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Aftitelen
Er is soms wel eens wat te doen over de manier waarop ik deze interviews opvat. Ik
wil nog eens onbewimpeld verklaren dat ik volledig de roeping mis aanklager of
rechter te zijn, of de man die het allemaal beter weet en verantwoording eist. Ik
beschouw me als een bescheiden informatiebezorger, die zelf veel belang stelt in
wat de een of andere vooraanstaande heeft gedaan en die in een gesprek graag speurt
naar de achtergronden van daden, feiten of zelfs intenties. Daar ik evenwel op bezoek
ben in het huis van een gastheer, is het mij een zorg me als gast te gedragen met al
de implikaties, die uit zo een situatie voortvloeien. Wellicht is dat voor sommige
tijdgenoten een voorbijgestreefd standpunt en zijn er zelfs die menen dat dat ouderwets
staat, maar men zal het mij niet ten kwade duiden dat ik aan deze stelregel waarde
blijf hechten. Vanzelfsprekend wordt het dan een heel ander interview dan het
keiharde vraaggesprek op straat, in een kantoor of in de studio, waar de reporter het
zich wellicht wel kan permitteren het mes op de keel van de ondervraagde te zetten.
Het is een probleem dat mij altijd sterk heeft geboeid: hoe krijg ik kontakt met de
geïnterviewde en hoe kom ik ertoe hem dat gevoel van vertrouwen te geven dat hij
los en vrijuit gaat praten? Het interview is op het ogenblik in de markt en ik volg
dan ook met aandacht wat vele anderen op dit gebied in binnen- en buitenland
presteren, al was het maar omdat ik elke gelegenheid om iets bij te leren graag
aangrijp. Een prettige verrassing was voor mij de omschrijving van het interview,
die ik las in het door Roland Dhordain geschreven voorwoord op Radioscopie, een
bundel interviews die Jacques Chancel voor France-Inter afnam. Ik bezwijk graag
voor de verleiding te citeren: ‘Il y a deux écoles de l'interview, celle de la muflerie
et celle de la générosité. Dans le premier cas l'invité est le plus sou-
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vent le jouet du professionnel, dont le vedettariat exige des victoires à peu de frais
sur des victimes désignées, chaque jour immolées à des gloires de plume, de rubans
magnétiques ou de pellicules.
Jacques Chancel appartient à la deuxième famille, celle où la courtoisie et
l'intelligence du coeur, c'est-à-dire la générosité, l'emportent sur toute autre prétention.’
Ik hoef het wel niet extra in de verf te zetten dat ik me erg inspan om zo mogelijk
voor de tweede kategorie in aanmerking te kunnen komen.
Ik zou ook nog graag verwijzen naar het hoofdstuk ‘Grote sprekers hebben het
woord’ in het boek Voor mijn vuist weg waar Willem Duys de verdediging opneemt
van de praatprogramma's. Hij poneert er zonder blikken of blozen: ‘De sterkste vorm
van televisie is in vele gevallen radio-met-bewegende-plaatjes. Een soort sprekende
toverlantaarn.’ Zo een uitspraak is natuurlijk een mooie kluif om een hele uitweiding
los te peuteren maar mijn regels in dit voorwoord zijn geteld.
De meeste prominenten hebben de tekst van het voorbereidend gesprek nog eens
willen nalezen en hem hier en daar bijgewerkt. Voor Annie M.G. Schmidt en Annie
Romein-Verschoor heb ik de tekst, zoals die in de uitzending werd uitgesproken, als
basis genomen en die met elementen van het voor-interview aangevuld.
Het geeft altijd een prettig gevoel als een dankwoord geen blote formaliteit is en
dat is bij mij het geval. Ik vermeld dan ook graag de vaste medewerkers van
Promofilm, die me de televisiefilms hebben helpen maken: Renaat Rombouts, Willem
Baekelmans en Louis Arthus. Voor het persklaar maken van deze teksten mocht ik
andermaal een beroep doen op Annie van Avermaet en Pons Fraeters. Ik ben blij dat
ik op hun hulp mocht rekenen.
Joos Florquin
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Annie M.G. Schmidt
‘Les Beaumêles’ Gorge des Trucs, Le Rouret (A.M.) Frankrijk
Wij en zij
‘Men kan niet winkelen met een man.
Hij zegt al bij de eerste hoed:
neem die nou maar, die staat je goed.
Hij wordt er zo verdrietig van.
Maar 't winkeltje van ijzerwaren,
daar blijft hij staan, al was het jaren.
Men kan niet roddelen met een man,
want hij vindt roddelen ordinair.
Hij geeft zich zelf een ethisch air
en dan is er zo weinig an.
Dat Mientje een verhouding heeft,
dat is iets, waar hij niets om geeft.
Men kan niet wandelen met een man.
Hij schijnt het maar niet te bevatten,
dat wij geen peren willen jatten
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met onze nieuwe swagger an.
Men kan niet met hem op bezoek gaan,
want hij houdt zijn manchester broek aan.
Men kan niet praten met een man,
zelfs niet over een soepterrien.
Hij vindt dat wij die soepterrien
veel te emotioneel bezien,
en hij bekijkt dat ding dus liever
in groot verband, en objectiever.
Zodat ik soms de vraag toch stel:
wat kan men met een man dan wel?
Nou ja, men kan... eventueel...
maar toch, au fond, niet zóóó heel veel.’
(Uit: En wat dan nog?)

*
Hoe hebt u dit plekje hier gevonden?
Daar heeft Wim Sonneveld ons aan geholpen. U weet dat hij hier in de buurt woonde.
Hij had eerst een verbouwde schaapskooi in Rocquefort les Pins, dat is een dorpje
hier in de buurt. Maar hij was zo rusteloos van natuur dat hij dan weer ergens anders
naartoe wou en toen heeft hij in Vence dat prachtige huis laten bouwen, dat nu
verkocht wordt. Ik heb het altijd jammer gevonden. Het was een schitterende ouwe
schaapskooi, die veel meer bij hem paste dan dat mooie nieuwe witte villahuis.
Sonneveld was een goeie vriend van ons en wij logeerden wel eens bij hem. Toen
wilden wij ook wel zo een stukje grond hebben. Hij is met ons de streek rondgereden
totdat we dit vonden. Dat was nog te koop. Er stond nog niks en we hebben het huisje
laten bouwen. Voorlopig is het nog een nogal ongeschonden landschap.
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Met bedreiging?
Natuurlijk. Er wordt wel gezegd dat dit een min of meer beschermd landschap is en
dat het een groene zone moet blijven, maar op de meest onverwachte plaatsen zie je
nieuwbouw oprijzen en dan liefst van die protserige landhuizen die het establishment
zich wenst, imposant van bouw en met grote hekken met kettingen.
Wat doet een Nederlandse schrijfster in Zuid-Frankrijk?
De hoofdreden is dat mijn man zich hier gezond voelt. Hij heeft zowat tien jaar
geleden een hartinfarkt gehad en toen kreeg hij de raad rustig te gaan leven en veel
beweging te nemen. Hij is hier heel gezond en heel gelukkig en kan ook veel lekker
buiten werken. Eerst kwamen we hier elk jaar een paar maanden, nu zijn we vrijwel
de hele tijd hier. Ik voel me hier ook goed: het is hier een verrukkelijk klimaat. En
je kunt genieten van de goeie dingen van het leven. Je vindt hier nog vers en goed
brood en het is heerlijk hier naar de markt te gaan en verse eieren te kopen en kruiden.
En de landwijn die ze maken, is voortreffelijk en niet duur. Maar helemaal wennen
aan Frankrijk kan ik toch niet. Dat is me te vreemd.
Ja, mist u hier niet het kontakt met de gewone mens, die u toch vaak inspireert?
Ik mis hier inderdaad iets dat mijn man niet nodig heeft en dat is Nederlands om mij
heen te horen. Ook de kinderen mis ik hier, de Nederlandse kinderen. Er zijn hier
natuurlijk ook gewone mensen maar ze vinden mij niet gewoon omdat ik hun taal
niet spreek. De taal is een geweldige barrière. Ik spreek wel een beetje schoolfrans
maar het echte niet. Bovendien is het hier natuurlijk nog streektaal en dat is het
Provençaals, wat ook nog een bepaalde nuance heeft en dat is helemaal moeilijk om
je daarin in te leven. Ik voel
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me hier wel eens erg eenzaam. Maar we gaan vaak terug. Het is zelfs zo dat we elke
gelegenheid te baat nemen om terug te gaan naar Nederland en we blijven er dan een
week of een maand.
Nog altijd in het landhuis in het Zuidhollandse tuindersdorp Berkel-Rodenrijs.
Ja, dat is de reden waarom we dat aanhouden. Het is daar ook prettig wonen want er
zijn nog uitgestrekte weilanden en kassen. Maar de hoogbouw rukt er ook nader. In
elk geval blijft het huis een opvang voor de tijd dat we naar Holland gaan.
Dat is anders een hele reis. Hoe doet u ze?
Op honderd manieren: vliegen, per auto, dan met de autotrein, gewoon met de trein
ook.
U zei daarnet taalbarrière. Betekent dit dat u helemaal geen relaties hebt met de
mensen van de streek?
Jawel, natuurlijk heb ik relaties hier maar dat is naar mijn gevoel te weinig en dat
komt juist door dat verschil in taal. Je moet met mensen toch ook grapjes kunnen
maken en dat is erg moeilijk als je weinig Frans spreekt om dat in de goede toon te
doen. En omgekeerd ook. We hebben ook Nederlandse buren, die we al eens zien.
Er is hier zelfs een Nederlandse club in Nice. Maar mijn man is daar niet zo op uit,
hij houdt van het kluizenaarsleven en ik ook een beetje, ik ben door hem zo geworden.
Hij is perfekt gelukkig omdat hij zich hier kan uitleven. Hij heeft een hobby en dat
is bouwen. Nu heeft hij pas een betonmolentje gekocht - per postorder! - en nu kan
hij naar hartelust trappen en terrassen bouwen. Het is heerlijk. Daarbij leest hij veel
en leert Russisch met grammofoonplaten. Maar ik heb heimwee naar mijn vrienden
en vriendinnen in Nederland. Als ik het heb over vriendinnen dan zijn dat
voornamelijk werkende vrou-
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wen zoals ik: journalisten, tekenaressen, schrijfsters. Die heb je hier niet voor het
oprapen natuurlijk. Verder heb ik Holland nodig om de taal te horen en om te weten
wat de inside information is.
Inspireren de mensen van hier u ook?
De inspiratie komt nooit onmiddellijk van de mensen. Ze wordt eerder wakker
gemaakt door dingen die mooi zijn, door een uitzicht of door muziek. Hoe het werkt,
kan ik niet uitleggen. De gewone mensen hier, de eenvoudige vrouwtjes met de
zwarte kousen en de strohoeden, die vind ik lief. Maar de bourgeois stoot mij af
omdat hij agressief is. Dat zijn de lui die de grote villa's bouwen, die status hebben.
Dat ras is hier erger dan in Nederland. Ze zijn luider, schreeuwerig en helemaal niet
sympatiek en er zijn er zovelen hier. Dit is een land van tweede huizen, van mensen
die hier een maand per jaar doorbrengen. Daarom is het hier een onnatuurlijke streek,
een villegiatuurstreek en dat maken die poeha-mensen ervan.
Mag ik nu diskreet opmerken dat u - als het zonde is - in dezelfde geest zondigt...
Dat is zo. Alleen wat de protserij betreft, doen we stellig niet mee. Maar voor de rest,
ja: een tweede huis, een auto. Ik ben er tegen maar ik doe er aan mee. Dat is net zo
wanneer je bij de televisie zit en al die beelden krijgt over de honger in Afrika. Je
hebt op dat ogenblik een schuldgevoel maar daar blijft het dan bij.
Vaak is het zo dat, wanneer men op afstand leeft, men de gebreken en eigenschappen
van de mensen beter kan zien. Kunt u van hieruit de eigenschappen en de gebreken
van de Nederlander beter ontdekken?
Die zie je niet anders dan vroeger. Je wortels zijn daar, ik ben een van hen. Ook al
ben je niet gelovig, hier besef je
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dat je protestant bent, wat in Nederland niet zo is. Wat mij het meest treft altijd, is
dat de Nederlanders niet kunnen leven, dat ze zo calvinistisch en zo streng zijn, dat
ze om iedere muggezifterij eindeloos door blijven lullen, sorry, maar dat ze zo'n
grauwe mentaliteit hebben en nooit doorbreken, dat ze niet kunnen leven. De mensen
in het zuiden kunnen dat wel. En dat zit in hun kultuur. Ik ben er van overtuigd dat
het zit in hun katolicisme en dat dat bij ons ook zit in de godsdienst, dat wij het niet
kunnen. En ook misschien in het noordelijke grauwe dat we hebben. Het is iets om
jaloers op te zijn, dat de zuidelijke mensen la joie de vivre hebben, dat ze kunnen
leven en kunnen genieten van het leven. Ook alles langzaam, lekker langzaam kunnen
doen, de tijd nemen, lekker eten, urenlang eten, urenlang drinken. Het heerlijk hebben
in het leven. Dat mag toch. Bij ons mag dat niet. Is het zonde, blijft het zonde. Dat
is een trek van de Nederlanders, die hier opvalt omdat je hier denkt: wat maken we
ons daar toch allemaal druk om. Aan de andere kant is het precies het tegengestelde
geval: de Nederlanders zijn eerlijker, hebben geweten. Ze zijn trouwens zo
zwaartillend omdat ze zoveel geweten hebben. En dat komt ook van dat calvinisme.
Hier komt het er helemaal niet op aan. Het kan hier allemaal een beetje met de Franse
slag, ook met je geweten. Dat is natuurlijk wel makkelijk maar een mens als ik, die
een Nederlandse is, die stuit daar telkens tegen en denkt: is dat nou wel waar en is
dat nou wel eerlijk en is dat nou wel zo? Dat zijn dus twee kanten eigenlijk van
hetzelfde ding.
De Fransen hebben veel eigenschappen in uw ogen, geloof ik. Hebben ze ook
gebreken? Gebreken hadden ze al een beetje met dat geweten natuurlijk.
Ik ken de Fransen niet genoeg, want je kan hier niet van dé Fransen spreken in de
Provence. Het is voor een heel groot deel Italiaans van inslag, vergeet het niet. Nice
is pas sinds
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1860 Frans en wat hier woont, heeft allemaal Italiaanse namen. Ze komen voor een
groot deel uit Italië. En dat is toch weer een klein beetje anders. Maar als ik hier
Fransen ontmoet uit wat betere standen, als we het zo mogen zeggen, dan staan die
me niet aan, ze zijn me te agressief. Je ziet het al op de weg met die verschrikkelijke
agressieve stijl van autorijden en dat doordouwen. En dat niet aardig en niet galant
voor vrouwen zijn op de weg. Want daar zijn ze dan ineens zo. Ik heb het nu over
een bepaald soort, het soort statusmensen, die de grote, dikke villa's laten bouwen
en die dan ook de auto's hebben. Die alles voor het gezicht en voor de status doen.
In België is het ook bekend, daar zijn ze ook.
Wij zijn al een beetje zuidelijk natuurlijk en voor een Hollander zijn wij het begin al
van de zuidelijkheid, die altijd een slechte reputatie heeft gehad...
Maar ook een goeie, vergeet het niet.
Die joie de vivre dan.
Die joie de vivre en een beetje makkelijk leven, en een beetje prettig. Het ook
poëtischer zijn, lyrischer zijn. Vergeet niet dat wij daar toch altijd een enorme
waardering voor gehad hebben, en nog. Wat de Fransen wel hebben, waar ik altijd
jaloers op ben en kwaad op ons omdat we dat niet willen, dat is het trots zijn op hun
taal en het bewaren van hun taal, en daar fier op zijn en denken: dat is onze taal, we
gebruiken ze. En ze kunnen ze zo goed gebruiken, veel beter dan wij. Wij zijn
zwijgende noorderlingen, die het ook altijd veel te sober doen. Hier gebruiken ze die
hele rijkdom van de taal. Ook de eenvoudige mensen doen dat op de markt, op de
vismarkt in Nice. Je kunt er een halfuur naar staan kijken en staan luisteren. Het is
schitterend wat ze zeggen. Ze citeren ook. Ze citeren hun klassieken. Ook hele
gewone, eenvoudige mensen doen dat, en daar sta ik altijd paf van.
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Want dat heb je in Nederland niet. Wij zijn niet zuinig op onze taal, wij zijn ook niet
zuinig op ons kultuurbezit. We kennen onze klassieke schrijvers niet. Misschien is
er één of twee die we kennen, maar verder niet. En we generen ons ook nog om ze
te gebruiken, om ze te citeren. Terwijl hier Pascal wordt geciteerd, laten we maar
zeggen op de vismarkt in Nice. Ik zal nu wel een beetje overdrijven, maar het is
eigenlijk zo. Voor hen geldt de stelregel: bewaar je taal, doe er iets mee, leer ze
gebruiken. De taal is een deel van hun lichaam: zoals een ander danst of een
instrument bespeelt, zo hanteren zij hun taal. Daar ben ik jaloers op en het is
schandelijk van de Nederlanders dat ze dat niet doen. Die houding komt voort uit
een minderwaardigheidsgevoel natuurlijk. Ze denken: we tellen niet mee. Wat
betekenen wij in de wereld? Dat is natuurlijk fout. We hebben toch een hele rijke
taal en die moeten we ook gebruiken.
En die taal wordt dan nog vervuild, dacht ik. Ik heb u onlangs op de televisie horen
spreken over doctorandussentaal.
Ja, dat vind ik ook zo vreselijk jammer dat in de politiek, in de krant, op de televisie
en alle mensen die iets te zeggen hebben, dat doen in een taal die niet verhelderend
is maar die verhullend is. Ze gebruiken hun taal vol met vreemde woorden. En niet
eens mooie vreemde woorden of beelden in de vreemde woorden, neen, nietszeggende
vreemde woorden, en die woorden zijn dan struktureel, ik noem nou maar wat. Ze
gebruiken woorden waarvan de gewone mens denkt: wat bedoel je nou en wat is dat
nou? Het betekent ook niks. Ze willen alleen hun eigen leegheid en armoede en
onwetendheid en weifeling verdekken, verhullen met die verschrikkelijke taal. En
mijn hoop was een tijdlang gevestigd op de alternatieve jongelui, de studenten, de
opstandigen, de linksen want ik dacht: misschien zal het daar van komen, van de
marxisten uit. Die hebben het nog veel erger ge-
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maakt, want die hebben een taal, een jargon, een marxistisch jargon dat volstrekt
niets zegt. Het is een taal die vol clichés zit, die gezwollen is en vooral die
onbegrijpelijk is. En die moet dan komen van jongeren, die zich marxistisch noemen.
Ik heb helemaal niks tegen dat marxistisch maar ik denk toch wel eens: wat willen
jullie eigenlijk? Jullie willen de arbeiders overtuigen en jullie gebruiken een taaltje
waarvan die mensen geen snars verstaan. Waarom spreken jullie geen goed Hollands
of zou het zijn dat jullie bang zijn geworden voor de spreektaal omdat die zo duidelijk
is?
Ik geloof dat meer dan één Vlaming dit pleidooi voor het goede Nederlands met meer
dan genoegen zal hebben horen uitspreken en wellicht nog, meer omdat we hier op
sympatieke Franse grond staan!
Al moet ik dan toch nog zeggen dat de Fransen grote chauvinisten zijn. Ik weet niet
precies hoe het komt maar ik heb het idee dat 15 of 16 jaar gaullisme de Fransman
heeft afgesloten van de buitenwereld. Het leek net als Engeland een eiland te zijn.
Van Nederland b.v. weten ze helemaal niks. Nou is dat wel te begrijpen omdat het
zover weg is, maar toch is het niet dat. Als je niet tot de Franse kultuur behoort, ben
je een barbaar. Ik heb buren waar ik vrij veel bij kom en die alleraardigst en allerliefst
zijn. Op een keer vroeg ik hoe het zat met dat kerst en nieuwjaar, omdat ze twee keer
een réveillon hebben, een keer met Kerstmis en dan met oud- en nieuwjaar nog eens.
Dat begreep ik niet zo goed. Ik dacht: wat is dat verschil? En ik vroeg het ze. En toen
zeiden ze: ‘Ho, maar dat zullen we je eens uitleggen. Tweeduizend jaar geleden is
er een kindje geboren uit een Maria en Jozef en dat is de Messias, de redder, dat is
de Heiland, dat is Jezus Kristus.’ Toen gingen ze me meteen het hele bijbels verhaal
uitleggen, net of ik uit een streek kwam waar men nog aan Wodan geloofde. Het
klonk volstrekt als: dat weten jullie allemaal niet, want je bent natuurlijk geen kris-
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ten. Dat vind ik dan wel typerend voor hen, typerend voor hun kijkje naar het
buitenland.
Mist u hier het teaterleven niet?
Natuurlijk wel maar ik lees veel teater. Om de waarheid te zeggen ging ik in Nederland
ook niet veel meer naar het teater. Wie wel trouwens? Het toneel in Nederland is
praktisch opgevouwen, wat ze bedrijven is nog onderlinge huisvlijt. Per ongeluk
gebeurt er nog wel eens iets maar eigenlijk is het toneel dood en ik denk dat ik dan
ook niets mis.
Waarom is het toneel dood?
De film was al een enorme klap geweest maar de televisie heeft het nog erger gemaakt:
de mensen blijven thuis bij de buis. De uitgaven worden ook veel te duur: je moet
kunnen parkeren, je moet een babysit hebben, je moet teaterkaarten betalen en als je
dan in de schouwburg bent, zie je iets wat je niet begrijpt. Ja, dan blijf je thuis.
Hebt u hier al wat belangrijks geschreven?
De laatste musical Wat een planeet. Als ik een idee heb, werk ik hier beter omdat ik
hier helemaal niet gestoord word. Om ideeën te krijgen, heb ik mensen nodig die
diskuteren, die me aan het lachen brengen. Ideeën komen hier dus zo niet. Daarom
ga ik geregeld naar Nederland om uitdrukkingen te horen, die me op een idee brengen.
*

Pas op, schat, een bus!
‘Er was eens een vrouw, en ze zat naast haar man
zo knus in de auto; daar reden ze dan
en als ze zo reden dan sprak zij aldus:
Daar komt weer iets aan schat! Pas op, 't is een bus!
Kijk uit voor die auto!! Een kind op de weg!!
Nou dàt was ook net op het nippertje, zeg...
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Een vent achter ons! En hij wil je passeren!
Nee toch niet - ja toch - nee hij gaat hier parkeren.
En toen zij tien maal aan zijn mouw had getrokken
- waarbij ze dan hoorbaar de adem liet stokken en nóg vijftien maal had gezegd tot haar man:
pas op schat, pas op schat, daar komt weer iets an,
toen werd hij heel woedend en grauwde en snauwde
en vroeg of ze voortaan haar mond wilde houden.
Nu zegt ze dus niets meer. Ze zwijgt als graniet
ook als ze op 't kruispunt een olifant ziet.
En als er vlak vóór hen een bromfiets passeert
dan zwijgt ze als 't graf, want ze heeft het geleerd.
En zo zitten dagelijks tien miljoen vrouwen
heel grim naast hun eega de monden te houwen.
En gaat er iets werkelijk mis in 't verkeer
dan zien ze het wel, maar ze zeggen niets meer.
Ze houden halsstarrig hun mond, ook al stopt er
precies voor de bumper een vracht-helikopter.
En áls er een truck uit een zijstraatje schiet
dan kan het gebeuren dat hij het niet ziet
en zij zegt dan - vlak voor de hemelpoort - fel:
'k Mocht immers niks zeggen, maar 'k zag 'm wel.’
(Uit: En wat dan nog?)

*
Zullen we eerst even de streek verkennen of even gaan winkelen in Grasse, dat zowat
7 km hier vandaan ligt? Grasse is, zoals bekend, vermaard voor zijn parfumindustrie,
waarvoor de bloemen - vooral rozen en jasmijn - afkomstig zijn uit de omgeving,
vroeger ook uit deze streek. Nu nog groeien er in het wild overal viooltjes. Op gezette
tijden doet Annie Schmidt op deze markt in Grasse inkopen.
Een ander werk van aangelegenheid is het kopen van wijn,
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die in grotere hoeveelheid wordt ingeslagen. Maar vóór het kopen komt het proeven!
Dan gaat er een bonbonne mee naar huis waar de wijn op flessen wordt getrokken.
*
Waarom altijd Annie M.G. Schmidt? Kon het niet gewoon Annie Schmidt?
Dat zou eigenlijk veel beter geweest zijn maar toen ik begon te schrijven, zowat 25
jaar geleden, was er al een schrijfster van kinderboeken die Annie Schmidt heette.
Om verwarring te vermijden heb ik er voor mijn eerste stukjes die initialen bijgezet.
Maar eens dat je met zo een naam begint, raak je er niet meer af. Ik vind het eigenlijk
vervelend.
En wat betekent de M.G.?
Anna Maria Geertruida.
Dat doet een beetje katoliek aan zou ik zeggen.
Het is heel rooms, erg rooms want het is een eerder katolieke gewoonte om zoveel
voornamen te hebben, maar ik ben wel duidelijk van protestantsen huize. Waarom
ik drie voornamen heb, weet ik niet en ik heb geen vader en moeder meer om het te
vragen. Ik denk dat mijn moeder zo blij was dat ze me had, dat ze gedacht heeft: hoe
meer namen, hoe beter.
U bent geboren te Kapelle op Zuid-Beveland in Zeeland op een 20e mei, ik, laat die
1911 erbuiten. U had bijna een Vlaamse kunnen zijn.
Nee, daarom was de scheiding te groot. Tussen Zeeland en Vlaanderen was de zee
en je moest er met de pont naartoe. Er was verder een grens met een pas en een
doeane. En dat niet alleen. Het was een land met een heel andere kultuur, een zondige
streek. België was voor ons de zonde. Daar leefden de vrouwen die zich blanketten!
Antwerpen was een
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wufte, mondaine stad om maar niet te spreken van Brussel, want dat was helemaal
het Sodoma en Gomorra. Parijs was nog erger maar daar dacht je niet eens aan, daar
mocht je niet eens over spreken. Een keer per jaar ging ik met mijn vader naar de
dierentuin in Antwerpen. We zagen daar alleen maar giraffes, geen enkele Belg!
Nee, België was een heel andere wereld, echt het buitenland.
Vader. U bent de dochter van een dominee. Heeft dat sporen achtergelaten?
Natuurlijk. Dat kan niet missen. Ik zal ze niet alle noemen want dat zou een waslijstje
zijn. De protestantse die ik ondanks alles nog ben, kan b.v. niet lichtvaardig leven.
Het beginsel werd er zo sterk ingehamerd: je mag het niet fijn hebben. Alles moet
betaald worden. Zorgeloosheid is uit satan. Mijn ouders hebben me dat niet ingeprent
want die waren vrij vrijzinnig. Wat lief en goed was, heb ik van hen meegekregen.
Wat is er van het geloof geworden?
Daar is niets van overgebleven. Dat is een vrij langdurig proces geweest. Toen ik
twintig was, raakte ik verloofd met een nogal kristelijke jongen en toen ben ik weer
erg devoot naar de kerk gegaan. Maar toen is de weerzin me zo sterk geworden dat
ik de verloving met een grote klap heb verbroken en het geloof is dan ook meteen
weggevlogen. Het ging helemaal niet meer. Het meest heb ik geleden onder de
hypokrisie van dat kristelijke dorp. Je mocht op zondag niet werken maar stiekem
mocht het wel. Handwerken voor het raam was uit den boze maar in de achterkamer
was er niks tegen.
Je cijfert het bestaan van God niet weg op grond van kleinmenselijke
onvolmaaktheden.
Nee. Ik denk dat ik de twijfel al heb meegekregen van mijn

Joos Florquin, Ten huize van... 11

22
ouders, die niet echt meer geloofden. Mijn vader was een hervormd predikant in een
dorpje dat eigenlijk voor hem veel te ortodox was, want hij was een hakje vrijzinnig.
Hij geloofde niet zo heel erg hard. Ik geloof dat dat een diepe stempel op mij heeft
gezet. Mijn moeder ook niet zo. Ze waren eigenlijk libertijns en liberaal, ook in de
politiek. Mijn vader las ontzettend veel over Darwin, over evolutie. Hij was benieuwd
of ze ooit nog terwijl hij leefde de missing link zouden vinden tussen aap en mens.
Hij had zo een idee dat het paradijsverhaal van Adam en Eva een symbool was. Nu
hebben ze die schakel tussen aap en mens gevonden en ik zou het hem zo graag nog
eens willen zeggen. Ik weet zeker dat hij daar heel blij om geweest zou zijn. Maar
het kan niet meer want hij is al lang dood.
Ik kan u in dat verband een sterk verhaal vertellen. Vader werd beroepen naar een
andere plaats en ik hoorde hem daarover met moeder spreken. Er was aan de nieuwe
plaats een beter traktement verbonden en ook een beter huis maar er was geen water
achter de tuin. In Kapelle hadden we namelijk een sloot waarop vader eenden hield.
Als konklusie zei vader tot moeder: ik wil mijn eenden niet missen, we blijven hier.
Zes weken later hoorde ik hem op de preekstoel echter een andere versie geven. Hij
zei: ik heb bedankt voor het beroep want God heeft me gezegd hier te blijven. Als
kleine meisje dacht ik dan: waar blijven die eenden nou? Ik voelde me geschokt. Dat
zijn zo van die dingen waardoor je van je geloof afraakt.
Waren uw vader en moeder verschillend van temperament?
Zeer verschillend. Mijn vader was mijn man. En ik ben met mijn vader getrouwd.
Hij was net als mijn man: introvert, timide, schuw, kluizenaar, die met boeken in
een hoekje zit. Moeder daarentegen was guitig, erg vrolijk, met enorm veel fantazie.
Ze was echt een enorm sprankelende, nogal briljante, geestige vrouw, die altijd en
overal spektakel verwekte
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en histrionisch was, ze had namelijk teatertalent. Ze had aktrice moeten worden als
ze geen domineesvrouw was geworden. Ze kon geweldig akteren en voerde hele
toneelstukken op voor kennissen. Hetzelfde heeft mijn zoon van haar geërfd, niet
van mij want ik ben geen aktrice, zoals u ziet.
Hebt u eigenlijk, een prettige jeugd gehad?
Nee, ik kan niet zeggen dat ik een gelukkige jeugd had. Ik geloof dat we te veel
vervreemdende effekten hadden daarom. Zowel mijn vader als mijn moeder kwamen
uit de stad, Dordrecht, toch een stad, en werden daar op een dorp gezet, in een Zeeuws
dorp en tussen de boeren. De boerenbevolking in die tijd was nog zo dat de kinderen
op school de klederdracht hadden, de Zeeuwse kap. Ik was het enige meisje dat daar
liep met ponyhaar, geknipt polkahaar heette dat toen, en met een hoedje op en met
een rokje aan. Al die kinderen waren dus anders gekleed, spraken ook anders, een
streekdialekt, dat ik ook nooit heb kunnen leren. Soms voel ik hier zo'n verwantschap
met mijn jeugd: als ik nu probeer Frans te spreken in hun taal, met hun timbre, dan
denk ik: het lukt me weer niet. Hetzelfde heb ik als zes-, zevenjarige gehad; ik dacht
toen ook: ik hoor er niet bij, ik sta er buiten. Dat vind ik iets heel naars eigenlijk. Dat
is voor een kind heel ongelukkig: anders zijn dan anderen, anders gekleed, anders
spreken, uitgescholden worden voor de zus van de dominee. Het is niet leuk. En dat
blijft lang haken.
Dat had u wel niet meer op de HBS, neem ik aan?
Nee, daar ging het allemaal een beetje vlotter en makkelijker. Daar zijn het kinderen
van alle dorpen, die bij elkaar wonen. Daar is ook die klederdracht verdwenen. Dat
was in Goes.
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En na Goes hebt u een bibliotekarisopleiding gekregen. Waar?
In Middelburg om te beginnen en later in verschillende plaatsen: Schiedam,
Amsterdam. En eindelijk heb ik een baantje gekregen in de kinderleeszaal in
Amsterdam.
U werd dan leeszaalassistente.
Ik heb toen in een heleboel biblioteken gewerkt als voluntair en als leeszaalassistente
o.m. in Middelburg en Schiedam.
Mag ik aan die tijd even herinneren met een gedicht dat ‘Leeszaal’ als titel heeft en
in uw eerste bundel staat?
‘Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
maar in de bibliotheek een volontair
die hunk'rend op een baantje zit te wachten
en boeken uitleent met een zeker air.
Ik lever geesdijk voedsel aan mevrouwen
die binnenkomen en alleen maar van
de allernieuwste liefdesboeken houwen,
“maar niet zo'n engerd als die Wassermann”.
Ik loop met stapels boeken rond te sjouwen
en plak een etiquet op Gorters Mei.
Och, als nu juffrouw Jansen eens ging trouwen,
dan kwam er eindlijk eens een plaatsje vrij.
Ik ben het niet alleen, die staat te wachten
en achter me staat nog een hele rij.
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
maar niet zo heel veel in de maatschappij...’

In die biblioteken hebt u wel wat geleerd over de leesgewoonten van de mensen.
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Het is een heerlijk vak en ik vind het jammer dat ik het er niet bij kan doen. Tussen
boeken zitten, boeken bestellen, nieuwe boeken bekijken, in naslagwerken iets
opzoeken. Ik mis hier nog altijd mijn eigen boekenkasten.
In die biblioteken kon je medium zijn, vooral voor kinderen. Wat wil je lezen? Ik
zal eens kijken wat ik voor je heb. Ik vond het verrukkelijk. Het is echt een vak
waarin je ontzettend veel kon doen.
En de leesgewoonten?
Dat was in de jaren 30 en toen was het krisistijd. De werklozen bevolkten de leeszalen,
waar het warm was en waar ze de kranten konden lezen. In alle biblioteken was het
zo: je kon een roman mee naar huis nemen, andere boeken zoveel als je wou. Uit
armoede namen die werklozen een roman en verder zeiden ze: geef me vier
studieboeken, het hindert niet welke. Het liefst namen ze reisverhalen mee naar huis.
Ik heb honderden keren horen zeggen van kinderen: een liefdesboek voor moeder
en een cowboyboek voor vader!
Tijdens de oorlog wordt u direktrice van de biblioteek in Vlissingen.
In het begin van de oorlog werkte ik in een kinderbiblioteek in Amsterdam, waar
vooral veel kinderen uit de Jordaan kwamen. Wij waren voor hen echt de kultuurbron
en ik was ook sterk aan ze gehecht. Met de bezetting dan moest iedereen lid worden
van de kultuurkamer en toen zeiden wij: wij sluiten niet aan bij die Duitse troep, wij
moeten ontslag nemen. Maar de direktrice zei ons: wij moeten blijven. Als wij
weggaan, komen hier Duitsers of Duitsgezinden en dan worden die kinderen
geïndoctrineerd. Dus bleef ik. Maar op een zeker ogenblik werden alle Joodse
assistenten ontslagen en dat ging me te ver. Dus ben ik weggegaan. Ik heb dan
gesolliciteerd voor de post van direktrice in Vlissingen en kreeg hem ook. Dat is
buiten de Duitsers om gegaan. Vlis-
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singen was toen een puinhoop en er was niet veel aan boeken uit te lenen. Ik was
een soort ruïnedirektrice. Daarbij stond de stad nog gedeeltelijk onder water. Maar
ik was buiten de ellende van Amsterdam. In Middelburg had je geen Gestapo: het
was een biezonder stukje front. Ik ben daar kunnen blijven tot aan de bevrijding.
U was daar ook in de hongerwinter.
Ja. Zeeland werd bevrijd in november 1944 en toen moest de ergste ellende in
Noord-Nederland nog beginnen. We hebben wel overstroming gehad maar geen
honger.
Net als Carmiggelt hebt u tijdens de oorlog aan het illegale ‘Parool’ meegewerkt.
Ik heb aan verschillende illegale blaadjes gewerkt, versjes en kleine stukjes
geschreven. Door die kontakten ben ik na de oorlog aan Het Parool gekomen.
Dat was in 1946. Voor welk werk was dat?
Voor de dokumentatie want dat was mijn vak. Ik was bibliotekaresse en had dus
niets met de redaktie van de krant te maken. Ik kwam bij de dokumentatie en dat
betekende dus: artikelen bewaren, ze sorteren, op alfabet brengen en een register
erop maken. Ik heb dat helemaal moeten opzetten.
Dat veronderstelt een vrouw met zin voor orde, neem ik aan.
Juist en ik was dat helaas niet. Ik heb grote mappen, die de hoofdredakteur moest
hebben, per ongeluk in de prullenmand gegooid! Dat was dus niet zo een groot sukses.
Maar in die tijd ontdekte men, en met men bedoel ik de vrouwen en de mannen die
daar op de krant in de redaktie zaten, dat ik schrijven en dichten kon. Ze lazen een
paar versjes van me en zeiden: je moet voor ons kabaret schrijven. En dan hebben
we een journalistenkabaret opgezet.
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Maar daarvoor had u al geschreven voor het blad zelf. U was eerst redaktrice, dacht
ik.
Nee, ik had nooit iets voor de redaktie gedaan voor ik die kabaretteksten schreef.
Daarmee is het begonnen. Ze ontdekten toen ook dat ik een gave had om kinderversjes
te maken. Ik wist eigenlijk wel dat ik dat kon, maar het was er nooit van gekomen
daar wat aan te doen. Maar die redaktiemensen hadden dat gauw door en die zeiden
dan: schrijf toch wat. Heb je al wat geschreven? Nou, toen kwamen er enkele stukjes.
Dan was het weer: doe nog eens wat. Dan gebeurde het weer. - Zeg, het is gauw
Sinterklaas, krijgen we wat? Met al die middelen hebben ze me gedwongen te
schrijven. Anders was het nooit gebeurd. Zo ben ik kinderversjes gaan schrijven en
gedichten voor de vrouwenkrant, zoals dat toen nog heette. Zo een vrouwenkrant
bestaat nu niet meer, geloof ik.
En daar hebt u Simon Carmiggelt leren kennen.
Ja, hij was jarenlang een kollega van me op Het Parool.
U hebt achteraf veel met hem samengewerkt, u bent met hem samen gaan optreden
in vele oorden van Nederland.
Het was de bedoeling dat we lezingen zouden houden over humor. We wilden dat
ook wel doen maar zodra je over lachen en humor gaat praten, is het niet leuk. We
moesten dus een soort conférence opbouwen en voorlezen uit eigen werk. En
daaromheen moesten we grapjes opbouwen en dat deden we ook naarstig. Het werd
dus een soort conférenceavond, zoals dat ook door Bomans en meerdere mensen
werd gedaan. We traden op voor kulturele verenigingen en op vergaderingen van 't
Nut. Het was een tijd dat de mensen dorst hadden naar humor. Het was een nieuw
verschijnsel dat enorm in de mode was, waarschijnlijk omdat de mensen er te weinig
van hadden gekregen in de oorlog. Het
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was dan ook erg makkelijk de mensen aan het lachten te krijgen: van als je je bek
opendeed, begonnen ze al te lachen. We hebben dat een jaar of vijf volgehouden,
van 1950 tot 1955. Ik ben ermee opgehouden omdat ik voelde dat je toch een akteur
moet zijn om avond aan avond je eigen grapjes te kunnen brengen en dat dan goed
te doen. Als ik begon, dacht ik: dat kan niet, dat heeft iedereen al honderd keer
gehoord. Ik schaamde me dan en het zakte dan ook als een pudding in elkaar. Er
kwam een moment dat ik ineens afgeknapt was. Simon is er toen nog mee doorgegaan.
Er was dus een duidelijk verschil tussen uw optreden en dat van Carmiggelt?
Ja, precies omdat Simon de gave van het akteurschap wel had. Hij kon een grapje
interpreteren, de mensen laten lachen en precies timen wanneer ze moesten lachen.
De volgende dag deed hij dat dan weer anders. Dat is techniek en behoort tot het
akteurschap. Schrijven behoort daar niet toe: een keer dat het geschreven is, is het
uit. Ik zou me generen dat te herhalen. Maar Simon is een echt schrijver en ook een
echt akteur. Als hij wat op de televisie brengt, is dat feilloos. Hij was dan ook beter
opgewassen tegen die moeilijke lezingen. Toch is hij er ook mee opgehouden, omdat
hij weerzin kreeg altijd maar opnieuw door de mensen gehuldigd te worden. Ook ik
heb aan dat soort dingen een hekel. O, bent u mevrouw Schmidt? Mag ik een
handtekening van u? Ik haat zulke dingen. Neem nou het geval van Willem Duys,
die een goeie presentator is maar op de televisie heeft hij een grote fout: hij gaat de
mensen meteen huldigen. Mag ik je presenteren, nee dat is niet nodig, iedereen kent
je al, mag ik u daarom uw applaus vragen enz. Als je daar dan zit, dan denk je: wie
ben ik dan wel? Duys huldigt de mensen al bij het begin van hun optreden waar hij
een mens als mens zou moeten benaderen. Men
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moet kameraad kunnen zijn, kunnen praten over de dingen van de dag en dan naar
nieuw werk overstappen. Een verlegen mens voelt zich akelig worden als hij zo wordt
opgehemeld. Mies Bouwman doet het aardiger. Ze is meer op gelijke hoogte, ze stelt
je niet hoger dan zichzelf.
Ik heb weinig eigendunk. Ik vind me niet geweldig. Als anderen je dan zo
voorstellen, voel ik me gegeneerd. Trouwens, door iemand hoger te stellen, doe je
hem schade.
Kreeg u op zeker ogenblik voor die avonden geen bijstand van Garmt Stuiveling?
Sommige kulturele verenigingen vonden ons niet kultureel genoeg en meenden dat
er een professor bij moest zijn die dan ernstig over humor sprak, omdat het tenslotte
toch over literatuur moest gaan. Daar zorgde Garmt Stuiveling dan voor. Hij deed
zijn uiterste best om dan een boeiend betoog, - en dat was ook een boeiend betoog
-, te houden over humor. Hij sleepte er van alles bij, Breughel en hele ouwe knarren
en ook de teorie van de lach. Maar de mensen vielen daarbij in slaap, want ze waren
daar namelijk niet voor gekomen. Ze waren gekomen om te lachen en niet voor een
lezing. Dus dat was niet zo'n groot sukses. Maar hij deed het erg goed. Het was een
hele knappe, een hele aardige man ook en erg erudiet. Alleen hadden wij na zijn
betoog de grootste moeite om de mensen weer wakker te krijgen.
Simon Carmiggelt vertelde mij dat de reakties op zijn praatjes beneden de rivieren
altijd helemaal anders waren dan boven de rivieren. Was dat ook bij u zo?
Ja, ja, natuurlijk, want in de zuidelijker streken zijn ze heel goedlachs. Een makkelijk
publiek. Ze begrijpen niet alle grapjes zo vlug soms. In het noorden daar lachen ze
pas de volgende morgen als je een grapje vertelt. Ze genieten er erg van. Het is
merkwaardig genoeg: ze zeggen altijd ‘oh
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dat is heel mooi geweest, heel leuk geweest’ en zo, maar lachen dat is er niet bij.
Maar ik vermoed dat dat de volgende morgen bij het ontbijt zeker wel komen zal.
Lezingen geven is eigenlijk een soort avonturiersleven leiden. U moet heel wat
meegemaakt hebben op uw tochten met Sïmon Carmiggelt, neem ik aan.
We hebben natuurlijk erg gelachen samen en we hebben heel vreemde dingen
meegemaakt. Ik herinner me dat we ergens klaar waren met de lezing. Toen kwam
de voorzitter van de vereniging waar we spraken en die zei: ‘Ik wil de heer Carmiggelt
en mevrouw Corsari hartelijk danken voor de onvergetelijke avond!’
U was natuurlijk gevleid?
Ja, zeer. Eén keer waren we in Winschoten, ik geloof Winschoten of Heerenveen,
of zo iets dergelijks, en daar was een publiek dat werkelijk heel nors de hele avond
zat te kijken, zonder één spier te vertrekken, terwijl we toch erg ons best deden. Toen
het afgelopen was, gingen we allebei mistroostig naar buiten, Simon en ik; er waren
nog wat mensen die met ons de zaal uitgingen en één meneer, die zei tegen Simon:
‘Dat was een mooie avond.’ En Simon die was heel blij en die zei: ‘Oh, ja.’ En toen
zei die man: ‘Toch voor de tijd van het jaar!’
Als koud stortbad is het natuurlijk geslaagd! Ik geloof dat ik in uw levensverhaal
hier een huwelijk moet tussenschuiven. U bent getrouwd met dr. D. van Duyn, een
wetenschapsmens.
Een chemicus, ja.
Ook een Zeelander?
Een Rotterdammer.
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Literatuur en wetenschap gaat dat goed samen?
Nou, het slaat natuurlijk als Bets op Dirk, dat heeft niets met elkaar uitstaande. Maar
ja, dat is geen beletsel om een heel gelukkig huwelijk te hebben.
De uitersten trekken mekaar vaak aan! U hebt een zoon?
Van 22 jaar.
Hij is nog aan de studie?
Hij is in Londen op een Londense toneelschool.
Waarom Londen voor een Nederlander?
Ja, hij wou in Amsterdam naar de toneelschool maar daar is hij niet toegelaten. Het
is heel selekt hier en er zijn ontzettend veel aanvragen geweest. Toen is hij naar
Londen gegaan en daar is hij wel geslaagd voor het toelatingseksamen. Hij zit daar
nu voor het tweede jaar. We zien hem nu niet zo vaak maar met de grote vakantie is
hij gelukkig hier en werkt met mij voor het teater. Als ik schrijf, betrek ik hem erbij.
Hoe moet ik dat doen? Hoe moet het nu verder? Wat het toneel betreft, heeft hij mijn
aard: hij ook zet alles om in teater. Dat was al zo bij mijn moeder: ook die kon alles
in een drama opzetten, maar ze deed het extravert in het salon en de mensen vonden
dat geweldig. Die gave heeft mijn zoon overgeërfd. Want ik ben anders. Ik ben geen
akteur. Ik kruip weg in een hoekje. Ik zeg hoe je het doet en hoe men dat kan
ensceneren. Ik schrijf dialogen voor anderen. Maar mijn zoon is als zijn grootmoeder.
Die zegt: hier sta ik en ik breng een tekst van een ander. Ik vind het enorm dat teater
hem zo interesseert.
*
Natuurlijk is dit landhuisje bedekt met de typische halfronde dakpannen van de
Provence.
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Trouwens, ook de tuinbouw is zuiders. Tegen de voorkant van het zelfgebouwde
huis staat een wijnstok zodat de bewoners in het najaar de druivenplukkers kunnen
zijn.
Er staat hier ook een mimosaboom, die ‘quatre saisons’ heet omdat hij vier keer
per jaar bloeit.
Als je in dit land grond bezit, hoort daar een olijfgaard bij. Hij is hier nog een
beetje verwaarloosd en sluit aan op een stuk wilde natuur dat trapsgewijs de helling
afgaat.
Overal staan hier planités, die de grond moeten tegenhouden en om die terrasbouw
te verstevigen, metselt de gastheer hier en daar een muurtje bij.
Als je op het terras achter het huis staat, kun je van de morgenzon genieten. Je
raadt in de verte de Middellandse Zee en 's avonds kun je de vuurtoren van Antibes
zien lichten.
Vroeg in de morgen of laat in de namiddag zie je hier de herder voorbijgaan die
ruim tweehonderd schapen begeleidt. Het is een man die tijd heeft en als de
gelegenheid zich voordoet, heeft hij graag een praatje.
*

Moeder dicht
‘Mijn bladerloze schaduw mijdt het water
Ziezo he he, de eerste regel staat er.
en speurt de witte angst van eeuwen later.
Ga weg! Ga spelen met je transformator!
Je ziet toch dat je moeder zit te dichten
ik wend mij af en doof mijn vale lichten
ik heb tedùm tedùm geweten
Dat vul ik later in. Na 't middageten.
mijn weemoed maakt de koele vlinders wakker
van mijn getooide zelf. Daar is de bakker!
Zeg maar: 'n halfje bruin en 'n heel wit.
o grijze schim die daar zo heilloos zit
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ik zie mijn grijze droefheid aan de kim
Da's tweemaal grijs. Dat kan niet. naakte schim
aan wie ik zacht mijn zachte treurnis zeg
En nog een rol beschuit! O is ie weg?
als dauw die druppelt van de trage bomen
Als jij nog één keer binnen durft te komen,
dan krijg je geen vanille-vla vanavond!
zo druppelt in dit hart tezeer gehavend
Je moeder dicht. Ze heeft geen tijd, totaal niet.
Als je vader thuiskomt gaat het helemaal niet.
Je moeder zou een Shakespeare kunnen zijn.
Ze is het niet. Dat komt door jouw gedrein.
Daar gaat ie weer. O humtum klaar en koel
in 't land van late regen en ik voel
mijn schamelheid. 'n Heer met een kwitantie?
Zeg maar: m'n moeder is met kerstvakantie.
mijn schamelheid. Wat is dat? Hoofdje zeer?
M'n schatje toch... Gevallen met je beer?
Je moeder komt... na na... daar is ze al.
Wees nou maar zoet - 't genie staat weer op stal.’
(Uit: En wat dan nog?)

*
U bent dichteres en prozaschrijfster. Wat voelt u zich het meest?
Om de waarheid te zeggen voel ik mezelf noch dichteres noch prozaschrijfster. Als
ik mezelf zou moeten omschrijven, zou ik zeggen: tekstschrijfster van liedjes en
versjes waarvan ik vind dat ze geen poëzie zijn. Ik stel me voor dat poëzie veel
briljanter is. Ik ben geen literaire figuur, ik ben iemand die moet amuseren. Ik ben
een kleerhanger, een kabaretschrijver, een tekstbezorger, een vakman, iemand die
zich aanpast aan wat er op het teater gebeurt. Ik doe dus aan aangepaste kunst. Een
echte artiest gaat uit van zich-
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zelf, wat hij produceert is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
emotie, hij schrijft over wat hem ontroerd heeft. Ik daarentegen ben iemand die
kommetjes maakt, iets dat er omheen komt, die teater schrijft. Ik vraag: wat moet er
gebeuren op het toneel? O ja, en dan komt die dans. Goed, ik zal er een tekst bij
schrijven, ik zal me aanpassen. Door alle tijden heen is het zo geweest dat de
leverancier van toegepaste kunst toch kunst voortbrengt, niet alleen omdat hij een
vakman is maar omdat hij het beter maakt dan de anderen. Hij kan zich in dat kleine
gebied volledig laten gaan, hij schept iets dat in zijn gebied perfekt en ideaal kan
zijn. Dat is ook mijn streven. Ik geloof nog altijd in het woord van Goethe: In der
Beschränkung zeigt sich nur der Meister. Ik kan me het best uiten in dat kleine terrein:
aanpassen van wat geboden is. Als men mij zou zeggen: kijk, hier is een groot pak
papier en je mag nu schrijven wat je wil, dan zou er niks komen. Ik word pas
schrijfster als ze me zeggen: er moet een kinderboek komen. Het moet 10 september
klaar zijn. Die maakt de tekeningen. Dan kan ik aan de slag. Ik begin dan met de
tekenaar samen te werken. Wat gaan we doen? Ik denk dan aan de kinderen, ik zie
de kinderen. Ze zijn voor mij geen imaginair klankbord, nee, ik zie ze echt, ik weet
wat ze willen horen, ik weet wat ik moet schrijven opdat ze niet zouden weglopen.
Ik geloof dat ik het beste uit de voeten kan met rijmen en ritme, met gedichtjes dus,
versjes. Het rijmen en het ritme - en ritme betekent ook muziek, want als ik een versje
schrijf of een liedje schrijf, dan hoor ik er al een beetje muziek achter of op - brengen
mij in een bepaalde stemming, dat geeft mij inspiratie om door te gaan. Het heeft
iets speels, het is meer het spel. En dat spelen ligt mij erg goed. Daar komt dan ook
alles uit voort. Het is allemaal spel.
U vermengt op dit ogenblik toch wel de aktualiteit: het
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schrijven van musicals, met de traditie: het schrijven voor kinderen. Is dat geen
vreemde kombinatie: de wereld van het kind en die van de musical?
Voor mij is het geen vreemde kombinatie, voor mij is het ongeveer hetzelfde, omdat
het allebei in zekere zin teater is. Als ik een kinderversje schrijf, dan zie ik dat publiek
voor me, de kinderen voor me, het is alsof ik het voorlees, alsof ik het voor ze opvoer.
Het is iets met het oor, wat niet zo heel erg veel met lezen te maken heeft. Vandaar
dat de kinderen het ook erg graag aan elkaar en in de klas voordragen. Kinderen die
je iets moet vertellen of voorlezen, moeten geboeid worden, zodat ze niet beginnen
te wiebelen of weglopen omdat het ze niet interesseert. Het teaterpubliek is net
hetzelfde. De mensen komen naar het teater om zich te amuseren, omdat ze
verwachten dat het een leuke avond wordt. Ze komen niet omdat ze geïnteresseerd
zijn en zeker niet omdat ze geëngageerd zijn. Dat is dan de opdracht, de challenge,
de uitdaging: zorgen dat ze niet weglopen, dat ze blijven. Dat is mijn vak. Een musical
is natuurlijk ook teater. Je richt je ook tot een publiek. En daarom heeft dat erg veel
met elkaar te maken. Bovendien is een schouwburg- publiek kinderlijk ingesteld.
Als ze naar een musical gaan, zijn ze al in een soort ontsnappingsstemming van ‘we
zijn fijn een avondje uit’. En dat heeft uiteindelijk iets van het kind, een feestje uit.
U wil boeien, de mensen doen luisteren.
Mensen die niet om een speciale reden naar de schouwburg gaan maar omdat ze een
avond uit willen, moeten geboeid worden want anders verlangen ze alleen maar naar
de pauze of ze denken: hé, daar zit Kees ook met zijn vrouw, die zal ik dadelijk
misschien eventjes zien. Hallo Kees, zeggen ze. Ze stellen geen belang in wat er op
het toneel komt en dat moet wel natuurlijk. Dat is voor mij altijd de uitdaging: ze
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van die Kees en Hennie, die daar zitten, naar het toneel toe te trekken.
U hebt geschreven en schrijft voor kinderen en volwassenen. Doet u het ene liever
dan het andere?
Ik doe het even graag maar houd van de afwisseling. Voor kinderen tracht ik in mijn
verhalen dagelijkse dingetjes te gebruiken, die komen uit de gewone moderne wereld
met zijn supermarkten en zo. Dat is goed te rijmen. Dat geeft aan de kinderen iets
wat ze vroeger uit hun sprookjes haalden. Voor grote mensen is dat grappig.
Hebt u sommig werk speciaal voor uw zoon geschreven?
Nou, gedurende zijn kleutertijd heb ik de Jip en Jannekes geschreven, toen hij een
buurmeisje had. Ik heb dus niet voor hem maar over hem die kleine kleuterverhaaltjes
geschreven. De versjes hebben niks met mijn zoontje te maken gehad. Die heb ik
altijd al van tevoren geschreven en ook lang daarna nog.
Mijn kinderen hebben de serie ‘Jip en Janneke’ (1953) te zijner tijd verslonden.
Waarom Janneke en niet Jantje?
Maar Janneke is een Hollandse naam al klinkt het misschien in uw oren Vlaams. Er
zijn enkele namen die vast op -ke uitgaan in het Nederlands. Tineke, Rieneke, Anneke,
Janneke en Mieke. Ik vind de -ke aardiger dan de -tje; -ke is poëtischer en liever en
volkser. Ik ben voor de revalorizatie van de -ke. Ik noemde mijn moeder altijd moeke,
wat ik een aardige naam vind voor een moeder. Nu hoor je moeke niet meer.
Tussen 1950 en nu hebt u circa 30 boeken voor kinderen geschreven, gedichten en
vertellingen door mekaar. Is daar een boek uit te halen dat u het liefst is?
Ik hou het meest van Heksen en zo. Dat is een verzameling
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moderne sprookjes. Maar het heeft het minste sukses gehad. De kinderen vonden het
niet zo fijn en het werd ook niet zo erg goed besproken. Ik weet niet precies hoe dat
komt. Er was een verhaal bij waardoor het werd geweerd uit de leeszaal, er is dus
toch ook een bepaalde soort censuur. Er komt een sprookje in voor dat ging over een
engeltje dat een radio in de hemel had gesmokkeld maar God gooide het radiootje
het raam uit, zo iets dergelijks was het, ik ben het een beetje vergeten. Maar zo'n
grapje zat er in. Toen mocht het niet. Misschien zouden ze nou wat makkelijker zijn,
tegenwoordig mag zoveel, hé. Toen mocht er helemaal niks.
Het sprookje werd in de laatste tijd, en nog, door sommige psychologen en zo meer
aangevallen, maar u verdedigt het sprookje?
Die aanvallen zijn weer voorbij, denk ik. Men heeft gezegd dat de sprookjes onwaar
waren maar nu wordt weer erkend dat sprookjes diepere motieven hebben, dat ze
waarheid bezitten en symbolen, dat ze teruggaan op oermotieven en een oerritueel
die de kinderen nodig hebben. Ja, ik verdedig het sprookje met hand en tand. Een
kind heeft sprookjes nodig. Ze bevatten de oergegevens van goed en kwaad, van
veiligheid en bedreiging. En dat heeft een kind absoluut nodig. Ik geloof dat geen
enkel kind een sprookje kan missen. Men was er ook tegen dat in de sprookjes de
dieren verpersoonlijkt werden. Maar in onze gewone relaties tot de dieren
vermenselijken wij toch ook het dier. We geven het b.v. een naam en kinderen doen
dat spontaan met insekten en beestjes. Ik doe het toch ook. Ik ben dol op dieren, ik
spreek ermee, kweek er een relatie mee. Er komt hier geregeld een slang uit een
schoteltje melk drinken. Ik vind dat erg leuk.
U verdedigt niet alleen het sprookje, u verdedigt ook het stripverhaal.
Dat deed ik vroeger niet. Toen ik nog in de kinderleeszaal
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werkte, waren de strips taboe. Wij opvoeders vonden het allemaal schandelijk dat je
de kinderen die vuiligheid in handen gaf. Maar toen had je nog eigenlijk alleen maar
die Donald-Duckachtige figuurtjes, die nou inderdaad niet zo erg mooi zijn, niet zo
erg estetisch en pedagogisch verantwoord zijn. Maar die strip heeft natuurlijk zo'n
vaart genomen. Tegenwoordig heb je zulke geweldige strips. De Asterix vind ik
buitengewoon. En er zijn er nog een paar die ik wel eens lees, die ik heel goed vind,
al lees ik ze zelf niet voor mijn plezier. Ik lees liever hele lappen, met hier en daar
een prentje erin, dat mag wel. Strips lezen vind ik vermoeiend. Maar het kind van
vandaag vindt lezen vermoeiend en vindt strips heerlijk. Dan ben ik wel eens bang
dat ze helemaal niet meer lezen, maar dat is natuurlijk ook niet waar, want de echte
leeskinderen blijven lezen.
‘Het fluitketelje’ was het eerste kinderboek. Het verscheen in 1950. Een van de laatste
kinderboeken heet ‘Het gedeukte fluitketeltje’. Waarom werd dat gedeukt?
Ach, ze hebben zoveel rondgesprongen, die uitgevers, met die boekjes. Dan werd er
weer een bloemlezing uit gemaakt en dan werd het weer uit elkaar geflard. En dan
kwamen er weer eens een paar in een verhalenbundel. Op het laatste wist niemand
meer wat nou eigenlijk bij mekaar hoorde. Dit is ook zo'n bloemlezinkje.
Dat is erg voor iemand die uw werk moet nagaan.
Ja, dat is rampzalig.
Dat ‘Fluitketeltje’ behoort wel tot uw populairste boeken samen met de reeks ‘Het
schaap Veronika’ (1951), ‘Dat is de spin Sebastiaan’ (1951), ‘De lapjeskat’ (1954),
‘Ik ben lekker stout’ (1955) - ja, als ik de lijst overschouw, lijken ze me alle even
populair.
Ze lopen nog altijd, ja. Het populairste is toch wel Dikkertje
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Dap (1961) dat eigenlijk een verzamelbundel is. Alle kinderen kennen die verzen.
Ik vind er eigenlijk zo niets aan. Al die gedichtjes staan ook op een grammofoonplaat
en dat heeft ze nog meer populair gemaakt.
Zullen we om een idee te hebben van het genre even luisteren naar het ondeugende
titelgedicht uit een van de eerste bundels:

Ik ben lekker stout
‘Ik wil niet meer, ik wil niet meer!
Ik wil geen handjes geven!
Ik wil niet zeggen elke keer:
jawel mevrouw, jawel meneer...
nee, nooit meer in m'n leven!
Ik hou m'n handen op m'n rug
en ik zeg lekker niks terug!
Ik wil geen vieze havermout,
ik wil geen tandjes poetsen!
'k Wil lekker knoeien met het zout,
ik wil niet aardig zijn, maar stout
en van de leuning roetsen
en schipbreuk spelen in de teil
en ik wil spugen op het zeil!
En heel hard stampen in een plas
en dan mijn tong uitsteken
en morsen op m'n nieuwe jas
en ik wil OVERMORGEN pas
weer met twee wo orden spreken!
En ik wil alles wat niet mag,
de hele dag, de hele dag!
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En ik wil op de kanapee
met hele vuile schoenen
en ik wil aldoor gillen: NEE!
En ik wil met de melkboer mee
en dan het paardje zoenen.
En dat is alles wat ik wil
en als ze kwaad zijn, zeg ik: BIL!’

Kunt u als opvoedster dit aanzetten tot opstandigheid verantwoorden?...
't Is net anders als bij Van Alphen, hé. Alleen hebben we geen paardje van de
melkboer meer en het woord bil is nou niet zo verschrikkelijk meer, hoor.
U houdt van katten en daarom vind ik dat we er een kattengedicht bij moeten nemen.
Als u het goedvindt, stel ik voor dat leuke ‘Grote poes gaf les aan haar zoon
Kattemenoel’ uit ‘Vingertje Lik’ (1964).
‘Ik zal je leren blazen tegen 't grote kattekwaad.
Ik zal je leren blazen tegen 't grote wafwoefwaf,
het grote wafwoefwaf dat altijd door de wereld gaat.
En als je dan goed blazen kan dan blaas je 't van je af,
Kattemenoeltje,
Kattemenoel.
Ik zal je leren spelen met je eigen mooie staart
of met een heel klein kloenseltje of met een pluisje touw.
Wij amuseren ons met niks, dat ligt in onze aard.
Die arme mensen, ach, die amuseren zich niet gauw.
Die hebben daar Wim Kan voor nodig, liefje, op zijn minst.
Wij katten kunnen zonder hem en dat is onze winst,
Kattemenoeltje,
Kattemenoel.
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Ik zal je leren krabben tegen 't bloemetjesbehang
en lekker met je nagels langs de mooie nieuwe stoel.
Daar zijn de mensen razend om, dat weten we allang.
Die arme dwazen kennen niet dat zalige gevoel,
Kattemenoeltje,
Kattemenoel.
Ik zal je leren stelen uit de wiebelende pan.
Ik zal je leren kopjesgeven aan de goede man.
Ik zal je leren zwerven op de smalle daken 's nachts
met helle groene koplampen die schijnen onverwachts.
Ik zal je leren lopen op een blad met twintig glazen,
zonder er een te breken en ik zal je leren blazen.
Ik zal je leren blazen tegen 't grote kattekwaad
en tegen 't grote wafwoefwaf dat door de wereld gaat.
En dan ben jij een goede kat, zo een als ik bedoel,
Kattemenoel,
Kattemenoel,
Kattemenoel.’

Om het geheel af te ronden zou ik dan nog uit de laatste bundel ‘Het gedeukte
fluitketeltje’ een voorbeeld kiezen en wel het geestige ‘De vlieg Eulalie’.
‘Er woonde dicht bij Overschie
een vlieg, die heette Eulalie.
Ze was de mooiste vlieg van 't land,
zo nuffig en zo elegant.
Ze stond een poos op haar balkon
en zoemde zachtjes in de zon.
En onder haar, in 't lover, zat
een bromvlieg op een eikeblad,
een hele mooie groen en blauwe,
die toch zo graag met haar wou trouwen.
Hij voelde zich heel erg alleen
en bromde zachtjes voor zich heen:
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“Eulalie, Eulalie,
'k ben zo blij dat ik je zie,
kom toch bij me, een twee, drie,
Eulalie.”
Maar Eulalie kwam niet zo spoedig,
want Eulalie was zó hoogmoedig,
omdat ze zondag in de stad
een Frans toerist gestoken had.
Ze zong: “Hei hei, tra la, hei hei
hei hei, ik heb Frans bloed in mij.”
Ze vond de bromvlieg te gewoon.
Hij bromde dus op droeve toon:
“Euialie, Eulalie,
'k ben zo blij dat ik je zie,
kom toch bij me, een, twee, drie.
Eulalie.”
Maar Eulalie op haar balkon
stond maar te zoemen in de zon.
Ze was zó trots en ijdel, ách,
dat zij niet eens de zwaluw zag.
De zwaluw heeft haar ingepikt
en in een oogwenk doorgeslikt
en weg was Eulalie de vlieg.
En nu, als ik me niet bedrieg,
zit nóg de bromvlieg in de bladeren
en snikt: 'Zij had Frans bloed in d'aderen!
Mijn Eulalie is opgevreten
en ach, ik kan haar niet vergeten...
Eulalie, Eulalie,
dat ik jou nu nooit meer zie
in de buurt van Overschie,
Eulalie.’
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Het doet mij een beetje denken aan het stukje van Godfried Bomans ‘De eendagsvlieg’.
U kent het wel.
Ja, uit zijn sprookjes.
Houdt u van Godfried Bomans?
Erg, ja.
Meer dan van Carmiggelt?
Nee.
Het is een moeilijke keuze?
Nee, ik vind ze zo anders. En de meeste dingen van Bomans heb ik eigenlijk pas
gelezen na zijn dood. Dat gebeurt zo vaak, als iemand er niet meer is, dat je denkt:
oh, en ik heb dit niet gelezen en dat niet gelezen. Het laatst heb ik nog gelezen de
stukjes die hij over Vlaanderen geschreven heeft. Ik vond ze enig, geweldig goed.
Ook wat hij voor kinderen heeft geschreven is erg mooi. En het mooiste vind ik altijd
nog Erik, of het klein insectenboek, dat zijn eerste boek is geweest.
Dat verdedigt zich inderdaad zeer goed.
Ja, het blijft staan, het blijft helemaal overeind.
Wat die kindergedichten betreft, heb ik u eigenlijk mijn eigen keuze opgedrongen.
Is er geen kindervers waar u zelf een zwak of een voorkeur voor hebt?
Ik heb altijd erg gehouden van De spin Sebastiaan en ook van Stekelvarkentjes
wiegelied.
Mogen we er even naar luisteren?

Sebastiaan
‘Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niét goed met hem gegaan.
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Luister!
Hij zei tot alle and're spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo'n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
't Web hoeft niet zo groot te zijn,
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen
ergens achter een gordijn.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zó gevaarlijk binnen,
zó gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and'ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood...
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and're spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!
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Pauze
Na een poosje werd toen éven
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.’

Dat is wel een biezonder triest eind. Daarom... Mevrouw Schmidt, ik heb altijd
gedacht dat het hier in het zuiden altijd mooi weer was in tegenstelling dan met het
land van de miezerige regen, maar die illuzie ben ik vandaag ook kwijt.
In Nice regent het het allermeest van heel Europa, weet u dat? Dat weten de mensen
niet, ze kunnen beter naar Het Zoute gaan of naar Knokke.
Dat lijkt nog wel op verkapte propaganda voor onze kust!
Inderdaad!
Voor de regen ons daarnet naar binnen joeg, waren we geeindigd op een droef
akkoord. Daarom stel ik voor dat u ‘Stekelvarkentjes wiegelied’ zou voorlezen dat
een vrolijker geluid laat horen.
‘Suja, suja Prikkeltje, daar buiten schijnt de maan,
je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan,
je bent een stekelvarkentje, dat heb je al begrepen.
De leeuwen hebben manen en de tijgers hebben strepen
en onze tante eekhoorn heeft een roje wollen staart,
maar jij hebt allemaal stekeltjes en dát is zoveel waard.
Slaap, mijn kleine Prikkeltje, dan word je groot en dik,
dan word je net zo'n stekelvarken als je pa en ik.
Het olifantje heeft een slurf, de beren hebben klauwen,
de papegaai heeft veren, van die groene, van die blauwe,
en onze oom giraffe heeft een héle lange nek,
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maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek.
Suja, suja Prikkeltje, het is al vreselijk laat,
je bent het mooiste stekelvarken, dat er maar bestaat,
de poezen hebben snorren en daar kunnen ze door spinnen,
de koeien hebben horens en de vissen hebben vinnen,
en onze neef de otter heeft een bruinfluwelen jas,
maar jij hebt allemaal stekeltjes, die komen nog te pas.’
In uw verzen vallen vaak de rijmvondsten op. Hebt u een eigen techniek?
Geen andere techniek dan gewoon medeklinkers op een rij zetten en zien of het rijmt.
Een rijm geeft een idee voor een versje. Ik kan wel zeggen: ik zou daar een versje
over willen maken maar dat gaat pas als ik een rijmwoord heb. Het is een eigenaardige
gang van zaken maar meestal gaat het zo. Vanuit het rijm krijg ik een grappig of
aardig idee en dan gaat mijn verhaaltje anders lopen.
Veel van uw kinderverzen werden door allerlei komponisten op muziek gezet en ook
op grammofoonplaten uitgebracht. Welke zijn daarvan de beste?
Paul van Westering heeft versjes van mij door kinderkoren laten zingen en daar is
heel mooie muziek bij. Ook Cor Lemaire en Henk Banning hebben kinderliedjes van
mij gebruikt.
Ik wou nu nog even erachter proberen te komen welk uw beste kinderboek is in proza.
Laten we het via de onderscheidingen eens proberen. U kreeg de Jeugdboekenprijs
CPNB, van de Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse boek. Voor welk
boek?
Voor Wiplala (1957) en Wiplala weer (1962). Het is ook het boek dat het meest
vertaald is in het buitenland. Zelfs in Engeland is het goed gegaan.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

47
Geen slechte keuze, vind ik, want ik heb een uitgesproken zwak voor dat boek. In
1965 kreeg u dan de Staatsprijs voor het kinderboek. Dat zal wel de hoogste
Nederlandse onderscheiding zijn die een boek kan krijgen.
Ja, ik noem dat de kinderafdeling van de P.C. Hooftprijs want hij is maar de helft in
geld waard. Ik heb daar in mijn dankwoord nog een bittere opmerking over gemaakt
en gezegd dat kinderliteratuur niet zoveel geld moet kosten. Ik was er natuurlijk wel
blij mee, maar waarom zou kinderliteratuur minder belangrijk zijn? Met de kinderen
moet je toch beginnen. Volwassenen zijn verstandig en daar kun je dus niks mee
beginnen. Die Staatsprijs is dan wel voor heel het oeuvre.
U kreeg dan ook de Oostenrijkse Staatsprijs.
Ook voor Wiplala. Ik ben niet naar de uitreiking kunnen gaan want het bericht bereikte
mij maar de dag tevoren. Het is dus gebleven bij een briefje, een dokument en wat
geld. En nu komt er gauw nog een prijs. Ik vernam tenminste van mijn uitgever dat
ik in december in Maastricht een toneelprijs zou krijgen. Daar ben ik wel mee gediend.
Veel van uw kinderboeken zijn in diverse landen vertaald: Duitsland, Engeland,
Japan, Zweden, Denemarken, Finland en Frankrijk. Waar het meest?
In Duitsland bij Oettinger, dat is een kinderboekenuitgever die erg mooie uitgaven
op de markt brengt. Alle kinderboeken in proza zijn bij hem verschenen en ik ben
er erg blij mee. In Engeland kom je veel moeilijker van de grond: ze zijn zo insulair
ingesteld dat ze buitenlandse boeken weren. Een reden is ook wel dat bij een vertaling
de toon verloren gaat. Dat is ook zo met het vertaald werk van Bomans en Carmiggeit
en het geldt ook voor mijn kinderboeken. En de toon is belangrijk. Als ik wat
geschreven
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heb, laat ik het liggen en enkele dagen later beluister ik dan de toon om te horen of
die wel echt is. Bij het vertalen gaat er iets van de poëzie, van de droom af en dan
wordt het lelijk. Het is dan net muziek die slecht gespeeld wordt. Om goed te vertalen
moet je zelf artiest zijn en dan doe je nog werk dat erg slecht wordt betaald.
Carmiggelt b.v. is keurig vertaald: elk woord staat er en toch heeft het zijn charme
verloren.
Zijn er hier kinderen in de buurt die de franse vertaling van uw werk hebben gelezen?
Kinderen hier in de buurt heb ik een paar boekjes gegeven. Dat was Monsieur Wiplala
en l'Ascenseur volant, de vertaling van Abeltje. Ze vonden ze heel aardig. Tenminste,
dat heb ik begrepen uit wat ze me vertelden, want het valt mij heel moeilijk om de
kleine gewone gesprekjes te houden in de toon waarop dat vereist is. Toen ik, dat is
alweer een paar jaar geleden, de herder hier tegenkwam met zijn kudde schapen en
we een gesprekje hadden, vroeg hij aan mij: Aimez-vous les moutons? Tenminste,
ik dacht dat hij dat zei. Ik dacht dus dat hij vroeg: Hou je van schaapjes, hou je van
mijn schaapjes? En ik zei: Oui, je les adore, want ik hou erg van schapen, ik vind ze
beeldschoon en ook heel lief, maar de volgende dag kreeg ik een grote bloederige
schapebout van hem aangeboden. Hij had dus gevraagd: Amiez-vous le mouton? en
dàt was mij ontgaan. Zo komt men aan zo'n vreemde verwarring.
Je kunt van schapen houden en niet gesteld zijn op schapevlees. Veel van uw werk
is ook erg populair in Vlaanderen. Weet u dat?
Ik weet het. Ik weet het omdat ik zoveel fanmail uit België krijg. En dat doet mij
altijd weer biezonder veel genoegen. Ik krijg brieven van scholen, van leraressen,
onderwijzeressen en ook van kinderen die zo'n heel boek gaan illustreren.
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Ze krijgen het boek van de juffrouw en de juffrouw zegt: nou, maak daar maar eens
plaatjes bij en dan maken ze schitterende tekeningen, zodat ik soms hele albums krijg
met tekeningen van kinderen en dat is erg leuk. Ze tekenen precies hetzelfde als de
Nederlandse kinderen, dat wel.
Het algemeen menselijke...
Algemeen menselijk, algemeen kinderlijk.
De jeugdliteratuur is eigenlijk een apart en een eerder moeilijk genre, dunkt me.
Heeft dat geen beperkingen?
Ik voel het niet als een beperking al is het dat in zekere zin toch. Maar als je een
kinderlijke geest hebt, dan praat je met de dieren en dat klinkt echt. Die dieren zeggen
iets terug. Zo gaat het toch in de werkelijkheid.
De beperking is er wanneer ik dat moet vergeten als ik voor grote mensen schrijf.
Sprookjes zijn voor mij reëler dan de roman van grote mensen. Mijn werkelijkheid
zit vol sprookjesmotieven. Voor een kind schrijven is niet op je knieën gaan zitten
bij het kind en zeggen: nu moet je eens luisteren. Ik spreek met het kind van gelijke
tot gelijke. Als je zegt: ik ga schrijven voor kinderen, dan is er een beperking en dan
zal het boek ook niet zo goed zijn.
Bestaat er een echte moderne jeugdliteratuur, een jeugdliteratuur van deze tijd?
Er zijn natuurlijk prentenboeken die modern zijn, maar meer door de vormgeving,
door de tekeningen dan door de tekst. U bedoelt: er bestaat een moderne literatuur,
de naoorlogse literatuur met een doorbraak. Is zoiets ook gebeurd in het kinderboek?
Die heeft er voor kinderen nog niet plaatsgehad. En dat ligt toch wel voor de hand
want de grootste verandering in de literatuur is het ontmaskeren geweest, het
ontluisteren. Om de waarden, de normen voor kinderen te gaan ontluisteren, moet
je wel van zeer goeden
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huize komen wil je dat aandurven en kunnen en wil dat ook door de ouders
geaksepteerd zijn. De morele normen zijn na de oorlog op de helling gezet en met
de seksuele revolutie zijn ze nog meer door elkaar gehaspeld. Alles is op de helling
gezet, alle waarden. Wanneer je dat voor kinderen gaat doen, dan moet je heel goed
weten waar je staat. Want kinderen, als ze klein zijn, hebben veiligheid en zekerheid
nodig en warmte. Kinderen in eenzelfde desolate wereld brengen waar wij op het
ogenblik in leven, ook in de literatuur, dat lijkt me een bedreiging voor het kind. Dan
moet je ze toch op andere wijzen veiligheid bijbrengen, dus andere normen, andere
goed-en-kwaad-verschillen. En waar haal je ze zo gauw vandaan? Ze zijn er nog
niet. Ik zou het niet kunnen. In het kinderboek geldt nog de gangbare moraal: dat
mag en dat mag niet, die is de goede en dat is de slechte, vader en moeder zijn trouw,
de liefde is eeuwig. Eigenlijk is dat de werkelijkheid niet meer, er is daar veel
veranderd. Maar het is een zware opgaaf dit goed te brengen.
Kan jeugdliteratuur dan geëngageerd zijn?
Er zijn heel veel groepen mensen die denken dat dat kan. Ze willen ook graag seks
en echtscheiding en huwelijksmoeilijkheden en overspel voor kinderen beschrijven.
Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel dat het kan voor jongens en meisjes vanaf 13,
14 jaar en ik geloof dat je daar heel reële, heel realistische boeken voor zou kunnen
schrijven als je een groot schrijver was, een groot kinderschrijver. Maar waar er soms
gezegd wordt dat je voor kleine kinderen ook de grote wereldproblemen zou moeten
behandelen als b.v. Viëtnam - ik noem nu maar wat, dat is nu een beetje uit de mode
maar er zal wel weer iets anders zijn - of de wereldhonger of de
derde-wereldproblematiek, daar geloof ik absoluut niet in. Ik vind het niet nodig dat
men opzettelijk geëngageerd is in literatuur en toneel, je weet wel de houding met
de gebalde vuist en ik zal u uit de doeken doen
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hoe schandelijk dit of dat is. Dit moet blijken uit de manier waarop je schrijft en
daaruit is op te maken hoe je relatie tot de maatschappij is. Dat moet niet geforceerd
worden. Dan kun je beter een pamflet uitgeven. Dit geldt nog in sterkere mate voor
de jeugdliteratuur.
Mijn laatste boek. Pluk van de Petteflet (1971), is niet geëngageerd maar er speelt
toch duidelijk een milieubewarende faktor in: kom vooral niet aan de natuur. Verniel
niet alles. Maak niet alles met paadjes en tegeltjes en zo. Het verdedigt de dieren,
het verzet zich tegen spuiten, het wijst erop dat mooie hoekjes beschermd moeten
worden. Dat is engagement maar het is niet opzettelijk.
Er is op dit ogenblik een nieuwe romantiek aan bod: jeugdsentiment, heimwee naar
het verleden.
Heel duidelijk. Ik geloof dat het vastzit aan ieder mens die ontsnapping zoekt uit de
technokratische maatschappij. We willen terug naar de natuur maar ook naar een
oude haard. Dat heimwee hebben we allemaal: terug naar het gemoedelijke en
huiselijke, naar het kleine vooral, hetgeen dichtbij is en besloten, bij jong en oud.
Het zal ook wel weer een maniertje worden, het zal vlug gekommercializeerd worden:
het leuke, antieke meubeltje wordt uitgebuit en dan is de charme er weer van af.
In het kinderboek dat ik nu aan het schrijven ben, is er een klein meisje dat haar
heil zoekt in een oude verlaten kerk samen met weer wat dieren. Er zijn overal verlaten
kerken, in Nederland staan er geloof ik zoiets van 100 kerken te koop voor een gulden.
Ik vond het iets moois om aan vast te knopen en dupes van de maatschappij te laten
vluchten in zo'n oude verlaten kerk. Dat is ook weer ontsnapping zoeken, vluchten
ergens naar iets dat oud is en dat nog de echo heeft van het oude leven, van de oude
wereld. Ik vind daar iets terug van vroeger, iets ouds, iets veiligs. Ik wil iets laten
blijven dat bedreigd wordt. Ik zou het geen
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engagement willen noemen maar het heeft er toch wat van.
Dat engagement spreekt u wel duidelijker uit in uw gedichten voor volwassenen. Ik
denk nu b.v. aan ‘Straaljager’, dat een echte protestsong is.
Ja, maar dat is dan voor volwassen mensen.
‘Dat is een straaljager, mijn zoon.
Hij jaagt op dit moment door de geluidsbarrière
en - en passant - ook door je moeders serre
met z'n vileine toon.
Die daar kost wel een half miljoen
en daarom kunnen wij geen woning krijgen.
Toch is zo'n ding er enkel om te dreigen,
begrijp je wel? Ze gaan er niets mee doen,
zeggen ze immers, 't Is alleen vertoon.
Die dingen zijn om oorlog te vermijden
en daarom moet een leraar honger lijden
en krijg jij heel slecht onderwijs, mijn zoon.
Maar troost je. Dat vindt iedereen gewoon.
Alleen je vader en je moeder zijn ertegen
en met ons nog een stuk of acht of negen,
maar daar houdt het beslist mee op, mijn zoon.
De rest zegt, och nou ja, het móét helaas...
Kijk daar, die duizend mensen in de straten,
die praten zo. Erg rustig en gelaten.
Wij niet. Maar wij zijn dwaas.
En als ik het eens zeggen zou, wat dan?
Als ik tot al die moeders ging betogen:
pas op... pas op... we worden weer bedrogen
en onze kinders gaan er an... !
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Wat dan, mijn zoon? Dan lachen ze me uit.
Ze zijn te moe om het meteen te vatten.
Ze zijn niet meer van vlees; ze zijn van watten,
medicinale watten in hun huid.
Geen hart, geen milt, geen nieren en geen bloed,
alleen maar watten onder hun japonnen.
Dat hoort ook zo. Daar is het om begonnen.
Wij enkelen zijn gek. En zij zijn goed.
De arbeiders, de watten middenstand,
de zigzag-watten intellectuelen...
mannen en vrouwen eender, al die velen,
het hele gewatteerde Nederland.
Ik hoop maar dat je net zo wordt als zij,
een van de watten mensen. Een van velen
die 't al met al geen flikker meer kan schelen.
Dan ben je veel gelukkiger dan wij.
Pas op, mijn zoon, ik doe de ramen toe.
Maar ook, wanneer mijn raam is toegeschoven
hoor ik nog steeds de straaljager, hoog boven
“the happy many” en “the miserabele few”.’

Grasduinend in uw bibliografie ontdekte ik dat u een essay hebt geschreven ‘Van
schuitje varen tot Van Schendel’ (1954). Wat betekent de titel?
‘Schuitje varen’ is een kinderliedje, een bakerrijmpje, en Van Schendel is een schrijver
die nu alweer ongeveer vergeten is in eigen land en bijna niet meer gelezen wordt.
Dit kleine brochuurtje is ook alweer 20 of 25 jaar oud en gaat over kinderboeken. Ik
geloof dat het beter zou kunnen heten ‘Kinderboeken zijn de vitamines’, want ik
meen nog altijd dat kinderen boeken en lektuur nodig hebben zoals een
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mens in zijn voeding ook vitamines nodig heeft. De hele boodschap van het boekje
is eigenlijk: laat ze lezen vooral, maar geef daar een soort begeleiding bij en laat ze
dus niet het beste missen. Geen censuur, ook niet op kinderboeken. Niet zeggen ‘dit
mag je niet lezen, want daar ben je nog niet oud genoeg voor’, zoals dat vroeger bij
ons ging, dat je als jong meisje bepaalde boeken niet mocht lezen. Je moet kinderen
dus de gelegenheid geven om te lezen, maar aan de andere kant weer niets opdringen.
Geen boeken of verhalen opdringen waar ze niet aan toe zijn, alleen maar omdat je
zelf denkt dat het goed is, of opvoedend, of literair of zo.
Verder staan er beschouwingen in over de eigenschappen van goede jeugdliteratuur.
Het gaat er o.m. tegen het moralizeren in de kinderboeken. Wat mijn grootmoeder
te lezen kreeg, vind ik even erg als het engagement van nu. Ik neem daar het standpunt
in dat een goed jeugdschrijver van het kind moet uitgaan en niet zijn eigen emoties
moet opdienen. Ik hou er ook een pleidooi voor sprookjes.
Daar staat een verhaal in dat echt is gebeurd en waar ik nog achter sta. Ik zou eens
voor een groep kinderen van de Jordaan vertellen. Ik had mijn verhaal netjes
voorbereid want het zou niveau hebben. Ik ging er van uit dat de kinderen op mijn
verhaal zaten te wachten. Toen ik begon, werden ze niet eens stil. Ze bleven joelen
en roepen. Ik maande ze tot kalmte aan maar er was niks aan te doen. Toen dreigde
ik en zei dat ik niet zou vertellen als ze niet stil werden. Kon allemaal niet baten.
Toen werd ik echt boos en zei dat ik dan ook niet meer wilde vertellen. En ik ging
ook weg. Toen kwam er een klein meisje op me toe en zei: dan wil ik ook mijn cent
terug! Wat was er gebeurd? Ik was gekomen met mijn verhaal dat ik aan die kinderen
wilde opdringen maar zij wensten een verhaal dat hen aanstond, waar zij wat aan
hadden. Een kind wil leedvermaak hebben, dat vindt het heerlijk en het wil ook dat
een slecht
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mens gestraft wordt. Ik heb een paar dagen later voor dezelfde groep opnieuw verteld
en ze toen gegeven wat ze met recht verlangden en verwachtten. Het sukses was
volledig.
U geeft in dat boekje een voorbeeld van een basisbiblioteek met tien boeken voor
kinderen. Ik noem ze op:
1. De oude bakerrijmpjes (in een goede uitgave)
2. De oude sprookjes (in een goede bewerking)
3. De sprookjes van Andersen
4. De bijbelse verhalen (in een mooie kinderlijke verteltrant)
5. ‘Afke's tiental’
6. ‘Prikkebeen’
7. ‘Niels Holgersson’
8. ‘Winnie de Poeh’
9. ‘Alleen op de wereld’
10. ‘Robinson Crusoë’.
Dat is twintig jaar geleden. Staat u er nog achter?
Twee nummers zou ik er niet meer op zetten: Afke's tiental zou ik toch niet meer tot
één van de topboeken willen rekenen, ook al werd het nu herdrukt. En Prikkebeen
zou ik er ook niet meer bijnemen. Ik begrijp ook niet hoe ik daaraan kwam. Ik geloof
dat het achterhaald is door veel mooiere strips, want het is eigenlijk een strip.
Wat zou er dan bij komen?
Ik zou er zeker de boeken van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren bijzetten. Haar
Pippi Langkous is klassiek geworden en Ramin de zwerver is uniek. En misschien
zou ik Alice in Wonderland er wel bij zetten. Hoewel kinderen het niet altijd
appreciëren, vind ik het toch een klassiek kinderboek.
Jules Verne?
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Jules Verne vind ik een onmisbaar iets in een kinderbiblioteek. Maar dan worden
het er alweer meer dan tien.
En niet een van de boeken waar het gaat over kinderen als Bartje, Merijntje?
Nee. Het interesseert kinderen niet om over kinderen te lezen. Dat is alleen maar
leuk voor moeders en voor vaders.
Als ik dan die biblioteek zou mogen aanvullen met een elfde boek, dan zou het
‘Wiplala’ zijn.
Dank u wel, dat vind ik een grote eer. Dat meen ik.
*
De leefkamer van Annie M.G. Schmidt in haar woning hier in de Provence is de
eenvoud zelf.
Er is een gezellige zithoek bij de open haard die men hier in de winter gebruikt
maar die men ook in een balorig tussenseizoen al eens moet aansteken.
Natuurlijk staat er een boekenkast met net genoeg boeken om geestelijk in leven
te blijven.
Voor het schrijven zelf beschikt de gastvrouw over een eigen huisje in de tuin.
Gewoonlijk heerst hier een charmante wanorde maar ook in Annie M.G. Schmidt
gaat de degelijke Hollandse huisvrouw niet verloren en dus heeft ze, voor het bezoek
kwam, opruiming gehouden. Waarin ze ongelijk had. ‘Un beau désorde est un effet
de l'art’, dat zou zij toch moeten weten.
Verder staat er hier in de verwilderde tuin nog een oud wat vervallen woonhuis,
een ideale plaats om een meesterwerk te schrijven in de trant van Lettres de mon
Moulin van Alphonse Daudet.
Maar de gastheer staat met recht op zijn privacy en wil er wat voor eigen plezier
van maken.
Zal ik trouwens hen die menen dat het aardse paradijs in deze streken ligt toch
maar een nuttige tip geven? De grond
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is hier erg duur en moeilijk te bemachtigen. Ook hier staat een aartsengel met
vlammend zwaard om de toegang, indien niet te ontzeggen, dan toch moeilijk te
maken.
Toch nog even een tip voor mensen die hier in de streek verblijven. Als onze
gastheren eens onvormelijk en prettig willen eten, dan gaan ze naar het restaurant
Neptune in Cagnes aan zee.
Hun geliefkoosde schotel is daar kreeft. Nou, daar is wat voor te zeggen. En stukken
van mensen kost het ook niet.
*
Mevrouw Schmidt, we zitten hier nu gezellig voor dat tuinhuisje, of dat huisje dat in
uw tuin staat, waar u uw boeken schrift. Zou er een reden bestaan waarom schrijvers
vaak beschikken over een huisje apart om literair werk te verrichten? A. den Doolaard
heeft dat, Bertus Aaffes heeft dat, Betje Wolff en Aagje Deken hadden er ook een.
Wim Kan heeft ook een klein huisje, waar hij altijd zijn teksten schrijft, het tuinhuisje,
waar hij woont. Dat schijnt iets te zijn net als een beessie dat ergens een holletje
zoekt om daar te zitten, anders gaat het niet. Er is een soort isolement nodig voor
schrijven, geloof ik, en dat gaat zover dat je ook je eigen familie niet in de buurt kunt
dulden. Ik heb het in elk geval heel sterk. Ik moet het heel erg afgebakend hebben
anders gaat het niet.
De wind zal daar beter waaien dan elders.
En je hebt ook geen telefoon in zo'n huisje, dat scheelt ook wat. Als je een vrouwelijke
schrijver bent, dan heb je ook altijd nog de bakker aan de deur of de melkboer. Je
denkt dan wel: je hoeft er zelf niet voor te zorgen, maar je denkt erbij: als ze nu maar
een half je bruin nemen! Dit is het lot van de vrouw.
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Daar komen we straks nog wel even op terug, op dat lot van de vrouw. Laten we nu
eerst eens uw dichterlijke evolutie nagaan. U bent begonnen als een ernstige dichteres
met ernstige poëzieproeven, waarvan trouwens gezegd wordt dat ze niet zo goed
waren. Wat voor poëzie was dat?
Ach, ik was jong in de tijd van het tijdschrift Forum, van Marsman en Slauerhoff,
ik was een jaar of 20 toen dat allemaal zo'n bloei nam. Ik bewonderde die dichters
geweldig en ik probeerde het ook op die manier te doen, op die toon, maar het lukte
niet, ik kon dat helemaal niet. Het was clichématig epigonenwerk. Ik zag dat ook
heel goed zelf in. Pas later heb ik ontdekt dat mijn gave op een ander terrein lag, nl.
op het anekdotische.
Hebt u die ernstige verzen ooit gepubliceerd?
Een protestants-kristelijk tijdschrift heeft eens een of twee gedichten gepubliceerd.
Ik was er erg trots op.
‘En wat dan nog’ is eigenlijk de eerste bundel in wat u noemt die anekdotische poëzie.
Die verschijnt in 1950. U bent dan, dat mag men wel zeggen, 39 jaar. Dat is duidelijk
poëzie voor volwassenen?
Ja, dat is dus geïnspireerd door de Duitse kabaretschrijvers, door Erich Kästner en
Kurt Tucholsky. In de tijd vlak voor de tweede wereldoorlog kwamen die mensen
op en tijdens die wereldoorlog heb ik met de scherpe kabaretteksten van die Duitse
schrijvers kennisgemaakt.
Dat was voor Nederland een nieuw genre poëzie?
Dat was voor Nederland helemaal nieuw, ja. Ik zou het niet poëzie willen noemen.
Ik zou ze nu liedjes noemen. In die tijd was dat genre erg gewild, later ging dat
voorbij en werd dat werk zelfs minder goed onthaald. Men zei dan: waarom moet
dat op rijm? Het kan toch ook in proza. Maar
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ik vond het juist merkwaardig te ervaren dat je ook de gewone dagelijkse ervaring
best kon opschrijven met rijm en ritme, waarbij ze iecs spitser en beter geformuleerd
wordt. Maar de critici zeiden dat het geen enkele zin had en ze verwezen dit soort
poëzie naar het kabaret. Het waren maar liedjes. Zo ging het toch ook met het echte
strenge gedicht, met de kwatrijnen en zo. Dat mag ook niet meer. Ik denk dat het
nog wel eens allemaal terugkomt. Het is toch ook zo met de beeldende kunst gegaan:
huisje, boompje, beestje mocht niet meer; het moesten allemaal punten en kladden
zijn. Maar ondertussen is het figuratieve teruggekomen. Ik hoop dat het ook in de
dichtkunst opnieuw gangbaar wordt dat je van rijm en ritme gebruik maakt, net zoals
een roman weer gemaakt zal worden met een begin, een story en een einde. Men
mag die attributen niet verloren laten gaan. Er zullen trouwens altijd opnieuw
kunstenaars zijn die het allemaal weer ontdekken en die zullen konstateren: hé, ik
kan die vorm gebruiken om mij te uiten.
Ik hou niet meer zo erg van dat werk van toen. Misschien komt dat een beetje
omdat ik er zo een bittere kritiek op heb gehad. Ik heb dan maar gezegd: u hebt gelijk.
Het is waar. Ik hou ermee op. Ik ben niet ijdel. En ik ben meteen vertrokken. Ik hou
niet van die uitspraken: ‘Annie, 't is aardig wat je doet. Maar het hoeft niet meer.’
Ik heb me die kritiek toen erg aangetrokken en daarna heb ik er ook nooit meer
één geschreven, - behalve dan voor het kabaret of de musical.
Daar raakt u uw stekeligheid nu kwijt.
Ja, het heeft geen zin meer dat soort verzen te maken, tenzij dan voor de kleinkunst.
Kunt u zich herinneren wat het beste gedicht was in die bundel? Ik weet niet of u uw
werk herleest.
Ik herlees het nooit maar er zijn een paar versjes die het
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zeker nog wel kunnen, geloof ik. Een criterium voor een gedicht is toch of het waar
is. In dat opzicht vind ik Aan een klein meisje toch wel een goed vers. Daar ben ik
het nog mee eens en daar sta ik ook nog helemaal achter.
Willen we eens testen of het gedicht ‘Aan een klein meisje’ het nog doet?
Dat zouden we eens kunnen proberen.
‘Dit is het land, waar de grote mensen wonen.
Je hoeft er nog niet in: het is er boos.
Er zijn geen feeën meer, er zijn hormonen,
en altijd is er weer wat anders loos.
En in dit land zijn alle avonturen
hetzelfde, van een man en van een vrouw.
En achter elke muur zijn andre muren
en nooit een eenhoorn of een bietebauw.
En alle dingen hebben hier twee kanten
En alle teddyberen zijn hier dood.
En boze stukken staan in boze kranten
en dat doen boze mannen voor him brood.
Een bos is hier alleen maar een boel bomen
en de soldaten zijn niet meer van tin.
Dit is het land waar grote mensen wonen...
Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.’

U karakterizeert in deze eerste bundel een reeks vrouwentypes, gaande van ‘De
verongelijkte’ over ‘De tirannieke’ tot ‘De poetsvrouw’. ‘De mysterieuze’ lijkt mij
toch de best geslaagde. U hebt het trouwens bewaard in de latere verzamelbundel.
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Ik heb het op uw suggestie nog eens nagelezen. Ook dat gaat nog best.
Laten de kijkers dan maar eens zelf oordelen.

De mysterieuze
‘En dit is dan de vrouw, waarvan men zegt:
Zij is zo mysterieus. Zij is het type
waarvoor een man, hoe wijs ook, toch weer vecht.
Waarom? Ik weet het niet: Zij heeft dat diepe.
Zij zegt: De mist is weer bijzonder dik
- gewoon, wat u en ik ook wel eens zeggen...
Zij zegt het anders, 't zit 'm in haar blik,
daar weet ze iets heel mistigs in te leggen.
Zij heeft het makkelijk, zo al met al,
ze hoeft geen Leibniz en geen Kant te lezen!
“Achter haar ogen sluimert het heelal...”
zeggen de mannen. 't Zai dus wel zo wezen.
Zij inspireert een man, door niets te doen,
te zwijgen en desnoods in slaap te vallen.
Hij glimlacht en hij ziet Het Visioen
en hij vermoedt in haar wel zes heelallen.
Maar in zijn pedicure, juffrouw Hof,
die met de bril en met katoenen benen,
vermoedt hij niets, al zwijgt ze als een mof,
al valt ze bots in slaap boven zijn tenen.
Vergeef het mij, ik weet het zelf wel, heus:
dit werd mij door rancune ingegeven.
En was ik zelf een tikje mysterieus,
ik had dit nooit en nooit en nooit geschreven.’
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Als ik uw poëzie voor volwassenen mag resumeren, of liever de bundels mag citeren,
dan zijn dat wel: ‘En wat dan nog?’, ‘Kabaretliedjes’, ‘Weer of geen weer’ en
‘Huishoudpoëzie’. Dat zijn dé vier?
En nog een bundel kabaretliedjes: Water in de wijn.
Dat is de laatste geweest, ja. Daar komen we straks nog op terug. U hebt een
bloemlezing gemaakt, of uw uitgever heeft een bloemlezing gemaakt, van de beste
gedichten uit deze verschillende bundels en die werd uitgegeven onder dezelfde, wat
moot ik zeggen, ongeduldige, uitdagende of wrevelige titel: ‘En wat dan nog?’
Ja, ik geloof niet dat het zo wrevelig is, het is meer een beetje onverschillig, geloof
ik.
Vele van die gedichten hebben bij ons furore gemaakt en doen het nog altijd. Weet
u dat?
Ja, dat heb ik wel gehoord. Ook wel op middelbare scholen en zo, wel soms tegen
de zin van de leraren in. Vaak. In Nederland tenminste wel. Ook omdat het genre
nou niet bepaald gewild is bij literaire mensen. Maar goed, ze bestaan nou eenmaal.
Ik zou in elk geval een schelms gedicht als ‘Literatuur’ niet graag missen. Ik heb er
altijd met plezier naar geluisterd.
‘Toen ik verloofd was met René
die zoveel hield van Hemingway,
las ik het werk van Hemingway
omdat dat werk me zoveel dee.
Maar toen het uit was tussen ons,
toen kreeg ook Hemingway de bons.
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Daarna was ik met Guus verloofd
en kende Ibsen uit mijn hoofd.
Later, met Peter, hield ik zo
enorm van Valéry Larbaud.
Maar ik ben nooit verloofd geweest
met iemand die Homerus leest,
en ik heb nooit een man bemind
die Rabelais het hoogste vindt.
Er zijn dus nog verscheidene gaten,
helaas, in mijn cultuur gelaten.
Ik hoop nog altijd op Pascal,
maar wat dan ook, in elk geval:
hoe meer het aantal liefdes stijgt,
hoe meer ontwikkeling men krijgt.’

Ik heb de indruk dat u soms met plezier luistert naar uw verzen?
Als ik ze helemaal vergeten ben, dan denk ik: hé, wat leuk. Heb ik dat geschreven?
Voor ‘Het Parool’ schreef u ‘Impressies van een simpele ziel’ (1951) die in drie
bundels werden verzameld (1952 en 1953). Uit die geschriften spreekt enig pessimisme
in verband met de mens en de samenleving.
Dat zou wel kunnen kloppen, ja, want ik ben eigenlijk een door en door pessimistisch
mens, die alleen maar lacht om, ach ja, een soort van galgenhumor kan ik wel zeggen.
Dat vind ik ook zitten in mijn versjes en ook in de musicals die ik geschreven heb.
Het wordt toch een soort ontsnapping.
Wat ontgoochelt u zo in de mens?
Ik geloof niet dat het ontgoocheling is want ik geloof niet
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dat ik er ooit veel van verwacht heb. Dus kan je ook niet zo erg ontgoocheld worden.
Het is meer een karakter, een aanleg, een manier om de wereld te bekijken en te
denken: veel zaaks is het niet. En er dan om te lachen want als je er om lacht dan is
het tenminste een bevrijding. Ik ben eigenlijk niet zozeer ontgoocheld in de mens
als in mezelf. Het is de aard van het beestje de boel met argwaan te bekijken. Het is
een zeker protest tegen mijn eigen klasse, de burgerklasse. Ik ben een typische
bourgeoise. Ik ken niets anders. Ik zou het arbeidersmilieu niet kunnen beschrijven
of identificeren. Het is bij mij altijd de burgerklasse die aan bod komt omdat ik het
zelf ben. Ik zie me wel met zelfspot en ironie: er is aan de ene kant de vertrouwdheid
en de liefde voor de eigen soort van vrouwen en aan de andere kant is er voor hen
een enorme afkeer. Het is een liefde-haatverhouding en die komt in alle werkjes tot
uiting, geloof ik. Het is ook iets dat goed tot zijn recht komt in het kabaret, die milde
spot op mensen van mijn soort, op de kleine burgerij dus. Er behoren vele mensen
tot deze klasse want arbeiders bestaan niet meer, ze zijn allen verburgerlijkt, ze
bezitten een huis, een auto, een koelkast. De verburgerlijking van de maatschappij
wekt nu eens vertedering dan weer afkeer en wrevel. Het is ook geen echt protest
want ik wil er niet van af. Ik weet trouwens ook geen alternatief. Het is eigenlijk een
manier om de wereld te aanvaarden.
U hebt een hekel aan schijnheiligheid en gewichtigdoenerij.
Zeer zeker, ja, aan poeha.
Aan poeha ja, dat woord heb ik bij u geleerd. Ook kapsones trouwens.
Kapsones, ja, kouwe drukte.
Bent u de dagelijkse taal gaan gebruiken om tegen deze gewichtigdoenerij in te gaan?
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Waarschijnlijk wel voor een deel. Die toon werd ook vaak gebruikt in kinderversjes
en kinderverhalen en daar ben ik toch wel tegen ingegaan door die gewone spreektaal
te gebruiken. Ook in het kabaret waren er in die tijd gemaakte, geposeerde dingen
die niet nodig zijn. Alles wat niet nodig is, heb ik altijd geprobeerd om overboord te
gooien. Ik heb de gewone taal willen gebruiken: spreek je moers taal. Zeg het maar
zoals je het zelf zegt door de telefoon, of tegen je man, of tegen je zoon. En dan?
Het heeft meer effekt.
Het werkt sterker, inderdaad. U gebruikt niet alleen de dagelijkse omgangstaal of
de taal van alledag, het zijn ook de gebeurtenissen van het gewone leven die u vaak
inspireren. Komt dat spontaan of was u dat er om te doen?
Komt allemaal door hetzelfde. Ik ga niet van mezelf uit maar van het publiek. Het
is een manier van spreken. Als je niet wilt dat ze weglopen, moet je ze zo aanpakken.
Het zijn de gewone dingen die ze aanspreken: eten en drinken, een schoenveter die
loszit. Dat zijn dingen die op hun netvlies vallen. Het klinkt natuurlijk veel nobeler
te zeggen: het publiek kan de pot op, het kan me gestolen worden, ik doe het voor
de kunst. Mijn uitgangspunt is wél het publiek. Bij mij moeten ze blijven zitten, of
het nu kinderen of volwassenen zijn. Ik moet brengen wat ze willen. Wat ik maak,
is dus helemaal voor de konsument. Ik moet aanvoelen wat ze fijn vinden. Reële,
dagelijkse dingen, die interesseren ze. Ik ben een vrouw en ik richt me meer tot de
vrouw dan tot de man. Ik voel dat de vrouwen mijn zusters zijn. Maar soms ben ik
razend op die vrouwtjes en bijt ze toe: doe toch eens wat anders dan altijd met die
jurkjes bezig te zijn. Doe wat meer op je eigen manier. Zo ben ik feministe ook op
mijn manier!
Later bij het teater heb ik nog beter geleerd dat abstrakte dingen niet snel
overkomen. Konkrete dingen, en daar horen de materiële wereld en haar kleinigheden
bij: de klok, hoe
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laat is het, geef mij nog een boterham met leverworst. Dát zijn de dingen die het eerst
in het oor komen. Hoe abstrakter je bent, hoe langer het duurt voor het bij de anderen
overkomt, voor het over het voetlicht komt. En dat geldt zowel voor lezen als voor
luisteren in het teater.
U hebt van deze manier van behandelen een genre gemaakt.
Ik probeer toch het niet te laten verworden, omdat het dan een formule wordt waar
je niet uitkomt. Het wordt dan cliché en dat is een gevaar. Als ik merk dat de formule
is vastgelopen, hou ik ermee op en ik ben dan blij dat ik weer naar de kinderliteratuur
toe kan en naar het teater. De kinderliteratuur is escape.
De reputatie van het zonnige zuiden zal vandaag wel een ferme deuk krijgen want
daar schijnt zwaar weer aan te komen.
Wel, u merkt het, ook het onweer wordt ons niet bespaard.
Misschien hebben we geluk en trekt het over. - U ontdekte op een zeker ogenblik dat
u talent had, een uniek talent, voor het kabaret of voor de lichte muze in het algemeen
- als dat beter zou klinken. Hoe kwam u erachter?
De mensen waarmee ik werkte op Het Parool, die zagen wat ik deed en die zeiden:
dat hebben we te weinig in Nederland. We maken een journalistenkabaret. Dat kwam
dan ook. Het kreeg de naam De Inktvis en bestond uit journalisten van het Handelsblad
en Het Parool. Daar waren komponisten bij, regisseurs, dekorateurs, akteurs, ieder
deed wat. Dat was nieuw - het zou nu niet meer kunnen - en had een eclatant sukses
omdat het zo spontaan was, omdat de akteurs zonder enige gladheid of commercialiteit
speelden, omdat we wat durfden te zeggen. Op dat kabaret zijn grote kabaretiers
afgekomen: Wim Kan, Sonneveld, Fien de la Mar en die kochten de beste nummers.
Dat was dan ook
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weer iets nieuws: dat je met literatuur iets kon verdienen. Ik ben dat blijven doen,
maar het is nooit meer zo fijn geweest als met die amateurs, bij wie je nooit rekening
moest houden met gevestigd talent.
Ik ben toch blij dat het gebeurd is, want zo heb ik het kabaretvak geleerd, ik heb
zo leren schrijven voor kabaret en teater. Dat zijn niet alleen de liedjes maar ook de
liedjes aan mekaar schrijven. Conferences schrijven is een vak apart. Op die manier
kwam ik in de teaterwereld terecht en zag ik de binnenkant van het teaterbedrijf met
al wat er op en achter zat.
En dan is in 1952 de radio gekomen, met de populaire hoorspelserie ‘De familie
Doorsnee’. Dat was inderdaad een erg populaire serie.
Ja, dat kon je horen in de winkels. 't Is maandag, hoor. Vanavond De familie
Doorsnee. De mensen bleven ervoor thuis. Waarom dat zo goed aansloeg? Het ging
over een Nederlandse familie waarin de mensen zich herkenden. Het zou het nu niet
meer doen. Het is nu een heel andere tijd met een heel andere toon. Het was ook
uitstekend gedaan door Cees Laseur, nu al dood, Sophie Stein, ook al dood, en Cruys
Voorbergh, eveneens overleden. Men leefde zo mee dat toen ik het jonge paar een
baby liet krijgen, ze prompt babykleertjes toegezonden kregen. Toen in een uitzending
bleek dat ze geen huis vonden, kwamen er heel wat tips binnen om te signaleren dat
daar en daar nog een huis te krijgen was waar ze terecht konden. De luisteraars waren
ook verontwaardigd als er iemand van de familie iets onfatsoenlijks had gedaan.
Kwam er al eens een minder sympatiek personage bij, als Mary Evelyn, dan kregen
we na een paar uitzendingen de goede raad: hou dat valse wijf toch van de grond.
Ze chanteert heel het gezin. - De mensen leefden echt mee.
De serie draait nu weer op zaterdagen, dezelfde versie met
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dezelfde akteurs. Het is natuurlijk een stuk nostalgie, de jaren 50. Het programma
heet dan ook De jaren 50.
Ik vrees dat we weer voor de regen op de vlucht moeten. Naar het tuinhuis maar.
Hier zijn we dan in het droge. Dat is de kamer waar u gewoonlijk werkt.
Het is mijn bescheiden schrijfplaats hier.
Schrijftafel en tiktafel. Tikt u uw teksten direkt?
Liedjes en rijmpjes altijd schrijven. Al het andere tikken.
Het is hier wet een beetje kaal. U hebt dat zo gewild.
Het is een eel, klein maar zonder afleiding. Geen telefoon. Ik heb wel een radiootje
staan maar dat blijft uit.
We waren daarnet aan 't praten over ‘De familie Doorsnee’. De teksten zijn ook in
druk verschenen: eerst ‘De familie Doorsnee’ (1954), later ‘Doorsnee in doorsnee’
(1956).
De teksten van alle liedjes zijn verschenen. Ik zou ze nu met meer zo schrijven. Als
je erover nadenkt, is het toch vreemd. Die reeks werd gemaakt voor de VARA, de
socialistische zuil, en ik vind het nog merkwaardig dat er een dienstbode was in dat
gezin, die dan ook nog plat moest praten en met jij en jou werd aangesproken terwijl
ze zelf U en meneer en zo moest zeggen. Dat zou ik nu zelf niet meer kunnen
opbrengen in mijn privé-leven, maar ik vind het voor toen ook al heel vreemd voor
een socialistische omroep. Maar ja, de socialisten zijn ook erg verburgerlijkt zou
men zeggen. Dat was toen ook al zo. Een glaasje sherry mocht je niet laten opdienen
en ook het woord mocht je niet gebruiken. Het was blijkbaar een heel sjieke drank
die
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niet hoorde in een socialistisch milieu. Ook waren ze erg puriteins, je mocht ontzettend
veel dingen niet zeggen. Alles werd geschrapt wat ook maar een heel klein beetje
grof was. Je mocht bijvoorbeeld niet zeggen die rotkat of rothond of zo, het woord
rot mocht er niet in voorkomen. Gewone dingen die iedereen zei, die mochten niet,
want die waren niet netjes, die werden allemaal geschrapt met het rooie potlood. Als
je dat vergelijkt met nu, met wat er nu allemaal gezegd wordt en zeker voor de VARA
in Nederland gedaan mag worden, dat Open en bloot b.v., dan denk ik wel eens: er
is wel een hoop veranderd in die 20 jaar. Gelukkig maar voor een groot deel, hoor.
We krijgen nu de andere kant. Want als het niet zó is, is het ook niet goed.
Zullen we even proberen een stukje uit die serie weer tot leven te brengen, maar dan
met een Vlaams absent? Als ik een voorstel mag doen dan wordt het: ‘Als mannen
op reis gaan’, tenzij u een andere suggestie hebt.
Nee, dat lijkt me heel aardig.
‘Als mannen op reis gaan, dan maken ze je hels!
Ze rommelen in de keukenkast op zoek naar hun bretels,
ze halen alles uit 't dressoir, op zoek naar boordeknopen,
de hemden slieren langs de grond en elke la staat open
en op het laatste ogenblik, dan is 't een keet:
ze willen gauw nog effe thee, die thee is te heet.
Dat is weer veel te heet, die thee!
O ja, die scheerkwast moet nog mee!
Laat nou die koffer hierzo staan!
Heb jij dat vest d'r in gedaan?
Nou kan de koffer niet meer dicht!
Weet jij waar 't nagelschaartje ligt?
M'n jas, m'n das, m'n hoed, m'n tas!
Als ik die kam maar niet vergeet!
Thee is te heet!
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Als mannen op reis gaan, dan jagen ze je op.
Ze zetten heel het huisgezin volledig op z'n kop.
Dan gaan ze snauwen tegen je, waar of toch dat valies is
en alles schreeuwt en blaft en gilt: een soort van zenuwcrisis.
En op het laatste ogenblik, zoals u weet,
dan drinken ze hun kopje thee, die thee is te heet.
Weet jij misschien de juiste tijd?
Nou ben ik m'n horloge kwijt!
Laat nou die koffer daar maar staan!
Heb jij die das d'r in gedaan?
Nou kan dat rotding niet meer dicht!
Weet jij waar 't nagelschaartje ligt?
M'n jas, m'n das, m'n hoed, m'n tas!
Als ik dat boek maar niet vergeet!
Thee is te heet!
En als ze weg zijn... wat een rust! Dan vind je op een kast
z'n zakboekje, de tandpasta, de scheercrème en de kwast.’

Dan is de televisie gekomen en daar was uw eerste reeks ‘Pension Hommeles’. Dat
was in 1955 en volgende jaren.
Daar was het een pension in plaats van een familie en dat was gedaan om er meer
vreemde figuren bij te kunnen betrekken. Ik was er niet zo blij mee want het ging
nogal geforceerd. Het liep ook nog live in een klein decor en als er wat misliep, was
het bijna niet te redden. Daar kwam muziek bij te pas en liedjes en dansjes en dat
was telkens weer een heksenketel. Dat is ook te begrijpen: als je niet iets mag herhalen
en nooit eens goed mag repeteren en alles maar meteen wordt opgenomen, dan wordt
het een beetje amateuristisch en dat was het ook wel. Ik was er niet zo gelukkig mee
maar de mensen waren wel blij en dat zal wel zijn omdat ze iets van eigen bodem
kregen. Ze krijgen
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zoveel Amerikaanse shows te slikken dat ze verrast opkijken als ze eens iets uit de
eigen wereld krijgen. Nu kun je wel zeggen: och kom, in deze tijd zijn de Amerikanen
buren. Het is toch hetzelfde niet, al was het al alleen maar omdat er altijd over dollars
of ponden wordt gesproken en nooit over centen.
Ik ben nu bezig aan een nieuwe serie voor de AVRO. Weer een familieserie die in
januari 1975 start. Ze moet klaar zijn voor September. Ik heb nog geen titel, ik ken
wel de akteurs. Verder is er nog niets. Het zal gaan rondom een echtpaar van
middelbare leeftijd, dat al een paar getrouwde kinderen heeft plus nog een paar thuis.
Daar kun je alle kanten mee uit. Je kunt er een schoonzoon bijhalen die ze niet motten,
enz.
Er is dus op de Nederlandse televisie weer wat goeds te verwachten! Een andere
reeks van u die wel een groot sukses werd, was ‘Ja zuster, nee zuster’. Die begon in
1966 te lopen.
Het was eigenlijk een reeks die opgezet was voor kinderen maar waar de volwassenen
hoe langer hoe meer naar keken. De uitzending verhuisde dan ook van het kinderuur
naar een later uur zodat vader ook mee kon kijken. De serie had sukses omdat ze
weer van eigen bodem was, omdat de mensen zich in de personages herkenden. Dat
is iets waar wij niet genoeg aan doen. Natuurlijk is het ook niet zo makkelijk: je moet
een plot hebben en verhaaltjes, er moet een zekere dramatische inhoud en
ontwikkeling zijn, je kunt het niet opvullen met teedrinken alleen. De grootste opgave
in zo een serie is de spanning die in elk verhaaltje moet zitten. Dat is moeilijker dan
toneel en omdat het zo moeilijk is, heb ik het ook zo lang niet gedaan.
U pleit dus duidelijk voor werk van eigen bodem.
O ja, dat is een groot punt: een programma in de Neder-
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landse taal, met Nederlandse gebruiken en gezinnen en mensen, zodat het herkenbaar
is. Ik geloof dat de mensen ontzettend veel behoefte hebben aan herkenbaarheid, aan
het zichzelf zien, vooral in die series. Je identificeren met degenen die je daar ziet
spelen, is blijkbaar iets heerlijks. Ze hebben veel minder aan die verre buren van
over de zee, de verre Amerikanen vooral want bij die series worden ze doodgegooid
met Amerikaanse gezinnen, die dan bovendien nog zo duur en luxueus leven. Al die
lange limousines en schitterende suites kunnen ze zich bij ons toch niet permitteren.
Zo denk ik dat ze het fijn vinden om eens gewoon van onszelf iets te hebben. Dat
zou ook bij het toneel moeten zijn, er zou zo weinig mogelijk vertaald moeten worden.
Nu wil ik niet zeggen dat er bij die uitheemse series geen knap werk is. Er loopt
op dit ogenblik een uitstekende reeks in Nederland: All in the family, met een
konservatieve vader, een domme moeder, twee progressieve kinderen, een echtpaartje
waarvan de man een Pools alternatief student is. De vader is een racist en verbeten
antikommunist en de schoonzoon neemt het tegen hem op. Ik vind het echt leuk maar
ik dacht dat dat niet kon, dat je niet nog iemand zo een racistisch geroep kon laten
uitkramen en hem dan nog sympatiek maken ook. Het is een schitterende serie en
zoiets zou ik willen schrijven maar in Amerika zijn ze met tien mensen om die teksten
te schrijven.
Ik heb u unders toch eens horen verklaren dat u niet bang bent dat u ooit geen
inspiratie meer zou hebben.
Dat is natuurlijk wat anders. Als je weer telkens wat nieuws kunt maken, iets van
korte adem. Daar ben ik ook niet bang voor. Ik geloof wel dat dat rolletje blijft lopen
zolang je zelf nog een hartje hebt dat tikt. Dat lijkt mij tenminste. Maar het is best
mogelijk dat het orgel opgedroogd is, dat er nooit meer iets uitkomt. Ja, dat is ook
mogelijk. Maar ik vind het best, hoor. Dan maar niet.
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Het is aan de ene kant moeilijk werk zo een serie maken omdat het iedere maand
weer terugkomt. Ze zeggen wel: één keer in de maand kan wel, maar ik vind het toch
een heleboel werk, vooral omdat je na een keer of zes de indruk hebt dat je vastloopt.
En daar ben ik altijd bang voor, dat je moet ophouden, dat je geen stof meer hebt.
Aan de andere kant is het dan weer zo dat, wanneer ik een stel mensen samen heb,
een vader en een moeder met getrouwde kinderen en ik zet die tegenover elkaar in
de huiskamer, er bij mij vanzelf al wat komt. Wanneer je zoiets schrijft, krijgen die
mensen na een paar keer een karakter. Je zet ze tegenover elkaar, je zet er wat visite
bij en je laat ze praten. Na een paar keer praten die mensen vanzelf verder, dan hoef
ik het niet meer te doen voor hen. Dat zit in die opgezette karakters die je hebt. Ik
hoef dan nog alleen te luisteren naar wat ze zeggen. Het is een beetje overdreven
maar in wezen is het zo.
U haalt altijd veel uit de relatie man-vrouw. U hebt zelfs eens dat onderwerp
behandeld samen met Henri Knap. De teksten zijn in twee boekjes verschenen: ‘De
vrouw zo, de man zus’, ‘Meneer recht, mevrouw averecht’. Die gingen onder een
motto van Montaigne: ‘Een goed huwelijk zou zijn: één van een blinde vrouw met
een dove man.’ Staat u achter de boutade?
Ja, eigenlijk wel. Ik vind eigenlijk het huwelijk een onding maar juist daarom kun
je er zoveel over schrijven, geloof ik. Het tema is onuitputtelijk.
Hoe gebeurde dat samen schrijven met Henri Knap? Las hij een stukje van u eer hij
antwoordde of hoe ging dat?
Dat wisselden we af. Wie het meest boos was, die begon.
En de andere reageerde erop?
Die las het dan en reageerde erop, ja.
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Uit ‘Ja zuster, nee zuster’ zijn weer een heleboel liedjes populair geworden. Kunt u
uitmaken wat het populairste werd? Misschien ‘Muis in de supermarkt’?
Nou, in die tijd hadden ze het meeste plezier in Mijn opa. Dat was toen een geweldige
hit geworden, voor een paar weken maar, want hits duren nooit lang meer in deze
tijd.
Dan is er nog een genre waarin u zich meer dan onderscheiden hebt: de musical. U
bent maar laat bij de musical gekomen en nochtans is het een genre dat u biezonder
ligt.
Ik had altijd graag een komedie willen schrijven, een well made play, een licht blijspel
à la André Roussin maar dat is uit de tijd. Dat wordt niet meer geacht: het is net als
met de anekdotische poëzie: dat genre is voorbij, ook al vindt het bij het publiek nog
wel waardering. Maar er wordt gezegd dat het niet meer nodig is. Ik vind het erg
jammer. De funktie van het blijspel werd dan overgenomen door de musical. Nu
bestaan er weinig lichte blijspelen waarvan een musical te maken is, omdat een
musical zijn eigen taal heeft, zijn eigen stijl, zijn eigen decor. De musical - we hebben
er helaas nog geen Nederlands woord voor, behalve dan muzikale komedie en die
term ligt niet erg goed in het gehoor. Het zal dus wel weer een vreemd woord blijven
- is een Amerikaanse kunstvorm en we kennen hem nog niet zo lang, nog maar een
paar jaar. En toen ik de eerste schreef, had ik er nog nooit één gezien. En ik wist
helemaal niet wat het was. Maar ik begreep wel dat het een soort toneelstuk was
waar muziek in voorkwam. En dat lag mij wel. Want ik had in Doorsnee al muziek
en liedjes gehad. En ik vond het een hele leuke vorm van toneelschrijven: scènes
schrijven die afgewisseld worden met muziek en met zang, waarbij je dus door die
liedjes de boel een beetje op gang kan brengen en ook een beetje totaalteater kunt
maken. Ik voelde er voor dat in Nederland in te brengen, want dat

Joos Florquin, Ten huize van... 11

75
bestond bij ons niet. En ik heb zo'n gevoel dat het me erg goed ligt.
Bent u ergens in de leer gegaan?
In zoverre dat ik toen na die eerste keer overal ben gaan kijken en dus gezien heb
dat er een bepaalde konventionele vorm van musical is. Dat heb ik gezien in Londen,
in New York, maar ook dat je met musical alle kanten op kunt: dat je kunt
experimenteren en moderner zijn, ook qua muziek en qua decor. En dat je een heleboel
dingen kunt wagen. En dat vond ik interessant. En daar heb ik me ook aan gespiegeld
en gezegd: dus ik kan lekker mijn gang gaan en doen wat ik wil. Maar daardoor blijkt
het dus te zijn een groepswerk, iets wat je niet alleen kunt doen, wat je samen met
de regisseur en de decorman en de komponist moet doen. En zelfs met een lichter,
want licht en geluid zijn tegenwoordig zo vreselijk belangrijk en zijn zulke kunsten
apart geworden, dat al die mensen samen een groep vormen en zo'n ding maken. En
dat is voor een schrijver wel een grote opluchting. Je hoeft het niet allemaal zelf te
verzinnen. Ik hou anders wel van teater schrijven voor mensen die ik ken, omdat ik
de rollen dan op hun lijf kan schrijven.
De eerste musical heette ‘Heerlijk duurt het langst’ (1967).
Die is nog op een geijkt patroon geschreven en is vrij konventioneel: de liefde is het
veiligst thuis. Er waren daar twee mensen die gescheiden waren en weer bij mekaar
werden gebracht. Dat zou ik nu niet meer schrijven omdat ik het een beetje ouderwets
vind. Maar toen was ik nog zo bang omdat ik niet wist wat voor een vorm het was
en daarom heb ik het maar aangegrepen als een soort veilig steunpunt: dat gaat wel,
dat nemen ze wel.
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In elk geval sloeg die eerste musical goed aan want hij haalde 500 voorstellingen.
500 voorstellingen, ja. Je mag niet vergeten dat ik in die musicals altijd als de ster
Conny Stuart heb gehad, die altijd een enorm sukses heeft. Dat maakt het een schrijver
wel heel wat makkelijker. Want als je een akteur of aktrice hebt die zoveel mensen
trekt, dan hoef je alleen maar boe-boe op te schrijven en ze komen toch wel.
De musical vraagt alweer een eigen techniek.
Ik weet nog niet wat het is. Het gebeurt altijd anders dan je verwacht. Het heeft met
ervaring niets te maken. Het is geen operette. Het kan de mist ingaan of een groot
sukses worden. Maar je kunt er alles in brengen. Het is een teateruit-barsting van
plezier. Het is werk dat je doet met zijn allen.
De tweede musical was ironischer van toon. Dat was ‘En nu naar bed’ (1971).
Die was ironischer van toon, ook veel kritischer op de maatschappij van nu. Je had
veel meer kanttekeningen bij alle moraal, die veranderd is.
Wat was het tema?
Het tema was een sprookje van twee feeën aan de wieg van een jongetje. De goede
fee wil hem laten slagen in het leven. En wat betekent slagen in het leven? Slagen
in de liefde is trouwen. Dat is heel belangrijk. En ook slagen in de maatschappij, dat
hij een hoge baan krijgt, in deze tijd. Maar die jongen wil dat zelf niet. Hij wil niet
trouwen, hij wil niet in de maatschappij. Want er zijn alle mogelijke kantjes aan die
maatschappij waarvan je denkt: dat wil ik niet meer, dat is de konsumptiemaatschappij,
daar wil ik niet in. Ik wil eruit ontsnappen. Zodat die goede fee denkt: wat heb ik
nu? Ik heb hem dat allemaal toegewenst, hij krijgt het alle-
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maal en hij wil het niet. Die kwade fee daarentegen denkt ineens: laat hem dat maar,
dan wordt hij ongelukkig. Als hij trouwt, wordt hij ongelukkig, sowieso. En als hij
hoog klimt in het zakenleven, dan wordt hij ook ongelukkig. Dat draaien om die fee
was dus het grapje van de musical. Het was een heel leuk idee, vind ik zelf. En het
heeft het ook heel leuk gedaan.
Is daar iets van op de televisie geweest?
Het is helemaal op de televisie geweest maar omdat het vanuit de zaal werd
gefotografeerd, hoe noem je dat, gefilmd, opgenomen, hoe noem je dat wel?
Opgenomen, ja; u weet het beter dan ik natuurlijk.
...werd het slecht, want je kunt een toneelstuk, en zeker niet met dans en met
toneeldecors en toneelbezetting, zo op de televisie brengen, dan is de grap eraf, dan
is het niet mooi meer. Dus dat was niet goed.
We kunnen proberen er een fragment van te laten zien. De beste scènes zijn daar
ook de liedjes?
Een paar liedjes zijn daar toppunten in. Vluchten kan niet meer, een duet van Jenny
Aryan en Frans Halsema, deed het ook zeer goed.
Laten we daar dan eens naar kijken en luisteren.
‘Vluchten kan niet meer.
'k Zou niet weten hóé.
Vluchten kan niet meer.
'k Zou niet weten waar naar toe.
Hoever moet je gaan?
De verre landen
zijn oorlogslanden,
veiligheidsraad -
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vergaderingslanden,
ontbladeringslanden,
toeristenstanden.
Hoever moet je gaan?
Vluchten kan niet meer.
Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes
en op Venus zijn instrumenten
en op aarde zingt de laatste vogel
in de laatste lente.
Vluchten kan niet meer
ik zou niet weten waar,
schuilen alleen nog wel,
schuilen bij elkaar.
Vluchten kan niet meer.
Vluchten kan niet meer.
Vluchten kan niet meer,
heeft geen enkele zin.
Vluchten kan niet meer.
'k Zou niet weten waarin.
Hoever moet je gaan?
In zaken of werk
of in discipline,
in Yin of in Yang
of in heroïne
in status en auto
en geld verdienen.
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Hoever moet Je gaan?
Vluchten kan niet meer.
Hier in Holland sterft de laatste vlinder
op de allerlaatste bloem
en alle muziek die overblijft
is de supersonische boem.
Vluchten kan niet meer.
'k Zou niet weten waar.
Schuilen kan nog wel,
heel dicht bij elkaar.
We maken ons eigen alternatiefje
met of zonder boterbriefje.
M'n liefje, m'n liefje,
wat wil je nog meer?
Vluchten kan niet meer.
Vluchten kan niet meer.’

Ik weet niet of u het kunt bemachtigen maar het hoogtepunt uit de televisie-uitzending
En nu naar bed was het lied Hoera! We zijn normaal, gezongen door heel het
ensemble.
‘Hoera! We zijn normaal
allemaal, allemaal.
Ik dacht dat het aan mij lag, maar, o, neen,
want dit - en dàt - heeft iedereen
en die krampen in de nek,
dat is helemaal niet gek.
John en Harry, jij en ik
allemaal dezelfde tic,
vandaar dat ik weer rustig ademhaal.
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Hhh, hhh, hhh,
allemaal, allemaal,
allemaal dezelfde kwaal,
allemaal totaal normaal.
Ik heb wel angsten.
Ik ben wel bang.
'k Heb vreemde neigingen,
zo'n rare drang,
dat orenkrabben, nagelbijten,
zenuwlijen, broekeschijten,
en ik ben zo moe.
Ik droom zo gek af en toe,
van volle wegen,
van intimidatie,
bejaardentehuizen
en van inflatie.
Op de markt is uw gulden een kwartje waard.
Ik droom zo zonderling,
zo paranoïde,
van verbrande dorpen,
van genocide.
Hoe zou dat komen,
al die rare dromen,
die gekke symptomen?
De dokter zei:
“Dat hoort erbij.
Dat heeft ieder persoon.
Dat is gewoon.”
Hoera! We zijn normaal,
allemaal, allemaal.
Ik dacht nog eventjes: het ligt aan mij,
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maar nee, God zij dank, het hoort er bij:
die steken in me rug
en die rochelende kuch.
Nico, Berend, jij en ik,
allemaal dezelfde tic,
vandaar dat ik weer rustig ademhaal.
Hhh, hhh, hhh,
allemaal, allemaal,
ook de mensen in de zaal.
't Is niet fataal.
Het is normaal.
Hallo! We zijn normaal.
We zijn super-normaal.
We zijn bi-normaal
Ik sla m'n buurman
op z'n smoel,
waarna ik mij
iets beter voel.
Dat agressieve, negatieve, zinneloze, lusteloze,
hopeloze, machteloze,
't Zal mijn tijd wel uitduren. Ze rotten maar an
en ik ben zo moe.
Ik droom zo gek af en toe,
van enge dingen,
giftige dampen,
van martelingen,
van grote rampen,
van gevangenkampen
in Siberië
of wéér een oorlog maar dan nu een
met bacteriën.
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Hoe zou dat komen,
al die rare dromen,
die gekke symptomen.
De dokter zei: “Dat hoort erbij. Dat heeft
ieder persoon. Dat is gewoon.”
De dokter zei dat het goed met me ging.
“Droom maar lelijk”, zei hij, “ga zo voort,
want wie heel mooi droomt, zoals Maarten Luther King,
die wordt vermoord.”
Goddank, we zijn normaal,
allemaal, allemaal.
Ik dacht dat het aan mij lag maar, o, neen,
iedereen is even schizofreen
en dat dreunen in me oor
komt bij alle mensen voor
en die rare fobie ook,
die heeft tante Coby ook,
vandaar dat ik weer opgelucht ademhaal.
Allemaal
finaal
normaal.’

Uw laatste musical had als titel ‘Wat een planeet’ (1973).
Dat is ook wat geweest. Ik woonde al stevig hier toen ik de tekst moest schrijven.
Carré was al gehuurd. De datum stond vast. De regisseur was een Canadees, de man
van de belichting een Engelsman. Alle akteurs en aktrices waren geengageerd... en
ik zat hier naar de schapen te kijken. Geen enkel idee. Het was gruwelijk. Ik lag er
's nachts wakker van. Wat kon ik doen? Nog verder wegvluchten. En ik dacht dan
aan al dat geld en aan al die mensen. Wat was ik bang. Het is dan toch gekomen.
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Wat me erg afschrikte, was Carré, een enorme zaal waar 1200 mensen in kunnen.
Dat is een te groot publiek voor wat ik schrijf. Wat ik schrijf, is klein van ideetjes,
grappen en humor. Het is niet om te schateren maar om te glimlachen. Maar een
glimlach zie je op afsfand niet. Daarom ben ik bang van een grote zaal. Ik heb het
liever in klein formaat. Aan de andere kant is een goed gemonteerde musical een
feest. Hij heeft iets hartversterkends als hij goed wordt gebracht en als je met je
regisseur kunt opschieten. Nu kon ik dat wel met de regisseur maar toch was er de
taalbarrière want hij was, zoals ik al zei, Canadees. Als er gelachen werd met een
grapje, kon hij niet mee omdat hij het niet verstond en dan moest hij telkens vragen:
What is the joke? En dan moest je het hele geval uitleggen. Maar wij hebben bij ons
geen Nederlandse musicalregisseurs, die zijn er nog niet: een toneelregisseur kan dat
niet omdat hij de know how niet heeft, want hij moet zowel de koreografie als de
regie van een toneelstuk kunnen voeren.
Boven een bespreking van deze musical in de krant las ik de kop: ‘Annie Schmidt
weggeregisseerd’.
Er was niet zoveel weg te regisseren. Mijn taak als schrijver bestond erin aan de
regisseur ideeën te bezorgen waarmee hij wat kon doen. Ik hoefde ze niet eens uit
te schrijven: ik hoefde alleen te zeggen: dat is een situatie die je kunt uitbeelden.
Voor het woord hoeft het niet, dat versta je toch niet op de laatste rij. Het is dan ook
een heel armoedige tekst, de scènes waren niet goed, niet goed genoeg. En juist de
regisseur heeft er nog iets van gemaakt, hij heeft het opgeklopt als een grote
schuimtaart en heeft er nog iets moois van gemaakt.
Er staan maar twee mooie liedjes in, de rest is beneden de middelmaat. Het eerste
was Goddank, daar komt weer schaarste en dat is wel een soort profetie geweest
want de tekst werd geschreven vóór de oliekrisis. Zo kreeg het een

Joos Florquin, Ten huize van... 11

84
dubbele bodem. De tendens was: laten we het opnieuw met een boterham met siroop
doen, laten we teruggaan naar de plaggenhut. Als je weet wat het geweest is, hoe
kan je er dan weer naar verlangen? Aan de ene kant ben ik blij dat het wat schaarser
zou worden, want we leven veel te overvloedig en te weelderig en veel te veel in
verspilling. Maar aan de andere kant heb ik in dat liedje ook laten zien hoe mal het
is om weer terug te belanden in de tijd van de vliegende tering en van de
kraamvrouwenkoorts, want dat was de armoede van vroeger.
Eigenlijk is die musical ontstaan naar aanleiding van de verslagen van de Club
van Rome. Je ziet de aarde draaien van op de maan en je ziet wat er allemaal vernield
wordt. Dan komt de vraag: wie is de baas van die aarde? God is dood. Dus zijn het
Nixon en al die andere louche mannen. Het kan natuurlijk niet allemaal grondig
worden behandeld in een musical maar dat was ook de bedoeling niet. Ik heb om het
tema een beetje been gespeeld en de mensen hebben dat wel opgevangen, moet ik
zeggen, want ook dit is weer een groot sukses geworden.
U hecht veel belang aan de verstaanbaarheid van de liedjes, ook in een musical.
Oh, zeer zeker! Heel belangrijk vind ik dat de tekst verstaanbaar is, daar maak ik
ook grote ruzies over. Want in een musical is de tekst niet altijd verstaanbaar, daar
komt een groot orkest bij te pas, en dat loeit en dat brult en toetert over de tekst heen,
dus begin ik op mijn achterste poten te staan en te schreeuwen.
U maakt u soms boos?
Woedend.
Kan u dat?
Oh!
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U kunt geen nummertje weggeven?
Neen, niet nu! En als ik dan uitval en vraag of ik me daarvoor zo heb afgesloofd,
dan zegt iedereen: 't is toch aardige muziek! Dat zijn dingen die samenhangen met
het Nederlandse klimaat.
‘Wat een planeet’ zou uw laatste musical geweest zijn.
Het is een onderneming die veel te duur wordt want de kleinkunst wordt niet
gesubsidieerd. Al de kabarets en de one man show's worden in Nederland niet
gesubsidieerd, musicals ook niet. Maar op de duur zal er toch wel iets aan gedaan
moeten worden, anders zou dat allemaal doodgaan en dat zou erg jammer zijn
natuurlijk. Het is een dure kwestie omdat er zoveel mensen bij te pas komen, o.m.
een orkest plus al de sociale lasten dan nog. Het is een klein bedrijfje en één man
kan dat niet meer betalen omdat hij zich geen flop kan permitteren. Vandaar ook dat
je angst hebt als je er aan zit te werken, want je mag niemand failliet laten gaan. Mijn
man zegt: niet meer doen. Je gaat eraan kapot. Ik hoop toch dat we er nog eens
subsidie voor krijgen of dat er een sponsor komt of dat je een garantie krijgt zodat
je zo bang niet meer hoeft te zijn.
Is in die zin niet wat te doen in de televisie?
Televisie is zo heel anders dan teater. Ook wel leuk maar toch. In het teater werk je
met tien mensen samen, je bouwt maandenlang samen iets op. De televisie is een
fabriek, alles wordt er je uit de handen genomen. Als je in de studio komt, word je
weggeveegd door de kabeljongens. Je staat er buiten de onderneming, je levert alleen
het fundament.
Maar vooral is een musical iets voor het toneel, het is een teaterding door het totale
ervan, door de dans, de
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muziek, het toneel, de levende artiesten die je daar op het toneel hebt.
U werkt liever voor het teater dan voor de televisie.
Jazeker, ik vind teater veel fijner. Teater is levend omdat het allemaal maar één keer
gebeurt: je ziet het, je ruikt het en je bent erbij en dat vind ik heel belangrijk. Er is
ook een wisselwerking tussen publiek en mensen die op het toneel staan. Die
wisselwerking heb je natuurlijk niet in een kamer waar een televisietoestel staat, daar
is het eenrichtingsverkeer.
Merkwaardig genoeg is het schrijven voor televisie veel intiemer, het is
huiskamertoneel, terwijl een musical juist het allergrootste is, dat is voor Carré, het
grootste teater in Amsterdam. Ik vind het wel te groot voor mijn smaak maar als je
het doet met muziek en met liedjes, dan wordt het juist wel weer een belevenis.
Elk genre, kabaret, show, musical heeft zijn eigen wetten. Wat ligt u het best?
De musical omdat die een dramatische eenheid heeft, een dramatische ontwikkeling,
een zekere dramatische spanning. Je kunt er alles funktioneel maken, er alles in
opnemen - en de liedjes neem je er dan ook maar bij. Een musical is heerlijk voor
wie hem schrijft en heerlijk voor wie eraan meewerkt. In het kabaret is het alleen
maar nummertje na nummertje.
Voor zover ik weet, hebt u maar één toneelstuk geschreven, namelijk ‘En ik dan’,
een blijspel.
Dat is het enige. Ik heb er wel meer op stapel gezet maar er is nooit veel uitgekomen.
Dit is opgevoerd, ook in een vrije produktie, en het heeft toch wel sukses gehad met
vrij goeie kritieken. Toch was ik er zelf niet zo blij mee omdat het een veel té
konventionele komedie was, in een tijd waar
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eigenlijk de komedie al dood was, want het bestaat niet meer. Het blijspel bestaat
niet meer. Het is afgelopen. Dood!
Waarom is het dood?
Nou, die kunstvorm wordt niet meer geapprecieerd. Wel door het publiek, niet meer
door de critici, merkwaardig genoeg. Een ‘well made play’ zoals de Engelsen zeggen,
een goed gebouwde komedie die wordt niet meer geaccepteerd. Het is een
kunstformule die, net als de anekdotische gedichtjes waarover we het hadden, er uit
is; het bestaat niet meer, het is voorbij, weg. Dus dat maak je dan niet meer en zo
zijn er waarschijnlijk een heleboel mensen die nog wel komedie zouden kunnen
schrijven, maar het niet meer doen omdat het een genre is dat uit de tijd is. Wat nu
nog kan natuurlijk, wat altijd kan, is de bittere komedie, de zwarte komedie.
En waarom hebt u dan vroeger geen toneel geschreven, toen het wel ‘in’ was?
Nou, dan moet ik zeggen dat in de tijd dat ik het echt wou en ik het had willen leren,
ik ook helemaal geen medewerking heb gekregen van de Nederlandse toneelgroepen,
van de Nederlandse ensembles. De gesubsidieerde toneelgroepen in Nederland hebben
altijd de Nederlandse schrijver enorm verwaarloosd, - dat doen ze nou niet meer,
maar in die tijd wel. Ze kochten immers alles uit het buitenland, Engelse stukken
b.v., het werd vertaald en al wat in het buitenland sukses had, werd hier ook gedaan.
Ze hebben er nooit aan gedacht om Nederlandse schrijvers werkelijk een kans te
geven. Ze zeiden wel dat ze het deden, maar het was niet waar. Zij hadden die
schrijvers ook hulp moeten geven en steun moeten geven en moeten zeggen: kijk,
laten we nu samenwerken, laten we het zo doen, stukken opvoeren. Als het niet goed
is, hindert het niet want er zijn zoveel stuk-
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ken die vallen. Volgende keer beter. Zoiets dergelijks hadden ze kunnen doen. Hebben
ze nooit gedaan!
Dan had u het vak kunnen leren?
Dan had ik het vak kunnen leren en velen met mij, - het gaat niet alleen om mij, het
gaat om velen met mij: tekstschrijvers, mensen die gevoel hadden voor dialoog,
mensen die gevoel hadden voor teater zijn er natuurlijk in Nederland zowel als in
België, zowel als in ieder land en die mensen moeten dat vak leren. Nu is er
tegenwoordig een workshop en er worden stukken van Nederlanders opgevoerd, dus
dat probleem is uit de wereld, maar we hebben het nu over twintig jaar geleden.
Ik word somber en ik ga mokken als ze over toneel spreken. Het enige waar ik in
mijn carrière spijt van heb, is dat ik het niet mocht doen. Wat je maakte, was niet
goed genoeg, maar dat is toch met elk begin zo. Ze moesten je er meer laten schrijven,
twee of drie toch. Het is toch ook zo met de musical gegaan. De eerste was
konventioneel maar je leert enorm uit de praktijk, je krijgt teaterervaring. Wat je
wist, had je uit een boekje geleerd en dat was vanzelfsprekend konventioneel.
Schrijven moet je al doende leren, dat kun je niet op school leren.
Waarom doet u het nu niet?
Ik ben er nu niet genoeg meer in geïnteresseerd. Ik zou trouwens geen gezelschap
weten voor wie ik zou schrijven. Ze liggen alle op hun kont. En er is trouwens ook
geen publiek meer.
Een naam die ik hier toch nog even zou willen vermelden, is die van Wim Sonneveld,
omdat hij ook veel liedjes van u heeft gezongen. Wat betekent hij voor u precies?
Een samenwerking in de eerste tijd en later een vriendschap omdat we hier vrij dicht
bij elkaar woonden. Niet dat we
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elkaar overliepen, zelfs de laatste jaren was hij toevallig altijd in Nederland terwijl
ik hier was en omgekeerd, maar hij betekende voor mij ook wel één van de grootste
artiesten die wij in ons land gehad hebben. Ik vond hem een grandioos artiest, ik had
een enorm respekt en bewondering voor wat hij allemaal kon. En ik vond het jammer
dat hij zijn talent niet altijd waardig genoeg gebruikt heeft, ik vond dat hij een beetje
beneden zijn stand leefde, artistiek gesproken, dat hij vaak in zijn laatste shows té
veel toegaf aan de smaak van ‘het’ grote publiek. Uit commerciële overwegingen en
wegens vermoeidheid kon hij zeggen: ze nemen het wel. Je had er geen artistiek
plezier meer aan. Hij verwaarloosde het hele arsenaal van zijn kunnen om een weinig
eisend publiek gemakkelijk te bevredigen. Zijn laatste film was beneden de maat.
Het is erg als mensen beneden hun maat gaan werken. Dat heb ik jammer gevonden.
Maar ja, ik kan hem dat niet kwalijk nemen, want hij moest ook leven en het is niet
makkelijk om boven je vijftigste populair en suksesvol te blijven. Als je dan bewust
een klein publiek gaat kiezen om zo artistiek mogelijk te zijn, dan kan ik me
voorstellen dat dat gewoon een té grote opgave is, dat je denkt van: nou, als iedereen
mij aardig vindt, dan moet het ook maar jongens, vooruit.
Zullen we hem nog even aan het woord laten met een liedje van u en u mag het kiezen.
Water in de wijn vond ik wel een heel goed lied.
Beter dan ‘Margootje’?
Margootje vind ik ook een schattig liedje. Dat heeft hij inderdaad schitterend gedaan.
Ik ben er erg blij mee als u dat laat zien.
‘Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen.
Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

90
Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter.
Het stond naast mijn theekopje, vlak bij de boter.
En ja hoor, daar ging het portiertje al open.
En kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen,
Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje.
Ze stond op m'n bord en ze vroeg om een vuurtje.
Ze zei: “Ik heet Margootje.”
En ik zei: “Hallo!”
Ze zei: “Nou, daar ben ik dan, hè.”
En ik zei: “O.”
Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.
Ze zei: “Nou, wat dacht je, uit Madoerodam.”
Margootje, Margootje, ze klom op mijn broodje.
Ze trok aan mijn haar, ze zat op mijn mouw.
M'n kleine vriendinnetje, zo'n neussie, zo'n kinnetje.
Ze riep in m'n oor, o ik hou zo van jou.
Margootje, Margootje, in zo'n klein Peugeotje,
Margootje, Margootje uit Madoerodam.
Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig.
Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig.
Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje
naar Madoerodam en ik zei: “Dag, Margootje.”
Ik zette haar neer bij het AVRO-gebouwtje.
Ik zei: “Nou naar huis en wees een zoet vrouwtje.”
Maar 's avonds deed ik de broodtrommel open.
Daar zat ze weer achter de koek weggekropen.
O, had ik haar toen maar de deur uitgezet.
Ze wou in m'n bad en ze wou in m'n bed.
Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad:
“Jij Christine Keeler in pocket-formaat.”
Margootje, Margootje, in een klein pettycoatje,
ze zwom in m'n bad en ze zat op de Vim.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

91
Ze kroop in een laatje met zo'n klein behaatje.
Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde: “Wim.”
Margootje, Margootje, kleine idiootje,
Margootje, Margootje, uit Madoerodam.
Ik zei dat ik zo iets beslist niet meer wilde.
Ze beet in m'n teen en ze krijste en gilde
en toen is ze weggegaan boos en beledigd
en daarmede was de affaire erledigt,
maar het laatste nieuws dat ik van haar vernam:
ze zit nu in het Begijnhof van Madoerodam.
Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje.
Ze is nu een kuis en een deugdzaam begijntje.
Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas.
Ik kijk in het trommeltje met speculaas.
Ik kijk of ze soms in m'n zeepbakje is,
omdat ik haar toch wel een klein beetje mis.
Margootje, Margootje, ik riep je, ik floot je.
Ik zoek onder 't kussen, ik kijk in mijn hoed.
Ik zoele in de laatjes, in hoekjes en gaatjes.
Nou ben je verdwenen voor altijd, voorgoed,
Margootje, Margootje,
Begijntje, Bardootje,
Margootje, Margootje,
uit Madoerodam.’

Kunt u eigenlifk al uw werken uit elkaar houden? Ik heb er namelijk een beetje last
mee gehad.
Nee, ik kan het niet uit elkaar houden. Ten eerste omdat ik niet iemand ben die nog
erg van vroeger werk hou en dat is een groot punt bij mij: wat ik vroeger gedaan heb,
is allemaal slecht. Wat ik nu doe, dat zal eens goed worden. Ik geloof dat het de juiste
houding is. Van wat er allemaal gedaan is, denk ik: neen, neen, neen, dat zou ik nu
heel
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anders doen, dus ik lees het niet meer. Ik kan het dus ook niet uit elkaar houden en
bovendien hebben uitgevers het zo verschrikkelijk versnipperd en er bloemlezinkjes
van gemaakt, nu dit er uitgehaald en dan dat, en onder een andere vorm weer
uitgegeven, dat er gcen touw meer aan vast te knopen is. Als u tegen me zegt dat ik
140 boeken heb geschreven, dan zai het waarschijniijk ook wel waar zijn, want het
is telkens weer in andere verkavelingen verschenen.
Het is toch wel een bewijs voor uw jeugd als u zegt: wat ik morgen maak, zal het
beste zijn.
Zo lang ik dat maar geloof, en dat geloof ik op het ogenblik nog. Ik heb op het
ogenblik nog het idee dat ik nog helemaal moet beginnen.
We staan dus bij het begin van uw carrière. Dat is een prachtig moment! Humor
speelt een belangrijke rol in uw werk en is één van uw grootste kwaliteiten. Wat is
humor voor u als ik die lelijke eksamenvraag mag stellen?
Voor mil betekent het een bevrijding telkens weer onidat ik geleerd heb - ik geloof
van mijn moeder zelfs, want die was net als ik op dat punt - om te lachen om je eigen
ongeluk, om alles wat verkeerd gaat of misgaat in het leven. Als je dat kunt, dan vind
ik dat een erg groot cadeau dat je mee hebt gekregen. Dat je niet treurt over de dingen,
maar dat je plotseling ook de gekke kant van soms hele tragische dingen ziet en
daarom durft te lachen. Lachen met je eigen misère - niet met die van anderen. Als
je met je eigen misère lacht, bevrijd je ook de anderen als die zich daarin herkennen.
Mies Bouwman - dat was in de stoel bij Mies Bouwman - heeft me eens gevraagd:
‘Wat voor leuze zou je hebben als je een klein spandoekje mocht meenemen door je
leven?’ Toen zel ik: ‘Nou, mijn leuze zou zijn, mijn spandoek zou zijn: Lachen mag
van God.’ Natuurlijk mag je lachen van God, want dat mag zelfs van de E.O., de
Evan-
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gelische Omroep. Die kristelijke omroep bij ons in Nederland zal dat nog goed vinden:
lachen mag. Maar ik bedoel lachen om verdriet, dat mag niet van de calvinist; dat
mag niet, dat is altijd verboden. En dat vind ik zo jammer, want ik vind juist lachen
om ellende, zoals de Joden dat hebben gedaan door alle tijden heen, om hun eigen
leed, dat vind ik een grote gave. Die mag je niet zo maar laten vallen, die moet je
gebruiken, je moet er om lachen.
Speelt die humor ook mee in uw eigen dagelijkse leven?
Dit soort humor zeker. Ik denk nu aan wat er een paar dagen geleden gebeurd is. Ik
kreeg hier het bericht dat op de dag dat we naar Frankrijk waren vertrokken, mijn
kat was overreden. Het gekke is dat ik begon te lachen toen ik het hoorde, terwiji ik
heel erg verdriet heb over die kat. Ik had ze al acht jaar en ik hield er erg veel van,
ik ben trouwens gek op katten. Maar ik moest lachen omdat ik zo enorm veel moeite
had gedaan om dat beest veilig en zeker onder te brengen. We konden ze niet elke
keer mee naar hier brengen en daarom hadden we mensen gezocht die in ons huis in
Berkel wilden wonen om voor die kat te zorgen. Ik dacht aan de 37 pakken Kittekat
die in de kelder stonden en aan de melk en de lever en aan al de instrukties die ik
had gegeven. En juist omdat ik zo vreselijk veel moeite had gedaan om dat beest in
leven te houden, en omdat dat beest, dat nooit de weg opging, op het moment dat ik
weg ben, de weg opvliegt en wordt overreden. En dat werkte op mij biezonder
komisch op dat moment, precies omdat ik zoveel had gedaan om die kat in leven te
houden. En dan ineens: boem! Je zou zeggen op 't eerste gezicht: dat is harteloos
maar dat was het helemaal niet. Ik schreide echt maar ik lachte met één kant van de
zaak. Die tegenstelling tussen lach en traan is voor mij de goede humor.
Uitzending: 9 September 1974. Een tweede deel onder de titel Lachen mag van God
werd uitgezonden op 23 September 1974.
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Jan Vercammen
‘Huize Schaapstik’, Domeindreef 10, 8200 - Brugge 2
‘Langs dezen zoelen avond hebt gij mij geleid
dat najaar in, als zeiden zwaar van ooft.
Wij hebben het, als kindren, leeggeroofd:
gij hield uw handen zingend opgespreid
en in uw ogen lag de lage zon
te scheiden van uw schone aanwezigheid,
o lief! die als de boom gewassen zijt
waaraan ik uit mijn bloed mijn ooft gewon.
Gij zijt dien zoelen avond doorgegaan
en wist mij volgen aan den zoom van het seizoen.
Nu gaat gij niet voorop, ik volg u niet als toen,
geen ander jaargetijde zullen wij voortaan
betreden, dan dit ene, leeggeroofd
als toen aan deze grenzen van den tijd.
Gij houdt uw handen zingend opgespreid:
gij zijt de boom, de bloesem en het ooft.’
(Uit: Het onderscheid der Uren)

*
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Zeven jaar geleden heeft Jan Vercammen dit huis, zijn huis, in de natuur neergezet.
De gevel aan de noordkant is gebouwd in brandsteen. Uit dezelfde ruige steen is
een muur van de middengang en van de hal en ook de robuuste open haard in de
leefkamer.
De zuidkant is montagebouw en daar is de gevel van hout.
De 30 are grote tuin loopt uit op het park van het provinciaal domein.
In de tuin ligt het beeld van een vrouw, die eindeloos tuurt naar het wonder van
de seizoenen. Gilbert Desmet heeft haar in teakhout gekapt.
Dit huis ligt in de buurt van de afrit van de autoweg naar Brugge en toch is het
een piek buiten de wereld.
*
Ik heb me wel eens afgevraagd: is Jan Vercammen nu een Oostvlaming of een
Westvlaming?
Bedoelt u dat er een verschil zou zijn tussen beiden? Ik zie er geen, althans geen
groot, zeker niet in deze tijd, hoewel de Westvlamingen wellicht toch sterker hun
karakteristieken hebben bewaard, wat ten dele te verklaren is door het partikularisme
dat hier zo welig heeft getierd en ook door een soort van isolement waarin deze
provincie zolang heeft geleefd. Van geboorte ben ik Oostvlaming aangezien ik in
Temse werd geboren.
Op 7 november 1906.
U moet daar niet zo de nadruk op leggen. Aan de andere kant woon ik al meer dan
30 jaar in Brugge, want mijn inspektiegebied is praktisch altijd West-Vlaanderen
geweest. Maar ik heb niet de minste moeite gehad om me aan te passen. Ik meen de
Westvlamingen goed te begrijpen en
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ik kan in elk geval goed met hen omgaan. Ik heb hier trouwens in de onderwijswereld
altijd een toewijding mogen ervaren die enorm sympatiek is.
U hebt dus geen heimwee naar Oost-Vlaanderen?
Heimwee niet, alhoewel ik een zwak heb behouden voor het Land van Waas, mijn
geboortestreek. Als ik hier niet was ingeplant, zou ik in het Land van Waas gaan
wonen.
Dit brengt allemaal mee dat u van twee walletjes eet.
Ik begrijp uw msinuatie. Ik ben inderdaad voorzitter van de Vereniging van
Oostvlaamse Letterkundigen en ook van die van de Westvlaamse Schrijvers. Dat
gaat zeer goed. Er is alleen maar een konflikt als ze eens samen bijeenkomen. Ik los
het dan zo op, dat ik aan de ene tafel spreek als voorzitter van de Westvlaamse
literatoren en dan aan een andere tafel ga staan om te spreken als voorzitter van de
Oostvlamingen. Ik kan in die funktie alleen nooit de voorzitter verwelkomen of in
de bloemetjes zetten!
Daarmee is uw doopceel nog niet volledig gelicht. U verbleef in uw jeugd ook nog
vijf jaar in Brabant en wel in Ukkel.
Van mijn tweede tot mijn zevende jaar. Dat kwam zo. Mijn vader was in Temse
tuinier op het kasteel. Om de een of andere reden, ik weet niet welke, maar ik vermoed
dat het om een beter loon ging, verhuisde hij naar Ukkel en werd daar tuinman en
toezichter op het kasteel van de grootste vlaamshater uit de Belgische geschiedenis:
minister van staat Charles Woeste!
Ook de vader van Gezelle was tuinman. Hetzelfde temperament?
Weet ik niet, maar mijn vader was zeer streng, jansenistisch streng, voor anderen
maar ook voor zichzelf. Ik kan het nog
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niet eens zijn met zijn opvoedingsmetodes, waardoor hij belette dat de geest van zijn
kinderen openging: wij mochten niet rondkijken in de wereld want de wereld was
slecht. Het was wel wat een wereldvreemde opvoeding, die ik trouwens heb bekocht.
Ik maak hem daar echter geen verwijt van, want zijn bedoelingen waren volkomen
zuiver. Hij was wel sociaal ingesteld, mijn vader. Hij was voorzitter van het
Davidsfonds en van de ‘Ziekenbond’. En vooral: hij had een diep
rechtvaardigheidsgevoel. Als hij voor een onrechtvaardigheid stond, ging hij door
de zoldering. Dat heb ik van hem. Ik ben ook zo door het leven gegaan, wat mij niet
altijd prettige ervaringen heeft bezorgd. Ik heb eens het volgende geschreven aan
iemand die mij verkeerd beoordeelde: je mag alles geloven wat men je over mij
vertelt. Maar als iemand je zegt dat ik onrechtvaardig geweest ben, dan liegt hij.
Punt. Voor mij ligt de hele moraal (ik zeg wel: de hele) in de rechtvaardigheid.
Wat vader ook had: een ontroerende liefde voor planten. Hij had in zijn handen
als het ware iets om zieke planten te genezen. Zo stel ik me dat althans nu voor.
Vader had een serre waarin hij voor zijn genoegen druiven kweekte: hij omgaf die
druiven met de grootste zorg en op een vochtige morgen kon hij mij die druiven dan
tonen waarrond een dauw of een waas hing. Je mocht ze dan niet aanraken om ze
niet te schenden. En hij hield ook van dieren. Hij was imker. Op een avond nam hij
me mee om de koningin van een korf te horen zingen: dat doet zij namelijk op de
vooravond van het uitzwermen. Dergelijke dingen vergeet je niet. Ze vormen de
grond van mijn verbondenheid met de natuur, die in mijn laatste bundel Het huis ten
einde zo sterk tot uitdrukking komt. Maar ook in mijn vorige gedichten. Het leven
van mens, dier en plant is één omdat het als principe de dood in zich draagt.
Ik denk ook aan dat kasteel van Woeste, een andere blijvende indruk uit mijn
kindertijd. Het verbaast u dan ook
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wel niet dat geen boek op mij een zo overweldigende indruk heeft gemaakt als
indertijd Le Grand Mealnes van Alain-Fournier. Als kind zie je dat alles wel in andere
verhoudingen, zelfs in andere kleuren. Later heb ik dat kasteel weergezien en dat
was een ontgoocheling, een ontluistering zal ik maar zeggen. Maar toch heeft die
ontgoocheling nooit de herinnering uit mijn kindertijd kunnen uitwissen. Nu nog
hebben sommige kastelen voor mij iets beschromends, iets mysterieus, iets lokkends
ook, al realizeer ik me natuurlijk wel dat ze gebouwen zijn als andere. En dat wil
ook helemaal niet zeggen dat ik een kasteel zou willen bewonen. Dat zou
waarschijniijk zelfs de tover breken.
Vom Vater hab' ich die Statur, von Mütterchen...
Mijn moeder was de goedheid zelve. Ze heeft altijd ontzaglijk veel begrip voor mij
opgebracht, ook toen het leven mij wegen op voerde waarmee ze het niet eens was.
Dat ruime menselijke begrip van moeder is voor mij altijd een bron van bewondering
en soms ook verwondering geweest. Het was des te merkwaardiger doordat ze alleen
lagere school had gedaan. Ze was een eenvoudige dochter van een hoeve waar een
kleine paardenkwekerij bij hoorde. Ook mijn vader was trouwens de zoon van een
boer, die dan toch ook vlashandelaar was. Maar moeder had een mildere kijk op het
leven dan vader. Ik heb het ook aan mijn moeder te danken dat ik bij mijn boeken
ben mogen blijven, want mijn vader wenste mij als oudste van acht kinderen zo vlug
mogelijk naast zich in de handel te zien. Moeder heeft er sterk voor moeten pleiten
om hem van die gedachte af te brengen. Ze zei: die jongen wil nu eenmaal studeren,
laat hem toch doen. Onder de andere kinderen zullen er allicht wel zijn die meer zin
hebben om in de handel te gaan.
Acht kinderen! Leven die nog allemaal?
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Neen. Een broer is enkele jaren geleden gestorven aan een longziekte, die hij in de
mobilizatie van '40 had opgedaan en verleden jaar stierf een zuster aan een hartinfarkt.
Bent u daar in Ukkel op een Vlaamse school geweest?
Pensez-vous! Ik was op de kleuterschool bij autentieke Franse nonnen.
U verhuist makkelijk in die tijd want in 1913 bent u in Appels-bij-Dendermonde,
waar u dan meer dan 20 jaar blijft wonen.
Vader had daar het molenhuis kunnen kopen, dat niet meer als dusdanig diende en
daar is hij een handel begonnen, een handel zoals die vroeger op de dorpen bestond.
Je kon daar letterlijk alles krijgen: granen, veevoeders, landvetten, kruidenierswaren,
tabakswaren, stoffen en noem zelf maar verder op. Zelfs petroleum. Kortom, een
soort van warenhuis. Je had dat soort winkel ook in de dorpen waar Knut Hamsun
over schrijft.
U woont dan wel in Oost-Vlaanderen maar voor de studie gaat u terug naar Brabant:
Scheppers' Normaalschool in Alsemberg.
Dat kwam weer door vader. Hij was elk jaar lid van de eksamenkommissie voor
fruitteelt en bloementeelt in de tuinbouwschool van de broeders in Wetteren. Hij was
met die broeders goed bevriend en het was dus normaal dat ik naar een school van
die kongregatie ging.
Prettige tijd gehad daar?
Gaat nogal. Ik had alleen wat last met de direkteur, die ook leraar wiskunde was en
die mij met lede ogen de literaire kant uit zag gaan, terwijl hij probeerde mij in de
wiskunde te duwen. Op een keer betrapte hij mij in de kapel waar ik de Kruisweg
van Gezelle aan het lezen was. Om mij te
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laken, sprak hij daarover in de klas en zei dat ik in de kapel, in plaats van een kerkboek
te gebruiken, gedichten las. Hij las dan een heel ander gedicht van Gezelle voor, om
mijn onbehoorlijke bezigheid duidelijk aan de kaak te stellen. Toch is hij tot betere
gevoelens gekomen. In 1924 schreef het Davidsfonds een wedstrijd uit voor
normaalscholen met als tema ‘Gezelle als opvoeder’. Mijn verhandeling werd
bekroond maar in de krant stond na mijn naam Scheppers' Normaalschool, Appels.
Hij schreef onmiddellijk naar de krant want hij wenste Alsemberg te zien staan. En
daar ik de school eer had aangebracht, kwam ik in een beter blaadje! Misschien nog
een interessant detail: in dezelfde klas zat Albe.
Goed achttien jaar oud hebt u uw onderwijzersdiploma op zak. Wat dan?
Ik heb toen onmiddellijk een plaats gekregen in Zogge, een parochie van Hamme.
Ik ben daar vrij vlug met een volksbiblioteek begonnen, zomaar met enige boeken
uit eigen biblioteek. Enkele jaren geleden hebben ze de volksbiblioteek daar naar
mij genoemd. Toch wel prettig, dat blijk van waardering.
Er komen dan nog zeven jaar bij in Gijzegem. Waar ligt Gijzegem?
Tussen Aalst en Dendermonde. Ik bleef echter als onderwijzer te Hamme-Zogge, tot
ik in 1940 in de inspektie werd ingeschakeld, nadat ik in 1939 geslaagd was voor
dat eksamen.
U hebt ondertussen de studie niet opgegeven want u doctoreert aan de Gentse
universiteit op het proefschrift ‘De kinderstijl, zijn ontwikkeling, zijn typologie, zijn
pedagogiek’.
Frans de Hovre had een hoger instituut voor pedagogische
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wetenschappen opgericht. Zoiets bestond toen niet aan de universiteiten. Daar
behaalde ik het licentiaat. Op aanraden van professor Baur van de Gentse Universiteit
liet ik me daar inschrijven voor het doctoraat. Baur heeft me trouwens veel leiding
gegeven. Ik heb dan inderdaad kunnen doctoreren en had als promotoren Franssen,
professor psychologie, en Verheijen, professor pedagogie.
Wat waren de uitkomsten van uw onderzoek?
Toen professor Verheijen zijn aanval begon, verklaarde hij: we staan voor een
proefschrift van internationale betekenis. Hij had hier wel een reden voor. Men had
tot dan toe wel kinderopstellen gebruikt om de psychologie van het kind te bestuderen.
Maar mij was het te doen om de psychologie van de stijl zelf. Er bestaat een
ontwikkeling in de kinderstijl en er bestaat een markante typologie Geef maar eens
een onderwerp op: de ene zal het receptief behandelen, d.i. realistisch, de andere zai
het scheppend verwerken. Een voorbeeld: je laat een groep kinderen de Pastorale
van Beethoven horen. De ene zal iets in deze zin schrijven: de meester kwam in de
klas, hij had een plaat bij zich, hij zette die plaat op de platenspeler, legde er de naald
op, enz. Het scheppend type echter zal een heel sprookje maken van de muziek zelf.
Ik heb voor dat werk 10.000 opstellen onderzocht, met enige hulp natuurlijk.
Had het ook enig nut voor de pedagogie of de didaktiek?
De meest markante konklusie was dat geheel het taalonderwijs gebaseerd zou moeten
zijn op het opstel, omdat de leerling daar duidelijk laat zien wat hij qua taal nog niet
kent of niet kan. Daar wordt dus een motivering geschapen, de meest rechtstreekse
motivering voor de taalles, want de leraar geeft de leerling wat deze voelt nodig te
hebben. Het
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is natuurlijk een leermetode die heel veel van de leerkracht vergt en die veel
leerkrachten dan ook afschrikt.
Een tweede konklusie was van meer psychologische aard. Er wordt gezegd dat
het kind imiteert: hoe is dat samen te brengen met het scheppende type? Het antwoord
is eenvoudig: het kind schept imiterend. Ik denk aan de uitspraak van Goethe: als ik
niets had overgenomen, zou ik niets hebben geschreven.
Die studie werd bekroond.
In de interuniversitaire wedstrijd van 1942 waarover eerst in 1948 een uitspraak viel.
Ik heb er ook de De Keynprijs van de Koninklijke Akademie van België voor
gekregen. Men heeft mij toen gevraagd op grond van die studie een taalmetode uit
te werken. Is natuurlijk niet mogelijk, want de metode is gebaseerd op de behoeften
van het kind en die behoeften verschillen van kind tot kind.
Er komt dan een verandering in uw onderwijscarrière: u wordt inspekteur.
Ja, zoals reeds gezegd. Ik kreeg een schoolkanton in de buurt van Brugge en dat was
de aanleiding om naar hier te komen.
Maar reeds in 1949 werd u bevorderd tot hoofdinspekteur.
Ja. Dat is het enige wat ik in geheel mijn leven werkelijk heb gekregen. Voor al het
andere heb ik hard moeten werken en vechten. Ik dank het aan Kamiel Huysmans
die toen minister was. Het gebeurde zonder dat ik het eigenlijk wist. Het was van
zijnentwege een betuiging van sympatie en ook wel van waardering voor mijn werk.
Er kwam in elk geval geen enkele voorspraak bij te pas. Daar ben ik nog fier om.
Ten andere, Huysmans hield geen rekening met voorspraak, ook niet van partijmensen.
Soms was dergelijke
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voorspraak voldoende om niet benoemd te worden. Dat getuig ik ook hier met
genoegen.
Ik kreeg eerst het vakante hoofdgebied Leuven maar na enkele maanden werd het
Kortrijk waar ik ben gebleven tot 1972, toen ik met pensioen ging.
Bent u tevreden over de loopbaan die u hebt gehad?
Ik heb daar zeer veel voldoening aan beleefd. Ik geloof dat op geen ander
onderwijsniveau zoveel toewijding te vinden is. Dat heeft Kamiel Huysmans trouwens
ook eens gezegd op een tentoonstelling van onderwijzerswerk: zo iets kan alleen in
het Lager Onderwijs worden gerealizeerd.
Is de pensioentijd niet hard aangekomen?
Hard niet, maar toch voelde ik zeer goed het wegvallen van menselijke kontakten,
die mij zoveel voldoening hadden gegeven. Ik heb gelukkig heel wat andere kontakten
op literair en kultureel gebied en zo is het voor mij echt geen ramp. Het is er wel een
voor mensen die niets anders dan hun ambt in hun leven hebben, zodat er hun niets
overblijft als ze op rust worden gesteld.
*
Ook in deze woning is er een leefkamer, een ruimte waarin eetkamer, woonvertrek
en een werkhoek een doorlopend geheel vormen.
In de eethoek staat een stevige eiken tafel met soliede stoelen en een kast in dezelfde
stijl.
Uit de vele schilderijen halen wij hier naar voren: een Syntese van Griekenland
door Hélène Riedel en de Zonnebloemen van René van den Berghe.
Opvallend mooi van lijn en zin is de tekening Liefde van Anto Diez.
Dit kinderhoofdje is van Gilbert de Smet en van dezelfde beeldhouwer is ook deze
Zwangere vrouw.
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Deze kop van de gastheer werd gemaakt door André Taeckens en dit kleurig portret
is onloochenbaar een autentieke Slabbinck.
Nog karakteristiek is dit Kindje van Geo Verbanck: het doet denken aan de foetus
in het lichaam van de moeder.
De werkhoek, aansluitend op de zitkamer, is het bureau van Ria Scarphout.
Tussen de vele boeken en stapels papieren hangt er een Landelijk gezicht van
Pierre Devos, de schoonzoon van Permeke, en een Meisje van de Wase schilder Gaby
Depauw.
*
U behoort tot de post-expressionistische generatie, die zich groepeerde rondom het
tijdschrift ‘De Tijdstroom’, waarvan u van 1931 tot 1934 redaktiesekretaris was.
Hoe hebben de mensen van ‘De Tijdstroom’ elkaar gevonden?
Er verscheen vrijwel tegelijkertijd een bundel gedichten van André Demedts, een
van Pieter Geert Buckinx, een van René Verbeeck en een van mij. Daardoor zochten
wij kontakt met elkaar. Wij stonden natuurlijk onder invloed van het humanitair
expressionisme, dat onze jeugd verblijdde. Maar wij voelden dat die beweging aan
het verlopen was bij haar epigonen. Bezinning en koncentratie waren onze
slagwoorden.
De geschiedenis van De Tijdstroom, die een tijd lang een overwegende invloed
uitoefende op jonge dichters (een invloed waarin WO 2 een breuk bracht), is nog
altijd niet geschreven. Ik meen dat Cyriel Verleyen dat nu op zich heeft genomen.
Dergelijke reakties doen zich geregeld voor in het literaire leven. Op de
experimentele beweging der 50-ers en hun volgelingen komt nu de reaktie van de
neo-realisten omdat ook zij inzien dat er een tij verloopt in epigonisme. Maar het
parallellisme van de twee bewegingen houdt daarmee
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op, ze zijn natuurlijk verder niet te vergelijken. Wij voelden vooral de nood aan meer
gebondenheid, al aanvaardden wij wat wij als verworvenheden beschouwden in het
werk van onze voorgangers.
Hoe is dat dan in concreto gegaan?
We zijn eerst in Gent samengekomen. Ik denk dat André Demedts toen al René
Verbeeck en Pieter Buckinx kende, omdat die al vroeger een bundel hadden
uitgegeven. Onze bundels verschenen tegelijkertijd maar zonder afspraak en bij
dezelfde uitgever, behalve die van Verbeeck. Voor André Demedts was dat Jasmijnen
(1929), voor Pieter Buckinx Wachtvuren (1929), voor René Verbeeck De donkere
bloei (1930) en voor mij Eksode (1929). Die uitgever was vader Acke, een Kortrijks
architekt, die het als een hobby beschouwde gedichten uit te geven. Hij noemde zijn
uitgeverij Steenlandt. Hij bracht trouwens een hele vernieuwing in de prezentatie
van verzenbundels.
Eigenlijk werd die groep samengehouden door vooral negatieve elementen: dat
willen wij niet.
Die waren er, zoals bij elke reaktie, maar de positieve elementen waren veel sterker.
Ik moet echter toegeven dat wij niet dezelfde wegen volgden. Demedts b.v. had veel
meer dan de anderen overgehouden van het humanitaire in het expressionisme.
Buckinx schreef een heel andere poëzie dan Verbeeck. Zo ging ieder zijn eigen weg.
Maar allen waren we het eens over de noodzakelijkheid van een reaktie.
Ik mag wel zeggen dat het tijdschrift op het goede moment is verdwenen (eigenlijk
door faling van de uitgever waar echter niet ons tijdschrift schuld aan had), want op
dat ogenblik waren de verschillen zo markant geworden dat zeker niet meer van een
groep kon worden gesproken. Buckinx en Verbeeck hebben dan Vormen gesticht
met Paul de Vree er nog bij. Dat tijdschrift was, zoals de titel aan-
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geeft, meer op het vormelijke gericht. Ook Demedts is wat later tot Vormen
toegetreden, terwiji ik overging naar de redaktie van De Gemeenschap in Nederland,
bij Anton van Duinkerken, Jan Engelman, Antoon Coolen e.a.
Onder de naam ‘De Tijdstroom’ stond als toelichting: ‘Maandschrift voor kunst en
letteren, orgaan der katolieke Vlaamse jongeren’. U stond toen in het katolieke kamp?
Ja. En dan?
Daar staat u nu niet meer in. Zijn daar pertinente redenen voor?
Die evolutie is geleidelijk gebeurd. Het is begonnen met het lezen van de Mémoires
van l'abbé Loisy, waardoor ik sterk getroffen werd. Dat werk werd me door een
priester aangewezen, iemand met modernistische neigingen blijkbaar. Ik las daarin
b.v. voor de eerste maal iets over de teksthistorische kritiek van de evangeliën. In
elk geval ging toen voor mij een wereld open die op mij des te meer indruk maakte,
daar ik tot dan in een zeer besloten wereld had geleefd. Dat moet in 1938 gebeurd
zijn. Die lektuur was een aanleiding tot verder onderzoek en dat is uitgelopen op het
verwerpen van het dogma als zodanig. Dat alles leidde mij tot de stelregel: wat ik
niet weet, bevestig ik niet en loochen ik niet, ook niet op het gezag van iemand anders.
Ik zeg eenvoudig: ik weet het niet. Later heeft de lektuur van Teilhard de Chardin
me sterk aangesproken en ik heb dan voor mezelf gezegd: ons logisch verstand is
eigenlijk toch nog maar een primitieve bron van kennis, en vooral een bron van
hoogmoed. Ik ben er nu van overtuigd dat de mens, evolutioneel gezien, eenmaal tot
een schouwen komt, wat een religieus begrip is, en iets dat als bron van kennis veel
hoger moet staan. Ik denk daarbij aan de poëzie, die in zekere zin een schouwen is
door middel van taal. De eeu-
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wige zaligheid kan ik aanvaarden als ‘point oméga’ van de evolutie maar niet als
persoonlijke uitkomst.
Fundamenteel voor mij is de eenheid van alle leven omdat alle leven de dood als
principe in zich draagt. Die gedachte heeft mij naar de kosmos geleid, waar toch
miljoenen planeten moeten bestaan met omtrent dezelfde atmosfeer en dezelfde
temperatuur als op onze aarde, en waar dus ook leven moet zijn ontstaan, gezwegen
nog van andere levensmogelijkheden dan de onze. Ik kan niet aanvaarden dat één
bepaalde aardse godsdienst aanspraak maakt op het monopolium van de waarheid,
dan nog de eeuwige waarheid.
Ik heb steeds getracht van een bepaald probleem het voor en het tegen te zien. Dat
bracht mede dat ik b.v. van twee tegenovergestelde zijden ongelijk kreeg. Daardoor
kwam ik tot wat ik als een levenswijsheid beschouw: alleen hij heeft gelijk die van
niemand gelijk krijgt. Die levenshouding heeft mij in mijn leven veel moeilijkheden
bezorgd en ook veel schade berokkend maar tenslotte ben ik er nog altijd trots op.
In de praktijk is dat zo uitgevallen voor de tegenstelling gelovige-ongelovige, want
een echte vrij-zinnige sluit zich niet af. Ten andere, ik vind dat godsdienst in het
algemeen iets diep menselijks heeft. En precies daarom verdraag ik niet dat er de
spot mee wordt gedreven. Gewoonlijk goedkope spot. Wel kan ik lustig mee hekelen
als een godsdienst zich niet tot het zuiver godsdienstige beperkt. Een andere ervaring:
tijdens de oorlog kwam ik een Duitsgezinde voor als een Engelsgezinde en vice
versa, al had ik niet op de oorlog gewacht om het nazisme aan de kaak te stellen. Ik
wantrouwde Churchill zoals ik Hitler verachtte. Ik kan eenvoudig geen
fanatiek-eenzijdige stellingnamen verdragen. Fanatisme, van welke aard ook, vind
ik een van de ergerlijkste menselijke gebreken. Er is niets op de wereld dat niet
relatief is.
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U staat hiermee wel ver af van het ideaal van uw jeugd waar het godsdienstige en
ook het nationale sterke kleur aan gaven, wat ook echoot in uw werk. U hebt o.m.
een ‘Gebed voor Vlaanderen’ geschreven:
‘Buiten klaroent het wachtende werk, m'n ziel,
het grote werk dat Vlaanderen heet,
in de dag van de lichtende Kristus.’
Dat was in 1929. Onlangs heeft men mij dat vers gevraagd voor een bloemlezing
van gedichten in verband met de Vlaamse Beweging. Toen ik zag dat het ging om
gedichten van 1830 tot heden, heb ik, na bewerking, het gedicht afgestaan op
voorwaarde dat het jaartal erbij werd geplaatst. Dat is een kwestie van eerlijkheid.
Men moet alles in zijn tijd kunnen plaatsen. Maar ik heb geleerd in te zien dat ik een
jeugd heb gehad van leuzen en gewoonten. Ik heb die alle op de korrel genomen. En
ik moet zeggen dat er praktisch niets van overblijft. De meeste waren volkomen
levensvreemd.
Dat ‘Gebed voor Vlaanderen’ doet sterk denken aan Wies Moens.
Misschien wel, ja. Hij was de eerste dichter met wie ik van aangezicht tot aangezicht
mocht spreken. Dat begrijpt men nu niet meer. Ik zei toch dat we onder invloed
stonden van de expressionisten in het algemeen. Ook Achiel Mussche heeft mij met
zijn De twee vaderlanden sterk aangegrepen in die tijd, evenals de toenmalige Marnix
Gijsen maar deze dan toch minder, zo komt het me nu voor.
Al deze verklaringen nemen niet weg dat u een religieus dichter bent gebleven en
dat in vrijwel alle bundels een religieus levensgevoel is aan te wijzen. Zou het waar
zijn dat het niet zo makkelijk is los te komen van God en eeuwigheid en dat er altijd
een soort heimwee blijft branden? Er zijn illustere voorbeelden in dit land.
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Religiositeit hoeft niet gebonden te zijn aan een godsdienst. Ik heb in elk geval geen
heimwee naar de godsdienst van mijn jeugd, vooral omdat mijn jeugd ermee werd
vergald. Dat vergeef ik niet. Ik kan niet aanvaarden dat b.v. de Navolging Christi als
lektuur voor jonge mensen van deze tijd wordt aanbevolen, een boek dat in de late
middeleeuwen en dan nog voor kloosterlingen werd geschreven. Ik voel me volkomen
veilig in mijn panteïstische visie. Daar hebt u ze dan, mijn religiositeit. Ik aanvaard
geen transcendente god, zoals de meeste godsdiensten wel, maar een immanente:
god is alles. Het leven is hoofdprincipe van het heelal en het laatste levensprincipe
kan men voor mijn part god noemen. Dat hangt samen met mijn diepe eerbied voor
het leven, tot het schijnbaar naïeve toe. Ik zei reeds dat alle leven één is. Als ik dus
zou aanvaarden dat er van de mens iets overblijft na de dood, zou ik dat voor alle
levende wezens moeten aanvaarden, dus ook voor dieren en planten. Ik kan mij meer
religieus bewogen voelen onder een boom dan in een kerk, zelfs een katedraal,
waarvan ik dan wel de artistieke schoonheid kan bewonderen. Ik begrijp dat
Ruusbroeck onder bomen zijn vizioenen had. En in heel wat vroegere godsdiensten
vervullen bomen een rol. Een boom is een eerbiedwaardig wezen. Hij komt dan ook
veelvuldig voor in mijn werk, als beeld en als realiteit.
In elk geval was u na ‘De Tijdstroom’ nog niet zo ver in uw evolutie, want u wordt,
samen met Marnix Gijsen, redakteur voor Vlaanderen van ‘De Gemeenschap’ in
Nederland, ook een katoliek tijdschrift.
Jawel, maar dan toch, volgens toenmalige Vlaamse maatstaven, zeer progressief. Ik
werd in die redaktie opgenomen toen ook de eerste Nederlandse jongeren van mijn
generatie erin werden opgenomen, o.m. Louis de Bourbon. Terzelfder tijd als De
Tijdstroom bij ons verscheen in Nederland Het
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Venster. Wij hadden betrekkingen met elkaar gehad en wederzijdse bijdragen geleverd.
En u voelde zich daar thuis in ‘De Gemeenschap’?
Nederland was toen wel nog niet zo vooruitstrevend als nu, maar toch heerste er een
vrijere geest dan hier, dank zij Anton van Duinkerken, Jan Engelman (het was, meen
ik, Anton van Duinkerken die voor hem het mooie grafschrift maakte: Hier ligt Jan
Engelman, God make er een engel van), Antoon Coolen (een goede vriend van Stijn
Streuvels, met wie hij echter na de oorlog in ruzie kwam, wegens de vermeende
Duitsgezindheid van Streuvels, een ruzie die naderhand werd bijgelegd), Van Oosten
(een bekeerling) en anderen, die zich van Roeping hadden losgemaakt en zich
distantieerden van de meer totalitair gerichte De nieuwe Gemeenschap, door scheuring
ontstaan. Toch waren ze in die tijd nog niet zo vrijgevochten, wat ik kan illustreren
met de volgende anekdote. Marnix Gijsen en ik kregen de opdracht een
Vlaanderen-nummer samen te stellen. We vroegen aan Albert Servaes een
omslagtekening. Servaes stond een Eva af, een ontwerp voor een glasraam voor een
expositie in Parijs, in 1937 als ik me niet vergis. Hoe sereen deze Eva met de appel
ook was, ze vond geen genade in de ogen van de proost (want er was toen inderdaad
nog een proost, stel je voor) en ze werd geweigerd. Het Vlaanderennummer kwam
er toch. Kijk, daar hangt ze, die Eva van Servaes. Toen Marnix Gijsen onlangs hier
was, zag hij ze met genoegen terug. De Gemeenschap heeft bestaan tot in 1941.
Laten we nu de dichter eens aan de tand voelen. Uw eerste bundel heet ‘Eksode’ en
de 23-jarige die u bent, voert daar voornamelijk gesprekken met zijn ouders en zijn
verloofde.
Het gaat daar in hoofdzaak over de liefde van een jonge
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man, die nog niet echt weet wat liefde is. Later zal dat uitgroeien tot het algemene
tema vrouw, leven en dood, kind. Volubile van tien jaar later b.v. zal als motto
meekrijgen: ‘L'amour et la mort n'est qu'une même chose.’
Ook het nationale tema wordt in die eerste bundel aangeraakt.
Ja. Het was eigenlijk het uitzingen, meer niet, van de idealen die de jonge man op
dat ogenblik bezielden. De titel is trouwens typisch: Eksode betekent immers uittocht
naar het beloofde land.
U laat zich daar kennen als een optimist die in een betere wereld gelooft.
Het was een heroïsche tijd: we zaten met de naweeën van de eerste wereldoorlog en
van het aktivisme. Het aktivisme heeft in ons vlees gebeten: denk maar aan Achilles
Mussche, die er later altijd nog trots op ging dat hij aktivist was geweest en toch in
de tweede wereldoorlog in het verzet stond. Bij Wies Moens was het de romantiek
van de gevangenis, het lijden voor een ideaal. Dat trof de jeugd. Er waren de
vlaamsgezinde studenten die te Leuven aan de deur werden gezet. En nog heel wat
andere feiten, die voor ons grotere dimensies kregen dan ze werkelijk hadden.
Staan er in die bundel gedichten waar u nog achter staat?
Nee. In de bloemlezing die in 1966 in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden
verscheen onder de titel Zonder berouw, is er uit mijn eerste bundel geen enkel
gedicht opgenomen.
In die eerste bundel is uw poëzie eigenlijk eerder een ritmisch wijdlopig proza. In
de tweede bundel ‘Reven’ streeft u naar meer beknoptheid en naar een meer krachtige
verwoording. Daarbij komt de gebondenheid van strofe en rijm. Was dat bewust?
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Ja. Dat maakte deel uit van ons streven naar meer koncentratie tegenover de
ongebondenheid waartoe de vrijheid van het zgn. expressionisme was verworden.
Ik bedoel bij de epigonen. Wij streefden naar meer vormelijke bezinning. U spreekt
over strofe en rijm. Die waren er soms bij, hoewel ik het rijm als iets zeer betrekkelijks
beschouw en zeker niet als nodig. Het is een klankwaarde die er mag zijn. Alleen
denken de meesten alleen aan het eindrijm, maar er zijn ook het voorrijm, het
middelrijm, het halfrijm, de assonantie, de alliteratie. Het is dus eerder naïef het
eindrijm te verwerpen en de andere te aanvaarden.
U bent uw hele leven met de twee vormen blijven spelen: de gebonden en de vrije
vorm.
Dat is echt niet een spel. Ik heb inderdaad nooit een van de twee volkomen uitgesloten.
Als ik een gedicht schrijf, weet ik zelfs vaak niet vooraf of het gebonden of vrij
wordt. Dat hangt af van de eerste woorden, die de aanloop zijn en onverwachts naar
boven komen ergens uit het onderbewuste. Men vergeet trouwens al te vaak dat het
vrije vers meer zelfdiscipline vergt dan het gebondene.
Credo, mijn derde bundel, is eigenlijk poëtisch proza, terwijl Het dode kindje Eric
en trouwens de volledige Drie suites zuiver strofisch opgebouwd zijn. Ook De
parelvisser, een eerste levensbalans. Maar je kunt toch beter niet proberen de
versvoeten te kontroleren. Die bundel is een poging om los te komen uit de beperking
van het kleine gedicht en uit het al te direkt lyrische, en zo is het een ballade
geworden. Verbroken zegel geeft dan weer een levensoverzicht, in verschillende
zangen. Na die bundel voelde ik evenwel dat die meer wijdlopige vorm ging
verstarren. Ik ging dan naar een uiterste soberheid, zelfs concisie streven. En zo
ontstond Tussen twee woestijnen. Ik deed geen afstand van wat ik als een
verworvenheid beschouwde, al dan niet aan een gezonde traditie ontleend,
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maar ik voelde me genoeg gebonden om vrij te kunnen zijn. Ook in de bundel
Magnetisch veld komen de twee vormen voor. Het is trouwens niet alleen een kwestie
van vorm maar ook van beelden, die in sommige gedichten van die bundel meer
gebonden zijn, in andere veel vrijer associatief, modern, experimenteel of hoe je het
ook noemen wilt. Ik meen dat ik de evolutie van de tijd heb bijgehouden zonder,
naar het woord van Shakespeare, tot de ‘fools of time’ te behoren.
U kiest dus niet tussen de traditionele en de progressieve literaire vormen?
Daar is voor mij geen verschil in. Traditie is voor mij niet nadoen wat anderen hebben
voorgedaan, het is iets dat met veel moeite verworven wordt. Het is het bewustzijn
dat het verleden in het heden voortleeft, dat het heden verleden wordt, dat het heden
niet mogelijk is zonder het verleden. Het is een inzicht in de dimensie tijd, waardoor
we onze eigen beperkte tijd kunnen situeren tussen verleden en toekomst, jawel ook
toekomst. Helemaal iets anders dus dan dat waarvan een voorwerp van kontestatie
wordt gemaakt. Dat men tegen de traditie opstaat, is trouwens op zichzelf al een
erkenning van de traditie, al houdt het een vervalsing in.
Wat men ook zegge, ik ben het eens met Thomas S. Eliot: de literatuur is als een
landschap: elk goed gedicht dat wordt geschreven, voegt aan dat landschap iets toe
en wijzigt het daardoor. Voeg een boom toe aan een landschap en heel het landschap
verandert. De dichter schrijft niet alleen met de eigen generatie in de knoken, hij is
een deel van al wat vóór hem is geschreven. Voor poëzie geldt maar één maatstaf:
het is poëzie of niet. Alleen zou ik niet te vlug de loftrompet steken voor verrassend
nieuw werk. In Vlaanderen ontdekt men gemakkelijk wonderkinderen, die dan worden
vertroeteld en over het paard getild. Ik heb er
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daar heel wat aan tenonder zien gaan. De Zwitserse moralist John Petit-Senn heeft
eens gezegd: ‘In de literatuur zijn de verwende kinderen van heden zelden de grote
mannen van de toekomst.’ De man heeft geleefd van 1790 tot 1870, maar zijn woorden
zijn nog altijd aktueel.
Terug naar uw eerste bundels. Er wordt wel eens gezegd dat u liefde koestert voor
het barokke mooie woord.
Barok, nu ja, wat is dat? Dat is trouwens niet altijd als een verwijt bedoeld. De barok
heeft ook meesterwerken voortgebracht. En ook bij Hugo Claus b.v. spreekt men
van barok.
Anton van Duinkerken heeft u trouwens eens ‘een juwelier van de taal’ genoemd.
Ja. Dat was in een artikel waarin hij de eerste versie van Het dode kindje Eric
vergeleek met de definitieve. Dat bundeltje beleefde namelijk vier edities.
Marnix Gijsen heeft uw eerste bundels bij hun verschijnen ongenadig afgekamd. Hij
verweet u dat uw verzen futloos waren en gemaakt.
Dat ging over Eksode en Reven en die kritiek kwam hard aan. Ik voelde ze als een
kastijding waarvan je de rechtmatigheid wel niet betwist, al probeer je je altijd te
verontschuldigen. Vooral daar een andere criticus, naar wie in die tijd eveneens
geluisterd werd, namelijk Urbain Van de Voorde, mijn debuut zelfs gunstig onthaalde,
als ik dat mag zeggen. Zie zijn boek Modern, al te modern, waarin hij trouwens
Marnix Gijsens Loflitanie van Sint-Franciscus grondig afbreekt. U ziet het: er is
niets nieuws onder de zon. In elk geval zijn er weinig kritieken die mij zo beïnvloed
hebben als die van Marnix Gijsen en ik ben er hem nog altijd dankbaar voor. En als
zo een beul - hij werd door sommige jongere dichters zo genoemd - zich later
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dan positief uitspreekt over je werk, dan heeft die uitspraak des te meer waarde.
Welnu, bij de volgende bundel heeft Marnix Gijsen zijn oordeel herroepen.
Na ‘Credo’ dan, want daarover was hij nog niet te spreken. Hij zegt dat dit soort
prozagedichten noch proza noch poëzie zijn.
Het was voor mij ook een experiment. Ik liep in die tijd hoog op met Tagore en met
Baudelaire's Poèmes en prose. Zodoende.
Marnix Gijsen spreekt zich dan inderdaad reeds positief uit over de bundel ‘Het
tweede land’ en citeert daar als goed gedicht een kort vers ‘dat kleur en reliëf heeft
en toch persoonlijk is gebleven’. De titel is: ‘Verdacht weerbericht’. Misschien wil
Ria Scarphout het even voor ons zeggen.
‘Om 't lis der avondkreken dauw,
twee farenstralen draaien om een wolk,
een vleermuis hapt de noten
van een glazen merellied,
op de stroom loeien twee boten
hun rauwe kreet, en ziet,
hoe dodelik plots de bomen dreigen
nu de wind zo laag is neergezonken.
Ik heb mij aan een groot verdriet bedronken
ge moet om mij niet zwijgen.’

Marnix Gijsen laat zich nog positiever uit over ‘Het dode kindje Eric’, een bundel
van 33 strofen, een ontroerende elegie.
Het gaat hier over een kindje van een vriend, dat ik nooit heb gezien. Ik heb alleen
de begrafenis bijgewoond. Het had trouwens maar twee maanden geleefd. Die dood
heeft me sterk aangegrepen, misschien vooral door het gemis aan
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een eigen kind. Eric werd geboren op Allerzielen, de dag waarop de doden worden
herdacht, en stierf op kerstdag, de hoogdag van de geboorte. Het kind was te mooi
om te blijven leven, zei men. Die gedachte greep mij zo sterk aan dat ik er het hele
heelal bij betrok. De kritiek noemde die ‘krans’ unanimistisch. Ik ben toen gaan
zoeken wat dat betekent.
Is het mogelijk daar het beste uit te lichten?
Het beste? Dat haal ik er echt niet uit. Laten we zeggen: iets illustratiefs. Nu, dan de
zevende zang waar het over de ouders gaat:
‘Zij bleven laat diep naar elkaar gebogen.
Zij dachten: zie, het slaapt, zei toen de Heer.
En deze zekerheid sloot hun ontstoken ogen:
zij hoorden het mirakuleuze woord niet meer.
Des morgens bloeiden donker op uit het vergeten
de bloemen der erkenning met hun zwaren geur
in schaarse stralen door de nauwe reten
der neergelaten luiken; de gesloten deur
liet duisternis en stilte rusten in de hoeken.
Viel over uw gelaat een ogenblik wat licht,
dan ging uw moeder om uw mond uw glimlach zoeken
en vond uw vader na lang staren eerst uw ogen dicht.’

Het verlangen naar een kind komt vaak terug in uw gedichten?
In vrijwel alle bundels. Het gedicht waarin dat verlangen naar een kind het meest
gelouterd tot uiting komt, is, althans voor mij, het gedicht Van Katharina in mijn
jongste bundel Het huis ten einde, misschien wel omdat ik het daarin niet uitdrukkelijk
belijd. En de aanleiding ertoe was
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eenvoudig een onbeholpen kindertekening. Ik zie ze nog voor me.
Ik stel voor dat we even stil zijn en naar Ria Scarphout luisteren.

Van Katharina
‘Het kind Katharina zit op
een tak van de katalpa,
haar knieën opgetrokken
tussen haar armen.
Dat is het enige bezit
waarvoor zij leven kan.
Als gij haar wenkt,
ontwaakte vrouw,
zit zij daar niet.
Wenk niet, nu zij
zo waarachtig is.
Ze mocht een schuilplaats
vinden in verleden
maar daar zocht zij niet.
Ze glimlacht naar mijn dood
die zij niet ziet.
Ze zit in de katalpa,
Katharina.
Ze komt er niet uit
want ze weet dat
ze niet geboren is.’

Wat is het tema van ‘Volubile’ (1939)?
Een tema is er niet. Wel liggen de aksenten op liefde, eenzaamheid en dood. Wat ik
daareven al zei: ‘L'amour et
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la mort n'est qu'une même chose.’ Of nog: ‘Le luxe suprême c'est la solitude.’ Dat
woord van Duhamel staat er ook als motto in.
Lissens noemt ‘Volubile’ en ook ‘Drie suites’ atmosferische droompoëzie. Bent u het
daarmee eens?
Dergelijke etiketten geven makkelijk aanleiding tot misverstanden. Oppervlakkig
gezien, zou men gedichten uit die bundels als atmosferisch kunnen omschrijven als
men er maar rekening mee houdt dat ze strikt teruggaan tot de werkelijkheden. Albert
Westerlinck heeft eens een studie over mijn werk gepubliceerd getiteld: Jan
Vercammen, dichter van de herinnering. Dat vond ik zeer goed gezien. Ik schrijf
alleen maar uit herinnering, ik reageer nooit onmiddellijk op een beleving of een
indruk. In de herinnering kom je min of meer los van de blote werkelijkheid. Voor
mij moet een beleving ‘verteerd’ zijn eer ze poëzie kan worden. Het woord dat ik
belangrijk vind in de poëzie is kristallizatie: poëzie is gekristallizeerde taal en je moet
iets de tijd geven om te kristallizeren.
De bundel ‘Drie suites’ bevat drie precieze gedichtengroepen: een herdruk van ‘Het
dode kindje Eric’, ‘Suite voor cello’ en ‘Het onderscheid der uren’.
Ik beschouw Het dode kindje Eric en Suite voor cello, dat er gauw op volgde, als de
eerste blijvende verworvenheid in mijn werk. Toen ik 55 werd, hebben ze het
beginvers van een gedicht uit Suite voor cello gekozen als motto van een intieme
viering. Een mooie herinnering.
En daar ik goed geïnformeerd ben, weet ik dat Ria Scarphout de keuze deed. Mag
ik nog eens op haar een beroep doen om ons het gedicht te laten horen?
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‘Hoe zai het voorjaar om u klaren,
dat alle winden zuivert in zijn licht?
Wat zal mij van uw wezen openbaren
de bloesemweerschijn op uw aangezicht?
Gij zijt slechts schemeringen doorgevaren,
uw blik was steeds een avond toegericht,
hoe zal het voorjaar om u klaren,
dat alle winden zuivert in zijn licht?
Zal dan uw mond de woorden nog bewaren
- o schrijn, altijd te schoon, altijd te dicht - ?
Of zal het sneeuwen van de kerselaren
te helder zijn voor uw verborgen evenwicht?
Hoe zal het voorjaar om u klaren?’

‘De parelvisser’ van 1946 behoort tot uw markantste oudere werk. U bent dan 40
en u maakt een batons op van uw leven.
Een wat eenzijdige balans dan toch. Ik vis parels op uit mijn leven, dat zijn enige
mooie ervaringen. Die bundel is dan toch inderdaad iets als een overzicht geworden.
Waarin u uw droomverlangen ironizeert.
Men kan het inderdaad zien als een reaktie op het verdroomde dat sommigen in mijn
poëzie vonden. De ondertoon is ook werkelijk hier en daar ironizerend.
Het is ook wat branieachtig. ‘En opdat hypokrieten zich zouden vermeien’ bezingt
u de schoonheid van de beminde tot in de details. ‘En men zinge die strofe vooral
niet te zacht’.
Wie ziet dáár in godsnaam nu nog iets gedurfds in?! Je moet alles in zijn tijd plaatsen.
Die bundel is wel van een
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doorgedreven muzikaliteit. Er komen zelfs heel wat muzikale termen in voor. Ik
hoorde het in mezelf als een lied. Ten andere, men heeft altijd gewezen op het
muzikale element in mijn werk.
Raymond Herreman meent daar een invloed in te ontdekken van Werumeus Buning.
Jawel, maar hij bedoelde enkel dat ik de balladevorm had verkozen, die Buning toen
zo suksesrijk beoefende. Het is toch al te duidelijk dat De parelvisser niets van b.v.
Maria Lecina heeft, noch in geest, noch in toon. Buning is me toen geen ogenblik
in de geest gekomen. Maar het behoort nu eenmaal tot de taak van een criticus
invloeden te ‘ontdekken’. Ten andere, Herreman was vol lof over de bundel.
Wil u zelf een fragmentje kiezen?
Een paar strofen dan, beginnend met: ‘Ik stapte in optochten’, een vers dat aan een
gedicht van Richard Minne kan doen denken maar het heeft niets met hem te maken.
U kunt er de badinerende, licht ironizerende toon in horen, - en ook hoe die steeds
overgaat naar een verstilling.
‘Ik stapte in optochten langs de straten
der zustersteden, drie lijk gij weet.
Toen zong ik van edele leuzen en breed
als een branding waren de warme vanen
van vuur en goud - en ons zingen was
het hosanna voor den zevenden messias.
Sindsdien begonnen en eindigden jaren.
Wij wandelen onder de lage maan,
wij glimlachen licht en verbergen een traan
om den zilveren tijd, toen wij kinderen waren.
Gij leidt nu mijn handen langs uw leest.
Nog nooit is de tijd zo snel geweest.’
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‘Verbroken zegel’, de volgende bundel die in 1951 verschijnt, is wel een afrekening
met het verleden.
Het is inderdaad een balans van een veertigjarige, maar van een heel ander standpunt
dan De parelvisser. De meest indringende bespreking van die bundel kreeg ik van
de toenmalige pater Brauns die hem een menselijk dokument van grote waarde
noemde! Dat beantwoordde volkomen aan mijn inzicht. Het was een systematisch
opgebouwd werk. De eenheid ervan ligt in het onderwerp: het verleden. Veertig jaar
kun je beschouwen als een halte die de gelegenheid biedt je leven een eerste maal te
overschouwen. Al meen ik, in tegenstelling met een ander dichter, dat wie veertig
wordt helemaal niet zichzelve kent, zelfs niet op zijn sterfbed. Dat staat er ook in.
U zocht daar naar verdieping en naar menselijk kontakt?
Waar De parelvisser meer een poëtisch spel is, graaft Verbroken zegel dieper. De
bezinning is sterker. En daarmede vel ik niet een oordeel over de poëtische waarde
van het werk. Dat laat ik aan anderen over. De ene zal zeggen: het tweede is
apollinisch, evenwichtig, vol zelfbeheersing en harmonie, dieper, en dus betere
poëzie. De andere zal zeggen: het eerste is Dionysischer, feller bewogen, uitbundiger,
en dus betere poëzie. Ik heb het tegen het redenerende ‘dus’.
Ik moet hier tegen het oordeel van Marcel Brauns het negatieve oordeel uitspelen
van Albert Westerlinck, die voor die bundel geen goed woord overbad.
Westerlinck heeft deze bundel inderdaad sterk negatief beoordeeld. Ik weet dat hij
in zijn reakties soms scherper is dan hij bedoelt. Maar sta me toe te zeggen dat zijn
kritiek er een met achtergronden was. Ik wil niet scherp zijn, maar persoonlijke
motieven in een kritiek vind ik beslist onaan-
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vaardbaar. En die waren er. Dat heb ik hem toen ook tamelijk agressief gezegd. Hij
is de enige geweest die zo afwijzend op die bundel heeft gereageerd. Hij neemt mij
sommige dingen kwalijk die hij bij anderen geredelijk aanvaardt, b.v. het feit dat ik
vaak de aanspreking ‘mijn vrienden’ gebruik. Wat heeft dat nu met poëzie te maken?
Vooral toch verwijt ik hem dat hij opzettelijk het menselijke, omdat precies dát hem
dwarszat, negeerde, wat pater Brauns integendeel beklemtoonde.
Uw titels hebben vaak een revelerende betekenis. Wat bedoelde u met de titel ‘Tussen
twee woestijnen’ (1958)?
Ik dacht aan de Niji, de vruchtbaar-makende rivier tussen twee woestijnen. De
woestijnen zijn voor mij de verloren jaren. De betekenis staat in het slotgedicht van
de bundel onder de titel Egyptisch geluk, waarin trouwens weer het onvervuld
verlangen naar een kind doorklinkt.
‘Het was een bovenal gelukkig kind,
We hadden het gedoopt
uit de palmen van onze handen, verblind
van Egyptisch geluk: tussen twee
woestijnen voert de Niji langs het huis
het middaggoud naar de zee
van nirwanaans geruis.’

In deze bundel zit heel wat levensfilozofie?
Daar heb ik nooit aan gedacht. Maar nu u de vraag stelt: het is de eerste bundel, meen
ik, waarin het aanvaarden van het leven zo duidelijk wordt uitgedrukt. Aanvaarden
betekent echter niet berusten, - integendeel zelfs. In deze bundel komen - net als in
de vorige - liefdesgedichten voor, die helemaal anders klinken dan vroeger. Ze zijn
meer bezonnen in verhouding tot de levensrealiteiten. De liefde
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is geen ontvluchting meer maar ze geeft een diepere zin aan de werkelijkheid en
tracht die meteen te verkennen.
Heeft de droom toch weer niet de bovenhand gehaald?
Allicht, maar dan toch een droom op grond van de werkelijkheid. Is poëzie trouwens
niet altijd een droom?
Wat deze bundel echter voor mij belangrijk maakte: hij was een experiment. De
meeste van deze gedichten waren namelijk oorspronkelijk veel langer en ik heb me
gedwongen alles te schrappen wat me niet essentieel leek, maar steeds zonder het
poëtisch fluïdum, als ik het zo noemen mag, af te snijden. Let wel, ik beschrijf een
pogen. In elk geval zijn het korte gedichten geworden. Het kost heel wat om bepaalde
dingen op te offeren maar ik wilde nu eenmaal tot het uiterste gaan. Ik dacht daarbij
enigszins aan wat Abbé Brémond ‘poésie pure’ noemde. Nadien heb ik me daarover
bezonnen en uitgemaakt dat poésie pure iets onbestaanbaars is, omdat poëzie in
wezen onzuiver is. Ze maakt immers gebruik van een materie - iets stoffelijks dus namelijk de taal en die is als elke materie in wezen onzuiver. Meer zelfs, het is precies
dat onzuivere, in deze betekenis althans, dat de menselijke aanspreekbaarheid van
de poëzie uitmaakt.
Dat inzicht blijkt uit de volgende bundel, Magnetisch veld, het besef namelijk dat
ik in Tussen twee woestijnen te ver was gegaan, althans volgens mijn ‘eigen aard’,
die ook zonder h goud waard is.
Piet Thomas vindt ‘Ophelia’ een der mooiste gedichten van deze bundel. Vindt u dat
ook?
Ik vind het een zeer goede keuze want het is het grondgedicht van de hele bundel,
en daarom staat het vooraan. Wat u levensfilozofie noemde, ligt dáár helemaal in.
Ondanks alles ben ik het leven, dat gij duizelig ontvloodt. Ik moet u beminnen ondanks
alle beperktheden van het
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leven, ondanks de dood. Een aanvaarding die, zoals ik zei, geen berusting is.
Zou Ria ons ook dat gedicht willen laten horen?

Ophelia
‘Ophelia, wit licht diep in het water
en de verrukkelijke wonde van uw mond.
Uw duistre woorden werden dierbaar later
wanneer ik plotseling hun zin verstond.
Gij ziet het licht niet, want uw open ogen
zijn afgesloten met de schaduw van de dood,
o duisternis in hun verzonken bogen.
Ik was het leven dat gij duizelig ontvloodt.
De tijd beweegt zich traag als vinnen
van zilvervissen en ontstellend bloot.
Ophelia, nog moet ik u beminnen,
wit licht, verlokking tot de dood.’

De bundel ‘Magnetisch veld van’ 1967 was dan de weg terug.
Noem het gerust zo. Maar dan in de zin die ik daareven, hoop ik, duidelijk heb
gemaakt. Er zit helemaal geen eenheid in die bundel, dat is al te merken aan de
ondertitels: Moeder, Kind, Hellas, Vreemde vlaggen, Wetenschappen, Tonale
strofegedichten. Er is ook een reeks Verzamingen, een woord dat ik uit een
bijbeluitgave heb gehaald: ‘hij verzaamde met haar’, wat toch iedereen begrijpt.
Mag ik naar uw voorkeur vragen voor een gedicht?
Liever naar de voorkeur van iedereen. Dat is Ballade voor moeders dragers. Ik spreek
daarin de dragers aan die de kist van de lijkwagen naar de kerk en vandaar naar her
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graf dragen. Men heeft me verteld dat het gedicht tijdens de begrafenis van koningin
Elisabeth op de televisie werd gezegd. Verder wordt het steeds geciteerd als een van
mijn beste gedichten. Ik wens dat niet te betwisten.

Ballade voor moeders dragers
‘Ik weet, de wolken vallen stil van regen,
de priesters wachten aan de holle poort
met alle rekwisieten voor de zegen,
met lange zangen en verheven woord.
Elk staat gereed met velerlei gebeden,
de kleine klok zit vol verlopen nacht,
de klepel wiegt verroest uit zijn verleden,
doch, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet dat haar verkilde bloed gescheiden,
dat elke zenuw, alle merg versteven is,
dat is voorgoed verdord het medelijden
aan mond en oog, dat wat door handen is
gedaan vergeefs besteed aan deze leden
die, langzaam leeggeleden, worden weggebracht:
geen heden is er nog voor dit verleden,
doch, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet dat ik niet altijd trots en vreugde,
o lang niet altijd heb gewekt in haar,
dat over heldendaden, over deugden
ik schoon gesproken heb in 't openbaar
en anders niets, en dat ik onverlegen
veel minder vaak bereikt heb dan betracht.
Zij bad voor mij, maar wat heeft zij verkregen?
Doch, dragers, draagt haar zacht.
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Ik weet dat menigten van honger sterven
in India, Mongolië en veel nabijer ook,
en dat miljoenen slechts ontbering erven,
dat een woestijn ontstaat uit as en rook,
dat elke drift ons deze tijd kan drijven
naar grenzen waar wij worden omgebracht,
dat zelfs wellicht geen boom zal overblijven,
doch, dragers, draagt haar zacht.
Ik weet dat zon een maan verruklijk schijnen
en dat er zachte vrouwendijen zijn
die dieper dan de golven kunnen deinen,
dat wij hun namen geven aan de wijn,
aan al wat ons vervoert; dat allerwege
naar verten wegen voeren, dat een nageslacht
eenmaal niet meer zal knielen om een zegen,
doch, dragers, draagt haar zacht.
O prinsen, dragers, prinsen van prinsessen,
gij, zij, wij allen hebben dag en nacht
om elke dorst van geest en lijf te lessen,
des, dragers, draagt haar zacht.’

In 1971 verscheen dan uw jongste bundel: ‘Het huis ten einde’, honderd gedichten.
De titel is weer symbolisch?
Vroeger bestond er halfweg tussen dorp en stad een café dat het huis ten halven
heette. Op weg naar de stad of op de terugweg naar huis bleven de dorpelingen daar
even rusten. Voor mij is dit het huis van mijn bestemming: in dit huis wil ik voortaan
leven en er ook sterven. Wie een huis bouwt, doet dat om erin te leven. Is er wel
iemand die daarbij denkt: ook om erin te sterven? Nu, daar dacht ik wél aan. Het is
een bundel doodsverkenningen geworden. Ik wilde me zo vertrouwd maken met
mijn dood dat hij mijn geestelijke leefwereld niet meer zou kunnen verstoren,
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namelijk door hem bij elk element van de bouw en van de omringende werkelijkheid
te betrekken. Ik zeg wel: mijn dood. De bundel draagt als motto het vers van Rilke:
‘O Herr, gib jedem seinen eignen Tod.’ Aangezien de tijd niet bestaat - al is hij een
fiktie die ons verstand nodig heeft -, bestaat mijn dood reeds nu, heeft hij altijd
bestaan. Maar toch kan de mens zijn dood niet kennen. Eigenlijk begint hij te sterven
op het ogenblik dat hij ontvangen wordt. Het discursief verstand werkt bij dergelijke
belevingen vertroebelend. Dood laat zich niet door redenering verkennen. Ik voelde
mij om zo te zeggen ‘zweven’ ergens waar onderbewustzijn bewustzijn wordt. Nu
ja, dat kan alleen maar worden uitgedrukt in associatieve beelden, die hun poëtische
vorm krijgen door een gevecht met de mogelijkheden van de taal.
Het eenzaamheidsgevoel is wel een hoofdmotief in uw poëzie en dat verrast toch wel
een beetje bij een man die op sociaal verkeer gesteld is.
Ik meen inderdaad dat ik niet asociaal ben. Maar eenzaamheid zie ik niet als een
ontzegging van menselijk verkeer, niet als doel, maar als een middel ter beveiliging
van eigen leven. In Verbroken zegel staat daarover dit vers: ‘Slechts om rein te zijn
zullen wij eenzaam worden en om milder terug te keren’. En ook dat andere: ‘Ons
brood wordt brood in de gemeenschap van de dis en de dromen’, een vers dat de
beeldhouwer André Taeckens daar op die gietijzeren haardplaat heeft geboetseerd
en geïllustreerd. Het is dus niet de romantische eenzaamheidsdrang van de puber,
ook niet de ascetische eenzaamheid van de monnik, maar de verrijkende eenzaamheid
waaruit men altijd terugkeert. Met andere woorden: slechts wie eenzaam kan zijn,
kan ook echt sociaal zijn. Ik zeg wel echt, dus niet een kuddemens. Net zoals slechts
vrij kan zijn wie gebonden kan zijn.
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Is het uit liefde voor de eenzaamheid dat u het essay van Montaigne: ‘Over de
eenzaamheid’ hebt vertaald?
Ik vind het een prachtig essay waarin dezelfde gedachte overheerst: de verrijkende
eenzaamheid.
Het woord ‘elegisch’ komt nogal eens voor als er over uw poëzie wordt gesproken.
Ja, en meestal bedoelt men daar iets anders mee dan wat het woord betekent, wat
trouwens vaak het geval is in de kritiek. Ik heb een voorkeur voor poëzie die
incantatorisch is, zingend-bezwerend. Men stelt daar de zogenaamde spreekpoëzie
tegenover. Maar in de grond is elk waarachtig gedicht incantatorisch. Het vreemde
kind van Jacques van Hattum - zo maar een voorbeeld dat me toevallig te binnen
schiet - is blijkbaar een spreekgedicht en toch is het ook sterk incantatorisch.
U noemde daareven Rilke. Ik heb de indruk dat u erg veel van die dichter moet
houden.
De kritiek heeft meermaals gewezen op een verwantschap van sfeer, maar nooit op
enige invloed. De poëzie van Rilke heeft mij geestelijk beïnvloed, niet als fenomeen.
U hebt een vertaling gemaakt van de ‘Mirèio’ van Mistral en die heeft u een
onderscheiding bezorgd.
Dat wil zeggen, daardoor ben ik lid geworden van de Felibrige, het
dichtersgenootschap van de Provence. Ik ben daar de enige Vlaming. Die aanstelling
gebeurt voor buitenlanders maar na een streng onderzoek. De neef van Mistral, een
advokaat, die ook Frédéric Mistral heet, heeft de vertaling niet laten doorgaan zonder
daarover het oordeel te hebben gevraagd van professor Kukenheim, hoogleraar in
de langues d'oc te Leiden. Kukenheim heeft geantwoord dat de vertaling buitengewoon
goed geslaagd was, dat de
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lyrische vlucht van sommige del en zelfs te vergelijken was met die van de auteur
zelf.
Nu, dat lidmaatschap brengt mee dat ik in de Provence, trouwens een uitverkoren
land voor mij, overal hartelijk word ontvangen als l'ami de Mistral. De figuur van
deze dichter is daar ten andere springlevend: alle vijf voet stoot je op een citaat van
hem ergens op een muur of een rots.
Men heeft ooit beweerd dat er een korrespondentie zou hebben bestaan tussen
Gezelle en Mistral. Ze hebben wel iets gemeens. Niet alleen zijn ze in hetzelfde jaar
geboren maar beiden hebben van een streektaal een literaire taal gemaakt. Alleen
maar is het Westvlaams niet echt een taal op zichzelf, het Provençaals wel. De
nalatenschap van Mistral werd enkele jaren geleden vrijgegeven, maar men heeft
geen enkel spoor van Gezelle ontdekt, zoals er ook bij ons in het Gezelle-archief
geen spoor is van Mistral.
U hebt heel wat vertaald. Wat beschouwt u als uw beste prestatie?
Die vertaling van Mistral heb ik rechtstreeks uit het oorspronkelijke gemaakt, maar
dan toch met behulp van een Franse vertaling, om me al te veel opzoekingen te
besparen.
Toch was dat niet mijn moeilijkste vertaling. Maeterlinck was veel moeilijker. Er
lagen soms drie, vier woordenboeken voor me en het gebeurde wel eens dat geen
enkele woordelijke vertaling me gepast leek. Dat verplichtte me een heel ander woord
te gebruiken om in de geest van de auteur te blijven. Ik vertaalde van hem fragmenten
uit La vie des abeilles, Ruusbroec l'Admirable, L'Oiseau bleu, La vie des fourmis,
Mona Vana, enz.
*
In de hal van deze woning staat een mooi naakt van André Taeckens, dat moot afsteekt
tegen de brandstenen wand.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

130
Van Anto Diez hangen hier een Moederdroom, een naakt en een liggende vrouw.
Aan een andere wand ook twee naaktfiguren, maar dan van Rik Slabbinck, en
verder nog een verrukkelijk tableau met twee meisjes door Hubert Malfait.
De beide muren van de lange middengang hangen vol schilderijen. Wij halen er
voor u even deze naakte vrouw van Maurice van Saene uit, het schilderij met popes
door Paul van Hoeydonck, het huis van de gastheer gezien door Hélène Riedel en
een lino van Michel Bracke van Gent, waarop als onderschrift staat: Er zal wel iets
uit de lucht vallen.
Boven de kop van Guido Gezelle hangt nog een naakt van Rik Slabbinck, dat uit
zijn akademietijd dateert.
*
Ria Scarphout, u bent lerares voordrachtkunst en in die funktie hebt u spreekgedichten
nodig. Heeft Jan Vercammen spreekgedichten geschreven?
Ria Scarphout
Een voordrachtkunstenaar moet niet alleen spreekgedichten maar allerlei gedichten
kunnen vertolken, al is het waar dat sommige beter overkomen, zelfs van dezelfde
dichter. Maar b.v. de Van Ostaijen van de latere bundels kan evengoed overkomen
als laten we zeggen Minne of Van Nijlen of anderzijds Claus b.v.
En wat Jan Vercammen betreft, die heeft inderdaad ook, al is het niet zoveel,
spreekgedichten geschreven.
U hebt onlangs een bloemlezing uitgegeven onder de titel ‘Prosit Proza Poëzie’. Dat
zijn gedichten en prozateksten om te zeggen.
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Ria Scarphout
Inderdaad. Eigenlijk een deklamatorium. Bij de keuze moesten naast de literaire
waarde ook de mogelijkheden tot vertolken in aanmerking worden genomen.
Hebt u daarin gedichten van Jan Vercammen opgenomen?
Ria Scarphout
Natuurlijk. En niet vooral spreekgedichten.
Welke dichters hebben de beste spreekverzen geschreven?
Ria Scarphout
De beste? Daar kan ik slechts op antwoorden als u me daarvoor enkele weken de tijd
geeft. Daarbij, elke dag zal ik andere namen opgeven.
U hebt in Brugge een beweging gesticht die u graag zou uitbreiden over het hele
land.
Ria Scarphout
Ja, ik zou graag mijn stichting ‘Jeugd en Woord’ zien uitgroeien tot een tegenhanger
van ‘Jeugd en Muziek’, met dit verschil dat de leden zelf optreden. Ik heb reeds met
twee groepen proeven genomen. Ik sta soms verbaasd over de kreatieve mogelijkheden
waarvan zij blijk geven.
*
De lange middengang van deze gelijkvloerse woning loopt uit op de werkkamer van
de gastheer.
Als de gastheer aan zijn groot stevig bureau zit, voelt hij een hele wand boeken
staan in de rug en ziet hij er staan in de vele boekenkasten voor hem.
Hier ook hangt een tekening van Slabbinck, een boomgaard, en een ets van Frans
Dille, Lente.
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Verder nog o.a. de houtsneden die Nelly Degouy heeft gemaakt als illustratie bij de
Drie suites. De houtsnede ernaast is van Jozef Cantré en stelt de beeldhouwer voor.
*
U bent een erkend schrijver voor de jeugd voor wie u verhalen en gedichten hebt
geschreven. Ook u hebt, net als Jean Ray, met dat soort werk gedebuteerd bij de
Goede Pers in Averbode.
Jean Ray is er met zijn Nederlands werk tot aan zijn dood gebleven. Voor mij was
het slechts een aanloop. Mijn werkelijk debuut is bij Desclée de Brouwer te situeren,
waar ik de eerste Nederlandse afdeling, ‘De Kinkhoren’, nu ‘Orion’, op gang hielp
brengen.
‘Zeepbellen’, een bundel kindergedichten, word bekroond met de Michel Levieprijs.
Hebt u nog meer bundels van die aard?
Ik ben ik en De muis in de klok. Verder bestaat er ook een grote bundel liederen voor
kleine en grotere kinderen, Als een vogel droomt, met 60 teksten van mij, door een
twintigtal Vlaamse komponisten op muziek gezet. Ria Scarphout heeft ze verzameld
ter gelegenheid van mijn 60e verjaardag en Ray Gilles heeft er tekeningen voor
gemaakt. Het is een royale uitgave, die buiten wedstrijd werd bekroond als het mooiste
kinderboek.
Er zijn dan uw verhalen. Wat zijn uw tema's?
Ik zit niet aan bepaalde tema's vast. Ik heb alleen geprobeerd met mijn verhaaltjes
een van de grootste tekorten van onze kinderliteratuur wat aan te vullen: het
schromelijk gebrek aan humor. De meeste van mijn kinderboeken hebben een
humoristische inslag. Wij vergissen ons grondig als we denken dat onze kinderen
niet gevoelig zijn voor
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humor, zelfs wel voor kolder en anachronisme. Wij doden vaak het gevoel voor
humor in hen, omdat we het hun allemaal zo serieus opdissen. Men wil de kinderen
zogezegd voorbereiden op het latere leven maar men vergeet dat de kinderen nu
reeds leven.
Welke eisen stelt u aan een kinderboek?
Dezelfde als aan een boek voor volwassenen. Schrijven voor kinderen vergt wel een
zekere aanpassing en beperking, maar dat schept geen fundamenteel verschil. Het
moet in elk geval als een volwaardig literair genre worden beschouwd. Dat kunnen
we nog van andere landen leren. Het is een moeilijk genre. Men slaagt er slechts in
voor zover men zich terug kan plaatsen in zijn eigen kindertijd.
Wat is uw beste kinderboek?
Ik weet het niet. Ik schrijf eigenlijk het liefst kinderverzen. Wat dat genre betreft,
gebeurt het te vaak in Vlaanderen dat mensen die zich niet kunnen doen aanvaarden
in de literaire wereld, zich toch nog altijd goed genoeg achten om voor kinderen te
schrijven, vaak met pedagogische bijbedoelingen, die niets met poëzie te maken
hebben. Ik veroordeel dat ongenadig. De morele waarde van een kindergedicht ligt
in zijn schoonheid en niet in de moraal die er wordt bijgesleurd. Mensen die gedichten
schrijven voor kinderen, hebben veel te leren van volksrijmpjes, bakerverzen en
liedjes bij spel, die helaas stilaan in het vergeetboek geraken. Ik ben er nu enkele
honderden aan het bewerken of als grond voor eigen stukjes te gebruiken, ook uit
andere taalgebieden. Een gedicht voor kinderen is een stukje taalspeelgoed: ze moeten
ermee kunnen spelen zodat ze er ook plezier in hebben. Zo leren zij het best met
‘literaire’ taal omgaan.
Ik ben tegen het klassieke opzeggen: van buiten leren en om de beurt opzeggen is
alleen maar goed om alle poëzie
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te doden. Als de kinderen een versje graag hebben, kennen ze het al gauw vanzelf
van buiten. Men vergeet te veel dat het kind wel in een eigen wereld leeft, maar dat
het ook verlangt naar de volwassenheid, wat het trouwens ook toont in zijn spelen:
het speelt onderwijzer, vader, moeder, dokter. Het kind wil niet aangesproken worden
alsof het een mini-mens zou zijn. We moeten het kind tegemoettreden maar niet om
ons bij hen in hun wereld op te sluiten, maar om uitzichten te geven. Als we een kind
naäpen, vindt het ons belachelijk. Het verlangt niet dat wij ons aanpassen in die zin,
het verlangt zich aan ons aan te passen. Zelfs adolescenten nog wantrouwen een boek
waarvan uitdrukkelijk wordt gezegd dat het speciaal voor hen werd geschreven.
U hebt met dezelfde bedoeling ook toneel geschreven voor kinderen.
Dat heb ik vooral met praktische bedoelingen gedaan. Ik was tijdens de oorlog
direkteur van het jeugdteater te Brugge en wij hadden een tekort aan goede teksten.
Later werden die ook elders in jeugdteaters opgevoerd. Het zijn meestal originele
bewerkingen van bekende sprookjes.
Ik wil hier toch ook nog even een operette vermelden omdat de Vlaamse Televisie
van het boek een populair feuilleton heeft gemaakt. U hebt uit het tweede deel van
Jef Scheirs' Filosoof van Hagem een operette gedistilleerd: ‘In vijf keren’, met muziek
van Jef Zegerman.
Dat is de schuilnaam van een bekend Vlaams komponist, die dit als een amusementje
beschouwde. Jef Scheirs was de eerste schrijver met wie ik na Wies Moens kontakt
had. Hij beschouwde zichzelf als een soort zedelijkheidsapostel en hij had er ook
alles van. Zijn boek De filosoof van Hagem is in de grond een verbitterd boek. Wij
hebben er
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een vrolijke operette van gemaakt met volkse wijsheid en gezond boerenverstand.
U had het daareven over ‘De Kinkhoren’. U bent dus ook uitgever geweest?
Cum grano salis. In het begin van de oorlog begon de uitgeverij Desclée de Brouwer
met een Nederlandse afdeling die ‘De Kinkhoren’ heette. Jan François moest die
uitbouwen maar hij werd ziek en hij vroeg mij dan om hem voor de duur van zijn
ziekte te vervangen. Die ziekte duurde wat langer dan verwacht en zo heb ik de eerste
werken van ‘De Kinkhoren’, nu uitgeverij ‘Orion’, in her licht gezonden. Ik heb daar
verschillende reeksen gesticht: de romanreeks Korenaren, reeksen kinder- en
jeugdboeken: Goudvinken, Zilvervissen e.a.
U bent meer dan twintig jaar sekretaris geweest van de Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen, dan ondervoorzitter en tenslotte voorzitter, tot er zich in de schoot
van die vereniging incidenten voordeden. Waar stond u?
Zoals gewoonlijk en zoals reeds gezegd: tussen de twee oppositiegroepen, daar ik
zag waar het op uit zou draaien en om te trachten tot een vergelijk te komen. U kent
de feiten: zogenaamde linkse jongeren vormen een front voor de bestuursverkiezing
van 1972. Als reaktie komt er een offensief van het Christelijk Vlaams
Kunstenaarsverbond, dat vijf op de zes mandaten in de wacht sleept. Ik heb dat
spelletje rechts-links ergeriijk gevonden, want hoeveel zgn. rechtsen zijn in de grond
links en hoeveel zgn. linksen rechts. Je kunt zelfs de scheiding tussen gelovigen en
vrijzinnigen niet volhouden want er zijn vrijzinnigen die geloven en gelovigen die
niet praktizeren. Het moest eigenlijk alleen een kwestie van personen zijn, die de
nodige kwaliteiten bezitten om een vereniging als de V.V.L. te leiden. Bij elke
frontvorming werd daar praktisch geen rekening
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mee gehouden. Men schermt ook vaak ten onrechte met het woord demokratie, vooral
als men tot een meerderheid behoort. De meerderheid beveelt, daar kornt het op neer.
Als reaktie heb ik het misschien wel wat al te kordate aforisme gelanceerd: de
meerderheid heeft altijd ongelijk. Mijn ervaring leerde mij namelijk dat de
meerderheid altijd op nivelleren uit is. Ik geloof niet in een demokratie van het aantal.
Demokratie is een kwestie van geesteshouding.
Bij de botsing ben ik het eerste slachtoffer geworden. De twee partijen gaven mij
de verzekering dat hun campagnes niet tegen mij waren gericht. Integendeel, zeiden
ze. Ik had de uitslag kunnen voorzien en vrijwillig ontslag nemen. Ik heb echter geen
vaandelvlucht willen plegen.
Er is ook de tegenstelling ouderen-jongeren, in de grond een vervalsing. De V.V.L.
werft geen leden maar op eigen initiatief heb ik altijd de jongeren ertoe aangezet lid
te worden om in de vereniging hun stem te laten horen. Ik heb hen er bij passende
gelegenheid op gewezen dat het snobisme was bij geen enkele vereniging te willen
aansluiten, in de grond een uiting van een omgekeerde bourgeoismentaliteit. Een
gezonde vereniging dient trouwens haar bestuur voortdurend te verjongen maar niet
ineens, want in dat bestuur is ook een zekere traditie nodig, al was het maar terwille
van de informatie, b.v. om te weten wat er vroeger werd gedaan en geprobeerd en
met welke resultaten. En ook om vergissingen te voorkomen.
Beslist verkeerd was een tweede campagne van het C.V.K.V. in 1973. Er was
reeds een uitgesproken katolieke meerderheid in het bestuur en het had dus geen
nieuwe kandidaten mogen voordragen. De meerderheid heeft het immers toch voor
het zeggen, hoe klein ze ook is. En ze was niet klein. Het verkeerde bleek onmiddellijk
uit het resultaat: 11 op de 12 bestuursleden waren C.V.K.V.-kandidaten. Dat resultaat
was echter ook te wijten aan de afwezigheid van opvallend veel vrijzinnige jongeren
na ‘De Nacht
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van de Poëzie’. Men moet niet jammeren als men zijn verplichtingen niet nakomt.
Maar met dat al was de V.V.L. in een onmogelijke positie geraakt. Dat vonden zelfs
de C.V.K.V.'ers, een paar fanatici uitgezonderd. Vier katolieke bestuursleden, door
het lot aangeduid - dus niet omdat ze de minst bekwamen waren - namen ontslag om
een verkiezing van vrijzinnigen mogelijk te maken. Er waren er bij die het vrijwillig
deden en dat waren precies zij wier naam de beste klank heeft in de literaire wereld.
Het is altijd spijtig als men tot dergelijke lapmiddelen zijn toevlucht moet nemen.
Ondertussen had zich een dissidente groep van vrijzinnigen gevormd die naast de
V.V.L. een nieuwe vereniging wilde oprichten. Ik heb hun duidelijk gezegd dat ik
die dissidentie als een bar slechte oplossing beschouwde, vooral daar op dat ogenblik
de stichting van het Fonds voor de Letteren op grond van een statuut voor de schrijvers
op goede weg was. Als zo een dissidente groep inspraak eist, dan kunnen de Scriptores
Catholici hetzelfde doen. En overmorgen nog andere schrijversverenigingen,
gespecializeerde en gewestelijke. Wat zal dan de uitspraak van de dissidente groep
nog waard zijn, daargelaten dat daaruit een warboel van je welste zou ontstaan? Er
is maar één behoorlijke mogelijkheid: een werkelijk pluralistische V.V.L. met in het
bestuur bekwame mensen.
Laten we hopen dat het gezond verstand het haalt. - Er is nog een andere aktiviteit
waarmee u af en toe in de kijker komt. U bent de promoter of de manager - wat moet
ik zeggen? - van de artistieke weekends bij gravin d'Hespel in Beernem. Hoe zijn die
er gekomen?
De grond van de zaak is een boek van Hubert van Outryve d'Ydewalle, de eerste
echtgenoot van de gravin en neef van de goeverneur. Dat boek had als titel Adel in
Vlaanderen. Het werd geschreven vóór de tweede wereldoorlog, maar
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verscheen erna, door de zorgen van zijn vrouw die behoort tot een oud Waals adellijk
geslacht. De schrijver ontleedt het fenomeen van de vervreemding tussen adel en
volk. Hij vindt het nutteloos het schuldprobleem te stellen. Ik meen trouwens dat er
aan beide zijden van schuld kan worden gesproken. Hij meent dat de adel nog een
rol kan spelen in het rijke kulturele leven van het Vlaamse volk wanneer die adel tot
het volk gaat, afziet van alle ‘kasteprerogatieven’ en een dienende taak op zich neemt.
De auteur, die ook burgemeester van Beernem was, werd tijdens de oorlog als
gijzelaar weggevoerd en is omgekomen tijdens het vervoer naar een koncentratiekamp
op het einde van de oorlog. Het tragische is dat hij pas overleden was toen hij zou
worden vrijgelaten. Zijn stoffelijk overschot was reeds naar Brugge overgebracht
toen zijn vrouw nog niet op de hoogte was van zijn dood. Hij ligt nu begraven in het
park van het kasteel en op zijn graf staat deze zin: Hij is gevallen als een heer.
Na zijn dood ging zijn vrouw het genoemde boek als een testament beschouwen,
maar ze vroeg zich af wat ze doen kon om dat testament uit te voeren. Ze liet mij via
haar rentmeester Albert Vermeire, die toen haar leermeester Nederlands was, om
een onderhoud vragen. Het resultaat was dat ik met hem deze weekends zou
organizeren. Het eerste heeft plaatsgehad in 1951 en de gravin heeft toen deze
historische woorden uitgesproken: Eindelijk zal dit kasteel tot iets dienen.
Sommigen - onder meer van het hof - hebben erop aangedrongen dat het kasteel
ook ter beschikking zou worden gesteld van franstalige kunstenaars. De gravin heeft
daar negatief op gereageerd en gezegd: Het is mijn wens dat ook in Wallonië dergelijk
initiatief zou worden genomen, maar dit kasteel ligt in Vlaanderen en behoort aan
Vlaamse kunstenaars.
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Wat is dan uiteindelijk de bedoeling?
Kunstenaars van de meest verschillende disciplines samen te brengen om elkaar en
elkaars werk beter te leren kennen en aldus tot samenwerking te komen. Dat die
samenwerking er werkelijk kwam, daarvan zou ik treffende voorbeelden kunnen
geven. Maar dat zou ons te ver voeren.
Er zijn op die weekends ook dodelijke vijandschappen bijgelegd. Dat was o.m.
het geval met Jozef Cantré en Hubert Malfait. Die hadden een grondige hekel aan
elkaar, om het zacht te zeggen. Ze werden toevallig op hetzelfde weekend uitgenodigd
en Cantré wilde niet komen als hij hoorde dat Malfait er ook zou zijn. Ik heb hem
kunnen overreden. Toevallig werden ze dan nog op dezelfde kamer ondergebracht
want het gebeurt wel dat er twee op één kamer logeren, omdat het kasteel dan toch
geen hotel is. Zij hebben het 's nachts uitgepraat en 's ochtends zijn de twee mannen
arm in arm beneden gekomen. Ik moet bekennen dat ik erdoor ontroerd was. En de
anderen met mij.
Ik zou u nog meer dergelijke anekdoten kunnen vertellen. Tijdens heel het weekend
beschikken de gasten over het kasteel en de gravin houdt zich diskreet op de
achtergrond, terwiji ze het verloop met levendige belangstelling volgt. Voor haar is
het weekend geslaagd als haar genodigden zich gelukkig hebben gevoeld.
Hoeveel weekends zijn er al geweest?
62. Het 63e komt nu in oktober. Er zijn daar al zowat 600 verschillende artiesten te
gast geweest, waaronder de meest vooraanstaande als Streuvels, Teirlinck, Walschap,
Lampo, Daisne, Hugo Claus, om niet-jongeren te noemen. Ook koningin Elisabeth
en koningin Fabiola zijn er geweest, prins Karel en verschillende ministers van Neder-
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landse Kultuur. Deze weekends zijn iets onvervangbaars geworden in het Vlaamse
kultuurleven.
U bent zeer aktief in het kultureel leven van de provincie en lid of voorzitter van vele
verenigingen. Waarom doet u dat?
Eigenlijk terwille van de vriendschap, wat echter wel eens meer tot ontgoochelingen
leidt. Maar ook omdat ik de solidariteit beschouw als een zeer belangrijk element in
ons huidig socio-kultureel leven, te meer dat aan deze solidariteit zo vaak tekort
wordt gekomen. Ik beschouw die aktiviteit als een dienende funktie, waaraan ik ten
andere veel voldoening geniet, ondanks alle onprettige ervaringen.
U hebt geen televisietoestel omdat u geen tijd hebt om naar de televisie te kijken,
maar u bent toch gepensioneerd?
Ik heb nog nooit zoveel werk gehad als sinds ik gepensioneerd ben. Ik heb nu
anderhalf jaar gewerkt aan een boek over Brugge. Ik kreeg als opdracht: het moet
iets zijn dat nog niet bestaat, dus geen historisch-wetenschappelijk werk en ook geen
toeristische gids. Zo iets vraagt natuurlijk heel wat voorafgaande studie want het
moet dan toch zowel historisch als eigentijds betrouwbaar zijn. Daarbij moest het
zoveel foto's als tekst bevatten. Gelukkig vond ik in Jaak de Meester een meesterlijke
fotograaf. Daarbij stond de uitgever erop dat ik het ook in het Frans zou schrijven.
Dat heb ik gedaan met voortreffelijke hulp. Maar nooit meer wil ik zo iets doormaken.
Binnenkort verschijnt een Engelse vertaling.
Verder werk ik druk aan vertalingen van Jacques Prévert, waar veel vraag naar is,
omdat zijn teksten zich zo goed lenen om gezegd te worden.
Dat alles in afwachting dat ik weer gedichten ga schrijven.
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‘Bij wijze van zeggen’ is een bundel aforismen van u. Krijgen we ten afscheid daaruit
wat wijsheid mee?
- Men moet overal water in zijn wijn doen, in Vlaanderen vooral wijwater.
- Vrouwen schijnen rechtzinniger als ze liegen dan wanneer ze de waarheid
zeggen.
- Hoeveel vrouwelijke deugdzaamheid ontstaat uit mannelijke onbehendigdheid.
- Waarom een blauwe roos willen maken als de rode nog niet volmaakt is?
- Wie slechts aan zichzelf denkt, denkt aan niet veel.
Maar let erop dat in de inleiding staat: ‘Ik was van zins onwaarheden te schrappen,
maar toen bevond ik dat precies deze waar zijn.’
Uitzending: 24 september 1973.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

142

Dr. Annie Romein-Verschoor
Rosa Spier Huis
Esseboom 2, Laren (Noord-Holland), Nederland
Laren, een gemeente in de nabijheid van Hilversum, ligt in een schilderachtige
omgeving. Het is waarschijnlijk het oudste dorp van het Gooi en ontwikkelde zich
van een dorp van schapenhouders en wolwevers tot een zeer gezochte woonplaats,
o.a. door kunstschilders. Het dorp bezit een fraaie driehoekige brink - zoals het plein
in de kom van het dorp hier heet - en daar is nog de ‘koeswaard’ of vijver waarin
vroeger de schapen werden gewassen.
Aan de brink ligt ook de Sint-Jansbasiliek, de Nederlands Hervormde kerk waarvan
de toren uit 1500 dateert. Oude huisjes staan er nog aan de Pijlsteeg, het Melkpad
en het Zeveneind.
Laren is een druk bezochte zomerverblijfplaats. De fraaie, nog ten dele ongerepte
natuur trok verschillende sanatoria aan en in de omgeving staan ook veel moderne
landhuizen.
In het centrum van het dorp brengt een hertenpark poëzie en beweging.
Niet ver daar vandaan bevindt zich het Rosa Spier Huis, dat in 1969 werd gebouwd
op initiatief van de Nederlandse
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harpiste Rosa Spier: het is een tehuis waar oudere kunstenaars en intellektuelen
kunnen wonen en werken.
*
U bent op 4 februari 79 jaar geworden. Kunt of moet u van uzelf zeggen: eenzaam
maar niet alleen?
Dat kan ik alleen al niet zeggen omdat ik drie kinderen en zeven kleinkinderen heb.
Verder heb ik gelukkig nog veel vrienden, ook al ontvallen je er veel als je ouder
wordt, dat zit nu eenmaal in de natuur. Wel ontstaat er een grotere afstand met de
kinderen: wij leven niet meer in de tijd van het drie generaties-gezin, waarin de oude
mensen nog een funktie hadden in het bedrijf. Vele jonge mensen vertrekken trouwens
van een a priori en zeggen: met die oude mensen is niet te praten. Voor hen staat het
van tevoren vast dat oude mensen trutten zijn!
Toen ik de titel van het boek van koningin Wilhelmina citeerde, dacht ik aan het
geestelijke werk dat de eenzaamheid wellicht kan vullen.
Dat is natuurlijk ook wel zo. Ik moet overigens eerlijk bekennen dat ik het boek van
koningin Wilhelmina niet gelezen heb. Dus moet ik raden wat zij ermee bedoelt. Ik
dacht dat zij ermee bedoelde dat zij in haar positie altijd wel op een eenzame hoogte
had gestaan, maar in het geloof zekerheid en troost voor die eenzaamheid had
gevonden. Inderdaad is het zeker dat als je ouder wordt, het ontzettend veel waard
is als je nog werk hebt. Ik zou me geen raad weten zonder mijn werk. Maar dan moet
ik er wel bij zeggen dat het werk moet zijn waar je plezier in hebt. Want er zijn
natuurlijk een heleboel mensen die als ze 65 worden, met een zucht van verlichting
de deur dichttrekken van de fabriek of het bureau of wat ook waar ze gewerkt hebben.
Ik heb u dat eens veel sterker horen formuleren, tenminste
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ik heb dat gelezen in een interview. Daar stond in: als ik mijn werk niet had, ging ik
tegen het plafond.
Zo is het inderdaad. De grote illuzie van de ouderdom is dat men dan eens zal doen
wat men graag doet, maar dan heeft men het vaak verleerd omdat we in de loop van
ons leven zo op het werk zijn gedrukt. Kijk maar naar het kind: dat speelt van nature
maar wordt dan verplicht schoolwerk te maken met het gevolg dat het het spelen
afleert. Als iemand 65 wordt, dan zeggen ze: we moeten de mensen leren spelen, we
moeten ze leren kreatief te zijn, maar dat bestaat dan voor de meesten in knippen en
plakken. Eike mens zou heel zijn leven door kreatief moeten zijn en op latere leeftijd
zou hij het nog wat meer moeten zijn.
Onder de kop ‘Eenzaam maar niet alleen’ hebt u in ‘De Nieuwe Rotterdamse Courant’
in november 1969 een artikel gepubliceerd en daarin vertelt u dat Marx het in 1848
al had over de vereenzaming van de mens.
Ja, maar Marx heeft daar natuurlijk niet mee bedoeld de vereenzaming van de ouder
wordende mens, die in zekere zin in de natuur ligt, maar hij heeft het over de
vereenzaming van de mens in onze huidige maatschappij. Je kunt dat in een
vergelijking heel scherp stellen: in de agrarische samenleving leef je met de mensen
met wie je werkt. Op een dorp kent iedereen iedereen, je praat en lacht en doet alles
met de mensen waarmee je samenwerkt. In de stad is dat anders: daar lopen mensen
bij honderden tegelijk een fabriekspoort of de ingang van een kantoor in zonder
mekaar te kennen. In hun werk zelf is het vaak verboden met mekaar kontakt te
hebben, te spreken. Vaak weten ze niet hoe hun buren heten daar in de flat 12 hoog.
In een oude werkplaats had je menselijk kontakt: in de moderne fabriek werkt de
mens acht uur zonder menselijk kontakt. Als mensen van het land naar de stad komen,
leven ze in de nabijheid van veel
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meer mensen maar ze hebben veel minder menselijk kontakt. Dat is weer zo een
probleem voor sociologen en psychologen.
De Nederlandse televisie heeft hier onlangs een merkwaardige uitzending gegeven
in dat verband: gedurende een half uur zag je een man hetzelfde werk doen, zoals
dat gebeurt aan de lopende band: hij pakte een dopje uit een bakje, een ander uit een
tweede bakje, schoof die in mekaar en gooide het geheel in een derde bakje. Het was
demoralizerend. Aan het end werd aan de kijkers gezegd: als dit u te pletter verveelt,
denk er dan even aan dat deze man dit werk al jarenlang acht uur op een dag doet.
Hebt u er een remedie tegen?
Dat is het probleem. We gaan hoe langer hoe meer automatisch doen. De mensen
gaan hoe langer hoe minder werken: de werkdag van 12 uur werd teruggebracht tot
8, niet alleen omdat de arbeiders tegen de te lange werkdag hebben geprotesteerd,
maar ook omdat er geen werk genoeg was om die 12 uur te blijven vullen. Als je in
die richting doordenkt, dan weet je dat er een tijd komt dat de mens nog 4 of 6 uur
per dag zal werken omdat zoveel automatisch kan. In de tijd die wordt vrijgemaakt,
krijgt de mens de gelegenheid een beetje zichzelf te blijven, ik bedoel, iets te blijven
van het kind dat hij geweest is en dat spel en werk kombineerde. We zullen opnieuw
moeten leren spelen. Het klinkt fantastisch maar het zit toch dicht bij de werkelijkheid.
Nu hoor je af en toe dat ze kursussen gaan opzetten voor mensen die 65 worden om
zich kreatief bezig te houden. Dat leer je niet meer als je 65 bent. Maar je blijft het
wel doen, misschien in een wat rustiger tempo, als je het je leven lang gedaan hebt.
We moeten af van die ontzaglijke eerbied voor het werk. Wie niet werkt, zal niet
eten. Daar berust voor een groot deel de minachting voor de oude mensen op. Er
wordt trouwens nog veel werk gedaan dat
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zo kan wegvallen: denk maar aan al dat werk dat er gestoken wordt in al die
welvaartrommel die we zo graag kwijt willen.
U hecht dus veel waarde aan het spel. Wat is spel dan voor u?
Eigenlijk alles wat je doet, niet om je brood te verdienen, maar uit een zekere behoefte
aan bezigheid en daar valt alles onder. Dat is niet alleen een spelletje doen, maar dat
is ook lezen en naar muziek luisteren en iets met je handen doen en zelf iets maken
wat je moot of leuk vindt.
Dus zelfs eventueel werken?
Zelfs eventueel werken, maar dat moet je dan met plezier doen.
U bent geboren in Hatert, een gemeente die ik voor de eerste keer in mijn leven hoor
noemen, maar ik heb al achterhaald dat ze bij Nijmegen ligt. U hebt op vele plaatsen
gewoond: Nederlands-Indië, Den Helder, Rotterdam, Kopenhagen, Amsterdam,
Groet en nu Laren en ik sla waarschijnlijk plaatsen over. Voelt u zich met een
landschap verwant of verbonden?
Wij hebben zo gezworven, tenminste in mijn jeugdjaren, omdat mijn vader bij de
marine was en telkens overgeplaatst werd. Dat betekent dat wij gewoonlijk in
havensteden zaten. En ik hang erg aan de kuststreek. Ik vind het hier bijvoorbeeld
eigenlijk te hoog.
Gebrek aan water?
Ja, ik zit graag over het water uit te kijken. Maar ik ben nu eenmaal hier
terechtgekomen en dat moet je nemen.
En Hatert?
Dat is toevallig. Mijn vader was op zeker ogenblik in dienst
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op een marinerivierschip dat in Nijmegen lag gestationeerd en zo komt het dat ik
toevallig in Nijmegen ben geboren, want verder heb ik met Nijmegen niets te maken.
Ik ben er anderhalf jaar of zo wat geweest en verder heb ik gewoond in Vlissingen,
in Den Helder, in Indonesië, altijd in kustplaatsen. Toen ik in Amsterdam
terechtkwam, bracht ik elke vakantie met mijn man door aan de kust. Dat is dan
geeindigd met het huis dat we in 1954 hebben laten bouwen in Groet, een gemeente
benoorden Alkmaar die aan de kust ligt. We zijn daar definitief gaan wonen in 1959
en ik ben er gebleven tot in 1969. Toen ben ik naar hier gekomen.
U bracht uw jeugd gedeeltelijk door in het toenmalige Nederlands-Indië.
Dat kwam ook omdat mijn vader marine-officier was. Ik ben er vijf jaar geweest,
van mijn elfde tot mijn zestiende jaar, de tijd dus van de middelbare school.
Betekent die tijd nog iets voor u of heeft hij voor u iets betekend?
Erg veel en het gekke is dat ik er helemaal geen plezierige tijd heb gehad, want ik
had er bijna doorlopend malaria. Ik had ook heel gauw een weerzin in die koloniale
maatschappij, waar de kleine Hollandse kliek, met haar hooghartig zelfbesef, praktisch
geen kontakt had met de Indonesische wereld. Misschien begreep ik dat nog niet
helemaal als kind maar ik had er toch een instinktieve weerzin in. Ik voelde me er
niet thuis.
Achteraf heb ik het gevoel gehad dat ik er ontzaglijk veel van geleerd heb doordat
je het begrip krijgt van twee werelden. Je weet wat een Aziatische wereld is, wat een
buitenEuropese wereld is en daar heb je ook als historicus zoveel aan, want je ziet
in de tijd dergelijke verschillen. Als je in Indonesië groot geworden bent en je gaat
over de middeleeuwen lezen, dan denk je van allerlei dingen: hé, dat is

Joos Florquin, Ten huize van... 11

148
Indonesisch of Aziatisch! En andersom hoor je vaak van mensen, die in de
geschiedenis thuis zijn en die in Azië komen of in Afrika, zeggen: dat is middeleeuws!
Daardoor zie je dat de mensen op heel verschillende wijzen kunnen leven en denken
en dat ze allebei in hun recht zijn.
Het eerste boek dat u hebt geschreven, heet ‘Aan de Oedjoeng’ (1928). Dat is een
meisjesboek en herinnert wel aan die tijd neem ik aan?
Oedjoeng is de kaap of hoek ten noorden van Soerabaja. De marinebasis was daar
gevestigd en dat was een heel eind van de Europese stad. Die noordelijke punt vormde
een heel eigen wereld en in dat boek heb ik mijn herinneringen aan die jaren verteld,
met wat fantazie opgevrolijkt dan.
Later hebt u aan dat land een ernstiger boek gewijd, als ik het zo mag zeggen: ‘Met
eigen ogen’. U bent later opnieuw in Indonesië geweest met uw man.
We zijn er in '51-'52 geweest. Mijn man had al in de twintiger jaren geschreven dat
die koloniale relatie verbroken moest worden en daardoor was hij vrij bekend onder
de Indonesiërs. Die hebben hem toen uitgenodigd om daar kolleges te geven en ik
ben er lezingen gaan houden en toen hebben we daar een klein jaar gezeten. Ik vond
dat een heel interessant weerzien: er waren nog allerlei dingen die je herkende en
natuurlijk ook allerlei dingen die vernieuwd waren. Het is zo'n aparte sfeer dat je
toch nog het gevoel krijgt thuis te komen als je dat weerziet.
Uw indruk was positief, dacht ik?
Ja. Nou moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn met zo'n woord positief, want tenslotte
is het een land dat op een bepaalde manier eeuwenlang verwaarloosd werd; daarbij
is het een heel groot en moeilijk te regeren land omdat het
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geweldig uit mekaar ligt met die ontzaglijke hoeveelheid eilanden. Daar kan je niet
in een paar decennia wat van maken. Dus er ontbrak natuurlijk verschrikkelijk veel.
Dat was kort na de onafhankelijkheid?
Ja, dat was nog onder het Soekarno-regime en ik had de indruk dat de leidende figuren
toen veel meer bereid waren over hun eigen tekorten te spreken dan nu. Ik had niet
de indruk dat Indonesiërs ontzettend op hun teentjes getrapt waren als er maar even
een aanmerking gemaakt werd. Wij hebben daar vaak zitten praten met mensen uit
de regering en die, met een openhartigheid waar wij zulke ogen bij opzetten, vertelden
wat er allemaal aan mankeerde. Dan zeiden wij tegen mekaar: daar heb je nou de
zwijgende oosterling. Want die bestaat niet, die zwijgende oosterling! Het zijn alleen
maar mensen die achterdochtig waren voor de overheersers.
U bent heel uw leven een overtuigde socialiste geweest. Dat hebt u wel niet van huize
uit.
U begrijpt wel dat dat niet precies in de lijn lag van het militaire milieu waar ik uit
kom. Niet dat mijn vader zo een militair was, hij was eerder een technicus. Hij was
helemaal geen politiek man: hij was wat je toen liberaal noemde, in de oude zin dus.
Want nu is dat wat anders. Ik heb de indruk dat de liberalen van nu typische
belangenpartijen vormen. Toen was liberaal: vrijzinnig en iedereen het zijne gunnen.
Voor vader waren alle mensen gelijk. Ik kan mij niet herinneren dat hij er enig
bezwaar tegen had dat ik de socialistische kant opging. Hij zal dat wel vreemd
gevonden hebben maar hij heeft er zich nooit druk over gemaakt.
Hoe komt het dat u een eigen politieke weg bent opgegaan?
Het begin zat natuurlijk al in het antikolonialisme. Dan heb
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ik bovendien op Soerabaja een geschiedenisleraar gehad, dat was zo een begenadigd
docent en een overtuigd socialist. Ik heb het eigenlijk pas achteraf begrepen wat ik
daar allemaal van meegenomen heb. Ik ben tot mijn 19 jaar thuisgebleven, de tijd
van de HBS, plus nog twee jaar voor het staatseksamen. Daar niemand bij mij thuis
lid was van een politieke partij, was ik het ook niet.
Toen ik in 1914 in Leiden aankwam, ben ik terechtgekomen in een radikale groep.
In 1917, na de Russische revolutie, gingen jonge mensen niet naar de NSDA, die ons
te aftands leek, maar je werd lid van de kommunistische partij. Samen met mijn man
ben ik dan ook lid van de CPN geworden.
Maar u bent uit de kommunistische partij getreden circa 10 jaar later, in '27.
Ja, getreden is een mooi woord, we zijn er uitgegooid.
Het klinkt in elk geval minder mooi.
Ach, het is moeilijk in het kort te zeggen hoe dat gekomen is maar het kwam hierop
neer. Wij hadden in Nederland een kleine autochtone kommunistische partij. Die
werd na de Russische revolutie opgenomen in een groot wereldverband met Moskou
aan het hoofd. Dat betekende dus dat je een heel streng geordende, min of meer
dogmatische partij-formatie kreeg en dat lag ons helemaal niet. En als je tegen
bepaalde dingen ‘neen’ zei, dat kwam niet te pas, dus dan ging je d'er uit.
Het was dus geen avontuur à la Henriëtte Roland Holst?
Neen, het was ten eerste niet zoals je dat wel van andere mensen gezien hebt, die
ineens omslaan en heftig anti worden. Wij bleven marxist, wij hadden alleen bezwaren
tegen die partijorganizatie en tegen veel wat er later in Rusland gebeurde. Maar
Henriëtte Roland Holst was een veel idea-
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listischer figuur dan wij: zij had zich daar ik weet niet wat voor schone dromen
allemaal bij voorgesteld. Toen ze met de praktijk in kontakt kwam, was ze
ontgoocheld en teleurgesteld en is ze langzamerhand overgegaan, of heeft zich een
troost gezocht, ik weet niet hoe ik het formuleren moet, in de religie.
U hebt in Leiden Nederlands en geschiedenis gestudeerd. Wie heeft daar de grootste
indruk op u gemaakt?
Dat moet wel Huizinga geweest zijn. Natuurlijk niet omdat we ons zo verwant voelden
om zijn ideeën.
De Huizinga van ‘Herfsttij der Middeleeuwen’?
Jawel. Kijk eens, ik vind Herfsttij der Middeleeuwen een geweldig boek en de hele
historische opvatting daarvan bewonder ik wel. Maar zoals hij in zijn latere werk
naar voren komt, in In de schaduwen van morgen en dergelijke boeken, nee, dat lag
ons qua ideeën helemaal niet. Het blijft toch altijd geweldig geschreven, hij was een
groot schrijver. Maar wat Huizinga altijd voor ons is geweest, is enorm. Mijn man
zei jaren nadat hij al lang geen kollege meer liep bij Huizinga: als ik wat geschreven
heb, dan vraag ik me altijd af wat Huizinga daarvan gevonden zou hebben.
Dat is een heel kompliment voor Huizinga. En voor uw man eigenlijk ook. Trouwens,
Huizinga's teorie van de homo ludens moet u ook toch nog aanspreken, dacht ik. Dat
sluit een beetje aan bij wat we straks zeiden.
Ja. Ik heb ook kollege gelopen bij de slavist Nico van Wijk, die Russisch gaf. Dat
was toen de enige professor die op menselijke voet met de studenten omging. Die
kon je zeggen: kom eens langs en als je wat bij hem ging vragen, vroeg hij je om
binnen te komen en dan bleef je daar tot 2 uur 's nachts zitten praten. Als je ergens
zat te eten en
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Van Wijk kwam binnen, dan schoof hij zonder komplimenten bij. Dat was bij een
andere hoogleraar niet denkbaar.
Ik las ergens dat u en uw man in de jaren '20 de reputatie hadden de intellektuele
provo's te zijn van die tijd. Wat zit daar achter?
Het is moeilijk om zo'n nieuw woord terug te verplaatsen. Het was natuurlijk wel
zo, maar dat waren niet wij alleen, dat was een hele groep in Leiden. Je was de ‘rooie’
en ik weet wel, als we langs de studentensociëteit liepen, mijn man en ik - die heel
braaf verloofd waren en er helemaal niet over dachten om niet behoorlijk te gaan
trouwen - waarom zouden we niet, zeiden we altijd -, dan kregen we van de jongelui,
die daar op de stoep zaten, te horen: het vrije huwelijk! Nou ja, dat deed geen pijn.
U hebt heel uw leven nauw samengewerkt met uw man professor Jan Romein. Wat
bracht u eigenlijk samen, als dat geen indiskrete vraag zou zijn?
Neen, dat is helemaal niet indiskreet want we studeerden allebei in Leiden, we zaten
op dezelfde kolleges, we zaten in hetzelfde dispuut, we brachten mekaar 's avonds
thuis na het dispuut, we kwamen langzamerhand in diezelfde radikale
studentenverenigingen terecht. Dus genoeg gelegenheid om kontakt te krijgen.
En is die samenwerking spontaan gekomen, want u wordt geciteerd als een voorbeeld
van samenwerking?
We hebben natuurlijk in het begin artikeltjes die we schreven van mekaar gelezen.
Mijn man heeft in zijn studententijd dat toen befaamde boek van Romain Rolland
vertaald Jean Christophe en ik heb toen ijverig meegeholpen aan de korrektie van
de proeven. Maar dat vind ik toch nog geen vorm van samenwerking. Echt gaan
samenwerken zijn we pas gaan doen in 1934 en dat is helemaal toevallig gekomen.
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Mijn man had in 1933 zo een zware inzinking, dat hij niet meer kon werken. Het
leek echt een reddeloze toestand. Hij raakte toch langzaam uit de put maar er moest
wat aan gedaan, want wij leefden van wat we samen schreven. Toen mijn man dan
toch weer aan 't werk kon, kwam de uitgeverij De Haan met de opdracht een
Nederlandse geschiedenis te schrijven. Toen mijn man na de bespreking thuiskwam,
zei hij: dat kan ik niet aan. We hebben dat samen bepraat en ik weet niet meer van
wie het eerste woord kwam, maar toen hebben we besloten te gaan samenwerken en
dat is zo dan verder gegaan. Wat de een schreef, las de ander en omgekeerd: dat liep
door mekaar en bracht ook nieuwe ideeën aan. Toen hij aan zijn laatste groot werk
begon, de twee delen van Op het breukvlak van twee eeuwen, zei hij me: doe toch
mee. Ik heb daar een paar kleine hoofdstukjes voor geschreven. Na zijn dood heb ik
het dan moeten voltooien en het is dan ook maar vijf jaar na zijn afsterven verschenen.
Uw man was een eminent historicus. Ik mag wel duidelijk stellen dat zijn werk een
uitgesproken marxistisch karakter heeft, in marxistische geest werd geschreven.
Dat is ongetwijfeld zo. Van huize uit was hij doopsgezind en die mensen krijgen
vaak een sociale instelling mee. Hij zei altijd dat hij via Heinrich Heine bij de
socialisten was terechtgekomen. Hij had een jaar teologie gestudeerd en had zoveel
Heine moeten lezen, dat hij er zijn geloof bij had verloren. Dat zei hij tenminste zo.
Wat was bepalend of markant voor zijn levensvisie?
Hoe zou ik dat omschrijven? Hij was dus doopsgezind van huis uit. Ik weet niet of
het u als Vlaming zoveel zegt als het ons zegt, maar...
...protestant eigenlijk.
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Ja, maar het is toch wel een heel bepaalde vorm van protestantisme, het is een soort
van ruimdenkendheid, zachtzinnigheid, maar tegelijkertijd ook zeer vasthoudend
aan de overtuigingen. En gekombineerd met die reputatie van dat marxisme is hij
vaak door mensen die hem slecht kenden, aangezien voor een soort dogmatische
doordrammer. Zijn leerlingen weten wel beter. In het begin waren die nog wel even
verbaasd maar op de duur zijn ze het heel gewoon gaan vinden dat hij b.v. tegen ze
zei, als ze over het een of ander onderwerp wat wilden weten: je moet dat boek lezen.
Ze keken eerst heel gek, want het was een boek van een man die in zijn ideeën
hemelsbreed van hem verschilde. Maar hij vond dat een knap historicus, hij vond
dat die man in dat specialisme goed thuis was en dan sprak het vanzelf dat hij dat
boek wou en geen ander. De mensen hadden altijd het idee dat hij al zijn leerlingen
naar het marxisme dreef en dat was het laatste wat in zijn hoofd kwam. Een
propagandist was hij helemaal niet.
Maar als historicus heeft hij ook kontroversen gehad met andere historici, en ik
geloof dat zijn politiek-maatschappelijke visie daar een rol in gespeeld heeft.
Dat is natuurlijk altijd de neiging als iemand een bepaald systeem aanhangt, al doet
hij dat nog op zo'n ruime manier, dan wordt hij daarop vastgenageld. En je wordt
vaak vastgenageld niet op wat je zelf denkt, maar wat de anderen denken dat je denkt.
Dus het is altijd: Romein die marxist, die zegt dat en dat; dat kan hij niet menen
want... Enz. En dan was er nog een punt: mijn man heeft hier eigenlijk de teoretische
geschiedenis geïntroduceerd. Dat is nu een gangbaar woord geworden in de
wetenschap, ook internationaal. Maar toen wekte dat bij veel van zijn kollega's een
zekere ergernis. Vernieuwing wekt altijd een beetje ergernis. En daar waren dus veel
kontroversen over en ja, achteraf zeg je wel eens: waarom eigenlijk?
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Wat is het beste boek van uw man?
Nou, ik dacht wel dat laatste Op het breukvlak van twee eeuwen, waarvan nu ook
een Amerikaanse editie verschijnt.
Dat is verschenen jaren na zijn dood. De uitgave hebt u ook verzorgd?
Ja. Daar heeft hij jaren aan gewerkt, hij was er in de oorlog al aan bezig. Zijn
bedoeling was er drie delen van te maken. In dat boek staan heel wat teoretische
essays verwerkt want hij is vooral een teoretisch historicus geweest. Hij stond op het
standpunt dat de geschiedenis, doordat de mensen er steeds meer kennis over kregen,
bezig was in allemaal veldjes te vervallen: ekonomische geschiedenis,
kultuurgeschiedenis enz. En hij zei: we moeten een totalitaire geschiedenis hebben,
niet in de zin van Hitler natuurlijk, maar een geschiedenis die het geheel omvat en
de samenhang van die gebieden ziet. Dus een geschiedschrijving met totaliteitsvisie.
Toen heeft hij geprobeerd om over een korte periode, waarin zich een heel duidelijke
omslag in het Europese kultuurleven voordeed, te kijken of hij op al die terreinen
parallelle lijnen kon vinden. In de periode rond en om 1900, zo ongeveer van 1885
af tot de eerste wereldoorlog, zag hij het herfsttij van Europa, mede als gevolg van
het ontwaken van Azië. Hij is dus begonnen met over 42 gebieden de geschiedenis
van die periode te behandelen en dat is een hele reeks geworden: politieke
geschiedenis, ekonomische geschiedenis, de geschiedenis van alle wetenschappen,
van het geloof en het ongeloof, van de kunsten, van elke kunst apart, van de
vrouwenbeweging, het toneel, het socialisme. De grote eruditie die hij als
kultuurhistoricus bezat, is hem daar van groot nut geweest.
Het was dan zijn bedoeling in een derde werk een teoretische beschouwing te
maken waarin de samenhang tussen al deze verschijnselen zou worden bestudeerd.
Aan dat derde
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is hij nooit toe gekomen. Toen hij stierf, was het boek klaar op een paar hoofdstukken
na. In het begin had ik gezegd: het is jouw boek, daar doe ik niet aan mee. Maar toen
hij dat laatste jaar ziek was en zijn tempo vertraagde, zei hij: waarom kan je ook niet
een paar hoofdstukken doen? Dus ik had voor zijn dood er ook al een paar geschreven.
Na zijn dood kwam de uitgever bij me en zei: wil je het afmaken? Ik heb gezegd:
jawel, die paar hoofdstukken, maar dat derde deel kan ik niet, ik ben geen teoreticus.
Mijn man had daar ook geen aantekeningen over gemaakt. Hij zei altijd: dat heb ik
allemaal in mijn hoofd, dat schrijf ik zo op. Dat is niet gebeurd. Die twee delen zijn
uitgegeven en ik heb dus die ontbrekende hoofdstukken geschreven. Zijn latere
opvolger, professor Brants, die tot het laatste zijn assistent was geweest, en mijn
oudste zoon hebben me geholpen met het werk wat mij erg slecht ligt: de biografie
en het register. En zo hebben we het voor mekaar gekregen met mekaar. Mijn oudste
zoon Jan is kartograaf en woont nu in het huis in Groet.
En de andere kinderen?
Een tweede zoon is geoloog en woont in Haarlem. Mijn dochter is geografe maar ze
doet er niet veel meer aan. Zij woont in Amsterdam.
*
In het Rosa Spier Huis betrekt dr. Annie Romein-Verschoor twee kamers, die op de
tuin uitzien.
In de zitkamer staan de eigen meubelen, die er een plaats vonden.
Aan de wand hangt een portret van professor Jan Romein, getekend door Toon
Kelder en van dezelfde kunstenaar is er ook nog een stilleven.
Verder hangen er portretten van kinderen en kleinkin-
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deren. Van een van de kleinkinderen schilderde Jacob Kuyper dit portret.
Dan is er nog een ets waarop het Joodse kerkhof van Praag staat afgebeeld en een
achttiende-eeuwse tekening met een gezicht op Groet.
In de werkkamer staat wat er van de omvangrijke biblioteek overschoot.
Aan deze werktafel tikt dr. Annie Romein-Verschoor haar artikelen zelf. Groter
werk schrijft ze met de hand. Foto's met de kinderen en de kleinkinderen vormen
hier weer de achtergrond.
Dit Chinees schilderij op papier is een geschenk van Eddy du Perron: het stelt een
groepje wijzen voor waarop de goden welgevallig neerkijken.
*
Voor mij en voor nog velen in Vlaanderen is de naam van uw man en ook de uwe
synoniem met het boek. ‘De Lage Landen bij de zee’, dat ik al als negentienjarige
bezat en las. Het verscheen in 1934.
En er is nu pas een nieuwe geheel herziene druk van verschenen. Dat is dan de vijfde.
Wat betekent herzien?
Wij hebben altijd getracht met het boek bij te blijven en als het nodig was, deden wij
een beroep op een specialist. Zo werden in de eerste druk al twee
ekonomisch-historische hoofdstukken opgenomen van prof. dr. P.J. Bouman en twee
van dr. O. Noordenbos over het geestelijk leven in de 18e en de eerste helft van de
19e eeuw. In de vierde druk, die in 1961 verscheen, werd een hoofdstuk ingevoerd
over oorlog en bezetting in de jaren 1940-45.
Wat op de Vlamingen indertijd een grote indruk maakte, was de majestueuze ondertitel
van het boek: ‘Geïllustreer-
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de geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfziji’. Dat wees
duidelijk op een Groot-Nederlandse geschiedschrijving.
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik moet u toch een beetje teleurstellen. Wij
waren en ik ben geen Groot-Nederlander, wat je daaronder verstaan mag. Dat neemt
niet weg dat ik het voortreffelijk vind dat de Vlamingen weer hun eigen taal veroverd
hebben, mag je wel zeggen, en zich een eigen plaatsje in de kultuur hebben veroverd.
Maar wij zien het toch als historici zo, dat na de sluiting van de Schelde de wegen
van Noord- en Zuid-Nederland zo uiteengelopen zijn, dat je dat niet meer als een
natie kan beschouwen en dat je ook, wanneer je er een geschiedenis van wil schrijven,
toch vervalt in deelgeschiedenissen die je dan bij mekaar in één band stopt. Zo is het
ook met dit boek gegaan. Maar er is verder nog een hele, eigenlijk onplezierige
geschiedenis aan verbonden. De uitgever had met ons afgesproken dat het een
geschiedenis over Nederland zou zijn. Dat betekende voor ons en voor hem
aanvankelijk Noord-Nederland. Hij stond in die tijd financieel niet erg sterk en had
het idee om met dit boek in een hele grote oplage en tegen een betrekkelijk lage prijs
er weer ineens bovenop te komen. Toen heeft hij de onvoorzichtigheid begaan om
te bedenken: wacht eens eventjes, ik kan dat boek ook in Vlaanderen kwijt. Hij kwam
dus op een keer bij ons en zei: kijk eens, in de middeleeuwen valt die geschiedenis
toch al samen, kunnen jullie er nou niet een paar hoofdstukken bijlappen over de
17e, 18e, 19e eeuw en dan kan ik dat boek ook in Vlaanderen verkopen. Toen zeiden
wij: nee. Ten eerste vinden wij het niet één geheel, maar bovendien vinden we dat
we de Vlamingen dan onrecht zouden doen als ze daar in zo'n hoekje geduwd werden.
Ja, kwam toen het hoge woord er uit, maar ik heb het al in Vlaanderen aangeboden.
En ik ben ‘erledigt’, zoals hij graag zei, wanneer
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dat niet doorgaat. Zo werden we voor het blok gezet en voor dat argument zijn we
bezweken. Daar wij die stof zelf niet grondig konden behandelen, werd een beroep
gedaan op dr. Rob. van Roosbroeck en Herman Vos, die in twee hoofdstukken de
Vlaams-Brabantse geschiedenis sinds de middeleeuwen behandelden, een te schamele
aanbreng voor dat boek. Het resultaat was een walgelijk kompromis. Voor de
middeleeuwen was het wel goed maar in de hoofdstukken van de 17e eeuw af kwam
Vlaanderen tekort in het boek. De 19e eeuw is helemaal niets en de 20e komt er niet
in voor. Bij de herdruk is het dan echt ons boek geworden. Op Van Roosbroeck
konden wij geen beroep meer doen omdat het bleek dat hij in de oorlog fout was
geweest en Herman Vos was inmiddels gestorven. We hebben ook niet naar anderen
gezocht maar gezegd: laten we het nou liever weer terugtrekken op een Hollandse
geschiedenis. Dat is het ware verhaal.
Alweer een jeugdilluzie die ik kwijt ben.
Ik vind het erg droevig voor u, de waarheid klinkt niet altijd leuk.
Eigenlijk dekt de titel de lading niet meer.
Het is niet meer van Duinkerken tot Delfzijl maar van Cadzand tot Delfzijl, maar de
hele bijtitel is weggevallen, Dit doet niets af aan mijn respekt voor de rechten die de
Vlamingen hebben veroverd, dat wil ik er nog eens duidelijk bij zeggen. Ik ben blij
dat ze die veroverd hebben, want zij waren in de 19e eeuw een sociaal verdrukte
meerderheid. Daar zijn we het wel gloeiend over eens.
Van deze ‘Lage Landen’ wordt gezegd dat het een marxistisch-getinte vaderlandse
geschiedenis is.
Ik zou bijna zeggen: ik zou het wel willen want dat was iets wat ver boven onze
macht lag. Je zou ontzaglijk veel
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voorstudies hebben moeten maken om werkelijk die zaak vanuit marxistisch oogpunt
te bekijken en dat is onmogelijk. We hebben dat hele boek in ruim een jaar geschreven
en het is nog hard werken geweest. Het is natuurlijk in die zin marxistisch, dat het
een boek is dat door marxisten geschreven is en dat ze dus b.v. ook iets toegepast
hebben als, laat ik maar zeggen, een soort gelaagdheid in de maatschappij van een
ekonomische geschiedenis, een sociale, een politieke en een kulturele... Dat wel. Dat
hebben we telkens weer voor een nieuwe periode herhaald: er komen telkens vier
hoofdstukken achter elkaar die deze vier gebieden beslaan.
Van ‘De Lage Landen’ verscheen een pocketuitgave in vier delen. Met dezelfde tekst?
De tekst was ongewijzigd maar de uitgave was een mislukking. De illustraties vielen
veel te klein uit in dat kleine formaat. Het was een poging om het boek goedkoper
op de markt te brengen maar het maakte niet veel verschil uit.
Van de grote uitgave verscheen nu een vijfde druk, weer herzien.
Een aanmerkelijk herziene druk en dat was echt nodig, want het eerste hoofdstuk
gaat over de geologie van Nederland waarover de inzichten totaal ondersteboven
gegooid zijn. Dat kon ik niet, ik ben geen geoloog. Dus daar heb ik mijn jongste zoon
bijgehaald die geoloog is. Toen kwam er een hoofdstuk, twee hoofdstukken eigenlijk,
die allemaal gaan over de nieuwste archeologische vondsten en hoe die hele
voorgeschiedenis van Nederland daardoor ook op haar kop gezet is. Daarvoor heb
ik hulp gehad van het, zoals het tegenwoordig heet, Instituut voor pre- en
protohistoriek in Amsterdam; die heren hebben me erg vriendelijk geholpen. Verder
heb ik het zelf helemaal doorgenomen en hier en daar wat omgewerkt waar het nodig
was, op grond van nieuwe literatuur. En aan het slot heeft dr. Richter Roegholt
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een soort panoramisch overzicht gemaakt van de laatste periode van na de oorlog.
Dus nu is hij helemaal tot nu toe bijgewerkt.
Hebt u veel kontakt gehad met Zuid-Nederland?
Eigenlijk niet zoveel en dan nog voornamelijk universitaire kontakten, met Van
Werveke o.m. Ik heb er wel eens een lezing gehouden. Wel heb ik een goede
herinnering aan een bezoek of kongres in Leuven in 1946, vlak na de oorlog, toen
pater Van Breda zich inspande om de relaties tussen Noord en Zuid opnieuw te
normalizeren. Wij werden daar toen zeer gastvrij ontvangen door de rector mgr. Van
Waeyenbergh.
In 1935 publiceert u een literair-sociologische studie over de Nederlandse
romanschrijfster na 1880. Het boek is later verschenen onder de meer aantrekkelijke
titel ‘Vrouwenspiegel’. Dat was een studie over de Nederlandse schrijfster.
Die titelverandering is het werk van Querido. De oorspronkelijke titel van mijn
dissertatie was De Nederlandse romanschrijfster na 1880 en ik had die ook laten
drukken bij een kleine drukker, wat een wilde uitspatting was want we hadden het
toen niet breed. Maar dan is Querido gekomen en heb ik de studie als een behoorlijk
boek kunnen uitgeven - met een meer aansprekende titel, neem ik aan. Ik ben daar
pas aan toe kunnen komen in 1935, hoewel ik in 1920 afgestudeerd was, maar
daartussen vallen mijn huwelijk en drie kinderen en ik moest wachten tot de jongste
naar school was voordat ik daaraan beginnen kon.
Niet dat het een uitvinding was van mij, want in het buitenland bestond het best,
maar hier in Nederland was het de eerste literair-sociologische studie. Het ging mij
er dus om na te gaan in hoeverre deze vrouwenromans een eigen karakter hadden,
maar dan niet op grond van het biologische verschil tussen vrouwen en mannen want
daar
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schrijf je met anders door, maar door de hele sociale positie van de vrouwen.
Wat waren de konklusies?
Dan kom ik tot de konklusie, voor zover je het een konklusie kan noemen, dat
eigenlijk al deze romans het werk zijn van vrouwen uit een burgerlijk, misschien
moet ik zeggen het bourgeoismilieu en daar alle karaktertrekken van hebben. Dat ze
met de betrekkelijk verfijnde beschaving die onze bourgeoisie kenmerkte ook op een
heel psychologisch fijne manier hun sujetten bekijken, maar zo gauw er iemand
buiten hun eigen milieu optreedt, dan wordt het sjabloon. Het waren dus
bourgeoisvrouwen die over bourgeois schreven en geen ander milieu kenden.
Gold dat voor alle schrijfsters?
Praktisch voor alle. Een belangrijke uitzondering is Carry van Bruggen, die ook uit
een ander milieu kwam en die bovendien wel verreweg de begaafdste was.
De behandelde periode loopt van 1880 tot 1935. Dan moet er toch ook Marianne
Philips bij zijn, van wie wordt gezegd dat ze zich ontwikkelde tot een der persoonlijke
talenten van de toenmalige Nederlandse literatuur. Ze was bovendien propagandiste
van de socialistische partij in Bussum en aktief op het gebied van de
vrouwenbeweging. Wel een vrouw die u moest aanspreken. Haar roman ‘De doolhof’
zou een van de beste boeken der Nederlandse letterkunde zijn, volgens dr. Knuvelder.
Die verscheen pas in 1940 nadat ik mijn studie al had gepubliceerd. Maar ik behandel
wel De wonderbare genezing, De biecht, Bruiloft in Europa. Zij ook valt inderdaad
buiten het gewone schema. Het is misschien geen toeval dat allebei deze schrijfsters
joods waren en daardoor een beetje buiten
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het traditionele patroon van de Nederlandse bourgeoisie vielen.
Er begon toen iets te veranderen?
Zo kan je het zeggen, ja.
Werd die studie ingegeven door het verlangen de vrouw te verdedigen, de
vrouwenemancipatie te propageren?
Neen, dat kan je niet zeggen want ik heb eenvoudig willen weten hoe het zat, waarom
die vrouwen eigenlijk zo schreven. Dat was mijn vraagstelling. Er waren wel een
stuk of wat emancipatieromans bij en die zijn dus ook wel genoemd in dat boekje,
maar die zijn verder weinig opvallend geweest, dat was niet de moeite om daar zo
over uit te halen. Het was een proeve van sociologische literatuurbe-schouwing, een
poging om los te komen van dat eeuwige l'art pour l'art.
De vrouwenemancipatie is meer dan ooit aktueel. Staat u achter de aktie van de
Dolle Mina's?
Teoretisch wel. Ik zal niet meer voorop lopen met de vlag, maar ze hebben natuurlijk
gelijk dat de vrouwen nog altijd zwaar achtergesteld zijn in alle mogelijke dingen.
Er zal nog hard aan gewerkt moeten worden om aan de vrouw de haar toekomende
plaats te bezorgen. Ieder willekeurig televisiebeeld bewijst dat de man op de eerste
plaats blijft: of het gaat over de diplomatie, de handel, de literatuur ook, overal zie
je tegen de zwarte rug op. Als je goed kijkt, gebeurt het wel eens dat je zegt: hé, daar
zit een vrouw!
Maar u bent er toch een duidelijk voorbeeld van dat de vrouw geëmancipeerd kan
zijn.
Ja, betrekkelijk. Ik bedoel, er zijn altijd wel vrouwen geweest die het een beetje
anders konden opzetten, maar dat is nog niet geëmancipeerd. Geëmancipeerd zou ik
zeggen
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is dat het principieel aanvaard wordt, dat een heleboel dingen toegelaten zijn voor
vrouwen. Ze zijn nu vaak wel principieel aanvaard maar ze zijn niet in werkelijkheid
aanvaard, d.w.z. er is praktisch geen funktie meer waarin een vrouw geweigerd wordt.
Tot voor kort kon je b.v. geen notaris worden in Nederland, ik weet niet hoe dat in
België is. In ieder geval, hier kon dat niet. En zo zijn er meer funkties geweest. Dat
is langzamerhand allemaal verdwenen. Maar je kan er vrij zeker van zijn dat, als er
op een notariskantoor drie kandidaten werken en de oude notaris wordt gepensioneerd,
niet die vrouw hem opvolgt, maar een van de twee mannen. En zo gaat het in een
heleboel bedrijven ook. De vrouwen worden wel toegelaten tot de lagere funkties,
maar aan de top komen er heel weinig.
Denkt u toch niet dat we naar een normalizering toe gaan?
Heel langzaam, maar heel erg langzaam. Men heeft nog nooit de proef genomen om
uit te maken of de vrouwen niet alles aankunnen. We lopen rond met het verstandelijk
beeld van wat vrouwelijk en mannelijk is, maar als het om de opleiding gaat, komen
de mannen er even slecht af als de vrouwen. Zij ook worden opgevoed als jongetjes
die niet huilen mogen. Heel het systeem moet de helling op.
U hebt uw doctorstesis gemaakt bij Albert Verwey, die niet zo'n goeie reputatie had,
niet zo'n makkelijk man was, dacht ik, erg autoritair.
Ze hebben ook getracht mij daarvan at te schrikken maar de man die toen in
Amsterdam zat - ik woonde toen al in Amsterdam - die trok mij niet erg aan en de
voorganger van Verwey, waar ik bij gestudeerd had, Kalf, die was er niet meer. Ik
ben dus maar naar Verwey gestapt en dat is 100% meegevallen. Ik vond het een heel
plezierige man om mee te werken, uiterst redelijk. Hij had zeker zijn standpunten en
stak die niet onder stoelen of banken. We konden
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soms een uur lang over de een of andere kwestie praten, maar tot slot zei hij altijd:
het is jouw werk, je bent een volwassen mens, ga je gang.
Een mooie raad.
Dat was heel plezierig. Ik heb daar een heleboel aan gehad, hij heeft me een heleboel
goeie raad gegeven. Maar als ik op een bepaald punt zei: nee, ik geloof toch dat het
zo moet, dan zei hij: ga je gang.
Een ander groot boek - of een reeks boeken want het zijn er vier - die al lang mijn
gewaardeerd bezit zijn, heten ‘Erflaters van de beschaving’. Het is weer een werk
dat u samen met uw man tot stand hebt gebracht.
Dat zijn eigenlijk uitlopers van De Lage Landen bij de zee. Dat werk was zo uitgebreid
dat wij er alle persoonsbeschrijving uit weg moesten laten. Wij waren er verder ook
van overtuigd dat de marxistische geschiedschrijving ook in staat is de dramatis
personae in 's werelds spel tot hun recht te laten komen. Het is immers haar
grondovertuiging dat de grote mannen in de geschiedenis geen geïsoleerde
verschijningen zijn maar delen van het geheel.
In het voorbericht tot de zevende druk in 1956 schrijft uw man over de eigenaardige
evolutie die het woord marxistisch heeft doorgemaakt. Hij schrijft: ‘Is de betekenis
ervan enerzijds verengd, doordat het Westeuropese socialisme er, althans voor zover
zich nu laat overzien, voorgoed afstand van gedaan heeft, anderzijds is zij het evenzeer
doordat het Russische kommunisme het als een monopolie voor zich alleen heeft
opgeëist, zij het naar zich nu laat aanzien niet voorgoed...’ In het voorbericht van
de negende druk schrijft u dat Jan Romein die woorden in 1971 met voldoening zou
hebben teruggenomen.
Dat heb ik geschreven omdat er sindsdien in West-Europa
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en ook in Amerika een soort van renaissance van het marxisme - wat dan meestal
neo-marxisme genoemd wordt - omhoog is gekomen. Het is nu dus helemaal niet
meer zo, dat als je zegt marxist, de mensen dan denken: o, dat hoort bij Rusland.
Ook hier zijn een groot aantal neo-marxisten, die zich nogal doen gelden in de
geschiedschrijving.
‘Erflaters van onze beschaving’ behandelt zes eeuwen grote Nederlandse figuren.
Ik dacht dat in elke eeuw er wel een figuur moest zijn, die u meer aanspreekt dan de
anderen. Wie zou dat kunnen zijn voor het eerste deel dat gaat van de 14e tot de 16e
eeuw?
Het is natuurlijk altijd moeilijk te kiezen want het zijn allemaal mensen die je na
lang wikken en wegen uitgekozen hebt. Ze zijn allemaal belangrijk en als je cijfers
gaat geven, dan krijgt de een een 10 en de ander een 9,5 enz. Maar hoe verder je met
het werk komt, hoe meer er moeten afvallen, omdat je ze toch niet allemaal kunt
behandelen. Maar goed. Met een element van persoonlijke smaak er doorheen zou
ik misschien zeggen: Jeroen Bosch.
‘De meester der duisternis’, zoals u hem noemt. Waarom?
Ten eerste, geloof ik, omdat hij zo'n breuk vertoont met die hele verstarring van de
middeleeuwen. In de tweede plaats om die hele overdaad van scheppingsdrift. En
wat misschien niet het minste is, zeker voor onze tijd, is dat hij een psychologische
dieptepeiling vertoont waar wij nu het gevoel hebben, dat we er weer ontzaglijk nauw
aan verwant zijn en er ook nog vreselijk veel van leren kunnen.
Het is dus voor die eeuw met Erasmus, de ‘prediker der rede’, of Marnix van St.
Aldegonde, ‘intellektueel in de politiek’, want eike prominent krijgt altijd achter zijn
naam een mooie typering.
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Jaja, maar zoals ik zeg, ze zitten er vlak tegenaan, het is bijna niet te scheiden.
En wie zou het zijn voor de 17e eeuw?
Het is een beetje traditioneel, maar ik geloof toch wel Rembrandt.
Waarom noemt u hem ‘kunstenaar en burger’?
Ja kijk, aan het eind van de middeleeuwen neemt de burgerij, laat ons maar zeggen
de hegemonie over van de adel. Nu is het merkwaardige dat die burgerij dat nooit
helemaal volkomen zelfbewust heeft gedaan. Ze is altijd met een schuin oogje naar
die adel als voorbeeld blijven kijken. Je merkt het onmiddellijk als je hun lofprijzende
adjektieven nagaat. Ze spreken van: edel, adellijk, ridderlijk enz. Die burger leent
zich ook niet goed voor een standbeeld of voor een allegorische voorstelling. Dan
grijpen ze algauw terug op een ridderfiguur. Er zijn maar weinig burgers geweest
die zich werkelijk zelfbewust als burger opstelden en die bovendien niet, wat
ontzettend veel voorkomt en met een eindeloze spraakverwarring samengaat,
minachtend over ‘burgerlijk’ spreken. Daar kunnen ze dan kleinburgerlijk mee
bedoelen en alles wat je wil, tot proletarisch toe. Maar dat woord ‘burgerlijk’ heeft
altijd een bijklankje gehad. Nu vind ik het typische van Rembrandt dat hij zowel in
de figuren die hij uitbeeldt als in zijn eigen zelfbewustzijn, ook als kunstenaar, die
laten we zeggen hooghartige burgerlijke houding heeft. Hij weet wat hij waard is.
Bij hem wordt het woord ‘burger’ echt een eretitel, als ik het goed begrijp?
Jaja.
Dan komen we aan de derde reeks die weer over twee
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eeuwen gaat, nl. van de 17e tot de 19e eeuw. Wie zou u daar naar voren halen?
Jan Swammerdam. Het is misschien voor u een onbekende.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet iveet wie hij is. Ik had gedacht aan Boerhaave, ‘de
virtuoos van de wetenschap’.
Boerhaave is natuurlijk ongetwijfeld beroemder, maar ik vind Swammerdam
origineler. Het is een belangrijk onderzoeker geweest: hij heeft nogal wat belangrijke
dingen ontdekt over de levensverrichtingen van de mens en hij heeft een uitvoerige
studie gemaakt van insekten. Maar wat eigenlijk het interessante aan hem is, is dat
hij een ontzettend streng gelovig mens was. Hij was zwak van gezondheid, hij is ook
niet oud geworden, ik geloof maar 39 jaar, maar hij heeft zijn hele leven lang een
ontzettende inwendige strijd gevoerd tussen de eisen van zijn geloof en wat hij
eigenlijk zag als de ijdelheden van het zich bezighouden met de wetenschap. Dat
heeft hij ook telkens uitgedrukt in de titels van zijn werken. Een van zijn werken
heet Bijbel der nature omdat hij dat toch op de een of andere manier verbinden wou.
Hij heeft ook een boek geschreven dat berust op een uitvoerige mikroskopische studie
van een kleine vlieg en daar heeft hij heel uitvoerige en prachtige tekeningen van
gemaakt, anatomische tekeningen. En dat heeft hij genoemd met een hele lange titel,
maar het komt ongeveer neer op: Het leven van de mens in het beeld van de
ongeloofwaardige en wonderbaarlijke geschiedenis van de eendagsvlieg. Hij heeft
blijkbaar, terwiji hij bezig was met dat vliegje, toch zijn vrome gedachten erop gericht
dat dit een beeld was van de vergankelijkheid van de mens.
Voor Boerhaave hebt u het zo niet, geloof ik?
Ik vind hem wel een heel belangrijk mens, maar ik vind hem niet zo origineel. Hoe
hebben we hem genoemd?
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‘De virtuoos van de wetenschap’.
‘De virtuoos van de wetenschap’. Als je van een violist zegt: het is een virtuoos dan
heb je hem nog niet de hoogste rang gegeven.
U plaatst dus Swammerdam duidelijk hoger.
Het zijn altijd kleine verschillen, hoor.
Goed. Blijft nog het vierde deel over om naar uw voorkeur te vragen.
Dat vind ik heel moeilijk, dan zou ik er een paar noemen. Dan zou ik het ene ogenblik
zeggen Huet en het andere ogenblik zou ik zeggen Gorter of Van Gogh.
Het is een keuze waar ik mij aan kon verwachten. Mag ik dan even de typering
citeren: Van Gogh, ‘meester der menselijkheid.’
Ja, ik vind Van Gogh toch wel het belangrijkste misschien, helemaal afgescheiden
van zijn schilderkunstig talent omdat hij, in die periode waar l'art pour l'art zo de
boventoon voerde en de kunst zo verschrikkelijk graag los zou hebben gezien van
iedere sociale bemoeiing, zo duidelijk naar voren is gekomen met een kunst die het
zien wat voor menselijke emotionaliteit je erin kon leggen.
Voor de hand liggend: Gorter ‘dichter van Holland en het socialisme’.
Gorter is ten eerste een zeer originele dichter geweest, waar we niet zo rijk aan zijn.
Hij was ook een heel merkwaardig onbevangen mens. Hij heeft zelf in een van zijn
gedichten eens een held voorgesteld, die hij naar voren liet komen als een naakte
man en waarvan hij zei: ‘Hij heeft geen enkel sieraad aan van schalksheid en geen
enkele waan.’ Dat is

Joos Florquin, Ten huize van... 11

170
Gorter zelf eigenlijk. Niet dat hij de bedoeling heeft gehad een zelfportret te tekenen,
maar dat is hij wel.
Een groot man vind ik ook Busken Huet, ‘schrijver van beroep en roeping’.
Ik vind Huet voor onze tijd een groot voorbeeld. Hij is een geweldig conscientieuze,
bekwame en integere recensent geweest en er wordt tegenwoordig teveel gerecenseerd.
Daardoor zakt het peil wel een beetje.
Wat nu wel een beetje opvalt, is dat in heel die galerij maar één vrouw waardig werd
bevonden een plaats te krijgen, nl. Betje Wolff of ‘Eva's tweede appel’.
Ja, nou kan je natuurlijk kiezen tussen twee verklaringen: ze waren er niet toe in staat
of ze zijn niet aan slag gekomen! Het is toch wel zo dat in die tijden de vrouw op
dat niveau niet naar buiten kwam. Er zijn dus geen vrouwen geweest die zich hebben
kunnen laten gelden. En dan nog. Er zijn maar 36 figuren. Er zijn nog andere mannen
met dezelfde kapaciteiten, die niet aan bod zijn gekomen: waarom Rembrandt en
niet Frans Hals? Nu is het ook niet toevallig dat de vrouw in de 18e eeuw doorbreekt.
In die tijd wordt de brief in de literatuur betrokken en vrouwen hebben altijd brieven
geschreven. Ze hebben daar een voorgift op de mannen omdat ze natuurlijk schrijven.
Ik had in die reeks toch Henriëtte Roland Holst verwacht.
We hebben lang geaarzeld tussen haar en Gorter. Maar je kon ze niet allebei nemen,
daarvoor stonden ze te dicht bij mekaar. Je moest tenslotte er toch ook naar streven
dat je zoveel mogelijk verschillende typen had. We hebben Gorter genomen omdat
we hem zien als een groter vernieuwer dan Henriëtte Roland Holst. Als ik een
literatuurgeschiedenis geschreven had, zou Gorter 80 bladzijden gekregen hebben
en mevrouw Holst 70 wellicht. Maar ja, in zekere zin vind
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ik het wel jammer dat ze er niet in staat. Het maakt alleen in mij de wens zoveel
levendiger dat er nou eindelijk iemand eens een biografie van mevrouw Roland Holst
zou schrijven, en dan een goeie biografie. Ik zeg niet gauw tegen mensen dat ze een
boek moeten lezen, maar ik heb verleden jaar die biografie gelezen van Quinten Bell
van zijn tante Virginia Wolf: ik zou al gelukkig zijn als we zo een biografie van
mevrouw Holst zouden hebben.
U hebt al over haar geschreven.
Ik heb wel eens artikelen over haar geschreven maar een biografie zou ik niet
aankunnen. Zeker nu niet, daar moet je voor in archieven en biblioteken gaan werken
en dat kan ik niet meer. Maar ik hoop dat het nog eens komt want het is een vreselijk
interessante figuur. Juist door die geweldige tegenstellingen die er allemaal in haar
zitten. Van haar afkomst en haar idealen en wat ze bereikt heeft, haar teleurstellingen
en de kontakten met alle mogelijke mensen.
Uit ‘Erflaters van onze beschaving’ verscheen in Bern een Duitse keuzebundel. Welke
figuren staan daar in?
De Internationale figuren en dat is zowat de helft van de reeks. Dus niet Busken Huet
maar wel Erasmus, Rembrandt, Boerhaave.
De vier oorspronkelijke boeken bestaan nu in één deel. Bleef de tekst ongewijzigd?
Er werden in de tekst hier en daar korrekties aangebracht en de literatuuropgave werd
bijgewerkt door H.J.M. Barnouw.
Onder de bezetting werkte u mee aan de voorbereiding van de Federatie van
Kunstenaars. Wat was de bedoeling?
De maatschappelijke positie van de kunstenaar te ordenen, dus te zorgen voor
voorzieningen en zo. Die federatie is er
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nu, wel niet precies zoals wij ze gedacht hadden maar dat doet er niet toe.
In 1947 verschijnt uw essay ‘Slib en wolken’, een overzicht van de Nederlandse
letteren na 1880, opgesteld ten gerieve van het buitenland en geschreven op verzoek
van de PEN-club. De ondertitel is: ‘Stromingen en gestalten van de nieuwste
Nederlandse literatuur’. Wat is slib, mat zijn wolken?
Het slib is kort gezegd de invloed van buitenaf, het slib van de grote rivieren die door
Nederland stromen. Als kleine kultuur zijn wij natuurlijk altijd onder de invloed
geweest van de omringende grote landen. De wolken zijn de eigen gedachten of
fantaziebeelden.
Het gaat alleen over de Noordnederlandse letterkunde. Wat denkt u van haar niveau?
Een pijnlijke vraag.
Geeft u een mild antwoord.
Ik heb niet zo'n geweldig respekt voor onze eigen letterkunde. Er zitten een paar
hoogtepunten in, we hebben een paar grote dichters gehad, misschien is het beter om
geen namen te noemen. Hooft, Vondel ook op een bepaalde manier. Er zitten in de
middeleeuwen een paar hoogtepunten: de Reinaert, Hadewych, maar alles bij mekaar,
niet zo goed. Ons proza, nu ga ik u eens een plezier doen, maar ik zeg het niet om u
een plezier te doen, maar omdat het zo is, staat beslist beneden dat van de Vlamingen.
Als je ze op een rijtje zet: Teirlinck, Walschap, Elsschot niet te vergeten, Gijsen...
Zet er zo maar eens een stelletje Nederlanders naast, ik weet het niet.
Vestdijk?
Een groot schrijver en toch...
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Couperus?
Ook een groot schrijver maar op een bepaalde manier toch weer beperkt tot een
bepaald milieu.
Ziet u een verbetering in de toestand?
Ik zie het niet. Zo hier en daar wel eens. Er zijn natuurlijk soms werken bij van de
jongeren waarvan je zegt: het is een belofte, we moeten kijken wat het wordt. Ik vind
het trouwens erg moeilijk om te oordelen wat dichtbij is. Ik kan natuurlijk wel zeggen:
ik heb een boek gelezen, ik vind het zo mooi, maar daarmee heeft het nog niet zijn
plaats in de rij gekregen. En het eigenaardige is dat dat in tegenstelling staat tot onze
schilderkunst. Het is een toestand die eens sociologisch zou moeten worden
bestudeerd.
‘Slib en wolken’ werd vertaald.
In het Engels onder een goede titel: Silt and Sky. In het Frans heet het Alluvions et
nuages.
U noemde daarnet Hooft. Voor hem hebt u wel waardering.
Hij is inderdaad een groot dichter en bovendien tegelijkertijd nog een groot
prozaschrijver in de Nederlandse historic. Dat is een prachtig proza.
Is dat de historica die spreekt?
Neen, gewoon als stilist is hij geweldig.
U hebt in 1947 aan hem een boek, een essay gewijd?
Nou, dat kan je nauwelijks een essay noemen. Er is in '47 een herdenking geweest,
een Hooft-herdenking, en toen heb ik een opdracht gekregen om voor de schooljeugd
een bundeltje te verzamelen uit zijn werk en daar heb ik een inleiding bij geschreven.
Nou ja, als dat een essay is. Natuurlijk sta ik er wel achter, daar gaat het niet om,
maar het was voor een heel bepaald doel.
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Voor zover ik weet, hebt u maar één roman geschreven en wel de voortreffelijke
historische roman over Hugo de Groot: ‘Vaderland in de verte’ (1948). U kreeg er
trouwens de romanprijs van de gemeente Amsterdam voor. Hij is een man naar uw
hart?
Ik wou om te beginnen zeggen dat het een boek is over Hugo de Groot èn zijn vrouw.
Het is geen biografie, het is uitdrukkelijk bedoeld als roman, al is het historisch wel
helemaal verantwoord. In zo'n boek gaan altijd een aantal motieven door mekaar
heen spelen en dat zijn meestal motieven die op de een of andere manier toch weer
aanknopen bij de eigen tijd. Dat geldt natuurlijk voor het idee van oorlog en vrede,
dat nu zo'n overweldigend tema voor ons hele bestaan is, dat je wel moet terugzien
naar de man die ermee begonnen is dat eigenlijk voor het eerst eens teoretisch aan
te pakken. Een tweede tema is dat van het wonderkind. Hugo de Groot is een heel
biezonder wonderkind geweest en ook daarom zo biezonder omdat... Gewoonlijk
zijn wonderkinderen musici, wiskundigen of schakers, maar in de
geesteswetenschappen bestaan blijkbaar geen wonderkinderen. Hij was er wel een.
Het derde motief is dat van de man-vrouwverhouding, die natuurlijk ook zijn grond
in onze tijd vindt. Het belangrijke van de verhouding van deze twee mensen is voor
mij eigenlijk de tragiek van de vrouw: ze was met een wonderkind getrouwd en
wonderkinderen zijn vaak mensen die op een bepaalde manier niet helemaal af zijn,
die eenzijdig ontwikkeld zijn. Dat heeft meegebracht dat Maria, die een heel kapabele
vrouw was, eigenlijk gedwongen is in deze verhouding laten we maar zeggen de
traditionele rol van de man te spelen omdat hij tegen die rol niet op kon. Hij bezat
iets onvolwassens. Ze hebben een ontzettend moeilijk leven gehad en dan moest zij
altijd daadwerkelijk optreden, zij moest altijd ingrijpen met het tragische gevolg
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dat ze in de ogen van haar tijdgenoten een soort van manwijf werd, wat ze helemaal
niet was, dat ze vervreemdde van haar kinderen en dat ze tenslotte totaal verbitterd
gestorven is.
Komt dat niet vaker voor in kunstenaarshuwelijken dat de vrouw die rol moet spelen?
Ik vraag dit nu aan ‘een meisje voor halve dagen’ zoals u uzelf hebt genoemd.
Dat is vaak zo en het komt natuurlijk ook doordat wij een heel verkeerde voorstelling
hebben van wat mannelijk en vrouwelijk is. Dat we tegen een jongetje van drie jaar
die valt en begint te huilen onmiddellijk roepen: hou toch op, een, grote jongen huilt
toch niet. Waarom mag dat kind niet huilen? Zijn zusje mag wel lekker huilen. Op
die manier drukken we de mensen in een rollenpatroon.
Waarom hebt u uzelf ‘een meisje voor halve dagen’ genoemd?
Omdat ik, gedwongen door de omstandigheden, eigenlijk nooit heb kunnen zeggen:
ik doe het ene of ik doe het andere. Ik wou in mijn werk blijven, had daar plezier in
en vond dat het niet mee hoefde te brengen dat je ongetrouwd bleef, dat je geen
kinderen had. Ik vond dat, zo goed als een man daar recht op had, ik daar ook recht
op had, maar in de situatie waarin je dan terechtkomt, kan je wel zeggen: dit zijn
mijn rechten, maar dat neemt niet weg dat je je moet aanpassen als je anderen niet
tekort wil doen. En daardoor word je een meisje voor halve dagen, de halve dag zit
je in de wetenschap en wat je dan verder noemen wil en de andere dag doe je de
luierwas.
Dan maar weer naar de prestatie van de halve dag wetenschap. ‘De vruchtbare
muze’ (1949) is een essay over de tendensliteratuur. Lof of veroordeling?
Geen van beide. Ook hier geldt weer dat ik heb willen
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weten hoe het zat. Ik ben erg nieuwsgierig en het viel me op dat in de 19e eeuw er
ineens een hele golf van kritiek komt op tendensliteratuur: dat is iets verwerpelijks,
dat is tweederangskunst enz. Maar wanneer je nu de literatuur, en niet alleen de
Nederlandse of de Europese, maar van alle mogelijke volkeren, gaat bekijken, dan
kom je tot de konklusie dat eigenlijk alle literatuur tendensliteratuur is. Alleen die
korte periode, laten we zeggen van 1880 tot 1930, hebben we die kreet van l'art pour
l'art aangeheven. Maar vóór die tijd is alle literatuur - de middeleeuwse literatuur,
alle literatuur van primitieve volken, de oude Grieken, de oude Indiërs - allemaal
tendensliteratuur.
In moderne taal is tendensliteratuur geëngageerde literatuur.
Precies, en dat betekent dus dat we van dat standpunt teruggekomen zijn en dat er
tegenwoordig eigenlijk tendensliteratuur geschreven wordt. Dat woord is nou uit de
mode en heeft een nare bijklank gekregen, maar het is echt hetzelfde. En dat is wat
ik in dit boekje heb willen demonstreren: dat de eeuwen door de literatuur altijd wel
degelijk om haar tendens ook gewaardeerd is, dat er een arwijking zit in de 19e eeuw
en dat die waarschijnlijk voortkomt uit het feit van een zekere kribbigheid tegen de
verantwoording, die een tendensliteratuur met een sociale inslag de mensen opiegde.
Dan zijn we gaan zeggen dat die verwerpelijk was. De idee is er gekomen omdat de
gemiddelde schrijver, die tot de betere stand behoorde, geen zin had om de sociale
toestanden te beschrijven. In Rusland doen de schrijvers het wel en ze steken
torenhoog boven de andere uit. Het gaat niet om de Russische literatuur in dat essay
maar om de stelling. Nu is dat sterk veranderd.
‘Spelen met de tijd’ (1957) is weer een bundel essays. Met één tema?
Nee, niet één tema. Het is de verzameling van een aantal
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artikels die in tijdschriften waren verschenen. Het gaat over mannen en vrouwen, er
staat een artikel in over jeugd en ouderdom, ook een paar artikels over Henriëtte
Roland Holst. U ziet dat ik ze niet verwaarloos!
Een andere bundel essays heeft de ietwat uitdagende titel: ‘Zedelijkheid en
schijnheiligheid’ (1962).
Nou, dat zit een beetje in de oorsprong van het boekje. Het is een bundeltje artikelen
die ik geschreven heb voor het blad van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele
Hervorming. Het zijn een aantal historische opstelletjes die verder niet veel pretentie
hebben, maar die alleen hebben willen laten zien hoe in de loop van de eeuwen de
opvatting over wat zedelijk en wat schijnheilig was voortdurend veranderd is. De
mensen van nu zijn zo vreselijk geneigd om zich voor te stellen dat de mensen vroeger
- vroeger is een vaag begrip - zo schijnheilig waren; speciaal in de Victoriaanse
periode waren ze dat en die periode breiden ze dan gewoonlijk wel tot de tweede
wereldoorlog uit. Maar nu zijn ze dat niet meer. Dat is natuurlijk niet waar. We zijn
een beetje anders schijnheilig.
Hoe staat u tegenover de sterke evolutie in de seksuele sektor?
Daar sta ik in een heleboel opzichten positief tegenover. Maar we moeten goed
begrijpen dat we niet ineens van karakter veranderen en dat we op andere punten
schijnheilig zijn, al was het alleen maar in de overtuiging dat we zo eerlijk zijn. Ik
vind het een beetje ingewikkeld maar er zit een soort van schijnheiligheid in wanneer
je zegt: ik zeg altijd maar eerlijk alles recht voor de raap, want iemand die dat zegt,
verzwijgt ook een heleboel. Ik heb wel tegen deze nieuwe instelling tegenover de
seksualiteit, dat ze uitgesproken van een mannelijk standpunt uitgaat en dat ze de
vrouwenbeweging in de weg zit.
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De vrouwenemancipatie tegenhoudt of terugdringt?
Ja. Om een klein voorbeeld te noemen: in heel veel moderne romans, waar
verhoudingen tussen mannen en vrouwen beschreven worden, hebben die vrouwen
geen karakter, het zijn alleen maar gebruiksvoorwerpen. Guy de Maupassant schreef
ook verhalen over man-vrouw-verhoudingen en helemaal niet zo kuis, maar die
vrouwen hadden een eigen karakter. Dat hebben ze in een heleboel moderne romans,
ik zai geen namen noemen, niet meer. Dat vind ik een gevaarlijk verschijnsel.
Maar wat heeft dat dan te maken met de schijnheiligheid?
Dat is ook een vorm van schijnheiligheid omdat, als je dat tegen die mannen zou
zeggen, ze dan zouden antwoorden: oh, dat is helemaal niet waar, ik ben dol op
vrouwen. Ik hou zoveel van ze. Maar intussen kleineren ze ze. Er is natuurlijk een
heleboel schijnheiligheid weggevallen maar toch is deze eeuw even schijnheilig.
Denk maar aan de demokratie en de rol die ze bij ons speelt. Het wemelt van
schijnheiligheid.
Kent u iets beters dan de demokratie?
Ik wil ze niet kwijt maar wat we ermee doen, is vaak ergerlijk.
Een paar jaar geleden hebt u in twee boeken uw autobiografie gepubliceerd onder
de titel ‘Omzien in verwondering’ (1970-71). Dat is een variatie op de titel van
Osborne ‘Omzien in wrok’. U deed dat opzettelijk?
Ja. Ik meen nog altijd dat je het recht hebt titels te variëren en er een nieuwe zin aan
te geven.
Het is ook weer een goeie titel, het is geen kritiek.
Neen, maar er is al eens kritiek op geleverd dat je dat
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naäapte. Dat vind ik onzin. Als je een titel een nieuwe inhoud geeft, dan kan je dat
met recht doen.
Waarom ‘Omzien in verwondering’?
Nou, omdat toen ik er eenmaal toe gekomen was om dit hele verleden op te halen,
het mij eigenlijk voortdurend opviel dat je ten eerste, - tenminste als je niet wegsust
- in je leven voortdurend dingen tegenkomt waar je je over verwondert en dat je je
er nog dubbel over verwondert als je erop terugkijkt en ziet hoe het allemaal gegaan
is en hoe het een uit het ander voortgekomen is.
U hebt daar een zelfportret getekend.
Een zelfportret ja, maar terzelfder tijd is het toch ook een verslag van een halve eeuw
sociale en kulturele geschiedenis van Nederland. Het vertelt ook de rol die wij hebben
vervuld in het linkse intellektuele leven, waarin wij soms wel een provo-rol hebben
gespeeld.
We hadden het daarnet al even over de bepaling ‘een meisje voor halve dagen’ die
u uzelf gaf. U licht die nog toe: ‘voor de helft huisvrouw, moeder, echtgenote, voor
de helft schrijfster, historica, altijd hongerige lezeres’. Had u het anders gewenst of
gewild?
Met heel veel nadruk: in de tijd waarin ik zat, niet! Ik bedoel: teoretisch zou ik het
liever anders gewild hebben, maar in de tijd waarin ik zat, zou ik iedere andere keuze
afgewezen hebben. Ik zou geen huissloofje hebben willen worden, die de hele dag
zo dierbaar met haar huishouden en haar kindertjes bezig was. Ik zou ook niet iemand
willen zijn die niets anders had dan dat werk, dat vind ik een onvolledig mens. En
dat geldt voor een man natuurlijk net zo goed. Die kan het alleen makkelijker
kombineren in deze wereld.
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Was er een aanleiding om die herinneringen te schrijven?
Dat is een heel gek verhaal. Ik heb wel eens een paar keer in mijn leven geprobeerd
om een dagboek bij te houden, het is me nooit gelukt, het ligt me helemaal niet. Maar
ik had een vriendin, een Hollandse die met een Engelsman getrouwd was en die in
Londen zat; die kwam af en toe over en dan zaten we zo mekaar dingen te vertellen
van vroeger. Zij was iets jonger dan ik. Toen zei ze me op een gegeven ogenblik dat
ik dat moest opschrijven. Ik zei: O neen! - Ja, dat moet je opschrijven. En ze schreef
me telkens weer uit Londen: Ben je er al aan begonnen? Toen heb ik op een gegeven
ogenblik gezegd: Nou goed, ik zal eens wat opschrijven en het jou sturen, voor jou
alleen. Toen heb ik haar een bladzijde of 75 gestuurd en toen is ze zo gaan drammen
en toen ben ik verdergegaan. En toen heeft het een heel ellendig verloop gekregen.
Ze is ziek geworden en ze is in enige maanden gestorven met een ontzettende moed
en onbegrijpelijke opgewektheid eigenlijk tegenover haar man en haar kinderen.
Maar ze schreef me iedere keer: Schiet alsjeblieft op want ik wil het nog helemaal
lezen.
En heeft ze het nog gelezen?
Ze heeft het niet helemaal gelezen en ik heb het een hele tijd laten liggen toen ze
dood was, ik had er geen moed meer voor. Toen was ik blijkbaar toch te ver, toen
kon ik niet meer ophouden en heb ik het weer opgevat.
Het zijn twee delen: het eerste deel behandelt uw jeugd, huwelijk en zo meer tot 1940
en het tweede deel de oorlog en de bevrijding tot op deze dagen. Dat tweede deel
lijkt mij - ik durf het woord ‘positief’ niet meer gebruiken - toch meer optimistisch
dan...
Nou ja, betrekkelijk. Ik bedoel, daar zit die hele koude-
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oorlogperiode in, die mij toch niet zo optimistisch maakte. Ik vind het erg moeilijk
om te zeggen of je de wereld optimistisch aankijkt omdat dat zo gebonden is aan de
toekomst en ik vind de toekomst altijd zo ondoorgrondelijk.
U geeft toch de indruk dat u de evolutie of de politieke evolutie in de wereld gunstiger
beoordeelt na de koude oorlog?
Dat natuurlijk wel, maar u heeft het zelf gezien, die koude oorlog is afgelopen maar
er woekert nog een heleboel van voort en het is niet werkelijk tot een oplossing
gekomen. Het is meer tot een houding gekomen van: zo kan het niet; kan het ook
misschien anders? En ook een verzet van allerlei kleine groepen mensen daartegen.
Dat is misschien nog wel het meest hoopgevende wat er op het ogenblik is: dat de
mensen niet grote politieke systemen opbouwen en zeggen: langs deze weg bereiken
we het heil, maar dat ze op bepaalde aktuele dingen inhaken en zeggen: er moet iets
gebeuren, alles is verkeerd, er moet iets gebeuren aan de milieuvervuiling enz.
Dat boek heeft u sterk in de kijker gebracht en heeft ook een goede pers gehad.
Ik heb eigenlijk nooit helemaal begrepen waarom. Misschien omdat de mensen zich
plotseling voor het persoonlijke interesseren omdat er ook een heleboel
tijdsgeschiedenis in zit, die de mensen gedeeltelijk meegemaakt hebben. Ik heb ook
veel brieven gekregen van mensen die je schrijven: Ik heb dat boek gelezen... En
dan bijna zonder overgang gaan ze over op hun eigen geschiedenis. En vertellen
bladzijden lang over wat ze zelf beleefd hebben. Zoiets van een spiegeleffekt dus.
De reden van het sukses zou natuurlijk ook kunnen zijn
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dat het een goed boek is! U kreeg voor dat werk de Constantijn Huygensprijs.
Eigenlijk voor heel mijn oeuvre maar het gebeurde ter gelegenheid van de verschijning
van dat boek.
U bent dan nog niet op uw lauweren gaan rusten want onlangs, dit jaar nog, verscheen
uw boek. ‘Ja vader, nee vader’. De titel doet weer denken aan iets bekends, aan het
televisieprogramma ‘Ja zuster, nee zuster’.
Dat is ontstaan uit een soort historische nieuwsgierigheid om na te gaan hoe de hele
autoritaire vaderhouding in de ruimste zin - dus niet alleen de lijfelijke vader - is
afgebrokkeld. Het gaat in dit boekje over de afbraak van het patriarchaat en de
opkomst van het jeugdgezag, maar dan ook over de vraag of er inderdaad sprake is
van een jeugdgezag dat die oeroude samenlevingsvorm zou hebben verdrongen. Ik
heb getracht de historische som op te maken van een van de kernproblemen, dacht
ik, van deze tijd.
Een van uw laatste konstateringen is: ‘Het gezag van de ouderdom is afgebrokkeld,
het gezag van de jeugd is een dierbare fiktie.’ Wie bezit dan de macht?
Het is natuurlijk zo dat op het ogenblik niet alleen oudere mensen, maar zelfs mensen
van 30-35 al giftig zeggen als iemand van 20 zijn mening zegt: ja, de jeugd zai wel
gelijk hebben. Dat is erg prettig voor de jeugd maar de jeugd heeft geen macht. En
de macht koncentreert zich hoe langer hoe meer in het ekonomisch vlak en al deze
jonge mensen die precies mogen zeggen wat ze willen en wat ze denken, moeten
zich toch aanpassen aan de werkgelegenheid en aan de mogelijkheid in een beetje
hogere lagen om carrière te maken. En dan blijft er van dat eigen gezag niet zo
vreselijk veel over.
U zou het anders verlangen?
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Ja, ik zou zeker willen dat er een eind kwam aan deze geweldige ekonomische
machtskoncentratie, die helemaal de politieke macht overwoekert. Als je kijkt wat
er in Viëtnam gebeurd is, wat er in Chili gebeurd is, dat eenvoudig van buitenaf de
ekonomische machten zo'n staat manipuleren, dat vind ik heel beangstigend.
Wat is het meest karakteristieke in de tijd waarin u geleefd hebt en leeft?
Misschien de snelle verandering. En misschien ook, als je het over 50 jaar kon bezien,
het betrekkelijke van die verandering. Ik denk wel eens dat het een beetje net gaat
als met de mode: die verandert hoe langer hoe sneller en er is eigenlijk hoe langer
hoe minder verandering in. Er worden telkens weer oude motieven opgehaald.
En ze laat ook weinig sporen achter.
Ja, ongetwijfeld. Het is niet dat het in een kringetje ronddraait, dat is het niet, maar
het is geloof ik wel zo, dat het imponerende van die veranderingen toch een zwaarder
aksent krijgt dan het in werkelijkheid heeft. Lijkt me hoor, maar het is niet meer dan
een gissing.
U voelt zich toch thuis in deze tijd?
Je hoort erin. Jonge mensen zeggen wel eens: in uw tijd!! Dan antwoord ik: ik ben
er nog, ik ben nog niet dood! Er zijn wel eens mensen die zeggen: ik zou liever in
de middeleeuwen leven. Dat kan ik nou niet zeggen.
Nou, een historica zou zich dat kunnen permitteren want die kent de geschiedenis
natuurlijk.
Neen, daarvoor zit je teveel aan dit allemaal vast. Trouwens, de mens vindt nooit
werkelijk geluk maar hij loopt er altijd achter.
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Het is wel misschien een kurieuze vraag maar hoe ziet u dan eigenlijk de ideale
maatschappij?
Dan zouden we nog een uitzending moeten doen.
Laten we dan een eenvoudiger vraag stellen: hebt u een formule voor het menselijk
geluk?
Ik geloof het niet. Kent u dat sprookje van Andersen over de overschoenen van het
geluk? Dat is een verhaaltje over twee feeën, een zwarte en een lichte fee. Die lichte
fee zet een paar overschoenen neer in een garderobe van een of andere balzaal of zo,
en die overschoenen brengen je in de tijd en in de wereld waarin je leven wil. Die
overschoenen worden dan achtereenvolgens om de een of andere reden door een
aantal mensen aangetrokken en weer uitgegooid. Dan trekt een andere ze weer aan.
Die mensen komen allemaal terecht in de wereld waar ze denken dat het geluk ligt
en ze vinden het geen van allen. Je moet het niet zoeken, je komt het misschien tegen.
Uitzending: 3 juni 1974.
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Prof. dr. K.C. Peeters
Tentoonstellingslaan 37, 2000 Antwerpen1
K.C. Peeters. Waarom K.C.? Hollandse invloed?
Helemaal niet. Familiale. Mijn grootvader, die mijn peter was, had als voornaam
Carolus Borromaeus en ik moest ook die naam krijgen. De pastoor zei echter: dat
gaat niet. Borromeo is een familienaam en een plaatsnaam, geen voornaam. Als
tussenoplossing stelde hij dan voor dat aan Karel de naam van mijn vader zou worden
toegevoegd en die was Constant. Zo werd het Karel-Constant. Hier in Antwerpen
noemen ze mij vaak kortweg K.C. en dat is nog het eenvoudigste.
De geschiedenis van uw familie heeft voor u wel geen geheimen.
Ik zou daar inderdaad een boom over op kunnen zetten. Mijn overgrootvader, die
Antoon Peeters heette, werd geboren in 1777 en mijn vader net honderd jaar later,
in 1877. Dat is niet zo gewoon. Hoe komt dat nu?

1

K.C. Peeters woont nu: Gouwberg 15, 2230 Schilde.
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Mijn grootvader was de jongste thuis. Toen hij werd geboren, was mijn overgrootvader
52 jaar. Toen mijn vader werd geboren, was mijn grootvader 48. Als u het sommetje
wil maken, dan ziet u wel dat het klopt.
U bent volbloed Kempenaar.
Inderdaad. En u kent de karakteristiek van de Kempenaar: koppig en gesloten. Dat
is dan K.G.
Geboren op 29 december 1903.
Officieel om 1 uur 's nachts. Ik heb echter altijd vermoed dat ik wel vóór 12 uur 's
nachts het levenslicht heb aanschouwd, dus op de feestdag van de Onnozele Kinderen,
maar ik denk dat mijn vader mij dat niet heeft willen aandoen en dat hij bij de officiële
aangifte mij wat later heeft doen geboren worden.
Geboorteplaats: Wuustwezel. Hebt u nog binding met dat dorp?
Sterke. Mijn vader, die nu 93 jaar is, woont er nog en mijn broer is er burgemeester.
Mijn vader staat in heel de streek bekend als een plezierig man. Hij is dan ook het
type van de optimist. Hij kent het verschil: als er een nog half gevulde fles op tafel
staat, zegt de pessimist: ze is halfleeg. Mijn vader zegt: ze is nog halfvol.
U hebt bijna uw hele leven in de stad gewoond en bent dus wel stadsmens geworden.
Wat trekt u dan zo aan in uw dorp? Waarom houdt u ervan?
De geschiedenis van de streek o.m.
Die is interessant?
Kan ik u zo bewijzen. De oudst bekende heer van Wuustwezel is Hendrik van Wilre,
die ridder werd geslagen in de slag van Woeringen waarin, zoals u weet, Jan I, hertog
van
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Brabant, Reinout van Gelre en zijn bondgenoten versloeg. Dat was in 1288. Dat is
voor ons een belangrijke overwinning geweest en als Hendrik Conscience er niet
geweest was, zouden wij nu wellicht zweren bij Woeringen en niet bij de Gulden
Sporen. Welnu, die Hendrik van Wilre sneuvelde in de Slag van de Gulden Sporen.
Jan van Boendale schrijft over hem in de Brabantsche Yeesten:
‘...Voer Cortricke verloren 'tleven...
Van Wilre Mijn heer Heinryc
Die vrome riddere ende heerlyc.’

De dood van die man heeft zeer lang de geschiedenis van onze streek beïnvloed, een
invloed die nu nog nawerkt. Het was normaal dat de heerlijkheid overging op zijn
familie maar vooraleer dit gebeurde, hadden de boeren zich onder de geestelijke
hoede van geestelijke gestichten geplaatst. Voor Essen en Kalmthout was dat de
abdij van Tongerlo, voor die van Wuustwezel het Sint-Elisabethgasthuis in Antwerpen.
Het gevolg was dat de heerlijkheid gesplitst werd, dat de ontgonnen delen werden
verdeeld. Op het Rijksarchief te Antwerpen bewaart men een kaart van Wuustwezel
waarop die verdeling staat aangegeven. Eigenaardig genoeg werden de bebouwde
gronden aan de heer en aan het Sint-Elisabethgasthuis toegewezen elk voor de helft.
De hei en de andere onvruchtbare gronden kwamen aan de gemeenschap. De
Kommissie van Openbare Onderstand van Antwerpen, die thans de goederen van
het Sint-Elisabethgasthuis bezit, heeft daardoor in de streek nu nog honderden hektaren
grond, die oorspronkelijk grond is van de autochtone bevolking van de streek. Omwille
van die geschiedenis hadden wij in Wuustwezel trouwens een oudheidkundige kring
opgericht, die jammer genoeg niet meer aktief is.
Men kan zo horen dat u een ‘Geschiedenis van Wuust-
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wezel’ hebt geschreven. Ook aan de Wuustwezelse dorpskeuren hebt u een studie
gewijd.
Daar gaat het over het oude dorpsrecht, het gewoonterecht, het oude Frankische recht
dat gecodificeerd werd. Ik heb die keuren van Wuustwezel vergeleken met die van
de dorpen uit de omgeving - Essen, Kalmthout, Brecht, Zundert, Loenhout,
Hoogstraten - om uit te maken wat er gemeenschappelijk was in het noorden van de
Kempen. De konklusie was dat er een groot verschil tussen die keuren bestond, b.v.
wat het jachtrecht aangaat. In de gemeenten die onder geestelijke bescherming
stonden, was men veel soepeler voor een jachtmisdrijf! De wereldlijke heren treden
heel wat strenger op.
Wel zijn de maatregelen om zich te beschermen tegen brand en overstroming
overal dezelfde: zo is duidelijk bepaald dat men voor het ruimen van de waterlopen
verplicht is per gehucht te werken, volgens de dorpsindelingen die nu nog voortleven.
*
Als men dit huis waarvan de vorige bewoner ook stadsambtenaar was, binnentreedt,
dan komt men in een brede gang.
Vlak bij de ingangsdeur hangt een waterverfschilderij met deze tekst, in het Japans
dan:
‘Ik ben ik
Jij bent jij
Maar we komen goed overeen.’
Verder hangen er diverse prenten en kaarten en o.m. een mooie foto van de eerste
hoeve die in Bokrijk werd geplaatst.
De woonkamers liggen op de eerste verdieping en op de trap loopt men voorbij
een glas-in-loodraam met de schilden van de negen Belgische provincies.
*
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Is er in uw jeugd iemand die u sterk beinvloed heeft?
De hoofdonderwijzer van Wuustwezel, die ervoor gezorgd heeft dat ik kon studeren.
Voor een jongen van mijn streek betekende studeren onderwijzer worden. Ze konden
thuis ook niet meer betalen. Mijn moeder, die vrij ambitieus was, heeft daar ook een
flinke stoot aan gegeven want eigenlijk is het door haar dat het mogelijk werd.
Wat was uw vader?
Loodgieter. Als ik iets van hem heb, dan is het zijn karakter. Ook ik ben optimist.
Op welke normaalschool bent u geweest?
In Antwerpen op de Katolieke Normaalschool in de Minderbroedersstraat. Ik had
daar als leraar Floris Prims die me paleografie door praktijk leerde. Hij gaf me
namelijk teksten om te kopiëren en zo raakte ik met die teksten vertrouwd. Hij gaf
me een basis voor de studie van de geschiedenis, die anders zuiver dilettantisme zou
zijn geweest.
U hebt ook als onderwijzer in de school gestaan.
Ik haalde mijn diploma in juli 1923 en de dag daarop stond ik als onderwijzer in
Wuustwezel bij mijn eigen oudhoofdonderwijzer. Ik kwam daar terecht bij jongens
die ik enkele jaren vroeger nog op school had gekend.
Gaf u graag les? U bent niet zolang in het onderwijs gebleven.
Toch tien jaar. Ik stond zeer graag in de school maar wilde toch die horizon, die mij
te beperkt leek, doorbreken. Eigenlijk wilde ik inspekteur worden en met dat doel
ging ik naar Antwerpen aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde verder studeren.
Ik ben daar drie jaar geweest en heb daar o.m. de invloed ondergaan van professor
Edgar
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de Bruyne. Dat was een voornaam en gewetensvol geleerde, die ons een uitstekende
filozofische vorming gaf.
U werd dan toch geen inspekteur maar wel journalist.
Het ging mij in het onderwijs niet vlug genoeg. De Nederlandse krant Dagblad van
Noord-Brabant en Zeeland, die in de Noorderkempen veel gelezen werd, had een
all-round journalist nodig als korrespondent in de streek en ik werd daarvoor gevraagd.
Ik heb dat aanvaard en heb drie jaar, van 1930 tot 1933, onder het pseudoniem K.
van Kempen aan die krant meegewerkt. Ze bestaat nog maar heet nu De Stem.
Dat was dan nog terwijl u onderwijzer was. Maar in 1933 wordt u hoofdredakteur
van ‘De Morgenpost’, een Antwerpse krant die nu verdwenen is.
Van 1930 af was ik al medewerker aan De Morgenpost voor lokale geschiedenis. In
maart 1933 ging de toenmalige hoofdredakteur Jules Verstraeten in dezelfde funktie
over naar Het Volk en hij gaf me de raad mij kandidaat te stellen voor de vrijgekomen
betrekking. Hij meende dat ik in Nederland ervaring genoeg had opgedaan om in
aanmerking te komen.
‘De Morgenpost’ was een broer van ‘De Standaard’.
Het was de Antwerpse uitgave van De Standaard, die in 1921 was opgericht om de
politiek van Frans van Cauwelaert te steunen. De eerste hoofdredakteur was pater
Valerius Claes, dan kwamen Leo de Raedt en Jules Verstraeten en de vierde in de
rij was ik. De Standaard had naast De Morgenpost nog een derde blad, nl. Het
Nieuwsblad, waarvan Steghers de hoofdredakteur was. Toen Jan Boon op 1 september
1939 naar de radio ging, kwam ik in zijn plaats als hoofdredakteur van De Standaard
in Brussel.
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Dat was wel in een moeilijke tijd.
Dat was het ongetwijfeld. Het was in de beginperiode van de mobilizatie en we zaten
met de neutraliteitspolitiek. Ik heb de geschiedenis van die periode samengevat in
een boek dat vrijwel onbekend is omdat het maar op 50 eksemplaren is verschenen,
nl. in het Gedenkboek Gustaaf Sap.
De Standaard was er op dat ogenblik absoluut van overtuigd dat België uit de
oorlog kon blijven, zoals Zwitserland en Nederland uit de eerste wereldoorlog waren
gebleven. Dat was niet de overtuiging van de bladen die de lijn van De Standaard
niet volgden. Wij hebben die neutraliteitspolitiek tegen de dood op gesteund: elk
tendensartikel werd gelezen door de hoofdredakteur èn door de direkteur, die elke
avond de opgemaakte tekst nog eens extra ging nakijken, opdat er toch maar niets
zou verschijnen waardoor de neutraliteitspolitiek verzwakt kon worden. Wij stonden
ook bestendig in kontakt met de regering Pierlot. Op 10 mei 1940 werden onmiddellijk
maatregelen getroffen om de Vlaamse en Franse bladen achter een mogelijke frontlinie
te doen verschijnen ten einde de bevolking te kunnen inlichten. Men dacht dat de
toestand van 1914-18 zich zou herhalen. Met onze volledige staf zijn we eerst naar
Brugge gegaan, waar we van de drukkerij van Het Brugse Handelsblad gebruik
zouden kunnen maken, maar al gauw moesten we verder naar Frankrijk, waar we in
Nantes terechtkwamen.
Dat is trouwens een bewogen tocht geweest over Ieper en Abbeville. Te Nantes
heeft er een vergadering plaatsgehad om het verschijnen van een Vlaams dagblad te
bespreken. Daar was o.m. August Cool op aanwezig. De volledige staf was toen nog
samen: de hoofdredakteur, de direkteur, Jan Cabergs van de buitenlandse politiek,
Herman Bossier van de buitenlandse en ook het personeel voor publiciteit en
verzending. Zelfs het nodige geld hadden we
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bij ons en om de risico's te verminderen, droeg ieder van ons het om beurten op zijn
borst! Wij dachten toen nog altijd dat er een front zou komen.
Maar toen kwam de kapitulatie. De direkteur, Fernand van den Eynde, wilde terug
naar het blad in Brussel om De Standaard niet aan zijn lot over te laten. Zo heeft de
hele karavaan dan de terugweg aanvaard.
Dit moet ik toch ook nog zeggen: in Poitiers, in het Hotel de France, heb ik Kamiel
Huysmans ontmoet. Ik vroeg hem: Mijnheer de Burgemeester, hoe is het in
Antwerpen? Hij antwoordde: Ik heb vernomen dat Delwaide de stadszaken bereddert
en dat hij dat goed doet. - En wat gaat u doen? - Zien wat we er kunnen van maken.
Ik ben dan met de tweede groep naar Brussel teruggekomen. Daar werd al Het
Algemeen Nieuws uitgegeven en op mijn plaats vond ik Fons Martens zitten, een van
de meest verdienstelijke mensen uit de Vlaamse Beweging, die indertijd het weekblad
Ons Volk Ontwaakt mede had opgericht. Die vroeg mij wat ik ging doen. Ik zei hem:
blijf maar rustig zitten. Ik moet nog de toestemming krijgen van de Duitsers om
opnieuw te werken. Die heb ik dan niet gekregen. Ik meldde mij op de
Propaganda-Abteilung bij een zekere Brouwers, leider van de N.S.D.A.P. van
Düsseldorf. Die keek in zijn fiches op mijn naam en zei: Nein, das geht nicht. Reden:
ik was korrespondent geweest van de Katholieke Wereldpost. Ik ben dat dan gaan
meedelen aan Arnold Hendrickx, de voorzitter van de raad van beheer en die zei:
die oorlog gaat niet lang duren. Ga naar Antwerpen en zorg daar voor de likwidatie
van De Morgenpost. Dat heeft vier jaar geduurd...
U hebt toch ook nog wat anders gedaan, want in 1941 bent u kabinetschef geworden
van de burgemeester, de oorlogsburgemeester van Antwerpen.
Als de burgemeester weg is, moet volgens de Belgische wet
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de eerst aanwezige schepen als waarnemend burgemeester optreden. Dat heeft
Delwaide gedaan. Ik kende hem al van vóór de oorlog omdat hij regelmatig als
raadgever van De Morgenpost was opgetreden. In 1941 viel de beslissing dat al wie
70 jaar was uit het openbaar bestuur moest worden verwijderd. Dat gebeurde met de
stadssekretaris Gijselinck, die werd opgevolgd door Oskar Leemans. Zo kwam de
plaats vrij van kabinetschef van de burgemeester: ik heb de likwidatie van De
Morgenpost dan opgegeven en ben naar de stadsdienst overgegaan.
U bent drie oorlogsjaren lang kabinetschef gebleven. Dat waren wel geen rustige
jaren.
Het is een zeer moeilijke tijd geweest. De grote bekommernis van Delwaide was
zich te plaatsen tussen de bevolking en de bezetter en de inwoners hulp te bieden
waar het maar enigszins mogelijk was. Ik was biezonder goed geplaatst om dat van
nabij te volgen omdat de lopende zaken via mijn kabinet werden afgehanheld, terwijl
de belangrijke beslissingen door de burgemeester en de schepenen werden genomen.
Er zijn zeer moeilijke momenten geweest, b.v. de vorming van Groot-Antwerpen,
waarbij Delwaide altijd de grote bekommernis had binnen de wettelijkheid te blijven.
Er is ook dat tragische geval geweest van het bombardement van Mortsel. Verder
ook de druk die, naarmate de oorlog vorderde, sterker werd, om de stadsdiensten in
de eigenlijke oorlogsvoering in te schakelen. Het moet gezegd dat Delwaide en de
vóór de oorlog aangestelde schepenen van de randgemeenten solidair geweest zijn
om een politiek te volgen die de bevolking zoveel mogelijk vrijwaarde van oorlogslast.
Zo b.v. wat de tewerkstelling in Duitsland betreft: de romantische bewondering van
de Duitsers voor het Rubenshuis had voor onmiddellijk gevolg dat de tewerkstelling
van timmerlui en andere vaklui aldaar werd uitgebreid. Er zijn tientallen
Antwerpenaars van tewerkstelling
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in Duitsland gevrijwaard omdat ze een getuigschrift konden voorleggen dat ze in het
Rubenshuis waren tewerkgesteld. Delwaide is een goed beheerder geweest omdat
hij uitsluitend het belang van de stad en van de bevolking voor ogen had.
Uw funktie onder de oorlog moest na de oorlog normaal gevolgen hebben.
Voor mij niet, want ik was in een vakatuur benoemd. In april 1943 was Dr. Jan
Denucé met pensioen gegaan als konservator van de Oudheidkundige Musea van de
stad Antwerpen. Dat was een normale vakatuur en ik had de nodige titels om mij
voor dat ambt kandidaat te stellen. Ik heb de twee funkties gekumuleerd wat niet zo
moeilijk was omdat het bezit van de musea was opgeborgen. Ik ben kabinetschef
gebleven tot januari 1944 toen Delwaide na een incident met de S.S. ontslag heeft
genomen als burgemeester. Ik ben met hem mee weggegaan en ik kon dus naar de
musea waar ik benoemd was als konservator.
U zei dat u de nodige titels had om als konservator te kunnen worden aangesteld.
Terwijl ik op De Morgenpost werkte, heb ik verder gestudeerd en wel sociale
psychologie, pedagogiek en kunstgeschiedenis aan de universiteit te Gent. Ik had de
bedoeling te promoveren in een van de twee specialiteiten, in de kunstgeschiedenis
of de psychologie, om zo vlug mogelijk een einddiploma te halen. Ik was toen
namelijk al getrouwd en had twee kinderen.
Daar hebt u dan weer andere professoren gehad.
Die me weer elk wat hebben meegegeven. Er was daar Paul de Keyser, wiens grote
verdienste het geweest is de volkskunde uit het regionale Vlaamse vlak op te trekken
naar het internationaal niveau. Hij is de eerste geweest die
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aan een Belgische universiteit volkskunde heeft gedoceerd. Van Frank Baur heb ik
vooral de wetenschappelijke metodiek geleerd. Ook Edgar de Bruyne had ik daar
opnieuw als professor en dan professor Fransen, wiens enige student ik was in de
sociale psychologie. Hij is ook mijn promotor geweest en ik heb van hem al de hulp
gekregen die ge van een goed promotor maar kunt verwachten. De twee
kommissarissen waren prof. De Keyser en prof. Herman de Vleeschouwer, die nu
in Zuid-Afrika verblijft. Ik heb toen als openbare les gegeven: ‘De heimatkunde op
de volksschool’. Men begon toen aan milieustudie te doen en ik heb er de nadruk op
gelegd dat de onderwijzer voor de kennis van het eigen milieu degelijk moest worden
opgeleid of dat hij anders in dillettantisme zou blijven steken. Die studie moest met
orde en metode gebeuren en de Duitsers waren ons op die weg al voorgegaan.
U promoveerde dan in 1938 tot doctor in de pedagogische wetenschappen op de
dissertatie: ‘Volkskunde en Psychologie’. Wat is het verband?
Uit heel het gebied van de volkskunde, uit al het bestaande materiaal moet de kennis
van de eigen volksaard worden gedistilleerd. Dat betekent dat men zich niet tot één
volksgroep mag beperken. Er is b.v. een verschil in de vernieuwing van de mode in
de stad en op het platteland. Dat is ook zo voor nieuwe levensmiddelen die op de
markt komen: als er een nieuw soort kaas in de stad wordt verkocht, dan wordt
onderzocht hoe lang het duurt eer dat soort kaas ook op het platteland kopers vindt.
Heel de studie van het psychologische aspekt van het volksleven komt er op neer uit
te maken wat het volk aanvaardt en verwerpt, na te gaan welke liederen volksliederen
worden, welke dansen volksdansen, welke levensmiddelen volksvoeding worden.
Op dit ogenblik b.v. doet zich het ver-
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schijnsel van de verlenging van de kleren voor: het valt te zien of die dracht door het
volk zai worden aanvaard.
Toen ik mijn dissertatie maakte, ging men van kleine hoedjes over naar grote. Pas
een jaar nadat ze in Antwerpen werden gedragen, werden ze ook in Wuustwezel
gezien. Ge kunt het volk niet bevelen en zeggen: ge moet dat lied of die dans
aanvaarden. Vital Celen heeft eens deze vaststelling gedaan: als de uit de Kempen
afkomstige meiden met de tram uit Antwerpen naar hun dorp vertrokken, spraken
ze Antwerps. Naargelang ze korter bij hun geboorteplaats kwamen, spraken ze weer
hun eigen dialekt. Op hun dorp durfden ze geen Antwerps spreken, want ze zouden
zich belachelijk hebben gemaakt. De maandag ging de beweging in averechtse
richting. Dat is de psychologische faktor: zich schamen over iets. Die zal ook wel
meespelen in de verbreiding van het A.B.N.
Nog een voorbeeld: de Loenhoutse muts is langzaam verdwenen om plaats te
maken voor de hoed met pluimen en vruchten. De vrouwen hebben heel wat moed
moeten opbrengen om te breken met de traditie. Maar nu zou een meisje in Loenhout
met zo een muts niet meer op straat kunnen komen want ze zou uitgelachen worden.
Die psychologische faktor is dus wel belangrijk.
U werd dus konservator van de Oudheidkundige Musea van de stad Antwerpen.
Musea staat in het meervoud. Er zijn er dus meer.
Er zijn in Antwerpen 12 musea die in drie groepen ingedeeld zijn: de oudheidkundige
musea vormen de eerste groep, dan is er de kunsthistorische groep en ten derde de
groep Plantin Moretus en Prentenkabinet.
De oudheidkundige musea zijn de oudste. Het oudste museum werd opgericht in
1864 in het Steen. In 1910 is er dan bijgekomen het museum voor toegepaste kunst
in het Vleeshuis: hiermee wordt bedoeld de kunst toegepast op
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de gebruiksvoorwerpen en ook de sierkunst. Hier zijn ook andere afdelingen
ondergebracht: Egyptologie, numismatiek en muziekinstrumenten.
In 1907 was er reeds het museum voor Volkskunde bijgekomen, dat een van de
eerste van Europa was.
Als vierde museum in deze groep hebben we het Brouwershuis, het oude
ambachtshuis van de brouwers, dat er in de 16e eeuw voor zorgde aan de 24
brouwerijen water te leveren dat geschikt was om bier te brouwen. Dat water kwam
uit de Herentalse vaart tot aan de Wapper, de ophaalbrug. Van daaruit werd het, via
een pijpleiding, naar het Brouwershuis gebracht en van daaruit bij middel van een
zeer ingenieus systeem van pompen over de diverse brouwerijen in de buurt verdeeld.
Heel die installatie is in het Brouwershuis nog te zien. Er bestaat ook een prachtig
schilderij van De Braekeleer waarop de vergaderzaal van het brouwersambacht staat
afgebeeld.
Wat hebben die brouwerijen vóór de 16e eeuw dan gedaan om aan water te raken?
Bruikbaar water voor de brouwerijen werd van elders aangevoerd. Lange tijd heeft
men goed water per schip aangebracht vanuit Rumst.
Dan is er nog als nummer vijf het etnografisch museum, dat een verzameling giften
bevat die aan de stad Antwerpen werden gedaan door de vele kooplieden die relaties
hadden met het buitenland. Twee belangrijke fondsen daarin zijn: de resultaten van
de expeditie naar de Ivoorkust onder leiding van professor Olbrechts, in samenwerking
met de universiteit Gent. Ten tweede: de verzameling Kristoffel die een merkwaardige
geschiedenis heeft. Kristoffel was een Zwitser die in Nederlandse dienst stond en
die met het Oostindische leger een sultanaat onderdrukt heeft. Hij heeft daar een
grote verzameling merkwaardige voorwerpen kunnen verwerven en die heeft hij
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verstuurd. Niet naar Nederland, want daar zouden ze als oorlogsbuit beschouwd
worden, maar naar Antwerpen, waar hij getrouwd was met een dochter van
burgemeester Van Rijswijck. Zo bleef niet alleen Kristoffel maar ook zijn verzameling
hier. Er zou een boek te schrijven zijn over die man. Zijn kollektie bevat 1800 stuks.
Hiermee zijn we de musea wel rond.
Nee, er is nog een zesde, nl. het Scheepvaartmuseum dat in 1952 tot stand is gekomen
door samenvoeging van drie Antwerpse stedelijke verzamelingen. De vroegere
schepen der haven, P.W. Segers, heeft als minister van Verkeerswezen beslist dat
het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen zou worden ingericht en niet te
Brussel of te Oostende, waarvoor ook stemmen waren opgegaan.
U hebt in 1947 drie delen catalogi bezorgd van deze Oudheidkundige Musea. Daarin
staat al het bezit opgetekend?
Dat zijn de eerste inventariscatalogi. Heel het bezit van de Oudheidkundige Musea
was onder de oorlog opgeborgen en, liever dan alles ineens uit de kelders op te halen,
hebben we het groep na groep te voorschijn gehaald, een tentoonstelling georganizeerd
en telkens een inventariskataloog opgesteld. De eerste ging over de wapens, de tweede
over glasschildering en beeldhouwwerk, de derde over binnenhuisversiering en
meubelen. Mijn opvolger heeft dat werk voortgezet en zo kwamen er de catalogi van
glas en keramiek, muziekinstrumenten, ijzersmeedwerk, edelsmeedwerk, Egypte,
tin en tenslotte koper en brons.
U hebt intussen dan verder carrière gemaakt op het stadhuis. In 1947 werd u
adjunkt-stadssekretaris, in 1950 stadssekretaris, in 1969 ere-stadssekretaris. Eigenlijk
bent u ruim twintig jaar stadssekretaris geweest. Is die twintigjarige aktiviteit in
enkele karakteristieken vast te leggen?
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De periode die ik heb meegemaakt, is die van de normalizering van de toestanden
die door de oorlog in de war waren gestuurd: dat betekent vooral vorming van kaders
voor het personeel. Antwerpen heeft op een gegeven ogenblik meer dan 10.000
personeelsleden geteld. Dat aantal werd teruggebracht tot ruim 8000. In die periode
werden ook de betrekkingen van het stadsbestuur met de privé-firma's genormalizeerd,
wat o.m. betekent dat die firma's zich verplicht hebben gevoeld uitsluitend in het
Nederlands met de stad te korresponderen. Dat lijkt vanzelfsprekend voor Antwerpse
firma's maar die normalizatie heeft in die tijd toch een aanzienlijke inspanning
gevergd. Het gevolg daarvan is geweest dat belangrijke firma's een groot aantal
Vlaamse krachten hebben aangeworven, wat we dan tevens mogen beschouwen als
een facet van de vernederlandsing van het bedrijfsleven.
Ik heb ook het genoegen gehad de verschillende stadsdiensten, die vroeger alle
afzonderlijk dienden te werken en vaak voor dezelfde zaak elk voor zich een eigen
oordeel vormden, tot koördinatie te kunnen brengen. Ik heb ze regelmatig
samengebracht om dan de problemen met de diensthoofden gezamenlijk te bespreken.
Ik moet zeggen dat ik op dat stuk van de direkteurs een zeer degelijke medewerking
heb gekregen, waarvoor ik ze nog altijd dankbaar blijf.
U hebt onder verschillende burgemeesters gediend.
Ik heb er drie gekend. Ik ben begonnen onder wat men vaak smalend een
‘oorlogsburgemeester’ noemt. Zo een geringschattende of misprijzende houding is
des te meer onrechtvaardig daar die mensen hoogst verdienstelijk werk hebben
geleverd en er, gezien de omstandigheden, heel wat meer moed voor nodig was dan
in vredestijd. Dat is het geval Delwaide.
Na de bevrijding heb ik dan Huysmans als burge-
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meester gehad maar eigenlijk nog meer zijn plaatsvervanger, schepen Eekelers. Maar
het is eigenlijk met burgemeester Craeybeckx dat ik, als stadssekretaris, het meest
kontakt heb gehad.
Ik kan er me op beroemen het volledige vertrouwen van burgemeester Craeybeckx
te hebben gehad en ik meen dat hij zich over mijn medewerking ook niet te beklagen
heeft gehad. Ik heb in de praktijk omgezet wat hij tijdens een kongres van
gemeentesekretarissen heeft geproklameerd: ‘Een gemeente waar burgemeester en
sekretaris het niet met elkaar kunnen stellen, is een onbestuurbare gemeente.’
Geeft u eens een typische karakteristiek van burgemeester Craeybeckx?
Als redenaar is hij de assisenpleiter gebleven: hij kan een slechte zaak verdedigen
en winnen! Hij kan mist maken, wat een van zijn verdedigingsmiddelen is als de
andere ontbreken. Hij is gewoonlijk zeer charmant en als hij scherp is, is het meestal
verdiend.
Ik beschouw zijn lange redevoeringen niet als de beste. Ik ben er bij geweest toen
hij ik vermoed wel de kortste uit zijn lange loopbaan heeft uitgesproken. Hij moest
een Franssprekende dame huldigen, die in het beleid van haar firma grote verdiensten
had verworven. Zijn redevoering beperkte zich tot deze woorden: ‘Madame, vous
êtes un grand monsieur!’ En toen ging hij elders een redevoering houden, die langer
was en veel minder goed.
U bent thans advizeur-generaal bij het stadsbestuur. Wat is uw taak?
Ze is drievoudig en door het gemeentebestuur duidelijk omschreven. Allereerst het
oprichten van een Instituut voor Volkskunde. Dat is een gedane zaak: het instituut
bestaat en werkt.
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Ten tweede dan: het opmaken van een inventaris van het kultureel patrimonium van
de stad. Dat betekent inventarizeren wat de stad aan kunstschatten bezit, niet alleen
in gemeentelijke gebouwen, maar ook in de gebouwen die niet door de stad worden
gebruikt. Dat zijn o.m. een vijftal kerken: de katedraal, Sint-Jacob, Sint-Andries,
Sint-Paulus van de dominikanen en Sint-Carolus van de jezuïeten, allemaal
eigendommen die onder de Franse revolutie werden afgeschart en nu het eigendom
zijn van de stad.
Het derde deel van mijn opdracht is dan de reorganizatie van de stedelijke musea,
van het geheel dan, om ze aan te passen aan de eisen van de moderne museumkunde.
*
De ruime leefkamer van de gastheer heeft bijna de vorm van een U en bestaat uit
vier kamers, die feitelijk drie vertrekken vormen.
In het grote salon vormen vele gemakkelijke fauteuils praathoeken maar ze bieden
ook gelegenheid om naar de televisie te kijken: links kleur, rechts nog wit-zwart.
Twee schilders zijn hier goed vertegenwoordigd: van Floris Jespers is dit Kongolees
tableau, deze Harlekijn en deze andere Klown. Van Julien Creytens is dit Stilleven,
de Rede van Antwerpen en het portret van het dochtertje Lea toen het vier jaar was.
Verder is er nog deze Hoeve van Jaak Godderis en het portret van de gastheer door
Isidoor Opsomer.
Vanzelfsprekend is deze Lange Wapper van Albert Poels, evenals trouwens het
beeld van Reinaert en dat van Het loze vissertje.
Deze kop van de jongste dochter werd gemaakt door Marc Macken.
Verder staat er nog een monumentale kast met boeken die gezien mogen worden!
*
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Niet alleen als ambtenaar hebt u carrière gemaakt, er is ook nog uw akademische
loopbaan. U werd in 1946 aan de universiteit van Leuven assistent van prof. Gessler.
Voor de volkskunde. In Gent bestond er al een kursus volkskunde, die gegeven werd
door prof. De Keyser. Leuven heeft toen beslist de voordrachten die prof. Gessler
over volkskunde gaf, te systematizeren en bij die gelegenheid kreeg hij twee
assistenten: Roland voor de Franse afdeling en ik voor de Nederlandse.
Prof. Gessler was een kleurige figuur.
Hij was ‘bij’ op het gebied van de volkskunde maar hij had geen systeem. Toch had
hij zeer veel kritische zin en als ge bij hem een systeem wilde ontdekken, dan moest
ge zijn boekrecencies lezen. Hij heeft nooit algemene onderwerpen behandeld: het
waren altijd afzonderlijke feiten, maar die onderzocht hij dan met een grondigheid
die men nu nog zeiden ontmoet. De onderwerpen zaten nooit in het midden van de
volkskunde, ze zaten altijd op de rand, zodat ze niet bijdroegen tot de volkskundige
metodiek. Maar hij behandelde ze met een brio die al het overige deed vergeten.
U bent sinds 1959 buitengewoon hoogleraar. Wat doceert u in Leuven?
Nederlandse volkskunde en Metoden der moderne volkskunde. Museumkunde bij
de Vlamingen en Muséologie bij de Walen. Volkskunst in het pas herdoopte Instituut
voor Kunstwetenschappen. Daarbij komt dan nog de Kunst t.o.v. de mens en de
gemeenschap, wat men zou kunnen onderbrengen onder sociologie en psychologie.
Daar zijn bekende en minder bekende begrippen bij. Wat is kunstsociologie?
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De verhouding van de kunst tot de gemeenschap qua kunstproduktie en kunstgenieten.
Men moet kunst vanuit een driehoek beschouwen: het kunstwerk, de kunstproducent
of de kunstenaar en dan de verbruiker of hij die de kunst geniet. Het objekt van de
kunstsociologie is na te gaan hoe die kunstenaar in dienst staat van de gemeenschap
en hoe die kunstgenieter een onderdeel is van deze gemeenschap. Eigenlijk komt het
hier op neer dat men de kunst ziet in sociaal verband, met al de moderne vormen
daarvan als kunstkritiek, kunstverspreiding, kunstpropaganda.
Wat houdt de kunstpsychologie dan in?
Zij licht toe hoe de kunst de uiting is van het gevoel van de enkeling of, via het
individu, van dat van de gemeenschap. Waar ze de gevoelens van de gemeenschap
tot uiting brengt, zit ze op het terrein van de sociale psychologie. Dat is niet nieuw
en er bestaan heel wat publikaties over, denk maar aan de Psychologie de l'Art van
André Malraux. De kunstsociologie daarentegen is nog maar weinig systematisch
behandeld. Eigenlijk zou ik liever als benaming van de kursus zien: Kunst, mens en
gemeenschap.
U bent voorzitter van de Internationale Vereniging voor Volkskunde en Etnografie
(sedert 1964) en ook voorzitter van de Vereniging voor Volkskunde. Het woord
volkskunde komt altijd maar weer. Wat omvat ze?
De kennis van het volk. Rijst onmiddellijk een andere vraag: welke kennis, welk
volk? De keninis betreft de eigenaardigheden van het volk, wat typisch is voor een
volk en dat kunt ge alleen te weten komen door vergelijking. De volkskunde is een
vergelijkende wetenschap: ze konstateert dat men dit in Vlaanderen vindt en dat in
Limburg. Volkskunde zonder meer bestaat dus niet, ze moet altijd voorafgegaan
worden door een adjektief: Vlaamse volkskunde, Engelse volkskunde, Schotse volks-
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kunde, Duitse volkskunde. De vraag kan dan worden gesteld: bestaat er een Belgische
volkskunde? Dan naoet men de definitie geven van volk, dat het voorwerp is van de
studie van de volkskunde. Adolf Back geeft er deze definitie van: een volk is een
gemeenschap van mensen, die door geestelijke en stoffelijke banden gebonden zijn
en die als een levend organisch geheel historisch gegroeid is.
De oudste Nederlandse teorie is die van mgr. Schrijnen, die zegt: volkskunde is
de studie van de onderlaag van de kultuur. Kultuur wordt gevormd als een landschap
dat overstroomd wordt. Als na de overstroming het water wegtrekt, blijven er slib
en planten en zo meer. Er komt een nieuwe overstroming en er gebeurt hetzelfde.
Wat opnieuw opgroeit uit de ondergrond, is het voorwerp van de volkskunde.
Wat is er nu verkeerd aan die teorie? Schrijnen konstateert alleen het historisch
verschijnsel van de kultuur. Zijn teorie zegt niets over het wezen van de volkskunde.
Hij zegt b.v. dat sommige Amerikaanse dansen overgewaaid zijn maar het wezen
wordt daardoor niet bepaald. Het volkse goed, het volks materiaal moet dus eerst
geografisch, dus in de ruimte, vastgelegd worden. Dan moet men de historische
herkomst van het volksgoed onderzoeken, nagaan vanwaar het komt en hoe het tot
ons is gekomen. Dan volgt het sociologisch onderzoek: in welke volksgroepen of
-lagen hoort het thuis? Wat gebeurt er als het van de stad naar het platteland
overwaait? Er bestaat een voorbeeld van een lied dat in Amsterdam een matrozenlied
was en bij het overkomen naar Antwerpen een soldatenliedje werd: het soldaatje van
Wenen. En dan nog bestaan er verschillende versies: die van Wuustwezel is een
andere dan die van de havenwijk. In een sprookje dat verteld wordt in Antwerpen,
is het stadsmilieu aanwezig; maar wordt datzelfde sprookje verteld in de Kempen,
dan speelt
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het plattelandsleven er een rol in. Het sociale milieu drukt er zijn stempel op.
De vergelijkende studie van onze Vlaamse volksvertellingen kan in meer dan een
opzicht uiterst leerzaam zijn. Daar is b.v. het bekende vertelsel van Unibos, dat over
heel Europa is verspreid. Een Kempense variante, die ik opgetekend heb, begint
aldus: ‘Er was eens een boer en die heette Boer Kievit en die reed met zijn os naar
de hei om turf. En terwijl hij daar aan 't turf laden was, kwam er een kievit op de
horens van de os zitten en die riep: “Boer Kievit”!’
Een typische bijzonderheid is wel dat ‘kievit’ in de Noorderkempen, waar onze
variante werd opgetekend, als spotnaam geldt voor iemand die een wit overhemd
draagt en dus door het zwart-wit van de kleding gelijkenis vertoont met de kleur van
de bekende watervogel, die de kievit is. Die boer Kievit is het type van de Kempense
heiboer, die zelfs de weelde niet kent een paard te bezitten en die met zijn os de heide
bewerkt.
In de Oostvlaamse versie heet die boer ‘Pachter Eentand’. Hij is even arm als de
Kempenaar, maar bezit toch een paard - al is het er dan slechts één. Daarom heet hij
dan ook Eentand. In deze variante is geen sprake van heide of kievit. Het gebeuren
is volledig aan de Oostvlaamse omgeving aangepast, al blijven de verschillende
elementen en episodes, evenals de psychische hoofdtoon, onveranderd.
Wat zegt nu de moderne teorie, zoals Hermann Bausinger die formuleert? De
volkskunde moet niet alleen op het platteland bestudeerd worden maar ook in de
steden en in de techniek, in de technopolis. Ook de man die in de fabriek gaat werken
heeft zijn gebruiken. Wat neemt de arbeider mee om te eten, hoe is dat eten ingepakt,
wie maakt het klaar? Dat is even belangrijk om te weten als uit te maken of de snede
die de ploegschaar uit de grond woelt, rechts of links valt.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

206
Wat kunnen de namen van de herbergen ons leren? Er zijn in Antwerpen 2000 namen
van herbergen opgetekend. Als men de toestand vergelijkt van 1940, 1950 en 1960
dan konstateert men een achteruitgang van Franse namen en een vooruitgang van
Engelse.
Men wil de groenteboer laten bestuderen, de man die zijn winkeltje heeft op de
hoek van de straat en 's morgens naar de markt gaat. Het is een beroep dat verdwijnt.
Een bedrijf dat uitsterft, is de steenbakkerij. Men stelt nu zijn gebruiken mee. Wat
is een ‘natiebaas’, een zo typisch Antwerps beroep? Wie wordt taxichauffeur? Welke
typische namen heeft hij voor zijn verschillende soorten klanten? Een bedrijf dat
uitsterft, is de steenbakkerij. Men stelt nu een onderzoek in naar al de gereedschappen
die men daar gebruikte. Waren dat dezelfde in Boom als in Steendorp? Men moet
dus al dat materiaal op een ernstige manier verzamelen. Na klassifikatie, verwerking
en vergelijking van het materiaal kan men de konklusies trekken.
Dan is er nog het psychologisch aspekt. Wat is de rol van humor en spot in het
behoud van het volkseigen, van het eigen volksgoed? Wat is de betekenis van een
‘goeiedag’? In de stad zegt men geen ‘goeiedag’. Er zijn mensen in mijn buurt aan
wie ik geen ‘goeiedag’ zeg maar als ik diezelfde mensen in Scherpenheuvel ontmoet,
dan groet ik ze ineens en zeg: ‘Hé, gij zijt uit mijn buurt.’
Bestaat er overal interesse voor de volkskunde?
In alle landen maar er zijn verschillende interessegroepen: er zijn groepen die aan
folkloristisch vertoon doen en die denken dat men de gebruiken moet laten zien als
een soort maskerade. Het woord folklore gebruiken wij zelfs niet meer omdat het
een pejoratieve betekenis heeft gekregen.
Tot een beter soort vertoon van volksgebruiken behoren het vendelzwaaien, de
volksdansen, de volkszang, de meiboomplanting, dingen die door volkskunstgroepen
wor-
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den beoefend. Dat is goed vertoon maar dat interesseert ons niet als dusdanig, het
valt buiten ons terrein. Ons kan het interesseren te weten of die bewegingen invloed
hebben op het volk in het algemeen.
De beoefening van de wetenschappelijke volkskunde vindt men op het programma
van al de universiteiten. De Internationale Vereniging voor Volkskunde beoogt drie
dingen: het generalizeren, het algemeen maken van het metodisch onderzoek met
gebruik van technische hulpmiddelen als film, recorder en computer voor het
verwerken van het materiaal. Ten tweede het samenstellen van een algemene
bibliografie van de volkskunde. Die wordt trouwens uitgegeven door die Internationale
vereniging met de steun van de Unesco. Tenslotte dan het bevorderen van de
volkskundige wetenschap: met dat doel voert ze een aktie voor het installeren van
leerstoelen voor volkskunde. Wat dan samengaat met het organizeren van een
nationale wetenschappelijke vereniging. In Vlaanderen werd er een opgericht die
thans 130 leden telt. Om lid te worden, moet men een kursus volkskunde gevolgd
hebben of wetenschappelijke publikaties op zijn aktief hebben. In het Nederlandse
taalgebied bestaan er kursussen in de volkskunde in Gent, Leuven, Nijmegen en
Amsterdam. Wij geven ook een wetenschappelijk tijdschrift Volkskunde uit. Dat
verschijnt al sinds 1888 en is een van de oudste van de wereld. Hoofdredakteur voor
Nederland is Dr. P.J. Meertens, ik ben het voor België. Tenslotte publiceren wij ook
de bibliografie van de Vlaamse volkskunde. We zijn aan deel X. Index A is al bij de
drukker, index B bestaat al op fiches en dat zijn er 25.000. Wij denken 30 delen uit
te geven. Wij excerperen 800 tijdschriften, ook Franse en Duitse, als die artikels
bevatten over het volksleven in het Nederlandse taalgebied, in Vlaanderen dus,
Nederland en Zuid-Afrika, of als die artikels geschreven zijn door volkskundigen
uit ons taalgebied.
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Wat gebeurt er in het Instituut voor Volkskunde dat nu hier in Antwerpen bestaat?
Er wordt een uitvoerige dokumentatie verzameld. Het volkskundig materiaal wordt,
wat het Nederlandse taalgebied betreft, genoteerd, geklasseerd en bewerkt. Het werk
wordt gedaan door studenten die een licentiaatsverhandeling maken over een
volkskundig onderwerp. Zij stellen hun kopij ter beschikking en het Instituut zorgt
voor publikatie met de steun van de stad Antwerpen, het ministerie van Nederlandse
Kultuur, de Vereniging voor Volkskunde. Ons Instituut heeft een wetenschappelijke
raad die interuniversitair is. Het vervult opdrachten voor het Fonds van Kollektief
Wetenschappelijk Onderzoek. Dit fonds subsidieert en bezoldigt de wetenschappelijke
navorsers. In het gehele Nederlandse taalgebied wordt gewerkt volgens dezelfde
metodes en er bestaat een uitstekende samenwerking tussen het Instituut voor
Volkskunde van Amsterdam en het onze. Onze studenten en onderzoekers kunnen
ginder terecht en de Nederlanders hier bij ons.
Er bestaat ook nog een relatie tussen ‘Archeologie en Volkskunde’ want dat is de
naam van een studie van u.
Die heb ik geschreven naar aanleiding van een studiedag in Noord-Brabant, waar er
een grote belangstelling bestaat voor archeologie. Er werd o.m. verteld dat waar
grafheuvels bestaan er ook sagen voortleven, dat waar er toponiemen zijn die wijzen
op een verbrand hof, dat daar dan ook resten van werden gevonden. Men zoekt in
zo een geval dus door de archeologie naar een konfirmatie van de gegevens van de
volkskunde. Voor mij was de aanleiding dat er, volgens een sage, in de kapel van
Westdoorn een ridder begraven lag. Niemand wist iets van die ridder maar verleden
jaar werd in de kapel een nieuwe vioer gelegd en toen heeft men een geraamte
blootgelegd.
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Wij zijn er niet in geslaagd de identiteit van deze ‘ridder’ vast te stellen, wel zijn
leeftijd, grootte, de periode waarin hij leefde. Andermaal is dus gebleken dat wij te
doen hebben met een sage die als kern een historisch feit heeft, waarrond de
volksfantazie een heel verhaal heeft opgebouwd.
*
De werkvertrekken van de gastheer bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping.
Het zijn drie doorlopende kamers met elk een eigen bestemming.
Dit is de werkkamer met de schrijftafel en als achtergrond de intieme sfeer: een
portert van vader, van Floris Prims, van professor Gessler. Een foto van vrouw en
dochter op de kantschool in Lier. De kerk van het geboortedorp door Julien Creytens.
Het traditioneel portret van de Kempense schrijver door Gerard Baksteen.
In het glas-in-loodraam werd Carolus Borromeus uitgebeeld door Jan Huet.
In de tweede kamer staan duizenden steekkaarten en andere volkskundige
dokumenten opgeborgen. Hier hangt alleen een prent met de foto van vier jongens
uit Hoogstraten, die in het leger van Napoleon hebben gevochten. In de vier bakken
op tafel steken 25.000 fiches.
Laten we eens een steekproef doen. We willen de herkomst weten van de zegswijze
‘leven als God in Frankrijk’. We nemen de steekkaartenbak met spreekwoorden en
uitdrukkingen. Onder het woord ‘leven’ wordt verwezen naar deel III, nrs 27-47 en
27-63. Daar vernemen we dat de uitdrukking uit West-Vlaanderen komt en behandeld
werd door Duclos.
Blijft dan nog een derde vertrek dat dient als biblioteek en ontvangkamer.
*
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U schreef een twintigtal grotere werken, die we natuurlijk niet alle kunnen behandelen
maar ik geloof toch dat het grote book ‘Eigen Aard’ een van de mooiste parels is in
de reeks. Wat was de bedoeling?
Eigenaardig genoeg de illustratie. Op zekere dag komt de illustrator Henri Lievens
mij teksten vragen, die hij zou kunnen illustreren. Voor mij was dat een gelegenheid
materiaal dat ik al sedert jaren bezat, uit te werken. Zelfs dokumentatie die ik voor
mijn doctorale dissertatie had verzameld, kon ik daar bij te pas brengen.
Het voorstel trok me aan, we vonden de uitgeverij De Vlijt bereid het boek uit te
geven en ik zette mij aan het werk. De teksten werden gauw meer dan Lievens vroeg
en zo groeide het boek meer en meer. De eerste editie was uitverkocht vóór ze
verschenen was. Dat had wel een zeer biezondere reden, die wellicht niet direkt iets
te maken heeft met de waarde van het boek. Er waren heel wat mensen die getroffen
waren door de repressie en niet wisten van welk hout pijlen te maken. Die zijn met
dat en andere boeken van dorp tot dorp gegaan en hebben op die manier voor een
ruime verspreiding gezorgd. Nu wekte het boek door zijn illustratie en onderwerp
wel zeer veel interesse, zodat het een sukses werd. Er kwam dan ook onmiddellijk
een tweede uitgave en wel in de nieuwe spelling, die intussen van kracht was
geworden.
Waarover gaat het dan precies in dat boek?
Het is, zoals de ondertitel het zegt, een overzicht van het Vlaamse volksleven. Het
behandelt het hele gebied van de volkskultuur. In het eerste deel komt de materiële
volkskultuur aan de beurt: de bodem en zijn bewoners, de nederzetting, de woning,
de woonwijze, de klederdracht, eten en drank.
Het tweede deel heeft als titel: Woord en lied, volks-
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geloof en -wetenschap. Daar gaat het over de geestelijke volkskultuur: de volkstaal,
het Bargoens, de spotnamen, het volkslied, het volksverhaal, het volksgeloof, de
volksgeneeskunde en de volksweerkunde.
Het derde deel behandelt de volksgebruiken, in dubbele richting, wat men noemt
‘van de wieg tor het graf’ of ook ‘van doop tot uitvaart’. Verder de gebruiken die
gebonden zijn aan de kalender: Kerstmis-Driekoningen, Vastenavond en Pasen,
kermis en de naoogst. Het zal toch wel de overvloedige illustratie geweest zijn die
het sukses van het boek heeft gemaakt.
De derde editie heb ik volledig omgewerkt. Ik heb de voetnoten, aantekeningen
en bibliografie aangevuld en losgemaakt uit het boek zodat het boek voor de gewone
leek veel gemakkelijker leest. Al die informatie heb ik dan samengebracht in een
apart boek onder de titel: Volkskundige aantekeningen en daarin staat, meen ik, de
status questionis van het volkskundig onderzoek in Vlaanderen, met een uitvoerige
bibliografie. Eigen Aard zou nu weer herwerkt moeten worden, want ook de derde
editie is bijna uitverkocht.
In die derde uitgave was er toch ook een opvallend nieuw element.
Ja, inderdaad, er was geen held in het boek en ik vond dat die leemte moest worden
aangevuld.
Ik heb dan de interessante figuur van Willem van Saeftinge erbij betrokken. Aan
die Willem werd nog altijd te weinig aandacht besteed hoewel Lucien Dendooven
er nu een werk over gepubliceerd heeft. Het leven van die Willem is een geweldige
historie, die op het eiland Rhodes eindigde. Toen hij nog in Vlaanderen was, heeft
hij eens van op de toren van Lissewege met balken gegooid naar zijn abt.
In dat derde deel heb ik ook het hoofdstuk Huisraad en meubelen bijgewerkt aan
de hand van gegevens van Dr.
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Jozef Weyns, die een studie over het huisraad in Vlaanderen voorbereidt.
Een leuk detail is wellicht dat de Aantekeningen zeer duur werden verkocht aan
het grote publiek om het mogelijk te maken een goedkope editie te bezorgen aan de
studenten. Voor de volgende editie zal ik hetzelfde doen.
Zij die toch direkt informatie willen hebben over ‘Het Vlaamse volksleven’, vinden
die wel in de Vlaamse pocket die u bij Heideland hebt uitgegeven.
Die tekst heb ik eigenlijk geschreven vóór Eigen Aard verscheen. Het is een meer
bescheiden werk maar bevat toch een overzicht dat leert hoe het volk is en hoe het
leeft, hoe het gekleed gaat en hoe het spreekt, hoe het jubelt, hoe het rouwt en hoe
het zijn traditionele gebruiken in ere houdt.
Een ander belangrijk en interessant werk van u is ‘Soldaten van Napoleon’. Hoe
kwam u bij Napoleon?
Mijn grootmoeder die in 1837 werd geboren, was op school geweest bij Willem
Kenis. Deze meester Kenis noemden de kinderen ‘de bult’, maar als de pastoor dat
hoorde, dan zei hij: Ge moogt dat niet zeggen! Die man heeft veel geleden onder
Napoleon en al wat hij beleefd heeft, heeft hij opgeschreven. Grootmoeder vertelde
dat als een sprookje zodat mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld en ik me afvroeg
waar dat boek wel kon zijn. Mijn grootmoeder is 94 jaar geworden en overleed in
1932.
Het toeval wilde nu dat ik op een avond na een Kempens kongres in Essen nog
een glas bier zat te drinken met de burgemeester Jules Kenis en die zei mij zo
ertussendoor: ‘Weet gij dat ik van mijn grootvader een boek bezit waarin alles staat
opgeschreven wat hij onder Napoleon heeft beleefd?’ Ik vroeg onmiddellijk of ik
het mocht lezen en ik kreeg het voor een nacht in leen. Thuisgekomen hebben mijn
vrouw en ik het manuskript in één trek rats overge-
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schreven en enkele bladzijden hebben we gefotografeerd. Ik heb dan mijn vondst
meegedeeld aan Floris Prims, die me de raad gaf de historische achtergrond te
onderzoeken en uit te maken of alles wat Kenis had genoteerd met de feiten klopte.
Ik zond dan in 1938 een aanvraag naar het Franse ministerie van Oorlog om het
legerarchief in het kasteel van Vincennes te mogen raadplegen, maar ik kreeg geen
antwoord. Daar bleef de zaak dan bij. In 1946 hadden in Parijs ‘Antwerpse
havendagen’ plaats en op het diner 's avonds zat ik naast onze kulturele attaché. Ik
vertelde hem de geschiedenis en voegde er aan toe dat ik die nonchalance van de
Fransen toch wat min vond. Geef mij een kopie van uw brief, zei hij. Een maand
later had ik de toestemming om in Vincennes te gaan werken. Ze hebben daar het
mooiste archief dat ge u kunt indenken. Daar kan men de volledige geschiedenis van
elk Frans regiment tot in de kleinste details terugvinden. Er berust daar een ‘régistre
matricule’ waarin men de naam terugvindt van elke soldaat die in het leger van
Napoleon heeft gestreden. Men vindt er gegevens over de regimenten die in onze
gewesten vertoefd hebben, evenals inlichtingen over wat er met sommige soldaten
in de Boerenkrijg is gebeurd. B.v.: ‘Tué dans un combat avec les partisans à Mol.’
In dat archief heb ik Wilhelmus Kenis teruggevonden. In zijn dagboek beschrijft
hij al wat hij heeft meegemaakt: hoe hij na de loting uit Antwerpen vertrok en hoe
hij in Grenoble werd ingelijfd bij het 3e jagers te paard, dat toen in Noord-Italië lag.
Hij is dan te voet over de Mont Cenis naar Italië getrokken. Hij beschrijft nauwgezet
die tocht en het is merkwaardig hoe hij alles ziet met de ogen van de Kempense boer.
Ik heb de volledige geschiedenis van zijn regiment teruggevonden. De Franse
president Tiers heeft voor zijn werk Histoire du Consulat et de l'Empire heel de tocht
in Rus-
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land laten bestuderen door de leerlingen van St. Cyr. Die aantekeningen waren me
van groot nut. Er bestaat ook een Itinéraire de Napoleon waarin van dag tot dag
opgeschreven staat waar Napoleon verbleef. Ik heb al de korrespondenties en
dagboeken die betrekking hebben op deze periode bestudeerd. Mijn soldaat was er
bij toen Mohilew werd ingenomen. Een detail: aan de poort van de stad kruist hij de
staf van maarschalk Davout. Hij vertelt in zijn dagboek dat hij door de maarschalk
ondervraagd werd, die hem bij zijn intrede in de stad meenam als gids. Welnu, in
zijn Mémoires sorteert Davout; ‘J'ai rencontré un sous-officier, qui m'a raconté la
prise de Mohilew.’
De enige fout die onze soldaat soms maakt, is dat hij de steden in verkeerde
volgorde opnoemt. Maar verder is het dagboek betrouwbaar en helemaal niet droog.
Want hier en daar beleeft onze Kempenaar een liefdesavontuurtje waarover hij ook
verslag uitbrengt. Later wordt hij door de Russen gevangengenomen. Hij werd uit
het gevangenenkamp gehaald om als leraar rekenen en Frans te fungeren op een
kasteel uit de buurt. De barones werd 20 verliefd op de leraar van haar kinderen dat
ze hem verzocht te blijven. Maar de liefde voor zijn land heeft het dan toch gehaald
en hij is terug naar zijn dorp gekomen.
Bevat uw boek alleen zijn aantekeningen?
Toch niet. Ik heb zijn relaas geplaatst in het raam van de geschiedenis van zijn
regiment, waarin een driehonderd conscrits hebben gediend. Bovendien heb ik voor
heel het gebeuren als achtergrond de veldtochten van Napoleon genomen. Doch
hoofdzaak blijft de tekst van Kenis, die men volledig kan terugvinden daar hij kursief
is gedrukt.
Het is wel verleidelijk bij uw soldaten te blijven hangen maar ander werk vraagt ook
nog onze aandacht. Wat was
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de aanleiding om de studie ‘Overheidszorg voor het cultuurleven’ te schrijven?
Dat was een opmaken van de begroting van de vier grote steden: Antwerpen, Brussel,
Gent en Luik. Op zeker ogenblik werden de uitgaven vergeleken die zij besteedden
aan kultuur (musea, schouwburgen, tentoonstellingen enz.). Er werd dan uitgerekend
hoeveel dat was per inwoner. Ik heb echter de vergelijking doorgetrokken en een
algemeen overzicht gegeven van wat niet alleen de grotere, maar ook de kleinere
gemeenten doen voor het kultuurleven. Antwerpen is de enige stad in België, wellicht
in de wereld, die twaalf gemeentelijke musea bezit. Gent heeft er vijf, Brussel twee,
want in de hoofdstad besteedt vooral de staat zorg aan de kultuur.
U hebt veel aandacht gewijd aan het volkse kerstlied in de Kempen en in Vlaanderen.
Hebt u ontdekkingen gedaan?
Ik heb een klassifikatie gemaakt vertrekkende van het sterrelied, dat een overblijfsel
is van een liturgisch spel: het verhaal van de geboorte zoals het gezongen en
voorgesteld werd in de kerk.
Het laatste kerstspel met sterrelied dat bewaard werd, is het spel van Werchter,
dat is opgetekend door pastoor Bols.
U kent het lied wel:
‘Wij komen van 't Oosten,
Wij komen van ver.
Wij zijn de drie koningen
Met ene ster.’

De zangers die met hun ster van deur tot deur op bedeltocht gaan, vertellen verder
en lokalizeren het verhaal. Zij zingen b.v.:
‘Wij kwamen voorbij een bakkerij
Wij kochten een brood en stalen er drij.’
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Wat is nu de oudste vorm van het sterrelied. In het Nederlands is de oudste versie
van 1577, onder de vorm van een wiegelied. In het boek van de Duitser Böhm wordt
eveneens gezegd dat het uit de 16e eeuw stamt maar hij kon het niet precies situeren.
Een Zweeds student, Hilding Celander, heeft een dissertatie gepubliceerd over een
sterrelied, waarvan de oudste tekst werd gevonden op de zolder van een pastorie in
Silezië. Welnu, men vindt de sterreliederen verspreid over heel Europa. Ze zouden
bestudeerd en vergeleken moeten worden. Bij ons gebeurde het door Hoffmann von
Fallersleben, door Boekenoogen, De Coussemaeker, Pol de Mont, Maurits Sabbe
e.a. Alfons de Cock heeft opgezocht wat in dit opzicht typisch is voor een bepaalde
streek, voor Vlaanderen. Er zijn Vlaamse eigenaardigheden, die we de
volkskarakteristieken noemen.
Laten we dat verduidelijken met een ander voorbeeld, nl. dat van de Duitse schaper
in het volksgeloof en het volksverhaal.
In West-Vlaanderen treedt hij op als tovenaar. Wij weten hoe ver dit verschijnsel
verspreid is: tot in het Pajottenland. In Limburg vertonen de bokkenrijders diezelfde
kenmerken. Ze kunnen door de lucht vliegen en begeven zich naar bepaalde plaatsen
om te drinken: te Keulen in de wijnkelder.
Er bestaat nu een gebied tussen het Vlaanderse en het Limburgse waar geen Duitse
schapers en geen bokkenrijders bekend zijn. De vraag is nu: vormt dat gebied ook
op andere gebieden uit het volksleven een onderscheid? Het is juist dat wat bestudeerd
moet worden.
Een ander voorbeeld is die wat ingewikkelde zaak van het dragen van de
trouwringen. In Vlaanderen draagt men hem aan de rechterhand, in Brabant links.
In Limburg en het Waasland is het gemengd. Waarom is dat zo? In Nederland dragen
de protestanten de trouwring rechts, de katolieken links. Waarom? Wij moeten
uitmaken of dat onder-
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scheid op historische gronden berust. We hebben al de beschikbare gegevens al in
kaart gebracht. De grondige studie moet nu volgen.
Het doel van de volkskunde is: door vergelijking van het geordend en bewerkt
materiaal te komen tot een konklusie, die leert welke bepaalde elementen algemeen
Vlaams zijn en welke andere typisch voor bepaalde streken.
Ook met het volksverhaal hebt u zich beziggehouden en er uitgaven met aantekeningen
van bezorgd, o.m. van ‘Klein Duimpje’ en ‘Tafeltje dek je’. Waarom was dat nodig?
Eveneens om tot vergelijkende studie te komen. Het zal u wellicht verwonderen te
horen dat de motieven van Klein Duimpje en de reus terug te vinden zijn in het
eeuwenoude spel van Sint-Evermarus te Rutten. Een figuur als Sint-Joris uit de
legende vindt men terug in de sprookjes van Jan zonder vrees en van Jan Heldenmoed
evenals in sommige Rijnsagen. Een volksverhaal staat bijna altijd in verband met
een ander. Er is op dat stuk een grootscheeps onderzoek aan de gang. Van de 1100
gemeenten van het Vlaamse land werden er al 828 onderzocht op het gebied van de
sagen. Er werden 7.066 personen ondervraagd en 37.088 sagen en varianten werden
opgetekend. Dat is het resultaat van 62 licentiaatsverhandelingen, resultaat dat nu in
kaart wordt gebracht. Met de computer gaan we nu zien welke elementen er in die
sagen voorkomen, waar de weerwolf opduikt en waar de zwarte hand, waar de
vuurman optreedt en waar Kludde met zijn bellen, enz. Dat alles met de bedoeling
het vergelijkend onderzoek te vergemakkelijken.
U bent beheerder van het Plantijngenootschap. Waarmee houdt dat zich bezig?
Met de studie van de geschiedenis van de boekdrukkunst en de opleiding van
typografen. Het is geen school voor
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drukkers maar wel een instelling die artistiek materiaal, uit historisch standpunt
bezien, ten dienste stelt van de moderne typografie.
Wat is het merkwaardigste geweest in uw leven?
Dat war nu gebeurt en dat wat ik nu verder kan doen: ik kan me eindelijk grondig
bezighouden met de volkskunde. Al wat ik gedaan en geschreven heb, is voornamelijk
die richting uitgegaan, zowel in de school als in de journalistiek. Er is trouwens geen
betere school om het volksleven te leren kennen dan de journalistiek, omdat men
dan helemaal bij het volk kan staan. Maar het komt erop aan dat allemaal in een
wetenschappelijke vorm te gieten en dat kan ik nu, nu ik afscheid genomen heb van
de administratie. Ik kan het doen op twee fronten: hier in het Instituut voor
Volkskunde en in mijn seminarie in Leuven. Ik zoek meteen naar mensen die het
werk verder kunnen zetten als ik ermee stop. De Nederlandse Volkskundige
Bibliografie telt nu tien boekdelen maar er moeten er nog twintig bijkomen. In de
kursussen en in het Seminarie voor Volkskunde te Leuven, evenals in het Instituut,
leiden we mensen op die ervoor moeten zorgen dat er geen leemte ontstaat. Want
dat is het ergste.
Ik hoop dat ik het zolang zai volhouden als mijn vader, die nu 93 is. Maar als ik
niet meer werk, moeten anderen doorwerken en het beter doen. De plannen zijn er.
De aflossing moet er zijn om ze uit te werken.
Uitzending: 22 oktober 1970.
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Prof. dr. Frits van der Meer
Schoolstraat 1, Lent (Nijmegen) - Nederland
Mag ik zeggen dat uw background mij boeit?
Of het nu een kompliment is of gewoon een vraag, het is in beide gevallen wat
dubbelzinnig. Maar ik wil aannemen dat u de ikonen achter mij bedoelt. Ik heb altijd
veel van ikonen gehouden maar sinds enkele tijd maak ik er ook. Het resultaat kunt
u daar zien.
Men begint in zijn leven zo maar niet op zekere dag ikonen te schilderen. Men moet
er toch wat van kennen, begaafd zijn.
Dat is een verhaal op zichzelf. Als kleine jongen al was ik bezeten door het tekenen.
Aan de pianoles had ik een grondige hekel maar als ik kon tekenen, was ik echt
gelukkig. Het is meer dan een keer gebeurd dat ik tijd en uur vergat en tot diep in de
nacht bleef zitten doortekenen in het prieel in onze tuin, zelfs in november als het
koud was. Opeens verscheen dan mijn vader met zo een ouderwetse
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lantaarn in de hand en zonder een woord te zeggen, gaf hij met zijn duim een duidelijk
teken!
Dat tekenen was dus een echte passie maar toen ik priester ben geworden, heb ik
het opgegeven en heb ik het meeste weggedaan. Wat ik aan tekeningen uit die tijd
nog bezit, werd door anderen gered.
Nu heb ik een zuster die een jaar jonger is dan ik en die leeft nu apart in een kluis
in Friesland. Ze behoort tot de orde van de Karmel. Die zuster heeft het ikonen
tekenen geleerd van een Rus uit Parijs. Ze maakt er van alle soorten, grote en kleine,
maar ze zijn alle verrukkelijk. Ze zijn ook erg gevraagd en ze verdient er aardig haar
brood mee, wat het klooster ten goede komt en dat is nodig.
Zij is het, samen met de oude organist hier in huis, die er mij toe hebben gebracht
me ook op het ikonen tekenen toe te leggen. Mijn zuster zei: je bent straks 70 en dan
ben je geen hoogleraar meer en dan heb je wat anders te doen. Alhoewel ik in 40
jaar geen penseel meer heb aangeraakt, gaat het me wel enigszins van de hand. Je
hebt er niet veel voor nodig: een tekenplank, wat aardverven, eierdooiers, water en
penselen. Ik kan er mijn weg in vinden omdat ik de voorschriften van de ortodokse
kerk goed ken. Daarbij gaf Martine mij een receptenboek.
Wat ik maak, zijn geen kopieën. Het is allemaal vrij uitgedacht. De personages
hebben vaak het gezicht van iemand die ik ken. Zo heeft de H. Maagd op haar sterfbed
het gezicht van mijn moeder.
Bekijk ze maar eens rustig en vergroot met de camera maar eens een detail. Dat
is altijd verrassend. Het bewijst o.m. dat mijn ogen nog erg goed zijn. Het is ook een
werk van geduld. Om een ikone te schilderen heb je 80 uren nodig. Ik heb er dan
ook nog niet zoveel gemaakt.
Ik weet niet of ik u goed heb begrepen. Hebt u een zuster die kluizenares is? Bestaat
dat nog?
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Ja, mijn zuster Martine is karmelietes en houdt niet van al de verzachtingen, die ze
nu in het kloosterleven invoeren: ze onderhoudt de strengste regel. Ze leeft alleen in
een cel, neemt geen deel aan de rekreatie of komt niet in de refter, ook de officies
zegt ze alleen op haar kamer. Velen die raad willen, gaan naar haar toe. Ik begrijp
er niets van maar zo is het toch. Ik heb van haar nog een tekening gemaakt toen ze
intrad.
Is dat toch geen kontradiktie: kluizenares zijn en bezoek ontvangen?
Nee, want wie haar bezoekt, doet het om over geestelijke waarden te spreken. Er
gaat van haar een uitstraling uit. Ik had een vriend vanouds, een stratenmaker, ik heb
hem ooit nog uitgetekend. Die was kommunist en volstrekt onkerkelijk van huis uit.
Vlak voor zijn dood, hij was toen nog heel goed, had hij ineens zin om met Tina te
spreken. Zo ineens maar. Hij kende haar nog van vroeger als meisje. Hij had een
gesprek met haar onder vier ogen. Toen ik hem later naar huis bracht, zei hij een hele
tijd niets. Toen zei hij ineens in het Stadsfries tegen me, - ik zal het maar in het
Nederlands zeggen -: ‘God bestaat, anders kon dat kind daar toch zo niet leven. Doop
me maar.’ Hij heeft zich ook laten dopen door een dominee uit Sneek. Ik heb hem
later begraven. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet.
*
Bii deze kollektie ikonen hangen er enkele die de gastheer heeft gemaakt: De opdracht
in de tempel en Kristus.
Deze drie ikonen werden gemaakt door zuster Martine.
Autentiek is deze Russische ikone uit de 18e eeuw, die alle grote feesten voorstelt.
Kostbaar is deze andere echte ikone die Kristus de albeheerser voorstelt. Ze komt
uit de buurt van Moskou en dateert uit het eind van de 16e eeuw.
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Even autentiek is ook dit Griekse ikoontje dat de Moeder Gods voorstelt.
Aan een andere wand hangt nog een mooie ikone waarvoor dag en nacht licht
brandt.
*
Behoort de kristelijke archeologie met tot de kunstgeschiedenis? U bent hoogleraar
in de twee vakken.
Als ik alles zo overzie, dan moet ik zeggen dat er niet zoveel meesterstukken zijn
onder alles wat behoort tot de archeologie. Driekwart van de dokumenten hebben
louter historisch belang, enkele hoogtepunten als Ravenna b.v. niet te na gesproken.
Om het vak af te bakenen kun je je ook eerst afvragen waar de grens ligt van de
kristelijke archeologie. Ze gaat normaal gesproken tot de tijd van Justinianus, al kan
men die al vroeg-Byzantijns noemen. Maar al is de dokumentaire waarde groter dan
de estetische, toch is er iets wat altijd boeit, ook in de geringste dokumenten, en dat
is de inhoud, omdat die voor het grootste deel nieuw is. De clichés zijn antiek en
eigenlijk profaan maar de gedachte is nieuw: ze is bijbels maar in een antiek gewaad.
Dat is trouwens het tema van mijn boek Christus' oudste gewaad.
Ik ontdekte dan ook nog dat u hoogleraar bent voor schoonheidsleer en ikonografie
of beeldbeschrijving.
Voor de schoonheidsleer heb ik de moeilijkheid ornzeild. Als een man als Leonardo
da Vinci die leer al niet aan kon, en ook Valéry niet in zijn kommentaar op da Vinci,
hoe zou ik het dan kunnen? Daarom breng ik die schoonheidsleer officieel niet ter
sprake. Je kunt opmerkingen maken maar geen analyses waarom je bewondert. Ik
heb geen estetische teorie en ik heb er nooit een aangetroffen die me imponeerde of
die te hanteren was. Het is een metafysische
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wet, die Plato al wel kon formuleren maar waarmee in de kunstgeschiedenis niets
aan te vangen is.
De ikonografie daarentegen is konkreet. Zij is de wetenschap die zich bezighoudt
met de studie van beelden, tekeningen, gravures, wat betekent dat je een voorstelling
moet ontcijferen, moet ontleden. Je haalt de zin eruit en laat die aan anderen zien, je
maakt de voorstelling dus duidelijk.
Eerlijk gezegd vrees ik dat dit soort kolleges een vermomde katechese zijn. Aan
elke voorstelling zit een gedachteninhoud vast en de studenten die die bekijken,
ontdekken vele dingen. Daarbij zijn die voorstellingen sterk visueel en iedereen is
gevoelig voor wat op een goed schilderij staat. Ik vind dat goed. Het is een voldoening
voor de aktentaspriester die ik ben, een priester die dingen doet die hij niet moet
doen. Om mijn wetenschappelijk werk te kompenseren, ben ik hier in het klooster
de dienstdoende priester. En ik doe hier soms op dezelfde manier aan katechese. Het
gebeurt dat ik na de hoogmis een ikone voor de borst neem en al wat er op staat
uitleg. De zusters hebben dat liever dan een preek.
Wat voor een soort klooster is het hier?
Het huis bevat een pension voor bejaarden, een klooster met provinciaal. De zusters
behoren tot de orde van Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen van Waltbreitbach. Er is
hier dan ook nog een psychiatrische afdeling en een opleiding voor huishouding. Er
zijn ruim 20 zusters en een gedeelte van hen staat in het onderwijs hier in de
omgeving, waar de bevolking nogal heterogeen is. Ik ben hier alleen als inwonend
priester en doe hier alle diensten, en dan wel zo plechtig mogelijk. Indien ik de kapel
met haar eigen sfeer niet had, dan ging ik weg. Stel je voor dat het een parochiekerk
was met zijn aktuele bric à brac! Ik ging liever naar Mexico! Ik ben nu 35 jaar hier
en heb er nooit aan gedacht te verhuizen. De monotonie, dat is het beste in het leven.
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Toch moeten we het over uw wetenschap hebben. Om het duidelijk te stellen: uw
specialiteit ligt vooral op het terrein van de oudkristelijke en middeleeuwse kunst en
kultuur.
Niet dat het latere mij niet interesseert. Ik heb ook over de Renaissance en de Barok
les gegeven, maar die kolleges zijn nu gesplitst. Er zijn nu twee afdelingen: ik heb
de oude en een kollega heeft de nieuwe.
U bent nu ongeveer 35 jaar hoogleraar. Wat treft u het meest in de evolutie van de
student?
Individueel zijn de studenten even aardig als vroeger en ze hebben ook nog altijd
veel belangstelling voor het vak. Maar hun manieren zijn slecht geworden en dat is
het gevolg van de opvoeding en het onderwijs.
Mag ik nog even uiting geven aan enige ongerustheid. U hebt de reputatie dat u een
handschrift kunt doorzien en er uit kunt afleiden hoe de mens is. Ik heb u een brief
geschreven en dus is het oordeel al geveld.
U hoeft zich niet al te ongerust te maken want het is bepaald niet negatief!
U hoeft me niet te sparen. Het zal trouwens mensen bij ons plezier doen als het
tegenvalt.
U bent een draufgängerisch type, een onvervaard man, die zich niet van zijn stuk
laat brengen. U bent helemaal niet bang en u doet wat u wil. U bent onschatbaar in
uw werk, dat valt onmiddellijk op.
In veel opzichten bent u een euforisch man met geen ondeugden of als er zijn, dan
zijn het des vices bien cachés. U komt niet uit een aristokratisch milieu en bent
gedeelteltjk een selfmade man. U hebt een hartelijke intelligentie maar hebt een
zekere koppigheid: u houdt u vast aan uw lijn. Voor minderwaardige dingen hebt u
geen belangstelling.
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Het kan u ook niks schelen welk pak u aan hebt. Het is u om de gedachten te doen
niet om het handschrift. Hier kan ik u troosten: ook Erasmus was zo.
Ik zal nu natuurlijk niet publiek zeggen wat ik er als waar van erken, maar ik ben er
toch van onder de indruk. Hoe kan u dat nu zien als u de mensen nooit ontmoet hebt?
Hoe herkent u een bepaald type van mensen?
Dat is mij al vaker gevraagd. Kijk, het is net als in een museum. Op een afstand van
50, 60 meter kan ik zien of een schilderij Vlaams is of Spaans of Duits, ook al kan
ik niet zien wat er op staat. De grote meesters herken je direkt. Met het type van de
mensen is het in het handschrift ook zo.
Zijn er ook dingen die u niet graag doet?
O ja en ik kan zelfs zeggen dat ik het meest het land heb aan vergaderen. Er zijn daar
twee mogelijkheden: ofwel ben je de baas en beslis je en dan kun je het af in een
paar minuten - ofwel zit je erbij voor spek en bonen en dan is het puur tijdverlies.
Daarbij is op te merken dat diegenen die op een vergadering aldoor het woord nemen,
gewoonlijk niets te zeggen hebben. Kortom, ik heb geen geduld voor zo iets en blijf
er dan ook weg. Ik neem het verwijt dat ik egoïstisch ben er graag op de koop toe
bij.
*
Lent is een dorp in de Nederlandse gemeente Elst in de provincie Gelderland. Het
ligt bij Nijmegen, vlak achter de grote brug over de Waal en rechts van de weg die
naar Arnhem leidt.
Het dorp telt circa 2.000 inwoners en er zijn heel wat bloemkwekerijen.
*
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U bent Fries. U werd op 16 november 1904 geboren in Bolsward een stad waarvan
Bertus Aafjes zegt: ‘Een boeiende rommelzolder, als men maar zoekt, vindt men van
alles.’
Hoe kan hij het weten! Bolsward is een der elf steden van Friesland en een van de
mooiste. Het is een grachtenstadje met in mijn jeugd zowat 8.000 inwoners: voor
elke dode beierde de klok van de Grote Kerk over het stadje. Ik bezit nog een
schilderijtje, door Martine gemaakt, van de gracht waar ik geboren ben: rechts zie
je mijn zusje met mademoiselle, links vader en mij.
De naam Bolsward heeft ergens een vertrouwde klank.
Zou de naam Bols dat meebrengen? Het is de geboortestad van Frieslands eerste
dichter Gijsbert Japicx. Verder heeft de vermaarde redenaar pater Jan Brugman er
veel toe bijgedragen Bolsward stadsrechten te bezorgen. De stad heeft drie
merkwaardige monumenten: de Broerekerk, de Sint-Maartenskerk en het
renaissancestadhuis, een van de mooiste stadhuizen van Nederland.
Wat betekent Bolsward voor u?
Alle draden van het geestelijk spinneweb zijn daar van uitgegaan. Dat begon al op
de lagere school met meester Ridder en meester Feenstra met hun onderwijs in de
gewijde geschiedenis. Als ik nu de bijbel lees, dan hoor ik nog de stem van die
onderwijzers in dat schooltje in dat stadje. In zoverre zijn ze belangrijker dan al de
hoogleraars die ik later heb gehoord.
Het is een romantisch land?
Het is een heerlijk land dat met geen ander is te vergelijken. Het is net als een soort
malse Camargue vol koeien en dorpen. En een horizon! Ik kende een piek waar je
82
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kleine torenspitsen kon zien. Je moet er natuurlijk rekening mee houden dat elk dorp
drie sekten heeft en dus ook drie kerken. Ik heb een sterke band met dat trotse volk,
dat iets heeft wat anderen niet hebben en waar je op de een of andere manier gelukkig
mee bent.
Wat is er dan zo typisch aan dat volk?
Een Fries heeft weinig gevoel voor humor maar hij is een man van het radikalisme:
denk aan Domela Nieuwenhuis, aan Pieter Troelstra en aan de vele kommunisten
die vandaar komen. Ook aan de farouche gereformeerden en katolieken, alles is
radikaal. Ze hebben aanleg voor wiskunde en financies. Ze bezitten een uiterste
gevoeligheid, die ze echter verbergen. Zoals ik praat, ben ik geen Fries en een van
mijn leermeesters heeft me ooit eens gezegd: kleine man, je moeder moet zeker een
slippertje hebben gemaakt in de Provence.
Bolsward was ook een eenzaam land. Vlak bij de dom lagen de weiden. Maar de
dom is prachtig: ik heb vaak in de toren gezeten bij de enorme klokken en beneden
in de kerk gekeken in de Rembrandtbijbel. Toen al had ik het land aan Rembrandt.
Spreekt u nog Fries?
Ik kan het moeizaam en daarom durf ik niet. Maar ik lees het zonder enige moeite.
Ik ben trouwens lid van de Fryske Akademy.
U ging naar het gymnasium in Sneek en Sneek is me wel bekend want ik heb
Dieuwertje Diekema gelezen.
Heerlijk hé, die parodie op Maria Lecina! Ja, ik ben in Sneek naar het Openbaar
Gymnasium gegaan, dat gevestigd was in een primitief gebouw waarin een lange
gang langs alle klassen liep. Het was een kleine school met 35 jongens en 35 meisjes
en daarbij was ik de enige katoliek op school.
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De geestelijken vonden dat helemaal niet goed en ze namen het mijn vader kwalijk
dat hij me op een niet-katolieke school had gezet, maar vaders antwoord was: hij
moet met iedereen leren omgaan. Ik wil niet dat hij naar een internaat gaat, ik vind
dat een verderfelijke instelling.
Nu was dat een voortreffelijk schooltje waar eenzelfde soort leerlingen samen
waren: kinderen van dokters, dominees, ingenieurs en enkele rijke boeren. In de
derde klas zaten we met zijn negenen. In Bolsward was er geen middelbare school,
het stadje lag niet eens aan het spoor. Je kon er alleen met de tram naartoe.
Uw vader lijkt wel een onafhankelijk man te zijn geweest.
Hij was een persoonlijkheid. Hij was eerst naar het onderwijs willen gaan, maar
wegens een kwade val van een trap ging dat niet en hij is dan in een bank gaan werken
en is later wethouder van Bolsward geworden. Hij betekende voor anderen meer dan
zijn werkkring meebracht. Hij was de vertrouwensman van eenieder: hij speelde
voor dominee en notaris en ook voor biechtvader. Hij was zeer gelovig maar helemaal
niet klerikaal. Hij heeft zeer vroeg zijn vrouw verloren maar is ongetrouwd gebleven.
Hij kon prachtig spreken en goed tekenen. Toen hij stierf, woonde hij ergens anders
maar de begrafenis had toch plaats in Bolsward. Ik heb toen meer dan honderd brieven
gekregen van jongens die hij in stilte had geholpen.
Van moeder kan ik maar weinig vertellen. Ik was zes jaar toen ze stierf. Ze was
van betere familie dan vader en lichter van kennis. Ik heb horen vertellen dat ze licht
en vrolijk was en veel tijd stak in ziekenbezoek.
Op mijn vader ben ik vriendelijk trots. Hij was een strenge man en met niemand
familiaar. Mijn zuster Martine stond zeker heel wat dichter bij hem dan ik.
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U bent dan naar het seminarie gegaan. Wat dreef u tot deze staat, om uw eigen
terminologie te gebruiken?
Mijn roeping ja. Er was op het gymnasium niemand die daarover een woord sprak,
integendeel: ik kreeg daar als katoliek in het begin heel wat schimpscheuten te horen
maar ik beet van me af en heb ze dat wel afgeleerd. Alleen had ik een grote interesse
voor de Kerk en zo kreeg ik roeping. Vader vond me helemaal ongeschikt voor het
priesterschap. Je moet naar de akademie, zei hij. Ik heb u al verteld dat ik in die tijd
veel tekende. Dat was werkelijk mijn hoofdpassie. Mijn vader had mijn tekeningen
laten zien aan Antoon der Kinderen en aan Toorop en die hadden aan vader gezegd:
laat hem geen les krijgen; laat hem doen. Dus ik deed voort.
Het is trouwens via dat tekenen dat ik aan mijn belangstelling voor de
kunstgeschiedenis ben gekomen. Ik kreeg boeken over kunstgeschiedenis in handen
en toen ik daar al die katedralen zag afgebeeld, wilde ik die ook zien. Dat was in
1920, ik was toen 16 jaar. Vader liet mij gaan en gaf me 120 gulden om vier weken
in Frankrijk te blijven. Ik bleef acht weken weg. Er was toen nog veel vernield, Reims
en Soissons b.v. lagen nog in puin, maar ik wou toch alles zien. Ik kroop dan over
de schutting en daar vroeg dan zo een ploegbaas wat ik daar verloren had. Toen zei
ik: ik wilde dàt zien en dàt zien en dat stuk staat nog recht. Die man vond het leuk
dat zo een kereltje er alles van wist: hij liet me alles zien en 's avonds nam hij me
mee naar zijn huis en gaf me gratis eten en slapen. Alles wees er dus op dat ik die
richting zou uitgaan.
Toen kwam de grote klap: geen akademie maar roeping. Ik las Dostojevski's De
idioot, in het Frans. Dat maakte een geweldige indruk op mij: ik wilde geen artiest
zijn maar een mens met mensen, zoals de idioot prins Mysjkin en dan bleef er maar
één mogelijkheid open: priester worden. Ik
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zag de ijdelheid in van de kunst en de geldverdienerij en ontdekte de mensheid. Ik
las dat boek trouwens samen met mijn zuster die toen pas goed Frans kon lezen. Wij
waren dan zo stil dat vader zei: juffrouw, wat hebben die kinderen toch? Toen kwam
het uit en dan las vader het ook: hij vond het een ziekelijk boek. In elk geval, op mij
heeft her een grote indruk gemaakt, meer dan De gebroeders Karamazow.
Een andere gebeurtenis die op mij een grote indruk heeft gemaakt, is de ontmoeting
met de pas bekeerde Max Jacob, die ik tijdens mijn tweede reis in Frankrijk in St.
Benoît sur Loire ontmoette samen met Cocteau. Daar is een korrespondentie op
gevolgd, een reeks prachtige brieven, die ik helaas niet heb bewaard, - ze zouden nu
een fortuin waard zijn. Zoals u weet, was Max Jacob een jood die later door de Nazi's
werd doodgemarteld. Hij schreef mij: ‘Soyez prêtre, certes, et non pas artiste; l'art,
c'est un exutoire, une foire aux vanités’. - ‘Blijf priester, word het! De kunst is een
uitwijkmogelijkheid, een kermis der ijdelheid.’ - Ik heb die brief natuurlijk met trots
aan mijn vader laten zien en zijn reaktie was: Pf! van een poëet! En ik herhaal het:
mijn vader was een godvruchtig man. Hij was de enige katoliek die de bijbel las en
goed Bolswarder kon praten met de protestanten. Ik ging dan toch naar het klein
seminarie in Culemborg en na mijn filozofie naar het groot seminarie. Toen ik thuis
voor de eerste keer mijn toog aantrok op mijn kamer, zei de juffrouw: ga nu naar
beneden en vertoon je aan je vader. Ik deed het niet zo graag, maar ging toch. Vader
zat Het Handelsblad te lezen, want hij las ook al geen roomse krant. Hij lichtte even
het hoofd van zijn krant weg en zei droog: zo, de maskerade is dus begonnen? Dat
soort dingen heb ik moeten horen tot aan mijn wijding en toen was het gedaan. Ik
wil maar dit zeggen: andere seminaristen zaten in die tijd op een troontje maar mijn
vader maakte
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er helemaal geen drukte van. Hij was een merkwaardig man, helemaal geen kleine
burger uit een stadje.
Er is daar in het seminarie in Culemborg een man die u sterk heeft beïnvloed en aan
wie u later een geschrift hebt gewijd.
Praeses van Schaick. Culemborg was een typisch seminarie waar zowat 300 jongens
studeerden maar de president was een artiest-musicus, iemand die veel werk maakte
van de liturgie en dat maakte grote indruk. Vooral dan op mij die van de openbare
school kwam, nooit een wierookvat in handen had gehad en niet eens de mis kon
dienen. Ik heb zeker de invloed ondergaan van deze fijnzinnige man, die trouwens
een goede vriend was van de komponist Alfons Diepenbrock.
U werd tot priester gewijd in Utrecht - in 1928. Betekent dat dat Friesland tot dat
bisdom behoorde?
In die tijd. Er is maar na de oorlog een bisschop gekomen in Groningen. Ik werd
gewijd door monseigneur Henricus van de Wetering.
In uw biografie staat dan vermeld: assistent Oud-Zevenaar. Wat betekent dat?
Ik werd gewijd in 1928 maar wegens het invoeren van een tweede jaar filozofie
moesten wij een half jaar wachten om verder te kunnen studeren. Die wachttijd moest
natuurlijk opgevuld worden: ik was eerst een blauwe maandag kapelaan in Alençon
en werd dan aangesteld als assistent in Oud-Zevenaar waar ik de pastoor en de
kapelaan moest helpen. Oud-Zevenaar is een klein dorpje met een prachtig kerkje
uit de 15e eeuw waarin mooie beelden staan. Het is een grote parochie met een arme
boerenbevolking. Mijn eerste bezoek bij pastoor Vos was merkwaardig: het was na
het souper en de kapelaan was er nog niet. Toen zei de
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pastoor: laten we samen een glas wijn drinken om nader kennis te maken en leg
alvast maar de kaarten klaar. Ik antwoordde: meneer pastoor, ik kan helemaal niet
kaartspelen, ik heb nooit een kaart in mijn handen gehad. Zei de pastoor: maar wat
kom je hier dan doen?
Het was anders een beste man met wie ik het goed kon vinden. Ik vond preken al
even heerlijk als huisbezoek. Het was echt de idealistische tijd van de eerste liefde,
een heerlijke tijd. Ik ben trouwens altijd een zondagskind geweest.
U verblijft dan vier jaar in Rome - van 1930 tot 1934 - en promoveert er aan het
Instituto di Archeologia Cristiana. Hoe kwam het dat u naar Rome ging?
Dat was een idee van mijn vroegere biechtvader, die mijn professor was op het
seminarie, de latere kardinaal De Jong. Die wou dat ik iets ging studeren wat het
nuttigst kon zijn voor een priester en hij vond dat het goed was, dat een priester de
grondslagen zou kennen van de kristelijke archeologie. Er was toen in Rome pas een
nieuw instituut opgericht door Paus Pius XI.
Voor ik naar Rome ging, wilde ik Konstantinopel zien en zo kwam het dat ik er
een paar maanden te laat aankwam. Voor sommige vakken kon ik direkt eksamen
doen zodat ik wat tijd vrij kreeg. Ik heb daar dan ook niet alleen kolleges gevolgd
maar allereerst heel Rome verkend. Verder was ik de helft van de tijd op reis en heb
ik heel Italië en de mediterrane wereld bereisd: Noord-Afrika, Egypte, Syrië, het
Heilig Land. Ik heb daarbij enkele talen leren spreken, vooral Italiaans. Ik ben een
groot bewonderaar van het Italiaanse volk, van de psychologie en de intelligentie
van de Italiaan en ben het volledig eens met Stendhal, die heeft gezegd: ‘La plante
humaine pousse plus vigoureusement en Italie que n'importe ailleurs.’ Ik ben door
Italië niet gereisd als een hotelman maar wel als een zwerver, die bij de boeren
logeerde en zo na in kontakt was met het volk.
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Het is een heerlijke en belangrijke tijd geweest waarvoor ik nu nog altijd dankbaar
ben.
U houdt van Rome, u hebt trouwens aan de stad een boek gewijd.
Dat boek is een prentenboek met een concieze tekst. Ik vind het soms wel het leukst
zo iets te maken. Dit heb ik gewoon gemaakt op verzoek van een uitgever. Rome is
ook een prachtige stad. Ze is het nu nog altijd, al is er veel veranderd en al maken
de vele auto's er het leven ongenietbaar. Toen ik er was, heb ik ook daar veel kontakt
gehad met het volk. Ik had jurisdiktie en ging de mis doen en preken in een van de
armste buurten van de stad. Het was nog de tijd dat de pauselijke ceremoniën wat
ouderwets en pompeus waren. Er waren kleine dingen die veel meer indruk maakten.
Daarbij mag ik niet vergeten te zeggen dat ik een geweldige leermeester had, de
beroemde Enrico Josi, inspekteur van de katakomben en van het Lateraans museum.
Het instituut waar ik studeerde, was maar een klein instituut met weinig leerlingen
die uit alle landen kwamen maar het had een prachtige biblioteek.
Zal ik u de sterkste anekdote vertellen die ik mij herinner van dit Italiaanse volk?
Ik was in de Santa Maria di Siponto, dat is in Apulia, een eenzame bedevaartkerk
aan het strand van de Adriatische Zee. Ik was daar met meneer De Quay, een bekende
naam in Nederland. Er was niemand bij de Madonna, er stond niet eens een kaars.
We staken kaarsen op en bleven wat bij de deur staan. Daar was een halfnaakte oude
matroos, die zijn pijpje zat te roken en die wou een praatje met ons beginnen. Ik zei
tegen de man:
- De Madonna is wel erg verlaten.
- Och, zei hij, dat komt door Padre Pio, hier 60 km vandaan in Sesto san Johanni.
Daar zit die man en daar lopen ze met miljoenen naartoe. Wie komt er nog bij de
Madonna? Zaterdags nog een paar. Maar dat is niet juist.
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Toen keek die man mij aan, die onwetende man, die analfabeet was en niet eens kon
lezen en zei:
- Word maar niet triest, Mijn Heer, de Madonna blijft, pater Pio gaat voorbij.
- Is Pater Pio echt met die wondtekens in zijn handen? Bent u er geweest?
- Ja, mijn vrouw en kinderen hebben me meegesleept. Ik heb het gezien maar u
ziet niet veel, het is zo een gedrang. En die man is de hele tijd in extase. Die mis
duurt uren maar het is ontroerend, ook door de discipline van de menigte.
- Maar is het nou echt? E autentico? Werkelijk echt?
De man lei zijn pijpje neer, keek mij koud aan met zijn mooie zwarte ogen en zei,
zijn handen op de behaarde borst leggend:
- Wie ben ik dat ik scheidsrechter zou zijn omtrent een punt van
bovennatuurlijkheid?
Ik heb het letterlijk onthouden want ik heb het meteen opgeschreven. Ik heb het
nog verteld aan kardinaal Alfrink omdat ik het zo moot vind. Ja, zo wijs kan een
eenvoudige Italiaan zijn.
Het is in elk geval een pracht van een anekdote. U promoveerde in Rome cum laude
op een proefschrift dat in het Frans was opgesteld: ‘Majestas Domini. Etude sur les
origines d'une iconographie spéciale du Christ’ (1938). Wat betekent dat precies?
Het is een werk voor specialisten en gaat over de verschijningen van de Heer in de
Apocalyps. U weet dat de Apocalyps de Openbaring is van Johannes en dat het laatste
boek van het Nieuwe Testament zo heet. Met apokalypsis wordt gezegd dat aan
Johannes een goddelijke openbaring ten deel was gevallen, waarbij hem werd getoond
‘hetgeen weldra moest geschieden’. Een voorbeeld van die verschijningen is b.v. het
Lam tussen de 24 oudsten en de vier
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dieren. Ik vind de Apocalyps een van de mooiste boeken van de H. Schrift. Ik grijp
er nu weer naar: ik heb meer dan 2600 historsiche dokumenten, die de illustratie
vormen van de Apocalyps.
U bent dan een geleerd doctor geworden, maar als u opnieuw in Nederland bent,
wordt u kapelaan van de St.-Vituskerk in Hilversum.
U schijnt dat licht-kritisch te formuleren maar het is goed dat ze een priester na zijn
studie in de praktijk zetten en hem de gelegenheid geven om te gaan met jonge
arbeiders en zo. Ik heb van hen veel geleerd.
Voor ik naar Hilversum ging, ben ik eerst nog een tijdje assistent geweest in
Abcoude, ook weer zo een idylle van een dorp. Eigenlijk werd ik daar naartoe
gezonden om de drukproeven van mijn proefschrift te kunnen verbeteren.
De St.-Vituskerk heeft een vertrouwde klank. Zijn er daar geen glasramen van
Reimond Kimpe?
Nee, dat moet een vergissing zijn.
Dan heeft de kunstenaar zich vergist want hij heeft mij verteld dat in deze kerk boven
het stenen altaar van Maxinus Andrinus vijf glasramen van hem hangen met de
Kroning van Maria.
De Sint-Vituskerk is de grootste kerk van het bisdom Utrecht. De toren is 90 m hoog
en steekt boven heel Hilversum uit. Het is een gemengde parochie met fabrikanten
en volkswijken en die laatste kreeg ik als werkterrein toegewezen. Het is de mooiste
tijd geweest van mijn leven. Ik had er wel een moeilijkheid: ik moest preken in die
reusachtige ruimte voor wel 1400 mensen en ik heb niet zo een erg sterke stem en
toen deed men het nog niet met een mikrofoon. Maar het ging toch. Ik had helemaal
geen zin om met dat werk op te houden.
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Toch gaat u uit de zielzorg om een universitaire carrière te beginnen. U wordt in
1939 lector en in 1946 hoogleraar in Nijmegen.
Aartsbisschop De Jong wou mij hier hebben en toen vormden de bisschoppen nog
het bestuur van de universiteit. Ik was hier niet zo welkom. Karel Bellon, een
beminnelijk man en een Vlaming trouwens, gaf het vak hier en was niet zo gesteld
op hulp. Zo kwam het dat ik weinig te doen had en dan maar doorging met preken.
In 1941 - onder de oorlog - verschijnt dan een boek dat men niet zo direkt verwacht
van een doctor in de archeologie. Het heet ‘Katechismus’ en heeft als ondertitel:
‘Dat is onderrichting in het ware geloof’. Hoe kwam u ertoe een katechismus te
maken?
Dat is een idee van kardinaal De Jong. Ik had in het Mulo in Hilversum bij de breeders
les gegeven en achter mijn rug had een broeder-onderwijzer mijn godsdienstlessen
stenografisch opgenomen. De bisschop liet me komen en zei: je moet een katechismus
maken voor intellektuelen want die bestaat niet. Je krijgt van mij carte blanche om
het te doen. Ik zei nog dat ik toch geen teoloog was maar dat kon niet helpen. Ik heb
het dan toch gedaan, ook omdat ik tijd had want het was oorlog en ik kon niet op
reis.
Ik heb die katechismus geschreven zonder boeken te gebruiken, behalve dan de
bijbel en het boek van de dogmatische definities (Denziger). Voor de rest heb ik het
boek spontaan geschreven en pas toen het af was, ben ik de teksten gaan kontroleren.
Ik citeer cr vooral Bossuet en Augustinus. Dat is misschien wel de goeie manier om
een boek te schrijven. Het is een ietwat literair boek geworden waarin o.a. ook veel
van de Oosterse liturgie staat opgenomen. Voor de mensen was het iets volledig
nieuws. Ze waren gewend aan die apologetische boeken en nu kregen
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ze een boek dat ze konden lezen als een onbevangen tekst. Dat is dan eigenlijk een
succes foudroyant geworden want die katechismus vloog met duizenden eksemplaren
de deur uit: ook vele predikanten kochten hem. Er kwam een luxeeditie en hij werd
vertaald in het Frans, Spaans, Duits en Italiaans.
Kees Fens schreef er onlangs nog over met veel waardering en citeerde o.m. de
eerste lapidaire zin van uw ‘Katechismus’: ‘Christendom is de godsdienst die wij,
mensen, niet gemaakt hebben.’
Ik heb dat artikel met genoegen gelezen.
Is dat boek nu nog valabel?
Een andere stelregel van mij, die Kees Fens trouwens ook citeert, is: ‘Het geloof
verandert evenmin als de tekst van de Schriftuur.’ Ik zou aan de inhoud van dat boek
niets veranderen: ik zou er alleen enkele dingen aan toevoegen, die door het Koncilie
nodig zijn geworden.
Het boek is uitverkocht. De laatste druk die ik heb verbeterd en aangevuld, dateert
van 1955. Maar ik bemoei me nooit met het lot van mijn boeken en ik weet ook niet
hoe het met de buitenlandse edities is gesteld.
Ik moet nu ineens denken aan wat Anton van Duinkerken over die Katechismus
zei. Die was zo onder de indruk van de schone teksten van de Heilige Schrift, van
de liturgie in dat boek, dat hij het een ‘bevlogen’ boek noemde. ‘Typisch geestdriftig
boek, geen apologie, geen verdediging. Ik vind het erg prachtig.’ Hij heeft me zelfs
een soort scheldnaam bezorgd, namelijk Doctor Incitatus, d.w.z. de geestdriftige
leraar. Het was natuurlijk alleraardigst bedoeld.
Het is een mooie titel om mee gekanonizeerd te worden...
Er is geen gevaar voor, beslist niet. Maar sindsdien had ik toch een zeker zwak voor
Van Duinkerken. Op het eind,
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toen hij professor werd in Nijmegen, heb ik verschrikkelijk veel van Toon geleerd.
Ik mag rustig Toon zeggen want ik bewonderde hem zeer. Ik had ook grote menselijke
sympatie voor hem, net als zijn studenten. Ze zagen natuurlijk ook zijn
schaduwkanten, zijn overbruisende overvloedigheid maar hij was zo goed voor ze,
niets was hem te veel. En hij bereidde zijn kolleges zo prachtig voor. Wat hij voor
mij gedaan heeft, is met geen goud te betalen. Hij heeft mij de Vlaamse literatuur
leren kennen want met Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Teirlinck hield het op. Van
wat daarna kwam, wist ik niets. Als ik een visite gemaakt had bij Toon en Nini,
kwam ik met een taxi terug vol boeken. ‘Je komt niet terug voor je het allemaal
gelezen hebt,’ zei Van Duinkerken. Dat deed ik dan ook heel braaf en ik heb er geen
spijt van. Niet dat ik al die bloed-en-bodem Vlamingen zo bewonder - ach, een roman
zegt mij al niet zoveel - maar u hebt toch heel grote en fijnzinnige schrijvers. Sommige
dingen van Gijsen en Walschap, zelfs die afschuwelijke Walschap, heeft prachtige
dingen. Maurice Roelants vond ik fijnzinnig, daar heb ik een zwak voor. En natuurlijk
Elsschot.
Ik heb een heel mooie laatste herinnering aan Van Duinkerken. Het was heel kort
voor zijn dood, een paar dagen ervoor meen ik, toen moest ik een uurtje bij zijn bed
zitten. Hij kon niet meer spreken, alleen schor fluisteren. Zijn vrouw was zo moe dat
ik haar gezegd had wat te gaan rusten. Toen zei Toon tegen me: ‘Heb je niet een
mooi verhaal voor me?’ Toen vertelde ik hem iets wat ik net had meegemaakt. Een
heel eenvoudig ding. Het was net iets voor hem. Ik zat in de trein, ik kwam van Hulst
en moest naar Nijmegen. Er was niemand in de trein behalve mijn assistent en ik.
Daar komt een jonge pikzwarte Zeeuwse boer met een blond kindje op de arm in de
gang. Ik had toen pas het nieuw brevier gekregen met goud op snee en zat daarin te
lezen. De avondzon scheen op dat goud en dat kindje slaakte
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een klein kreetje en wees naar het gouden boekje. Die man keek me aan en door de
deur heen zet hij dat kind mij op de arm, ineens, zo maar. Het brevier viel op de bank.
't Duurde een tijdje en toen pakte hij het weer. Toen ging hij weg en zei niets. Ik ging
de gang in en zei:
- Is er iets met dat kind?
- Nee, meneer.
- U bent toch niet bijgelovig?
- Ik ben goed protestant hoop ik. U wil weten waarom ik dat deed. Ik weet het zelf
ook niet. 't Kwam ineens bij me op. Weet je waar ik aan dacht? Aan Lucas 2. Begrijp
je?
- Ja, Simeon, de oude man in de tempel.
- Ik zag een priester die de psalmen nog leest. Toen dacht ik ineens: hij moet mijn
kind maar even vasthouden.
Kijk, dat vond Toon moot en hij zei: Frits, beloof me dat je daarover ooit eens
schrijft. Ik heb dat niet gedaan maar ik heb het nu, zoals hij het heeft verlangd, aan
velen verteld.
*
De gastheer beschikt in dit klooster over een zeer ruime werkkamer, die ook als salon
dienst doet.
Links van zijn schrijftafel hangt een mooi eikehouten kruisbeeld dat van 1490
dateert en door Meester Aart van Zwolle werd gemaakt, wellicht in Kalkar.
In een hoek zijn tekeningen van vroeger samengebracht: zuster Martine toen ze
in het klooster trad en dan nog een portret van later toen ze nog het oude habijt droeg.
Deze tekening maakte de gastheer na zijn eerste reis naar Frankrijk: hij was toen
16 jaar.
Deze tekening stelt Johannes de Doper voor predikend in de woestijn.
Wat wilder van faktuur is deze Kruisdood.
Deze oude dekenkist bergt de onestetische platenspeler met een heel sortiment
platen.
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In de ruime, strenge boekenkast staan werken over de H. Schrift en verder literatuur
in alle mogelijke talen. De 9.000 vakboeken die professor Van der Meer bezit, staan
in zijn instituut van de universiteit ten gerieve van de studenten.
In een andere hoek staat nog een boekenkast waarin de volledige Pleiade werd
ondergebracht.
*
‘Geschiedenis ener katedraal’ is de titel van een van uw eerste boeken (1940).
Betekent ‘ener’ dat het om over 't even deweike gaat?
Het is de vie romancée van een katedraal. Ik moest eens in de schouwburg in
Hilversum een improvizatie houden over ‘de’ katedraal en ik ben daar zo aan het
fantazeren gegaan over een katedraal in Frankrijk dat ik de hele avond op het toneel
ben blijven staan. Er is dan een uitgever - Het Spectrum - bij mij gekomen met de
vraag: Kan je daar geen boekje van maken? Dat is dan een literair boekje geworden
waarin ik bij de katedraal de hele Franse kultuurgeschiedenis te pas breng, ook de
Franse revolutie. Ik heb er zelf het vignet voor getekend. Ernest van der Hallen heeft
daar een mooi stukje over geschreven, dat zo begint: ‘Ik ken deze auteur niet maar...’
Ik doe dat soort dingen voor mijn plezier, met de hoop dat ze ook anderen enig
genoegen verschaffen. Als auteur weet je hoe het met je staat: je hebt een vaste
lezerskring van zowat 2.000 mensen en de rest is toeval.
Ik ben trouwens een slecht lezer van andersmans boeken. Ik vind een roman gauw
vervelend: de plot interesseert me niet. Het zijn altijd dezelfde verwikkelingen die
rondom drie of vier motieven draaien. Een roman is voor mij zo beperkt als een
ballet: dat moet het ook stellen met 20 bewegingen.
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Als een van uw beste boeken wordt beschouwd ‘Augustinus de zielzorger’. Gabriël
Smit, die over uw laatste boekje helemaal niet te spreken is, noemde in dezelfde
recensie Augustinus nog een meesterwerk.
Op het einde van de oorlog was de universiteit wel dicht maar de professoren hadden
toch nog wel kontakt. Naar aanleiding van een voordracht bracht een kollega mij op
het idee een boek te schrijven over Augustinus. Dat is een verschrikkelijk werk
geweest: ik heb daarvoor een enorme biblioteek moeten lezen, zowel zijn werk als
al het werk over hem. Ik had gelukkig Afrika gezien want op dat ogenblik kon ik er
niet naar toe. Trouwens, het is wel omdat ik niet op reis kon dat ik het boek heb
kunnen afmaken.
Het aksent ligt duidelijk op de zielzorger.
Wel, Augustinus werd altijd behandeld als bekeerling en godgeleerde en ik wilde
toch wel eens zien hoe die man het deed in de zielzorg, hoe hij omging met
eenvoudige mensen, hoe hij stond tegenover de adel, hoe hij predikte, hoe hij de mis
deed, wat liturgie voor hem betekende. Mijn boek begint als hij priester wordt gewijd
en tegen zijn zin bisschop wordt. Om al die facetten te kunnen behandelen, moet je
alles weten, moet je alles hebben gelezen. Er komt b.v. een beschrijving van de
paasnacht in voor, die eens door de radio werd uitgezonden en ik heb toen de preek
van Augustinus uitgesproken.
Ik heb er al eens meer aan gedacht hetzelfde te doen voor Gregorius de Grote maar
ik ben er te lui voor. Als ik emeritus ben, maak ik er wel werk van. Hij leefde in een
tijd dat de beschaving ineenstortte, de Barbaren voor Rome stonden en het erop leek
dat het einde van de wereld nabij was. Zijn tijd doet denken aan vele dingen van nu.
Hij was nuntius in Konstantinopel en celebreerde in de Aya Sofia. Hij was een
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zelfbewuste Romein die geen Grieks wilde leren. Hij is werkelijk een boeiende
persoonlijkheid.
Maar we hadden het over Augustinus. U belicht in uw boek in drie hoofdstukken de
praktijk van de zielzorg: in het eerste gaat u na wat hij verwezenlijkte voor de liturgie,
in het tweede hoe hij het preekambt en de katechese opvatte, in het derde weike zijn
houding was tegen de bestaande volksdevoties en dat lijkt me aktueel.
Er was één grote devotie die alle perken te buiten ging en dat was die van de
martelaren. Augustinus nam dat kalmpjes op en haalde er al het goede uit dat erin
zat. Natuurlijk veroordeelde hij alle bijgelovigheid maar dat was niet zoveel. Hij had
het vooral tegen een bepaald gebruik. Op het jaarfeest van de martelaar hielden de
gelovigen een vigilie, een soort nachtfeest. Dat werd ingezet met een dodenmaal bij
de graftombe, waarbij men matig at en dronk. Maar stilaan werd dat een volksfeest
en begon men te overdrijven en toen rustte Augustinus niet vóór dat misbruik werd
afgeschaft. De devotie zelf vond hij goed. Ik kan de moderne geestelijkheid van nu
niet volgen die elke devotie laat opdrogen. Augustinus, die een genie van de Kerk
was, aanvaardde de devotie.
Er is geen man uit de Oudheid die wij zo goed kennen omdat we honderden brieven
en wel duizend preken van hem bezitten. We weten werkelijk alles van hem: zijn
hobby's, welke kleren hij droeg, wat hij kon eten, dat hij last had van zijn maag. Op
het omslag van het boek staat hij afgebeeld zoals ik me hem voorstel.
Een man naar uw hart.
Min of meer. Augustinus was geen visueel type en spreekt zich nooit uit over
kunstwerken. Wat me in hem aantrekt,
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is zijn onweerstaanbare mededeelzaamheid. Al wat hij wist, wou hij meedelen: 's
avonds zat hij in een kringetje en moest hij kunnen praten op een gezellige manier.
Hij begon ook in de preek, in de kerk, vaak zo: Kennen jullie de geschiedenis van
de man die zijn beurs kwijt raakte? Dan riep zijn gehoor: Nee, die kennen we niet.
En dan begon hij te vertellen.
Hij is om velerlei redenen een merkwaardig man. Hij was een verstokt asceet maar
hij had er weinig verdienste aan want, zoals ik al zei, hij had een slechte maag. Hij
was een wereldse en eerzuchtige jongeman geweest en had 17 jaar met een concubine
samengeleefd: hij praat er nooit over, ook nooit over de sweetness van de liefde. Hij
is radikaal bekeerd en verspilt geen tijd aan indiskrete onzin. Hij is een onuitputtelijk
genie maar dat weet iedereen.
Heeft hij nog iets te zeggen aan deze tijd?
Zijn manier van preken is ideaal. Dan is er de manier waarop hij tegenover het
mysterie staat: hij staat daar niet te beknibbelen maar aanvaardt het. Dat is een houding
die van alle tijden is en speciaal in onze tijd aan te bevelen. Wat hem wel scheidt
van ons mensentype is de manier van redeneren, die eigen was aan de Oudheid. Wij
vinden die te spitsvondig en dat moeten we in mindering brengen. Bij ons wordt alles
meer intuïtief ervaren. Toch is Augustinus geen man van wonderen. Hij staat volop
in de geschiedenis van zijn tijd: hij is sterk gelovig en treedt onverbiddelijk op tegen
elke dwaling.
De derde druk van dat boek verscheen in 1953. Is het een definitief boek?
Van welk boek kun je dat zeggen? Maar als ik het opnieuw zou moeten uitgeven,
zou ik geen raad weten. Ik heb er mij sinds twintig jaar niet meer mee beziggehouden
en heb dus
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ook de literatuur niet rneer bijgehouden. Zo een boek maakt anders een specialist
van je want op meer dan een kongres werd ik gevraagd te komen spreken als
Augustinus-kenner. Dat geldt trouwens ook voor de katedralen.
Uw boek werd trouwens druk vertaald.
Daar heb ik ook misère mee gehad. De Franse vertaling was niet gelukkig. De Duitse
was goed. Die heb ik trouwens aan de paus gegeven. Dan is er nog de Spaanse.
U staat bekend als katedralenspecialist. Er zijn daar redenen voor. Uw boek
‘Chartres’ en het andere dat ‘Onbekende katedralen’ heet.
Ja, Chartres is een van de vele. Ik heb Etienne Houvain nog gekend, dat was de
koster, een beroemd oud man, die als eerste alle motieven van het wonderwork heeft
gefotografeerd. Bij dat fotomateriaal is wel een aardige tekst gekomen, geloof ik.
Voor die Onbekende katedralen heb ik een zwerftocht gemaakt met mijn vriend
de fotograaf Hans Sibbelu en het was mij te doen om tweederangskatedralen, die
weinigen kennen. Er zijn nu in Frankrijk nog 100 katedralen, vóór de revolutie waren
er 158. Die Onbekende katedralen werden in het Frans vertaald en Jean Guitton
schreef er een préface voor.
Het nut van zo een boek blijkt dan achteraf. Je krijgt dan brieven van onbekende
mensen, die je meedelen dat ze door Frankrijk reizen en de weg van mijn twintig
katedralen volgen.
Ik vind dat de ideate manier om een boek te schrijven. Je neemt een fotograaf mee
en maakt met hern een lange tocht. Je beschikt over een groot stel foto's, je maakt
een keuze en je hebt de maquette van je boek. Je legt die foto's naast je en begint te
vertellen. Als je met de materie vertrouwd
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bent, is dat eenvoudig. Maar ik maak dan ook al mijn reizen produktief. Ik was eens
in Venetië, ik was nog jong, maar ik zag aankomen dat ik eens in het onderwijs zou
staan. Het was winter en er was daar geen enkele toerist te zien. Ik nam een stuk
papier, ging in San Marco zitten tekenen en bracht alle mozaïek op plattegrond.
Tegenwoordig bestaan daarover boeken maar toen was dat niet zo. Het voordeel is
dat alles nu in mijn hoofd zit en dat ik uit grote voorraad kan scheppen. Op die manier
lean je in korte tijd een boek schrijven.
‘Keerpunt der middeleeuwen’ heeft als ondertitel ‘Tussen Cluny en Sens’. Het boek
behandelt de overgang van aristokratisch-monastieke kultuur naar de gotiek.
Naar de gotische stadswereld. En Sens is inderdaad het begin van de gotiek. Het is
een kultuurhistorisch essay met veel perspektieven.
Bernard van Clairvaux speelt daar een belangrijke rol.
Hij is de grootste man voor die tijd, die geestelijk verward was. Hij was tegen de
aristokratische luxe van Cluny en evenzeer tegen de reusachtige bouwwerken van
de bisschoppen. Hij heeft Cluny belachelijk gemaakt. Hij was een puur asceet die
pleitte voor een streng kloosterleven, zoals dat van zijn cisterciënzers, en die zich
verzette tegen de verzachting van de oud-benediktijnse strengheid. Hij is een der
grootste genieën van zijn tijd en voor mij ook een van de grootste Franse schrijvers.
Die vaststelling deed Van Duinkerken altijd opspringen want Bernardus heeft in het
Latijn geschreven. Maar zijn Latijn is ‘Frans’. In kerkelijke zaken was hij soms
onverdraagzaam en hij was ook soms voor anderen een lastig mens.
Je kunt daar nog een andere konstatering bij maken: heiligen geven niets om
kunstwerken en hebben weinig zin voor humor. Dat is nu eenmaal zo.
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Dat kunt u niet zeggen van Philippus Neri.
Daar hebt u gelijk. Laten we zeggen dat de uitzondering de regel bevestigt.
‘Zeven ware legenden’ (1962) komen uit alle tijden en alle landen. Kunnen legenden
waar zijn?
Waar? In hogere zin zijn ze meer waar dan de platte geschiedenis. Ze spelen inderdaad
in verschillende landen en verschillende tijden rondom een figuur. De eerste speelt
in het mytologisch Griekenland en gaat over de kindertrouw van Cleobis en Bitan
voor hun moeder, de priesteres van Hera, Cydippe. Dan zijn we in het kristelijk
Egyptische monnikendom, bij de Kopten, met Paphnoete, de eerste monnik in Egypte,
die gekonfronteerd wordt met een deugdzaam leven in een verdorven wereld. Abt
Columcille is in Ierland een van de vroegste missionarissen en een vat van charismen.
Uit de mond van Conrad von Halberstadt horen we een mooi exempel van Gods
barmhartigheid: het gaat over een priester die ontucht pleegt in de kerstnacht en de
drie missen moet doen. Er is dan het verhaal van de onthulling, aan Sergei van
Radonets gedaan, van de heilige verdienste die te beurt valt aan een onbekende,
schijnbaar mislukte, missiebisschop.
Dan is er een Russische vertelling over een soort konkurrentie tussen Nikolaas en
Kasjan. Waarom heeft Nikolaas vier feestdagen en Kasjan maar een om de vier jaar
want die valt op 29 februari? Tenslotte het portret van de anglikaanse dominee Mr.
Herbert, een van de grootste Engelse dichters, die leefde ten tijde van koning Charles
en een heilig man was.
Ik heb dat verhaal geschreven in de stiji van een brief aan Charles I. Dat is een
genre dat vooral de Duitsers waarderen. Het boek werd in het Duits vertaald en kreeg
daar prachtige recensies. Ik vind het veel leuker zo een boek te
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schrijven dan dat over Cluny en Sens. Toen ik de P.C. Hooftprijs kreeg, koos de
deklamator uit dit werk een fragment om voor te dragen en ik vond dat uitstekend:
ik heb meer plezier aan die fantazie dan aan de geleerde boeken.
Die u toch ook con amore hebt gemaakt. Wie Frits van der Meer zegt, zegt ‘Atlas
van de Westerse Beschaving’ (1951), een boek dat algemeen als een standaardwerk
wordt beschouwd.
Ik mag zeggen dat ik de formule of het genre heb uitgevonden. Ik wou een goedkoop
boek brengen waarin foto's en kaarten voorkwamen met daarbij aansluitend een
knappe tekst. Het moest een humanistisch boek zijn, met het aksent op het geestelijke,
dus de politieke geschiedenis werd er zoveel mogelijk buiten gehouden: het zou
vooral gaan over schilderkunst, muziek, enz. Daarbij moest het te gebruiken zijn op
de middelbare scholen en op de universiteit. Sindsdien werd de formule nagevolgd
voor de bijbel, voor België, voor Nederland en noem maar verder op.
Ik doe het nooit meer. Ik ben b.v. geen musicus en het is dan een hele toer om de
muziek daarin te brengen. Voor de literatuur had ik wel een overzicht maar het geheel
ging toch boven mijn kracht. Daarbij heb ik al de kaarten getekend en ik kan u
verzekeren dat de kartografie een monnikenwerk is, ik geloof dat er niets ergers
bestaat. Nu is er natuurlijk veel meer op de markt, maar toen ik ermee begon, bestond
er niks. Een voordeel van dat kaarttekenen is wel dat je alles goed weet te liggen.
Dertien jaar later, in 1964, verscheen er een ‘Kleine Atlas van de Westerse
Beschaving’. Dat is geen verkleinde uitgave van de eerst verschenen grote Atlas.
Nee, helemaal niet. Die kleine atlas is veel aardiger. Er staan 250 afbeeldingen in en
19 nieuwe kaartjes. Het is een echt

Joos Florquin, Ten huize van... 11

248
leesboek met een flitsend overzicht: de tekst is literair en soms wel ondeugend. Dat
boekje is biezonder vlug klaargekomen. Ik heb het gemaakt samen met mijn
hoofdassistent drs. G. Lemmens: ik schreef de tekst en hij zocht de foto's uit.
Deze kleine atlas is in verschillende talen vertaald. Ook de grote werd vertaald in
het Duits, Engels, Frans. De Franse vertaling was wel de beste.
‘Uit het oude Europa’ (1951) is een verzamelbundel. Het zijn getuigenissen van het
kristelijk Europa?
Het zijn stukjes over wat ik hier en daar gezien heb, in Italië, Frankrijk, Duitsland,
Nederland. Oorspronkelijk waren het radiopraatjes waarvan ik achteraf een boekje
heb gemaakt. Ik wijd er ook aandacht aan minder bekende monumenten, die ik vaak
zelf met vreugde had ontdekt. Ook dit werkje werkte stimulerend want lezers gingen
ernaar kijken en stuurden me dan een ansicht van die plaats met als handtekening
b.v. twee onbekende lezers. Ook de legenden worden erbij betrokken als het pas
geeft. Ik zei het al dat kaarten maken beestenwerk is, maar het schrijven van zo een
boekje kost geen moeite. Als ik een boek wil maken, maak ik eerst altijd een schema
en dan gaat het vanzelf. Eigenlijk moet je alleen een boek schrijven als je er zin in
hebt.
Er is dan dat juwelig boekje dat ‘Paasmorgen’ heet en dat een overweging bevat bij
het altaarluik van Rogier van der Weyden in Granada en de feestikoon genaamd
Anàstasis, een wandmozaïek in de kloosterkerk te Daphne.
Als jongen tekende ik Van der Weyden al na. Van Eyck vond ik onbereikbaar en
stijf maar Van der Weyden was mijn man. Op een zondag in de paastijd, na het credo
in de hoogmis, zag ik ineens dat paneel van Rogier dat De verschijning voorstelt,
d.w.z. een luik waarop Van der Wey-
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den heeft geschilderd hoe de Heer op paasmorgen verschijnt aan zijn moeder. Ik
vroeg mij ineens af: wat zou er toch gebeurd zijn als de Heer aan zijn moeder
verscheen, want dat staat niet in de bijbel? En meteen ook: wat zou er gebeurd zijn
als de Heer in de onderwereld kwam en daar Herodotus en Homeros ontmoette? En
op dat tema heb ik een soort middeleeuwse sproke gemaakt; het toneel is in de hemel
maar het gebeuren is buiten de tijd.
Er wordt gezegd dat er in dat boekje twee erasmiaanse karaktertrekken zijn. Als
Kristus in de Hades komt, ontmoet hij er niet alleen een heiden als Herodotus maar
ook een ketter als Maarten Luther.
Dat toneeltje met Herodotus is typisch. Kristus gaat op hem toe en vraagt of alles
wat hij verteld had waar gebeurd was. De oude geschiedschrijver antwoordt: Dat
weet ik niet, lichtbrenger, maar ik wist dat ik verder moest vertellen wat mijn hart
trof en mijn geest aan het werk zette. - Dat wordt op een goedkeurend gemompel
onthaald en Aristophanes plaatst dan een boutade. Hij zegt dat de oude Herodotus
weer een boek klaar had en wel met de titel Ware geschiedenissen uit het
Voorgeborchte, dat hij nu wel een episch slot zou moeten geven. Dat brengt de Heer
aan het lachen, wat nieuw is, want in de bijbel lacht Hij nooit. De Grieken hebben
hem aan het lachen gekregen en een van de Hellenen zegt: ‘Zie, nu lacht voor zich
heen de Logos, de zin aller dingen.’ Het is wel een grapje maar daar zit natuurlijk
veel meer in. Als Kristus in de Hades kemt, gaat Hij allereerst naar Adam want Hij
is de tweede Adam en het past dat Hij de eerste eerst begroet, wat met een buiging
gebeurt.
Er zit ook erasmiaanse ironie in de behandeling van de engelen en sommige kerkelijke
hoogiwaardigheidsbekleders.
De aartsengelen worden voorgesteld als verwaande hoog-
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waardigheidsbekleders, terwijl de lagere engelen veel losser en spontaner zijn. Deze
lagere engelen der Negen Koren brengen kommentaar uit op de stoet die optrekt naar
het altaar van het Lam. Zo vraagt er een: waar zijn de godgeleerden van na 1300?
Geen mens te zien. Antwoord: Denken na. Hebben geen tijd. - Op een zeker ogenblik
komen twee bisschoppen aan die in hun leven grimmig voor Gods eer hebben
gestreden. Zegt de ene engel: Zie, zij glimlachen. - Bij God is alles mogelijk!
Het is een boekje dat nogal goed werd ontvangen. De Duitse vertaling is
verrukkelijk, beter dan het origineel.
Ik heb het ook met profijt gelezen en er ook heel wat kulturele vreugde aan gehad.
Maar er wacht ons nog een atlas. Samen met professor Chr. Mohrmann geeft u in
1958 een ‘Atlas der oudchristelijke wereld’ uit.
Professor Christine Mohrmann is een autoriteit op het gebied van het oudkristelijk
Latijn en Grieks. Zij is professor in Amsterdam en Nijmegen en publiceert gewoonlijk
in het Frans. Zij heeft de teksten voor haar rekening genomen. Het is een nuttig boek
dat nu weer zou moeten worden aangevuld, maar dat clicheren is zo duur en de vraag
blijft of er nog een markt voor is. Het boek werd overal goed ontvangen en vertaald
in het Frans, het Engels en het Duits. Het zou wel weer een heel werk zijn om het
bij te werken maar ik heb de kaarten zorgvuldig bijgehouden. Al schrijf ik toch liever
verhaaltjes.
Die oudkristelijke wereld gaat tot 600?
Ja, het is met dat boek als met een tekening: alles zit hem in het ordenen: spiritus est
ordinare. Als je niet kunt ordenen, kun je ook niet iets moois maken. De jonge mensen
van vandaag hebben vaak geen greep meer op de stof en dat komt omdat ze niet
kunnen ordenen. Prof. Mohrmann is beroemd om haar helderheid.
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Met uw boek ‘Oudchristelijke kunst’ zijn we volop in uw specialiteit. Wat typeert die
kunst?
Het is geen eenvoudig overzicht maar bevat heel wat originele gezichtspunten. De
indeling gebeurt trouwens niet naar architektuur. Eigenlijk is het schema het hele
boek. Er is vooreerst de ontdekking en dat is een vrij romantische geschiedenis. 150
jaar geleden wist het publiek van de oudkristelijke kunst niets af: Goethe b.v. sloeg
Ravenna over. Ten tweede zijn er dan de schaarse resten: er is bijna niets over maar
wat overblijft, is fascinerend. Dan zijn er de temata: de basilica, de memoria (de
gedachteniskerken en bloedgetuigen), de doopkerken, de kerkhoven waarbij de
katakomben zijn. Ik reken daar af met de romantische verhalen waarin wordt verteld
dat er in de katakomben mis werd gedaan. Dat was niet mogelijk. De kristenen deden
de mis, net als ze dat nu doen in landen waar vervolging is, in schuilkerken. Dan zijn
er verder nog de historiae, de afbeelding van de bijbelse geschiedenis. De heilige
boeken dan: hoe zag de bijbel eruit? Tenslotte de antieke traditie en dan komen we
weer bij Kristus' oudste gewaad: de vorm was oud, de inhoud nieuw en de nieuwe
inhoud heeft op de oude vorm gewerkt.
De oudkristelijke kunst is voor u meer dan een archeologische studie.
Ze brengt ons tot de bronnen van onze traditie: we staan daar oog in oog met onze
beste en oudste tradities ondanks de menselijke kanten die eraan kleven.
Zijn die overblijfselen van de oudkristelijke kunst voor u toch niet de getuigenissen
van de grootste revolutie aller tijden: de nieuwe kristelijke wereld die de oude komt
aflossen?
U vraagt eigenlijk of ik aan mijn wetenschappelijk werk
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een bedoeling verbind. Ik ben geen priester geworden om over futiliteiten te praten
en ik ben blij dat er in mijn vak iets van enig belang wordt behandeld. Ik heb ook
ooit kollege gegeven over het naakt. Ik tekende daar veel bij. Trouwens, ik dikteer
altijd weinig en teken veel. Ik heb daar alle soorten vragen gesteld: wie deed een
figuur het eerst haar enkels kruisen? wie deed een vrouw het eerst over haar schouder
kijken? Maar die geschiedenis interesseert me niet zo en als 't kan, geef ik liever
ander onderwijs. En dingen die ik niet weet, daar praat ik niet over, die laat ik weg.
Ik zou geen kollege kunnen geven over de techniek van het etsen omdat ik er niets
van weet. Je meet alleen doceren wat je weet. Ik geef al sinds 30 jaar elk jaar een
andere stof, dat is iets dat kan in ons vak. In het eerste jaar is het natuurlijk altijd
dezelfde stof omdat de noodzakelijke inleiding en inwijding moeten worden gegeven.
Die nieuwe wereld wordt beheerst door de gestalte van Kristits en de mens krijgt er
een niet te evenaren betekenis.
In elk geval een diepe insnede in de geschiedenis. Voor de gelovigen is het een
heilzame revolutie, voor de niet-gelovigen niet: die aanzien het als een val, dat die
antieke wereld voorbij was. Maar ik kan zoiets niet om zichzelf doceren omdat ik
kunstgeschiedenis moet geven. Natuurlijk is het voor jezelf wel zo. Ik heb ook weinig
belangstelling voor de zeer indrukwekkende beschavingen, die niet tot mijn wortels
behoren, die ver liggen als die van de Inca's en China. Ik weet er niets van. Als jonge
man kreeg ik eens de aanbieding met een rijke familie mee te gaan naar Thailand.
Ik ben er niet op ingegaan omdat ik van de kunst niets ken. Ik heb b.v. ook weinig
belangstelling voor oud-Egyptische monumenten. Ik ben te onwetend. Ik loop er
rond als een blinde. Je moet je beperken tot een klein gebied, ik weet dat bliksems
goed. Ik luister met respekt naar mensen die
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veel over andere dingen weten maar ik steek er gewoonlijk weinig van op. Iedereen
is er zich van bewust dat hij weinig weet. Er is elke week ergens een nieuwe opgraving
maar ik kom daarvan niet onder de indruk: 100 of 123, wat doet het ertoe? Belangrijk
is dat je de essentie kent. Van Duinkerken zei altijd: ‘Il ne faut pas piquer mais flairer
les choses de valeur.’
Dat boek ‘Oudchristelijke kunst’ werd vertaald.
In het Engels onder de titel Early Christian Art (1967). Professor en mevrouw Brown
hebben het voortreffelijk vertaald.
Dan weer naar een atlas en wel een Franse produktie: ‘Atlas de l'ordre cistercien’.
Welk nut heeft die?
Ik heb eens bij toeval een jaar kollege gegeven over de oudste architektuur van de
orde van Citeaux omdat ik er zoveel van had gezien. Ik ben weer met een fotograaf
door Europa gereisd en met duizenden foto's thuisgekomen. Daar is een platenatlas
uit voortgekomen met een tekst. De index is helaas niet perfekt, wat de reden geweest
is dat een pater over dat boek een boze kritiek heeft geschreven. Het werd wat te
haastig gemaakt. Het is een onderwerp belangrijk genoeg om er een heel leven over
te doen. Ik heb vrijwel alle resten van abdijen gezien. Als je al dat materiaal hebt,
wil je het ook gebruiken en ik vind het prettig zo een abstrakte materie plezierig te
vertellen. Het is anders een duur boek geworden met al die clichés. Het werd dan
ook vooral door biblioteken gekocht.
Wat was de konklusie van de studie?
Daar zit natuurlijk een hele teorie achter en daar gaat het over in de epiloog. Armoede
in de architektuur verbergt

Joos Florquin, Ten huize van... 11

254
altijd geen adel, soms zelfs dekadentie. In andere gevallen zien we hoe de monniken
binnen hun eigen rijkdom. de armoede proberen te bewaren. Uit heel het onderzoek
blijkt in elk geval hoe de cisterciënzers op Europa een merk hebben gezet.
Waarom bezorgt u in 1970 een tekstuitgave van ‘Lofzangen der Latijnse Kerk’ met
vertaling, een metrische vertaling?
Ik zag dat onze jonge mensen de heerlijke parels uit onze liederenschat niet kenden,
tenzij dan in slechte vertalingen. Ik wou voor hen, die er belang in stellen, de oudste
en beste hymnen bezorgen in de oudste zuivere versie, een versie die niet was
bedorven door de jezuïeten van Urbanus VIII. De Nederlandse vertaling is metrisch
maar ze is absoluut letterlijk: Latijn kun je letterlijk vertalen. Ze is dus niet op
schoonheid gericht maar op duidelijkheid. Het zijn ook geen teksten om te zingen.
Het is nogal wat werk geweest om al die bronnen op te zoeken en dan de vertaling
te maken.
Kunnen we er een voorbeeld van krijgen?
Neem het Veni Creator Spiritus, dat velen toch nog wel kennen. De eerste strofe
wordt:
‘Kom, ademtocht, scheppende Geest,
Bezoek des uwen levensgeest,
Vul met genade van omhoog
de harten die Gij zelve schiep.’

Er is een kleine kring die op dat soort werk dankbaar reageert en dat is voor mij een
vaste lezerskring. Zo een werk ligt natuurlijk ver van het grote publiek: aan hen heb
ik niets. Die gaan trouwens liever Turks fruit zien.
Er komt dan een nieuwe held. Samen met dr. G. Bartelink bezorgt u het betoog
‘Johannes van Damascus’, dat als ondertitel heeft: ‘Tegen hen die de ikonen smaden.’
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Dat is de derde verhandeling van hem over de heilige afbeeldingen en geeft de teologie
van de ikonen. Wat is een ikoon? Wat is het oerbeeld van alle beelden? Waar gaat
het op terug? Wat is de oerikoon, het archetype?
Antwoord: dit is de zoon; en hij is de jonggeschapen ikoon van de vader. Wat is
de tweede ikoon? Dat is Adam, geschapen naar Gods ikoon en gelijkenis. Wat is de
Verlosser? Dat is de eerste ikoon die de tweede ikoon aantrekt omdat ze mens wordt.
Wat is een gewone ikoon? Dat is een beeld van een beeld van een beeld. De verering
gaat terug op hem die wordt voorgesteld.
Het is een moeilijke maar prachtige tekst. Ik heb dat allemaal eens verteld aan een
groep dominees die bekenden dat ze nooit hadden vermoed dat dat er allemaal achter
zat.
U kreeg de P.C. Hooftprijs voor literatuur in 1964. Was dat niet wat ongewoon voor
uw genre werk?
Toch niet, geloof ik, al volg ik die dingen niet zo precies. Ik weet alleen dat die prijs
afwisselend wordt toegekend voor proza, poëzie en essayistiek. Die prijs wordt niet
aan een boek gegeven maar voor het hele oeuvre toegekend. Ik weet ook niet wie
me voorgedragen heeft. Op de receptie waren aardige dingen te zien: kardinaal Alfrink
b.v. in gesprek met Theun de Vries. Al mijn leerlingen waren er natuurlijk ook. Het
is voor mij een plezierige verrassing geweest.
Ik stel me toch wel eens de vraag hoe u al dat werk kunt doen?
Ik ga nooit naar een vergadering, nooit naar een diner of partij. Als ik mensen wil
hebben, nodig ik ze zelf uit. Ik heb weinig familie. Dat alles brengt mee dat ik veel
tijd heb. Ik neem ook geen vakantie. Als ik het doe, verveel ik me. Ik ga wel naar
Parij's of Portugal om iets te zien. Ik ben nu
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een Griekse kerkvader aan het vertalen met een kollega, alleen voor ons plezier.
Niemand kent de teksten. Wordt de vertaling niet uitgegeven, dan is het ook goed.
*
De gastheer beschikt in dit klooster nog over een tweede vertrek, dat hern als eetkamer
dient.
Ook hier hangen ikonen: een uit de laat-achttiende eeuw en uit dezelfde tijd een
boerse ikoon uit Noord-Rusland.
Naast het raam hangt een portret van de patroon van de gastheer, de heilige
Frederik, die bisschop was van Utrecht en in 838 als martelaar stierf.
Op deze tekening werkte de gastheer uit hoe hij zich in 1921 de Russische chaos
voorstelde.
*
Er verscheen dit jaar bij Lannoo - een Vlaamse uitgever - uw ‘Open brief over geloof
en eredienst’. Waarom bij een Vlaamse uitgever?
Dat is een puur toeval. Ik had niet de minste lust om het te doen maar drs. Johan
Ducheyne heeft mij overreed. Hij stelde als titel voor Open brief aan de
beeldenstormers en tegen die titel had ik wel bezwaar. Ik heb dan beloofd dat ik het
zou proberen en ik heb de tekst dan ook snel afgemaakt.
Het is geen volledig nieuwe tekst.
Het eerste deel is de bewerking van een tekst die ik in 1966 had geschreven voor een
Pools tijdschrift. Het was mijn bedoeling het geheel abstrakt te houden en dus niet
te handelen over Nederland alleen. Het zwaartepunt bepaalt waar vandaag de
kristenheid staat vergeleken met de tijd van Konstantijn.
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Wat was dan uw eigenlijke bedoeling?
Iedereen kan Nederlands lezen.
Dat is weinig informatief.
Ik zeg er o.m. dat er in de Kerk niets meer is te halen. Daar ben je het zevende rad
aan de wagen, daar loop je nog alleen in de weg. Voor mij is en blijft het belangrijkste
de mysreriën te celebreren zoals Rome het voorschrijft, zonder enige persoonlijke
noot. Dat houdt je ook waar je moet zijn en belet je naar iets lagers te vallen. Die
auteursbekommernissen zijn maar ijdel: een mooi boekje min of meer, ach. De
heiligen eren en de grote feesten vieren, dat zijn dingen die het geloof schragen.
Mag ik toch zeggen dat u sterk afwijzend staat tegenover de vernieuwing in de Kerk?
Bepaald niet. Dan hebt u het niet goed gelezen. Ik zie gevaar in twee zaken: in de
vrijzinnigheid en ten tweede in het overhaaste tempo waarin het een en ander is
opgedrongen en afgeschaft. Kostbare dingen werden volkomen onnodig en op ruwe
wijze weggevaagd.
U bent moordend voor de nieuwe liturgie en voor het gebruik van de volkstaal,
inzonderheid van het Nederlands.
Klopt helemaal niet. In mijn eigen kapel gebeurt alles in het Nederlands, alleen de
gezangen niet. De nieuwe liturgie vind ik volstrekt niets waard. Misschien is er wel
eens iets knaps in maar qua liturgie is het volkomen niets in mijn ogen. Liturgie
wordt niet gemaakt, die is er. Denk aan de Russische Kerk, aan de Anglikaanse Kerk,
die in 1539 ook niets heeft gemaakt: ze heeft eenvoudig ons missaal vertaald,
admirabel vertaald. Luther heeft de dingen die hem niet aanstonden weggelaten,
maar hij heeft weinig of niets veran-
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derd: de kalender is nog dezelfde, de gezangen zijn vertaald. Hij heeft nieuwe koralen
gemaakt op oude teksten maar hij heeft feitelijk met veel vernietigd: de hoofdzaken
niet, het kerkelijk jaar helemaal niet. Dat plotseling schoonschip maken, dat alles
nieuw maken is overmoed, verwaandheid en inbeelding in dit onnozel landje. Het
lijkt natuurlijk nergens op. Dit weet iedereen wel, alleen willen ze het niet zeggen.
U zei dat in uw kapel alles in het Nederlands gebeurt. Hebt u dan vertalingen die
voldoening geven?
Ik gebruik mijn eigen vertaling. Er is een nieuw missaal en ik hou me strikt aan wat
voorgeschreven is en vertaald. Ik maak nooit een eigen tekst, zomin als de Grieken
en Russen dat doen. In Rome hebben ze er ook wat bijgedaan en dat is niet zo best
maar in het nieuwe missaal werden toch vele schatten bekendgemaakt. Wij zingen
hier nooit Nederlandse zangen maar ik heb wel melodieën overgenomen van de
Angelsaksische en Russische Kerken.
Neem nu het geval van de smekingen, u kent dat wel: Laten we nu bidden voor
de arme studenten enz. Die smekingen zijn vrij, daar wordt niets van gezegd, die
mag men zelf opstellen. Ik heb eenvoudig de Griekse litanie vertaald want daar staan
alle smekingen in. Ik zing die voor want ik ben ervan overtuigd dat de muziek op
het gemoed werkt. Ik heb een mooie waardige tekst waarbij je gedachten kunt
inschakelen. Ik verzin niets, ik behoud wat duizend jaar werd gezongen.
Moet iedereen het zo doen?
Nee, alleen wil ik geen minderwaardige tekst. Ik heb een hekel aan die vertalingen
in schoolklasjesnederlands. Daarom vertaal ik zelf. Ik heb meer dan 1000 oraties
vertaald.
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Ik zei daarnet dat u een hekel had aan het Nederlands in de kerk. Ik heb mij in het
hoekje laten drummen, maar mag ik nu even een citaat uit uw boek aanhalen?
‘Hoe komt de Nederlander, toch al een slecht acteur en een nog slechter spreker,
de poëtisch minst inventieve van alle Europeanen en met de slechtste manieren, aan
het denkbeeld dat hij het beter doet dan zijn tweeduizendjarige, de hele wereld
omspannende Kerk hem gebiedt te doen?’
Ik heb het daar tegen het profane in de prediking, tegen de erbarmelijke maakgebeden,
de liederlijke vertalingen van iets verhevens.
Vooral heb ik het tegen de overmoed en de verwaandheid. De eerste de beste klerk,
of leek, of priester denkt dat hij het in de kerk beter doet dan de traditie het
voorschrijft. Wat kunnen die mensen? In een groot volk zijn er maar een paar mensen
die iets kunnen brengen dat waardevol is en blijft. Datgene wat vastgelegd is in onze
oude liturgie, is het beste van 19 eeuwen. Dacht u nu dat de eerste de beste
opgewonden jongeman iets kan maken dat langer dan een dag enige waarde heeft?
Dat is het enige wat ik wil zeggen. Waarom zouden wij geen dichters hebben en
poëtische mensen, maar daarom zijn ze nog niet geschikt voor liturgie.
Hoe zou het komen dat de Nederlanders in de voorste rijen der vernieuwing militeren?
Ik weet het niet. Het is misschien een reaktie op de vroegere ultramontaanse
Romeverknochtheid. Ze krijgen ineens de kans alle banden van zich af te gooien en
ze doen het ook. Zoiets als in Psalm 2,3: we moeten de ketenen verbreken, de boeien
werpen we af. Er zijn in Nederland onder de katolieken meer intellektuelen dan
vroeger en na de oorlog en het koncilie voelden ze zich geëmancipeerd, niet ten
onrechte misschien. Jammer dat in Psalm 2, vers 4 staat: ‘Die woont in de hemelen,
belacht hen!’
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U legt sterk het aksent op eenvoud en mysterie. Die zijn er nu niet meer?
En traditie. Dat men met onnodig verniele want het oude is beproefd. Men moet
bepaalde overwoekeringen wegsnijden maar het wezenlijke moet men bewaren.
Wat bedoelt u met mysterie?
Mijn hele leven lang heb ik ervaren en ook beleefd dat het geloof iets is wat je
aanvaardt omwille van de majesteit, de soevereiniteit Gods, hoe het ook tot je komt.
En dan is het alles of niets. Je kunt niet het ene mysterie verwerpen en het andere
aanvaarden. Die het wel doet, maakt een keuze en wie een keuze maakt, is een
hereticus, een ketter. Het geloof komt tot mij in de Kerk, daarbuiten niet tenzij per
accidens. Daar kan ik niet aan twijfelen.
Is dat geloof ook verantwoord?
Zo is het toch ook met de liefde? Waarom voel je liefde voor iemand en voor een
ander niet? Je kunt het niet verklaren. Waarom is een kleine vertelling van Tolstoï
zo prachtig? Ik weet het niet, maar ze is het! Het gebeurt. Pascal heeft al gezegd: het
geloof, c'est un pari! Het andere imponeert mij niet: de twijfel niet en niet de
wetenschap. Ik stel er eigenlijk geen belang in. Die vaste grond geeft dat je je kunt
omgeven met anderen en ze niet beschadigt. Je ziet alle mensen als ikonen van God.
Je kunt iemand niet kleineren of afschrijven. Je hebt dus voor iedereen belangstelling.
Maar er zijn mensen waar je zeer ver van af staat: geldverdieners, zakenlui, kleine
cynische politici. In hen stel ik geen belang.
Voor nieuwlichters hebt u het helemaal niet.
Dat is een lelijk woord. Er zijn mensen die iets nieuws en goeds brengen en de tijd
zal dat uitwijzen.
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Is er in Nederland al iets goeds gebeurd?
Wat dan? Ik kan het niet overzien. Er worden meer bijbels verkocht, maar gelezen?
De lezers zijn zonder geloof. Ik kom de laatste jaren niet meer in sommige kerken
omdat ik het niet kan verdragen. Maar genoeg daarover. Het staat allemaal in het
boekje.
Ik wil u er toch nog een vraag over stellen. Gabriël Smit heeft u in een scherpe kritiek
in ‘De Volkskrant’ van 3 november er een verwijt van gemaakt dat u een niet
ongevaarlijke romantiek verdedigt. Het is in verband met de kerkelifke geborgenheid.
U wijdt, zegt hij, ontroerende regels aan oude vrouwtjes die met meer bij gouden
kaarslicht voor de Madonna hun stille gebeden kunnen murmelen om hun zorgen te
vergeten. Smit vindt het belangrijker dat er praktische maatregelen worden genomen
om die vrouwtjes van hun zorgen te verlossen, ze eventueel beter eten en betere
behuizing te verschaffen.
Dat is een heel domme lezer blijkbaar. Dat heeft geen enkele importantie. Volgende
vraag maar.
U hebt een indrukwekkende en benijdenswaardige zekerheid. Waar haalt u ze?
Waarop steunt ze?
Op het geloof. Dat is gegeven, niet gekonstrueerd. Het is iets wat door mij niet wordt
nagegaan, het funktioneert, met name als ik dat doe wat ik het liefst doe, namelijk
celebreren. Het geldt ook voor het lezen van de Schrift: de indruk die dat maakt, is
onvergelijkelijk. Het geldt ook voor de ontmoeting met waarlijk geestelijke mensen,
waarvan ik onmiddellijk onder de indruk ben en waarvan ik beter word. Het komt
er niet op aan dat dat komt van een dominee, of een neger-baptist, of een vrome
anglikaan van het Foreign Office, of een wijze oude huisgenoot, of een klein kind
of een geduldige moeder. Mensen maken ook grote indruk.
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Het beste voorbeeld is mijn vader: hij sprak nooit over het geloof omdat hij het
gewichtig vond.
Wat is de grond van het geloof?
Die komt tot mij als ik celebreer, door de liturgie, door mijn vader, door uitingen
van geloof. Ik kom er met onderuit, het overmeestert me. Je eigen zondigheid ergert
je want je bent driftig, ongeduldig en zeg maar op. Dat doet aan de majesteit van de
openbaring niets af. Ik ben ervan overtuigd dat de openbaring er is. Kan ik die in
kaart brengen? Nee. De H. Schrift is het lichtende, het lichtkrachtige en tegelijk het
meest duistere boek dat er bestaat en daarom typisch teken van zijn goddelijke
oorsprong.
Het schouwspel van de ware gelovige is het indrukwekkendste ter wereld, of het
in Mexico is of Rusland, in een abdij of in een huiskamer. Ik ken de atmosfeer in de
gereformeerde gezinnen die de psalm zongen of napraatten over de preek. Ik ben
altijd gesticht geweest, hoe rooms ik ook ben. Het protestantisme is tragisch maar
de protestanten vormen een geweldige elite. Daarom kan ik de oekumene ook goed
begrijpen.
Ach, ik heb eens in een volksboekje een gesprek gelezen dat plaats had in de
Oekraïne. Zegt een oude man tot een officier: Ben jij rechtgelovig? Antwoordt de
officier: Ik ben een slecht kristen. Hoe bewaart u het ware geloof? Zegt de oude boer:
Het is een licht. U kunt twee dingen doen: u kunt in het licht gaan of u kunt naar
binnen gaan, de ramen dichtdoen, gordijntjes dichtschuiven en een klein kunstlichtje
maken. U kunt ook nog de ogen sluiten en het licht vermijden. U kunt ook in het
licht leven. Dat is het ware geloof. Probeer het maar: zolang als u in het licht blijft,
bent u in de dag. En dat is de dag van God.
Uitzending: 17 december 1973.
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Anton Pieck
Prins Mauritslaan 107, Overveen (Haarlem) - Ned.
- Kijk eens, nog een geboortekaartje van Anton Pieck! Ken jij hem?
- Van horen spreken. Die man moet al lang dood zijn.
Er zijn ontzettend veel mensen die denken dat ik al lang dood ben, dat merk ik
dagelijks.
Aan de andere kant ben ik verbaasd dat, als er een tentoonstelling is van mijn
werk, er dan zoveel belangstelling is van de jongeren. Daar sta ik echt van te kijken.
Jongelui, die er hip uitzien, modern slordig en met dat lange haar, die hebben er zo
een geweldige belangstelling voor dat je er soms stomverbaasd van bent. Zij ook
hebben de hang naar romantiek in zich, de meest nuchtere heeft dat. Ik ben van nature
geen publiciteitsman maar de enorme belangstelling die er voor het werk is, verbaast
me telkens weer.
- Hoe moet je dat werk nu karakterizeren? Impressionisme, realisme?
- Romantisme, intimisme, traditionalisme?
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Ik heb mij nooit aan ismen iets gelegen laten liggen. Ik heb er gewoon geen interesse
voor. Wat ik wel prettig vind, is dat als ze een werk van me zien, ze onmiddellijk
kunnen zeggen: dat is een Pieck. Dat is de grootste onderscheiding. Ik heb trouwens
mijn manier van schilderen ooit ‘piecken’ horen noemen. Het is mij ooit eens gebeurd
dat ik ergens buiten zat te tekenen en dat er in de nabijheid een jonge schilder zat te
schilderen, zo eentje aan wie je uiterlijk duidelijk moet kunnen zien dat hij schilder
is. Hij kwam achter mij staan kijken wat ik deed en na een poosje zei hij: nou man,
dat is niet kwaad. Maar als ik wat mag zeggen: u moet Anton Pieck niet zo imiteren!
- Zou je dat nu eigenlijk wel kunst kunnen noemen?
- Misschien zouden we beter spreken van plaatjes maken.
Ze mogen het voor mijn part gerust geen kunst noemen. Ze mogen zeggen dat ik een
ambachtsman ben, dat ik een vak uitoefen. Maar dat doe ik dan zo gewetensvol
mogelijk, zoals de timmerman en de smid in de middeleeuwen, die niet eens wisten
dat het woord kunst bestond, maar ondertussen soms meesterwerken voortbrachten.
Laat mij zo een ambacht uitoefenen, maar dan wel met vakmanschap en liefde voor
het werk.
*
Een rustige straat in Overveen, de gemeente bij Haarlem waar Godfried Bomans
leefde en is gestorven.
Een onopvallend huis in de rij. Een voortuintje met een vijvertje, waarin hetzelfde
geslacht goudvissen al meer dan 25 jaar leeft en beweging brengt.
*
U bent geboren op 19 april 1895 in Den Helder. Betekent Den Helder iets voor u?
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Eigenlijk wel. Ik heb er gewoond van 1895 tot 1906, de eerste elf jaar van mijn leven
dus. Ik heb daar om verschillende redenen prettige herinneringen aan. Het was een
plaatsje waar niets was en ook niets gebeurde. Het leven verliep er eenvoudig
primitief, maar als je in die tijd als kind iets wilde doen, moest je het zelf doen. En
ieder kind deed dat. Nu hangen de kinderen teveel aan de televisie en komen niet
aan zelfwerkzaamheid toe. En dat vind ik een verarming.
Toen mijn tweelingbroer en ik 4-5 jaar waren, was er geen sprake van dat we iets
anders zouden worden dan tekenaar. Het is nu zo dat, als kinderen enige begaafdheid
voor tekenen laten blijken, ze worden volgestopt met kleurpotloden en tubes verf.
Wij tekenden op de meest eenvoudige manier, met enkele eenvoudige lijntjes.
Den Helder heeft iets te maken met de zee: het is de vlootbasis van de Koninklijke
Marine. Had uw familie er wat mee te maken?
Vader had een bescheiden positie bij de marine. Hij was een zorgeloos man en dat
bracht mee dat we het thuis materieel niet zo makkelijk hadden. Wij hadden niet die
vaste rots onder de voeten, die sommige kinderen hebben in hun gezin en dat heeft
mij voor het leven gemerkt: ik heb al vroeg de zekerheid verworven dat ik alles zelf
moest doen.
Noch vader, noch moeder hadden iets met tekenen te maken. Vader voelde wel
wat voor literatuur. Hij was van Den Haag, moeder kwam uit Vlissingen. Vader had
het meeste geest, moeder was een zeer degelijke huisvrouw.
Die marinebasis bracht ook mee dat al de kinderen van onze leeftijd alleen maar
belangstelling hadden voor oorlogsbodems en kruisers en matrozen. Mijn broer en
ik hadden het daar niet zo voor en wij hadden dan ook niet zoveel omgang met de
jongens van onze leeftijd, ook al
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hadden wij de mogelijkheid ertoe want onze ouders lieten ons zeer vrij.
Hoe stonden zij tegenover die passie om te tekenen?
Dat vonden ze erg goed en toen we zes jaar waren, lieten ze ons al tekenles geven
door de dekoratieschilder en tekenleraar J.B. Mulders. Ik heb nog altijd een foto van
het huisje waarin we tekenles kregen. Voor ons, die vrijwel altijd met potloden bezig
waren, was dat tekenonderwijs een hele gebeurtenis. Mijn moeder heeft eens verteld
aan Anne Hallema, die een boekje over mij heeft geschreven, dat ze me, toen ik drie
Jaar oud was, eens huilend voor het raam vond. Toen ze vroeg wat er scheelde, moet
ik wanhopig gezegd hebben: ik kan de regen niet tekenen!
Als we het thuis materieel beter zouden hebben gehad, zou ik waarschijnlijk
kunstgeschiedenis hebben gestudeerd, waar ik nu de praktijk heb gekozen. Ik vind
het prettig dat het zo is gebeurd.
U heet voluit Anton Franciscus Pieck. Zou die Franciscus erop wijzen dat u van
roomse huize bent?
Nee. Mijn ouders waren niet religieus en de ouders van mijn vader waren protestant.
Die naam Franciscus was een traditie in de familie: ik had nog een oom die ook
Franciscus heette. Als Je hoger opklimt, zai de familie natuurlijk wel rooms geweest
zijn.
Er was een reden voor die vraag. De leider van de Gorcumse martelaren was een
Nicolaas Pieck. Ik kan u niet vragen of u er van afstamt, want hij was een priester
maar was het familie?
Hij moet wel familie geweest zijn. In de gang hier hangt nog een oude kaart waarop
de naam voorkomt. In Braekel is nog de ruïne van een kasteeltje, dat eigendom is
geweest van de familie Pieck en in de kerk van Braekel is er nog
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een glas-in-loodraam met het wapen van de familie Pieck.
Ik zelf ben niet religieus en heb geen interesse voor godsdienst. Ik tracht alle dingen
zo goed mogelijk te doen en daar blijft het bij - zij het toch dat ik elke grasspriet een
groot wonder vind.
Dat is wel een beetje verrassend voor iemand die zoveel gezellige kerstkaarten heeft
getekend. Wat trekt u dan in Kerstmis aan?
Ja, kijk eens, bij mijn kerstkaarten zijn wel enkele religieuze onderwerpen maar in
hoofdzaak zijn het profane tema's. Het zijn gewoon kaarten die met Kerstmis worden
verkocht. De folklore van Kerstmis trekt me meer aan dan het religieuze feest: de
sfeer van een oude stad, een straat onder de sneeuw, een toneeltje op het ijs. Die
tema's lenen zich toevallig goed voor Kerstmis. Ik zie daar het kleurvolle van, de
sfeer die erin zit en die verwerk ik maar niet als iemand die innerlijk Kerstmis beleeft.
Ik hou geweldig veel van die winterse sfeer.
Ik ben met die zogenaamde kerstkaarten begonnen in 1938 op verzoek van de
vereniging ‘Voor het Kind’. Die hadden zo een sukses dat een uitgeverij me vroeg
ze te mogen uitgeven. Dat is dan met de jaren een sneeuwbal geworden, ook in het
buitenland. In Amerika worden die kaarten met miljoenen verkocht maar ze worden
wel allemaal in Nederland gedrukt, omdat ik erop sta het resultaat te zien.
Ik ontwerp voor die kerstkaarten speciaal tekeningen, maar de tekeningen van de
kalenders worden ook vaak tot kerstkaarten verkleind. Dat werk brengt mee dat ik
in een snikhete zomer als deze voortdurend sneeuwlandschappen zit te tekenen.
U kreeg voor uw tekenkunst al jong een onderscheiding.
Ja, dat was nog in Den Helder. Ik was toen elf jaar. Er was
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een huisvlijttentoonstelling in Den Helder en mijn broer en ik deden eraan mee. Wij
kregen inderdaad een prijs: vijf tuben verf en een fixeerspuitje. Dat was een heel
evenement. Dat was voor een stilleventje in kleur dat ik nog bezit.
Datzelfde jaar heb ik ook nog een Wintergezscht op het Helderse kanaal gemaakt,
dat ik ook nog heb. Op het ijs schaatsen de kinderen en links is de kanaalweg waar
ons huis is te zien. Als je goed toekijkt, zie je in een van de ramen twee figuurtjes:
dat zijn mijn broer en ik. Beneden op de weg staat vader met de rug naar ons.
Lager onderwijs in Den Helder, middelbaar in Den Haag?
Dat gebeurde ook toen ik elf was. De hele familie van vader woonde in Den Haag
en zodra hij pensioen had, wilde hij weg uit Den Helder, dat eigenlijk toen een gat
was. Dat was in 1906.
Daar kregen we privé-onderwijs tekenen bij Bik en Vaandrager in Den Haag, om
leraar tekenen te worden. De akte L.O.-tekenen behaalde ik al toen ik 14 jaar was,
wat betekende dat ik dan al les had mogen geven! De akte tekenen middelbaar
behaalde ik toen ik 17 was. Toen mijn broer en ik ons diploma kregen, maakte een
van de eksaminatoren er een grapje van en vroeg of we ons pensioen al hadden
aangevraagd.
Heeft dat tekenonderwijs u wat geleerd?
Het was te eenzijdig, het was een uitsluitend leren van de techniek en aan artistieke
ontwikkeling werd helemaal niet gedaan. Toch ben ik dankbaar voor die technische
opleiding omdat het een waardevolle ondergrond is. Ik vind dat je in deze tijd toch
voelt dat de meeste tekenaars en schilders een gebrekkige ondergrond hebben. Je
mag zo iets niet zeggen, maar ik denk het toch. Er zijn er die zeggen dat de
tekentechniek remmend werkt. Ik geloof het niet, het komt erop aan Jezelf te blijven.
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U vermeldt vaak uw tweelingbroer Henri, die later ook. naam maakte als schilder,
tekenaar en illustrator. De begaafdheid was dan toch wel een erfenis.
Ik geloof dat elke begaafdheid een erfenis is. Mijn broer en ik waren als tweeting
onafscheidelijk tot we 17 waren. Toen zijn we uiteengegaan, niet dat we ruzie hadden
maar omdat we andere typen waren. Mijn broer was de artiest en ik de schoolmeester.
Hij ging naar de akademie in Amsterdam om er schilderles te volgen, ik werd verzocht
les te geven op het instituut waar we onze opleiding hadden gekregen, bij Bik en
Vaandrager. Ik heb dat aanvaard, niet met entoesiasme maar om financiële redenen.
Maar daarbij dacht ik: klets maar op, tekenen en schilderen blijft voor mij toch de
hoofdzaak. Tekenen en schilderen als broodwinning trokken me helemaal niet aan,
omdat als je het doet met dat doel, het zuivere van het tekenen verloren gaat. Ik heb
altijd getracht hard te werken, maar hard te werken als dilettant. Ik etste in die tijd
al veel.
Op eigen houtje?
Ik had toen wel enkele kollega's waarmee ik vriendschappelijke betrekkingen
onderhield. Er was de schilder Theo Goedvriend, die van in den beginne veel
belangstelling had voor mijn werk. Dan was er ook H.A. van Daalhoff, de schilder
van mystieke dingen, de man die heel de wereld door gekleurd glas zag en die een
ervaren sprookjesschilder was. Hij kon meeslepend vertellen over het schone in de
kunst. Voor mij, die alleen technisch geschoold was, waren die kontakten biezonder
verrijkend. Er was dan ook de etser Herman Heuff, die als schilder een uitloper was
van de Haagse School. Hij bezat een klein persje en hij toonde mij hoe je dat moest
gebruiken. Op deze kleine pers heb ik mijn eerste ets afgedrukt.
Ook voor u is dan de oorlog gekomen.
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Ja, van '14-'18. Al bleef Nederland erbuiten, toch werden wij gemobilizeerd. In 1915
werd ik soldaat en zou het 3 1/2 jaar blijven. Toen ze me vroegen wat ik in het
burgerleven deed, antwoordde ik: schilder en etser. Weet u wat de reaktie was: dan
kun je meteen de W.C.'s witten! Achteraf hebben ze me nog een test afgenomen en
het besluit was: een jongen waarvan geen bliksern terechtkomt. Hij kijkt nooit vooruit,
altijd achteruit. Ze hadden nog gelijk ook. Ik kan de laatste zin boven heel mijn leven
zetten.
Maar u hebt ook bevel gevoerd!
Bevel gevoerd! Ze hebben van mij een sergeant gemaakt. In Amersfoort moest ik
rekruten africhten, stelt u zich dat voor. Maar ik had bij de mannen een goede naam
omdat ik ze het zo gemakkelijk mogelijk maakte en ook omdat ik veel belangstelling
had voor hun privé-leven, gewoon menselijke belangstelling. Ik was ook zo geen
goed militair. Als we naar de Leusderhei gingen en de lui waren een beetje vermoeid
van de mars van de vorige dag, dan liet ik ze in het gras liggen rusten, maar zette
posten uit die moesten uitzien of er geen kapitein in aantocht was. Het was dan rustig
en wij konden dan praten.
U tekende dan ook.
Nee, dat was in die omstandigheden niet mogelijk. Dat deed ik 's avonds. Ik maakte
dan tekeningen van het oude Amersfoort, dat toen nog een prachtige stad was met
antieke huisgevels en rode daken. En 's avonds zat ik op mijn strozak op de
soldatenkamer een koperplaat te graveren, terwijl de jongens vol belangstelling
toekeken. Ik heb daar in 1916 wel veertien prenten gemaakt en in '16-'17 wel veertig.
Die tijd in Amersfoort is voor mij belangrijk geweest. Ik kon mij helemaal
koncentreren op een oude stad, die toen nog intakt was, ongerept en mooi, want als
ik de steden
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van nu zie, dan zeg ik toch dat ze hun jasje hebben uitgetrokken. Ik bezit die kollektie
tekeningen nog: het zijn slechte tekeningen maar ze zijn waardevol omdat het beeld
van de stad van toen werd vastgelegd.
De dienst had dit voor dat ik bij mijn nekvel werd gepakt en even uit het onderwijs
werd weggehaald. De laatste twee jaar werd ik overgeplaatst naar Den Haag om
tekenles te geven aan de soldaten. Toen al bestond O en O, Ontwikkeling en
Ontspanning. Ik moest daar vier avonden twee uur les geven en was voor de rest vrij
en mocht thuis slapen. Voor mij was dat een buitenkans. Die soldaten zijn de beste
leerlingen geweest die ik ooit heb gehad. Dat waren jongens die nooit iets hadden
kunnen leren en nu uit vrije beweging deze kursus volgen. In 1918 heb ik wel zestig
etsen afgewerkt.
Altijd met dezelfde tema's? Mogen we een voorbeeld zien?
Oude wilg b.v. van 1917. De Cuneratoren in Rhenen van 1918 en Duinen van
hetzelfde jaar. Schedels met oude boeken van 1919 en van hetzelfde jaar ook de ets
Vlaamse processie en De opschrijving in Betlehem.
Wat hebt u dan na de oorlog gedaan?
Heel plezierig voor mezelf gewerkt. Ik heb les gegeven maar ik heb dat gedaan als
een koorddanser, die een valnet heeft. Ik ben niet beter dan ik ben: ik ben geen
onderwijsman! Ik heb les gegeven om een basis te hebben en ik had die des te meer
nodig omdat ik zou gaan trouwen. Er is niemand die je kan garanderen dat je werk
het blijft doen en dat je gezond blijft. Als ik nu terugkijk, had ik het ook zonder
lesgeven kunnen doen maar door de toestand, die ik thuis gezien had, had ik zo een
sterk verantwoordelijkheidsgevoel dat ik me moreel gedwongen voelde een vaste
baan te hebben. Daar kwam ook nog bij dat mijn
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vader overleden was en mijn moeder zonder pensioen achterbleef.
Hoe werden uw etsen ontvangen?
Wel, het is met om me op de borst te slaan, het is geen verwaandheid maar gewoon
de waarheid: wat ik ook heb gedaan, ik heb altijd veel belangstelling gehad. Na mijn
17e jaar waren dat vooral etsen en ook houtsneden, al met de tematiek van later. Die
werden enorm verkocht. Ik drukte elk eksemplaar van de ets zelf af.
Op een eigen pers.
Ik had me eerst een klein persje aangeschaft maar na een tijd voldeed die niet meer.
Ik vernam toen dat er in Nijmegen een grotere te koop stond voor een redelijke prijs,
400 gulden. Het was een Krauspers van 1870, een ijzeren pers, want mensen als
Henri de Braekeleer b.v. gebruikten een houten pers. Ik heb die gekocht en liet ze
thuisbrengen. Nu moet u zich voorstellen: dat was een ding van 2 meter hoog. Toen
ze die brachten, zei ik näief: breng ze maar even boven! Ik woonde toen drie hoog
bij mijn moeder en toen het brave mens dat gevaarte zag, begon ze te schreien van
wanhoop want ze was ervan overtuigd dat het huis zou instorten. Dat was trouwens
niet zo denkbeeldig. Vooraleer ik ze kon opstellen, heb ik de vioer moeten laten
versterken. Sindsdien heb ik ze nog drie keer verhuisd en ze staat nu hierboven.
U hebt dus eerst naam gemaakt als etser. Wat trok u daar zo in aan?
Dat die techniek van de middeleeuwen nog niet is veranderd, dat ze helemaal dezelfde
is gebleven. Ze vraagt vakkennis en ambachtelijke bekwaamheid. Dat staat me aan.
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Zouden we zo een ets kunnen zien ontstaan?
Als u mee naar boven gaat, kan ik proberen het u te laten zien.
*
De kamer waarin we zolang gezeten hebben, is de eetkamer. Ze komt uit op een
tuintje en verder op een sportveld, dat het uitzicht vrijhoudt.
Er staan hier een paar boekenkasten met diverse boeken en daarboven hangt een
tekening van de gastheer die de Ochtendmarkt in Luik voorstelt. Op deze andere
grote tekening staat het Kasteel van Salzburg afgebeeld en dit is een least uit
Bredevoort, die uit de 17e eeuw dateert.
In een hoek staat er sinds februari een televisietoestel: het is een opgedrongen
cadeau van de kinderen.
In het aanpalende salon is het een afwisseling van eigen werk en werk van anderen
met daar tussenin antiek, als deze laat 17e-eeuwse kast en de reeks tinnen borden
daarboven.
Deze oude Vlaamse kruik dateert uit de tijd van Breugel en deze ganglamp uit de
tijd van de Camera Obscura.
In de boekenkast hier staan de royale boeken, die door de gastheer werden
geïllustreerd.
*
Dan krijgen we nu de geboorte van een ets.
Ik zal trachten dat zo eenvoudig mogelijk te vertellen en het ook verkort demonstreren,
want het drukken van een grote ets vraagt anders wel een uur.
Een zinken of koperen plaat wordt bedekt met een laagje asfalt met was, dat de
eigenschap heeft geen bijtend zuur door te laten.
Wanneer je met de naald in de was tekent, zullen de lijnen die je zet het metaal
bloot maken
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Wanneer de plaat getekend is en de achterkant ook is afgedekt, wordt de plaat in
verdund salpeterzuur gelegd, zodat al de getekende lijnen op de plaat ingebeten
groeven worden.
De hele asfaltlaag wordt dan aan beide zijden met terpentijn verwijderd. De etsplaat
vertoont dan dit stadium en er kan mee gedrukt worden.
Op een zwak verwarmde oven wordt met een tampon een dikke etsinkt over de
plaat gesmeerd. De inkt wordt dan met de vinger in de plaat ingestreken zodat de
groeven helemaal gevuld zijn.
De meeste inkt wordt dan met een lap verwijderd en dan wordt de hele plaat met
de palm van de hand schoongestreken, Op deze wijze blijft op de plaat een tintje
maar de groeven zijn gevuld met inkt.
Nu wordt de plaat op de pers gelegd. Op de plaat komt een stuk vochtig papier en
daarover een lap vilt. De plaat wordt door de pers gedraaid en de druk is klaar. Ik
hoop dat het resultaat een meevaller is.
Ik geloof dat u geen demonstratie kon geven, die duidelijker maakt dat een ets uit de
handen van een kunstenaar moet komen. Hoeveel etsen kan u maken van één plaat?
Dat varieert. Van een plaat die te sterk gebeten is, maak je meer drukken dan van
een tere plaat. Het aantal varieert van 15-20 tot 75.
Nu we toch met de techniek van de ambachtsman bezig zijn, kunt u ons wellicht ook
die van de houtsnede even demonstreren.
Dan ook weer in verkorte versie. U hebt hier een houtsnede, die het
Beenhouwersstraatje in Brugge voorstelt. Alles wat op de afdruk wit moet zijn, is
weggesneden.
Een houtsnede wordt, net als in de middeleeuwen, gedrukt zonder pers.
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Het inkten gebeurt met een rolletje.
Dan komt er een stukje dun Japans papier overheen en dan moet er met het heft
van een mes of een vouwbeen over gewreven worden. Na goed tien minuten is de
houtsnede klaar. En dat is dan het resultaat.
U bent een boekillustrator met reputatie geworden maar het eerste boek dat u
geïllustreerd hebt, was een Vlaams boek.
Ja, Pallieter van Felix Timmermans. Toen ik dat boek las, had ik al gedacht: dat zou
ik graag illustreren. Maar daar was geen denken aan, allereerst al omdat ik Vlaanderen
niet kende. Maar het toeval steekt soms toch ook een handje toe.
Zoals u weet, was Timmermans uit België gevlucht onder de oorlog '14-'18 en
verbleef hij hier in Scheveningen, in de Keizersstraat. Op zekere dag had hij een
etsplaatje in de was getekend maar wist er verder geen raad mee. Hij sprak erover
met kunsthandelaar Cox, ook een gevluchte Belg, en op een middag komen ze samen
bij mij aan en vraagt Cox of ik Timmermans wil helpen. Ik heb dat natuurlijk gedaan
en dat is het begin van een grote vriendschap geweest. Timmermans heeft nog meer
etsen gemaakt en die zijn allemaal op mijn pers gedrukt. Ik kan er u nog van laten
zien: Het zieke paardje b.v. of De verzoeking van de H. Antonius.
De ontmoeting met Felix Timmermans is voor mij erg belangrijk geweest. Wij
hebben mekaar beïnvloed en mekaar aangevuld. Timmermans heeft in mij iets
losgemaakt, hij heeft mijn spontaneïteit losgekregen en de weg voor mijn fantazie
opengemaakt. Hij gaf mij meer zelfvertrouwen met het gevolg dat ik ook groter werk
aandurfde. Hij bewonderde mijn werk maar stond er toch kritisch tegenover en het
was hij die me eens kort zei: vergeet iedereen en word Pieck. Hij was daarbij zo
joviaal en entoesiast dat hij
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je kon meesleuren. Hij is echt een man geweest die in mij iets wakker heeft gemaakt.
Timmermans had, zoals u weet, zijn Pallieter zelf geillustreerd maar toen de tiende
druk er moest komen, wilde zijn uitgever Van Kampen iets speciaals doen en mede
op aandringen van Timmermans vroeg hij mij die tiende druk te illustreren. Ik heb
dat natuurlijk graag en met entoesiasme gedaan, ook al stond ik voor veel
moeilijkheden. Ik kende Vlaanderen praktisch niet en ik heb meer dan eens moeten
vragen aan de Fee hoe bepaalde dingen eruit zagen, neem nu b.v. Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel. Timmermans stuurde mij dan veelal een krabbel, die ik dan
persoonlijk verwerkte. Mijn illustratie is ook verschenen in de Amerikaanse uitgave.
Die moeten we dan toch even rustig bekijken en een paar tekeningen van uw versie
even vergelijken met die van Felix Timmermans. U hebt Vlaanderen dan toch leren
kennen.
Vlaanderen is voor mij een tweede vaderland geworden. Of liever, ik voelde mij daar
evengoed thuis als bij ons, want ik kan Vlaanderen niet beschouwen als een vreemd
land or als het buitenland: het maakt een geheel met Nederland. Eigenlijk kunt u
spreken van een Vlaamse periode in mijn werk want ik heb dan zeer veel gewerkt
in Vlaanderen en dat weer onder de stimulans van Timmermans, die voor mij vele
deuren deed opengaan. Ik heb natuurlijk ook Lier leren kennen en van het begijnhof
heb ik in 1923 tien houtsneden gemaakt, die in een map werden samengebracht.
Timmermans schreef bij eike van die houtsneden een tekst en ik was door dat werk
zo bezeten dat ik ook die tekst in het hout heb gesneden. De volledige map met de
houtblokken is nu in het Timmermans-Opsomermuseum in Lier. Timmermans en ik
waren zulke goede vrienden geworden, dat ik in Lier zijn werkkamer heb ge-
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schilderd en toen ik trouwde, schonk hij ons een tekening met een Vlaamse processie,
die hier nog altijd hangt.
Waar hebt u bij ons gewerkt?
U zou beter vragen waar niet. Ik heb vnj veel schilderijen en schilderijtjes gemaakt
in Brugge, in Antwerpen, in Lier. Vlaanderen met zijn oude steden is een heel terrein
om te werken voor iemand als ik.
Krijgen we er enig idee van?
Deze Feestochtend te Antwerpen, een droge naald van 1921. Processie te Brugge,
een ets van 1922 en van hetzelfde jaar de houtsnede Poortje in Lier. Van 1923 de
houtsnede De oude kapel te Brugge en het Godshuis Meulenaere, ook in Brugge.
U hebt ook veel houtsneden met dieren gemaakt.
Ja, veel dierfiguren: de Casuaris, de Kalkoen, de Kreeft.
Er is in uw houtsneden op een bepaald moment Japanse invloed merkbaar.
Dat is inderdaad, naast Felix Timmermans, de tweede schok geweest in die tijd, de
kennismaking met de Japanner Hokusai, de man die wel honderd houtsneden heeft
gemaakt van de Fuji, die ik trouwens allemaal bezit. Toen hij de honderdste houtsnede
had gemaakt, zei hij: ik geloof dat ik er inzicht in begin te krijgen!
De Japanse invloed is duidelijk merkbaar in de houtsnede De dennetak van 1919
en in nog een stuk of zes die ik in 1920 heb gemaakt, de Visjes o.m. De invloed is
achteraf weggevallen maar de verering voor Hokusai blijft.
U bent na een zekere tijd, na 1924, minder houtsneden gaan maken.
Ja, minder en minder en daar heeft de kleur schuld aan. Ik
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ben dan beginnen schilderen en het is weer Timmermans die mij tot het schilderen
heeft gebracht, omdat hij mijn kleurgevoeligheid had ontdekt. Dat was zowat in
1924. Ik had vroeger al eens een ets gemaakt met als tema De Vlaamse kermis. Ik
heb die tot schilderij uitgewerkt en dat is een doek geworden waarop 300 figuren
voorkomen. Felix Timmermans heeft erover geschreven dat het een tragikomisch
schilderij was, omdat naast de vreugde van de kermis er ook de rouw van de dood
op is te zien. Het werd zeer goed ontvangen en kende werkelijk een groot sukses
toen er na een zekere tijd een kleurreproduktie van op de markt werd gebracht. Uit
datzelfde jaar heb ik nog twee of drie werken, o.m. Oud poortje op het begijnhof te
Lier: door een openstaande deur heeft men een gezicht op de binnenwoning.
Uw palet had van in het begin een heel eigen karakter.
Er werd vaak gezegd dat mijn schilderijen een eigen sfeer hadden, dat de kleuren als
het ware stil en bestorven waren. Ze werden wel door de onderwerpen beinvloed.
De Vlaamse steden hebben een eigen sfeer en die heb ik willen vastleggen.
U hebt in de daaropvolgende jaren dan veel geschilderd?
Toch wel ruim 20 schilderijen in vijf jaar.
Allemaal met Vlaamse tema's?
Overwegend toch. Daar is een Poortje in Antwerpen bij, een Poortje van het begijnhof
in Brugge, een Godshuisje in Brugge, Het hemdsmouwke in Lier, Vlaamse processie.
Van 1928 is de Poort in Mechelen, waarvan sommigen zeggen dat het het mooiste
werk is dat ik in Vlaanderen heb gemaakt, hoewel ik zelf denk dat Vlaamse Harmonie
wel het beste zou kunnen zijn.
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Wat hebt u in die tijd in Nederland gemaakt?
Een van de eerste was Groot Hemelrijk in Amsterdam, in 1928 Scharesliep in
Amsterdam, Amsterdamse gracht in de sneeuw.
Ziet u een verschil tussen het Vlaamse en Nederlandse werk?
Elk heeft zijn eigen toon en sfeer hoewel de rust en innigheid aan beide gemeen zijn.
Amsterdam is wel uw liefste stad in Nederlands?
Ik ben dol op Amsterdam, al trekt een Zuiderzeestad me ook erg aan, maar ze zijn
qua sfeer niet vergelijkbaar. Er zijn weinig steden in Nederland waar ik niet getekend
heb.
U hebt ook bij ons inspiratie gevonden in de poesjenellenkelders van de Marollen
en Antwerpen.
Dat hield verband met een boek dat wij wilden maken over Vlaanderen. Fred Thomas,
een journalist van De Tijd, had een tekst gemaakt over de oude steden van Holland
waarbij ik voor de illustratie had gezorgd. Dat boek is verschenen onder de titel
Droom in de Delta. Wij wilden over Vlaanderen een soortgelijk boek brengen en
voor de dokumentatie ben ik met Thomas naar de poesjenellenkelder in Antwerpen
geweest en bij Toone in Brussel. Maar Thomas is dan overleden en van het projekt
is niets meer gekomen.
In 1951 hebt u nog schetsen gemaakt voor het toneeldecor van ‘En waar de sterre
bleef stille staan’ van Timmermans. Voor weike schouwburg was dat?
Het was niet meer dan een vriendendienst voor een Brabants dilettantengezelschap.
Schildert u nog altijd?
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Ik heb het de laatste jaren zo druk gehad dat er niets meer van gekomen is maar in
1974 neem ik het weer op. Ik heb veel geschilderd maar bezit praktisch niets meer:
alles zit bij partikulieren.
Hier hangen nog: Gangetje in het Godshuis in Brugge, Sint-Nicolaasplein in
Antwerpen, de Pontevecchio in Florence, het Portret van mijn dochtertje toen ze vijf
was - nu is ze er 48! - en dan een Geveltje in Zierikzee. Na alle fantazie vind ik het
leuk weer eens een stilleven te schilderen; ik noem dat uitrusten. Het resultaat is b.v.
een Wit potje met granaatappelen.
U bent etser, houtsnijder, illustrator, schilder. Wat bent u het meest?
Dat is een vreselijk moeilijke vraag. De variatie is zo prettig: het frist op wat anders
te kunnen doen. Ik ben wel meer tekenaar dan schilder. Ja, dat lijkt me wel.
Waar haalt u inspiratie?
Dat is weer zo een moeilijk woord. Je hebt in jezelf een wereld waarvan je houdt en
als je een tekening begint, heb je wel een idee maar de inspiratie komt toch meestal
al werkende. Meestal, want soms komt ze ook niet.
Verder ben ik biezonder gesteld op de hele gewone positie van de gewone
handwerkman. De eenvoud van de ambachtslui van de middeleeuwen en de 17e
eeuw, die vind ik waardevol. De timmerman en de smid waren toen artiesten maar
ze lieten het er zich niet op voorstaan. Ze hielden van hun vak en de artisticiteit kwam
er onbewust bij. Dat vind ik sympatiek. Ik hou niet van mensen die niet veel presteren
en de artiest uithangen.
*
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Zullen we dan even proberen te volgen hoe een tekening ontstaat? Anton Pieck tekent
veel buiten en hier is hij bezig een oud hoekje van Haarlem te schetsen.
Als de tekening af is, ziet ze er zo uit: iedere akwarel wordt eerst afgetekend zodat
de tekening er helemaal in zit.
Als alles getekend is, komt de waterverf erop. Als dat werk klaar is, is dit het
resultaat.
*
U bent van 1920 tot 1960, dat is 40 jaar, tekenleraar geweest.
Ja, aan het Kennemer Lyceum hier in Overveen. Ik ben in 1922 getrouwd en
aanvankelijk reisde ik been en weer van Den Haag naar hier. Dan ben ik in Heemstede
gaan wonen, dan weer verhuisd naar de Emmalaan in Overveen en in 1939 ben ik
hier komen wonen, vlak naast de school. Dat was een geweldige tijdsbesparing want
als ik een tussenuur had, kon ik gauw even naar huis om te tekenen.
Hebt u leerlingen gevormd?
De leerlingen waarvan iets is terechtgekomen, hebben het niet aan mij te danken.
We hadden hier in de klas altijd talrijke leerlingen zodat het niet mogelijk was
voldoende belangstelling te schenken aan hen die aanleg hadden.
Een leerling van de vroegste jaren is Sem Hartz, de specialist in de letterverzorging,
maar hij is geen knap graveur geworden omdat hij van mij les heeft gekregen. Ik kan
alleen zeggen: ik heb hem niet tegengewerkt!
De tweede wereldoorlog is een beroerde tijd geweest?
Nog meer voor mijn broer, die in Buchenwald is terechtgekomen. Hij was erg begaan
met politiek. Toen hij uit het koncentratiekamp terugkwam, had hij een hele reeks
kleine krabbeltjes mee waaruit hij achteraf fantastische suggestieve tekeningen over
Buchenwald heeft gemaakt. Hij is verleden
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jaar gestorven en onlangs heb ik al die tekeningen namens mijn schoonzuster
overgedragen aan het Oorlogsmuseum in Overveen.
U stond ook in het verzet?
Mijn aandeel bestond erin handtekeningen en stempels te vervalsen. En ik heb dat
erg goed gedaan. Trouwens, zulke dingen doe je goed of je doet ze niet, want daar
zijn mensenlevens mee gemoeid. Ik heb dus heel wat persoonsbewijzen vervalst en
na de oorlog hebben heel wat mensen daar last mee gehad omdat men ze niet als
vervalsingen wilde erkennen! Het was een rotwerk maar je moest wat doen. Vooral
de hongerwinter is erg geweest. Ik ben vaak met de stootkar alleen naar het noorden
getrokken om te trachten een ets of een schilderijtje te ruilen voor eten. Wij hadden
het des te moeilijker daar de kinderen van mijn broer bij ons verbleven en zij geen
bonnen hadden.
Mevrouw, u hebt in Zweden de weeftechniek geleerd. Hebt u daar wat mee gedaan?
Ik ben lerares geweest aan de Koninklijke Nederlandse Weefschool. Maar daar het
oorlog was, konden de nodige grondstoffen uit Zweden niet worden ingevoerd en
werd de school gesloten. Ik heb dan een baan gekregen op het ministerie van Koloniën.
Hoe hebt u uw man leren kennen?
Via mijn broer die samen met Anton soldaat was.
Helpt u uw man bij zijn werk?
Ik heb een vaste taak bij het drukken. Dan meet ik zorgen dat het papier mooi vlak
blijft.
Uw man kreeg ooit een aanlokkelijke aanbieding van een uitgever om schoolboeken
te illustreren. U hebt hem aangeraden daar toch niet op in te gaan.
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Hij zag er geweldig tegenop en dat werk zou niet alleen zijn creativiteit in 't gedrang
hebben gebracht, maar hij zou er ongelukkig door zijn geworden. We hadden het
wel kunnen gebruiken maar je koopt geen geluk met geld. Dus heb ik hem gezegd:
doe het niet.
Er wordt verteld dat uw man erg verstrooid is. Daar lopen verhaaltjes over.
Hij is inderdaad geweldig verstrooid maar nooit als hij met zijn werk bezig is. Het
is ooit gebeurd dat hij in de klas zijn zakdoek bovenhaalde en een babytruitje in de
handen bleek te hebben. Hij klaagde eens maandenlang dat er wat moest zijn met
een voet want een schoen deed hem altijd pijn. Bij nader onderzoek bleek dat hij bij
de aankoop twee schoenen van verschillende maat had gekocht.
*
In de etskamer hangt naast de grote pers een masker van Felix Timmermans, dat van
het levende gezicht van de schrijver werd afgedrukt.
Boven de deur hangt de tekening die Timmermans aan het echtpaar Pieck schonk
toen het trouwde.
Een andere reminiscentie aan Vlaanderen zijn twee etsen van Jules de Bruycker
van Gent: Weer klept de dood over Vlaanderen en Marktdag in Gent.
Verder is ook hier weer een diversiteit van eigen werk en werk van vrienden.
Rechts van de werktafel staat een kollektie houtblokken en etsplaten.
In de tekenkamer zelf staat de werktafel in een hoek bij het raam. Hier zit de
kunstenaar elke dag vele uren aan de taak.
In de andere hoek staat een laat-zeventiende-eeuwse Spaanse kist met daarop een
dikke bundel Japanse houtsneden van Hokusai.
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Verder zijn er hier de kleine kostbare kollekties van Romeins en Syrisch glas en van
Perzisch aardewerk.
Een biezonder mooie open haard met al even mooie en oude tegels brengt in de
kamer een eigen sfeer, ook al wordt de haard niet gebruikt.
Op een renaissancekast van 1600 liggen achttiende-eeuwse boeken met etsen over
Amsterdam en Den Haag. Daarboven hangt een autentiek etsje van Rembrandt en
een ander van Ferdinand Bol, een tijdgenoot van Rembrandt.
Er is ook nog een gravure van Lucas van Leyden en een oude Friese stoeltjesklok
geeft het uur van deze tijd aan.
*
U houdt van al wat antiek is?
Ja, van oude meubels, oude prenten, oud aardewerk. Stel je voor dat dat Romeins
glas 2000 jaar oud is! Ik vind het heerlijk tussen deze dingen te werken. Ze scheppen
een sfeer, die de moderne wereld helemaal afsluit.
We zijn over uw illustratiewerk niet uitgepraat. Hoeveel boeken hebt u geïllustreerd?
Dat is weer een moeilijke vraag. Ik schat meer dan honderd.
Welk boek is het grootste sukses geweest?
Weer moeilijk om zeggen. Er is een geleidelijke opgang van belangstelling geweest.
Na Pallieter heb ik geregeld tekeningen gemaakt voor Zonneschijn, een
kindertijdschrift. Dat waren kleurige kinderlijke tekeningen, die direkt een enorme
belangstelling te beurt vielen.
Ik ben er me van bewust dat je als tekenaar met het illustreren van boeken heel
voorzichtig moet zijn. Wanneer je al de boeken, die de uitgever je toestuurt, zou
illustreren dan was je werk na een jaar naar de bliksem. Het is een
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gevaarlijk terrein. Je moet alleen die opdrachten aanvaarden die je met de feu sacré
kunt uitvoeren, anders gaat het peil naar beneden.
Is ‘Het geslacht Björndal’ van Gulbranssen een topper geweest?
Dat was een sukses, meer voor het publiek dan voor mij. Het is een boek dat mij
achteraf niet meer zo interesseert. Gejaagd door de wind ligt me al iets meer.
Goed. Laat ik dan vragen naar de eigen voorkeur.
Ik zou allereerst zeker noemen de Verhalen van 1001 nacht. Dat zijn 16 delen in 8
banden met kleurplaten en zwartplaten. Ik heb daar 13 jaar aan gewerkt van 1943
tot 1956.
Dan is er de grote uitgave van Liederen van Schubert. Na een biografie volgen in
dat boek de liederen met de muziek en bij 12 of 16 daarvan heb ik een grote kleurplaat
gemaakt.
Met veel plezier heb ik gewerkt aan de illustratie van Vondels Gijsbrecht van
Aemstel, dat bijna een stuk middeleeuwen is.
Laat eens kijken, wat dan? Ik zou zeggen het Dagboek van Jacob Bicker Raye,
dat vol 18e-eeuws gemengd nieuws staat. Het werd geschreven door een goed
gesitueerde Amsterdamse burger, die er alle schandaaltjes en nieuwtjes van het
Amsterdam van zijn tijd in heeft opgetekend. Het is een biezonder interessant stuk
historie.
Een ander boek waaraan ik met genoegen heb gewerkt, is Niels Holgersson's
wonderbare reis van Selma Lagerlöf. Ook aan Gösta Berling trouwens. De Zweden
zelf vonden het leuk werk maar ze waren dan toch zo chauvinistisch dat ze vonden
dat zo een bij uitstek Zweeds geval ook door een Zweed moest geïllustreerd worden.
Wel worden in Zweden losse reprodukties van mijn illustraties verkocht. Al die
boeken zijn trouwens uitverkocht.
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Daar ik een grote voorliefde heb voor Engeland en voor de Dickenssfeer heb ik
natuurlijk zeer graag A Christmas Carol geïllustreerd, zowel voor de Nederlandse
als voor de Engelse uitgave.
Een boek dat ook erg is aangeslagen, is dat met de Sprookjes van Grimm.
Ik wil me niet beter voordoen dan ik ben en daarom moet ik dit toch zeggen:
wanneer ik tekeningen maak voor kinderen, dan is het voor mij meer het bevredigen
van mijn eigen kinderlijke geest. Dat is ook zo voor De Efteling. Ik wil mij dus niet
laten doorgaan als de grote kindervriend, al hou ik natuurlijk veel van kinderen.
Ja, wat is er dan nog? O ja, de Camera Obscura van Beets, waarvan alle prenten
in kalendervorm uitkwamen.
Illustratie eist veel voorbereiding en dokumentatie. Je moet een historische kennis
verwerven en dat vraagt veel werk eer je een lijn op het papier kunt zetten. Als ik
een illustratie maak, teken ik veel uit het hoofd en laat er ook veel fantazie bij spelen,
maar toch heb ik echt het gevoel dat je in dat werk veel binding moet houden met
de werkelijkheid. Ik vind dat je het kontakt met de natuur niet moet verliezen. Toen
ik b.v. de illustratie van A Christmas Carol voorbereidde, heb ik veel vreugde gehad
aan de vele tekeningen die ik heb gemaakt van oude Engelse stadjes. Dat is een steun
voor je fantazie.
Zo bezit ik een hele afdeling reistekeningen. In al de landen waar ik geweest ben,
heb ik tekeningen gemaakt. Ook in Engeland natuurlijk. Ik heb altijd veel kontakt
gehad met dat land en nu nog meer omdat mijn dochter er getrouwd is en ik drie
Engelse kleinkinderen heb.
In Zweden beb ik veel getekend en het blijkt hoe belangrijk dat is, als je zo een
typisch Zweeds boek als Niels Holgersson's wonderbare reis moet illustreren.
Na de oorlog '14-'18 ben ik in Duitsland en Oostenrijk geweest en daarvan bezit
ik nog een tekening van Unter
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den Linden zoals het toen was. Dat is nu een historisch dokument.
Dan heb ik vóór de tweede wereldoorlog een hele serie tekeningen gemaakt in
Marokko en dat is me goed van pas gekomen toen ik onder de oorlog begon aan de
illustratie van 1001 Nacht. Om zo een werk te illustreren moet je aan het Oosten
hebben geroken.
Soms groeit er uit zo een stapel tekeningen ook een boek.
Verder was ik nog in Frankrijk in Parijs, in Italië, in Zwitserland en ook kort in
Polen.
Om het kontakt met de werkelijkheid niet te verliezen, ga ik in de winter elke
maandagavond modeltekenen samen met andere schilders. Ook dat doe ik omdat ik
de fantazie wil vastmaken aan de werkelijkheid.
Dat is het geval met Bemin dan Amsterdam. Ik heb al die tekeningen puur uit liefde
voor Amsterdam gemaakt en later werd er dan een tekst bijgeschreven. Nu is er nog
een kleiner boek in de maak dat heet Mijn God wat een dorp door Wim Verhagen.
Sinds ik me met het rekreatieoord De Efteling bezig hou, is het illustreren ook minder
geworden.
Vermaard bent u ook nog om uw kalenders. Wanneer bent u daarmee begonnen?
De allereerste heb ik gemaakt toen ik 18 jaar was. Ik kreeg toen de opdracht
empirerandjes te tekenen rondom foto's en dat stomme werk werd dan nog uitgegeven
ook. Dat was dus in 1913. Dan heb ik jaren geen kalenders meer gemaakt tot in 1939.
Dan is er een gekomen met illustraties uit de Camera Obscura.
In 1950 kreeg ik dan van Calvé een opdracht een kalender te maken. Mijn projekten
werden verkleind en toen ze het resultaat zagen, vonden ze dat jammer. In plaats van
een kalender met kleine platen te laten maken, hebben ze toen beslist elke plaat op
natuurlijke grootte te reprodu-
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ceren en alle bakkers kregen toen elk jaar een grote plaat cadeau. Die hangen nu nog
in vele bakkerswinkels en worden ook nog veel gevraagd.
De laatste 25 jaar maak ik nu voor ieder jaar een kalender. Het zijn kompleet vrije
onderwerpen want het is geen kwestie van opdracht. Ik ben nu bezig aan die van
1975 en ik ben er al laat mee want ze hebben goed een jaar nodig voor het drukken
en het verspreiden in de boekhandel. Alleen bevat de kalender nu maar zes platen
meer in plaats van twaalf. Het maken van die platen is zeer tijdrovend werk. Voor
zo een tekening heb je weer veel dokumentatie nodig, omdat het gegeven speelt in
een andere eeuw en je dus elke centimeter moet veroveren. Als ik een tekening buiten
maak, werk ik veel vlotter omdat dan het onderwerp helemaal klaar is.
Zou u uit die 25 jaar de beste platen naar voren kunnen halen?
Ach, je denkt altijd dat je groeit! Als je in oude dingen snuffelt, vind je het soms
prettig dat je bepaalde dingen hebt gemaakt maar van andere zeg je: als ik ze kon
vernielen zou ik het graag doen!
Ook in de gebruiks- en gelegenheidsgrafiek hebt u zich laten gelden.
Ja, geboortekaartjes en ex-librissen. Je begint zulke dingen te maken omdat vrienden
en kennissen je dat vragen en je doet dat dan ook graag ter verpozing. Maar de vraag
werd altijd groter en op een moment vroeg het tekenen van exlibrissen zoveel tijd,
dat het een bedreiging werd voor mijn ander werk. Ik ben er dan mee gestopt.
Trouwens, het ontwerpen van een ex-libris vraagt tijd, omdat ik altijd probeerde in
dat boekenvignetje iets karakteristieks van de bezitter te brengen. Zo heb ik voor A.
Viruly, de schrijver die ook vlieger is, een ex-libris gemaakt waarop een
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figuur met zevenmijislaarzen aan over de wereld loopt en opschrijft wat hij ziet. In
het ex-libris voor mijn vrouw heb ik natuurlijk een weefgetouw te pas gebracht. Voor
mezelf heb ik er ook een gemaakt, een houtsnede waarop een man aan de etspers
staat. Ik heb het blokje helaas eens uitgeleend aan een tijdschrift en natuurlijk nooit
meer weergezien. Ook voor mijn drie kinderen heb ik een ex-libris gemaakt.
Wat de geboortekaartjes betreft, heb ik er voor mijn eigen kinderen natuurlijk een
speciaal gemaakt. Voor de rest bestaat er een heel ruim sortiment waarin wel iedereen,
die op dat genre is gesteld, zijn gading vindt. Want ook die kaartjes zijn ouderwets
en vertonen elementen die tot de folklore van de geboorte behoren.
Als men uw werk doorkijkt, valt het op dat de winter daarin een ruime plaats krijgt.
U houdt van de winter?
Van de winter en van de herfst maar ik heb er geen verklaring voor. Ik zou er nooit
aan denken in de zomer buiten te gaan schilderen en hoe heerlijk het voorjaar ook
mag zijn, toch trekt het mij niet aan om te schilderen. Ik weet echt niet waarom het
zo is. Een boom met een kale tak is voor mij meer sfeervol dan een boom met blaren.
Ik hou ook veel van de regen om de sfeer die die meebrengt. De zomer met het drukke
verkeer en de mensenhorden trekt mij helemaal niet aan.
We moeten het nu nog hebben over een andere realizatie van u: De Efteling. U bent
de ontwerper van dat sprookjespark. Hoe is dat er gekomen?
Ik zit hier thuis rustig te werken en word uit Eindhoven opgebeld: er wordt mij
gevraagd of ik een sprookjesbos wil ontwerpen en ik antwoord prompt nee. Het trok
me helemaal niet aan, want de goedkope uitvoering van zo een sprookjesbos kan aan
de bedenkelijke kant zitten. Maar de
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meneer Reynders, die advizeur was van de onderneming, drong aan en vroeg of hij
toch niet even mocht komen praten. Het wordt onbeleefd dan nee te zeggen en ik
maakte dus een afspraak. Mijn vrouw had me vooraf duidelijk gezegd: begin er niet
aan. Je steekt je in een wespennest tot en met. Zo kwam meneer Reynders dan praten
en toen bleek dat het de bedoeling was alles echt te maken: alle gebouwen zouden
worden gemaakt met echte stenen, echte dakpannen, oude muurtjes en ze wilden mij
er bij hebben in verband met de sprookjes van Grimm, die ik had geillustreerd. Na
een tijdje hoorde mijn vrouw mij lachen en ze dacht onmiddellijk: nu is het mis. Hij
doet het. Toen ik de plannen hoorde uiteenzetten, kreeg ik er inderdaad plezier in en
ik ben er ook mee begonnen. We zijn met een paar heel kleine attrakties van wal
gestoken in 1952: de man met de lange nek en het kasteel van Doornroosje. Ik maakte
de schetsen en gaf advies en dan werden die schetsen uitgewerkt, alles heel primitief.
Niemand had ooit kunnen denken dat het zo een formaat zou aannemen achteraf.
Het is dan geleidelijk gegroeid en door er elk jaar wat aan toe te voegen, is het
tenslotte zo groot geworden. Het is een onderneming die zichzelf bedruipt en leeft
zonder enige steun van de overheid. Alleen betalen we tonnen belastingen. Maar het
rendeert, ook al komt er wat bij kijken. Er zijn daar 100 vaste medewerkers,
voortreffelijke schilders, dekorateurs enz. In volle seizoen zijn er 300 mensen. U
begrijpt wat dat kost aan salarissen. De Stichting betaalt die uit en houdt wat over
voor het volgende jaar. De entreeprijs werd opzettelijk zo laag mogelijk gehouden
en eens dat je je toegangsgeld hebt betaald, is de rest vrij. Er komen daar elk seizoen
van 1 miljoen tot 1 1/4 miljoen mensen. Het sprookjespark beslaat 150 à 160 ha met
natuurgebied, en al wat bos is, moet bos blijven. We vechten voor het behoud van
elke boom. Elke woensdag ga ik er naartoe om de zaken te volgen.
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Hoeveel sprookjes zijn daar uitgebeeld?
20 à 25. Ze zijn alle op primitief-kinderlijke manier voorgesteld. Bij sommige is er
een vertelling, bij andere niet. Het laatste dat er is bijgekomen, is dat van de wolf en
de zeven geitjes.
Zijn er alleen sprookjes?
Nee, ook andere dingen die het kind aanspreken. Er staat nu ook de gerestaureerde
stoomcarrousel waarin ik als kind in Den Helder nog heb gezeten. Er is een oud
treintje met een echte lokomotief. Er is een diorama van 60 m kijklengte met
fantaziestadjes en landschappen.
Daar staat ook een sprookje van koningin Fabiola uitgebeeld.
Ja, een Indisch sprookje, De Indische waterlelies. De koningin had dat geschreven
voor een boek voor spastische kinderen. We hebben gevraagd of we het mochten
gebruiken en zijn bij de koningin geweest met de projekten. We hebben het sprookje
dan wel moeten ‘vereftelingen’ maar het werd goed en het is nu een attraktie
geworden. De koningin is ook in De Efteling komen kijken en De Efteling heeft dan
ook een bedrag ter beschikking gesteld voor het werk van de spastische kinderen. Ik
heb uit dankbaarheid de koningin een akwarel aangeboden, een originele tekening
voor een kerstkaart. Er staat een ezeltje op met een orgeltje en een zigeuner erbij en
de titel is: de levenskunstenaar. Ik heb er nog een reproduktie van.
Er kwam uit Polen een vraag om ook zo een park op te richten.
Ja. Een Pools journalist uit Parijs kwam op bezoek in De Efteling en was daarover
zo entoesiast dat ik een invitatie kreeg om het bestaande rekreatieoord Katowice in
Polen
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te gaan verbeteren. Ik ben er geweest maar dat was een hopeloze zaak. Het geheel
was zo ongezellig en koud en onpersoonlijk dat er eigenlijk maar één remedie was:
volledig afbreken. Dat kon natuurlijk niet. Ik heb dan zoveel advies gegeven als ik
kon in dat geval. Maar we zijn daar prettig ontvangen geweest door de regering en
ik ben bij die gelegenheid in Krakau en Warschau geweest, waar ik enkele tekeningen
heb gemaakt want het zijn zeer mooie steden.
Nog is het lijstje van uw realizaties niet af want ik heb hier nog staan het Autotron
in Drunen.
Ook in Brabant. Dat heb ik gemaakt voor een grote fabriek van scheepsschroeven.
Ik had voor de direkteur, Max Lips, al zijn huis gerestaureerd en een boerderij
gebouwd. Ik vind het namelijk leuk naast het tekenen van huizen ook nog eens een
paar huizen echt te maken. Ik heb natuurlijk een architekt nodig want ik begrijp niks
van fundamenten en zo, maar ik maak de gevel konkreet zoals je een bouwplaat
maakt. Die meneer Lips nu heeft een grote liefde voor oude auto's, old timers. Hij
heeft er een enorme kollektie van, zowat 400. Hij sprak erover om voor die auto's
een behuizing te creëren. Ik vond dat die oude auto's het best een onderkomen vonden
in een boerendeelsfeer. Ik heb daar ontwerpen voor gemaakt en die zijn ook zo
uitgevoerd. Het is een reusachtig gebouw geworden dat zonder de inhoud al 4 miljoen
heeft gekost. Dat is nu een soort museum waar veel volk naar komt kijken, maar het
is nog altijd privé-bezit. Ik ben geen auto-entoesiast maar oude auto's krijgen toch
een zekere charme omdat de historie er overheen is gegaan. Verder vind ik het ook
leuk in deze tijd van hooggebouwde flatwoningen zo eens een typisch ouderwets
laag gebouw te maken!
Uw werk is zeer verscheiden: er zijn reisschetsen, tekenin-
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gen van stadsgezichten, intieme straattoneeltjes en binnentafereeltjes: eigenlijk is
dat de kunst van een intimist.
Volkomen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is dan een isme dat ik graag
aanvaard.
Uw werk wijst niet alleen op een wakker observatievermogen en op een levendige
fantazie, maar ook op een sympatiek gevoel voor humor. Bent u zich daarvan bewust?
Eigenlijk wel, ja. Dat is een van de redenen waarom ik beter kan praten met mensen
die humor hebben dan met mensen die dat gevoel missen.
Manifesteert die humor zich ook in het dagelijkse leven?
Ik bekijk alles met een zekere humor. Alleen kan ik onmogelijk enig gevoel voor
humor opbrengen als ik een groot flatgebouw zie.
U bent een verstokt romanticus?
Helemaal. Ik ben het trouwens altijd geweest. 30-40 jaar geleden was het zo dat
iemand die romantiek bedreef niet deugde. Alleen iemand die fabrieksschoorstenen
tekende, was eerlijk. Er werd lange tijd smalend over de romantiek gesproken maar
deze toestand is volkomen veranderd. De wijze waarop de mensen op dit ogenblik
de romantiek aanvoelen, is ontzaglijk. De belangstelling voor mijn werk, voor De
Efteling en voor oude huizen heeft de romantiek als basis.
Ik krijg ontzettend veel brieven uit het buitenland. Zo heb ik er een gekregen van
een jongen, die in New York in een wolkenkrabber leeft en die schrijft entoesiast
over het stadsbeeld dat ik getekend had voor de Camera Obscura. Daaruit blijkt dat
mensen, die in een strakke en kille wereld leven, aangesproken worden door de
warme, intieme steer van een klein stadje. Dat is romantiek. De grote
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afzet van mijn werk in Amerika is wellicht te verklaren door het feit dat ook die
zakelijke mensen een romantisch hart hebben of als kompensatie nood hebben aan
romantiek.
U houdt meer van de vorige eeuwen dan van uw eigen tijd?
Eigenlijk wel, ja. Het is anders wel moeilijk te zeggen waarom je van iets houdt.
Deze tijd spreekt me helemaal niet aan, de verleden tijd doet dat wel. Ik vind dat de
mensen door het snelverkeer en alles wat ermee verband houdt, een andere mentaliteit
hebben gekregen. Vroeger kwamen ze ertoe iets te doen, nu zijn ze er altijd mee
bezig ergens naartoe te gaan. Ik waardeer een goede elektrische lamp 's avonds om
te kunnen tekenen en ik waardeer de goeie tandartsen en al wat ermee samenhangt.
Maar als ik denk aan de vele auto-ongelukken van ieder weekend dan vind ik dat
toch een erg zwarte kant van deze tijd.
Maar uzelf woont toch ook niet meer als honderd jaar geleden.
Dat is juist en ik waardeer het komfort dat deze tijd biedt. Ik ben er me ook van
bewust dat ik de ouwe tijd door een mooi gekleurd glas bekijk, maar ik teken graag
de wereld zoals ik ze zou willen hebben.
Voelt u zich niet ouderwets, voorbijgestreefd?
Is mij geen zorg. Als ik kan tekenen ben ik gelukkig, maar ik moet kunnen tekenen
wat ik graag teken en dat is zeker niet de koude moderne stad met haar strakke, rechte
lijnen, maar wel de oude stad die een ziel heeft, die steer heeft, die warmte heeft. En
zou het niet mogen dat het ouderwetse iemand gelukkig maakt?
Er is toch duidelijk een inzinking geweest in de waardering van uw werk.
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Ja, 30 jaar geleden, de tijd na de oorlog, toen de romantiek officieel werd
afgeschreven. Er zijn natuurlijk altijd heel wat mensen geweest die je nooit hebben
losgelaten, maar voor de buitenwereld leek je niet meer te bestaan. Op dit ogenblik
gaat de waardering naar een climax: het is natuurlijk gek op mijn leeftijd maar het
is prettig, al kan ik er aan toevoegen dat alle modes en ismen op mij altijd weinig of
zelfs geen indruk hebben gemaakt. Ik heb altijd getekend zoals het in mijn aard lag.
Voelt u ergens affiniteit met Breugel, die uw lievelingsartiest is?
Ik hou veel van hem omdat hij een vertellend schilder is en ik heb een zwak voor
het vertellend element in het werk. Ook Timmermans hield zeer veel van Breugel.
Uw werk schijnt vooral in de Angelsaksische landen aan te slaan?
Dat is ook zo maar ik kan het niet verklaren. In Duitsland, dat toch een romantisch
land is, loopt het minder. Ik vermoed dat dat een zakelijke reden heeft, dat de uitgever
hier niet samenwerkt met een Duitse werkgever. Maar ik trek me dat niet aan.
In Frankrijk is er eens een kalender verschenen met prenten van de achterbuurten
van Parijs en die werd zeer goed ontvangen. Maar ik laat al die dingen over aan mijn
uitgever, ze zouden trouwens in mijn handen verkeerd zitten. Mijn enig verlangen
is dat ze me rustig laten werken.
Hebt u veel kontakt gehad met andere kunstenaars?
Niet zo erg veel. Ik ben altijd nogal een geïsoleerde figuur geweest. De belangrijkste
werden in ons gesprek al vermeld. Wat tekenen betreft, had ik wel prettige kontakten
met Rie Cramer, die eveneens veel illustraties van de oude stempel heeft gemaakt
en die nu ook weer aan een come-
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back bezig is: ze verblijft nu in een bejaardentehuis in Laren.
Dan is er Ben van Eysselsteyn geweest, die ik als jongen al heb gekend en die
helaas onlangs is overleden.
Ook Han van Meegeren heb ik goed gekend. Wij hadden een klubje van vier dat
geregeld vergaderde. Hij was een zeer knap tekenaar. Er is een uitspraak van hem,
die ik niet deel maar die me altijd is bijgebleven: Verdomd jo, zei hij me, wat ze over
je schrijven dondert niet, als ze maar over je schrijven!
Er zijn zo van die uitspraken die je altijd bijblijven. Lodewijk van Deyssel zei me
eens: Man, wees blij dat je een betrekking hebt. Als ik die had gehad, dan was ik
niet zo in mezelf vastgelopen.
Dat zijn zo de kontakten die me nu invallen. Voor de rest heb ik geleefd als een
oester. Als mijn vrouw dat hoort, dan korrigeert ze altijd onmiddellijk en zegt: je
bent een oester!
Er verschijnt nu een groot boek over u.
Een grote luxueuze uitgave met veel reprodukties. Ben van Eysselsteyn was met de
tekst bezig toen hij is overleden. Hij was voor een derde klaar. Hij werd dan verder
afgewerkt door Hans Vogelsang, die ook de inleiding heeft geschreven. Vogelsang
is een goede vriend en de biograaf die alles van me weet. Ook Van Eysselsteyn kende
mij zeer goed en was een oude vriend. Ik vind het ontzettend belangrijk dat zo een
tekst door iemand wordt gemaakt die bevriend met je is.
Hoe komt het dat dat boek nu verschijnt?
Dat voldoet aan het verzoek van het publiek. Ik heb een geweldige post van fans,
om dat lelijke woord nu eens te gebruiken. Velen vragen geregeld: wanneer komt er
nu eens een groot boek over u waarin al uw werk staat? Dat
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is natuurlijk een primitief verzoek want dan zouden er 25 delen nodig zijn en dat zou
vervelend zijn.
Meneer Stok, u brengt een groot boek over Pieck op de markt maar een duur boek.
Wordt dat een sukses?
Dat wordt het beslist. Het boek is nog maar aangemeld en het aantal mensen die al
hebben ingeschreven gaat alle verwachting te boven. Er zijn al duizenden eksemplaren
besteld, ook al is de voorintekenprijs 110 gulden. Je hebt de indruk dat een groot
aantal Nederlanders echt spaarr om dat boek te kunnen kopen.
Meneer Pieck, hebt u uit uw leven een filozofie gedistilleerd?
Ik ben altijd zo vastgebeten geweest in de tekening dat die mijn hele wereld is en dat
werk is ook de reden dat ik aan vele andere dingen niet toe gekomen ben. Mijn
levensfilozofie is aan de oppervlakkige kant: gebruik je dag.
In de natuur en in alles wat je omgeeft, zijn er vele wonderen waar je niks van
begrijpt en waar je aan gewend bent geraakt. Dat het gras groeit, vind je normaal
maar op zichzelf is het een groot wonder.
Had u een bedoeling met uw werk?
Nee, het is geboren uit een drang. Als ik niet kan tekenen vind ik het jammer. Ik vind
het heerlijk als ik een schilderij heb gemaakt en ik vind het een biezonder heerlijke
taak in het leven dit te hebben kunnen doen: dat een eenvoudige kaart, die met zorg
en liefde werd getekend en die qua reproduktie aan alle eisen voldoet, dat die door
de gewone man zonder geld gekocht kan worden. Ik stel aan de kaarten van de gewone
mensen evenveel eisen als aan de kostbare uitgaven. Ik heb zoveel uitingen van
waardering van de eenvoudige mensen gekregen, dat ik echt het
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gevoelen heb dat ik het niet voor niks heb gedaan. En is het niet prachtig in het leven
van een ander mens een glimp van schoonheid of geluk te kunnen brengen?
Uitzending: 22 oktober 1973.
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Prof. dr. Gaston Eyskens
Naamse straat 60, 3000 Leuven
Meneer de Minister, verbitterd, eenzaam, gelaten, sereen, leedvermaak, vreugde om
de wat meer rustige oude dag... Wat is het gevoelen dat domineert?
Zeker niet verbitterd. Ik mag wel zeggen sereen. Ik heb in het politieke leven een
zeer grote persoonlijke voldoening gehad. Natuurlijk zou ik in de politiek zijn
gebleven als ik 10 of 20 jaar jonger was geweest. Maar op mijn leeftijd heb ik gedacht
dat ik mijn taak had volbracht. Vergeet trouwens niet dat ik tot diegenen behoor die
op het kongres van de partij de leeftijdsgrens hebben goedgekeurd. Ik ken het politieke
leven, ik heb er meer dan 40 jaar in gestaan en ik weet bij ervaring dat een nieuwe
generatie met andere ideeën aankomt en die wil doorzetten. Dat is onvermijdelijk en
ook goed. Ook heb ik ondervonden dat het voor oude mensen goed is dat ze kunnen
weggaan. Toen ik in juni 1973 ben weggegaan, had ik trouwens de leeftijdsgrens al
overschreden, want ik was toen al 68 jaar. Wel heb ik spijt dat ik geen 20 jaar jonger
ben. Trouwens, hetzelfde lot
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wacht me nu aan de universiteit: ik begin nu mijn laatste akademiejaar. U zou dan
ook kunnen vragen: bent u niet verbitterd omdat u nu emeritus wordt?
De vergelijking gaat wel niet helemaal op omdat de omstandigheden helemaal anders
zijn.
De wijsheid zegt dat men sommige dingen moet kunnen aanvaarden. Ik ben trouwens
een tevreden man: ik beschik over mijn lichamelijke en geestelijke vermogens, mijn
geheugen werkt perfekt, ik schrijf, ik spreek, ik stel op, ik reis... Het is een ideale
toestand. Daarbij heb ik in alle milieus goede vrienden, ik beweeg me daar zeer los
en vrijmoedig. Eigenlijk is mijn leven niet zo erg veranderd. Wij hebben vele sociale
verplichtingen, we worden overstelpt met uitnodigingen. Ik krijg van anderen
verzoeken om inleidingen te schrijven op hun boeken, wat dan toch bewijst dat ze
me willen hebben.
Een dezer dagen verschijnt het boek Het land waarin we werken, dat handelt over
het ekonomisch systeem van België en dat ik samen met ekonomen van Leuven, van
de Vrije Universiteit Brussel, van Antwerpen en van Gent heb samengesteld. Verder
tracht ik een boek te schrijven over de publieke financies in België, waarin ik
historisch en wetenschappelijk de evolutie wil behandelen sinds 1830. Maar ik word
helaas door allerlei dingen afgeleid.
Nee, nee, ik ben screen.
In 1972 hebben een aantal jonge en ongeduldige elementen uit uw partij, de
Christelijke Volkspartij, u - op weinig elegante manier trouwens - het vertrouwen
opgezegd. Voor iemand met uw ervaring en kapaciteit moet dat toch een zware
dobber zijn geweest.
Mijn beslissing werd niet beïnvloed door de jongeren. Ik heb alleen de gelegenheid
gegrepen om weg te gaan, omdat het mijn overtuiging is dat men op tijd moet kunnen
weggaan.
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De Schryver heeft dat gekund en gedaan op 67, ik heb het op 69 gedaan.
Voor de rest zou ik daar niet veel meer over willen vertellen. Een abt die aftreedt
in een abdij, zwijgt toch ook om zijn opvolger een kans te geven. Dat doet ook een
eerste minister. Ik wens me aan de regels te houden.
Er wordt ook verteld dat bij de vorming van de regering, die na u kwam en die
katolieken, socialisten en liberalen broederlijk verenigde, ik bedoel dus de regering
Leburton, dat men toen zelfs uw advies niet meer heeft ingewonnen.
Daar kan ik duidelijk het volgende op antwoorden. Ik kon geen drieledige regering
vormen en Leburton kon het wel, ook al beschikte hij maar over 52% op het
B.S.P.-kongres. Ik vond het goed dat hij het kon, omdat het het enige middel was
om artikel 107 quater van de grondwet toe te passen, dat wil zeggen over de tweederde
meerderheid beschikken die vereist was voor de totstandkoming van de
gewestvorming.
Ik zou bij de vorming van de regering Leburton toch op geen enkel voorstel zijn
ingegaan, omdat ik mijn carrière aan de universiteit op eerbare wijze wenste te
beëindigen. Ik heb er nu 43 jaar universiteit op zitten en ik wenste te eindigen waar
ik begonnen was, in mijn fakulteit waar bijna alle profs nu niet alleen mijn
oud-leerlingen zijn maar ook mijn vrienden.
Hebt u gewacht op uw verkiezing in de raad van beheer van de Kredietbank om een
streep te zetten onder uw politieke carrière?
U weet wat een raad van beheer is sedert het bankprotokol van 1 februari. Er is een
duidelijk verschil tussen het bankbeheer, het direktiekomitee, de afgevaardigde
beheerders dus, en de raad van beheer die de algemene bankpolitiek bepaalt en
kontrole en toezicht uitoefent. Men had mij al
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lang gevraagd lid te willen worden van de raad van beheer van deze grote Vlaamse
instelling, die 8000 personeelsleden telt en veel heeft bijgedragen tot de ekonomische
expansie in Vlaanderen. Ik vond, en anderen dachten, dat ik daar nuttig kon zijn. Ik
ben nooit in het beheer van een zaak geweest, ik heb me altijd, zolang ik een politiek
mandaat had, bewust van zo een aktiviteit afzijdig gehouden. Wel heb ik als ekonoom
een of andere studie gemaakt, maar dat is wat anders. Dat wil nu niet zeggen dat ik
meen dat een politiek man geen mandaat mag vervullen in het zakenleven: het is
eigenlijk een kwestie van deontologie, een zaak voor het geweten. Nu ik toch weg
moest, vond ik het voor mij een grote voldoening iets nuttigs te doen. Ik heb gewacht
tot de heer Leburton goed van wal gestoken was - zowat zeven maanden - en dan
heb ik gedacht dat hij de verdere drie jaar van de legislatuur zou aanblijven: ik kon
ook Ibramco niet voorzien. Een andere reden waarom ik kon weggaan, was dat ik
helemaal vrij was: ik ben 35 jaar voorzitter geweest van het A.C.W., maar drie jaar
geleden hebben ze me gevraagd af te treden omdat ze jongeren in de plaats wilden.
Je moet zulke beslissingen kunnen aanvaarden. Het is aan de universiteit toch ook
zo. Ik heb vroeger de makro-ekonomische teorie gedoceerd maar toen ik jongeren
zag die het beter konden dan ik, heb ik gezegd: doen jullie het maar.
Men heeft wel eens de indruk dat men in uw partij niet zo gelukkig omspringt met
de grote figuren als ze naar de rijpere derde leeftijd toe gaan. Ik denk aan De
Schryver, ook in zekere zin aan Theo Lefèvre.
Objektief gezien is dat waar. Ik heb dat altijd gezien. Het is ook zo geweest met
Pierre Wigny. Theo Lefèvre hoort er niet bij want als die gezond was gebleven, zou
hij zijn teruggekomen. Maar Frans van Cauwelaert heeft men laten sterven en andere
zijn in minder prettige omstandigheden
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weggegaan: Paul Struye o.m., P.W. Segers, ook Houben. Dat lijkt in de C.V.P. een
gebruik te zijn. Maar ik heb er niet over te klagen: mij hebben ze zeer behoorlijk
behandeld, ze hebben me gevierd en geschenken gegeven. Ze hebben me echt niet
onelegant behandeld: ze hebben trouwens niet gevraagd weg te gaan uit de Senaat,
wel integendeel. Maar iedereen wist dat de legislatuur nog drie jaar zou duren en dat
is op mijn leeftijd lang. Trouwens, men heeft ook gezegd dat de partij ondankbaar
geweest is tegenover vooraanstaanden als P.W. Segers en Houben. Dat had er wel
de schijn van maar het blijkt nu dat men ze gaat huldigen.
Is het niet zo dat iemand die zich in de Belgische politiek wil handhaven, allereerst
heeft te zorgen voor het aankweken en onderhouden van een sterke plaatselijke
achterban, dat hij een kieskliënteel moet fokken?
Dat is voor mij nooit het geval geweest. Ik ben nooit een ‘arrondissementier’ geweest.
Ik heb veel aan dienstbetoon gedaan, maar dan via mijn privé-sekretariaat. Ik heb
duizenden aanbevelingen geschreven en vele mensen geholpen, niet alleen van de
partij, maar van alle kategorieën. Maar ik heb minder deelgenomen aan de
arrondissementele politiek die erin bestaat overal te gaan spreken en zitdagen te
houden. Ik hield hier te Leuven één keer per maand zitdag op zondagvoormiddag en
dan heb ik me nog vaak laten vervangen. Ik heb hier in Leuven de glorietijd gekend
toen we met vier C.V.P.'ers in de Kamer waren en twee in de Senaat. Nu zijn er maar
drie meer in de Kamer. Er waren dus anderen die offervaardig hielpen. Maar ik ben
nooit erg afhankelijk geweest van een Tammany-Hall.
Eerlijk gezegd, dat is een term die ik niet ken.
Daarmee worden de partijbonzen bedoeld van de demokratische partij in de Verenigde
Staten, speciaal de zeer invloedrijke hoofdtak van de partij in New York City. Vroeger
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werd de naam gebruikt voor een politiek-demokratische klub te New York, die
ontstaan was uit een liefdadigheidsgenootschap. De naam Tammany komt van een
18e-eeuws Indianenhoofd die de blanken zeer welgezind was.
Ik was met zoveel dingen bezig dat men mij nooit gevraagd heeft me geregeld
aktief met de kiezers bezig te houdens: dat zou trouwens mijn leven als eerste minister
of als leider van de oppositie onmogelijk hebben gemaakt. Wel ging ik natuurlijk
naar de kongressen, schreef voor bladen, stelde mee het partijprogramma op en zo
meer. Ook heb ik altijd graag een echte volksvergadering bijgewoond en er gesproken.
Toen u de Belgische politiek verliet, wijdde de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ aan
uw heengaan een artikel, waarvan ik de laatste alinea citeer: ‘Aan politieke leiders
van Eyskens' formaat, zeggen nu de meeste Vlaamse katolieke kranten, heeft België
een wel bitter tekort. Het Belgische politieke leven, zou men daaraan moeten
toevoegen, geeft ze weinig kans zich duidelifk boron de middelmaat te verheffen en
zich dan te handhaven’ (N.R.C., 23 juni 1973).
De appreciatie laat ik aan de N.R.C. Naar mijn oordeel is dat niet juist in mijn geval.
Als ik trouwens terugblik en zie wat ik voor en na de oorlog allemaal heb meegemaakt,
dan moet ik dit zelfs ten stelligste ontkennen. Er waren altijd zeer waardevolle mensen.
Ik heb in het centrum gestaan van allerlei verwikkelingen. Vóór de oorlog in de strijd
voor de Vlaamse belangen; na de bevrijding was het nog oorlog en hadden we af te
rekenen met de bombardementen van Antwerpen. Ik heb Gutt opgevolgd, heb onder
geweldige kritiek de belasting op het kapitaal en de oorlogswinsten ingevoerd. Ik
heb de koningskwestie meegemaakt, de Kongokrisis, de Eenheidswet, de geschiedenis
van Leuven, de communautaire problemen, de grondwetsherziening. Wel heb ik me
altijd sterk gevoeld omdat ik onafhankelijk was.
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Ik hing niet van de politiek af en ik had deze geprivilegieerde toestand niet te danken
aan persoonlijk fortuin maar aan mijn positie als professor. Men heeft mij jaren
geleden gevraagd naar het monetair fonds in Washington te gaan, men heeft me veel
andere ambten als ekonoom in nationale en internationale instellingen aangeboden,
ik heb alle voorstellen geweigerd omdat ik hield van de universiteit, van mijn sociaal
milieu, van Leuven. Alleen het idee dat ik elke morgen van de week om acht uur op
kantoor zou moeten zijn, is me ondraaglijk. Ik ben te veel vrijheid gewoon, ik ben
altijd onafhankelijk geweest. Ik heb altijd gehouden van Leuven, ik houd van dit
huis en de mooie tuin, waarin je de vogels nog hoort zingen. Ook toen ik eerste
minister was, kwam ik elke dag 's avonds weer naar Leuven: ik had in Brussel niet
eens een regenjas hangen.
Algemeen gesteld is de vraag goed maar in mijn geval is het nee.
U vindt dus dat het vaderland zijn beleidslieden goed behandeld.
Nee, ik vind het totaal verkeerd wat met anderen gebeurt: mensen die jaren minister
zijn geweest, worden zonder de minste overgang buitengezet zonder enige vergoeding.
Men zou ze b.v. toch een gedeelte van de wedde kunnen geven zoals dat in Nederland
gebeurt: drie maanden vol salaris, dan drie maanden de helft en dan zo verder. En
wie 10 jaar minister is geweest, zou op 65 jaar een klein bijpensioen moeten krijgen.
Weet u hoe het hier gebeurt? Ik heb in januari 1973 aan meneer Leburton zes dagen
terugbetaald van mijn wedde van eerste minister, want in die funktie word je per dag
betaald. Ik kan u het belastingspapier laten zien. Kijk maar. ‘Ingevolge het beëindigen
van uw funktie van eerste minister heb ik de eer u te laten weten dat de bezoldiging
die u heden werd vereffend, een onver-
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schuldigd bedrag bevat voor de periode van 26 januari tot 31 januari.’ Ik heb die vijf
dagen dus terugbetaald.
Maar als besluit dan: ik heb nooit groot risico gelopen. Ik heb niet boven mijn
middelen geleefd en als het verkeerd liep, viel ik altijd terug op een zacht kussen.
Men kon mij niet erg treffen.
*
De Sint-Michielskerk in de Naamse straat te Leuven en daar schuin tegenover een
ruim herenhuis, dat eens een klooster was waar de zusters van Lubbeek een tehuis
bezorgden aan oude dames.
Vroeger verleende de koetspoort doorgang aan wagen en paard, nu dient de ruime
gang als galerij waar oude schilderijen zijn opgehangen.
De monumentale trap leidt naar een ruime hal waar het statige beeld van Polymnia,
de muze van het ernstige lied, de bezoeker peinzend bekijkt.
Aan een van de wanden hangt een mooi schilderij van Gustaaf de Smet:
Kastanjebomen. Verder staan hier oude meubels.
Het grote salon aan de straatkant is in zuivere empire, de stijl van het keizerrijk
van Napoleon I. Ook de grote harp dateert uit deze stijlperiode.
Opvallend zijn in dit vertrek de taferelen die zijn uitgebeeld: ze stellen
gebeurtenissen voor uit de geschiedenis van Psyche, de personifikatie van de
menselijke ziel.
Op een tafel ligt hier een rijk gestoffeerde kollektie penningen van moderne faktuur,
die vrijwel alle herinneringen zijn aan bekende mensen.
Siertruwelen herinneren aan eerste-steenleggingen en een bijl aan een tewaterlating
van een schip.
*
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U bent in Lier geboren maar u hebt niets van Pallieter.
Dat is werkelijk zo. Mijn familie stamt waarschijnlijk af van Kempense boeren en
kleine burgerij. Ik heb nooit een stamboom laten opmaken en zo heb ik de
geruststelling dat het allemaal brave mensen zijn geweest. Mijn grootvader had een
familiebedrijf, een mechanische maalderij. Hij is jong gestorven. Mijn vader heeft
zijn weg gemaakt in een textielfirma in Lier, die later naar Brussel werd overgeplaatst.
Mijn vader had als kollega Arthur Vanderpoorten, de Vlaamse liberale voorman, die
in het koncentratiekamp van Bergen-Belsen is gebleven, de vader van de huidige
minister van Justitie. Mijn familie was gedeeltelijk liberaal en gedeeltelijk katoliek,
wat meebracht dat er tijdens de schoolstrijd van vorige eeuw ook twee takken waren:
goede echte katolieken en goede echte liberalen. In de 16e eeuw moet een van mijn
voorzaten schepen geweest zijn in Gierle. Verder moet er in het begin van de 18e
eeuw een Eyskens cisterciënzermonnik geweest zijn, die geweigerd heeft de eed van
trouw af te leggen aan de Franse bezetter en die dan naar Cayenne werd gedeporteerd:
hij en heel zijn groep werden in 1912 zalig verklaard. Dat heeft pastoor De Laet van
Kontich tenminste geschreven en gepubliceerd. In de zijtakken van de familie zijn
er dan nog advokaten en dokters en ook een schilder! Bij mij thuis waren ze
allesbehalve flamingant. Mijn vader was oorlogsvrijwilliger geweest en was fel
gekant tegen het aktivisme. Uit reaktie ben ik wellicht de andere weg opgegaan, want
ik had al vroeg een grote bewondering voor Frans van Cauwelaert.
Daarmee hebt u niet gereageerd op de suggestieve naam Pallieter.
Als u daarmee vraagt naar mijn literaire belangstelling, dan moet ik zeggen dat ik
nooit een erg groot bewonderaar geweest ben van de heimatliteratuur en dat ik al
heel vroeg
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sterk gericht was op de wereldletterkunde. Ik heb Felix Timmermans goed gekend
al was het maar omdat ik hem geregeld zag in Oostduinkerke, waar voor de oorlog
al de flaminganten hun zomervakantie doorbrachten. Maar ik was anders gericht. In
mijn jeugd had ik het voor Willem Kloos, Jacques Perk, Guido Gezelle. Ik had wel
waardering voor Streuvels maar dat was omdat hij kontaktpunten bood met schrijvers
als Tolstoï en Dostojewski, die mijn geliefkoosde auteurs waren. Daarnaast had ik
het ook voor de Skandinaven en ook het Haagse proza van Couperus kon ik goed
appreciëren. Verder waren er Schiller en Goethe, Baudelaire, de Musset, Lamartine
en Verhaeren. En dan de Griekse mytologie. Nu nog aan zee heb ik pas een Odyssee
gelezen van Jean Bernard, een erg interessant boek waarin de auteur geografisch en
toponymisch onderzoekt waar het zich allemaal heeft voorgedaan. Hij maakt heel
de reis van Odysseus en beweert dat hij de grot van de nimf Calypso heeft ontdekt.
Ik heb van Timmermans alles gelezen maar Pallieter heeft mij minder
aangesproken. Trouwens, ik vind dat het grote werk van Timmermans niet Pallieter
is maar wel Boeren-psalm. Daar raakt hij de grond van de dingen. Toch is het mijn
genre niet. Ik voel me wel aangetrokken door Walschap en nog meer door Marnix
Gijsen: ik waardeer zijn Joachim van Babylon omdat het zo goed aansluit bij mijn
dwepen met de mytologie.
Ook poëzie is voor mij altijd een passie geweest en ik lees er nog altijd. De
antologie in de reeks La Pléiade van Gide ligt hier als de bijbel: ze is beter dan de
bloemlezing van Pompidou. Ook Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen
van Van Vriesland ligt altijd in het bereik van mijn hand. En verder lees ik de bundels
die mij toegestuurd worden, die van Bert Peleman, Bert Decorte, René Verbeeck.
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U bent geboren op 1 april (1905) maar dat heeft blijkbaar geen grote invloed gehad
op uw karakter. U geeft niet de indruk een vrolijk man te zijn, laat staan een
grappenmaker.
Wij vormen hier nochtans een blijmoedige familie en ik geloof toch dat ik ook niet
van humor ben gespeend!
Maar van welke humor? Cynische humor?
In elk geval geen naïeve humor. Ik heb die mentaliteit gekweekt onder de invloed
van de stelregel van Nicholson: Never explain, never complain - nooit uitleggen,
nooit klagen. Zo een stelregel maakt je sterk in de politiek. Je moet niet strak
volhouden maar de tijd over een probleem laten heengaan. Denk aan de
woordontleding van dagblad, journal en Tageszeitung waarin zo duidelijk het aksent
op het eremere, het voorbijgaande ligt. Wie kan nu zeggen wat ze een jaar geleden
over mij geschreven hebben? Dat is een wijsheid die ik al vroeg heb opgedaan. Liever
dan te spreken van cynisme in de humor, zou ik zeggen dat ik de kunst bezit veel te
kunnen relativeren. ‘Ce qui est terrible, c'est que si peu est terrible.’ Veel zaken waar
veel heibel over wordt gemaakt, hebben weinig fundamentele betekenis. En verder
wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dat brengt mee dat je
tot een uiterlijk passieve houding komt. Je kunt dat geen cynisme noemen. Ik zou
eerder zeggen scepticisme, al vind ik de kunst te relativeren toch de beste formule.
Die werd sterk in de hand gewerkt door de studie van de geschiedenis. Mijn
liefhebberij is de periode 1750-1850. Ik heb Michelet gelezen, Gachotte, Thiers en
anderen. Denk maar eens aan wat er toen allemaal is gebeurd: het Ancien Régime,
de Franse revolutie met al haar implikaties, Directoire, Consulat, Keizerrijk,
Restauratie, Lodewijk XVIII, Charles X en 1824, Louis Philippe. Er zijn mensen die
dat allemaal hebben meegemaakt en die mensen veranderden en moesten veranderen.
Volkomen eer-
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lijke mensen, moreel gave mensem zijn van gedacht en uniform veranderd. Bij ons
is her toch ook zo geweest met het Franse bewind, de Nederlandse periode en het
ontstaan van de Belgische staat. Er zijn toen tussen 1794 en 1830 bij ons mensen
geweest die drie keer zijn omgedraaid. Ze bekleedden elke keer grote funkties en
pasten zich aan. Door geschiedenis te lezen, leert men relativeren, leert men grote
kalmte te bewaren, ook als de tijden wat rumoeriger zijn. De geschiedenis leert de
mens zich te beheersen.
Dan staan de jongeren er bij ons slecht voor want het vak geschiedenis is in de
verdrukking gekomen.
Dat zal wel terugkomen. Ik kan alleen getuigen dat voor mij de geschiedenis niet
alleen leerrijk maar ook inspirerend is geweest. Kijk nog maar eens naar de situatie
van het Ancien Régime na 1750: de encyclopedisten hadden alles voorbereid. De
Franse revolutie heeft dan zoveel geweld ontketend om achteraf met het Keizerrijk
terug te vallen op de oude regels. Het is een fantastische periode. Geschiedenis
beïnvloedt de intellektuele houding van de politicus en helpt hem, die met allerlei
situaties wordt gekonfronteerd, lucied en beheerst te reageren. Dat is nu ook weer
zo met de inflatie b.v.: wie geschiedenis kent, weet dat het allemaal relatief is.
U hebt een stuk Nederlands - of laat me om duidelijk te zijn hier zeggen - Hollands
verleden.
Ik heb inderdaad van 1914 tot 1919 in Nederland gewoond, dus van mijn negende
tot mijn dertiende jaar. Ik heb mijn vader naar de oorlog zien optrekken en dat heeft
mij vervuld met grote bewondering voor hem. Ik ben dan met moeder over Antwerpen
naar Breda gereisd en verder naar Princenhage, waar we zijn gaan inwonen bij een
neef van moeder, waarvan werd verteld dat hij in Lourdes van een zware ziekte was
genezen. Daar waren ook nog drie nich-
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ten van moeder, echte vrouwen van de oude stempel, met veel rokken en een geur
van lavendel om hen. Ik heb daar het aartsvaderlijk leven gekend van een
gemeenschap die niet beroerd was geweest door de Franse revolutie. Ik heb daar het
voorrecht gehad een echt kwajongensleven te hebben gekend dat van het bleke
jongetje van de stedelijke burgerij dat ik was, gauw een stoere knaap heeft gemaakt.
Het is een fantastische ervaring voor een kind in de belangrijke vormingsjaren te
kunnen leven in de natuur waar hij leert verantwoordelijkheid te nemen. We gingen
daar spiernaakt zwemmen, we zwommen over de Mark en van op de overkant maakten
we een neus op de veldwachter, uitdagend, om te zeggen: je kunt me toch niet krijgen.
We gingen kersen pikken bij de pastoor en moesten dan bij hem gaan biechten dat
we kerkelijke goederen hadden ontvreemd.
We gingen stropen en uilen vangen en kropen in de toren om de klokken te luiden.
Het dekken van een merrie was een wonderbare gebeurtenis en voor ons was het
helemaal geen mysterie van waar de kinderen kwamen. Ik ben in dat onvergetelijke
dorp echt gelukkig geweest.
Ik heb daar ook buitengewoon goed lager onderwijs gekregen van meester Paantjes,
een uitzonderlijk man met wie ik in betrekking ben gebleven tot het einde van zijn
leven. Ik meen dat het lager onderwijs determinerend kan zijn en ik heb op dat stuk
geluk gehad. Bij meester Paantjes moesten wij elke morgen de termometer aflezen
in Celsius, Fahrenheit en Réaumur. Hij wist grote bewondering bij ons wakker te
maken voor de Nederlandse zeevoogden Tromp, De Ruyter, Piet Hein maar ook voor
iemand als Oldenbarnevelt en dan ook zeker voor de geuzen.
In die tijd ben ik al veel aandacht gaan besteden aan het jeugdboek. Ik was eveneens
een vlijtig lezer van het dagblad, waaruit ik alle soorten berichten knipte om een
album aan te leggen. Zo had ik o.m. uit De Telegraaf een teke-
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ning van Louis Raemaekers geknipt, waarop keizer Wilhelm en koning Albert stonden
afgebeeld. In de tekst onderaan zegt de keizer: Koning, u hebt alles verloren. En de
koning antwoordt: Ja, alles, behalve de eer.
U sprak daar met zoveel geestdrift over uw kinderjaren in de vrije natuur. Hebben
uw kinderen dat soort leven niet gemist?
Ze zijn toch veel buiten geweest.
Op de Kesselse bergen!
Wij hebben daar inderdaad een tijdlang een buitenhuisje gehuurd van de toenmalige
direkteur van de stadsschouwburg hier. Het heette ‘Sneeuwwitje’. Dat was in 1945.
Zelf hebben we er nooit een bezeten. Ook aan zee hebben we altijd gehuurd. Maar
ik hoop er toch nog eens wat te kopen.
U bent een kwekeling van het officieel onderwijs, wat voor die tijd toch iets betekent.
Bij mij thuis hadden ze de overtuiging dat goed onderwijs alleen gegeven kon worden
door mensen die gediplomeerd waren. En in die tijd waren alle ateneumleraars doctor.
Een ateneumleraar vóór 1914 was trouwens een man met prestige, dat was een
meneer. Er waren toen in het hele land maar 17 atenea.
Dat was in het Koninklijk Ateneum te Leuven.
Jawel, hier wat verder in dezelfde straat. De firma waarbij vader werkte, behoorde
toe aan een oom. Toen die door een firma van Brussel werd overgenomen, zijn we
naar Leuven komen wonen omdat vader zo dichter bij zijn werk was, terwijl er ook
rekening werd gehouden met het feit dat ik later naar de universiteit zou gaan. Zo
zijn we in 1920 naar Leuven komen wonen.

Joos Florquin, Ten huize van... 11

313
In het ateneum te Leuven studeerden toen nog meer leerlingen die later naam zouden
maken.
Dat zal wel. Alfons Vranckx was er met mij, Frans Tielemans, Marc-Antoine Pierson
en de dichter René Verbeeck, die trouwens in De Standaard nog heeft verklapt dat
wij wedijverden in dichten en ik sloeg daar geen slecht figuur. Ik had zelfs de illuzie
dat ik Verbeeck aankon. Hij is de literatuur trouw gebleven, ik ben gedevieerd.
Het A.K.V.S. voerde in die jaren 20 een intense aktie. Hebt u daaraan deelgenomen?
Als leerling van het officieel onderwijs hadden we met de Studentenbond geen
kontakt. Wel had ik al vroeg kontakt met de mannen van de Vaartstraat. Dat was in
de tijd toen pater Claes proost was. Later is hij sekretaris geworden van de Katolieke
Vlaamse Landsbond. Hij was een flamingant die daarom dan ook aan de dijk werd
gezet en naar het klooster in Herentals overgeplaatst.
Waar situeert u zich als Vlaming? Flamingant, overtuigd Vlaming, vlaamsvoelende
Belg, flamand cent pour cent mais pas flamingant pour un sou?
U kunt mij die vraag niet stellen. Ik heb sinds mijn jeugd altijd dezelfde lijn gevolgd.
Uit reaktie tegen wat ik in mijn familie zag gebeuren, werd ik bewust Vlaming. Ze
waren in mijn familie konservatief, niet franskiljons, want ze spraken geen Frans.
We spraken thuis zelfs geen dialekt maar Nederlands. Zoals ik al zei, was mijn vader
een overtuigd patriot, iemand die tegen de aktivisten was. Door een psychologische
reaktie ben ik vooruitstrevend geworden op Vlaams en sociaal gebied en wilde ik de
maatschappij en verder de hele wereld hervormen.
Wat nu mijn plaats in de Vlaamse Beweging betreft, moet ik duidelijk zeggen dat
ik geen nationalist was. Daarvoor
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was ik al te veel bezig met internationale zaken. Wel flamingant. Denk aan het pamflet
van Vranckx: Confidences d'un flamingant. Ik heb trouwens mijn ideaal van toen
kunnen realizeren. Als student was ik trouw lid van het K.V.H.V. maar ik was toen
al de man van de internationale relaties. Als student stichtte ik hier al de Volkenbond,
waarvan Michiel Vandekerckhove de eerste voorzitter was. Ik woonde toen ook al
kongressen bij in het buitenland, woonde de vergaderingen bij van de Volkenbond.
Zo ben ik nooit opgegaan in het nationalisme, daarvoor was mijn interesse voor het
sociale te groot. Ik heb al vroeg een zeer sterk geloof gehad in Abraham Lincoln en
in de parlementaire demokratie. Toen het in 1936 tot een beginselakkoord kwam
tussen de Katolieke Vlaamse Volkspartij en het V.N.V., hebben de Vlaamse
nationalisten de laatste kans gekregen om parlementaire demokraten te worden. Ze
hebben die kans verspeeld. Voor mij is de parlementaire demokratie een ideaal, een
hoogtepunt in de politiek maar je kunt er alleen met kultuurvolken een realiteit van
maken. Ik ben flamingant geworden omdat de Vlaamse Beweging een sterke sociale
inslag had. Ze was een beweging die aan het volk ontwikkeling moest brengen en
moest zorgen voor een ekonomisch herleven. Het is een van de grote voldoeningen
in mijn leven dat ik aan die ekonomische heropleving heb kunnen meewerken. Dank
zij de ekonomische expansiewetten zijn er nu overal in Vlaanderen industrieparken,
zowel in Kortrijk als in Tessenderlo, in het havengebied in Gent evengoed als in de
Antwerpse Kempen of op de Linkeroever in Antwerpen. Ik heb de eerste Amerikaanse
petroleumraffinaderij naar Antwerpen gebracht. De Vlaamse Beweging was voor
mij duidelijk een sociale aangelegenheid: ze was een instrument voor volksverheffing,
ze moest het eigen volk deelachtig maken aan een grote kultuur. De flaminganten
hebben nu weer een slechte reputatie en ik vind dat spijtig: ik ben altijd flamingant
geweest
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en ik ben het nog, wat mij nooit heeft belet een goede Beig te zijn.
Ik heb in 1970 in de Kamers een redevoering gehouden en daarin heb ik gezegd
dat de unitaire staat had afgedaan. Ik heb een grondwet kunnen realizeren waar het
federalisme in steekt, een tot maturiteit gekomen federalisme. Ik heb beklemtoond
dat het centrale gezag de nodige macht moet overhouden maar de regionen, de
‘Länder’, moeten voldoende macht krijgen op kultureel, ekonomisch en sociaal
gebied in de mate dat die verenigbaar is met een normaal staatsbeleid, zoals dat
gebeurt in Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Door dat te realizeren, ben
ik trouw gebleven aan mijn overtuiging sedert 40 jaar of meer. Ik heb de tijd gekend
in 1930 van het kultuurflamingantisme: welnu, al de grote objektieven zijn bereikt,
zowel wat het Nederlands onderwijs betreft als de macht om zelf te beslissen over
alles wat taal en kultuur betreft. Ik heb geen schokkende dingen gedaan, ik heb alleen
een lijn gevolgd.
Dat is ook zo geweest in de oorlog. Ik heb daar geen heldenmoed aan de dag
gelegd. Het was trouwens mijn bedoeling naar Amerika uit te wijken en ik heb het
alleen niet gedaan omdat mgr. Van Waeyenbergh mij verzocht hier te bljiven. Ik was
er grondig van overtuigd dat Engeland de oorlog zou winnen omdat Amerika er was.
Die houding werd geïnspireerd door een sterke gehechtheid aan een politiek regime,
door een hecht geloof in de politieke demokratie. Dat is een zaak van betekenis. De
parlementaire demokratie wordt nu weer door sommigen belachelijk gemaakt en
afgebroken: zij moet zich verdedigen want ze is een onvervangbare waarde. Dat ik
er een overtuigd voorstander van ben, hangt samen met mijn flamingantisme.
U hebt aan verschillende universiteiten gestudeerd. Wat hebben ze u als markante
vorming gegeven?
Ik heb in Leuven gestudeerd, in Columbia, Chicago en

Joos Florquin, Ten huize van... 11

316
Genève. Ik kreeg daar een vorming van ekonomist. Nu mag ik zonder
zelfoverschatdng zeggen dat ik in Leuven aan de Nederlandse universiteit heb
bijgedragen tot het invoeren van de moderne ekonomische wetenschap. Aan de Franse
kant heeft Dupriez dat gedaan.
Columbia en Chicago zijn voor u het belangrijkste geweest!
Ze stonden toen aan de top. Al de grote ekonomen van die tijd waren daar: Wesley,
C. Mitchell, Scager, Sclegman, Knight, Jacob Vinar. Ik heb grote leermeesters gehad
en ik was een goed student.
U kreeg dus wel een Amerikaanse vorming.
Wetenschap is toch universeel. Maar de Verenigde Staten pasten mij. Ik was veel
op reis. Ik was de man van de Verenigde Staten van Europa. Ik was ginder volledig
geintegreerd, in die mate zelfs dat als ze me vroegen van waar ik was, ik antwoordde:
I am from New York. Ik sprak zo vlot Amerikaans en hield in die taal zo gemakkelijk
speeches dat ze het ook geloofden. Voor de Belgian-American Foundation mochten
toen voor de vier universiteiten twee studenten naar Amerika gaan. Van Zeeland was
voor mij. Ik maakte een goede indruk wellicht, ook omdat ik zo goed Engels sprak.
Als ik het goed heb nageteld, hebt u negen jaar in het buitenland gestudeerd.
En aan zuivere wetenschap gedaan. Toen ik daarna van student professor werd, vroeg
mgr. Ladeuze mij ook aan zuivere wetenschap te doen. Dat wilde ik ook en toen
Filip van Isacker mij in 1934 vroeg zijn kabinetschef te worden, zei ik nee, omdat
ik al mijn tijd aan de universiteit wilde besteden. Dezelfde mgr. Ladeuze zei me toen:
Vous pouvez devenir chef de cabinet d'un ministre catholique. C'est du travail utile.
Il faut le faire! Later aanvaardde ik een
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plaats op de katolieke lijst te Leuven met instemming van de kardinaal en de
akademische overheid.
Was dat geen dure geschiedenis zolang in het buitenland studeren?
Dat kostte inderdaad geld. Mijn ouders hadden geen fortuin maar ze waren niet
onbemiddeld. Daarbij kon ik profiteren van heel wat studiebeurzen. Ik was laureaat
van de universitaire wedstrijd voor reisbeurzen. Reeds in 1925 kreeg ik een reisbeurs
van het ministerie van Arbeid om in Londen te gaan studeren. Ik heb ook de prijs
Van den Heuvel gekregen van de School voor Politieke Wetenschappen. Ik was
fellow van de Belgian-American Foundation, aspirant wetenschappelijk onderzoek.
Mijn studie kostte dus niet zoveel geld aan vader. Ook in die tijd moest men niet van
gegoede ouders zijn om te studeren.
U bent dan in de politiek, gekomen. Kwam u bij het A.C.W. omdat u professor was
aan een katolieke universiteit of was het uit vrije keuze?
Ik ben in de politiek gegaan via het A.C.W., want de katolieke partij was me veel te
konservatief. En in de beweging stond ik al vroeg. In 1930 trad ik op als spreker op
de Vlaamse Sociale Weken van pater Rutten te Leuven. Ik gaf les in de Sociale
School in Heverlee waar ik o.m. August Cool, P.W. Segers en Behogne heb gekend.
Ik heb heel de beweging in de heroïsche tijd meegemaakt en ben zo in de politiek
terechtgekomen. Ik ben een van de hervormers van de katolieke partij geweest. Ik
was lid van het voorlopig directorium toen in 1936 de splitsing plaatshad in de
Katolieke Vlaamse Volkspartij en de Parti Catholique Social.
Toen u in de politiek kwam, was de situatie niet zo gunstig. De grote krisis die in
1929 was begonnen, liet zich toen nog sterk gelden. Hoe reageerde de ekonoom die
u bent op deze krisis?
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Ik was de man van de gepaste staatsinterventie, van de grote openbare werken,
tegenstander van de gouden standaard en voorstander van de devaluatie van de
Belgische frank, die er in maart 1935 is gekomen. Het land stond toen in rep en roer
en Van Zeeland werd door iedereen uitgekreten. Ik heb toen een artikel geschreven
om de devaluatie te verdedigen onder de kop: ‘Een gebaar van bevrijding!’ Dat heeft
grote ergernis verwekt.
In die tijd hebt u in Leuven een meeting met debat gehad met Hendrik de Man. Wat
bestreed u in De Man?
Bestreed? Niemand wilde naar dat debat gaan. Ik kende De Man en apprecieerde in
zijn plan heel wat dingen. De kringen van de kristelijke vakbond stonden de geleide
ekonomie voor terwijl De Man de plan-ekonomie verdedigde. Ik heb vele artikelen
geschreven om het verschil duidelijk te maken, al was het verschil tussen de twee
meer een kwestie van woorden dan van inhoud. In de plan-ekonomie van De Man
lag het aksent duidelijk op de verstaatsing. Voor de rest heb ik altijd uitstekende
relaties gehad met De Man.
Was De Man inderdaad een groot denker?
Ja, maar niet helemaal zo origineel als denker. De teorieën die hij verdedigde, vind
je reeds bij al de Duitse reformisten vanaf Bernstein, en zijn ekonomische opvattingen
zaten al in de New Deal van Roosevelt. Toch wil ik de waarde van De Man niet
verminderen, want hij heeft vernieuwing gebracht in de verstarring van de
socialistische partij in België. Hij is eenvoudig de man van het reformistisch
socialisme. Filozofisch gezien was dat niet zo nieuw maar hij heeft nieuwe ideeën
doen doordringen in België.
We staan nu duidelijk weer voor een krisis. Hoe ziet de ekonoom die u bent ze?
Daar spreek ik liever niet over. Ik heb natuurlijk een eigen
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mening over de inflatie en over de manier om ze te bestrijden. Maar u zult het mij
niet ten kwade duiden dat ik me in deze omstandigheden van kommentaar onthou...
We hebben het al terloops gehad over de Vlaamse koncentratie, het Vlaamse
eenheidsfront waarvoor in de jaren dertig werd geijverd.
Dat was een poging om de Katolieke Vlaamse Volkspartij en het V.N.V. in één grote
partij samen te brengen. Dat beginselakkoord is er ook gekomen. Om te onderhandelen
had het directorium van de Katolieke Vlaamse Volkspartij drie mensen afgevaardigd:
Alfons Verbist, die later voorzitter van de K.V.V. zou worden, Edgar de Bruyne en
mij. Voor het V.N.V. waren de onderhandelaars Rik Elias, Rik Borginon en Gerard
Romsee. Het akkoord werd op 8 december 1936 ondertekend nadat in juli het kongres
van de Vlaamse koncentratie had plaatsgehad. In dat akkoord werd het behoud van
het demokratisch parlementair regime vooruitgezet, werd de dekonfessionalizering
van het politieke leven nagestreefd en het aksent gelegd op de algemene kristelijke
waarden, werden de belangen van de Kerk veilig gesteld, werd de eenheid van België
beklemtoond, sprak men zich uit voor het behoud van de dynastie. Kort daarop is er
een krisis gekomen in het V.N.V.: er was een strijd tussen hen die de parlementaire
demokratie voorstonden en zij die een ruk naar rechts verdedigden. De marsrichting
naar rechts heeft het gehaald en vele mensen verleid en in de kollaboratie gebracht.
Om eerlijk te zijn moet ik objektief toegeven dat ook het parlementair regime toen
een zware krisis doormaakte.
Ik heb er altijd spijt van gehad dat die eenheid zich niet heeft kunnen handhaven.
In 1930 al heb ik op het kongres van de Vlaamse Landsbond een voordracht gehouden
over De meerderheidsmentaliteit. Ik heb daar al duidelijk gezegd dat wij de
meerderheid zijn en dat wij mans genoeg
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zijn om onze zaken te beredderen en in orde te brengen. Ik heb toen gezegd: wij
kunnen het en wij kennen het.
Wat betekent dat voor u: een meerderheidsmentaliteit?
Dat wij ons moeten gedragen als de hidalgo's in Spanje. Twee Jaar geleden werd te
Brussel het feit herdacht dat de Société Générale 150 jaar geleden werd opgericht.
Op deze herdenking waren ook Nederlanders aanwezig. Ik heb daar gezegd: ‘Deze
grote onderneming werd opgericht in 1828 door koning Willem de Eersre voor de
bevordering van de ekonomische voorspoed in de Nederlanden waartoe wij behoren.’
Er had toen ook een plechtigheid plaats in het Kongrespaleis om het 25-jarig bestaan
van de Belgisch-Nederlandse kulturele betrekkingen te vieren en op die vergadering
heb ik alleen Nederlands gesproken daar waar De Jong, de Nederlandse
minister-president, meende ook in het Frans te moeten spreken. Hij zei toen dat
België toch een tweetalig land was. Ik heb hem geantwoord dat het voor mij in deze
omstandigheden vanzelfsprekend was dat ik alleen Nederlands sprak.
In 1936, kort na het VIe Katoliek Kongres in Mechelen, had er ten huize van prof.
Thuysbaert in Lokeren een vergadering plaats om alle katolieke krachten in
Vlaanderen te bundelen. Er waren daar vertegenwoordigers van de Katolieke Vlaamse
Volkspartij, van het V.N.V. en het Verdinaso. Prof. De Vleeschauwer was er voor de
Boerenbond, u was er voor ‘Nieuw-Vlaanderen’ - dat staat tenminste zo in het boek
van Arthur de Bruyne over Joris van Severen, ‘Droom en Daad’. Het ideaal Dietsland
zou daar door alle aanwezigen zijn aanvaard en ook het autoritaire principe van het
Verdinaso (blz. 208).
Ik was er niet maar indien ze mij hadden uitgenodigd, zou ik er geweest zijn. In elk
geval was het autoritair principe voor mij onaanvaardbaar.
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Zou zo een Vlaamse koncentratie nog zin en kans hebben in deze tijd?
Die vraag lijkt me weer te aktueel voor een antwoord.
U hebt zich al vroeg als een overtuigd Europeaan laten kennen, want zoals u al zei,
hebt u als student de Verenigde Staten van Europa gesticht. Heeft de uitwerking van
dat ideaal u niet ontgoocheld?
Alfons Vranckx, de voormalige minister van Justitie, was er ook bij toen we als
studenten de Verenigde Staten van Europa proklameerden. We hadden er zelfs een
hoofdstad voor gevonden, namelijk Wenen. Dat is gebeurd nadat ik te Leuven de
Vereniging voor de Volkenbond en de Wereldvrede had gesticht. In de periode
1929-30-31 heb ik de aktiviteiten van de Volkenbond van dichtbij kunnen volgen.
Albert Eduard Janssen, die mijn oud-professor was, nam me mee naar de
driemaandelijkse zittingen van de gouddelegatie van de Volkenbond te Genève, waar
het vraagstuk van de gouden standaard werd bestudeerd. Ik heb dan ook nog in
Genève gestudeerd. Aristide Briand heeft in die periode al voorgesteld de Verenigde
Staten van Europa te maken en wel op een konferentie waar 27 landen aanwezig
waren. Dat was heel Europa, behalve Turkije en Rusland. Vergeet niet dat toen landen
als Estland, Litauen, Bulgarije nog als onafhankelijke staten bestonden. De bedoeling
van Briand was een memorandum op te stellen voor een Federatie van Europa. Toen
hij dat voorstel deed, zat ik bij het publiek en was geweldig entoesiast.
Daar in Genève maakte ik ook kennis met graaf Coudenhove-Kalergi die
vermoedelijk van Vlaamse afkomst moet zijn geweest. Coudenhove had in 1923 al
een boek gepubliceerd met als titel Pan-Europa, dat ik als student al kende. Toen ik
in Genève studeerde, kwam ik met hem in betrekking want hij woonde daar in de
omgeving. Van zijn
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Pan-Europabeweging ging een van de eerste voorstellen tot Europese integratie uit.
In die jaren was er grote hoop dat de droom van een Verenigd Europa zou kunnen
worden verwezenlijkt, precies omdat Aristide Briand het probleem gesitueerd had
op politiek vlak. Met de komst van het Hitlerregime werd die eenheid verbroken.
Na de tweede wereldoorlog was ik opnieuw erg entoesiast. De oorlog werd
beëindigd in 1945 en het volgende jaar, in 1946:, hield Churchill in Zürich een
redevoering waarin hij wees op de noodzakelijkheid een Verenigd Europa te maken
waarin de Duitsers volwaardig zouden worden opgenomen. In 1948 had in Den Haag
een kongres plaats waar de Europese beweging werd geboren en waar besloten werd
de Raad van Europa op te richten. In 1951 kwam de E.G.K.S. tot stand, later de
Europese Ekonomische Gemeenschap. Ik heb al de groten gekend die daaraan hebben
meegewerkt: Adenauer, de Gasperi, Schuman en noem nu maar verder op. En de
evolutie is verder gegaan. Mijn laatste politieke daad is de rede geweest die ik in
1972 in Parijs heb gehouden en waar ik de oprichting van een konfederatie heb
voorgesteld. Die vergadering had plaats rondom de grote tafel waarrond men drie
jaar lang heeft onderhandeld over Viëtnam. Ik heb daar vooral twee dingen benadrukt.
Ten eerste: er bestaat een enorm verschil tussen het symbolisme en de woorden die
wij gebruiken. De jongere generatie gelooft ons niet meer. Er moet een daad gesteld
worden. Er moet een konfederatie komen die moet leiden tot een grotere
samenwerking en een meerderheidsbeslissing. De Verenigde Staten van Amerika
zijn ook op die manier begonnen. De Raad van Europa moet uitvoerende macht
krijgen. Een gerechtelijke macht bestaat al met het Hof van Europa.
Ten tweede: wij moeten ernstig werk maken van de ontwikkelingslanden. Ik heb
toen het voorstel gedaan 1 percent van het toenmalig bruto nationaal inkomen at te
dragen
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aan ontwikkelingshulp. Dat was voor die tijd enorm veel en het voorstel werd ook
niet aanvaard. Brandt stond toen vlak voor de verkiezingen. Heath was pas aan de
macht. Er zijn veel mensen ontgoocheld omdat het met Europa niet vooruitgaat. Als
zij de geschiedenis kenden, zouden ze weten dat vele zaken langzaam hun beslag
krijgen. Duitsland kreeg zijn Zollverein in 1842, dat een eerste band vormde tussen
al die kleine staten. Het heeft lang geduurd eer Duitsland één is geworden en nu is
het een federale republiek.
Of ik ontgoocheld ben in Europa? In zekere zin toch, ja. Maar er ligt een zeker
determinisme in de Europese evolutie of het zou moeten zijn dat het naar een totale
ondergang gaat en dat geloof ik niet. Europa zal geen smeltkroes worden als de
Verenigde Staten, maar het Imperium Christianum van Karel de Grote was al een
Europese unie: een gemeenschap van veel volkeren met een eigen karakter die toch
een grote eenheid bezaten. Ik heb in Europa vertrouwen, al zal ik de realizatie van
mijn verwachtingen wellicht niet meer beleven.
Komt dan 1940. Ook u wijkt uit naar Frankrijk en maakt de gebeurtenissen mee in
Limoges. Er wordt gezegd dat niettegenstaande de sterke taal die daar werd
gesproken, de regering in elk, geval een volledige breuk met Leopold III wilde
vermijden.
Dat is de absolute waarheid. Vrijwel iedereen ging daar trouwens akkoord met de
kapitulatie, want de meesten zagen in dat verder vechten geen zin meer had. Alleen
was er wrevel over het feit dat België de oorlog niet langer zou voortzetten aan de
zijde van de geallieerden. Er was ook een grondwettelijk konflikt. Maar die feiten
zijn nu wel bekend genoeg om er niet meer op in te moeten gaan.
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U bent naar België teruggekeerd. U had ook kunnen uitwijken.
Ik heb geaarzeld of ik niet naar Amerika zou gaan raaar ik heb van dat plan afgezien
op aandringen vn mgr. Van Waeyenbergh. Ik heb dan zo geredeneerd: de oorlog
duurt misschien niet lang. Ik ga terug en als het te erg wordt, kan ik nog altijd naar
Amerika gaan. Ik heb dus geen heldhaftige beslissing getroffen.
Stond u tijdens de oorlog, in het verzet?
Ik heb regelmatig klandestiene vergaderingen bijgewoond met mensen uit de
toekomstige C.V.P., uit de Katolieke Volkspartij en zelfs met mensen van de Katolieke
Vlaamse Landsbond. Het A.C.W. in Leuven heeft veel gedaan voor de arbeiders,
vooral om te beletten dat ze naar Duitsland zouden moeten gaan werken. Ik ben geen
verzetsheld. Ik heb me tijdens de oorlog redelijk, verstandig en niet provocerend
gedragen. Wel stond ik op de lijst van de mogelijke gijzelaars, wat meebracht dat ik
de laatste rnaanden van de oorlog niet meer thuis sliep maar een onderkomen vond
in het klooster van ‘De Jacht’.
U werd na de bevrijding, in februari 1945, minister van Financiën in de regering
Van Acker. U had tijdens de oorlog de naoorlogse periode helpen voorbereiden. Uw
zwaarste probleem was het geld?
Ik behoor in België tot de groep die onder de oorlog kontakt had met Londen. Zo
komt het dat de monetaire sanering ook hier in België was voorbereid: bij de
bevrijding stond alles klaar om de inflatie te bestrijden. Het is dus duidelijk dat ik
Gutt in zijn operatie heb gesteund. Gutt heeft mij trouwens als zijn opvolger
aanbevolen. Dank zij de operatie Gutt hebben wij van de Belgische frank de ‘dollar’
van Europa kunnen maken en hij is de basis geweest
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van onze latere ekonomische voorspoed. Die muntsaneringswet was politiek gezien
een zeer zware maatregel waarop al de mensen vijandig reageerden, wat normaal
was: ze blokkeerden al je geld en je kreeg niets terug. Maar het was absoluut nodig.
Het is in Frankrijk veel slechter geweest.
Ik wil hier de koningskwestie niet weer uit de doeken doen maar alleen deze vraag
nog: had de koningskwestie vermeden kunnen warden? U hebt de koning in Pregny
bezocht en gesproken vooraleer hij naar België terugkwam.
Zouden we dat dossier toch niet gesloten laten? Het is trouwens tegen alle regels dat
men verslag uitbrengt over een gesprek dat men met de koning heeft gehad. Dat geldt
trouwens ook voor de gesprekken die men heeft met zijn kollega's in de ministerraad.
U bent drie keer minister van Financiën geweest, een keer minister van Ekonomische
Zaken en vier keer eerste minister. Welke is uw grootste periode geweest?
Ze zijn alle even belangrijk geweest. Dat kan toch niet anders als men zijn werk
serieus opvat. De pijnlijkste periode is wel die geweest van de Kongokrisis, omdat
ik toen verantwoordelijk was voor veel mensenlevens. Politiek gezien is de moeilijkste
die van de eenheidswet geweest, die er nochtans nodig was als hervorming om de
ekonomische voorspoed van het land te waarborgen. Ook de grondwetsherziening
is een moeilijke zaak geweest waar heel wat kunstgrepen bij te pas zijn gekomen.
Een biezonder zware klap hebt u toch moeten inkasseren toen u als promoter van de
verzamelwet, de zogenaamde eenheidswet, de woestijn werd ingestuurd.
In de politiek moet je tegen een klap kunnen. Wat was die eenheidswet? Een wet
voor de ekonomische expansie en de financiële sanering. Ze moest een einde maken
aan veel mis-
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bruiken. Ze verplichtte de roerende voorheffing op obligaties te betalen aan de bron.
Ze versterkte de subsidiëring aan de ondernemingen. De soberheidspolitiek bracht
een besparing mee van 4 miljard.
Maar ook nieuwe belastingen. Alles samen genomen heeft ze het prestige van uw
kabinet een zware slag toegebracht en werd achter de schermen een koalitie met de
socialisten voorbereid.
Laten we eerst stellen dat de eenheidswet werd goedgekeurd op 13 januari 1961 in
de Kamer en op 13 februari in de Senaat. Het is waar dat de daaropvolgende regering
Lefèvre-Spaak een andere politiek heeft gevolgd, maar het was haar recht. Wel heb
ik ook toen deze stelregel gevolgd: mijn tegenstrevers zijn niet mijn vijanden, niijn
vrienden niet mijn meesters. En zolang ben ik dan toch in de woestijn niet geweest:
in 1961 uit de regering, in 1965 er weer in.
Voor mij is die zaak niet zo erg geweest: wel wat stukken maar geen grote
ongelukken. Vergeet niet dat de kristelijke vakbeweging achter de eenheidswet stond.
Ik heb trouwens in heel mijn leven zoveel voorkeurstemmen niet gehad als bij de
verkiezingen die na die woelige stakingen zijn gekomien. Ik heb de stakingen moeten
trotseren en breken omdat het land in de wanorde terecht dreigde te komen. Heel de
zaak is trouwens complexer dan ze lijkt. In het Waalse land was er een soort
krisisbewustwording aan het groeien en die heeft zich in de stakingen afgereageerd.
Wat op zulke ogenblikken het pijnlijkste is, is een zekere dubbelzinnigheid in de
politiek. En als je het wil nagaan, dan kan je vaststellen dat het grootste deel van de
eenheidswet in de praktijk werd uitgewerkt.
U hebt hard meegewerkt aan het totstandkomen van de welvaartsstaat, die toch ook
negatieve kanten heeft. Hebt u sows geen beetje wroeging dat u dit of dat gedaan
hebt?
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Je moet eerst de positieve kanten overwegen. Dank zij de welvaartsstaat is b.v. in de
laatste vijftig jaar de gemiddelde leeftijd van 57 jaar tot 72 jaar verlengd. De
volksgezondheid en de hygiëne hebben dat resultaat in hoge mate beïnvloed. Het
woonmilieu is totaal veranderd: de volkswoning is in progressie in vele gewesten in
Vlaanderen. Bezoek Tessenderlo met zijn mooie huizen waarin komfort is, niet zijn
tuinen, nieuwe schoolgebouwen. Vele mensen wonen nu in de omgeving van de
steden in aangename woonwijken, type Heverlee b.v.
De ontwikkeling van de Industrie brengt inderdaad het gevaar van vervuiling mee,
maar daar zijn maatregelen te treffen om dat te keer te gaan. Ook hier moeten we
weer relativeren. De luchtvervuiling zal over vijf jaar zijn overwonnen. Op relativeren
komt het aan.
U hebt krachtig geijverd om het schoolpakt tot stand te brengen. Dat is moeizaam
werk geweest?
Het is in elk geval een realizatie naar mijn hart. Ik heb de partijen en de regering er
toe kunnen brengen in 1957 een wapenstilstand te sluiten omdat de baldadigheden
zo een omvang namen dat het gevaarlijk werd. Ik heb bemiddeld tussen Lefèvre en
Vermeylen, die toen minister van Onderwijs was. Wij hadden tijdens de oorlog
trouwens al een soort schoolpakt voorbereid.
Vindt u dat het onderwijsbeleid bevredigend werkt?
Er is veel te veel verspilling in het onderwijs. Het onderwijs moet dringend
gerationalizeerd worden. Men moet ophouden met het vermenigvuldigen van alle
soorten scholen: wij hebben in dit land acht filminstituten en ik weet niet hoeveel
scholen voor tolken.
Men moet ook niet iedereen toelaten tot de universiteit, want we konstateren dat
zowat 2/3 van de studenten in het eerste jaar zakt. Er is dus dringend een selektie
aan de basis
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nodig. Ik ben niet voor het Franse systeem met het bachot, maar wel voor het inrichten
van een centrale eksamenkommissie per gewest. Daar zou men de kandidaten een
algemeen eksamen moeten laten afleggen, dus meer dan een maturiteitseksamen.
Een kommissie zou moeten oordelen over de geschiktheid om universitaire studie
aan te vatten. Met zo een systeem wordt de zoon van de notaris op gelijke voet gesteld
met de zoon van de arbeider. Als men die redelijke selektie aan de basis doorvoert,
is er geen numerus clausus nodig. Raakt men door die filter dan is men achteraf vrij
de universiteit te kiezen waar men naartoe wil. We kunnen toch bepaalde criteria
vastleggen om uit te maken of iemand voor de humane of exacte wetenschappen
aanleg heeft. Maar ik zou dat bekwaamheidseksamen niet laten afleggen aan een
universiteit, want dan dreigt weer een gevaar van konkurrende tussen de universiteiten.
En verder ben ik het eens met de stelregel van rektor Gerlo die de slogan ‘gelijke
kansen voor iedereen’ heeft gekorrigeerd tot ‘gelijke kansen voor gelijkbegaafden’.
U was premier van de regering die in 1970 de grondwet deed herzien. Iedereen
erkent dat die herziening er zonder uw doorzettingsvermogen niet zou zijn gekomen.
Daarna begon het unitaire België van 1830 te evolueren naar een geregionalizeerde
staatsstruktuur. Stond u daar met uw hart achter of hebben de omstandigheden u in
die richting gedwongen?
Ik stond er met heel mijn hart achter, al heb ik natuurlijk mijn persoonlijke mening
niet geheel kunnen verwezenlijken. We kunnen daar niet op ingaan maar ik wil toch
zeggen dat ik tevreden ben. Ze wordt door velen aangevallen maar ik weet dat ze
voor de Vlamingen een weldaad is. Helaas is de Vlaming behept met een
minderwaardigheidscomplex. We hebben het er al over gehad. Als een flamingant
rijk wordt, is zijn gezin al te vaak binnen één generatie franssprekend. Wij moeten
dringend een meerderwaardigheids-
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complex aankweken. De Vlamingen zijn nu door de grondwet uitstekend beschermd:
ze zit vol waarborgen voor de Vlamingen, tenminste als men 107 quater toepast. Nu
kan ieder in zijn gewest vrij handelen. Wil een gewest een ander pensioensysteem
invoeren, dan mag het dat doen maar het moet het zelf betalen. Wil een gewest er
een prestigekwestie van maken dat een luxefabriek blijft bestaan, dan mag dat maar
het gewest moet zelf betalen met eigen geld. Dat is gewestelijke ekonomie.
U hebt in 1956 hier te Leuven het Centrum voor Ekonomische Studies opgericht.
Dat was nodig.
Om, het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Men heeft zich aan de universiteit
te lang beperkt tot de sektor van het onderwijs. Ik heb dat centrum in moeilijke
omstandigheden opgericht, tegen de akademische overheid in. Ik heb in de
Maria-Theresiastraat een huis gehuurd en er een paar medewerkers in ondergebracht
(Gaston Geens was een van de eersten) en daar zijn we begonnen met onze regionale
onderzoekingen. Ik mag zeggen dat dat veel heeft bijgedragen tot de regionale
ekonomie. De wetten van 1959 zijn door dat centrum geïnspireerd. Nu is het een
groot gebouw met 32 assistenten. Dat is nu misschien weer te veel.
Dat ekonomisch streekbeleid heeft de industrializering van de Vlaamse provincies
sterk in de hand gewerkt. Dat is een weldaad?
Mijn antwoord is duidelijk ja. Ik heb niet graag dat de mensen arm zijn.
*
Ook het werkvertrek van de gastheer is in gemodernizeerde empirestijl. Het model
van de deur komt zo uit het Trianon. Alles is helder wit geschilderd om de klaarheid
te bevorderen.
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Tegen de binnenwand staan keurige boekenkasten met middenin de droom van een
oud Grieks beeld. Op een andere plaats breekt een portret van de gastheer door Anne
Maillard de eentonigheid van de boekenrijen.
De gastheer bergt in zijn huis 200 meter boeken en dokumenten, want hij heeft
sinds 1930 veel bijgehouden. De ruime tweede verdieping zit dan ook vol boeken.
In dit studeervertrek is er ook een praathoek. Rechts staat er een beeld van de
Sedes Sapientiae.
Door de ramen ziet men uit op de rustige tuin, waar geen geluid van de straat
doordringt.
Palend aan het bureau is een bijkantoor waar massa's dokumenten zijn opgeborgen.
Een sekretaresse verwerkt hier al de teksten van artikels en brieven die de gastheer
op magnetofoon dikteert.
Hier bewaart de heer des huizes enkele afgewerkte schilderijen van deze zomer.
Een laatste werk is een mengeling van figuratief en abstrakt, waaraan iedereen een
eigen betekenis kan geven.
Er staat hier ook een absoluut gelijkend zelfportret dat bijna te mooi is. Maar de
gastheer heeft ook een strenger en harder portret van zichzelf gemaakt. Boven op de
tweede verdieping heeft hij een eigen atelier dat hij te klein vindt.
*
Is dat schilderen een liefhebberij?
Hoe moet je het noemen? Ik beschouw het zelf als zuiver amateurisme. Het is een
kunst die me heel mijn leven heeft geboeid. Als student al heb ik veel in het begijnhof
getekend en geschilderd. Ik heb het ook altijd gedaan, zelfs in de drukste periodes
van mijn ministerschap.
Kreeg u een opieiding?
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Ik heb geen akademie gevolgd maar ik heb wel lessen gekregen o.m. van Houben,
die geen groot schilder was maar het vak kende. Ik heb nog wel eens samen met Jan
van der Loo geschilderd, een leerling van Opsomer. Ik zou het nu weer graag doen
maar hij zit in Perpignan.
Hebt u een eigen tematiek?
Nee, geen specialiteit. Ik schilder zowel portretten als landschappen als religieuze
tableaus in de oude trant. En dan weer abstrakt met figuratieve elementen of
omgekeerd.
*
Een groot tableau met landschap hangt op de kinderkamer, die nu het domein is van
de kleinkinderen.
Hier bevindt zich ook een Madonna in de trant van de renaissance, die geen kopie
is maar een eigen ontwerp.
Ook op de bureaukamer van mevrouw Eyskens hangt een Onze-Lieve-Vrouw van
de gastheer.
Verder is er in dit vertrek een Zelfgave van Felix de Boeck en een schilderij van
E. Mannaert dat De Geest heet.
Op een tafeltje staat een opvallend groot schaakspel met figuren in koper en brons,
gebeeldhouwd door Claerhout.
Een van de portretten die Isidoor Opsomer van minister Eyskens heeft gemaakt,
hangt op de overloop op de eerste verdieping.
Hier bevindt zich ook een merkwaardige en omvangrijke galerij foto's van
staatslieden en andere prominenten uit binnen- en buitenland. We citeren er los uit:
Tito, kardinaal Van Roey, P.W. Segers, Heinemann, Jonas, Paul Struye, Adenauer,
Camille Huysmans, Gutt, Spaak, Devèze, Heath, Senghor, Poullet, Erhard, Kiesinger,
mgr. Van Waeyenbergh, de paus, de keizer van Japan.
In het trappenhuis hangt een groot en statig schilderij van mevrouw Eyskens in
de zuiverste stijl van de 17e eeuw. Minister Eyskens heeft zijn vrouw in de traditie
van Corne-
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lisz Hooft geplaatst omdat die klederdracht nu aan elke mode ontsnapt.
In de kleine spreekkamer voor studenten op de benedenverdieping hangt nog een
portret van de gastheer dat Opsomer van hem 25 jaar geleden heeft gemaakt.
De woon- en eetkamer is een zeer ruim vertrek waarin een grote schouw met open
haard centraal staat.
Er hangen hier diverse oude schilderijen en in nissen staan hier en daar beelden.
Dit grote schilderij met stilleven is van Ruytinckx en dateert uit het einde van de
19e eeuw.
*
U hebt de reputatie een cynicus te zijn, dat hebben wij al vastgesteld. Is dat cynisme
een wapen?
Ik zei ook al dat cynisme een lelijk woord is. Wat u cynisme noemt, is een poging
om een beetje humoristisch te zijn. Ik ben zeer gevoelig voor de toestand van de
mensen en ik heb een grotere sociale bewogenheid dan men wellicht bij mij vermoedt.
Maar ik relativeer.
U hebt geen complexen?
Ik zit er vol van. Alle mensen op mijn jaren hebben er.
Anderen zeggen dat u in de grond eigenlijk een verlegen, timide natuur bent en
daarop reageert.
Eerlijk gezegd heb ik daar nooit veel last van gehad. Vous connaissez tous ma fausse
modestie! Men heeft ook gezegd dat ik pretentieus was. Ik ben een Vlaming, die
tracht goed te spreken, die de nodige formules gebruikt en een zekere vormelijkheid
in acht neemt, die nodig is in de demokratie. Ik doe dat bewust omdat de Vlamingen
dat vaak missen en het hard nodig hebben. Ik heb aan mijn studenten altijd
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gezegd: stel uw ambities zo hoog mogelijk, niets is te hoog voor een Vlaming.
Zijn er mensen die u zwaar hebben ontgoocheld?
Ik heb nooit aan mensen hogere kwaliteiten toegeschreven dan ze hadden. Ik ben
dus nooit erg ontgoocheld geweest.
Zijn er mensen die u bewondert?
Dat is een moeilijke vraag omdat er geen antwoord op is te geven op één niveau. Ik
ben b.v. altijd tegen de Gaulle geweest wegens zijn Europese politiek, maar ik heb
hem altijd bewonderd om zijn karakter en om zijn prestaties voor Frankrijk. Ik
bewonder iemand als Dédé de Jongh, die de leiding had van de organizatie Komeet
en meer dan 700 Amerikaanse vliegeniers over de grens heeft gehaald en nu in
Ethiopië is om lepralijders te verzorgen.
In de politiek hebt u dus ook geen idool?
Nee. Dat komt alweer door mijn verslaafdheid aan de geschiedenis. Ik relativeer!
Alle politici zijn mensen. Ze doen soms grote dingen maar ze hebben kleine kanten.
Ik heb voor sommigen wel een grote waardering maar geen idolatrie.
U bent een gelovig man, een praktizerend gelovig man. Hoe staat u tegenover de
evolutie in de Kerk?
Het is nu niet speciaal mijn taak over zulke dingen uitspraak te doen. Ik kom uit de
traditie en voel dat godsdienst waarde heeft. Voor mij lijdt het geen twijfel dat het
fundamentele van groot belang blijft. Maar het lijdt ook geen twijfel dat de Kerk
moest evolueren. Het gebeurt mij wel eens meer dat ik naar de vergadering van een
genootschap ga waar al deze problemen ernstig worden besproken.
Heeft de kristen-demokratie nog toekomst?
Ja, als ze evolueert. Dat geldt trouwens ook voor de socia-
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listen. In alle landen waar de socialistische hervormingen werden doorgevoerd, zijn
de socialisten het eerst verdwenen. Wij moeten naar andere vormen zoeken. Mijn
persoonlijk ideaal is een personalistische welzijnsmaatschappij.
Sinds 1968 heeft er aan de universiteit een hele omwenteling plaatsgehad. Bent u
daar gelukkig mee?
Ik ga akkoord met le noeud gordien van Pompidou. Er moest een hervorming komen
maar dat betekent met dat men de universiteit moet afbreken. Er bestaat daar het
probleem van de elitaire en egalitaire universiteit - elitair dan niet genomen in
pretentieuze zin. De universiteit moet een wetenschappelijke vorming geven maar
niet iedereen is bekwaam die te krijgen. Dat is toch met veel dingen zo in het leven.
Ik kan geen houthakker zijn omdat ik de nodige fysieke kracht niet heb. Ik kan geen
guard worden van koningin Elisabeth omdat ik te klein ben. De universiteit moet de
universiteit blijven: een wetenschappelijke instelling die aan wetenschappelijk
onderzoek doet en onderwijs verstrekt. Over de benoeming van een professor moet
iemand van het arbeidspersoneel of een student niet beslissen, want hoe zou hij
kunnen oordelen over het curriculum van de man? Men moet zich inspannen om
samen te werken in gebieden waar men bevoegd is. Anders wordt het te gek.
U bent altijd een overtuigd voorstander geweest van het ABN in België.
Vooral in België. Wij zijn een klein taalgebied dat nog verkleind wordt door de
houding van achterlijke Vlamingen die het Vlaams tegenover het Nederlands stellen.
Dat heeft ons al veel schade berokkend. Ik bewonder de Fransen die zich inspannen
om goed te spreken en goed te schrijven. Ook de Engelsen doen dat. Het is ooit
gebeurd dat een van onze afgevaardigden in Straatsburg had gesproken en dat een
Hollander de vertaling vroeg. Dat was echte provokatie. Ik
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heb jaren omgang gehad met ambassadeurs die mij zegden: you speak flemish! Ik
vond dat altijd vernederend. En nog erger vond ik het als ik een ambassadeur hoorde
zeggen: Vlaams versta ik, Nederlands niet. Wij zijn zo groot als een stad in Amerika,
we zijn de helft van New York. Als we ons nu nog meer gaan isoleren, waar gaan
we dan naartoe? Trouwens, wat zal de positie van het Nederlands over 100 jaar zijn?
Maar het zal nog erger zijn als we ons isoleren. Het Vlaamse gewestelijk-zijn geeft
aan de Hollander een basis voor zijn hoogdunkendheid. Ik heb me nooit de mindere
gevoeld in Nederland. Die bekommernis is trouwens algemeen. Ik tracht goed Frans
te spreken en geen Belgisch Frans. Ik doe mijn best om goed Engels te spreken.
Vroeger ook goed Duits maar daar ben ik wat uitgeraakt.
Wij kunnen aan dat probleem niet genoeg aandacht besteden en het niet vroeg
genoeg aanpakken. Ik heb nu al last met mijn kleinkinderen die van school thuiskomen
met dialektische woorden, die dan verbeterd moeten worden. Waarom niet ineens
zich aan het goede woord houden?
Als we werkelijk van ons volk houden, als we er werkelijk een hoogstaand kultureel
volk van willen maken, dan is het onze plicht ons in te schakelen in een grote taalen kultuurgemeenschap. Ik heb een grote bewondering voor Gezelle maar hij is een
heel apart geval en een kind van zijn tijd. Men zou streng moeten optreden tegen
dialektsprekende leraars en onderwijzers.
U houdt veel van stijl, van voornaamheid, dingen die nu schijnbaar niet zo hoog
genoteerd staan.
Nochtans hebben de Vlamingen die dingen erg nodig want ze verminderen zich door
hun slordigheid. Ze moeten zich leren aanpassen aan vormen die het leven aangenaam
maken. En dat gaat van tanden poetsen tot het haar ver-
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zorgen en het zich aan tafel weten te gedragen. Dat is een onderdeel van de kultuur,
uiterlijke tekens van kultuur.
Was u als politicus een idealist of een realist en dus een tacticus, een lucied tacticus?
Ik ben dat allemaal maar toch idealist. Ik heb veel dingen gedaan met waarachtige
overtuiging en daarom heb ik er zo hard voor gevochten. Veel is meegevallen. Ik
had in grote moeilijkheden kunnen raken: dat heeft mij niet verhinderd risico's te
nemen.
Als u de sow maakt van uw levensaktiviteiten, wat meent u dan bereikt te hebben?
Aan de universiteit heb ik niet bereikt wat mijn ambitie was. Ik werd opgeslorpt door
andere taken die ook belangrijk waren. Ik heb veel studenten gevormd, meer dan
20.000, en velen van hen spelen een rol in België en het buitenland. Ik heb grote
voldoening gehad in het politieke leven en zaken kunnen realizeren die him betekenis
hadden, rekening houdend met de dimensies van het land. Ook in mijn familiaal
leven ben ik gelukkig, ik werd beloond in mijn kinderen. Ik mag natuurlijk niet
generalizeren. Er zijn dingen die je onvoldaan laten. Ik had meer wetenschappelijk
willen werken, ik had meer willen publiceren en ik had sommige dingen grondiger
willen doen. Als ik alleen aan de universiteit was gebleven, zou ik daar ook veel
meer hebben kunnen presteren. Dat zijn alternatieven. Je kunt niet alles tegelijkertijd
doen.
U bent een man die het leven looft.
Goethe zegt: ‘Het leven is alleen waard geleefd te worden als je het elke dag opnieuw
maakt.’ Die wijsheid krijgt nog een grotere betekenis als men ouder wordt. Daarom
is
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het goed zich eike dag opnieuw in te zetten, elke dag opnieuw zijn geestesgaven te
gebruiken. Zolang men dat kan, moet men het doen.
Uitzending: 21 oktober 1974. Een tweede deel werd onder de titel De lijn van een
flamingant uitgezonden op 5 november 1974.
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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.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Pierre Brachin
Nico Gunzburg
Louis Major
Victor Leemans †
Pol Jacquemyns
Jules de Sutter †
Angèle Manteau
Hugo van den Abeele †
Joris Minne II
Camil van Hulse
Generaal Urbain Thiel †
Felix de Boeck II

1968
114. Karel Jonckheere
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344
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Etienne Sabbe †
Antoon van der Plaetse †
Herman Diels
Maurice Gilliams
August Cool
August de Schryver
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 (2)
Kardinaal Suenens

1971
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Rik Slabbinck
Magda Janssens †
Hendrik Cornelis
Paul Struye †
Robert Vandeputte
Louis Paul Boon (2)
A. den Doolaard (2)
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155. Luc Philips
156. Kardinaal Alfrink

1972
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Flor Grammens
Leo Steynen
Marcel Foot
Simon Carmiggelt (2)
Johan Daisne
Dr. Anna Terruwe
Paul de Vree
Pater Werenfried van Straaten

1973
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Aloïs Gerlo
Albert Coppé (2)
Alfons Vranckx
Herman Liebaers
Hubert Lampo (2)
Hendrik Caspeele
Jan Vercammen
Anton Pieck
Michiel Vandekerckhove
(Jan Baptist Verlooy)
Frits van der Meer

1974
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Jan Vaerten
Gerard Knuvelder
Marcel A.J. Hoste
Jef Contrijn
Annie Romein-Verschoor
Antoon Herckenrath
Annie M.G. Schmidt (2)
Gaston Eyskens (2)
Marnix Gijsen II
Pater Lambertus Vandermeulen

1975
186. Hella S. Haasse (2)
187. Ward Ruyslinck (2)
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*1

[Foto's]

ANNIE M.G. SCHMIDT
Mijn taak? Aangepaste kunst. Amuseren
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*2

ANNIE M.G. SCHMIDT
Lachen mag van God
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*3

ANNIE M.G. SCHMIDT
Ook humor in het dagelijkse leven?
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*4

ANNIE M.G. SCHMIDT
In de nog ongerepte natuur
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*5

JAN VERCAMMEN
Poëzie is schouwen door middel van taal
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*6

JAN VERCAMMEN
Alleen hij heeft gelijk, die van niemand gelijk krijgt
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*7

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR
Omzien in verwondering
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*8

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR
De Nederlandse literatuur? Slib en wolken!
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*9

KAREL C. PEETERS
Eigen aard is goud waard
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*10

KAREL C. PEETERS
25.000 steekkaarten vol wijsheid
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*11

FRITS VAN DER MEER
Die woont in de hemelen, belacht hen
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*12

FRITS VAN DER MEER
Kristendom is de godsdienst die wij, mensen, niet gemaakt hebben
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*13

ANTON PIECK
Een glimp van schoonheid of geluk brengen
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*14

ANTON PIECK
Ambachtsman met vakmanschap en liefde voor het werk
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*15

GASTON EYSKENS
Mijn tegenstrevers zijn niet mijn vijanden, mijn vrienden zijn niet mijn meesters
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*16

GASTON EYSKENS
Het leven is alleen waard geleefd te worden als je het elke dag opnieuw maakt
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