. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ is werkelijk iets dat ge kunt
aanvoelen.
De woorden zelf, het Evangelie zelf, hebben een inwendige kracht. Zoals Jezus
zelf gezegd heeft: ‘Amen dico vobis, IK ZEG U’, dat draagt ver en dat dringt door,
door eigen innerlijke kracht omdat het het woord van God is.
Ik denk dat ik zo zou spreken: Ik wens u gelukkig te maken. Op die vooravond
van Kerstmis zou ik zeggen tot die ongelovige vriend: Ik heb een geheim om u
gelukkig te maken, het heeft ook mij gelukkig gemaakt.
Ik zou hem vertellen, onder ons, waarin die diepe vreugde van het kristendom ligt
en hoe het komt dat men in woelige tijden en moeilijke omstandigheden die diepe
zielevreugde kan bewaren, omdat die dieper ligt. Omdat men daar werkelijk aanvoelt
het woord dat Kristus ons gezegd heeft: ‘Ik ga u een vrede geven waar geen mensen
aan kunnen, ze zullen die niet aantasten, die ligt dieper.’
Wel, als ge door het leven gaat in dat bewustzijn, dat God u bemint, dat God u
kent, dat God u volgt, dat ge dag in, dag uit de genade krijgt om te zeggen wat er te
zeggen valt - misschien is het woord verkeerd gekozen - dan zijt ge een instrument
van God.
Vooraleer we hier met deze televisieuitzending begonnen, heb ik eenvoudig aan
O.-L.-Heer gevraagd het woordje
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toe te passen dat Hijzelf gezegd heeft: ‘Ik zal u op het gepaste ogenblik ingeven wat
ge te zeggen hebt.’ Ik wist het ook niet voor ons onderhoud begon. Ik hoop dat er
daar iets van Kristus' Boodschap doorstroomt, waar weet ik niet!
Dat is, geloof ik, de Blijde Boodschap van het Evangelie doorheen de tijden. Dan
is het niet meer die Kerk van de mensen van vandaag... Och, we zijn allemaal
hinderpalen voor het geloof, omdat we niet kristelijk genoeg zijn.
Het verwijt dat men ons maakt, is niet dat we kristen zijn maar dat we Kristus niet
genoeg laten doorschijnen in ons.
Als we die lange traditie zien van al die heiligen, en als we zo naar Kristus gaan,
niet langs de weg van teologie of langs de weg van filozofie of wat weet ik al, maar
langs die weg, die schakels volgend, dan hebben we werkelijk de weg naar Kristus
gevonden.
Ik geloof niet met mijn eigen persoonlijk geloof alleen, maar ik geloof met het
geloof van Petrus en Paulus en van de Twaalf, met het geloof van Maria, met het
geloof van de Martelaren, met het geloof van de Kerkvaders, met het geloof van de
mystieken en de heiligen, één voor één, heel die litanie van alle heiligen. Zo geloof
ik, verbonden met die eeuwen. Dat geeft een kracht aan het leven, zodanig dat ge
ook blijgezind die eeuwige rust tegemoet gaat.
Voor mij telt het woord van Kristus: ‘Of ge leeft, of ge sterft, gij zijt van mij. Ik
ben de sleutel van het leven, nu en later!’
Hier hebben we de brug, we weten waarom we leven en we weten wat er ons
morgen te wachten staat. Ik denk dat de Kerk meer en meer moet gericht zijn op
morgen, niet enkel omwille van de jeugd waarover ik reeds sprak, maar ook omdat
dit de betekenis is van de Kerk: een evoluerende Kerk, omdat Gods revelerende
goedheid geleidelijk aan naar voren komt. Die Apocalypse is het einde van een
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geschiedenis waar we de volle waarheid zullen kennen, het volle licht zullen krijgen...
Ondertussen zijn we met onze kleine lampjes op zoek.
Ik denk dat we in dit perspektief ons kristelijk geloof moeten plaatsen en dat hier
de kontinuïteit ligt met onze voorvaderen in het geloof.
Hier ligt de diepe betekenis van het kristen-zijn in deze tijd.
Uitzending: 23 december 1970.

Opdracht van kardinaal Suenens.
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Adler (Max) 105
Adrianus VI 170
Alfrink (Bernardus Johannes) 364
Anseele (Edward) 49, 95, 233, 247, 248
Bach (Joh. Sebastian) 263, 277
Bachrach (Alfred Gustave Herbert) 140
Baels (Henri) 183
Bal (Nic) 249
Balzac (Honoré) 309
Bamps (pater) 284
Bauer (Gérard) 179
Baumeister (Willi) 128
Baur (Prank) 185
Bakunin (Mikhail Aleksandrovich) 24
Balabanoff (Angelica) 105
Banning (Willem) 105
Beauduin (Lambert) 326, 327
Beernaert (August) 279
Beets (Nicolaas) 165
Bechaen (René) 29
Benny (Bob) 259, 264
Benoit (Peter) 254, 270
Benson (Robert Hugh) 327
Bergson (Henri) 165
Bilderdijk (Willem) 139
Billiauw (Jozef) 330
Bloem (J.) 115
Boriger (Willem Adriaan) 105
Boon (Louis-Paul) 9-98, 142
Bordewijk (Ferdinand) 175
Borgers (Gerrit) 96
Borms (August) 299, 321
Bosboom (Johannes) 304
Bosboom-Toussaint (Anna L.G.) 123
Bouchery 240
Boutens (P.C.) 115, 123
Brachin (Pierre) 139, 148-181
Brailsford 105
Brandt (Willy) 27, 310, 312, 317
Braun (Emile Jean) 283
Braun (Thomas) 287
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Bredero (Gerbrand Adriaensz) 116, 130, 132, 140, 141
Breugel (Pieter) 33
Brieven (Wilfried) 347
Brion (Marcel) 176
Broeckx (Jan) 144
Broes (Bert) 271
Brugmans (Henk) 234, 246
Brulez (Raymond) 61, 90
Bruning (Henri) 167
Burger (prof.) 232
Burssens (Gaston) 27
Busken Huet (Conrad) 141
Buysse (Cyriel) 176
Buysse (Mady) 176
Calvijn (Jan) 120
Cantré (Jozef) 233
Cardinale (Mgr.) 338
Carton de Wiart (Henri) 333
Cats (Jacob) 116, 122, 132, 141, 236, 246
Chateaubriand (François René) 154
Churchill (Winston) 317
Céline (Louis Fernand) 30, 31
Cerfaux (Lucien) 333
Ceuppens (René) 330
Christie (John) 74
Claes (Ernest) 282
Claus (Hugo) 59, 72, 73, 75, 91, 92
Clevitsi (Jan) 304
Cock (Suzanne) 303
Collard (Leon) 298, 305, 308
Conscience (Hendrik) 123, 254
Coole (Marcel) 126
Coolen (Antoon) 35
Cools (Miel) 271, 276
Coornhert (Dirk Volkertsz) 128, 137, 140, 175
Coppé (Albert) 311
Corneille (Pierre) 154
Coster (Dirk) 135, 232
Couperus (Louis) 136, 138
Courths-Mahler (Hedwig) 26, 55
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Craeybeckx (Lode) 182
Croonenberghs (Thieu) 256
Custers (Jos) 215, 256
Daens (August Adolf) 37, 86, 94, 95
Daens (Pieter) 95
Daisne (Johan) 142, 162, 175, 176
Dal (Frank) 335
Dali (Salvador) 246
Dante 239
Davids (Louis) 196
De Bock (Eugeen) 162
de Broqueville (Charles) 322
De Brouckère (Louis) 227
De Clercq (René) 233, 246
Declercq (Richard) 182, 247
Decorte (Bert) 51, 58
Defernelmont (Lulu) 303
De Gaulle (Charles) 289, 291, 311, 315, 317
Degrelle (Léon) 300
De Groodt (prof.) 210
De Gruyter (Jos) 123
De Haene (Mr.) 294
de Hovre (Frans) 330
De Jong (Marinus) 257
De Kock (Sita) 276
De Koninck (P.W.) 232
Deken (Aagje) 141
De la Fontaine Verwey (Herman) 140
Delaet (Edgar) 257
Delius (dr.) 193
Delwaide (Leo) 181-216, 305
De Man (Hendrik) 234, 238, 240, 247, 248, 249
De Man (Yvonne) 246
Demany (Fernand) 297
Demedts (André) 162, 175, 177
De Meyer (Willem) 261
De Meyer (Lode) 189
De Mont (Pol) 232
De Muynck (Gust) 247
De Paepe (Cesar) 236
De Pillecijn (Filip) 154
De Raeymaeker (Louis) 329, 330
De Ridder (Eugeen) 270, 271, 272, 273
De Saedeleer (Valerius) 18
De Saeger (Jozef) 206, 216
De Schrijver (August) 295
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Destrée (Jules) 281
De Voghel 210
De Vooys (C.G.N.) 121
De Wolf (Jeanne) 11, 84-85
Dille (Frans) 117, 144
Dondeyne (Albert) 333
Dos Passos (John Rodrigo) 31
Dostojevski (Fedor) 39, 174
du Bartas (Guillaume) 169
Dubois (Pierre) 159
Du Perron (Edgar) 124, 137
Durnez (Gaston) 94
Duvosel (Lieven) 232
Eisenhower (Ike) 332
Elsschot (Willem) 21, 22, 32, 34, 36, 39, 89, 142, 159, 162
Engelen (René) 200
Erasmus (Desiderius) 119, 120, 121, 128
Eyskens (Gaston) 292
Feith (Rhijnvis) 128, 139, 141
Fens (Kees) 138, 139
Ferdy (Will) 277
Feremans (Gaston) 257
Fimmen (Edo) 238
Franciscus van Assisi 227
Fredericq (Paul) 287
Frenssen 188
Fürstenberg (Franz von) 152
Gallitzin (Adelheid Amalia) 152, 153
Gandhi (Mahatma) 51, 107
Garnier (Robert) 169
Gerlo (Urbain) 260
Geyl (Pieter) 162
Gezelle (Guido) 123, 128, 141, 171, 175, 231, 232, 246, 250
Gijsen (Marnix) 87, 142, 154, 246
Gilliams (Maurice) 142
Gillon (Robert) 280
Goethe (Wolfgang) 141, 153, 163, 239
Gorus (Pieter) 201
Gorter (Herman) 107, 112, 115, 118, 122, 128, 129, 130, 135, 136, 140, 141,
246
Gounod (Charles) 263
Grassin (Renaat) 267
Grégoire (Franz) 333
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Greshoff (Jan) 121, 123, 124, 154
Halifax (Charles Lindley Wood) 326
Hanquart 322
Harmel (Pierre) 306
Hatta (Mohammed) 105
Helleputte (Joris) 187
Helm (Jan) 218
Hemsterhuis (Tiberius) 152
Hendrix (Jos) 256
Henry (Joseph) 329
Hensen (Herwig) 142
Hermanowski (Georg) 172, 173
Hermans (W.F.) 175
Herreman (Raymond) 21, 126
Herten (Paul) 299
Heuninck (Frans) 264
Heymans (G.) 127
Heymans (Paul) 287
Hitler (Adolf) 120, 249
Hobbes (Thomas) 329, 330
Hoffmann von Fallersleben (August H.) 163
Hooft (Pieter Cornelisz) 116, 132, 139, 164
Hoornik (Ed.) 115
Hugo (Victor) 132, 163
Huizinga (Johan) 162
Hullebroeck (Emiel) 258, 259
Huygens (Constantijn) 170
Huygens (G.W.) 138
Huysmans (Kamiel) 182, 187, 188, 191, 199, 226, 270, 272, 305, 322
Janssen (Edouard) 322
Janssens (Armand) 288
Janssens (Louis) 330
Jaspar (Henri) 289, 291, 303
Jaurès (Jean) 246
Jespers (Floris) 200
Johannes XXIII 340, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 377
Johannessen (Are Langvik) 169
Jonckheere (Karel) 92, 159
Jordaens (Jacob) 189
Kant (Immanuel) 127
Karel V 170
Keersmaekers (August) 140, 141
Kemp (Bernard) 37
Kennedy (John F.) 317
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Kerenski (Alexis F.) 248
Keustermans (Jan) 260
Kiesinger (Kurt Georg) 312
Kloos (Willem) 115, 133
Kluyver (Albert) 104
Knuttel (Joannes Gustave Herbert) 141
Knuvelder (Gerard) 139, 159
Koolhaas (Anton) 12
Kreitz (Willy) 200
Kroesjtsjov (Nikita) 354
Kuyper (Reinold) 23, 96
Kuypers (Julien) 236, 247
Lamberty (Max) 330
Lambillotte (Georges) 239
Lampo (Hubert) 87, 142
Lebbe (Frederik) 326, 327
Lebeau (Paul) 154, 162
Lebon (Hector) 186, 187
Lebrun (J.J.J.) 308
Leemans (Oscar) 194
Leemans (Victor) 292, 293
Lenin (Nikolaj) 24, 54, 55
Leopold III 247, 248, 279, 289, 296, 302, 303, 304
Leopold (Jan Hendrik) 107, 128
Lercaro (Jacobus) 354
Leus (Herwig) 87, 96
Liebknecht (Karl) 219, 230
Liebrecht (Mark) 270
Lissens (René) 32, 40
Logelain (Mr.) 289
Lund (Erik) 271
Lupka (Lea) 19
Luyken (Jan) 128, 141
Luther (Maarten) 120
Luxemburg (Rosa) 219, 230
Machiavelli (Nicolo) 92
Magits (Leo) 217-252
Mann (Thomas) 132
Manteau (Angèle) 13, 23, 32, 40
Mao-Tsetoeng 39, 80
Marin (August) 289
Maris (Thijs) 132
Marsman (Hendrik) 137, 166, 175
Marx (Karl) 55, 80
Matthijs (Marcel) 162
Maurer (Ion Gheorge) 317
Mauriac (Francois) 370
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Maurois (André) 239
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Max (broeder) 260
Meeus (Benoit) 321
Mercier (Désiré Joseph) 325, 326, 327
Meulemans (Arthur) 257, 260
Michiels (Ivo) 142
Michiels (L.) 239
Miller (Arthur) 64
Minnaert (Marcel G.J.) 233
Minne (Richard) 23, 24, 27, 142
Molter 188
Mondriaan (Piet) 117
Monroe (Marilyn) 63, 64, 66, 74
Montini (Joannes Baptista) 354
More (Thomas) 107, 120, 137
Moreau de Melen 300
Mortier (Firmin) 194
Moyson (Emiel) 236
Mozart (Amadeus) 64
Muls (Jozef) 215
Multatuli 57, 58, 123, 124, 128, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 165
Mussche (Achiel) 234
Nackaerts (Frans) 229
Napoleon III 149
Neefs (Pieter) 200
Nees (Staf) 257
Oger (Marcel) 270
Opsomer (Isidoor) 189, 200, 304
Overberg (Bernard) 152
Overdiep (G.S.) 104
Ovidius 110
Pallar (N.) 234
Paulus VI 345, 355, 356
Paulus (Pierre) 304
Peeters (Flor) 257
Peeters (K.C.) 194
Peleman (Bert) 272, 273
Perk (Jacques) 115, 121, 128, 133, 134, 141
Picasso (Pablo) 111, 161
Pierlot (Hubert) 303
Pirenne (Henri) 286, 287
Piroen (Leo) 18
Poesjkin (Alexander) 174
Poitier (abbé) 95
Polak (Leo) 127
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Poot (Huibert) 128
Poppe (L.S.C.) 234
Potgieter (Everhardus) 141
Poullet (Prosper) 322
Preud'homme (Armand) 253-277
Prims (Floris) 198
Quinn (Edel) 336
Rapatchi (Adam) 317
Ramsey (Arthur Michael) 346
Rembrandt 128
Reniers (J.) 200
Rens (Jef) 233, 247
Robertson (Suze) 132
Rodenbach (Albrecht) 123, 154
Roelants (Maurice) 21, 173
Roggeman (Willy) 89
Roland Holst (Henriëtte) 106, 107, 108, 112, 115, 118, 120, 128, 137, 138, 141,
171, 232, 246
Romein (Jan) 162
Ronsard (Pierre) 165, 168
Rops (Daniel) 338
Rosseels (Maria) 76
Rosseuw (Charles) 304
Ruymen (Julien) 132
Ruyslinck (Ward) 175
Sandler (Tony) 264
Sassen (Eric) 188
Saverys (Albert) 304
Scheler (Max) 378
Schepens (Jan) 86
Schiller (Friedrich) 239
Schmook (Ger) 144
Schoenmaeckers (Paul Constant) 330
Schuddeboom 200
Schuermans (pater) 90
Segers (P.W.) 187, 188, 199
Simons (Fons) 256
Simons (Jozef) 260, 262, 263, 264, 265, 268, 272, 273
Slauerhoff (Jan Jacob) 175
Smit (W.A.P.) 169
Smits (Jacob) 117
Somers (Jules) 188, 192
Spaak (Paul-Henri) 197, 198, 214, 303, 311
Spinoza (Baruch) 127
Stagnelius (Erik Johan) 154, 162
Stalin (Joseph) 24
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Staring (Antony C.W.) 121

Joos Florquin, Ten huize van... 8

386
Stolberg (Fr.) 152, 153
Stracke (Desiderius) 321
Streuvels (Stijn) 14, 15, 30, 59, 96, 142, 173, 175, 176, 177
Struye (Paul) 198, 278-318
Stuiveling (Garmt) 99-147, 234
Suenens (Léon-Joseph) 319-381
Taine (Hippolyte) 309
Teirlinck (Herman) 43, 88, 154, 175, 177
Ter Braak (Menno) 123, 124, 167
Tesselschade (Maria) 164
Tessens (Mgr.) 329
Te Winkel (Jan) 139
Thans (Hilarion) 183, 262
Theelen (Frans) 187
Theys (Piet) 94
Thomassen (W.) 211
Thys (Walter) 157
Tills 333
Timmermans (Felix) 173, 174, 176, 267
Tinbergen (Jan) 115
Tollens (Hendrik) 122
Toorop (Jan) 246
Troelstra (P.J.) 231
Trotsky (Levy) 24
Tsjang-Kai-sjek 289
Ulbricht (Walter) 27
Ursi (Joseph) 224, 225, 226, 227, 230, 233
Van Acker (Achiel) 247-279
Van Aken (Piet) 142, 173
Van Beethoven (Ludwig) 64
Van Bruaene (Geert) 59
Van Cauwelaert (Frans) 187, 304, 322
Van Cauwenbergh (Mgr.) 329, 334
Van Deelen (Dirk) 117
Van de Kerckhove (Remi) 59
Vandeloo (Jos) 175, 176
Van den Abeele (Paul) 86
Van den Oever (Karel) 163
Van den Vondel (Joost) 111, 116, 132, 154, 169, 170
Van der Essen (prof.) 331, 332
Van der Leck (Bart) 117
Vanderloo 189-201
Van der Meersch (Mia) 271
Van der Noot (Jan) 168, 169
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Vandervelde (Emile) 227, 239, 248, 322
Van der Zee (Jan) 128
Van de Velde (Paul) 86, 93, 94
Van de Woestijne (Karel) 123, 128, 175
Van Duinkerken (Anton) 129, 130, 144, 154, 166, 167, 175
Van Eeden (Frederik) 118
Van Eeghem 141
Van Elslander 144
Van Gestel (Constant) 234
Van Gogh (Vincent) 13, 53, 36
Van Hecke (Gustaaf) 247
Van Hemeldonck (Emiel) 265
Van Hoof (Jef) 258
Van Houtte (Jan) 299
Van Hoytema (Theo) 132
Van Maerlant (Jacob) 141, 235
Van Nuffel (Jules) 257
Van Ostade (Pieter) 229
Van Ostaijen (Paul) 142, 154
Van Overberghe (Cyriel) 296
Van Roey (kardinaal) 238, 331, 332, 334
Van Suchtelen (Nico) 118
Van Tichel (A.) 190
Van Vierssen-Trip (Mathilde) 116
Van Vriesland (Victor) 176
Van Waeyenbergh (Honoré) 331, 332
Van Zeeland (Paul) 288
Vasalis 115
Verbeeck (Louis) 276
Verbert (Jef) 230
Verbruggen (Renaat) 267, 270, 271
Veremans (Maurits) 269
Vermeersch (Gustaaf) 91
Vermeylen (August) 169, 178, 179, 231, 246, 247
Verschaeve (ir.) 205, 206, 216-232-239
Verwaest (dr.) 265, 266, 267, 273
Verwey (Albert) 115, 141, 168, 169
Vestdijk (Simon) 175
Vijverman (Mgr.) 257, 260
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Vindevogel (Leo) 299
Vinkenoog (Simon) 282, 308
Vonck (Jan Frans) 282, 308
Von Droste-Hülshoff (Annette) 163
Von Kücheler (gen.) 190
Vos (Herman) 247
Vosmaer (Carel) 121, 133
Vranckx (Alfons) 234
Vrients (Johan-Barista) 181
Vuylsteke (Julius) 236
Waegeman (Omer) 273
Walravens (Jan) 26, 27, 59
Walschap (Gerard) 13, 34, 87, 142, 162
Weisgerber (Jean) 76
Weizman (Chaim) 317
Weller (Max) 129
Werkman (Hendrik) 117
Westerlinck (Albert) 145
Weverbergh (Julien) 72, 75, 77, 85, 96
Weyns (Jef) 260
Willems (Jan Frans) 128
Wilms (John) 188
Woeste (Charles) 322
Wolff (Betje) 101, 141
Wolvens (Henri) 304
Zielens (Lode) 35, 194, 247
Zierow (Ulrich) 262
Zola (Emile) 29
Zweig (Stefan) 120
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Televisieuitzendingen Ten huize van...
1957
1. Gerard Walschap
2. Isidoor Opsomer †

1958
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Joris Minne
Ernest Claes †
Albert Saverys †
Felix de Boeck
Gaston Martens †
Emiel van Hemeldonck
Lodewijk de Vocht
Prosper de Troyer †
Karel Aubroeck
Emiel Hullebroeck †
Flor Peeters
Oscar Jespers †

1959
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Raymond Brulez
Eugène Yoors
Staf Nees †
Albert Poels
Renaat Veremans †
Floris Jespers †
Joseph Ryelandt †
Flor van Reeth
Willem Paerels †
Maurice Roelants †
Filip de Pillecijn †
Floris de Cuyper †
Marinus de Jong
Marnix Gijsen
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1960
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Oscar de Clerck †
Raymond Herreman †
War van Overstraeten
Frans van Cauwelaert †
Anton van Duinkerken †
Robert Herberigs
Ernest Wijnants †
Floris van der Mueren †
Harry Elström
Frank Baur †
Max Lamberty
Leo van der Essen †

1961
41. André de Ridder †
42. Maurits Naessens
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Gaspard de Wit †
Paul de Keyser †
Frans Masereel †
Jeanne de Coen †
Eugène Baie †
Léon de Smet †
Pieter Geyl †
Victor Servranckx †
Paul Collaer
Mgr. H. van Waeyenbergh †
Achiel Mussche

1962
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Prosper Thuysbaert †
Henk Brugmans
Eugène de Bock
Willem Pelemans
Amaat Burssens
Julien Kuypers †
Modest Lauwereys †
Richard Minne †
Roger Avermaete
Mgr. J. Cardijn †

1963
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Corneel Heymans †
Leo Picard
Ger Schmook
André Dumon
Adriaan Martens †
Aloïs de Mayer
Marie Gevers
Dirk Baksteen †
Lode Baekelmans †
Gerard Baksteen

1964
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

André M. Pols †
Michel van Vlaenderen †
Achiel van Acker
Fernand Collin
Anton van de Velde
Willem de Meyer
Reimond Kimpe †
Urbain van de Voorde †
René Victor

1965
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Johan de Meester
Luc Indestege
Gust de Muynck - Yvonne de Man
Mgr. P. Broeckx †
Léon Elaut
Paul van Oye †
Dirk Vansina †
Michel Seuphor
Jan de Hartog

1966
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Mgr. L. de Raeymaeker †
Paul Haesaerts
Albert Servaes †
Paul W. Segers
Lode Craeybeckx
E.P. Desiderius Stracke †
Jozef van Overstraeten
Fernand J.M. de Waele
Leo Magits
Pieter van der Meer de Walcheren †

1967
102.
103.
104.
105.
106.

Pierre Brachin
Nico Gunzburg
Louis Major
Victor Leemans †
Pol Jacquemyns
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Jules de Sutter †
Angèle Manteau
Hugo van den Abeele
Joris Minne
Camil van Hulse
Generaal Urbain Thiel †
Felix de Boeck

1968
114.
115.
116.
117.
118.

Karel Jonckheere
Etienne Sabbe †
Antoon van der Plaetse
Herman Diels
Maurice Gilliams
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

August Cool
August de Schrijver
Hans van Werveke
Hubert Malfait †
André Demedts
Joris Diels
(Hugo van der Goes)
Ida Wasserman
Minister J.M.A.H. Luns

1969
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Emile Langui
Rose Gronon
Leo Delwaide
Armand Vanderlick
Ernest Vandendriessche
Jef Rens
Lea Daan
Bertus Aafjes
Louis de Meester
Max Wildiers

1970
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Walther van Becelaere
Joseph Vinck
Roger Gheyselinck †
Bernard van Hool
Armand Preud'homme
Marcel Minnaert †
Albert Termote
Karel C. Peeters
Garmt Stuiveling
Kardinaal Suenens

1971
148. Rik Slabbinck
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

Magda Janssens
Hendrik Cornelis
Paul Struye
Robert Vandeputte
Louis Paul Boon
A. den Doolaard
Luc Philips
Kardinaal Alfrink

1972
157.
158.
159.
160.

Flor Grammens
Leo Steynen
Marcel Poot
Simon Carmiggelt
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*1

[Foto's]

LOUIS-PAUL BOON
Seismograaf van zijn tijd
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*2

LOUIS-PAUL BOON
met zijn vrouw Jeane in de eigen tuin

Joos Florquin, Ten huize van... 8

*3

LOUIS-PAUL BOON
Levensvreugde of Huize Isengrimus
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*4

GARMT STUIVELING
Tussen studie en essay
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*5

GARMT STUIVELING
Vreugde aan het dokument
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*6

PIERRE BRACHIN
Een Fransman spreekt Nederlands in Parijs
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*7

LEO DELWAIDE
Antwerpen, haven van mijn liefde
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*8

LEO DELWAIDE
Elke haven stelt problemen
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*9

LEO MAGITS
Gebonden zijn en toch kunnen dromen
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*10

LEO MAGITS
Jacob van Maerlant heeft al socialistische verzen geschreven
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*11

RENE DE CLERCQ
Grafmonument door Jef Cantré in Lage Vuursche
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*12

ARMAND PREUD'HOMME
Kempenland aan de DIETSCHE kroon
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*13

ARMAND PREUD'HOMME
Susa nina, Susa nina
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*14

PAUL STRUYE
123 terechtstellingen... Ik werd aan de dijk gezet omdat ik niet repressief genoeg was
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*15

PAUL STRUYE
Het vaderland kan ondankbaar zijn
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*16

KARDINAAL SUENENS
Romein met de Romienen
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*17

KARDINAAL SUENENS
Petrus mét de twaalf
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*18

KARDINAAL SUENENS
Non placet mihi... dat me niet aan
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*19

KARDINAAL SUENENS
Bericht van Johannes XXIII
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*20

KARDINAAL SUENENS
Met Paus Paulus... als dauphin?
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