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Aftitelen
Wanneer ik een nieuw nummer in de boekenreeks ‘Ten huize van’ samenstel, probeer
ik daarin altijd dezelfde afwisseling te brengen, die ook in de televisiereeks wordt
beoogd. Het schemaatje dat ik qua inhoud zo evenwichtig mogelijk tracht op te
stellen, wordt evenwel elke keer scheef getrokken door het feit dat de omvang van
het boek mij beperkingen oplegt. Het onvermijdelijk gevolg is dat ik altijd een paar
aangemelde gesprekken er niet kan in onderbrengen.
De meeste interviews in dit boek zijn van recente datum: vier van 1976, twee van
1975. Verder is er een van 1972 en een van 1973: ik had die al graag vroeger
opgenomen, maar ook hier heeft plaatsgebrek gespeeld. Eén interview dateert uit
1958, het tweede jaar dat ‘Ten huize van’ werd uitgezonden. Toen Lodewijk de
Vocht overleed, kreeg ik nog net de mogelijkheid het gesprek met hem te plaatsen.
Geïnteresseerden krijgen hiermee dan ook nog de kans na te gaan of er in de opvatting
van deze interviews enige evolutie is waar te nemen.
Ook nu hebben de opgenomen prominenten de gelegenheid gehad hun tekst na te
lezen om mogelijke foute inlichtingen weg te werken. Een drietal verkozen de tekst
te zien opnemen die ze in de uitzending hadden uitgesproken. Hoewel hun spreektaal
met handschoenen werd bijgewerkt, zal de lezer ongetwijfeld op bepaalde momenten
ervaren dat hij met gesproken taal te doen heeft. Ik hoop dat die de autenticiteit van
de tekst in de hand werkt: mocht de een of andere zin toch wat minder duidelijk
overkomen, dan is dat mogelijke euvel wellicht te verhelpen door hem even te zeggen.
Het is bekend dat het onbegonnen werk is het iedereen naar de zin te maken. Naar
mijn gevoelen b.v. is een anekdote vaak meer tekenend voor een mens dan een stuk
teore-
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tische uiteenzetting. Dat soort mededelingen behoort gewoonlijk tot ‘la petite histoire’
en ik vind dit soort informatie niet alleen waardevol en vaak verhelderend, maar ik
geloof ook dat ze aan het gesprek hier en daar een warme toets geeft en het aldus
meer onderhoudend maakt. Ik neem ze dus graag op, ook al weet ik dat me voor de
voeten zal worden gegooid dat de uitzending zo anekdotisch aandoet.
Blijven deze kleine geschiedenisjes achterwege, gewoon omdat ze er niet zijn of
omdat ze niets onthullen, dan mag ik mij verwachten aan de verwijtende vraag
waarom een ‘Ten huize van’ altijd zo cerebraal moet zijn. Ik zoek nog altijd ijverig
naar een kruid om dit kwaad te genezen.
Ik heb met echt genoegen aan deze uitzendingen gewerkt, want ik vind het nog
altijd een verrukkelijk en bevoorrecht avontuur te mogen doordringen in het leven
van een mens, ook al probeer ik dat te blijven doen als gast en niet als een
onderzoeksrechter, die rekenschap eist. Dat ik aan het televisieprogramma met zoveel
vreugde blijf werken, dank ik in grote mate aan de uitstekende medewerking die ik
mag ondervinden vanwege de filmmaatschappij Promofilm en van mijn vaste
medewerkers: allereerst mijn vriend Renaat Rombouts, die onmogelijke dingen
mogelijk maakt, dan mijn kameraden de kameramannen Wim Baeckelmans en Louis
Artus en de monteur en fotograaf Miel Feyaerts.
Voor het uitwerken van deze reeks mocht ik andermaal rekenen op de hulp van
Annie van Avermaet en Fons Fraeters. Daarbij hebben ze ook nu weer werk willen
maken van het persklaar stomen van dit boek. Het is prettig hiervoor dankbaar te
mogen zijn.
Joos Florquin
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Georgette Hagedoorn
‘Julianahof’ Zwarteweg 70 J, Den Haag (Nederland)
U woont hier onverwacht romantisch, zo midden in de stad.
Is het niet fantastisch? Dat verwacht je toch helemaal niet als je hier de straat binnen
komt lopen? Voor mij is het hier een oaze, hoor. Ik bedoel, als ik zo 's avonds gesloopt
uit de schouwburgen ergens uit den lande terugkom en ik hoor deze stilte, of ik voel
die stilte, laat ik het liever zo zeggen, dan is het net of de klokken 100 jaar achteruit
worden gezet en of je in een heel oud vertrouwd dorpje thuiskomt. Dat is ook de
reden waarom ik al die ellende hier verdraag, alle ongemakken mag ik wel zeggen.
Ja, er loopt inderdaad een pittig verhaaltje over de akkommodatie hier...
Nou, dat loopt niet, dat staat daar, hoor! Ja, dat zijn ze daar dan, te midden van het
grasperk, de ouderwetse gemakjes. Nou, ik moet zeggen... Toen ik hier pas kwam,
vond ik het enig; als je dan een merel boven je dak had, dat was iets verrukkelijks.
Maar toen ik later dan zo 's win-
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ters wel eens ijs moest hakken, dan was dat natuurlijk allemaal wel moeilijker. Ik
heb eens een schitterend geval gehad: de baas van mijn zoon uit Amerika, die was
hier met een keurige mevrouw en op een gegeven moment vroeg hij mij: Georgette,
where is your powder-room, het damestoilet? Nou weet ik niet of u ooit gezien hebt
hoe in Amerika de powder-rooms zijn, maar dat zijn balzalen. Dus moest ik tegen
dat mens zeggen: Outside. En het regende ook nog! Toen moest ik haar dus met een
paraplu door het gras naar dat huisje toe brengen en een emmertje meenemen en zo...
Nou, ze is nooit meer bij me gekomen hoor, nooit!
Sindsdien heb ik me verbeterd. Er stierf hier een vrouw en dan heb ik dit huisje
kunnen krijgen: ik beschik nu wel over zo een minuskuul plaatsje. Daarbij heb ik nu
ook een badhokje. Ik heb namelijk de alkoof van mijn buur ter beschikking gekregen.
Mijn badhokje hangt dus boven zijn kamer. Op dit hofje beschikt elke bewoner over
twee kamers: een beneden en een boven.
Woont u hier al lang?
Nou, sinds de dood van mijn man eigenlijk al. Dat was Martinus Nijhoff, zoals u
weet. Bij hem woonde ik in een nog veel romantischer huis, een oud kloostertje in
de Kleine Hazenstraat uit... nou zo'n beetje 1430. Daar was alles wat je je maar
dromen kan: oude plavuizen, Boergondische deurtjes, een schitterende tuin met drie
hele oude moerbeibomen erin - ja, die waarschijnlijk Oldenbarnevelt nog gezien
hebben -, duizenden vogels die in de wingerd, in de klimop ieder jaar hun nest
kwamen bevolken. En dan hadden we in het midden van de tuin een fonteintje, dat
we hadden gemaakt van een oud beeldje, een kopie van een Verrocchio uit Florence,
u weet wel, dat jongetje met die vis. Het jongetje staat nou op het graf van mijn man.
Nou ja, toen hij gestorven was, sloeg die deur dicht; ik moest eruit en wat anders
zoeken. Het was toen nog niet
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zo eenvoudig, maar dat was nog niet het ergste. Ik zag me toch niet op een moderne
flat komen. Dat kon ik niet meer verdragen, want ik vind de sfeer zo ontzettend
belangrijk en die heb ik hier echt wel. En ook de stilte. De stilte, dat is iets fantastisch
hier, vooral 's nachts. Vóór de oorlog woonden hier oude vrouwtjes maar de plaats
werd gebombardeerd tijdens de oorlog en dan heeft men de vrouwtjes geevacueerd.
Dan zijn hier mensen komen wonen om een dak boven hun hoofd te hebben.
Is er hier geen gevaar voor slopen? Hier vlakbij loopt een nieuw viadukt, heb ik
gezien.
Ho, als u dit jaar hier eens was geweest en u had daar de bulldozers als mensen, als
vleesetende mensen hier rond zien darren en alles tegen de grond halen en
wegmaaien... Je bent wel gek als je nog gelooft dat het hier ooit zou blijven staan.
We hebben het natuurlijk wel vreselijk geprobeerd en vreselijk gehoopt, maar ik zie
het niet zo zitten, hoor. En als het dan eenmaal zover is, als we dan ook onder zo'n
grijptoestand komen en verpletterd worden, waar moet je dan heen? Dit huis is een
toevluchtsoord geworden voor vele mensen die echt de rust willen hebben: schilders,
etsers en dichters, vele aardige mensen mag ik wel zeggen. En voor mij dan: ik ben
nou 65, dus ik mag niet meer aan een gesubsidieerde troep, want meestal zou je dan
de plaats zoeken waar die troep is. Maar ik moet het nou hebben van vrije produkties
en dat kan overal in het land zijn. Dus voor mij is eigenlijk het beste dat ik in de
buurt van een station zit. Ik kan niet zover weg. Ik heb er al over gedacht: ik ga de
stationschef maar eens opvrijen!
Ik dacht dat een moderne vrouw met de wagen reed.
Nou trapt u op mijn complex!
In alle onschuld, moet ik zeggen!
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Ja, ik heb niet alleen geen wagen, ik heb het rijden nooit geleerd gekregen. Dat is
iets verschrikkelijks, een drama in mijn leven! Ik heb 95 lessen gehad - dat is niet
mis, hé - en toen moest ik dan mijn eerste eksamen doen, het was hier vlak in de
buurt. Ik zat precies één minuut in de leswagen toen daar een agent stond met zo'n
bord, zo'n stopbord: ik heb die man blijkbaar helemaal niet gezien; in mijn agitatie
heb ik de man met bord en al omvergereden. Nou, binnen de minuut heb ik al de
verbuigingen van de Nederlandse scheldwoorden gehoord. Toen zei de man, die het
mij geleerd had: ‘Nou ga ik u fysiologisch aanpakken.’ - Daar bedoelde hij mee
psychologisch, begrijpt u? - Hij trok er wel zijn jasje bij uit - dat vervulde mij met
enige schrik - maar goed, ik zag de wanhoop in zijn ogen als hij mij wat uitlegde. Ik
heb nog eens voor 5 lessen ingeschreven, maar de tweede was ook alweer een desaster.
Het is een grote wanhoop in mijn leven: alles wat technisch is, knoppen en zo, dat
maakt me niet alleen doodzenuwachtig, ik maak ze ook nog altijd allemaal kapot. Ik
ben er gewoon als de dood voor. Ik ben nou al een lijst aan het maken met vragen
die ik na mijn dood in het hiernamaals ga presenteren, en die vraag die staat al
bovenaan: waarom was ik zo bang voor knoppen?
U bent een zestig-plusser, u staat in het begin van de derde leeftijd.
Geboren 4 april 1910.
Dat betekent dat u dit jaar pensioengerechtigd werd. Dat heeft uw leven veranderd?
De wereld verandert het voor je omdat hij je gewoon uitschakelt. Ze spreken van je
als van ‘het krasse oudje dat nog met geen stok loopt’! Ofwel maken ze je
komplimentjes in de aard van: ‘Nou mevrouw, voor uw leeftijd ziet u er nog goed
uit’. Ik geloof niet in jaren. In de natuur
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bestaan toch ook geen jaren, wel seizoenen. Ja, zo heeft de mens fazen. Voor mij
zijn geboorte en dood belangrijk en de rest bestaat uit fazen, perioden dat je je
gelukkig voelt en andere dat je je ongelukkig voelt. Is dat nou niet al te gek: op
dinsdag ben je nog geen 65 en op woensdag ben je het ineens wel, met al de gevolgen
vandien. Dat wil er bij mij niet in. Maar de wet zegt dat dit mag en dat dit kan. Als
ik een lijfrente wil, krijg ik ze niet, want ze zijn bang dat ik ze niet kan betalen. Maar
ik heb nog altijd het gevoel niet van ‘de tijd is daar om bij het vogelkooitje te gaan
zitten en boekjes te lezen’. Ik wil spelen! Ik ben daar nog aan toe. Ik kan nog rollen
leren en ben nog om aan te zien. Waarom zou je je na die fatale 65 niet mooi meer
kleden? Dan hoor je de mensen zeggen: ‘Mevrouw, op uw leeftijd!’ Dat accepteer
ik niet. Ik voel me nu veel beter dan toen ik jong was, want toen was ik altijd ziek.
Aan de andere kant vind ik het ook wel leuk ouder te worden. Als jonge aktrice
wou je net als je kollega's hogerop. Als je wat ouder bent, kun je overzien hoe de
levens gelopen zijn: een kollega van wie men zei ‘die wordt groot’, is niks geworden
en een andere die nauwelijks enig krediet kreeg, is een grote meneer geworden.
Dan is er nog een ander aspekt. Door de praktijk heb je veel van de techniek
geleerd. Je hebt heel wat ervaring. Waarom mag je daar niet van profiteren? Dat is
net zo met Joris Diels. Hij kan het nog, hij kan nog meer dan vroeger maar hij is op
pensioen. De rijpe vrucht wordt afgeslagen en weggeworpen.
Komt een oudere aktrice nog aan haar trekken bij het Nederlands toneel?
De situatie is dezelfde in heel de wereld. Denk aan Edwige Feuillère b.v. De jeugd
is anti-ouderdom, verzet zich tegen het oude en denkt er niet aan dat ook hun beurt
komt. De auteurs schrijven geen rollen meer voor ouderen: ze vinden
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onze wijsheid irritant, ze vinden dat we alles verkeerd gedaan hebben. Vóór twee
jaar zag ik jonge mensen die de rol van oude mensen speelden. Dat was niet goed.
Het is niet omdat je een pruik opzet en een snor en wat bevend gaat lopen dat je het
haalt: je straalt de oude man niet uit. Een jongere kan geen oude mens goed spelen:
dat moet van binnen komen.
Je vindt dat ongenadig zijn al bij je kleinkinderen. Ze zeggen je: ‘Oma, wat ben
jij oud. Jij kan niks meer. Je steekt het gas slecht aan.’ Maar dat zijn kinderen. Die
vragen je een minuut later: ‘Oma, wat is een ziel?’ En dan weer: ‘Wanneer ga je
dood?’
*
De gastvrouw heeft haar eetkamer op de eerste verdieping met een aansluitend
keukentje dat ook boven de woning van de buur hangt.
In een hoek staat een minuskuul schrijftafeltje naast een boekenkast waarin de
lievelingsboeken staan; die zijn vrijwel allemaal in het Frans en vele handelen over
Parijs.
De grootmoeder van moederszijde heette Madame Delbassecourt; dit is haar portret.
Dit schilderij werd gemaakt door Jan van Heel, die de lievelingsschilder was van
Martinus Nijhoff.
Een reminiscentie aan Antwerpen: de Onze-Lieve-Vrouwetoren, naar een uitspraak
van Nelson: ‘The most lady-like tower of the world’.
*
Dit is nou een van mijn twee grote kamers. Nou denk ik dat u last van ruimtevrees
hebt, hé?
Helemaal niet en het is in elk geval gezellig om te praten, dus dat is een voordeel...
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Nou, het is een kwestie van millimeters. Je zit hier de hele dag ‘pardon’ tegen jezelf
te zeggen! Enfin, zo blijft de beleefdheid in de wereld, zullen we maar zeggen.
De voordelen zijn niet te tellen! Nu even omkijken. U werd geboren in Haarlem, de
stad waarvan ik altijd heb boren zeggen dat men er het mooiste Nederlands praat.
O ja? Ik weet het niet. Ik hoop het dan toch eens te horen! Ik ben er dan geboren,
maar ik was wel meteen behept met een enorm slissende s. En die heb ik tot mijn 17
jaar met mezelf mee moeten dragen! Ten koste van 3 jaar oefenen van: slaap nu,
sluimer, allemaal s-oefeningen, heb ik die pas weer verloren, dus... Ik ben trouwens
helemaal niet zo weg van het Nederlands dat hier in Nederland gesproken wordt,
hoor. Als je een uitzending ziet op de televisie, dan kun je altijd onmiddellijk de
spreker identificeren met de streek waar hij vandaan komt: je hoort dan een Groninger,
een Limburger, een Brabander en willen ze lollig zijn, nou ja, dan beginnen ze in het
plat Amsterdams. Dan heb je natuurlijk ook nog het aantal mensen wat zo vreselijk
deftig is, dat ze niet artikuleren. Ik ben laatst eens met iemand bij een visrestaurant
binnengekomen en die zei: ‘Hejeostes?’ Ik begreep het helemaal niet. Ik zeg: wat is
dat, ‘hejeostes?’ En dat was dan: ‘Heb je oesters?’ De oesters waren wel lekker, daar
niet van, hoor.
De koningin, die spreekt prachtig Nederlands en ook prinses Beatrix. Die hebben
niks van dat gemaakt deftige. Dat was duidelijk te horen toen ze De ster van Betlehem,
dat lekespel van Martinus, aan het hof gespeeld hebben. Koningin Juliana las zelf
de tekst van de engel, Beatrix speelde de rol van Eva, Irene van een engel en Christien
het kind met de lantaarn.
Maar u bent niet alleen van Haarlem, u hebt ook nog een flink stuk Frans verleden.
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Ja, ik had een ‘pur sang’ Franse moeder, maar een volbloed Amsterdammer als vader.
Dat is wel tussen de stoelen vallen. Ik denk dikwijls bij mezelf: wat er nog normaal
aan me is, dat is eigenlijk puur toeval! Het was namelijk zo dat de twee mensen die
voor je vorming moesten zorgen, ieder vanuit een andere hoek met je praatten. Mijn
moeder heeft hier in Nederland nooit wortel geschoten en mijn vader was wanhopig
in Frankrijk. Moeder verzette zich tegen alles, tegen al wat op school gebeurde, tegen
mijn vriendinnen. Ik kan dat nu pas begrijpen. Ze stond met haar voeten in een andere
grond. Ze kwam op haar 23ste in Nederland en ze is gestorven toen ze 93 was, maar
toen kon ze nog niet eens haar eigen naam uitspreken. Hollands spreken vond ze
‘secouer un sac de cailloux’! Ze zette je ook wel voor vreselijke toestanden: zo ging
ze bijvoorbeeld met je naar een bonbonwinkel en dan wou ze van die echte Hollandse
borstplaat kopen, maar vroeg dan aan de juffrouw ‘een platte borst’. Ja, daar zat ons
leven vol mee natuurlijk.
Hoe kwam uw Nederlandse vader ertoe met een Parisienne te trouwen?
Dat is een lang verhaal, hoor. Kijk, mijn vader was oorspronkelijk tekenaar en nu
praat ik van 1900 en nog wel eerder. Als jongeman al was hij ontzettend geïnteresseerd
in iets wat toen nog niet bestond: de kleurenreproduktie. Ja, Toulouse-Lautrec en zo,
die hadden dan wel die grote steendrukken, maar een kleurenreproduktie gewoon in
de krant, dat bestond niet. Vader Werkte bij de firma Enschede in Haarlem, u weet
wel waar de bankbiljetten en de postzegels gedrukt worden. Die hebben hem toen
naar Parijs gestuurd, naar het atelier van Flammarion; die waren al een stuk verder
dan wij hier en hadden de reputatie mooie boeken te maken. Hij leerde daar op het
atelier een jongeman kennen, een vagebond schijnt het, een hele vreemde heer
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maar iemand met wie hij kon opschieten, ook al noemde hij hem sale boche! Ik heb
altijd nog spijt dat ik die niet gekend heb, want dat is achteraf mijn ‘oncle Jules’
geweest. Die Jules heeft hem toen eens thuis uitgenodigd. Mijn vader zat daar en
hoorde in de kamer daarnaast een gesteun en gekreun en zei toen: Wat is dat? Wat
heb je daar? Hij dacht eerst dat daar een poes lag of zo. Toen zei die jongen heel op
zijn Frans: Ah, ça c'est ma môme qui crève! Mijn vader ging toch eens kijken en hij
vond daar een beeldschoon meisje in bed liggen met goudblond haar en met, van
haar Spaanse vader dan, een pikzwarte wenkbrauw, enfin iets beeldschoons. En die
lag daar werkelijk te sterven, want ze wou absoluut geen dokter hebben. - Ze heeft
altijd een harde kop gehad; ons hele leven is het ons niet gelukt een dokter bij haar
te krijgen. - Toen heeft mijn vader het toch voor mekaar gekregen haar naar een
ziekenhuis te laten brengen. En daar is hij haar toen iedere dag gaan opzoeken en,
nou ja, daar is de liefde dan beginnen te bloeien. En hij vertelde haar maar van de
‘petits moulins’ en van de ‘jolies tulipes’, ‘les jolies fleurs de la Hollande’. En toen
ze dan eindelijk beter was, heeft hij haar meegenomen naar Haarlem, waar nou zo
mooi Nederlands wordt gesproken, wat haar niet gelukt is. Ik geloof dat dat toen een
hele moeilijke tijd voor ze is geweest, want in die tijd was een ‘Parisienne’ een Parijse
nachtvlinder. Dus de hele familie lag al uit de kom dat de zoon daarmee thuiskwam!
En dan had je dat stijve Haarlem van toen, waar een vrouw met zo'n hoed op met
pluimen, met haar tailletje en haar hele manier van wandelen en doen werd
uitgelachen. De Hollander schijnt het altijd nodig te vinden op zulke dingen ostentatief
te reageren en daarvan te roepen en te doen. Ze was de elegantie zelf en ze is dat ook
haar hele leven gebleven. Maar dat viel in Nederland helemaal niet mee. U kent het
spreekwoord: wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Met andere woorden: wat hem
niet aanstaat, kritizeert
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hij. Omdat moeder altijd een paraplu mee had, werd ze uitgelachen. Ze hield dan
ook niet van Nederland, ze haatte het. Maar als ze 's avonds met vader uitging, keek
iedereen op straat om. Op zeker ogenblik moest vader bij zijn baas komen omdat de
zaak verdacht leek. ‘Hagedoorn’, zei de man, ‘het is een delikate vraag maar ik moet
ze toch stellen. Die vrouw waar je me leeft, is toch wel je vrouw?’ Toen zei mijn
vader: ‘Hoezo?’ Ja, de buren hadden geklaagd dat er zulk ondeugend ondergoed aan
de lijn hing, met roze strikjes en witte kantjes en zo! Voor Nederland was mijn moeder
veel te modieus. En dat is nog niet zo erg veranderd. Toen ik uit Amerika terugkwam,
had ik een prachtige hoedenkoffer mee, maar ze was vierkant. Wat ik op straat heb
moeten horen! Dat is net zo met het boodschappenkarretje dat ik nu gebruik als ik
ga winkelen. Ze hebben er altijd wat op te zeggen. Waarom toch? Je hebt als mens
toch het recht aan te trekken wat je wil!
Moeder ging trouwens geregeld terug naar Parijs, naar haar Rue de la Gaité. Voor
ik werd geboren, had ze aan iedereen gezegd: ‘Het zal een zoon zijn et mon fils sera
Parisien.’ Toen ik werd geboren, is ze dan ook van pure kwaadheid voor zes weken
naar Parijs gegaan en heeft mij in een crèche gedaan.
Wat hebt u van uw moeder geërfd?
Een enorm doorzettingsvermogen: dat heb ik tot het irritante toe. Ook l'esprit in
woorden, wat mij nu weer goed te pas komt bij het vertalen van Pagnol, die een
verrukkelijk woordenspel bedrijft. De Nederlandse taal heeft dat niet. De Hollanders
nemen zichzelf au sérieux, ze kunnen niet met zichzelf lachen. Dat is een gevolg van
het klimaat, denk ik. Daarbij had mijn moeder dan nog Spaanse chromosomen.
Welke taal werd er bij u thuis eigenlijk gesproken?
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Ik ben dus altijd in twee talen opgebracht en thuis spraken we alles door mekaar op
het laatste, zo van ‘va chercher la pannetje’ en ‘ferme le deur’. Dat is natuurlijk toch
een heel groot probleem geweest. Achteraf ben ik ontzettend dankbaar dat ik toch
dat Frans heb geleerd. Ik heb nu 45 jaar op het Nederlandse toneel Nederlands
gesproken, maar ik heb meer dan 16 jaar het Franse chanson gediend. Vóór de oorlog
kon dat allemaal, want iedereen, de goede families spraken Frans, stuurden de
kinderen naar het buitenland om er Frans te leren; nu is het niet eens meer een
verplicht vak op de scholen.
Wat beschouwt u zelf als uw moedertaal?
Ik dacht altijd Frans, omdat ik in het Frans vloek. - Ja, dat doe ik dan wel nog eens
als het me te machtig wordt. Ik probeer dame te blijven, hoor. - Laatst heeft iemand
eens gevraagd: hoe kan je iets blijven wat je nooit geweest bent? Dat is dan weer
een ander verhaal. Ik droom ook in het Frans. Dat is ontzettend gek.
In welke taal telt u?
Tellen? Dat kan ik niet, dat doe ik niet. Ik raad altijd maar zo'n beetje, maar goed, u
bedoelt 2 en 2 is 4?
Ja!
Daar ben ik ook nooit zo van overtuigd geweest. Ik werd ook altijd de klas uitgegooid
omdat ik dan zei: wie zegt dat? Ja, met dat slissen. En dan moet je ‘sjorsjet’ heten.
Het is verschrikkelijk. Maar het gekke is dat ik in het Frans niet sliste.
Ha nee?
Nee, daar kon ik gewoon de s zeggen, maar zodra ik Nederlands sprak, sprak ik zó.
Toen ik dus naar de toneelschool ging later, toen moest ik, dat was iets
verschrikkelijks, toen moest ik eksamen doen en daar kreeg ik een
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voorgeschreven gedicht en dat heette natuurlijk Afscheid. En dat begon met: ‘Het
schip voer af, zij oogde 't na... Het zonlicht ging met hem.’ Nou, dat was een desaster
natuurlijk, een desaster.
Dat is dat bekende gedicht van Boddaert.
Jaja, van Marie Boddaert. Het was ontzettend! Maar in het Frans, wat ik daarna heb
gedaan, ging het wel. Het zal wel iets psychologisch wezen, denkt u niet?
Zou natuurlijk altijd kunnen. Voor toneel kiezen was in die tijd nog wel een hele
beslissing. Vonden uw ouders het goed?
Helemaal niet goed. Je ging het bordeel in. Moeder zei: ‘Ah, la malheureuse! Ma
fille est perdue. C'est la mort de son père.’ Dat was de tijd dat men zei: Moeder, haal
de was binnen, daar komen de komedianten! - De komedianten waren toen zo arm,
dat wanneer ze wat aan de waslijn zagen, ze het meepikten.
Had men op school al opgemerkt dat u akteertalent had?
Nou, dat zat zo: ze hadden op school alleen maar gemerkt dat ik tot de betere soort
imbecielen hoorde. Ik was al ruim 15 jaar en toen zat ik nog op de lagere school. Ik
kreeg al niet eens een beurt meer, want ik had voor alles een nul. Dat kwam ook wel
door het feit dat ik afwisselend in Frankrijk en Nederland woonde. En ik interesseerde
me dus voor niets van de school en alleen maar voor de dingen buiten de school.
Maar ja, toen is er op een gegeven moment een feest geweest. Ik geloof dat de
direkteur 25 jaar aan de school was en die heeft toen ineens het plan opgevat om een
toneelstukje op te voeren, zoals dat dan vroeger ging. Een journalist, ene Cannegieter,
had een sprookje van Grimm bewerkt en nou, daar kreeg ik dan de hoofdrol in, want
daar was ik dan nog wel blijkbaar goed voor. En ja, toen ben ik net geworden als
Spoel in de
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Midzomernachtsdroom, de man die alles wil spelen. Dus ik ben toen met een soort
gloeiende breinaald opgeprikt, ik heb de kostuums ontworpen, de programma's
getekend, enfin alles, alles wat maar te doen was, heb ik gedaan. En het was erg leuk
voor ons want het werd geregisseerd door, misschien zegt u dat nog wat, Nolst
Trénité...
Charivarius?
Hij schreef onder de naam Charivarius. Die regisseerde het. Die had dan weer een
vriend, namelijk Jonkheer A.W.G. van Riemsdijk - dat was eigenlijk de baas van
mijn vader -, die dan ook nog de hoofdredakteur was van de Oprechte Haarlemsche
Courant, die ook bij Enschede werd gedrukt. Die man schreef enorm veel
toneelstukken zoals Pro Domo, waarin Louis Bouwmeester nog is opgetreden, enfin,
allemaal prachtige stukken. En die was ook voorzitter van het Nederlands
Toneelverbond. En daar hing de toneelschool in Amsterdam weer van af, want toen
bestond het woord subsidie niet, het moest altijd uit kapitalen komen. Die man had
er zo'n plezier in dat ik niet meer te houden was, dat ik alleen nog maar aan dat toneel
wou, dat hij er wat voor wilde doen. Hij wist dat ik het thuis niet dorst te zeggen en
zo zei hij dan op een goeie dag: Nou, weet je wat, ik zorg dat jij toelatingseksamen
doet. Lukt het, dan praat ik wel met je vader, anders moet je maar verder zien op je
eenzame pad. Dat is dus gebeurd en ik kwam dus met dat slissende gedicht voor de
dag en de gezichten van die juryleden stonden direkt al helemaal op onweer. Of ik
nog wat anders van buiten kende? Ik dacht toen: nu of nooit. Ik moet ze met mijn
Frans verpletteren, want zoals gezegd, sliste ik in het Frans niet. Nu had je in Haarlem,
zoals in vele steden, de Alliance Française die ervoor zorgde dat daar echte Franse
troepen kwamen spelen. Een half jaar daarvoor had ik voor het eerst met mijn ouders
meegemogen en L'Aiglon zien spelen. Ik verstond het hele stuk
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en was er zo van onder de indruk, dat ik er drie dagen koorts van had gehad: vooral
de hallucinaties van l'Aiglon in de Wagramscène vond ik fantastisch. Toen bleek dat
mijn moeder het stuk in haar boekenkast had. Ik heb het eruit gepikt en het is mijn
livre de chevet geworden: iedere avond heb ik erin zitten lezen en leren bij een kaarsje
dat bij het bed stond. Ik kende dat dus helemaal van buiten. En toen ik dan de mist
inging met dat Afscheid, heb ik een heel gedeelte uit de Wagramscène gedaan. En
ik heb ze om de oren geslagen met ‘la gloire de la France’! Toen zag ik ze opveren
en toen heb ik toch blijkbaar een soort vonkje kunnen laten merken, dat ik toch niet
helemaal een dorpsidioot was. Toen ben ik voor drie maanden geslaagd. Jonkheer
A.W.G. van Riemsdijk heeft met mijn vader en mijn moeder gesproken en ik ben er
dan naartoe gemogen. Die drie maanden werden telkens verlengd, en zo ben ik er
drie jaar geweest en heb er al mijn ongerieven afgeleerd en heel veel dingen bijgeleerd
natuurlijk.
Tot met het eindeksamen?
Ja, maar dat eindeksamen heb ik nooit gehad. Nee, ze zegden van tevoren al: Je mag
eksamen doen, maar zakken doe je toch. Al was ik toen nog nooit in Antwerpen
geweest, toch heb ik binnen bij mezelf gedacht: ‘Joa moar neeje’, wat ze in Antwerpen
zo kernachtig zeggen. En toen zijn we met z'n drieën naar Het Verenigd Toneel in
de grote Stadsschouwburg van Amsterdam gegaan om te hospiteren bij Eduard
Verkade, die net vele kindertjes nodig had voor L'Oiseau bleu van Maeterlinck. Ik
werd aanvaard om te figureren à 75 gulden de maand.
Uw echt debuut was de rol van Jantje in ‘Uitkomst’ van Heyermans. Dat was in
1928.
Jaja, Uitkomst was dat, dat schitterende stuk van Heyermans. Door de gemeente
Amsterdam werd er toen een mo-
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nument onthuld, een borstbeeld van Heyermans, dat nog in het Vondelpark staat, en
daar moest Verkade dan een toepasselijk stuk bij spelen. Hij koos Uitkomst, dat
eigenlijk een van de allermooiste stukken van Heyermans is, met zo'n felle strekking.
Ik zag er toen meer uit als een jongetje dan als een opkomende jongedame. Ze hadden
immers mijn haar afgeknipt en toen hoefde ik alleen maar het pakje aan en ik was
een volledige jongen. Wij hebben het wel in erg korte tijd moeten doen, maar het
was wel een belevenis in je leven.
Later hebt u nog in dat stuk gespeeld, maar dan in een andere rol. Ik las namelijk
deze kritiek: ‘Opmerkelijk was haar kreatie van de Zwaan in Heyermans' “Uitkomst”.
Ja, dat is nog maar een 7 jaar geleden of zo iets. Toen hebben we dat eerst voor het
Holland Festival gespeeld. Voor mij was het biezonder leuk dat mijn zoon Jules toen
de rol van Jantje had en dat ik de rol van de Zwaan mocht spelen. Nou, dat is wat
hoor als je je eigen kind op je vleugels naar de sterren mag vliegen! Die scène komt
daar in voor. Ze hebben dat stuk zelfs in Parijs gespeeld in het Festival du Théâtre
des Nations. Natuurlijk zeiden de Parijzenaars die de affiche zagen: Qu'est ce que
c'est: ‘uitkomst’? We hebben in het teater Sarah Bernhardt gespeeld en dat was een
fantastische belevenis, hoor!
Maar dan krijgt u uw eerste Shakespearerol en dat is belangrijk geweest.
Nou, dat is een heel grote mijlpaal in mijn leven geweest nadat ik nog enkele kleine
rolletjes had gespeeld, o.a. in de Chapeau de Paille de l'Italie, onder Johan de Meester,
die toen net van het Vlaamse Volkstoneel in België kwam. Het was Johan de Meester
die me ineens opdroeg de rol van Ariël, de luchtgeest, te spelen in De Storm van
Shakespeare, vertaald door Martinus Nijhoff. Dat is dan misschien wel
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de grootste biezondere mijlpaal op die levensweg van mij geweest. Want Martinus
Nijhoff kwam eens een keer, op de tweede of de derde repetitie al, en dan hoor je
ineens ‘ting’ en alles verschuift ineens in je. Dat is wat ze dan ‘le coup de foudre’
noemen. Hij had het blijkbaar ook, want heel spoedig is dat opgebloeid tot een zeer
schone liefde, mag ik wel zeggen. Zijn moeder was net dood, waar hij heel veel
verdriet van had; zijn broer, van wie hij zeer veel hield, ging net vertrekken naar
Indonesië, toen nog Nederlands-Indië, en dat waren in die tijd afscheiden voor het
leven en dat is het ook bij hem geworden: hij is nooit teruggekeerd. Dus ik kon toen
echt nog heel veel voor hem zijn. Maar ja, na een tijdje kwamen er toch wel immense
grote moeilijkheden. Kijk, hij was 18 jaar ouder dan ik, hij was getrouwd en had al
een vrij groot zoontje. Ik was pas 18, hij was dus precies het dubbele, en op die
leeftijd is dat een enorme afgrond, die bijna niet is te overbruggen. Ik kan beter
zeggen: hij liep al een stuk vooruit op die levensweg en ik was er nog lang niet aan
toe om hem in te halen. Hij was een uniek dichter en ik wist eigenlijk nog maar
nauwelijks wat een gedicht was. Ik wist het wel, maar ik begreep het nog niet zo
goed. Hij was een ‘homme du monde’, hij had vrienden, vriendinnen en ik zat nog
altijd verankerd in die kokon van mijn huis, van mijn ouderlijk huis. En daar had ik
ook altijd geleerd dat als twee mensen van elkaar houden, ze met elkaar trouwen. En
dat kon niet, want zijn vrouw wilde niet scheiden en zo. Ja, het kon dus gewoon niet.
En dat heeft toen thuis enorme moeilijkheden en spanningen gegeven; moeder liet
me zelfs schaduwen door een detective. Hoe dikwijls heb ik niet moeten horen ‘que
je serais la mort de mon père’ en daar kon ik niet tegen. Ik begon pas een carrière
op te bouwen en... ja... ik kon op het laatste niet meer denken, ik kon mijn rollen niet
meer leren, ik stond te stuntelen op het toneel. Toen hebben we daar met mekaar
over gepraat en ik heb
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gezegd: Ik zal moeten kiezen, ik kan dit zo niet doen. We hebben toen afgesproken
dat we mekaar een half jaar niet zouden zien en dat hebben we ook gedaan, maar dat
half jaar is dan uitgegroeid tot 16 jaar. Ik bleef volkomen verpletterd, in mijn eentje
achter, want hij reisde onmiddellijk af naar Frankrijk of naar Italië, ik weet het niet
meer.
Enkele tijd later kwam ik in een stuk met Ben Royaards en ben op hem verliefd
geworden, maar dat was helemaal iets anders. Hij was een allerliefste man, die mij
weer een beetje op de begane grond bracht en die me weer wat rust in mijn leven
gaf. Ik ben toch van hem gaan houden en daar ik coûte que coûte uit het ouderlijk
huis weg wou, zijn we vrij snel met mekaar getrouwd en hebben ook vrij snel 2 zonen
gekregen. Het gekke is geweest dat ik dus Nijhoff 16 jaar niet gezien heb, hoewel
mijn vader in Zeeland in Zoutelande een klein zomerhuisje had, waar wij iedere
zomer zaten en Martinus Nijhoff op geen 10 km afstand ook een huisje had. En
hoewel we daar dus alle twee iedere zomer waren en er daar maar één wandeling
over het strand was of door een achterpaadje, hebben we elkaar nooit ontmoet.
Vóór hij afscheid nam, gaf Martinus me een beeldig antiekkistje met al onze
souvenirs: zijn brieven, mijn brieven, enfin, alles wat ik gekregen had. Dan gaf hij
me ook zó'n groot stuk luxe Franse zeep en toen zei hij daarbij: Als dit stuk zeep op
is, dan zien wij mekaar weer. Nou, dat ging allemaal als een relikwie in dat kistje.
Ik heb veel gereisd, veel verhuisd, we hebben 6 jaar in Antwerpen gewoond, we zijn
weer teruggekomen in Holland in de oorlog, we hebben midden in de hongerwinter
gezeten, dus we hebben alle ellende meegemaakt. Op een dag, toen alles weer een
beetje teveel werd - ik had dan zo ‘mon petit coin’ met dat kistje -, toen maakte ik
het weer eens open en haalde dat prachtige stuk zeep eruit en ik dacht: als ik me toch
bedenk dat ik iedere dag mijn arme kinderen af sta
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te schuren met iets van een schuurmiddel met Vim... - ho, dat mag je niet zeggen,
dat is reklame! - ...goed, met een schuurmiddel dus, terwijl ik zo een goddelijk stuk
zeep heb liggen, waarom gebruik ik dat toch niet? En dat zou Martinus gewild hebben.
Ik ben dat dus gaan gebruiken en zo na een week of zes kwam de bevrijding met alle
moeilijkheden en toestanden. Na een paar maanden kreeg Ben een aanbieding om
naar Den Haag te komen als direkteur in wat toen dan nog Hofstad Toneel heette of
het Haags Toneel of zo iets... Ik weet niet meer precies, hoe het heette. Maar ik zag
het al niet zo erg zitten, want hij moest daar met drie tegelijk direkteur zijn; dat is
altijd gevaarlijke ‘linke soep’, zeggen ze hier in Holland. Ik had zo met die kinderen
gesjouwd en die kinderen waren zo achterop gekomen met de school, dat ik gezegd
heb: laat me nou voorlopig naar Den Haag gaan - in die tijd was een engagement
maar 8 maanden of 6 maanden, nooit een jaar -, dan kunnen de kinderen tenminste
thuisblijven met iemand die voor ze zorgt. Ik schreef aan een vriendin: weet jij niet
iemand die een kamertje voor ons heeft waar we dus telkens zo een paar nachten
kunnen slapen, verder zullen we veel in Amsterdam zijn. Ik kreeg een brief terug:
ik heb een goede vriend en die woont in Den Haag en die zal jullie zeker willen
helpen want hij is een alleraardigste man. Dus wederom op een 13de - alles gebeurt
bij mij altijd op een 13de, al de goede zaken op een 13de - ga ik daar naar toe, ik bel
aan, wie doet me open? De zeep was op... Martinus! Toch net een sprookje, hé?
Inderdaad.
...En binnen 5 minuten... - u ziet dus weer dat de tijd die door mensen is vastgesteld,
dat dat niet waar is, hé -, die 16 jaar waren ineens vervaagd in 5 minuten. Ik was toen
in de faze gekomen waar ik hem had ingehaald, zou je kunnen zeggen. En zoals ze
zeggen: the milkman always
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rings twice, deze keer was ik toch niet meer terug te houden. Ik voelde nu dat ik het
kon opbrengen; het huwelijk met Ben was toch al min of meer de mist ingegaan en
zijn scheiding heeft geen enkele moeilijkheid opgeleverd. Ben is vrij snel hertrouwd
met Lea, een nichtje van Jos Gevers, en is dol en dolgelukkig met zijn tweede vrouw
geworden, veel gelukkiger dan met mij. Hij heeft ook weer twee zonen gekregen,
dus dat was allemaal prachtig. Maar bij Martinus en mij zat het allemaal weer veel
moeilijker. Zijn vrouw wou nog altijd niet scheiden en ja... ik werd dus, wilde ik bij
hem zijn, wel gedwongen om, zoals men dat vroeger noemde, ‘in ontucht te gaan
leven’. Tegenwoordig zeggen ze: ‘ik hok met hem’, ‘ik ben aan het hokken’. Maar
dat heb ik dus zeven jaar gedaan, ik heb zeven jaar met hem gehokt.
Dat is een intense belevenis geworden, want hij was niet alleen een groot
woordkunstenaar, hij was ook een enorme levenskunstenaar. Hij kon van het
gewoonste een feest maken. Als ik naar een klein dorpje of een stadje moest om daar
een avond te zingen, dan wist hij er altijd iets interessants bij te bedenken of ontzettend
lekker te gaan eten ergens. Het was altijd iets. In december 1951 stond zijn vrouw
eindelijk toe om te scheiden en wij trouwden op 3 april 1952. Martinus zei toen tegen
mij: Nu kan me niets meer gebeuren. Dat zijn uitspraken waar het lot blijkbaar niet
van houdt, want enkele maanden later, in januari 53, stierf hij binnen het half uur
aan een hartaanval en was het allemaal afgelopen. Voor mij was het vreselijk. Wij
waren net begonnen met ons hele leven te veranderen: ik zou met mijn werk kappen,
hij zou met mij buiten gaan wonen. Hij wilde absoluut weg voor hij 60 zou worden
want hij wilde geen jubilee, hij wilde niet gevierd worden en hij had één grote droom:
naar het Heilig Land te gaan: Jeruzalem, Bethlehem, waar hij allemaal zo schitterend
over geschreven had in zijn lekespelen en dat zouden we allemaal gaan
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doen... En dat wordt waarschijnlijk mijn allerdiepste en allergrootste vraag in het
hiernamaals: Waarom heeft dat nou niet gemogen? Waarom hebben we die droom
nou niet tot werkelijkheid mogen brengen en ben ik dus eigenlijk met iets volkomen
onvolledigs in mijn handen achtergebleven? Want het is iets dat ik nog altijd niet
kan verwerken. Het andere, daar leer je mee te leven, dat gat wat in je ziel geslagen
wordt bij zo'n dood, maar dit blijft voor mij nog altijd dat onvolkomene waar ik mee
achter ben gebleven.
Praat u nog wat over hem. Hoe was hij?
Dat is moeilijk te zeggen. Hij was een man met zo ontelbaar vele facetten dat je
iedere dag een andere man had, iedere dag was ik weer verbaasd over een geheel
nieuw aspekt in zijn karakter. Iedere bezoeker ging van bij ons weg met een andere
indruk van Pom, zoals hij genoemd werd. Hij had ook een enorm vermogen om naar
iemand te luisteren, zo erg zelfs dat die dan ook alles aan hem vertelde. En dan wist
hij het probleem wat besproken werd, op zo'n trefzekere en heldere manier op te
lossen, dat die bezoeker wegging uit het huis met het gevoel dat hij Martinus en
Martinus hèm volledig begrepen hadden. Hoe dikwijls ik na zijn dood van vrienden
of van zich vrienden noemenden, heb moeten horen, en ook in de kranten heb moeten
lezen, dat alleen zij Martinus Nijhoff ooit begrepen hadden... Nou, ik laat ze maar
in de waan.
Voor zijn eigen werk was hij heel moeilijk. Hij was echt een aarzelaar en was
alleen met gloeiende breinaalden achter dat schrijfbureau te krijgen. Hij had altijd
dezelfde uitvlucht: als ik maar eenmaal de eerste regel heb... Nou, die vond hij wel,
die eerste regel, maar die was nooit goed genoeg en die eindigde dan in een klein
propje in de prullenmand, wat ik dan daarna, als hij de kamer uit was, eruit viste,
natuurlijk weer gladstreek en bewaarde. Als hij wel

Joos Florquin, Ten huize van... 13

29
geïnspireerd raakte, en dat was heel moeilijk, dan moest ik als een Cerberus de deur
en de telefoon bewaken, want als er ook maar iemand gebeld had, dan was hij dolblij
want dan kon hij zich daarna niet langer meer koncentreren, beweerde hij... Als dat
dan wel lukte, als hij zich wel koncentreerde, dan ontstond wat ik altijd noemde ‘mijn
glazen man’. Ja, het klinkt een beetje gek, maar keihard was hij dan en toch heel
breekbaar. Hij stond dan voor zijn raam naar buiten te kijken, naar iets te luisteren
wat alleen hij hoorde, en dan keek hij naar die vogels en naar dat beeldje van ons,
dat fonteintje, en dan, ja, dan hoorde hij iets waar een gewoon mens niet bij kan. Ik
verliet dan pijlsnel de kamer en liet hem zo lang mogelijk alleen. Daar regeren
vooruitzien is, begon ik dan alvast iets lekkers voor hem klaar te maken. En dan
ineens, als een wervelwind, stond hij naast me, naast het fornuis en begon voor te
lezen wat hij geschreven had. Ik was natuurlijk verbijsterd wat voor schoons ik weer
hoorde, maar terwijl hij het voorlas, zag ik dan altijd die hand, een beetje kinderlijk
zo, alvast in de pan grijpen; het ene stukje wat lag te sudderen, verdween na het
andere en dan wilde hij vooral mijn kritiek horen. Als ik die dan een beetje aarzelend
had uitgesproken, liep hij weg. Hij had altijd enorme grootspraken van: ‘Had ik toch
maar talent! Schrijven is schrappen!’, allemaal van die prachtige volzinnen. Dan
ging hij weer verderwerken en ik kon dan natuurlijk aan een nieuw pannetje beginnen
want dat was helemaal leeg. En hij wilde wel graag leven als een vrije vogel, hij
wilde een vrij mens zijn, maar hij was toch het allergelukkigst als hij een taak te
vervullen kreeg waar hij een goed... hoe noem je dat nou...
...waar dwang achter zat?
Ja, niet dwang... discipline, waar hij grote discipline voor op moest brengen.
Bijvoorbeeld, de twee oorlogen is hij alle twee in dienst geweest en dat is voor hem,
dat kun je
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ook in zijn gedichten lezen, eigenlijk zijn gelukkigste tijd geweest; dat beantwoordde
aan iets van zijn wezen. Dat was ook zo bij Johan de Meester, voor wie hij jarenlang
kunstredakteur is geweest.
Senior...
Senior ja. Dat was bij de N.R.C. in Rotterdam. Martinus had een reuze zwak voor De
Meester en dus schreef hij die kritiek voor één mens, gewoon omdat Johan de Meester
hem dat gevraagd had. Maar die moest toch ook regelmatig een telegram sturen, zo
van: ‘Dichter uit de Spreeuwenlaan, hebt gij heden niet gedaan?’ Hij moest altijd
maar weer opgeprikt worden. Enne... Wat wou ik nou vertellen? Ook zijn tijd aan
het ministerie, dat zijn allemaal tijden geweest, dan zat hij in een gareel en dat vond
hij eigenlijk heerlijk.
Er was ook een groot kontrast bijvoorbeeld in zijn wezen tegenover de vrouw
naast hem. Hij kon dus vreselijk streng zijn en ja... dan was hij ver weg en plots
begon hij als een jongen baldadig te plagen. Hij kon ook vreselijk baldadig zo op
zijn knieën slaan van het lachen, terwijl zijn ogen ergens keken waar je hem niet
volgen kon. Hij verlangde eigenlijk van zijn vrouw dat ze een beetje een strenge
moeder zou zijn, maar hij wilde ook weer het volkomen onbevangen kind in haar
zien. Tegen mij zei hij altijd: Jij moet op je instinkten leven. En als er iets misging
dan zei hij: Jij hebt niet op je instinkten geleefd. Hij kon je ook heel onverwacht voor
een schilderij of iets heel moois brengen en zeggen: Wat vind je daarvan? En naar
wat ik zei, luisterde hij dan, dat vond ik zo merkwaardig, terwijl hij toch echt een
heel groot intellektueel was. Een van zijn vaste uitspraken was nog: het leven is altijd
nog gekker dan je denkt.
Hiermee zijn we een flink stuk op uw levensgeschiedenis
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vooruitgelopen. Laten we nog even teruggaan. U trouwde in 1931 met Ben Royaards.
U hebt twee zonen van hem. Zijn ze allebei akteur?
Nee, alleen Jules. René is in Amerika bij de T.V. Hij houdt zich daar bij de regionale
televisie bezig met allerlei technische dingen, het maken van commercials, het kopen
van stukken van de BBC en zo meer.
Met Jules is dat een hele geschiedenis geweest. Hij wou niet naar het toneel, ook
al kon je, toen hij twee, drie jaar was, al zien dat die jongen van talent bulkte. Maar
hij heeft er nooit aan gewild. Hij drukte zich, zoals dat hier heet. Als er op school
feestjes waren of stukjes werden gespeeld, deed hij er nooit aan mee. Ik begrijp het
wel: als je een vader en moeder hebt die altijd weg zijn en als ze er zijn, alleen maar
denken aan premières, dan is dat voor een kind natuurlijk vreselijk. Vader altijd aan
een schrijfbureau zitten te vertalen en ma altijd bezig met al de toestanden van de
chansons en van het toneel... Enfin, hij wilde niet. Toen kwam hij van het lyceum af
in Amsterdam, had een meisje en de familie vond dat hij studeren moest. Hij is toen
een tijdje geologie gaan studeren, maar dat is een enorme afgang geworden. Ik geloof
dat hij twee keer naar de zaal is gegaan, naar de lessen, en toen heeft hij het met het
studeren en het verkeren gedaan gemaakt. Dan moest hij soldaat worden maar werd
afgkeurd. Toen dacht ik: nou, laat hij dan die 18 maanden maar bij mij verdoen. Hij
is bij mij in Den Haag komen wonen en deed van allerlei wat: reed mij met de auto
en zo naar al de plaatsen waar ik spelen moest, - toen was Martinus al dood. Hij werd
dus zo'n beetje mijn rechterhand.
Op zeker ogenblik heb ik met Martinus Nijhoff een groep gemaakt om de
lekespelen te spelen, die hij ter nagedachtenis van zijn moeder had geschreven. Die
staan verzameld in Het heilig hout. Zijn moeder was een vrome
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vrouw die zelfs heilsoldaat was geweest. Hij had een grote verering voor haar. Op
15 augustus 1912 had ze hem een bijbel gegeven, die nu met Martinus in het graf
ligt. Daar had ze in geschreven:
‘Mijn zoon vergeet Mijne wet niet
Vrees den Heere, wijk van het kwade
Steun op uw verstand niet.
Vertrouw op den Heere met uw gansche hart.’

Martinus zelf heeft niet in God geloofd, maar hij geloofde wel in het goddelijke. Hij
was een enorme bijbelkenner en dat is goed te merken in die lekespelen, waarin hij
de figuren van Maria Magdalena en Petrus en vele anderen zo volmaakt tot leven
heeft gebracht en ze begrijpelijk gemaakt heeft voor de mensen.
Wij gingen dus naar al die kerken die spelen opvoeren met leken, want het was
verboden die met beroepsmensen in de kerk op te voeren. Nu zijn er bij de leken
soms wel goede spelers, maar allemaal kunnen ze niet goed spelen: er zijn gewoonlijk
twee of drie erg goede en de rest is van ‘een seinpaal links en een seinpaal rechts’,
zoals ik altijd zei. Als we dan zo een voorstelling in een kerk hadden gezien, zei
Martinus: Als dat nu toch eens kon zijn als in Oberammergau, daar wordt echt op
gewerkt. En dat die mensen het telkens weer doen. - Dat neemt niet weg dat uit die
lekespelers een paar grote aktrices zijn voortgekomen: Elisabeth Andersen en Henri
Orri hebben beiden gedebuteerd in de rol van Eva in De ster van Bethlehem.
Toen wouen ze iets doen om Martinus te gedenken; ze wouen een steen in de gevel
plaatsen. Gelukkig is dat niet gebeurd want dat huis is ook weer plat, is ook door de
vleesetende dieren omgehakt. Toen heb ik ter nagedachtenis van Martinus met moeite
een groep kunnen stichten, die Martinus heette. Het huis was groot genoeg en we
konden daar makkelijk repeteren. Ik had de technische leiding maar Jules was er dan
altijd bij, die moest de repetities leiden,
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die moest allerlei klusjes doen en dan was er altijd wel een speler afwezig, dus viel
hij in voor de rol. En toen we de eerste grote première hadden, in een kerk, toen bleef
de meneer die de bode zou spelen weg, omdat zijn vrouw het naar vond dat hij die
avond zou uitgaan - ja, dat doen dan debutanten: die hebben niet dat gevoel van eer;
als wij doodziek zijn, dan komen we nog - Jules moest dan wel de bode spelen en
hoewel ze allemaal anoniem optraden, - want ik wilde niet dat ze persoonlijk
beoordeeld werden - kreeg hij toch in alle kranten de vermelding: de biezonder goede
bode van Jules Royaards. Toen had hij het geroken, hij had toch gevoeld hoe heerlijk
het was en toen heeft hij ineens tegen me gezegd: Zal ik toch maar aan het toneel
gaan? Ik zeg: Nee, je gaat niet ‘toch maar’, je gaat aan het toneel omdat je het niet
laten kan. Als je een meelopertje wordt, is het een ramp. Toneel is gulzig, vraagt
alles en je moet ook alles kunnen. Geloof vooral niet in het sukses want dat is wind,
het blijft niet en het wordt vergeten. Iedere avond beleef je drie uur iets anders, want
het is nooit twee keer hetzelfde. Het is iedere keer een ander publiek en je moet er
elke keer naar tasten. Ik ken geen triester iets dan akteurs, die ook dat vreselijk zware
vak moeten ondergaan. Ik zeg altijd vak, maar als het een vak was, dan deed ik het
niet, want een vak bestaat uit arbeidsuren en al dat soort dingen en een goede betaling,
nou, dat is er allemaal niet bij aan het toneel. Het is een roeping, je moet het niet
meer kunnen laten. Toen is hij eksamen gaan doen voor de toneelschool en toen was
het precies hetzelfde gevoel dat ik heb gehad toen ik op die lagere school in dat kleine
snertstukje stond, dat ik ineens, hoewel het toneeltje zo armoedig was, dat ik ineens
voelde: dit is mijn eiland! Alleen op zo'n eiland zal ik kunnen leven en ademen. En
dat heeft hij ook toen gehad. En ik moet zeggen dat ik grote vreugde aan hem heb
beleefd. Hij is een verrukkelijk akteur. Wat ik zo leuk aan hem vind: als
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hij speelt, vergeet ik helemaal dat het mijn zoon is en als ik dan in de pauze hoor:
‘Oh, mevrouw, wat is uw zoon enig!’, dan denk ik: ja, dat is mijn zoon, dat was ik
helemaal vergeten. Ik moet zeggen dat ik ook een paar regies van hem buitengewoon
goed vond; het stuk b.v. dat nu gaat, de Venetiaanse tweeling, dat is een vreugde om
naar te kijken.
Hij is ook de kleinzoon van de grote Royaards. Hebt u die ooit gekend?
Nee, die hebben we geen van allen gekend. Ik was net op de toneelschool en een van
de eerste daden, die buiten de klas lagen, was dat wij de begrafenis van de grote
Willem Royaards moesten bijwonen. Toen is het lied van de ‘Eerde’ uitgevoerd door
Iona Dourigot als zangeres. Ik had hem graag gekend, hoor! Want dat is een man
met een ‘level’ geweest en die kom je niet dagelijks tegen. Dan voel je je echt heel
goed.
Wat is er verder gebeurd met de groep Martinus?
Na vijf jaar is de groep de mist ingegaan bij gebrek aan tijd en geld: er was geen cent
beschikbaar om het werk van Martinus Nijhoff te laten uitvoeren.
Dat is weer een stuk levensverhaal apart. Maar we staan nog altijd in het begin van
uw carrière. U speelde vóór de oorlog bij Verkade en Van Dalsum. Wie heeft het
meest voor u betekend?
Als toneelleider Van Dalsum. Als die mij gevraagd had: ga onder de tram liggen,
dan had ik het ook gedaan. Hij was een groot toneelhervormer, die zich van Verkade
heeft losgemaakt en naar Arnhem is gegaan, waar hij alle soorten biezondere stukken
heeft opgevoerd op een heel andere manier dan men gewoon was. Hij had een hele
andere waarheid en bracht het toneel op een hoger niveau. Verkade
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was groot in de komedie, maar hij was niet de man van grote voorstellingen. Maar
als mens had ik meer aan Verkade, omdat hij minder groot was en je ook hielp als
mens. Van Dalsum daarentegen haalde het uiterste uit je maar er gebeurde dan ook
iets. Hij was voor mij de grote magiër. Hij bracht De komedie van het geluk en als
ik in dat stuk de knop van een deur had mogen spelen, dan had ik het ook met beide
handen aangenomen.
En daarna is ‘De storm’ gekomen.
Die van Shakespeare bedoelt u toch? Verkade had de hoofdrol en stuurde heel het
stuk in de puree omdat hij zijn rol niet kende: hij kon namelijk geen tekst meer leren.
Toen hij dan op een ogenblik zegde: ‘Weerloos kom ik voor u staan’, steeg er uit het
publiek een krachtig gejouw op. Zijn tegenspeelster was Loudi Nijhoff, die de hele
avond met een zweepje over het toneel liep. Daar heeft ze hem toen achter het decor
mee bont en blauw geslagen. Ik geloof dat ook Jan de Hartog daarin nog heeft
meegespeeld. In elk geval had Moulard de decors gemaakt. Die waren trouwens
levensgevaarlijk.
U hebt meer Shakespeare gespeeld?
Later in Antwerpen, o.m. Puck in Midzomernachtsdroom. Dat was de eerste regie
van Ben Royaards. Dan ook Celia in As you like it, waarin ik tot mijn groot verdriet
Rosalind niet mocht spelen. Nog zo een vraag voor het hiernamaals: Waarom moesten
de mooie rollen altijd gaan naar de mensen met ‘Vitaminen R’? U mag gerust relaties
begrijpen.
Voor het antwoord zult u geduld moeten hebben. U hebt ooit eens gezegd dat het
veel moeilijker is boulevardtoneel te spelen dan Shakespeare. Waarop steunt dat?
Het gewone blijspel, dat men minder acht dan Shakespeare, vertrekt al met een
handicap dat het minder goed is ge-
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schreven, - laat Feydeau nu een uitzondering zijn. Shakespeare is zo schitterend
geschreven dat je hem er doorhaalt als je een beetje verstand hebt van praten en
spelen. Celia is niet moeilijk te spelen: die tekst is zo goed dat je hem alleen hoeft
te zeggen. Maar bij een blijspel krijg je een kanevas. Daar moet je zelf veel uithalen.
Als je een stuk in handen krijgt, zeg je vaak: het gegeven is wel aardig maar... Dat
betekent eigenlijk dat je de tekst zelf moet aanvullen. Dat is ook zo met het chanson.
Om het te halen, moet je een goede tekst hebben. Als ik uit een tekst meer probeer
te halen, hoor ik wel eens zeggen: Ze is weer aan het kabaretteren! Alsof dat
minderwaardig zou zijn.
U komt dan bij een toneelgroep in Deventer.
Laten we daar maar vlug over heenglijden, want dat is het zwartste jaar in mijn leven
geweest: kunst brengen in de provincie is ook niet alles en als je dan met een koppige
direktie hebt te doen, gaat het helemaal niet meer. Ik kan fysiek tegen veel maar als
het psychisch te zwaar wordt, stort ik in mekaar.
Laten we dan proberen een vrolijke klank te laten horen: Antwerpen 1936. Welke
kleur heeft die herinnering?
Een fantastische! Kijk, ondanks al die grote leiders in Holland, was het toch heel
moeilijk om daar je hoofd boven water te houden. Toen Ben en ik nog maar 4 jaar
daar aan het toneel waren, hadden we al drie faillissementen meegemaakt. Ik bedoel
niet van ons, maar van de troepen. Want dat was dan nog allemaal improvizatie, er
was geen subsidie, er was nog allemaal niks. Maar in Antwerpen, dat wij nog helemaal
niet kenden, was een man, namelijk Joris Diels, en dat was een man die openstond
voor alles! Hij was toen nog een jonge, vitale vent en dat was nou werkelijk waar:
alles wat in Holland niet mogelijk was, dat kon daar. Diels vroeg voornamelijk Ben
Royaards, want Gilhuis
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ging daar weg en Ben werd in zijn plaats geëngageerd. Eigenlijk mocht ik daar niet
bij, want Diels had al vrouwen genoeg, op het toneel dan. Hij vroeg dan aan Ben:
Wat zou jij willen doen? Midzomernachtsdroom regisseren! Schitterend, zei Joris,
daar openen we het seizoen mee! Omdat hij geen vrouwen erbij mocht halen, kreeg
ik maar meteen de rol van Puck, wat eigenlijk een mannenrol is. Dat is ook weer een
groots gebeuren geworden, met een vol orkest en de muziek van Mendelssohn. Ik
zal het nooit vergeten, op de eerste avond, die van de première: ik moest dan ineens
achter een boom verschijnen en dan zag ik die zaal en ik weet dat ik meteen dacht:
‘Ik zaain der gere baai!’ Je mag zeggen dat het een grote triomftocht is geworden.
Dan vroeg Joris weer: Wat zou je nog willen doen? Ja, de Lucifer van Vondel.
Schitterend! We hebben net een Vondelherdenking, jij doet Lucifer. Enfin, alles kon
daar altijd, hè. En daarbij, ik vind Antwerpen... ‘c'est une ville qui vous ouvre les
bras’, ik ben daar altijd dolgelukkig geweest. We hebben ons daar doodgewerkt,
hoor, want we hadden iedere week een première en dat was heksenwerk. Dank zij
Joris is het dan om de twee weken geworden. Daar kwam ook bij dat, als je modern
speelde, je voor alles zelf moest zorgen, zodat je veel tijd verloor met achter kleren
te trotten. Maar Antwerpen is een heerlijke stad. Maar ja, je had er een raison d'être
en dat is nou altijd wat je zo vreselijk nodig hebt: dat je ergens nodig bent.
U bent 6 jaar in Antwerpen geweest. Wat zijn uw topprestaties daar geweest?
Topprestaties! Ik heb daar zo verschrikkelijk veel gespeeld dat ik niet eens meer
weet hoe het allemaal heette of hoe het allemaal was. Nou ja, je leeft kort. Maar ik
heb daar in veel kluchten gespeeld. Ik had namelijk wel onmiddellijk de naam van
het ‘zotteke’ te zijn. Die moet het ‘zotteke’ uithangen, zeiden ze. Als je dat etiket op
je krijgt, raak je
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het ook niet meer kwijt. Daar kwam dan ook bij dat ze met die kluchten en die
blijspelen erg veel geld verdienden en dat geld had Joris dan weer nodig om zijn hele
grote voorstellingen uit te brengen. Dus werd ik maar in al die kluchten gedouwd...
We hebben daar ook een eigen stuk opgevoerd gekregen. Ben Royaards en ik hadden
in Nederland nog een stuk gemaakt naar het boek Pinocchio. Toen we drie jaar in
Antwerpen waren, zei Joris Diels: Ik zou een stuk voor kinderen willen hebben voor
de kerstdagen. Toen zeiden wij: Wij hebben een stuk, zelf geschreven. Dan proberen
we dat, zei Joris. Dat had je met Joris: hij stond voor elk idee open en alles kon. Hij
zette werkelijk alle deuren voor je open. Ook voor hem ga ik onder de tram liggen.
Hij was een positieve man, die bezielde, uit je haalde wat er in zat, je op de reels
zette. Hij is een grote vent, ook al wordt hij hier nauwelijks geaccepteerd.
Met wie hebt u daar nog gewerkt?
Met Jos Gevers, die een geweldig akteur was. Remi Angenot, Robert Marcel, die
geen kleine jongen was, Eduard Deleu, die ofwel mijn minnaar of mijn man was, en
dan Jeanne de Coen, die een schitterende aktrice was. Ik geloof dat ze bijna analfabeet
was, maar als die op het toneel stond en alle registers opentrok, dan was dat groots.
Een formidabel natuurtalent. En dat was weer knap van Joris: hij duwde die mensen
niet in de intellektuele hoek. Hij zette die vrouw op de plaats waar ze goed was.
Hij was ook een man met veel humor. Ben Royaards was een zeer somber man,
maar Joris kon hem zo aanpakken dat hij er alles van gedaan kreeg.
Naar verluidt, en u hebt het trouwens al een paar keer bewezen, hebt u daar perfekt
Antwerps leren spreken.
Nou ja, perfekt, als dat eens waar mocht zijn. Ik had het dolgraag geleerd, want ik
vind het zo'n enige taal! Maar
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het mooie was dat Joris Ben had laten komen als voorbeeld, hij wilde een uniform
Nederlands op het toneel hebben, dus niet met Mechels en ook geen Antwerps, het
moest gewoon zuiver Nederlands zijn. Wij waren dus daar als voorbeeld. Ze verweten
mij trouwens altijd dat ik van dat teetafeltjes-Nederlands sprak! Ik vond dat Antwerps
echter zo verrukkelijk, dat ik na twee weken beter Antwerps sprak dan zij Nederlands.
Ik heb het toch dikwijls geprobeerd en er nog sukses mee gehad ook. Het was wel
van ‘amaai m'n voeten’, ‘oewen oitleg is goe’ maar de ‘spiklotie deugt niet’, zeggen
ze dan.
Nu moet dat Antwerps van mij toch niet je dat zijn. Ik heb onlangs in De verlossing
gespeeld van Elsschot en daarin moest ik Vlaams spreken. Marthe Gevers zat er ook
in en ze zei me dat mijn dialekt op niets leek. Het deed me nog verdriet ook, want
ik dacht dat ik het kon.
Dialekt spreken werkt vaak als komisch element. Lachen is voor u duidelijk geen
zonde.
Integendeel, ik vind lachen een levensnoodzakelijkheid. Na mijn grote verdriet, toen
ik dacht dat ik nooit meer zou kunnen lachen, was het eigenlijk zo'n verademing als
ik dat langzaam maar weer eens kon. Ik zeg altijd: als je geboren wordt, dan geven
ze je een klap op je bips, want dan moet je aan het huilen gebracht worden; maar ze
moesten die kindertjes veel liever maar meteen gaan kietelen, zodat ze gierend van
het lachen in hun wieg terechtkomen. De mensen zeggen altijd: een kind lacht pas
op zijn zesde week en dan zijn het nog krampjes, zeggen ze dan...
Wat doet u op 10 mei 1940?
Met de hele troep naar Frankrijk gaan, met 16 mensen. We zouden daar voor de
soldaten aan het front gaan spelen. Bob Storm, die de decors schilderde in de
schouwburg, zei: Ik ga er vandoor. Ik heb een vrachtwagen zonder dak
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maar met een handrem. Willen jullie mee? Dat had een sneeuwbaleffekt: iedereen
wou mee. Maar dat waren allemaal akteurs zonder kinderen. Ik alleen had er twee.
Ik heb toen alle sprookjes verschoten, die ik kende. We zijn in Frankrijk meer dan
drie maanden gebleven. Ze zijn Joris daar komen halen omdat er opnieuw toneel
gespeeld moest worden in Antwerpen. Maar Ida mocht niet meer spelen. We hebben
dan in de Kipdorpschouwburg gespeeld, maar het was niet meer zoals vroeger: het
feit dat Ida niet mocht spelen, bedierf de sfeer. Als de politiek zich met de kunst
bemoeit, laat dan alle hoop varen want dan komen grote wiggen tussen de mensen
inzitten.
*
Het Lievevrouwebeeldje in de zitkamer op de benedenverdieping is een herinnering
aan Antwerpen.
Natuurlijk spreken er ook dingen van Martinus Nijhoff.
Dit portret van hem werd door Chris de Moor geschilderd. Er werd later een
postzegel van gemaakt.
Deze Engelse klok komt van de moeder van de dichter en dit schilderij. Parijs
onder de regen, komt eveneens van de familie Nijhoff.
Dit schilderij, waarop Le fiacre staat, had Martinus Nijhoff nog gekocht voor zijn
dood. Aan de schilder Jan van Heel had hij opdracht gegeven het te bewaren tot op
de verjaardag van zijn vrouw.
De boekenkast zit in de vroegere bedstee en dit zijn de foto's van de kleinkinderen.
Deze stormlantaarn dient om wat sfeer te brengen als er een partijtje is en aan deze
muziekdoos vertelt de gastvrouw al haar verdriet.
*
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U bent dan ineens beginnen zingen. Zo maar. Hoe kwam u ertoe? Hoe ontdekte u
uw talent?
Nog zo een verhaal. Iedere oorzaak heeft een gevolg. Toen wij terugkwamen uit die
Franse vlucht, was Antwerpen al helemaal leeggeplunderd en alles wat er nog aan
eetwaren was, was verstopt om later duur verkocht te worden: je kon praktisch nog
alleen panharing krijgen. In Holland, alhoewel alles op de bon was, kon je eigenlijk
nog heel veel krijgen. We hadden daar in dat Frankrijk al honger geleden en daarom
heb ik toen mijn kinderen onder het prikkeldraad door gesmokkeld en ze naar mijn
moeder in Haarlem gebracht. Wat natuurlijk niet mocht en als ‘den Duits’ me gepakt
had, dan zat ik hier misschien niet meer. Dat zou voor een paar maanden zijn maar
dat werden er meer. Op zeker ogenblik werd dat mijn moeder een beetje te veel en
ze schreef mij of ik ze toch maar terug wou komen halen, want ze hield dat niet vol.
Maar ze wilde tot geen prijs dat ik weer onder het prikkeldraad door kwam, want
daar was ze zo bang voor en ik moest die kinderen ook weer fatsoenlijk mee
terugnemen naar Antwerpen.
Nu moest je in die tijd om naar Nederland te gaan een Ausweis hebben en die kon
je alleen krijgen als je een geldige reden had, namelijk werk. Ik schreef naar Cor
Ruys, die in Scheveningen zomers altijd een kabaretje had, een brief met het verzoek
mij een gefingeerd kontrakt te bezorgen, zodat ik over de grens kon. Die zond mij
een schitterend kontrakt en daarmee kreeg ik inderdaad een pasje, maar Ben niet.
Ik was evenwel nog geen twee dagen in Haarlem of d'r staat een levensgrote Duitser
voor de deur, die zegt: U moet onmiddellijk naar Den Haag naar kommandant Ehrfort
op de Propagandastaffel. Mijn moeder stond er handenwringend bij, want die dacht
dat ze me nooit meer zou weerzien. Ik er dus naar toe. Ik kom daar binnen en een
Duitser
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wijst met een groot Wagneriaans gebaar op een affiche, die daar hing van Cor Ruys
en hij zegt: ‘Sie sollen die deutsche Armee nicht an der Nase herumführen. Wo stehen
Sie?’ Ik stond natuurlijk niet op die affiche! Nou ja, je bent aktrice of je bent het niet;
dus ik begon van: ‘Ach, dat vind ik nu toch niet aardig van hem dat ie vergeten heeft
me daar op te zetten, het is toch heel belangrijk wat ik doe.’ En zo... Of ze me geloofd
hebben, weet ik niet maar hij zei in ieder geval dat ik nu kon gaan, maar dat er scherp
op me werd gelet. Dus ze gingen mijn gangen gewoon na.
Ik ren naar Cor Ruys toe, die meteen in de paniek kwam, want die zei: Kijk es,
niet jij maar ik ga erachter want ik heb dat valse kontrakt geschreven. Doe in
godsnaam mee! Ik zeg: Natuurlijk niet, ik heb altijd alleen maar rollen gespeeld. Hij zegt: Kan je niet wat zingen? - Zingen? Nee, ik zing thuis wel eens in mijn
badkamer, maar ik kan niet zingen. Wanneer is de première? - Over drie dagen!
Nou, ik terug naar Haarlem. In de trein dacht ik: daar is Pierre Verdonck, - die dus
later mijn begeleider is geworden - die kende ik al vanaf mijn vierde jaar, die kan in
elk geval begeleidende muziek schrijven. Ik ben eerst bij mijn moeder in de kast
gaan snuffelen en daar vond ik wat liedjes van Béranger, van wie ik wel het liedje
kende waarop ik werd gewiegd, Le fiacre... Ja, ik werd nogal hevig gewiegd. Met
die liedjesteksten ben ik naar Pierre gerend. Ik zeg: Pierre, kan jij wat muziek voor
mij maken? Kan jij op die tekst van Béranger wat muziek maken? Zegt hij: Nee, dat
heb ik nog nooit gedaan. Ik zeg: Nou, ik heb nog nooit gezongen! Ja, zei Pierre,
wanneer moet dat af? Nù, ja nù! Zegt hij: Geef me de nacht. - Dat's ook heerlijk als
een man dat tegen je zegt! - Maar goed, dus ik naar huis. Hij heeft dan de muziek,
beeldschone muziek gemaakt en die kon ik de volgende ochtend ophalen en er
rechtdoor mee naar Scheveningen gaan, want daar was dat
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kabaret. Daar ben ik gaan repeteren en drie dagen later heb ik daar staan zingen; vier
liedjes, begeleid door twee vleugels en ja... dat is toen meer voor mij geworden dan
een liedje zingen! Want daar is toen ineens een hele andere wereld voor mij
opengegaan. Kijk, zo lang ik aan het toneel was, en ik heb heerlijk gespeeld hoor en
graag gespeeld, heb ik zo vreselijk dikwijls een gevoel gehad van... dat ik niet tevreden
was, dat iets ontbrak. Dan dacht ik: wat is het nou toch? Ik blijf zo met mijn benen
op de begane grond staan. Het komt niet van de vloer af. En met die chansons begreep
ik ineens dat het dit was wat ik altijd had gemist. Kijk, in zo'n chanson moet je een
situatie of een karakter uitbeelden, moet je sublimeren, want je zit ook vast aan een
ritme, aan een melodie. Het wordt dus een eigen iets en dat is heel anders dan een
rol, waar je gewoon in huis, tuin of keuken bent en met mekaar praat. Zo'n chanson
is een zeepbel, die gaat de lucht in. Ook had ik ineens het gevoel: ik kan mijn vleugels
uitslaan, dan!
Dat heeft toen zeer veel gevolgen gehad, want Ben Royaards voelde toen al dat
ik een weg opging waar hij mij niet wilde volgen, of niet kon volgen. Dat was
helemaal zijn genre niet. Hij heeft me toen gezegd: Je moet kiezen tussen je liedjes,
je chansons en mij. Nou ben ik een ram, dan moet je natuurlijk niet vragen wat het
antwoord was. Ik kies de liedjes, heb ik heel hooghartig geantwoord. Ik heb daar in
Den Haag veertien dagen gezongen en dan nog twee weken in Amsterdam en de
kritieken waren juichend. Niet dat dat nou zó..., maar toch. De hele reaktie was erg
positief. Maar ik had een kontrakt in Antwerpen, dus ik moest mee terug. Ik ging
weer gewoon naar de begane grond.
Welke liedjes hebt u daar dan gezongen?
Dat was Le fiacre, waar ik dus op gewiegd was, dat was dus niet zo moeilijk; dan
Madame Arthur, Les belles
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manières en Les cinq étages. Meer waren het er niet, maar het was zo'n ‘bang’ ineens!
Dan gaat u weer naar Antwerpen en komt opnieuw bij Joris Diels.
Ja, maar het was daar niet zo prettig meer. Er was natuurlijk met mij zeer veel gebeurd.
Het waren moeilijke tijden, we hadden weinig te eten, je moest op fietsen naar buiten
levensmiddelen gaan zoeken en alles was even duur; zelfs die eeuwige panharingen
waren vreselijk duur. Ik was natuurlijk van binnen niet meer tevreden. Ik had dit
geroken. De eerste maanden ben ik incognito te Brussel in Le Poulailler gaan zingen,
dat was een heel klein nachtkabaretje. Ik ben daar onder de naam Georgette Aubépine
gaan optreden, want ik wilde mezelf testen. Ik dacht: kijk, in Holland was ik een
bekende aktrice die ging zingen, maar nu wil ik gewoon zo pats voor de leeuwen
worden geworpen, zingen voor mensen die daarbij zitten te drinken en dingen zeggen
als: Oh, elle n'est pas mal la petite. Dat is in zoverre een katastrofe geworden, dat ik
helemaal niet geschikt was voor dit soort ambiance, waar de mensen door zaten te
praten en men vond mij onmiddellijk een ‘emmerdeuse’, omdat ik wilde dat de zaal
stil was als ik zong. Dat gebeurde natuurlijk niet. Daar kreeg ik trouwens de raad zo
vlug mogelijk een rijke minnaar te nemen. Natuurlijk heeft iemand mijn foto's zien
hangen voor de deur; ze hebben Joris gewaarschuwd en het zat er tegen.
Toen heb ik steeds meer onenigheid gekregen omdat ik van binnen ook niet
gelukkig was. Onenigheid krijgen is altijd een enorme injektie. Toen ik dan eens een
hele grote ruzie met Joris kreeg, die hoofdzakelijk over het geld ging, toen heb ik
ineens iets gedaan waarvan je later zegt: hoe ben je daartoe gekomen, hoe heb je dat
gedurfd? Ik ben namelijk naar de Cercle Artistique gelopen, het Koninklijk
Kunstverbond, dat vlak naast de schouwburg lag, heb daar
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een zaal gehuurd, (- waar gaat ge het halen, hé, zeggen ze in Antwerpen! -) en daar
afgesproken dat ik op 13 november, weer een dertiende, daar zou zingen. Maar ik
had, nou ja, drie of vier liedjes, dat was mijn hele repertoire! Ik moest daar dringend
wat bij vinden. Ben was radeloos. Ik zie hem nog staan en zeggen: Jij stort je hele
gezin in de ellende! Maar ja, als ik iets voorhad... Quand j'ai quelque chose dans la
tête, je ne l'ai pas autre part, dat zei mijn moeder ook altijd. Ik heb toen Lode Backx
aangetrokken, toen een soort muzikaal genie, die was net van de school, van het
konservatorium af. Wij hebben inderdaad op 13 november 1942 een hele avond
gegeven, in de koudste nacht van de eeuw, in een zaal waar niet gestookt mocht
worden en waar je van de kou je adem kon zien. Maar het grote publiek was er en
dat kwam omdat in die tijd alles zo anders lag. Het Franssprekend publiek kwam
niet meer naar de K.N.S. Wat tot gevolg had dat de zaal voor mij was uitverkocht. Er
was ook niet zoveel in de oorlog. Het werd ‘un succès fou’. J'ai eu de la veine!
Maar in Antwerpen heb je nou altijd de situatie dat de mensen altijd willen dat je
met een nieuw programma komt. Met stukken is dat al moeilijk. Maar dat vind je
toch nog altijd en als je maar mensen hebt om het te spelen, dan gaat het. Maar met
het chanson ligt dat anders. Dat kost maanden zoeken, de teksten moeten gemaakt
worden, alles moet zorgvuldig worden voorbereid. Ik had maar 6 of 7 mensen om
me te helpen. Ben Royaards heeft voor mij vertaald en heeft me echt geholpen, ook
al zei hij: Je moet kiezen tussen je liedjes en je man. Hij was eigenlijk een beetje
jaloers op die liedjes omdat ze te veel beslag op me legden. Ik heb dan voorstellingen
gegeven in Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk, maar als je daar nog eens wou optreden,
moest je ook met een nieuw programma komen en dat was echt niet op te brengen.

Joos Florquin, Ten huize van... 13

46
Maar u bent dan weer naar Nederland gaan optreden.
Ja, in 1943 zijn we weer naar Holland gegaan en daar was de situatie dan weer
helemaal anders: om daar op te treden, moest je lid zijn van de Kulturkammer en als
je daar lid van werd, moest je al doen wat de Duitsers wouen en daar had ik geen zin
in. Toen werd ik uitgenodigd bij huiskoncerten, waar mensen dus samenkwamen in
een privé-huis om naar muziek of voordracht te luisteren. Daar kwam je al triest in,
maar ten dode bedroefd kwam je er weer uit. Daar gingen ze dan het Wilhelmus
voordragen en Muren, muren rond mijn hart. Dan zat ik daar en dacht: je zou eigenlijk
eens iets moeten doen waarmee je ze er uithaalt en ik dacht weer aan die chansons
die maar te rinkelen zaten in mijn hoofd. En toen heb ik een programma gemaakt
voor zo'n huiskoncert en dat is ook weer fantastisch gegaan. Ik heb op de gekste
sinaasappelkistjes staan zingen voor de meest diverse mensen. Ik trad ook op buiten
Amsterdam, waar ik voor eten zong, en na afloop kwam ik uit de kop van
Noord-Holland met zes flesjes melk aan mijn stuur. Het was de hongerwinter en
mijn kinderen kregen dan die zes flesjes melk te drinken. Dat is dus ook een
fantastisch gebeuren geworden, want ik heb het inderdaad beleefd dat mensen me
zeiden: Mevrouw, we hebben vanmiddag de oorlog vergeten. Nou, dat vind ik toch
wel het grootste kompliment dat ze je kunnen geven. Van raison d'être gesproken.
De frivoliteit kan dus wel erg nuttig zijn. Niet alle chansons zijn frivool!
Ik dacht dat het toch uw specialiteit een beetje was, het frivole chanson.
De chromosomen en het etiket! Ben Royaards had evenveel talent maar dan in het
ernstige genre, het type van Don Carlos. Hij werd in de lichte komedie dan ook
moeilijk aanvaard. Met mij was het juist omgekeerd: in een ernstig
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stuk namen ze me niet. Een komische rol gaat me makkelijker af. Ben Royaards was
de viool, ik de piccolo-fluit. Ik kan geen cello spelen maar wel fluiten: op een fluit
speel je frivole liedjes. Het is heerlijk mensen te laten lachen, het is een geschenk
van God.
Dan zijn er ook de omstandigheden geweest. Ik heb me beperkt en dat komt weer
omdat het oorlog was. Je kon nergens Franse muziek krijgen, je had geen
grammofoonplaten, je kon niet even naar Parijs toe om daar eens te gaan zoeken op
de Quai des Bouquinistes of zo. Ik heb het moeten halen uit wat er bij mijn moeder
in de la lag en dat waren toevallig een paar albums van Yvette Guilbert, maar die
zijn ook allemaal lang niet frivool hoor! Ook zij is begonnen in wat ze een ‘caf'conc’
noemen, in die café-concerts waar de mensen al drinkend zaten te luisteren naar
liedjes en muziek en daar heeft ook zij liedjes moeten zingen ‘sur l'air de tralalaire,
tralala!’ Ze heeft nummers als Le fiacre en Monsieur Arthur populair gemaakt. Maar
toen heeft ze op een goeie dag gezegd: ‘Ou je chante mes chansons, ou je ne chante
pas.’ Ze nam dan de oude Franse chansons populaires op haar repertoire en om die
te vinden, is ze door heel Frankrijk gereisd om ze in hun autentieke vorm op te
tekenen in boerderijen en kloosters. Ze heeft heel haar leven geijverd om het chanson
te doen herleven. Zij heeft ook ontdekt dat liedjes reizen: Malbrough s'en va-t-en
guerre is in heel de wereld bekend: er bestaat zelfs een oude Arabische versie van.
Dat is ook het geval met Au clair de la lune, dat Lully heeft gemaakt terwijl hij in
de soep roerde. En dan is ze recueils gaan maken, die eenvoudig schitterend zijn: die
verzameling van La légende dorée b.v. staat vol prachtige liederen, die ik later
allemaal in mijn kerstprogramma heb verwerkt. Magnifieke liederen, hoor. Ik heb
ook in die tijd een lied van Botrel gezongen Les cloches d'Is: dat gaat over een kerk
die verzonken is en dan komt de bevrijding en dan gaan de klok-
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ken luiden. Dat zong ik altijd om ze er bovenop te krijgen. En toen na de oorlog...
Dan is eigenlijk de grote doorbraak gekomen.
Toen is inderdaad de grote doorbraak gekomen. Eigenlijk wou ik er in 1945 mee
ophouden en daarom wou ik in Amsterdam een afscheidsvoorstelling geven. Vooral
dan voor die mensen van de huiskoncerten. Ik huurde de kleine zaal van het
Concertgebouw en Pierre Verdonck, die bij mij ondergedoken had gezeten, begeleidde
me. De zaal was ook alweer meteen uitverkocht en daar kreeg ik iets wat ik die hele
tijd niet had gehad: pers! De kranten schreven entoesiast dat ik zo een gebeuren was
en de aanbiedingen vlogen mij om de oren, want al die verenigingen, die onder de
oorlog op non-aktief hadden gestaan, gingen weer aan de slag. En dat is dan zestien
jaar geworden en de hele wereld.
Inderdaad. Parijs, Rome, Denemarken, Noorwegen, Canada, Amerika en noem maar
op. Waar had u het meest sukses?
Heel gek: in Parijs. Je zal nou zeggen: hoe bestaat het? In Parijs zijn zoveel groten
en zoveel goeden en dat nog met prachtige stemmen, wat ik ook nooit heb gehad.
Ze spraken daar dan van une diseuse à voix: toi, tu es une diseuse, zeiden ze, maar
ik was een diseuse sans voix. Ik bedoel daarmee dat ik toen nog helemaal niet kon
zingen, dat ik het allemaal nog moest leren. En daar in Parijs heb ik in een echt
kabaret van la bonne chanson française gezongen en weet u wie me daar ingeleid
heeft? De oude Léon Xanrof, de auteur van Le fiacre, van wie ik dacht dat hij al lang
wijlen was, want met dat liedje had Yvette Guilbert rond 1890 al haar debuut gemaakt.
Ik ben een paar keren bij hem thuis geweest en toen zei hij me eens: Maintenant vous
allez me chanter mon fiacre. Ik dacht toen: kon ik
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nou maar door die grond wegzinken. Toen heb ik daar, begeleid door Pierre op een
niet gestemd ouderwets pianootje met twee van die kandelabers, Le fiacre gezongen.
Xanrof heeft toen gezegd: J'ai deux femmes dans ma vie, deux chanteuses, Yvette
Guilbert et vous. C'est dommage qu'on s'est rencontré si tard. - Dat is wel een
gebeurtenis in je leven, hoor.
U hebt er nooit aan gedacht in Parijs te blijven?
Ik heb in elk geval de bekoring gehad, want het sukses was daar zo foudroyant, dat
ze me vroegen daar te blijven. Maar ik ging toen met Martinus trouwen en hij vond
dat idee niet zo leuk. En toen Martinus stierf, toen was ik ten eerste volledig van de
kaart en ja, ik had dan ook mijn twee kinderen die ik toch helemaal in mijn eentje
groot moest brengen.
Hoe stond Martinus Nijhoff eigenlijk tegenover deze kleinkunst?
Voor mij erg leuk. Dat was een materie die hij nog niet kende. Hij was een dichter,
dat was heel wat anders, hij kon ook heel slecht verdragen dat een gedicht op muziek
werd gezet. Dat is dubbel op, daar houden dichters niet van. Maar het chanson heeft
hij enig gevonden. Hij heeft er zich soepel en entoesiast bij aangepast en heeft het
chanson boven de kleinkunst uitgetrokken. Hij heeft er voor mij ook heel wat vertaald
en dat is belangrijk, want het is niet genoeg een goed chanson te vinden, je moet er
nog een bruikbare Nederlandse versie van krijgen en die kon een grootmeester als
Martinus Nijhoff je bezorgen. Er bestaat nog zo een mooi chanson van Xanrof: Le
roitelet. Het gaat daar gewoon over een vogeltje dat in strijd is met l'hiver en hij heeft
daar handig de woordspeling ‘koning winter’ en ‘winterkoninkje’ bij te pas gebracht.
Ik heb eens in Denemarken in een kabaret een volledig
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dronken vrouw een Zweeds wiegelied horen zingen, dat mij zo had aangesproken
dat ik kosten noch moeite heb gespaard om het te vinden. Martinus ook vond het
prachtig en hij heeft er een vertaling van gemaakt die 20 subliem is, dat iedereen
denkt dat het lied van hem is.
Na zijn dood heb ik de gedichten van Spoon River, die hij voor mij had vertaald,
op mijn repertorium genomen. Maar dat is niet zo goed gegaan: de mensen willen
met mij lachen, ik mag maar een klein ietsje ernstig doen. Ik heb het dan opgegeven
omdat ik het me niet kon permitteren geen volk te trekken: ik had twee minderjarige
kinderen op te voeden. Ik had er wellicht ook te veel op het programma gezet: 13
gedichten. Als ik ooit nog mijn liedjes ga doen, ga ik het eens met een of twee
proberen.
Ik betreur het nog altijd dat hij zijn laatste werk. Het scheidsgerecht van Menander,
niet heeft kunnen voltooien. Hij vertaalde de bestaande fragmenten uit het Grieks en
wilde de ontbrekende stukken zelf bijschrijven. Alleen de proloog is klaargekomen.
U hebt twee beroemde of althans erg bekende echtgenoten gehad. Hebt u zich nooit
in de schaduw voelen staan?
Bij Ben was dat iets op andere reels. Ik heb hem enorm kunnen helpen en wij konden
ook goed samenwerken. We bespraken de rollen en zo.
Martinus bewonderde ik zo dat ik graag in de schaduw stond: hij was zes keer
groter dan ik. Hij was zo een briljant mens: een man als hij moet nog geboren worden.
Hij bezat een geweldig fijn gevoel voor humor. Humor, zei hij altijd, is geest en
liefde. Voor de meeste mensen is humor geest en haat en spot en dat is niet verheffend,
want wat ten koste van anderen gebeurt, kan dat niet zijn. Hij was een perfekte
gentleman, die je met égards tegemoetkwam. Ook dat is iets zeldzaams.
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Toen Martinus Nijhoff stierf, was u 43 jaar. U bent een vrouw die zeer aktief is. Heeft
het werk ook uw eenzaamheid kunnen vullen?
In het begin heb ik het werk gehaat. Ik kon het niet. Ik bedoel: als ik daar op dat
toneel stond en ik wou gaan zingen, dan begon ik te huilen. Je bent natuurlijk ook
psychisch aan flarden, op de rand van een zenuwpatiënt. En ik zag hem altijd voor
mij. Als iemand waar je zoveel van hebt gehouden wegvalt, wordt er een gat geslagen
dat niet te vullen is. Toen het gebeurde, heb ik gedacht: ik zal nooit meer kunnen
lachen. Ik zit in een mistgordijn. Maar je leert je aanpassen. Je leert je eigen verdriet
voor jezelf te houden. Je denkt aanvankelijk dat iedereen met je meerouwt maar dat
is ook niet waar. Als je met een verdrietig gezicht blijft rondlopen, schuwen ze je.
Je leert dan een masker opzetten en op het laatst weten de mensen niet meer dat dat
masker je eigen gezicht niet is.
Maar wat een zegen mijn werk toen voor me geweest is, dat weet ik nu pas. Want
het is wat ik altijd heb gezegd: het toneel is een eiland. Het moment dat je vanuit die
coulissen dat toneel opgaat, kom je op een andere bodem. Je staat afgesloten van
alles wat je overdag omringt. Je kunt er niet opgebeld worden, je hebt alleen te maken
met de figuur die je speelt. En dat is het merkwaardige: je speelt meestal een ander
mens dan je zelf bent. En tóch heb ik dan het gevoel: nu ben ik pas mezelf. Da's
geheimzinnig, hé... Da's helemaal zo'n geheimzinnig vak!
Willen we, om Martinus Nijhoff even bij ons te halen, nu luisteren naar zijn wiegelied?
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Slaap, mijn kind...
‘Slaap, mijn kind, langs de wegen waait de wind
en komt daar drie bedelaars tegen...
De eerste is mank,
de tweede is blind,
de derde kan horen noch spreken.
Slaap, mijn kind, over zeeën waait de wind
en ziet daar drie zeilschepen varen...
Het eerste schip gaat noord,
het tweede schip gaat zuid,
het derde keert nooit naar de haven.
Slaap, mijn kind, door de hemel waait de wind
en ziet daar drie grote sterren blinken...
De eerste ster heet zon,
de tweede ster heet maan,
de derde schijnt als kerstklokken klinken.
Slaap, mijn kind, door ons harte waait de wind
en ziet daar drie rozen ontloken...
De eerste heet Geloof,
de tweede is Hoop,
de derde roos, de Liefde is de schoonste.
Slaap, mijn kind, overal waait de wind
en noemt drie almachtige namen...
De eerste naam is God,
de tweede is Gods Zoon,
de derde naam is Geest, Hij heipe ons. Amen.’

Het moet inderdaad heerlijk zijn op zo een wiegelied in te slapen moet ik zeggen!
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Nou, het is het lievelingslied van mijn kleinkinderen geworden. En die zingen toch
ook graag liedjes van ‘vader de uil’ of hoe dat allemaal heet, dat soort dingen. Maar
als ik dat zing, dan worden ze alle twee doodstil, hoewel ze dat van de geest en amen
in het begin niet helemaal begrijpen - wat betekent ‘amen’, oma? - maar ze blijven
toch luisteren. Het is een magisch lied dat in de kringen van de matrozen is geboren.
Het zal wel weer uit een ver land gekomen zijn, maar daar hadden we het nou niet
over.
Maar dan toch over een ander ver land: er werd namelijk ooit een tornado naar u
genoemd.
O ja, dat was op een toernee door Indonesië. Ook dat is iets dat je tot aan je dood
bijblijft, hoor! Het is ook een unieke belevenis. Ik geloof dat het Semarang was en
alles was best: je werd feestelijk afgehaald van het vliegtuig, want die mensen waren
zo blij als er iemand kwam; ze hadden geen eigen troepen of wat dan ook. En alles
was best en op het moment dat ik naar de kleedkamer zou gaan om me te schminken,
barst daar ineens een ontzettende tornado los, van een ongekende hevigheid: bomen
tegen de grond, alle lichten uit, alles zit ineens in het stikkedonker. Nou, zo'n ding
gaat ontzettend snel en een moment denk je: nou, dit is het einde van de wereld! Na
een kwartiertje verdwijnt dat geweld weer en dan kun je kijken naar de ravage. Maar
ja, toen kwamen al die mensen van de kunstkring, het licht werd gerepareerd en rond
halftien heb ik toch nog gezongen. En daar is een hele vreemde mode - dat is in
Amerika ook zo: tornado's krijgen altijd namen. Nou, toen hebben ze gezegd: We
noemen hem Georgette. Die is hier ook met zo'n geweld doorheen gegaan.
Ik heb daar prachtig werk kunnen doen. Net als onder de oorlog. De mensen gingen
daar kapot van heimwee. Ik heb daar plaatsen gekend waar 200 Nederlanders zaten.
Ik heb ook gezongen voor de marine op Curaçao. Als iemand komt
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bedelen en je geeft hem een cent, dan doe je goed. Maar je kunt in je vak ook goed
doen: dat was voor die jongens zingen b.v. Ik ben niet zo een goed mens maar daar
deed ik toch goed.
Er zijn nog meer ongewone dingen die u doet: u speelt het namelijk, klaar in het
Heilig Jaar op te treden voor de bisschoppen van Rome. Ik neem aan met een
aangepast programma.
Nou, dat was niet zo eenvoudig, want ik zou daar in Rome komen in het ‘Istituto
Ollandese’; daar zitten studenten en voor hen zou ik optreden. Dat was afgesproken
voor wij ons goed gerealizeerd hadden dat het een Heilig Jaar was. En wat daar nou
precies in dat Rome is gebeurd, weet ik niet, maar het kwam er op neer dat de middag
zou worden bijgewoond door president Inaudi en alle prelaten van het Vaticaan.
Professor Poelhekke, die direkteur van het instituut was, kwam mij in paniek van
het vliegtuig halen, waar ik dus met alle hoededozen, met de hoeden van Madame
Arthur, parasollen en zo uitkwam. Hij zei onmiddellijk toen hij me zag: Het kan
helemaal niet, je moet wat anders zingen, je moet wat anders doen, dit kan niet, dit
kan niet. Ik zei: Ja, maar wat? Maar dan konstateer je toch weer maar eens dat er
altijd een sterretje achter je is wat je beschermt. Want net een maand daarvoor had
ik voor mijn grote vriend priester Leytens in Antwerpen een programma gemaakt in
Elkerlyc. Hij was een enorme verzamelaar en toen ik nog in Antwerpen zat en pas
met die chansons begon, heeft hij me aan heel veel dokumentatie geholpen, o.m. al
de prachtige boeken van Florimond van Duyse en van priester Jan Bols. Als je die
bestudeert, dan weet je er ook ineens alles van. En Leytens had mij gevraagd - omdat
ie jarig was - of ik eens een programma wilde maken gewijd aan Maria. En nu heb
ik toevallig - ook weer door Yvette Guilbert - prachtige, niet-zoetelijke maar bewogen
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teksten die dus om Maria gaan. Ik heb ook een tekst gezegd van Arnoul Gréban, die
prachtige dialogen tussen Maria en Jezus, die werkelijk schitterend zijn. Dus ik ging
met Pierre apart zitten en zeg: Weet jij nog hoe het moet? We hebben dan zoveel
mogelijk van die liederen gedaan, maar daar kregen we toch niet die hele middag
mee vol. Toen ik dan al een beetje gekalmeerd was, ben ik toch allerlei liederen weer
boven gaan halen. Ik dacht: we hebben nog La fête au paradis. Dat is ontzettend
komisch: het zijn alle heiligen die met mekaar gaan dansen, behalve Petrus die zegt:
‘Je ne danse pas, je suis trop las’ en zo... Heb ik me daar wat paarse buiken zien
schudden, kan ik u zeggen! Ze hebben zo'n plezier erom gehad.
Dan heb ik nog eens zo'n geval gehad. Ik trad in Nijmegen op bij de burgemeester.
Ik heb natuurlijk wel een 20 programma's gehad in die jaren en ik gaf dat altijd een
andere vorm. Ik had toen een programma over Femmes de Paris, zo allemaal
verschillende soorten: midinettes en les grandes courtisanes, madame Arthur ook
weer en zo. Ik mocht me in de slaapkamer verkleden en op een gegeven moment
kijk ik over de leuning van de trap en ik zie daar drie levensgrote nonnen lopen. Ja,
nu moet u zich indenken, vlak na de oorlog! Nu is een non een mevrouw met kousen
aan, die je dan ziet. Ze zullen toen ook wel kousen aan hebben gehad, maar andere.
Enfin, ik zeg tot Pierre: Er zitten een paar nonnen, dat kunnen we niet doen. Ineens
zie ik dan nog een wit dominikanerhabijt lopen. Dat was prof. Molkenboer, de grote
Vondelkenner. Ik zei: We kunnen niet met die Femmes de Paris beginnen, dat kan
allemaal niet, we gaan het hele programma veranderen. Wij gauw alles samenhalen
wat dan wél kon. Vóór de pauze hebben we dus allemaal keurige liederen gezongen,
mooi maar keurig. In de pauze komt professor Molkenboer naar boven en zegt: Ja
maar, daarvoor ben ik niet gekomen. Mijn zuster, bij wie u zoveel opgetreden hebt
op huiskon-
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certen, die heeft me alles geschreven en alles daarover verteld, ik wil Le fiacre horen,
ik wil Madame Arthur horen! Ik zeg: Ja maar, dat kan toch niet! Toen zei hij: Ach,
we nemen de biecht toch af, we weten toch wat er loos is. En later kwam hij iedere
keer als ik in Nijmegen optrad, iets van 10 km lopen, om de voorstellingen bij te
wonen. Nou, dat vind je dan toch ook geweldig!
Waarom bent u er eigenlijk mee opgehouden als chansonnière op te treden?
Dat was het noodlot weer dat ingreep. Het vond dat het me weer te goed ging. Dan
wordt er altijd eventjes zo weer ‘pataat’ gedaan. Dat is toen gebeurd met mijn dierbare
begeleider. Pierre Verdonck, die bijna een broer van me was, die ik al vanaf mijn
vierde jaar ken en met wie ik die huiskoncerten heb kunnen doen en ook na de oorlog
de grote sprong heb kunnen wagen. Pierre en ik zijn dus als het ware samen in het
water gesprongen, zonder dat we wisten of we ooit de overkant zouden halen. En
die heeft toen ineens, na een jaar of 16, de ziekte van Parkinson gekregen en dat is
nou net de laatste ziekte die je kunt hebben als een fijngevoelige pianist, met zo'n
toucher. Bovendien mocht hij geen zenuwspanningen meer hebben en die zitten vast
aan ons werk. Ik zeg altijd: een gewoon mens doet drie keer in zijn hele leven
eksamen, maar wij doen het iedere avond. Iedere avond is weer zo'n ontzettende
spanning en de doktoren hebben mij toen ook gezegd: U moet hiermee kappen. En
dat, nou dat is een vreselijke slag voor ons allebei geweest. Toen had ik ook niet de
moed om nog met een andere te beginnen. We hadden dit samen opgebouwd, we
stonden ook altijd even groot op de affiche. Ik heb nooit willen zijn de zangeres met
gewoon aan de vleugel X of zo, wij waren gewoon een duo.
Hij was een Vlaming, geloof ik.
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Ja, zijn vader was een Vlaming, uit de buurt van Kortrijk. Hij had ook helemaal die
geest, het was een man van humor. Hij had de echte humor. Hij heeft mij ook echt
een heleboel over mijn verdriet heen geholpen. Hij was net zo een trouwe
sint-bernardshond. Hij kon me niet daadwerkelijk helpen, maar zo'n hond kan ook
zo ineens zo een poot op je leggen of je zo aankijken. Het heeft hem zelf ook vreselijk
aangegrepen.
Hij was net als ik verliefd op die liedjes. Ik ging naar Parijs een tekst kopiëren en
hij schreef er de muziek bij. Wij hebben een kapitaal uitgegeven om ons dat allemaal
aan te schaffen. Hij was zeer knap en had professor kunnen zijn in de musicologie.
Je vindt vaak een liedje waar de wijs niet bijstaat of waarbij alleen staat vermeld:
‘sur l'air de...’ Pierre kon een lied komponeren in de stijl van de tijd. Daarbij was hij
een eersteklas-schaakspeler.
Nog weer zo een vraag voor het hiernamaals: Waarom moest mijn begeleider ziek
worden?
Ze zullen hun bezigheid hebben als u daar aankomt!
In 1960 bent u dan weer toneel gaan spelen. Wat voelt u zich het meest of het
echtst: chansonnière of aktrice?
Het is een andere bodem die je betreedt. Als ik met mijn chansons optreed, ben ik
mijn eigen kapitein. Ik heb aan mezelf te gehoorzamen, ik heb het te doen zoals ik
het voor mezelf heb ingestudeerd. Voor de liederen en de teksten die ik zeg, ben ik
zelf verantwoordelijk. Je bent de soliste. Ieder lied dat je zingt, is ‘pang’, dat moet
nog weer sterker zijn, je moet zó'n programma opbouwen. In een toneelstuk
daarentegen kom je eigenlijk in de sleepvaart. Je wordt ineens een matroos, tenminste
als je het zover als matroos brengt, want je kan ook gewoon scheepsmaatje worden.
Je hebt gewoon blind te gehoorzamen aan de kapitein die dan de regisseur is, en je
hebt volledig rekening te houden met de andere bemanning. Dus als ik dit wil doen,
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dan kan dat niet omdat die akteur daarnaast net wat doet. Je moet dus volkomen
ondergaan in een ensemble en dat heeft me dikwijls moeite gekost. Het mooie is dat,
toen ik aan mijn liedjes begon, iedereen zei en alle kranten schreven: de aktrice die
chansonnière is geworden. Toen ik 16 jaar later dan weer naar toneel ging, was ik
ineens de chansonnière die aktrice werd! Daar moet ik altijd om lachen!
U hebt de reputatie dat u zich graag elegant kleedt.
Dat is toch logisch! Als je nou vrouw bent... Ja, nou draag ik altijd een broek, omdat
ik het leven van een man leid: ik moet, sinds ik alleen ben, alles doen wat mannen
doen. Ik bedoel: de beslissingen, belastingen. Je leeft toch als een vent! En nou ik
nog een oude dame ben ook, word je toch behandeld als... Nou ja... Maar ik vind het
bij een vrouw horen, ik vind het gewoon, als je toch al niet mooi bent, dat je dan
maar moet proberen om het al een beetje wat te laten lijken. Ik heb als kind erg
geleden onder het feit dat ik alles altijd op de groei moest dragen van mijn zuinige
moeder en ik groeide nooit, dus ik zag er altijd uit als een idioot met die afzakkende
dingen allemaal. Ik denk ook wel eens dat ik nu wraak neem. Nou ik dan ook alleen
ben, nou ik het zelf betalen moet, het zelf kan uitzoeken, nou trek ik ook aan wat ik
graag dragen wil!
Een vrouwelijke vraag: uw basiskleur is zwart heb ik gelezen.
Zwart is geen kleur.
Sorry, maar het stond zo in dat damesweekblad.
Ik heb altijd gehoord dat zwart en wit geen kleuren zijn. Maar ja, goed, ik wil u niet
tegenspreken. Nou kijk, op het toneel heb ik veel zwart gedragen, vooral in het begin,
omdat je dat toen zelf zo'n beetje moest ontwerpen. Mijn
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allereerste jurk is geweest een omgekeerde avondmantel, die van fluweel was en die
ik toen achterstevoren heb aangetrokken: dat maakte dus een mooie zwartfluwelen
jurk. Het was een beetje moeilijk als je een gebaar moest doen, het trok dan een
beetje maar dat was een detail in de oorlog toen je niks anders had. Verder is het zo
dat ik in mijn chansons altijd met accessoires werkte. Nou speelde ik weer een
boerenmeisje, dan een hele chique vrouw. Als je dan een gewone goeie zwarte
basisjurk had, kon je daar alles op dragen, alle kleuren zijn daar goed op. Ik draag
het nog veel: bij zwart valt het vuil niet zo op!
Zestien jaar chanson, meer dan twintig programma's: wat is uw populairste lied
geweest?
Is dat nou niet gek? Nou heb ik zoveel liederen gezongen waarvan ik zei: dit is het
mooiste chanson dat er is. Maar ja, als je dan de mensen erom vraagt, zeggen ze: De
Franse gouvernante. Dat is dan eigenlijk het enige wat er over is gebleven.
U bleef 11 jaar bij de Haagse Comedie, van 1960 tot 1971. Wat waren de beste
prestaties?
De moederrol in Geef Constance gelijk. Het jonge vrouwtje in Bittere honig (Taste
of Honey). Dan ook de rol in Familiegenoegens (Les joies de familie) van Philippe
Hériat. Toen ik in Geef Constance gelijk speelde, zat ik nog tussen twee stoelen: ik
zat namelijk nog met één been in het chanson. Ik heb voor het chanson een mooie
definitie: La chanson est une goutte de miei que déborde du coeur.
Inderdaad een mooie definitie. Is er nog een merkwaardige rol?
Ik heb een gastrol gespeeld in Duitsland: drie-en-een-halve maand lang met de groep
van Maria Becker en Robert Freytag, die samen de direktie hebben van het Züricher
Schau-
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spielhaus. Die Maria Becker is un monstre sacré maar een grote aktrice. Het stuk
heette Das höhere Leben von Südermann. We hebben er een grote toernee mee
gemaakt en het is ook op de Duitse televisie gekomen. We hebben er veel sukses
mee gehad: ik hield de rol van de modiste, Madame Rachel, een zeer slecht mens.
Er is dan ook nog twee jaar Rotterdam geweest.
Weer een vraag voor daarboven later. Ik kom eindelijk terecht bij een team dat me
graag wou hebben. Jules is in de artistieke leiding: eindelijk eens iemand die voor
me vecht. Ik heb het altijd walgelijk gevonden een rol te moeten gaan vragen. Nu
komen ze je zeggen: We willen je hebben. Gods woord in een ouderling! Daarmee
wordt bedoeld dat iets heerlijk valt. We hebben er eerst de Beggars opera gespeeld
en dat was enig. Dan Op blote voeten in het park van Simon Neill. Dan komt die
tomaataktie en heel de boel valt uiteen. Ik ben dan afgevloeid. Nog zo een vies woord.
Nu speel ik soms nog een gastrol. Ik heb het gedaan bij de Haagse Comedie in La
folle de Chaillot en dat was erg fijn. Ik heb nu weer een gastrol in een vrije produktie
en dat is ook prettig, maar je zit maar voor enkele maanden onder de pannen en voor
de rest moet je leven van wat je hebt overgespaard.
Een uitspraak van u is: als ze je nodig hebben, snijden ze je van de galg en ze hangen
je eraan op als ze je niet nodig hebben.
Als je bij een troep bent en ze hebben je niet nodig, dan word je zo behandeld. Als
ze je nodig hebben voor een bepaalde rol, dan zetten ze je op een voetstuk. U kent
het spreekwoord: de een mag een koe stelen, de andere mag niet over de haag kijken.
Ik heb in mijn leven veel rollen gekregen die ik niet waar kon maken. Dat is erg. Je
krijgt
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minder kritiek ofschoon ‘de olifant ook zijn best deed’. Je krijgt ook geen bloemen,
want die krijg je maar als je een mooie rol speelt. En die andere krijgt die mooie rol,
omdat hij op een warmere plaats zit.
Wat is er in het teaterleven veranderd tegen vroeger?
Het is helemaal iets anders geworden. Ze hebben het met bloot geprobeerd en met
vieze woorden en met moderne dingen. Eén ding blijft: een groep spelers met een
goed stuk en als dat er is, reageert het publiek op dezelfde manier als vroeger.
U treedt ook op voor de televisie. Doet u het graag?
Ik ben helaas te weinig gevraagd. Dat wil zeggen: ik ben één van de mensen geweest
die nog de experimentele televisie heeft gedaan in Eindhoven. Er werd in Eindhoven
opgenomen met een camera en dat werd uitgezonden in Prinsenhage, dat was 11 km
verder. Philips deed dat, want die wilde televisietoestellen verkopen, en toen had
nog niemand televisie. Omdat ik een internationaal repertoire had en er zeer veel
buitenlandse gasten kwamen, moest ik daar altijd een 20 minuten liedjes zingen.
Toen is de televisie gekomen en dan word je toch door de hele horde op een dood
spoortje gelaten. Kijk, ik ben niet fotogeniek, ik ben teveel aktrice, ik doe teveel.
Iedere keer weer als ik mezelf zie, zeg ik: Mens, had dat nou alleen maar even met
een oogopslag gedaan en niet met zo een druk gebaar. Ik ben een extravert mens en
televisie is dat juist niet. Als je nou bijvoorbeeld eens drie keer achter mekaar voor
een grote rol werd geëngageerd - niet dat ik daar probeer een grote rol te pakken te
krijgen -, dan zou je het misschien eindelijk te pakken krijgen. Maar ja, hoe gaat het?
Als je eens een rol hebt gespeeld, duurt het weer anderhalf jaar voor je opnieuw
gevraagd wordt en dan ben je dat weer allemaal vergeten. Ik heb allemaal voor mezelf
opgeschreven wat
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mijn fouten waren. Tegen de tijd dat ik er weer aan ben, kan ik het boekje niet meer
vinden en doe ik toch weer de eerste grondfouten: ik spreek te luid, ik ben te
beweeglijk, ik maak te grote effekten. Ik zie mensen helemaal niks zitten doen voor
zo'n televisie en dat is grandioos. Ik heb het medium in elk geval niet onder de knie
gekregen. Ik heb in De verlossing van Elsschot de meid van de pastoor gespeeld. Ik
vond het prachtig dat ik het mocht doen, want ik ben goed bevriend geweest met
Elsschot. Ik moest daarin leren. fietsen: dat doet het natuurlijk altijd bij het publiek.
U hebt een vrij avontuurlijk leven gehad.
Nou, avontuurlijk... Ik ben ééns naar een waarzegster geweest, omdat ik toch wel
eens weten wou wat me te wachten stond. Ik moest haar een voorwerp geven en die
zei me toen: Ho, ik moet wel eerst even blazen, hoor! Die hele poeierdoos van me
scheen helemaal te schudden. Het is mij dan ook nooit gewoon gegaan.
Die indruk heb ik ook een beetje. U bent ook veel buitenshuis geweest, u hebt heel
de wereld doorgereisd. Hebt u nu nog een kring waar u zich thuisvoelt, een stad die
een haven voor u is?
Ach, je hebt natuurlijk je kinderen en je kleinkinderen. Mijn ene zoon in Amerika
zien is een kwestie van één jaar zoveel verdienen dat ik daar eens heen kan. Want
het is niet mis wat je daarvoor betalen moet tegenwoordig. Ik heb al vele dingen
geprobeerd: om voor de K.L.M. op te treden om voor niks te mogen vliegen, of om
met de boot over te zingen, maar dat valt niet mee. Hier, God zij dank, woont Jules
met zijn vrouw en de kinderen en daar heb ik erg veel warmte aan. Iedere
zondagmiddag is ‘vaste prik’, heb ik mijn kleinkinderen hier. En vriendschap? Nou,
als ik die niet had, dan zou ik echt te weinig hebben in mijn privé-
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leven. Ik hecht ontzettend aan vriendschap. Ik weet dat als je er maar twee hebt, je
je al heel rijk mag voelen. Nou, ik heb er ongeveer toch wel 6. Maar ik bedoeld échte
vrienden, hoor. Over alle ellende, over alle beledigingen, over alle last die ze van je
hebben, je toch de hand reiken, dat noem ik vriendschap. Vrienden zijn zij voor wie
jouw verdriet hun verdriet is en hun verdriet jouw verdriet. Zo ook met de blijdschap,
laten we liever zeggen de blijdschap met mekaar. Bij mensen van wie je houdt, denk
je hardop. Als je alleen komt te zitten, hoor je nog alleen je eigen stem. Ik heb een
eend uit Italië. Daar vertel ik alles aan, maar die geeft me geen antwoord; of die geeft
het antwoord dat ik graag zou willen hebben, dat zeg ikzelf. En als u me zou vragen
waar ik me thuisvoel? In dit land voel ik me niet thuis, maar in Frankrijk heb ik
heimwee naar Holland en in Holland heb ik heimwee naar Frankrijk. Ik voel me thuis
in Antwerpen. Dus als ik in de put zit, ga ik daar eventjes naartoe. In anderhalf uur
ben je daar, je stapt midden in de stad uit, je begint met een goeie ‘kaffe’ op de De
Keyserlei en dan ben je al meteen boven Jan. Maar ik ben ontzettend dol op Italië.
Ik moet in mijn vroegere reïncarnaties een Etrusk geweest zijn, misschien was ik
maar gewoon een wasvrouw of zoiets, maar dat land beroert mij zo vreselijk, dat
vind ik zo prachtig. Ik ben ook gek op het klimaat. Dat Toscana, dat is zo magnifiek.
Jules huurt daar altijd een huis in een... niet eens een dorpje, want er staat geen kerk,
en als er geen kerk staat, is het in Italië niet eens een dorpje. Er staan een paar huizen
en het ligt aan het strand en als ik daar met vakantie ben, dan zeg ik: Je suis maintenant
qui je suis, dan ben ik eindelijk thuis. Dan zeg ik: Hier ben ik thuis. Ja, het is heel
vreemd, maar daar ben ik thuis.
U hebt ooit eens gezegd of aangemeld dat u uw memoires
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zou schrijven en u hebt toen zelfs de titel al opgegeven: ‘Mijn grote bek en ik’. Komt
daar nog iets van?
Nou kijk, ten eerste is er natuurlijk niet één uitgever die 12 delen aandurft, dat bestaat
niet. Wat die titel betreft, in Antwerpen hebben ze altijd van me gezegd: Amai, die
is geïnjekteerd met grammofoonnaalden! Ik zal het wel weer niet goed uitspreken,
maar tot daar toe. Wat waar is, en het is voor andere mensen dikwijls vervelend: mijn
mond gaat altijd sneller dan ik denken kan en dan ik zou willen. Het gebeurt me
dikwijls in een gesprek met mensen dat ik denk: mond houden, mond houden! En
‘patat’, dan begint het weer: ik begin te ratelen en te ratelen. Ik dacht dus: als ik het
schrijf, is er wellicht wat aan te doen. Mijn grote bek zegt de dingen zeer agressief
omdat ik een ram ben, maar ik zeg ze altijd veel agressiever dan ik wil. Als ik nou
dat kontrast bij het schrijven zou kunnen doen uitkomen, dat ik het goed bedoel maar
dat mijn grote bek me de baas is, dan zou dat een pluspunt zijn.
Wat is toekomst voor u?
Daar denk ik nou helemaal niet meer over na. Ik heb mezelf sinds een paar jaar een
devies aangemeten en dat is, in het Engels gezegd: ‘This day is the first day of the
rest of your life’. Ik heb geleerd in mijn leven dat, wat je ontzettend uit de
moeilijkheden helpt, is: ‘to face it’. Kijk, zolang je blijft boksen tegen iets wat je
dwarszit of waar je verdriet van hebt, kom je d'r niet overheen. Maar als je leert ‘to
face it’, dus dít te doen en niet dát te doen, dan kom je d'r toch makkelijker overheen.
Dus al ‘facend’ en dartelend ga ik over die levensweg en beleef iedere dag ‘the first
day of the rest of my life’.
Uitzending: 20 oktober 1975. Onder de titel Tussen teater en chanson werd een
tweede deel uitgezonden op 17 november 1975.
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Bert Haanstra
Verlengde Engweg 5, Laren (N.-H.) - Nederland
De Nederlandse gemeente Laren ligt vlak bij het bekende radio- en televisiecentrum
Hilversum.
Laren is waarschijnlijk het oudste dorp van het Gooi. Het ontwikkelde zich van
een dorp van schapenhouders en wolwevers tot een zeer gezochte woonplaats, van
kunstenaars en forenzen.
De fraaie natuur is er ten dele nog ongerept in de Eng en op de heidevelden.
Die gebieden staan onder het beheer van het Gooische Natuurreservaat, dat zich
over circa 1900 ha. uitstrekt.
Bert Haanstra woont vlak bij de hei waar hij vaak gaat wandelen.
Een van zijn naaste buren is Willy van Hemert, de regisseur die de televisiereeks
Bartje heeft gemaakt.
Het woonhuis heeft een rieten dak en staat in een gewild verwilderde tuin: alleen
het gras wordt af en toe wat bijgewerkt.
In de vijver leven eenden als God in Frankrijk. Alle mogelijke gevederde dieren
worden hier aangetrokken en
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gevoerd: verloren geraakte postduiven - waar ook Belgen bij zijn - evengoed als
spechten, pimpelmezen, vinken, merels. Vaak komt een bonte specht even hangen
aan een vetbal in een nestje.
Vele vogels zijn trouwens zo tam dat ze uit de hand van de gastheer eten komen
pikken.
Het filmatelier ligt in de tuin helemaal door groen omgeven.
*
U hebt dit later bijgebouwd? En dat mocht?
Dat is nog niet zo makkelijk gegaan. De gemeentewet bepaalde dat er boven het
maaiveld niet mocht worden bijgebouwd. Toen zei mijn architekt: Laten we ons daar
aan houden. Dan bouwen we onder het maaiveld! Op het gemeentehuis zeiden ze:
Dat hebt u pienter bedacht. Nou, toen is het in orde gekomen.
*
Ik loop hier met een nogal vreemd gevoel. Ik heb dat boek van u ingekeken en ben
onder de indruk gekomen van het grote aantal kruisjes dat ik achteraan in de lijst van
uw gastheren vind. Is het gevaarlijk door u te worden geïnterviewd? Of wordt mij
duidelijk gemaakt dat ik oud begin te worden?
Het hangt er vanaf hoe u het ziet. U zou het ook kunnen beschouwen als een verre
inleiding op de onsterfelijkheid, want in dit dokument blijft u leven.
Als je het zo bekijkt, is het natuurlijk iets aantrekkelijker.
*
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Volgens de ene bron bent u geboren in Twente, een andere preciseert dat het in
Holten is. Is daar enige tegenspraak?
Eigenlijk niet. Holten ligt op de rand van Salland, dat is een landstreek in het westen
van de provincie Overijssel en Twente dat een landschapseenheid vormt in het oosten
van die provincie Overijssel, die tegen Duitsland aanleunt. Eigenlijk ben ik geboren
in Espelo, dat een gehucht is van Holten. Het enige belangrijke daarvan is dat ik
geboren ben midden in de dennen. Om te illustreren hoe stil het daar was, kan ik
deze anekdote aanhalen: op zekere dag hoorde mijn moeder de stemmen van een
paar wandeltoeristen op de zandweg en één ervan zei: Kijk, daar is een school, hier
moeten dus mensen wonen. Nu moet u weten dat mijn beide ouders uit Amsterdam
kwamen, waar mijn vader nog in de Jordaan les had gegeven. In Holten was hij het
hoofd van een boerenschooltje. Maar het kan wel een verklaring zijn waarom ik
zoveel van bomen hou. Drie maanden na mijn geboorte zijn we trouwens verhuisd
naar een plaats 12 km. verder, naar Goor, dat dan wel volop Twente is. U mag mij
dus een ‘Tukker’ noemen als u zou weten dat dat de bijnaam is van de Twentenaar.
Dat wist ik helemaal niet en ik zou in een heel andere richting gaan zoeken. Wie een
naam draagt die op a uitgaat, zou van Friese herkomst moeten zijn.
Dat is ook zo. Mijn vader is een volbloed Fries, zijn beide ouders waren echte Friezen.
Maar mijn vader sprak al geen Fries meer en ik heb het niet verder gebracht dan:
Butterbried en griene chies, wer dat net sissen kan, is giene uprjuchte Fries. Maar
daarmee kan ik Friesland wel binnen zonder paspoort.
In het landschap van uw jeugd staat dus het bos?
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En het water. Moeder kwam van Abcoude bij Amsterdam en daar gingen we altijd
op vakantie. Ik ging dan mee met vader vissen in het Gein en de Angstel. Het huisje
van opoe lag met een muur in het water. Ik hou nog altijd veel van het water dat zo
mooi levend is.
U werd geboren op 31 mei 1916 zodat u gauw zestig wordt. Doet u dat wat?
Nee. Ik heb wel opgekeken toen ik vernam dat Wim Kan 65 werd en van de AOW,
de Algemene Ouderdomswet, geniet. Ik bewonder hem erg. Toen ik met die film
over dieren bezig was, vroeg hij of hij eens wat mocht zien van de onafgewerkte film
en daar is dan een prettige vriendschap uit voortgekomen. Ik heb nu pas weer een
brief gekregen waarin hij schrijft dat hij naar mijn laatste speelfilm is gaan kijken:
We zijn naar de eerste voorstelling geweest, schrijft hij, dan zijn de akteurs nog fris.
Ik heb door mijn tranen heen gelachen, schreef hij. Het is een brief zo uit het hart
geschreven en die is me meer waard dan een mooie recensie. Als ik lach, doe ik dat
altijd uitbundig en als ik dan een voorstelling van hem heb bijgewoond, dan zegt hij
na de avond: Ik heb je wel gehoord.
Nu ja 60. Ik heb wel eens een serieus moment dat ik denk: ik moet wel over de
helft zijn. Maar problemen hou ik er nog niet aan over. Wat je wel iets doet in deze
leeftijd is, dat je je tijdgenoten ziet wegvallen. Dat drukt wel op de werkelijkheid.
Dat is nu eenmaal zo. En je kan er met centen niets aan veranderen en het kan ook
niet voor je geregeld worden. Dat is wel weer eerlijk.
Maar het raakt toch uw kreativiteit niet.
Het beïnvloedt je toch ergens. Een film als Bij de beesten af heeft drie jaar in beslag
genomen. Eer ik aan zo een werk opnieuw zou beginnen, zou ik er toch eens goed
over nadenken want drie jaar is een lange tijd. Dat geldt niet alleen

Joos Florquin, Ten huize van... 13

69
voor je leven maar ook voor de kansen dat er belangrijke dingen kunnen gebeuren
op internationaal vlak, b.v. die kunnen meebrengen dat je midden in het werk moet
ophouden.
En wat die kreativiteit betreft. Ik denk nooit dat ik kreatief ben, ik denk altijd dat
ik met een hobby bezig ben! Wel word je door een vak als dit zo in beslag genomen,
dat je weinig tijd overhoudt voor de waarde van andere dingen. Ik heb veel in te
halen maar ik kan het niet inhalen. Ik heb veel te weinig gelezen en als ik dan lees,
heeft het meestal met de film te maken. Ik lees b.v. veel over dieren, wetenschappelijk
werk en zo, omdat ik vind dat ik het moet doen. Dat is niet altijd prettig.
Ik moet konstateren dat mijn informatie weer niet klopt. Ik las in een van de aan u
gewijde bibliografische stukken dat uw vader en uw broer schilders waren, waar u
een onderwijzersopleiding kreeg.
Dat is ook weer niet helemaal onjuist. Toen mijn vader jong was, wilde hij
kunstschilder worden maar dat mocht hij niet van zijn ouders: hij moest naar de
normaalschool. Hij heeft de hoofdakte gehaald, is getrouwd en toen nog begonnen
aan filozofische studie bij professor Bolland. Hij was een man die altijd wat moest
doen: in Goor begon hij met een damklub en was aktief bestuurslid van de
voetbalvereniging! Hij vond dat ook wij altijd bezig moesten zijn. Wàt we deden,
had minder belang, als we maar wat deden. Mijn oudste broer had aanleg voor tekenen
en schilderen en is aan de Rijksakademie in Amsterdam gaan studeren. Mijn tweede
broer had een wiskundige aanleg en bleek daarbij een soort damwonder te zijn. Toen
hij 14 jaar was, heeft hij een partij gespeeld tegen de wereldkampioen van het
ogenblik. Hij werkt nu op een efficiency-bureau. Mijn jongste broer, die ook aanleg
had voor tekenen, werd onderwijzer. Hij is nu schilder
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van beroep en leraar aan de Akademie in Groningen en Enschede. Ik als derde zoon
zou dan ook maar onderwijzer worden, al was ik liever bóvenwijzer geworden! Na
drie jaar had ik er tabak van en heb de studie opgegeven om aan fotografie en film
te doen.
U studeerde inderdaad fotografie en schilderkunst aan de Rijksakademie in
Amsterdam. De fotografie maakte de weg open naar de film?
Zo een vaart liep het niet. Er was hier niemand die ernstig met de film bezig was.
Ivens was al weg. De enige mensen die met film bezig waren, waren de mensen van
het joernaal en daar zocht ik kontakt mee. Ik heb het dan eerst in de persfoto's gezocht:
ik vond werk bij twee fotobureaus in Amsterdam en had daarna een eigen fotobureau.
Toen kwam de oorlog en alles was afgelopen, want ik werkte uitsluitend met het
buitenland. Een vriend hielp me aan een baan als fotograaf bij het
gemeente-energie-bedrijf. Die vriend zat in de illegale beweging en zo kwam ik er
ook in: dat had te maken met spionage en vervalsing van dokumenten. Ik ben daar
gelukkig uitgekomen want later bleek hoeveel ze eigenlijk van ons wisten.
Na de oorlog komt u dan echt in het filmvak. U maakt ‘Myrte en de demonen’.
Een sprookjesfilm ja. En als cameraman! Ik, die nooit een camera in handen had
gehad, werd gebombardeerd tot cameraman. De film werd de grootste flop aller
tijden, alleen de fotografie werd in de pers nogal gunstig beoordeeld. Maar ik heb er
ontzettend veel bij geleerd. Die film was nog gemaakt zonder geluid en we kregen
een subsidie om er verder aan te gaan werken in een studio in Londen. Ik heb daar
negen maanden aan het dubben gewerkt: de film was kompleet Engels gesproken en
verscheen hier met ondertitels.
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Dat was in 1948. Een jaar later komt u met uw eerste dokumentaire: ‘De Muiderkring
herleeft’.
Een enorm leerzame prent waar ik werkelijk vrijwel alles zelf aan gedaan heb: zelfs
de titels heb ik getekend. Ik had wel goede medewerkers-adviseurs: prof. Van Tienen
en Cruys Voorbergh voor de kennis van de kostuums. De bedoeling was de tijd van
Hooft op te roepen en de mens te plaatsen in de kleur van zijn tijd. Dat was toen voor
mij te hoog gegrepen. Maar ik heb er met plezier aan gewerkt. De film begint met
het gedicht van Hooft: ‘Geswinde grijsaert die op wackre wiecken staegh / De dunne
lucht doorsnijt’ en waarin het gaat over de ‘Onachterhaelbre Tijdt’. Om dat uit te
beelden, had ik een grijs vliegtuig genomen dat over de gevels van Amsterdam vloog.
Eric van Ingen speelde de rol van Hooft en die kwam uit een schilderij tot leven.
Verder kwamen er ook Vondel en Huygens in voor. Mijn vrouw heeft voor de
kostuums alle kragen en mutsen gemaakt en nog een rolletje gespeeld in de film ook.
U houdt het Nederlandse tema aan in ‘Spiegel van Holland’ (1950) maar met goed
gevolg want u kreeg er de Grand Prix voor op het festival van Cannes (1951). Dat
beeld van Holland doet denken aan een abstrakt schilderij.
Je zou het een filmpoëem kunnen noemen: Holland gezien in het water met de camera
op zijn kop. Abstrakt? Sommige motieven waren abstrakt. Het waren vooral
impressies met veel beweging. Het was iets zeer schilderachtigs. Impressionistisch
dan.
Dan houdt u zich bezig met ‘De Nederlandse beeldhouwkunst tijdens de late
middeleeuwen’ (1951).
Het gaat daar vrijwel alleen over houten beelden en dan vooral gotische. Het waren
vooral beelden die met het
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leven van Kristus te maken hadden. Het was eigenlijk een opdracht, die ik niet had
geambieerd. Een fotograaf, Sibelee, had dat idee opgevat en had met Frits van der
Meer kontakt opgenomen. Hij ging met zijn voorstel naar de minister, die positief
reageerde. Maar toen was er een filmer nodig en toen is mijn naam gevallen. Het
was niet een film die ik per se wilde maken.
Weer een ander beeld van Nederland bezorgt u in ‘Panta Rhei’: alles is onophoudelijk
in beweging, alle dingen vervloeien voortdurend en veranderen - volgens het
filozofisch beginsel van Heraclitus.
Toch is het geen filozofische film. Ik heb de titel gekozen omdat ik hem zo mooi
vond maar ook in die film verandert alles, het is een kringloop van het water. Ik heb
in die film de camera weer verder leren gebruiken. Eigenlijk moet je dat soort werk
als vingeroefeningen zien. Toen Spiegel van Holland op het festival van Cannes
werd vertoond, was ik natuurlijk gespannen om de uitslag te kennen want er waren
50 korte films in kompetitie. Toen was er daar een man, Poedovkin, een Russisch
filmregisseur, die met Eisenstein een van de grote pioniers is van de Russische
stomme film en die zei: ‘Ik vind Spiegel van Holland geen goede film.’ Ik vroeg
natuurlijk waarom niet. ‘Wel,’ zei hij, ‘als ik Miroir de la Hollande lees, dan verwacht
ik dat die prent over mensen gaat, hoe ze leven, hoe ze werken. Waarom hebt u dat
niet gedaan?’ Mijn antwoord was: ‘Daar ben ik nog niet aan toe. Ik moet het vak nog
leren. Ik kan wel natuurverschijnselen aan maar nog geen problemen van mensen.
Maar ik kom er wel aan toe.’ Toen zei Poedovkin: ‘Nu begrijp ik het.’ Toen zei ik
hem: ‘Mag ik ook eens wat zeggen? In uw film komt een oogst voor en u laat die
mensen tijdens het werk in koor zingen. Ik geloof niet dat dat de werkelijkheid
weergeeft!’ Zijn antwoord: ‘Dat is idealizeren van het werk.’
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Het tema van uw volgende film is voor Nederland even typisch als de klompen en de
windmolen: ‘Dijkbouw’ (1952).
Daar zit ook een geschiedenis aan vast. Het ging namelijk over een nieuwe metode
van dijkbouw, de asfaltmetode, die ze in de Flevopolder, daar waar nu Lelystad ligt,
hadden toegepast. Volgens deze metode werd een dikke laag asfaltplaten als afdekken
van de dijk aangebracht; dat ging vlugger dan de oude metode met kei, leem, zand,
puin, matten, weer puin, dan bazaltblokken. In mijn film nu wordt de nieuwe metode
vergeleken met de oudere. Hij was klaar in 1952. Toen kwam de ramp van 1953 en
daar bleek dat de dijken gebouwd volgens de oude metode stand hielden en de nieuwe
proefdijk niet: de golven spoelden namelijk het zand onder de asfaltplaten weg en
ondermijnden zo de dijk. De film werd dan ook gauw uit roulatie genomen. Het is
de enige van mijn films die geen lang leven heeft gehad. Het was in feite een
proefopdracht van Shell.
Voor dezelfde oliemaatschappij hebt u een reeks dokumentaires gemaakt over de
oliewinning in Indonesië.
Vier. Het ontstaan van aardolie en de opsporing en winning ervan. Dat was o.m.
nagaan hoe de olielagen in de loop van miljoenen jaren waren geformeerd. Voor ik
eraan begon, heb ik informatie verkregen van experts hier in Nederland: dat was vrij
technisch en had te maken met geologie en geofysica zoals seismografie en
gravimetrie. We hebben met vijf man een tocht gemaakt door de rimboe van Sumatra
in Indonesië.
Dat was in 1952-53 en dus na de onafhankelijkheid van Indonesië, die er in 1949
gekomen is. Was het toen niet moeilijk of delikaat voor een Nederlander in Indonesië
te werken?
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Wij hebben geen moment troubles gehad. Ik heb dadelijk voorgesteld de unit samen
te stellen uit 3 Nederlanders en 3 Indonesiërs. In Indonesië was men toen gestart met
een opleidingskursus voor filmers en ik heb gevraagd of ze mij drie mensen konden
bezorgen die bij ons stage zouden doen, dus praktijk opdoen. Zo kreeg ik een
camera-assistent, een geluidsman en een assistent-regisseur mee en dat is perfekt
gegaan. Als het in 't groot zo goed was gegaan als in 't klein dan was er niets aan de
knikker geweest. Ik krijg nu nog geregeld bericht van die mensen die mij schrijven
over wat ze doen. Ik heb vanaf het begin ook geprobeerd klare verhoudingen te
scheppen. Ik heb ze gezegd: Jongens, de relaties tussen onze landen zijn niet al te
vriendelijk maar ik ben het er absoluut mee eens dat jullie onafhankelijk werden.
Jullie zijn nu onze assistenten en assistenten moeten leren meehelpen en daarvan
leren. Wat wij jullie zeggen, zouden wij ook in Nederland zeggen tegen Nederlandse
assistenten. Als je dus opdrachten krijgt, denk dan niet: daar heb je het, ze
kommanderen weer. Dat heeft er niks mee te maken. Het is gewoon een normale
verhouding omdat anders het werk niet opschiet. Je moet dus geloven dat er van
enige diskriminatie geen sprake is.
Er is maar één incident geweest. Op een goeie dag komen we met ons voertuig
vast te zitten in de modder. We waren met twee vrachtauto's en in de tweede zat een
der assistenten met een aantal Indonesische dragers. Als de wagen vast zit, springen
wij - net als we dat in Europa zouden hebben gedaan - bij om de wagen los te krijgen.
In de tweede wagen zitten ze te kijken hoe wij het deden. In een normale opwelling
zeg ik: Potverdorie, kunnen jullie niet helpen. Ze hebben dan ook geholpen en verder
werd daar geen woord meer over gesproken.
Die avond komt echter die assistent naar me toe en zegt: Bert, het is vandaag de
laatste dag geweest. Ik heb
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nooit gedacht dat jij zo tegen mij zou optreden. Ik heb hem geantwoord: Ik heb dat
niet speciaal tegen jou gezegd. Jij maakt de fout. Precies hetzelfde zou ik tegen
assistenten gezegd hebben in Nederland. Ineens zag hij het in en we hebben verder
nooit meer zo'n probleem gehad.
De derde film over die olie heette Exploratieboring en de vierde Het olieveld. Die
serie is de leerserie geweest voor mensen die over die materie wat wilden weten of
in die sector wilden gaan werken. De films werden veel uitgeleend, ook aan scholen.
Alles werd vreselijk technisch uitgelegd, hoe de olieboring in zijn werk ging, hoe de
put werd gecementeerd, het verzegelen van zo een put. Indrukwekkend is het moment
dat de olie er uitspuit en alles onder de olie komt.
Het is een vreemd-gezellige tijd geweest. Het was de tijd dat Soekarno de grote
baas was. Op zekere dag zou hij op propagandareis door Sumatra halt houden in een
nabijgelegen klein plaatsje en daar op het plein voor het station een redevoering
houden. Onze Indonesische assistenten zeiden: We zouden zo graag Bevorg karno
horen spreken! Ik zei: Nou, dat kan. En jullie gaan hem filmen ook. Dan zullen wij
nu eens jullie assisteren. Zo is het ook gebeurd al was het een eigenaardige situatie.
Duizenden mensen liepen daar met spandoeken waarop stond ‘Weg met de
Hollanders!’ Wij liepen daar tussen door en de mensen die ons kenden, groetten ons
vriendelijk want het was niet tegen ons gericht maar tegen die Hollanders ver weg!
Nog voor dezelfde oliemaatschappij maakt u weer een film die handelt over de strijd
tegen de insekten: ‘Strijd zonder einde’ (1954).
Dat is de eerste grote prestigefilm geweest van de Shell. Het mocht ook geen direkte
reklame zijn. Alleen in de laatste titel werd vermeld dat het een Shellfilm was. De
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bedoeling was de mensen te laten zien hoe groot het kwaad is, dat we van de insekten
hebben te lijden zowel wat het voedsel betreft, omdat ze de oogst opvreten, als wat
de gezondheid aangaat, want ze brengen ziektes over. Er werd toen gepleit voor
vergiftiging van de beesten. Daar kijk je nu anders tegenaan maar toen werd er nog
niet aan milieuverontreiniging gedacht of dat die vergiftigde insekten door andere
dieren konden worden opgevreten. Maar aan de andere kant konden ze vreselijke
dingen aanrichten: een wolk sprinkhanen kon heel de oogst vernielen. Zo was er een
zwerm 35 km lang en 5 km breed en die werd door vliegtuigen aangevallen. Ik mocht
in Kenia met zo een vliegtuig meevliegen helemaal door de zwerm heen. Dat was
niet zonder levensgevaar: de piloot zag niks meer en het was alsof je onder
mitrailleurvuur zat. De vleugels van het vliegtuig waren dan ook aan de rand versterkt
omdat de sprinkhanen er in die massale botsing deuken in zouden veroorzaken.
Midden in de woestijn zijn we op een avond eens terechtgekomen vlak bij een
koncentratiekamp dat de Engelsen voor gevangen genomen Mau-Mauers hadden
ingericht. De Mau-Mau was een geheim verbond van inlanders tegen de blanke
overheersing, dat zijn doel door terroristische aanslagen probeerde te bereiken. Als
bewakers hadden ze leden van een heel primitieve stam aangesteld en die opgedragen
te schieten op ieder die het wachtwoord niet kende. Ze wilden ook ons doodschieten
maar gelukkig was er een man bij ons die hun taal kende en ze heeft kunnen
overbluffen.
Na onze eerste vluchten kwam er kontrole en wij kregen verbod nog verder mee
te vliegen. Ik vroeg ze nog één sekwentie te mogen maken. Ze zeiden: Goed, maar
dan neemt u dit vliegtuig en vliegt buiten de zwerm. Toen raakten we toch in een
deel van de uitgewaaierde zwerm en na de landing zagen we de deukjes in de
vleugelrand.
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Nog op de laatste dag hebben we een zwerm gefilmd, die op de akkers landde en
alles in een minimum van tijd kaal vrat.
Het is echt een unieke sequens geworden en het is na ons ook nooit meer zo
opgenomen. Een paar jaar geleden kwam er in Amerika een film uit over insekten,
die met de Oscar werd onderscheiden. In de korte inhoudsopgave vond ik vermeld:
fascinerende strijd tegen sprinkhanen. Toen ik hem zag, bleek dat ze mijn materiaal
hadden gebruikt. Ze hadden die opnamen eenvoudig van Shell gekocht.
Maar u hebt er toch veel eer mee ingelegd. Negen bekroningen en de staatsprijs.
Over ‘God Shiva’ vond ik geen dokumentatie.
Die ging over een Javaans danser die in zijn tijd beroemd was en men vond het
jammer als zijn kunst niet zou worden vastgelegd. De man was al over de 50 en hij
was eigenlijk te oud om nog helemaal goed te dansen. De film werd gedraaid in een
studio en was eigenlijk meer een registratie met 2 of 3 camera's tegelijk, zoals nu bij
de televisie altijd wordt gedaan.
Weer naar het water. Uw volgende film komt uit in 1953 en heet ‘En de zee was niet
meer’.
Die ging over de verdwijning van de folklore rondom de vroegere Zuiderzee. Je had
toen nog veel plaatsjes waar de vissersbevolking zich aan oude tradities hield: Urk,
Volendam, Marken. Er bestonden nog veel zeilende vissersboten en zo. Het ging er
dus om die levende folklore net op haar einde nog vast te leggen en zo is het een
historische dokumentaire geworden waarin vooral aandacht wordt besteed aan de
kostuums en ook aan de visserij, die nu vrijwel op haar gat ligt.
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Als een topper in uw reeks dokumentaire films geldt de herdenkingsfilm die u, in
opdracht van de Nederlandse regering, hebt gemaakt ter gelegenheid van de 350ste
verjaardag van de geboorte van Rembrandt: ‘Rembrandt, schilder van de mens’
(1956). Hebt u bij het maken van deze film voor uzelf ontdekkingen gedaan?
Dat is zo gegaan. Ik zat voor negen maanden in Venezuela waar ik, aangezocht door
Shell als producent, tijdelijk de produktie van een tiental films over Venezuela moest
leiden. Het bleek een filmindustrie van zestig man te zijn. Die films handelden over
alles wat Venezuela betrof: het land, de steden, de landbouw en de olie natuurlijk.
Shell heeft veel gedaan om de landbouw te bevorderen, meer uit overwegingen van
public relations dan om de eigen publiciteit: Venezuela was een groot leverancier
van olie voor Shell.
Die periode liep ten einde in augustus en net toen kwam het verzoek van O.K.W.,
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heette dat toen, om een film over Rembrandt
te maken. Ik heb het aanbod aanvaard omdat ik geïnteresseerd was in schilderkunst
en de vraag me boeide: wat moet je met schilderijen doen die maar twee dimensies
hebben? Ik heb geprobeerd een metode te vinden die anders zou zijn dan het bezoeken
van een expositie of het lezen van een boek. Ik heb geprobeerd te rekonstrueren wat
er gebeurde in het leven van Rembrandt toen hij dat schilderij maakte. Er bestaan
van hem 52 zelfportretten en op bijna alle houdt hij zijn gezicht in vrijwel dezelfde
richting. Ik heb daaruit een selektie gemaakt, telkens met zoveel jaren er tussen. Toen
kwam het erop aan deze koppen in elkaar te doen overvloeien. Dat was een vreselijk
moeilijke technische trukage want de koppen moesten op de millimeter passend zijn:
de ogen, de neus, de mond moeten op dezelfde plaats zijn. Het is een wonder dat dat
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kon, maar Rembrandt schilderde zo realistisch dat je dit ermee kon doen. Ik heb eerst
een film gemaakt van de foto's van de schilderijen en toen die beelden geprojekteerd
op het schilderij. Soms lagen de wenkbrauwen wel iets hoger en dan was het alsof
Rembrandt zijn wenkbrauwen even optrok. In die opeenvolging zie je dat Rembrandt
ouder wordt maar ook anders gaat schilderen. Toen de proef van die scène klaar was,
heb ik hem eerst laten zien aan een internationaal gezelschap van Rembrandtkenners
die het effekt fascinerend vonden.
‘Over glas gesproken’. U wijdt aan het tema glas twee films: een lange en een korte.
Dat ontstaan is weer een mooi verhaal. Ik krijg op zekere dag een telefoon van een
direkteur van een glasfabriek en die zegt: Ik heb een film van u gezien van Shell. Ik
wil een film hebben over mijn fabriek. Ik dacht: weer een industriefilm. Maar ik liet
het toch niet gaan omdat ik zo een gevoelen had dat er in dat glas toch wat kon zitten.
Toen ik bij die direkteur kwam, haalde hij uit de la een papier en begon mij een
scenario dat hij had gemaakt voor te lezen. Ik dacht: hier gauw weg wezen. Ik zei
tegen hem: Kijk, als ik deze film zo maak als u het wil, dan slaapt iedereen binnen
20 minuten. U maakt glas en ik kan u niet zeggen hoe u dat moet doen. Ik maak films
en dan moet u niet willen zeggen hoe ik dat moet doen. Dat is een perfekte redenering,
zei hij, kom mee de fabriek in. Ik stond daar bij een robotachtige machine die flessen
van de ene machine naar de andere overbracht met van die grijparmen. Maar plotseling
ging er iets mis: de hals van een fles brak en van toen af grepen die armen alléén
maar hapjes lucht en alle flessen vielen stuk. Het werd een domme machine. Dat was
erg komisch. Het is trouwens een bekende scène geworden in de film. Toen ik dat
zag, dacht ik: dat kan ik nooit in zijn film inbrengen. Ik heb
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de fabriek verder helemaal bezocht en heb toen gezegd: Ik maak die zwart-witfilm
voor u maar bent u het ermee eens dat ik voor mijn plezier een korte kleurenfilm
maak: voor een deel van de kosten vraag ik subsidie, het tweede deel betaal ik zelf
en u betaalt het derde deel. U krijgt er geen meter van te zien eer hij af is: lukt de
film, dan krijgt u uw geld terug. Prima idee, zei de direkteur, en de zaak was zo in
orde. Die man was ook zó. Nu gaat het vaak zo: als je zegt: als ik die opdracht maar
krijg - dan wordt het niks. Als je zegt: het zal me wel een zorg zijn, dan krijg je ze.
De korte film is dus eerder een fantazie?
De korte film heet Glas. Het is een observering van het produceren van glaswerk
door machines. Deze korte film kreeg de Oscar in Hollywood. Er lopen duizenden
kopieën van in de wereld en dagelijks wordt hij ook nu nog in Amerika vertoond, in
scholen en universiteiten. Het is bepaald een klassieker en veroudert blijkbaar niet.
Na die film heb ik allerlei aanbiedingen gekregen van bedrijven die over hun
aktiviteiten een film wensten zoals ik Glas had gemaakt. Zelfs andere glasfabrieken
deden mij zulke voorstellen. Ik had er heel veel geld mee kunnen verdienen maar ik
wou wat anders: ik ben geen filmfabriek.
U staat bekend en vermeld als een van de beste Nederlandse makers van dokumentaire
films. Hebt u teorieën?
Kijk, of een film goed is, blijkt als hij sukses heeft. Als experts, dus critici of
internationale jury's - die vooral bij korte films totaal onbeïnvloed zijn omdat die
films commercieel onbelangrijk zijn - als die zeggen dat een film goed is, dan zal
het ook wel zo zijn. Ik heb het altijd fijn gevonden dokumentaires te maken. Men
zegt mij wel eens: Waarom heb je zo lang gewacht om een speelfilm te
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maken en waarom maak je er zo weinig? Het antwoord is eenvoudig: omdat ik niet
voldoende stof heb gevonden die mij genoeg kon overtuigen voor het maken van
een speelfilm.
Hiermee hebt u niet gezegd wat voor u de kwaliteiten zijn van een goede
dokumentaire.
Ik ben niet zo een boodschapper. Mijn eerste dokumentaires zijn niet ontstaan uit
eigen keuze: het zijn meest opdrachten. Ik maak geen geëngageerde films - trouwens,
geëngageerd is ook een onvolledig woord. Ik heb geen sociale of politieke films
gemaakt tenzij je de film over de insekten als een sociale film zou beschouwen. Mijn
films zijn menselijk geëngageerd, ik heb ze gemaakt uit interesse voor de mensen,
omdat ik nieuwsgierig ben naar mensen. Ze zijn ook een antwoord op die films die
alleen uitwassen tonen. Ik probeer films te maken over gewone mensen en dan soms
met de candid camera, wat een grote verantwoordelijkheid meebrengt.
*
Als de bezoeker de kleine hal binnentreedt van Bert Haanstra's studio dan staat hij
meteen voor de prijzenkast, die de architekt er als verrassing voor hem heeft
ingebouwd. Hier bevinden zich circa 65 onderscheidingen, want er zijn er ook waarvan
hij niet precies op de hoogte is.
Rechts is er een mooie werkkamer waarvan het raam wel boven het maaiveld ligt
maar dan ook de gelegenheid geeft te kijken naar het aan- en afvliegen van diverse
vogels.
De geluidsbanden staan samen in een opbergplaats. Er hangt hier een Poolse affiche
van de film Fanfare.
In de montagekamer - die wel onder het maaiveld ligt - beschikt de gastheer over
twee mooie montagetafels.
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Hier bevindt zich ook de projektiekabine, die speciaal voor Bert Haanstra werd
gebouwd.
Op de deur van de mixagekamer hangt aan de ene kant een affiche van Bij de
beesten af en op de andere een met het beeld van de mime Rob van Reyn.
Hier hangt ook de tastbare herinnering aan de Grand Prix de Cannes: een litografie
van en eigenhandig getekend door Picasso. Ze stelt een van de drie koningen voor
die met één lijn is uitgetekend.
Dit is Hans Kaart zoals hij optrad in Fanfare: Lachen man!
Aan de film Alleman herinneren drie foto's en ook een kaart waarop alle plaatsen
staan aangeduid waar de film bij zijn uitkomen geboekt was.
Er is hier ook een affiche van de laatste film: Dokter Pulder zaait papavers. Tegen
de wand hebben de assistenten een persiflage opgeprikt. Onder de dikke krantenkop
‘Bert Haanstra begint aan zijn eerste drama’, hebben zij als toevoeging geplaatst:
Gruwelijke slijtage-slag! - maar die sloeg oorspronkelijk op een voetbalwedstrijd.
Ten slotte is er nog de projektieruimte waar een klein gezelschap gezellig naar de
film kan kijken. De kamer is geluiddicht zodat ze ook voor geluidsopnamen kan
dienen. Daarbij kan dan ook een klein orkestje opgenomen worden.
*
U stapt dan toch over naar de speelfilm en de eerste heeft als titel ‘Fanfare’ (1958).
Van wie is het scenario?
De grondidee is van mij, de uitwerking van Jan Blokker, voorheen filmcriticus bij
het Handelsblad, nu hoofd van de V.P.R.O.-televisie. Wel heeft Alexander
Mackendrick ons van advies gediend want wij waren beginners. Mackendrick is de
beroemde maker van typisch Engelse filmkomedies als Whisky galore, The man in
the white suit, The lady-
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killers en het scherp satirisch drama Sweet smell of success. Wij wilden van hem
leren hoe je een komedie moet konstrueren. Toen was Jan Blokker als joernalist in
Cannes en zag daar Les vacances de Monsieur Hulot van Tati. Toen dachten we:
over die boeg moeten we het gooien: een zeer eenvoudig gegeven met mogelijkheden
voor visuele humor.
Er wordt gezegd dat u in die film te verliefd was op het beeld en ook op de beeldspraak
en dat dat een reminiscentie was aan de dokumentaire.
Ja, ja, ze bedoelen beeldrijm. In enkele overgangen van één episode naar de andere
vergeleek ik het gedoe van de mensen met dat van eenden. Ook eenden vechten met
elkaar (om brood), ook zij snateren, ook zij duiken onder. Maar verder heb ik me
nauwgezet aan het verhaal gehouden en zoveel mogelijk de humor in het visuele
gezocht in plaats van in het woord. Hans Kaart was de kastelein in de film.
In Nederland was de film een groot sukses.
Twee miljoen bezoekers in 6 maanden.
In Vlaanderen was het niet zo een sukses. Er is een polemiek geweest over het gebruik
van de taal in deze prent.
Ja, en met reden: de Nederlands gesproken film werd gedubd voor Vlaanderen. Ik
heb me daar te veel laten leiden door de Belgische distributie die dat noodzakelijk
vond. Ik vind dat idioot en vond het ook toen al onzin.
U neemt revanche en maakt als tweede speelfilm ‘De zaak M.P.’ en voor oningewijden
moet ik wel verduidelijken dat M.P. slaat op het Manneken P in Brussel. Die film
was eigenlijk een Holland-België.
Ik hou nogal van voetbal en ik dacht dat er uit die naijver toch iets moest te halen
zijn: je komt eens per jaar in de hel
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van Deurne of je zit gekluisterd aan de radio om die wedstrijd te volgen. Het moest
mogelijk zijn een andere reden te vinden om een strijdje op touw te zetten tussen
België en Holland. Zo kwam de idee het beeldje van Manneken Pis te laten stelen
en Nederlandse studenten van die diefstal te laten verdenken. Ook de Belgen stelen
een beeldje, dat van Hans Brinker, het jongetje dat volgens de Amerikanen met zijn
duim een nacht lang een gaatje in de dijk heeft dichtgehouden. Je had dus in de twee
gevallen een beeldje dat, als je het weg zou halen, een straal water overliet. Maar het
was een te dun idee en ook te bedacht. Ik ben daar toen te vlug op ingegaan en door
de gebreken in het scenario is het geen sukses geworden, op stukken na toch niet als
Fanfare. Hoewel toch. Men zegt altijd dat het een mislukking geweest is maar als
ik de cijfers zie, dan moet ik toch konstateren dat die niet veel lager liggen dan die
van Dokter Pulder zaait papavers, in bezoekersaantal dan. Men moet die film niet
vergelijken met Fanfare die een rekordsukses was. Technisch vind ik de film ook
beter maar het is duidelijk dat idee en scenario absoluut onvoldoende waren.
Ook de bezetting bestond uit Nederlanders en Vlamingen.
Met al de gevolgen vandien. De jij's en de gij's werden door elkaar gehaspeld en
Albert Mol, die Camille, een typische Brusselse jongeman, moest zijn, had daarvoor
een te Hollands aksent. Als Vlaamse akteurs werkten er o.m. aan mee: Germaine
Loosveldt, Julien Schoenaerts, Robert Maes, Robert Marcel, Theo van den Bosch,
Jan Cammans en Remy Angenot. Ko van Dijk hield er de rol van Philidoor, de
manmoedige schoonpapa, en Kees Brusse die van een dronken kraandrijver Sus. Ik
heb dat werk zelf ‘Een verhaal van kleine gevoeligheden’ genoemd en ik geloof dat
dat niet slecht getypeerd was.
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Oude liefde roest niet. U gaat terug naar de dokumentaire en maakt ‘Delta faze 1’.
Dat is een verslag over de afsluiting van het Veerse Gat als onderdeel van de
Deltawerken (1962).
Met die Zaak M.P. had ik zoveel risico's gelopen dat ik met een ton schuld bleef
zitten. Achteraf heeft de film dan toch goed gelopen zodat het geld er toch nog
uitgekomen is. Ik had dus een opdracht nodig en deed een aanvraag daarvoor bij de
Rijksvoorlichtingsdienst. Ik kreeg het antwoord van Waterstaat: Film de afsluiting
van het Veerse Gat. De werkzaamheden hiervoor liepen over het jaar 61 en 62 en ik
heb toen gedacht: ik kan niet de hele tijd bij die dijk gaan zitten. Ik moet een filmpje
maken om de gaten te vullen. Ik kreeg toen plots een idee: ik zou filmen alles wat
er zich afspeelt in een park: oude mensen, kinderen en zo. Ik vertelde het aan mijn
vrouw en die zei: Waarom dan niet een dierenpark? Ik zei: Dank voor het idee en ik
ben die film gaan maken in Artis, onze dierentuin in Amsterdam. Het kwam er nu
op aan de mensen te kunnen bezig zien zoals ze zich in een bepaalde situatie of
omgeving gedragen. Maar ze moesten zich natuurlijk gedragen en dat doen ze niet
als ze een camera zien, dan beginnen ze onmiddellijk te zwaaien. Ik moest de camera
dus verdekt kunnen opstellen. We hebben toen van uit de hokken zelf gefilmd maar
daar mochten de mensen ons zeker niet zien: ik heb toen deurtjes laten maken en in
een deurtje spiegelglas geplaatst om daar doorheen de mensen die naar de dieren
keken te filmen.
Ook in de tuin zelf hebben we de camera weggestopt. In zo een tuin loopt iedereen
met een tas en dat valt dus niet op. Wij hebben in zo een tas een camera ingebouwd
en zo konden we weer filmen zonder dat iemand het merkte. Dat was niet om het
stiekum te doen, al zit er wel iets unfairs in de metode. Maar het ging er niet om de
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mensen belachelijk te maken maar om ze te doen lachen om elkaar. En natuurlijk
mag je van de metode geen misbruik maken. Dat is de geschiedenis van Zoo,
indrukken van mensen in de dierentuin.
Hiermee zijn we van ‘Delta’ weggeraakt.
Dat vind ik een van de beste dokumentaires die ik gemaakt heb. Ze geeft het
dramatisch verhaal van de sluiting van dat Veerse Gat met caissons. Het gevaarte
dat daar tot zinken moest worden gebracht, was zo groot als een flatgebouw en dat
zinken moest gebeuren op het goede moment, namelijk als het dood tij was en dat
duurt maar even. Er was een man die al die werkzaamheden leidde en die aan vier
of vijf sleepboten bevelen moest geven. Hij was de enige die rustig was en kalm
doorgaf: Oceaan, tikje rechts en zo. Alles was uitgedokterd in het laboratorium maar
het was fascinerend te zien hoe die man dat werk beheerste tot op het moment dat
hij altijd even kalm zei: Ja jongens, laat hem zakken. In dijkbouw zelf zit weinig
spanning maar in de plaatsing van caissons zit wèl spanning, vooral door de rol van
de man die dat zaakje leidt.
‘Alleman’ is weer een lange film en een piek (1963).
Een observatie van mensen met gevoel voor humor gezien. In zwart-wit trouwens.
Er was door Jacopetti een film gemaakt Mondo Cane, Hondenwereld. Toen dacht
ik: het grootste deel van de mensen zijn zo kwaad nog niet als je ze rustig bekijkt in
hun gewone doen en laten. Dus ga ik een film maken over het dagelijkse leven van
de Nederlanders. Ik heb er twee jaar op gewerkt en heb er 40.000 meter film voor
geschoten - weer met verborgen camera. Ik haalde er eerst Jan Blokker bij maar dat
ging niet voor hem omdat hij te veel dingen aan zijn hoofd had. Toen kwam Anton
Koolhaas erbij die voor mij als een soort
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criticus tijdens het werk fungeerde. Hij kon zijn mening buitengewoon goed
formuleren en dan weet je meteen of hij gelijk heeft of dat je het moet doen zoals je
zelf dacht. Vaak had hij gelijk met zijn kritiek.
Ik dacht dat Simon Carmiggelt voor het kommentaar had gezorgd.
Heeft hij ook. Er was namelijk het volgende gebeurd. Toen Carmiggelt de film Zoo
had gezien, zond hij mij een geschenkboekje Speciaal voor u en schreef daarin: ‘Dit
is fanmail.’ En toen volgde nog een erg leuke beschouwing. Ik kende Carmiggelt
oppervlakkig en alleen van zijn stukjes in Het Parool. Ik vond dat ontzettend leuk
van die man.
Ik heb toen tegen Carmiggelt gezegd toen ik met die Alleman bezig was: wij zitten
eigenlijk op dezelfde golflengte. Zou u het kommentaar voor mijn film willen
schrijven? Carmiggelt was onmiddellijk bereid en gedurende twee jaar is hij geregeld
komen kijken hoe de film vorderde. Hij heeft er een kostelijk kommentaar bij
geschreven en gesproken, geheel in zijn stijl. Alleen hadden we nooit gedacht dat de
mensen bij bepaalde scènes zolang zouden lachen dat er wel eens een deel van het
kommentaar verloren ging. Zei Carmiggelt geërgerd: Had ik mijn bek maar gehouden!
‘Alleman’ is een film vol levensvreugde en humor. U bent een uitgesproken optimist.
Naarmate ik ouder word, word ik minder optimistisch. Toch ben ik in de dagelijkse
dingen geen pessimist, anders zou ik geen films meer maken in een tijd waar je er
zoveel ziet sneuvelen. Nu gaat Alleman niet alleen over aardige mensen, er zijn ook
onaardige dingen in: een spiritus-drinker die op straat slaapt, soldaten die thuiskomen,
een lief oud vrouwtje dat loopt te kollekteren voor een goed doel en weinig krijgt.
Daarbij komt ook nog dat je
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situaties waarin de mensen onaardige dingen doen, dat je die niet stiekem mag filmen.
Dan zou je ze dat eerst moeten vragen. Dat beperkt natuurlijk de keuze. Als je op
strand een vet wijf filmt, ben je zeker dat je lachers krijgt. Maar dat is te gemakkelijk.
Dat zou misbruik maken zijn van de metode. Ik maakte eens met de telelens een
opname van een vader die met zijn zoontje op het strand liep. De jongen praatte met
zijn vader, die een buik had als een ballon en je zag alleen die buik en dat joch in
beeld. Ik heb dat niet opgenomen omdat ik dacht: als dat jongetje ooit naar die film
kijkt en heel de zaal hoort lachen om zijn vader, kan dat bij dat jongetje een heel
diepe indruk maken. Dat is mij dat beeld niet waard. De beste metode om te weten
wat je in zo een geval moet doen, is je de vraag stellen: als het je vader, vrouw, broer
of zuster zou zijn, zou je het dan ook doorlaten? Daarmee leg je je een duidelijke
norm op. Ik heb honderden brieven gekregen van al die mensen, die ik heimelijk heb
gefilmd en daar was niet één negatieve reaktie bij. Niemand heeft mij geschreven:
u had het mij eerst toch kunnen vragen. De meest begrijpende kritiek heb ik van The
Guardian gekregen: ‘Het goede is: men lacht ze nooit uit, men lacht met hen.’
De Nederlanders en het water zijn een tema dat u wel niet loslaat. In ‘De stem van
het water’ behandelt u drie motieven: de visserij, de waterwerken, de rekreatie.
Het is weer een dokumentaire, maar van 92 minuten. Daar heb je nog zo een voorbeeld
hoe delikaat het is sommige situaties te filmen. Er is daar een sekwentie in een
zwembad, waarin een jongetje de eerste zwemles van zijn leven krijgt en hij durft
zijn kop niet onder water te steken. Hij heeft er een vreselijke angst voor. Nu moet
hij onder een stang door maar om dat te doen, móet hij met de kop onder water. De
zwembaas, die een aardige man was maar
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met een vreselijk nasale stem zijn opdrachten gaf, roept tegen het jongetje: ‘Ga d'r
maar onder door. Toe maar!’ Smeekt de jongen: Mag de stang een klein beetje hoger?
Een klein beetje maar. Het geheel maakt een komisch effekt maar intussen wordt het
jongetje als een schijtertje voorgesteld. Ik heb aan de badmeester gezegd: Je moet
hem volgen want hij moet het leren. In de laatste sekwentie zie je het hem ook doen.
Dat jongetje is nu een grote kerel. Een goed half jaar terug stuurt hij me een prentkaart
en wat schrijft hij? Groet uit Italië. We zitten hier lekker aan zee, dus veel zwemmen!
Hij was het nog niet vergeten.
In ‘De stem van het water’ staat natuurlijk alles in verband met het water.
Carmiggelt zei me eens: Jij kunt elke vijf jaar een Alleman maken. Ik dacht: dat mag
ik toch niet doen maar ik wil weer een film maken over mensen. Laat ik allemaal
mensen nemen die iets met het water te maken hebben: palingvissers, een
reddingsbootkapitein, havenarbeiders en zo meer. Op het einde hoor je dan de stem
van de vrouw die haar hele familie heeft verloren in de waterramp. Eigenlijk komt
het neer op de rol die het water speelt in de Nederlandse samenleving.
U zou in deze film minder speels zijn.
Alleman was veel meer van de hak op de tak, al zat er toch een bepaalde eenheid in
maar ik moest er meer zoeken naar overgangen. In De stem van het water waren
duidelijke hoofdstukken.
‘Bij de beesten af’ is een film van 1972. Wat betekent die ‘af’?
Het is een zegswijze die in Vlaanderen minder bekend lijkt maar hier mondgemeen
is. Ze heeft een negatieve klank en betekent ongeveer zoveel als: het is toch erg wat
daar is
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gebeurd. Het loopt de spuigaten uit. Het moet wel typisch Nederlands zijn want ze
slagen er in een andere taal niet in de titel adekwaat te vertalen. In het Engels is het
Ape and superape en in het Duits Fressen und gefressen werden. Het is een film die
ontzettend veel wordt vertoond en wel de meest verspreide is: het zou makkelijker
zijn de landen op te sommen waar hij niet vertoond wordt dan die waar hij wel loopt.
Op dit ogenblik draait hij in Japan. Zoiets verneem je maar toevallig omdat iemand
hem daar heeft gezien en het je bij zijn terugkomst vertelt. Films worden meestal
verkocht tegen een vaste prijs en niet tegen een percentage. Daarom hoor je er ook
minder over.
Ook hier hebt u dankbaar gebruik gemaakt van de candid camera.
Het kan bij dieren moeilijk anders want als ze je zien, lopen ze weg en je kunt ze
ook niet zeggen wat ze moeten doen. Integendeel, als je denkt, nu gaan ze dat doen,
dan doen ze wat anders. Ik heb er drie jaar van mijn leven aan besteed maar ik heb
er geen spijt van want het is dan ook een uniek werk geworden. De film is gebaseerd
op een nieuwe wetenschap, de etologie, waarvan Konrad Lorenz en Niko Tinbergen
de grondleggers zijn. Professor Baerends, een leerling van Tinbergen, is onze grote
leidsman geweest. De film steunt op een idee van Anton Koolhaas, die me
aangespoord heeft deze film te maken. Ik heb samen met hem veel bezoeken gebracht
aan Baerends. Die wetenschap houdt zich bezig met het vergelijkend gedrag bij
mensen en dieren. Ze is zowat 30 jaar oud maar krijgt meer en meer betekenis. Men
wil ermee meer inzicht krijgen in het gedrag van de mensen doordat men dat gedrag
niet alleen via de menswetenschappen als sociologie, psychologie en filozofie wil
benaderen, maar er ook de biologie in betrokken wenst te zien. Zo is er b.v. het
territoriumgedrag, het hebben van een eigen plek en die verde-
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digen. Een heleboel dieren hebben dat, ze dulden niet dat er op die plaats van dezelfde
soort komen, dus vallen ze die aan. Wegens het territoriumgedrag ontstaat er ook bij
ons strijd. Agressie bepaalt een belangrijk deel van de gedragingen van dieren én
mensen, maar mensen zijn in staat die te kanalizeren. Datzelfde gedrag doet zich ook
gelden bij voetbal: waarom voelt een elftal zich sterker als het thuis speelt? Het is
nochtans hetzelfde terrein, met dezelfde afmetingen, het zijn dezelfde spelregels.
Beledigd worden in eigen huis is erger dan op vreemde grond. Iemand die geregeld
in dezelfde gelegenheid komt en daar zijn vaste plaats heeft, voelt zich geërgerd als
hij die bezet vindt. We willen een plek voor onszelf met enige afstand tussen ons en
de ander. Als je op een bank gaat zitten naast iemand anders, dan laat je spontaan
ruimte tussen hem en jou. Ga je er toch pal naast zitten, dan schuift de ander opzij.
Zo willen ook de vogels een pikafstand. Sommige vogels willen wel samen blijven
omdat ze zich dan sterker voelen: dat is het geval met meeuwen of pinguïns b.v.
Men heeft altijd gedacht dat alleen de mens zich van werktuigen kon bedienen.
Het is bewezen dat dieren het ook doen. Een voorbeeld is de chimpansee die een
stokje gebruikt om mieren te vangen en die daarvoor een takje afplukt. Een bepaalde
soort gier zoekt een steen om een ei stuk te gooien. Otters in Californië lusten
schelpdieren en ze slaan die stuk op een steen, die ze op hun buik leggen en meenemen
voor de volgende duik naar een schelpdier.
Er zijn twee grote verschillen tussen mensen en dieren: alleen de mens is door zijn
intelligentie in staat kennis te verwerven en door te geven. Verder is de mens het
enige wezen dat soortgenoten massaal doodt en zijn eigen leefmilieu vernietigt.
U werkt graag met Anton Koolhaas samen. Wat waardeert u in hem?
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Ik heb veel steun aan hem. Hij was er al bij toen ik Alleman maakte en De stem van
het water. Hij is mijn adviseur, zoals ik al zei, de criticus tijdens het werk. Je zit altijd
in je eentje te piekeren en je hebt een klankbord nodig om daar uit te raken. Koolhaas
zegt wat hij meent: soms zijn we het eens, soms zijn we het oneens en worden wel
eens boos. Maar meestal komen we wel goed overeen. Hij is ziek geweest in de tijd
dat ik met de dierenfilm bezig was en ik heb zijn steun drie jaar moeten missen. Op
het einde hebben we dan samen de kommentaar geschreven.
Het scenario van uw laatste film ‘Dokter Pulder zaait papavers’ is ook van Koolhaas.
Hij heeft het gemaakt naar zijn roman De nagel achter het behang, want alleen het
eerste deel van de film is gelijk aan het boek. En daar is weer een voorgeschiedenis
aan verbonden. Harry Kümel heeft in 1972 van het begin van het boek een film
gemaakt, met zijn leerlingen van de filmakademie. Die film werd vertoond en Harry
vertelde me dat hij er een lange speelfilm van wilde maken. Maar dan zou Koolhaas
het tweede deel van het boek voor de film herschrijven. Harry vroeg mij of ik
producent wilde zijn. Hij zou hem regisseren. Omdat Koolhaas en Kümel het volledig
oneens waren over de realisatie van de film, ging het plan niet door.
Twee jaar later, einde 1974, was ik bezig geweest om stof te vinden voor een
nieuwe film. Ik vond het jammer dat het boek van Koolhaas niet zou worden verfilmd,
tenzij ik het zelf ging doen. Ik belde met Harry Kümel en die bevestigde uitdrukkelijk
dat er geen enkele kans bestond dat hij de film zou maken. Ik stelde dus voor aan
Koolhaas dat ik de film zou maken. Koolhaas antwoordt: Denk jij dat je een drama
aankunt? Mijn reactie: Ik zie in wezen geen verschil tussen een drama en een komedie.
Als jij belooft het tweede deel te herschrijven, doe ik het. Hij is
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voor zijn herfstvakantie hier naar Laren gekomen en heeft in vier dagen het hele
verhaal herschreven. Er is een stuk bijgekomen van 60 minuten, daar waar het eerste
deel, dat ook Kümel verfilmde, 45 minuten was. Harry had wel al Kees Brusse als
dokter Pulder maar mevrouw Mies, de maîtresse van zijn kollega, komt in het eerste
deel niet voor. In de versie van Kümel speelde Dora de rol van de vrouw van dr.
Pulder. Bij mij heeft ze de rol van mevrouw Mies, die haar véél beter lag.
Kan u wellicht even het tema aangeven?
Dokter Pulder is een bescheiden plattelandsdokter, die erg geïmponeerd is door zijn
vroegere studiegenoot Hans van Inge Liedaerd, die nu een briljante neurochirurg is.
Hans komt dr. Pulder opzoeken en weet in geestige gesprekken herinneringen op te
halen aan hun studententijd waarbij hij Pulder ophemelt als de briljantste van het
stel. Deze is daar erg door gevleid. Het bezoek laat een enorme indruk bij Pulder
achter. Hij is, zoals hij het zelf noemt, ‘aangeraakt’. Hij wil alles over zijn vriend
weten, ook als hij merkt dat deze een verslaafde morfinist blijkt te zijn die zijn
voorraad morfine gapte. Hij heeft er al voor in de gevangenis gezeten en hij mag al
lang niet meer opereren. Na de diefstal bij dr. Pulder sterft hij. In feite is het zo dat
wat voor Hans morfine is, voor dr. Pulder het bestaan van Hans is.
Die twee mannen schijnen toch wel in de schaduw te staan van twee sterke
vrouwenfiguren.
Ja, en Dora van der Groen is als mevrouw Mies grandioos. Ze heeft met die rol een
geweldige kans gekregen omdat die de meest spectaculaire is, maar ze heeft die
indrukwekkend vertolkt. Daarbij is ze een prachtig mens. Zo kon ze opgaan in het
spel van Kees Brusse en bewon-
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derend zeggen: Hoe geweldig is die Kees Brusse in kleine dingen.
U voert in deze film zelf de regie.
Als regisseur ben je een korrektor, iemand die kiest uit wat zijn akteurs hem
aanbieden. Je houdt ze in de gaten en van al de dingen die ze geven, neem je dit of
dat. Ik neem een scène zoveel keer op en zeg dan: Die wel en die niet. Ik bespreek
de sfeer met de akteurs: een akteur moet een speciale manier van zijn hebben, die
geschikt is voor de film. Het ideaal is een goed toneelakteur die ook goed in het
filmbeeld past: iemand die voor de camera niet speelt, maar is. Je hoeft hier niets
over het voetlicht te brengen want er is minder afstand tussen akteur en publiek.
Voor mij zijn in deze film geen zwakke rollen, ik vind ze allemaal goed, ik heb
ze ook met zorg uitgezocht. Ik weet wat al mijn medewerkers hebben gedaan en
welke invloed ik daarop heb gehad. Verder is het een kwestie van vertrouwen aan
weerskanten.
Toen u aan de film werkte, hebt u in een interview verklaard dat u een heel droevige
film, heel beklemmend wilde maken. Het blijkt dat het aksent vaak op de pret ligt of
op de lach. Hoe komt dat want het verhaal zelf is navrant.
Niet op de pret! Al is er humor. Het is een film die zijn tragikomische kanten heeft.
Dat is Koolhaas. Hij is een droevig man, en zijn humor is soms navrant. Ik hou me
aan zijn gegeven en gebruik zijn humor omdat die alles veel navranter maakt. Soms
is de lach van de toeschouwer een zenuwachtige lach. Ik vind het heel goed dat ze
van tijd tot tijd lachen maar ik weet dan: straks krijg ik jullie stil.
Ik las dat de grondtoon in het boek de aanwezigheid van de dood is. De grondtoon
van de film is ondanks alle
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misère het verlangen om te leven. Is dat de stempel van Haanstra?
De dood speelt een belangrijke rol in de boeken van Koolhaas. Ik heb me in de film
trouw gehouden aan zijn personages, want hij heeft ze geschapen en ik maakte ze
zichtbaar. Het verhaal is van Koolhaas maar de film draagt ook mijn etiketje.
Naar wordt gezegd, bent u de enige Nederlander die met speelfilms commercieel
sukses kent.
Nee hoor, die zijn er meer. De seksfilms b.v. doen het goed. Dr. Pulder is een
a-commercieel verhaal en je moet toch lef hebben om dat in een film te brengen want
financieel draag je toch het risico: het had ook mis kunnen gaan. Een film moet
publiek hebben. Het publiek bepaalt of een film geslaagd is. Het kost miljoenen om
hem te maken. In een stadion zitten 50.000 toeschouwers maar ik moet er een half
miljoen hebben om uit mijn aandeel van de kosten te komen. Dat is tien stadions vol.
Dat is een hele hoop mensen.
U ontving voor uw werk zoveel prijzen dat ik me afvraag wat u nog zou kunnen
verlangen?
Nog lang door te kunnen gaan met het maken van films die bij het publiek aanslaan.
Dat is de beste prijs die je kunt krijgen.
Uitzending: 27 februari 1976.
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Willy Vandersteen
Beauvoislaan 72, 2180 Heide-Kalmthout
U bent de vader van heel wat geestelijke kinderen. Zou u ze eigenlijk allen kunnen
opnoemen?
Ik zou dan toch goed moeten oppassen dat ik er geen vergeet!
Wat voor een vader onvergeeflijk zou zijn. Ik hoop toch dat dat ook niet zo is voor
het eigen gezin.
Nee, daar kan ik zeer precies zijn. Vier kinderen, waarvan drie getrouwd, acht
kleinkinderen. Als we allen samen zijn - en dat gebeurt vaak zondags - dan zitten
we met zijn 21 aan tafel.
Is het huis misschien daarom zo groot?
Ik heb toch een flink stuk laten bijbouwen om ze loffelijk te kunnen ontvangen.
De geestelijke kinderen nemen minder plaats in! Probeert u toch eens al uw helden
op te roepen.
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Dan komen Suske en Wiske natuurlijk vooraan. Ze zijn het symbool van de jeugd
zoals ze is, of zoals ik graag zou hebben dat ze zou zijn. Suske is de ridderlijke jongen
en Wiske het meisje met het gouden hart. Wiske is soms wat nukkig en stelt zich
ook wel eens sentimenteel aan. Dat is eigen aan haar leertijd. Suske springt voor haar
altijd in de bres en de twee zijn onafscheidelijk.
In uw eerste tekenverhalen heette Suske Rikkie. Waarom die naamsverandering?
Dat is een beetje buiten mij om gebeurd. In mijn eerste tekenverhaal heetten de
kinderen al Suske en Wiske. Maar de toenmalige direkteur van de uitgeverij De
Standaard - Maurits de Meyer - veranderde op eigen houtje Suske in Rikkie en ik
konstateerde dat tot mijn verbazing toen het verhaal in druk verscheen. Ik vond dat
niet zo gelukkig, omdat ik Rikkie geen Vlaamse naam vind. Ik heb hem er dan ook
uitgewerkt: op het einde van het verhaal heb ik hem voor een schoenenwinkel laten
aanschuiven en hij is nooit meer weergekeerd. Ik heb daar wel vragen over gekregen
maar daar is het dan toch bij gebleven. Mijn eerste Suske was trouwens wat afgekeken
van Tintin, want Hergé heeft veel invloed op mij gehad. Suske is eigenlijk een
weeskind dat werd meegenomen van het eiland Amoras.
Er zijn dan de volwassenen.
Je kunt ze niet missen! Er is eerst tante Sidonie die nu, sinds de verhalen naar
Nederland gaan, Sidonia heet. Maar in Vlaanderen blijft iedereen Sidonie zeggen.
Ze is de tante van Wiske en vervangt het ouderlijk gezag. Het is onmogelijk in zulke
verhalen een normaal ouderpaar te laten optreden, omdat voor hen bepaalde dingen
onaanvaardbaar zouden zijn. Ouders zouden nooit aanvaarden dat hun kinderen
zonder valscherm uit een vliegtuig springen! Maar je hebt toch gezag nodig. Dat
oefent Sidonie dan uit: ze

Joos Florquin, Ten huize van... 13

98
geeft kritiek en straf, leeft mee en springt in de bres als het nodig is. Ze is juffrouw
en haar hoop is vroeg of laat met Lambik te trouwen. Ik kan me dat huwelijk niet
permitteren want dan ontstaat er een familiesituatie die op een andere basis steunt.
Is er soms geen kritiek op dat die familie zo los samenhangt?
Hier bij ons niet. De personages zijn hier geboren en de mensen hebben hun groei
meegemaakt. Maar in Nederland komt die wel eens naar boven. Daar rijst de vraag
wel eens: Hoe zit dat met die familie? Waarom slaapt Lambik in het huis van Sidonie?
Er zijn in Nederland ooit eens twee lezers geweest die hun abonnement op het
Rotterdams Nieuwsblad opzegden, omdat ik iemand ‘alle donders’ had laten zeggen.
Volgens hen was de donder een schepping van God en daar lach je niet mee. Een
direkteur van een krant in Groningen zei me eens: De reeks loopt goed maar ik krijg
protest tegen dat vloeken! Ik had een personage ‘ajakkes’ laten zeggen!
Je zou het uit die hoek tegenwoordig minder verwachten! Dan is er Lambik.
Hij symbolizeert eigenlijk al de goede en slechte eigenschappen van het menselijk
ras. Iedereen van ons kan zich in die figuur terugvinden. Nu eens is hij aan de gierige
kant, dan weer vrijgevig. Hij is soms erg bang en stelt zich dan weer moedig op. Hij
is erg onberekenbaar, geeft soms blijken van een slecht karakter, maar toch haalt zijn
goed hart altijd de bovenhand. Hij is vrijgezel en kan zich dus een vrij leven
permitteren.
Hij lijkt toch de man te zijn die altijd in het hoekje zit waar de slagen vallen.
Zo iemand heb je nodig om de komische noot wat te aksentueren. Denk aan Charlie
Chaplin. Maar zo een per-
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sonage komt er dan toch altijd sympatiek uit. Lambik verscheen ten tonele in De
Sprietatoom als loodgieter en als detective die voor eigen rekening werkt. Zijn naam
komt eigenlijk van geuzelambiek. Ik was indertijd nogal een liefhebber van dat zwaar
Brussels bier.
En dan is er nog Jerom bijgekomen.
Ja in het 25e of 26e album. Je bent altijd op zoek naar nieuwe figuren: slaan ze in,
dan blijven ze; vallen ze tegen, dan vliegen ze eruit. Ze moeten altijd wat in het
onwezenlijke liggen, anders worden ze niet aanvaard. In Jerom is de machtsdrang
uitgedrukt. Hij is de man die alles kan, die kort en bondig spreekt, logisch denkt en
er zich eigenlijk een beetje buitenhoudt. Hij is een soort Tarzanfiguur en iedere man
zou in zijn plaats willen zijn. Jerom is in De dolle musketiers opgedoken, eigenlijk
als een soort nevenfiguur. Maar hij sloeg onmiddellijk in.
Maar daarvoor was professor Barabas het team al komen versterken.
Hij is een bindmiddel. Hij steekt de draak met de technokratie en is de moderne
uitvindingen altijd net wat vooruit. Hij heeft een komische zijde maar is ook een
positieve figuur: hij geeft geen uitvindingen prijs die onheil veroorzaken.
Dat is dan de ene groep. Met ‘De rode ridder’ komen we in een heel andere wereld.
Ja, en het merkwaardige is dat De Standaard nog de enige krant in Europa is die een
strip brengt met een ridder als held. De nadruk ligt hier op het mysterie, de magie
van de middeleeuwen, de wereld van Koning Arthur en zijn Ronde Tafel, de tijd
toen elke ridder tegen het onrecht optrad. Hij is een vaste held die het blijft doen.
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En wel in vrouwendienst staat maar nooit trouwt.
Die vraag wordt wel eens vaker gesteld. Er is zelfs eens een dagblad geweest dat als
prijsvraag uitschreef: teken de ideale vrouw voor de Rode Ridder. Daar zijn pakken
tekeningen op binnengekomen. Hij heeft wel een vaste geliefde, Galaxa, die opduikt
als we in de penarie zitten. En daarboven zweeft dan altijd de vage belofte dat het
ooit wel eens in orde komt.
Voor deze reeks hebt u een vaste auteur?
Ik ben er 20 jaar geleden mee begonnen en heb al het werk jaren zelf gedaan. Maar
als de reeks eens goed loopt, kan je ze uit handen geven, omdat de personages dan
hun vaste figuur hebben. Dat is een systeem en dat is met alle reeksen zo gegaan.
Leopold Vermeiren had een feeling voor dit soort verhalen en eens dat hij met het
schrijven begonnen is, heeft hij er natuurlijk ook van zichzelf aan toegevoegd.
Dan is er de reeks met een hond als centrale figuur.
Ja, Bessy, de soft western met de dekoratieve hond, een collie of Schotse herdershond.
Zijn baas Andy is eigenlijk ook zo een figuur die het onrecht bestrijdt, maar dan in
het Verre Westen. Aanvankelijk kwamen er in die verhalen nogal spectaculaire
tonelen voor, maar daar zijn we van afgestapt om ons meer toe te leggen op het
natuurleven en de folklore van de Indianen. De reeks loopt al 28 jaar en heeft een
enorm sukses in Duitsland.
Van ‘Bessy’ heeft ‘La Libre Belgique’ altijd de primeur.
Al 28 jaar. Het toeval heeft daar ook een rol in gespeeld. We hadden een reeks opgezet
over het Oude Testament in beeld, waarvoor we zelfs het imprimatur van kardinaal
Suenens hadden gekregen. Maar ze ging er niet in. Ze werd door alle pastoors
geboycot.
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De reden staat te lezen in het ‘Lectuurrepertorium’: zijn bijbelse verhalen moeten
worden ontraden, daar zij fantazie en werkelijkheid te sterk vermengen.
Dat zal wel een kritiek zijn van vóór het Concilie. In elk geval had ik voor dat werk
een aantal mensen aangeworven om mijn schetsen uit te werken en die vielen nu
zonder werk. Daar ik ze een opleiding had gegeven, zocht ik ze in dienst te houden.
In die tijd hadden de films met de hond Lassie een groot sukses. Ik ging naar Metro
Goldwyn en vroeg hun of ik daarmee niets mocht doen. Ze zeiden: Ja, als je het
verhaal van de film volgt. Dat was nu niet precies mijn bedoeling. Toen zeiden zij
zelf: Gebruik een hond met een andere naam en er is geen probleem meer. Ik heb
dan die collie genomen, omdat hij zo dekoratief is.
Ik ben er toen aan begonnen en probeerde mijn kans bij La Libre Belgique. Mijn
tekenverhaal kwam terecht bij Jourdain, de toenmalige hoofdredakteur, en het bleef
daar weken liggen. Toen kreeg die zijn kleinkinderen eens op bezoek en die zagen
toevallig die tekeningen. Ze waren in de wolken over ‘ce beau chien’ en ze zeiden
aan grootvader dat hij die in zijn ‘gazet’ moest zetten. Jourdain gaf mij een kontrakt
voor één verhaal en dat sloeg in als een bom. Hij gaf me dan een kontrakt voor twee
verhalen, dan een voor drie en dat duurt nu al 28 jaar. En met goed gevolg. Wij
hebben ooit eens voor de grap met 1 april Bessy laten sterven. Er kwamen boze
reakties van overal. Wij hebben dan in de volgende aflevering gezegd dat ze niet
dood was maar dodelijk gewond. Maar we zullen zoiets nooit meer doen.
Er bestaat toch ook een Nederlandse versie.
Dat is natuurlijk de eerste. Die wordt nu eerst vertaald in het Duits, want Duitsland
heeft van deze reeks nu de primeur. Daar zijn ook weer redenen voor. Aanvankelijk
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verschenen in Duitsland in het kinderblad Felix drie of vier bladzijden met het Verhaal
van Bessy. De uitgever vroeg me dan of het niet mogelijk was per maand een volledig
verhaal te bezorgen. Ik zeg toe per jaar zes albums te zullen maken. Nieuwe vraag:
kan het niet elke maand? Ik repliceer: de kwaliteit zal er onder lijden. Probeer het
toch. Het eerste nummer wordt gedrukt op 220.000 eksemplaren en is zo verkocht.
Nieuwe telefoon: kan het niet twee per maand? Ik antwoord: Dan heb ik tijd nodig
want dan moet ik mensen opleiden. Dat is gebeurd en nu verschijnt er in Duitsland
elke week een album met de avonturen van Bessy; dat zijn er dus vier per maand.
Dat is veel. Maar laten we daar straks nog even op ingaan. Want er dient nog een
reeks voorgesteld: ‘Robert en Bertrand’.
Dat is een typisch produkt van mijn jeugdsentiment. Toen ik zowat elf jaar was,
verscheen dat volksverhaal in afleveringen in Het Laatste Nieuws en het werd achteraf
ook in boekvorm uitgegeven. De bewerking was van Raf Verhulst, die er echter de
schuilnaam Koen Ravenstein voor gebruikte. Het verhaal zelf ontstond in Frankrijk
als toneelstuk en werd geschreven door Benjamin Antier, St. Amand en Paulaparthe.
Het stuk heette L'Auberge des Adrets, dus de herberg op de bezonde berghelling, en
de twee vagebonden daarin zijn weinig stichtende boeven. Het werd in 1823
opgevoerd en het werd eigenlijk een sukses door het talent van de hoofdspeler
Erédérick Lemaître. Deze akteur maakte van het stuk enkele jaren later een eigen
bewerking onder de titel Robert Macaire en daarin worden de twee helden voorgesteld
als sympatieke boeven die boosaardige rijke mensen bedotten en geld aftroggelen.
De figuren zijn trouwens in heel Europa te vinden: onder de oorlog heeft de Ufa er
een film van gemaakt en in Frankrijk werd Robert Macaire eveneens verfilmd.
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Dat boek heeft me zo geboeid in die tijd, dat ik het wel zes keer heb gelezen. Ik was
er in mijn jongensjaren zo mee bezig, dat ik voor mijn kameraden altijd maar nieuwe
avonturen verzon van de twee lustige vagebonden. Ik had er altijd al heimelijk aan
gedacht daar eens een stripverhaal van te maken, maar 't kwam er niet van. Na zoveel
jaren, toen mij wat werk uit de hand werd genomen, heb ik me er eindelijk aan kunnen
zetten en het is meegevallen. Het loopt goed hier bij ons en ook in Nederland in het
Algemeen Dagblad.
Onrechtstreeks is de tendens weer het onrecht bestrijden.
En terzelfder tijd een ode aan de vrijheid.
De verhouding tussen de personages is weer merkwaardig los.
U doelt op Joeki, het prinsje uit Moldavië dat altijd in nood verkeert. Die heb ik erbij
gesleurd omdat het verhaal zowel de jeugd als de volwassenen moet kunnen
aanspreken en omdat ik er als jongen graag bij was geweest. Joeki is trouwens
getekend naar een gipsen borstbeeld dat mijn vader van mij heeft gemaakt, toen ik
die leeftijd had. Trouwens, er bestaan ook nog foto's waarin ik in zo een Joekipak
met col marin sta afgebeeld. De verhalen spelen zich af in de 19de eeuw en ik heb
ze in Antwerpen gesitueerd, omdat ik dat milieu het best kende en omdat ik over de
vroegere toestanden nog veel heb horen vertellen.
Men heeft wel eens de indruk dat er veel van de padvinder in uw helden zit. Er wordt
nu wel eens smalend over de padvinderij gesproken. Verloochent ook u deze
jeugdbeweging?
Helemaal niet. De scoutsbeweging heeft mij inderdaad diep gemerkt. Dat is een
belangrijke vormingstijd geweest. Het was het grote spel in de natuur, het kamperen,
leren je
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‘plan te trekken’, de vriendschap, de trouw aan het gegeven woord, de dagelijkse
goede daad, de ploeggeest, het principe leiding kunnen geven en leiding kunnen
aanvaarden, dat zijn allemaal dingen die ik nog altijd belangrijk vind. En dat al die
dingen in mijn verhalen doorbreken, daar heb ik mijn plezier aan. Dat anderen daar
smalend over spreken, lap ik aan mijn laars. Trouwens, het is wel karakteristiek dat
ook Hergé dezelfde weg is gegaan en dat ook hij de scoutspolitiek in zijn verhalen
laat gelden. Men heeft zelfs vaak gezegd dat Kuifje een padvinder was en dat Hergé
zijn leven lang scout is gebleven. Hergé beaamt dat volmondig en ik voor mij kom
er met evenveel overtuiging voor uit.
*
Wat verwijderd van de woning ligt in dit ruim één hektare grote park de garage en
van de eerste verdieping van dit gebouw heeft Willy Vandersteen zijn studio gemaakt.
Hij heeft er een eigen werkkamer waar hij al zijn tekenverhalen ontwerpt.
Sommige voorwerpen herinneren aan zijn tekenverhalen: deze Tartaarse helm aan
het gelijknamige album, deze Arabische dolk aan het boek van Sheik El Rooienbiet
en deze fetisj uit Afrika, het doodshoofd van een aap, komt vaker voor in de reeks
Safari.
In de kamer ernaast zitten de medewerkers aan hun dagelijkse taak te werken.
Aan deze tafel tekent Paul Geerts Suske en Wiske. Hij heeft de leiding van de
studio en is de rechterarm van de gastheer.
Edward de Rop, de oudste medewerker van de studio, zet met vaardige pen de
figuren in inkt.
Hilde Dille tekent de teksten in de ballonnetjes.
Karel Bidelo, die zich in het personage van de Rode Rid-
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der heeft ingewerkt, schrijft de scenario's ervoor en maakt ook de tekeningen.
Robert Merhottein schrijft en tekent de Patsverhalen voor het jeugdblad van De
Standaard.
Peter Coucke ten slotte houd zich bezig met het in inkt zetten van verschillende
verhalen.
Hoe ontstaat nu zo een tekenverhaal?
Eerst wordt de tekst van het scenario geschreven en qua taal grondig nagekeken.
Dan wordt de tekening in potlood gemaakt: ze is viermaal groter dan wat in de
krant komt.
Dan volgt het inkten van de tekening, wat dit resultaat geeft.
Nu worden de teksten in de ballonnetjes aangebracht en de tekening kan naar de
krant vertrekken. Van de krant gaat het tekenverhaal naar de uitgever, waar op een
blauwdruk de kleuren worden aangebracht.
Als de reeks af is, kan het album worden gedrukt.
*
U bent eigenlijk een stadskind. Voelt u zich hier op het platteland thuis?
Perfekt gelukkig. Ik heb lang in Brussel gewoond, in Koekelberg, maar daar werd
het ons te eng en te druk. We wilden er dan tenminste tijdens de weekends uit. Toen
heb ik dit huis kunnen kopen - dat is nu wel 10 of 12 jaar geleden. We zouden eerst
alleen onder het weekend komen, maar het heeft niet lang geduurd of we zijn ons
hier definitief komen vestigen. We hebben het hier goed.
Volbloed Antwerpenaar?
Jawel, op het Stuyvenbergplein geboren, dat is dus in de Seefhoek, een volkse wijk
die haar naam dankt aan een bier dat seef heette.
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De Seefhoek heeft een artistieke reputatie. Marnix Gijsen werd er geboren, Rose
Gronon heeft er gewoond, Jan van Nijlen en Van Gogh hebben er verbleven, ook
Marc Tralbout.
Ik wist niet dat die wijk op zoveel beroemdheid prat mocht gaan, want het was
helemaal geen sjieke buurt: er woonden vele ruwe, onbehouwen kerels, mensen die
het lastig hadden. Maar ze hadden een eigen humor om zich te weer te stellen tegen
die sociale wantoestanden, een ruwe humor die wellicht werd gevoed door hun
kontakt met de vreemdelingen.
Ik had in mijn jeugd een vriend die de zoon was van een reder. Zijn vader wenste
dat hij hem zou opvolgen maar hij moest het vak leren ‘in het ruim’, zoals dat heette,
dus van onderen beginnen. Ik ging die na schooltijd vaak opzoeken en heb daar wel
wat beleefd. Daar was b.v. een werkbaas die een reusachtige ketting droeg waaraan
een groot horloge vastzat, waarop hij altijd nakeek hoeveel tijd er besteed werd aan
dit of dat werk. Op zekere dag moesten de mannen een luik opzij leggen, maar ook
al zaten ze met 20 aan dat luik te wrikken, het bewoog niet. De werkbaas ‘godvert’
er op los, schiet zo bruusk zijn jas uit dat het horloge op de grond te pletter valt; hij
begint woest mee te wrikken en het luik komt inderdaad los. Als het zover is, vraagt
een van de mannen nuchter en ijskoud: ‘Frans, wat uur is het?’
Die mensen hadden veel miserie maar ze maakten veel lol. Ze zaten niet om een
kwinkslag verlegen en gebruikten spontaan een heleboel spreekwoorden. Terwijl ze
werkten, konden ze zingen en fluiten en mekaar poetsen bakken. Ik heb het ooit
gezien dat een werkman een bol vet binnenslikte, dan de vinger in de mond stak
zodat het geheel er weer uit kwam, maar helemaal vuil van al het stof dat hij had
ingeslikt.
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Er waren echt een heleboel misstanden maar de mensen vonden het middel om ze
te relativeren en ze met humor te bestrijden. Die volkse humor is de basis van mijn
eerste verhalen. Mensen die die tijd niet gekend hebben, kunnen zich niet voorstellen
hoe dat geweest is.
Wat deed uw vader?
Beeldhouwer. Hij werkte bij de gebroeders Kerckx die - voor die tijd - een grote
zaak hadden op de Mechelse steenweg. Ze werkten daar zeker met 30 à 40 man en
maakten veel ornamenten, versieringen voor woonhuizen, meubels, gipsafgietsels
en noem maar op. Met de opkomst van het beton in 1930 werd daar een einde aan
gemaakt. Die firma maakte ook de praalwagens voor wat toen de ‘juwelenstoet’ werd
genoemd. Na schooltijd werd ik vaak naar het arsenaal gestuurd, waar die wagens
vol gipswerk stonden en ik moest dat dan bekladden. Dat was interessant werk en
ik heb er het vak geleerd. Later heeft mijn vader die zaak overgenomen maar ze was
dan niet meer zo groot.
Wat hebt u als onderwijs gekregen?
Niet al te veel want ik was geen briljant leerling: alleen in tekenen en opstellen blonk
ik uit. Ik was in Sint-Eligius in de Van Helmontstraat bij de Broeders van
Barmhartigheid. Ik ben er maar tot mijn 15de jaar gebleven. Ik kon met die broeders
niet best overweg. Toen ik 14 jaar was, ben ik dan naar de Akademie gegaan en toen
had ik het bij de broeders helemaal verbrod: ze namen het me kwalijk dat ik naar de
‘school zonder God’ ging. Maar ik ben naar die avondschool blijven gaan en heb er
wel tien jaar de lessen gevolgd: tekenklas, boetseerklas, kunstgeschiedenis,
perspektief, klederdracht en zo meer. En ik blijf de Akademie voor die lessen
dankbaar. Ik hoor wel vaak zeggen dat dat onderwijs te klassiek was, maar ik weet
toch dat de
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mensen die het vak kennen, het daar geleerd hebben. Nu vinden ze dat het niet meer
nodig is; je kunt kunstenaar worden zonder enige opleiding: ze kladden er maar wat
op los en dat heet dan kunst. Een vakman moet een basis hebben, namelijk een
volledige akademische opleiding. Het gebeurt dat ik hier jongens krijg die zeven jaar
akademie hebben gedaan en die nog moeten leren tekenen. Dat is geen volledige
opleiding te noemen. Bloktekenen, figuurtekenen, naar levend model tekenen, als je
dat allemaal onder de knie hebt, dan kun je naar nieuwe vormen gaan zoeken.
Overdag ging u dus werken. Wat deed u?
Toen ik de school verliet, kwam ik op het atelier bij vader. Later ben ik gaan werken
bij De Roeck, een houtbewerker, die in antiek deed. Antiek was toen in de mode en
die man maakte hele kastelen in oude stijl voor Zuid-Amerika. Toen is de krisis
gekomen, maar gelukkig vond ik nog een job als etalagemaker en decorontwerper
bij wat ze in de televisie een groot warenhuis noemen. Daar ben ik gebleven tot 1942.
En bij die Innovation heb ik een moment geluk gehad.
Ik krijg daar op zekere dag de opdracht een vitrine voor damesmantels te maken
en als inspiratie voor dat grote paneel geven ze me een Amerikaans tijdschrift,
natuurlijk van vóór de oorlog, waarin het model staat dat ik in 't groot moet maken.
Ik blader zo wat in dat tijdschrift en val op een artikel dat gaat over Comics in your
life. Dat was de schok. Met behulp van een woordenboek vertaal ik het hele artikel
en ineens gingen er horizonnen open. Ik was met dat soort werk al eerder bezig, maar
nu kreeg ik ineens de verklaring van de werkwijze, van het ontstaan en van de
mogelijkheden van het stripverhaal. Vóór de oorlog bestond dat alleen in Amerika.
Dat was dus 1942 en de tijd dat de Duitsers altijd maar
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meer mensen opeisten om in Duitsland te gaan werken en daar voelde ik helemaal
niks voor. Een schoonbroer kon mij een plaats bezorgen bij de ravitailleringsdiensten
in Brussel; ik moest er vakbladen over vee en vlees illustreren. Ik kon me daar later
opwerken en raakte in de sociale dienst, waar mijn werk erin bestond de zalen voor
het personeel in te richten en te decoreren.
Maar het liep toen tegen het einde van de oorlog en het leven was ontzettend duur.
Die laatste twee jaar hebben wij het echt miserabel gehad zodat mijn vrouw - ik was
in 1938 getrouwd - me maar pousseerde om een bijverdienste te zoeken. Ik tekende
reeds wat voor het kinderblad Bravo, dat hier toen toonaangevend was. Daar het blad
geen beroep kon doen op de Amerikaanse tekeningen, was het wel verplicht werk
van tekenaars van hier aan te nemen. Nu had het vertellen en tekenen bij mij er altijd
ingezeten. Als kleine jongen tekende ik op de straatstenen van de Renier Sniedersstraat
de hele koers van Brasschaat en het waren mijn kameraden die mij het krijt bezorgden
om dat te kunnen doen.
Die Bravo was anders een gouden zaak voor de uitgever. Hij drukte op 325.000
eksemplaren, waar hij van een oplage van 25.000 eksemplaren kon bestaan. Een
Hollander had daar de leiding van en het is door een kollega, wiens vrouw daar op
de boekhouding werkte, dat ik vernomen had dat er tekenaars werden gevraagd. Ik
ging me aanbieden en kreeg drie verhalen te tekenen: Sinbad de zeerover, Tor de
holbewoner en Lanceloot. Die verhalen moesten toen natuurlijk de Duitse censuur
passeren. Op zekere dag zit ik te werken op het kantoor van de ravitaillering en de
portier komt mij opgewonden zeggen: Er zijn twee Feldgendarmen daar om u te
komen halen. Ik schrok er niet zo erg van want ik was bij niets gemoeid. Toen bleek
het eenvoudig dat de Sonderführer mij liet halen omdat hij zo entoesiast was over
Tor de holbewoner en Lanceloot, maar Sinbad de
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zeerover vond hij een Amerikaanse draak, waarin door partizanen werd gestookt en
dat helemaal niet geschikt was voor kinderen. Dat moest eruit. Ik zei: Maar de 50
platen bestaan! Doet er niet toe, zei hij, ze moeten eruit. De man was zelf een groot
uitgever in München en een verwoed poppenspeler. Ik had nog met hem te doen en
zei hem: Blijf van die Meeuwesen af, want die heeft relaties. - Dat was de naam van
die Hollandse uitgever van Bravo. - Hij heeft toch doorgedreven en twee dagen later
kreeg hij zijn marsbiljet voor het front. Die man was binnen het uur al zijn illuzies
kwijt.
Toen is de wagen eigenaardig aan het rollen gegaan en dat dank ik aan een
Messerschmidt, al zal de Duitser die met dat vliegtuig over Brussel vloog, nooit
geweten hebben welke grote dienst hij mij heeft bewezen. Ik zit daar te werken in
de Nieuwstraat op dat kantoor van de ravitaillering als er alarm wordt gegeven: wij
allemaal de straat op want er was geen schuilkelder. Daar bots ik op een
oud-scoutsleider en zoals dat gaat, vraagt de een aan de andere wat hij doet. Toen
bleek dat die man een uitgeverij had. Hij zegt me: Kun je voor mij een album met
een tekenverhaal maken, maar ik moet het wel de volgende week hebben? Dat was
nu echt een opdracht waar je als tekenaar van droomde. Ik zeg het toe, al wist ik niet
hoe ik het klaar zou krijgen, want ik had dat jaar al mijn vakantie gehad. Gelukkig
had mijn direkteur begrip voor mijn toestand en hij gaf me een week extra vakantie.
Ik heb dan zeven dagen nacht en dag gewerkt, terwijl mijn vrouw altijd maar koffie
aanbracht om me wakker te houden: ik heb op die zeven dagen ook maar zeven uur
geslapen maar mijn eerste tekenverhaal was af: Piwo het houten paard. Toen bleek
dat mijn scoutsvriend het bij gebrek aan papier niet kon uitgeven en het is ook nog
een jaar in zijn la blijven liggen. Maar hij was toch zo sjiek mij een cheque te geven
plus een nieuwe opdracht. Ik heb
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daar dan weer hard aan gewerkt: ik kwam om 8 uur 's avonds thuis en begon dan te
werken tot 4-5 uur 's morgens. En de volgende ochtend moest ik dan weer naar
Brussel. Het is echt een zware tijd geweest, maar ik heb er geen spijt van want ik
heb toen vreselijk veel bijgeleerd.
En daarmee is de kous nog niet af. Mijn schoonvader gaf muzieklessen en een van
zijn leerlingen was een oude scoutsvriend van mij, een van de drie gebroers Govaerts,
die een grote drukkerij hadden. Die ziet op zekere dag mijn huwelijksfoto bij mijn
schoonvader en zegt: Ha, dat is de Willy! Waar woont hij en vrat doet hij? Hij komt
me opzoeken en zegt: Je tekent, heb ik gehoord. Wij zijn net in onderhandeling met
de Standaard-Boekhandel om tekenverhalen voor hen te drukken, maar er is nog
geen beslissing gevallen. Je zou er eens naar toe moeten gaan. Ik heb dan met hem
een plan opgesteld om tekenverhalen op de markt te brengen. En zo kwam de eerste
reeks er: Zo ik een Indiaantje was, Zo ik een Eskimootje was, Zo ik een riddertje was
en Zo ik een zeerovertje was. Het waren meer geïllustreerde boekjes dan echte
tekenverhalen, maar ze werden toch ook dadelijk door Casterman in het Frans
uitgegeven. Ik heb dan aan De Standaard een syntese voorgelegd van het werk
waarmee ik rondliep. Ze hebben me dan gezegd: Je kent Tintin; maak zo een reeks
maar het moet iets van ons zijn. Ik heb me daar weer met entoesiasme op geworpen.
Het was toen nog oorlog en de allereerste figuurtjes van Suske en Wiske zijn ontstaan
in een schuilkelder terwijl de V 1- en V 2-bommen over Antwerpen vlogen. We
konden ons toen ook bijna niet verwarmen en daar ik tijdens de nacht moest
doorwerken, heeft mijn vrouw de vingertoppen van mijn handschoenen afgesneden,
opdat ik zou kunnen blijven tekenen. Ik heb toen het hele schema vastgelegd en
bepaald welke bijfiguren er bij zouden komen. Ik heb dat aan De Standaard
voorgelegd en kreeg de opdracht het plan uit te werken. Het eerste verhaal was
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eind 1943 klaar en er werd mij de kans geboden het in twee kranten te publiceren.
Ik heb toen verkozen ermee te wachten, want het was duidelijk dat het einde van de
oorlog in zicht was. Het eerste tekenverhaal met Suske en Wiske is dan verschenen
in De Nieuwe Gids, het blad van Bekaert, dat direkt na de oorlog verscheen in plaats
van De Standaard. Dat lezerspubliek bestond in hoofdzaak uit Vlaamse intellektuelen,
die nooit met een tekenverhaal kennis hadden gemaakt. Het enige tekenverhaal dat
toen bij ons op de markt was geweest, was dat met Mickey Mouse. Nu kwam daar
ineens Suske en Wiske, een verhaal van eigen bodem en met figuren van bij ons en
dat sloeg in als een bom. De mensen waren de censuur moe en waren opgelucht iets
te lezen met figuurtjes die hun vrije zeg hadden.
Toen De Nieuwe Standaard dan weer verscheen - op de persen van Le Peuple! is er nog een heel touwtrekken geweest om uit te maken met wie ik zou meegaan:
met De Nieuwe Gids of De Nieuwe Standaard. Ik kreeg echt aanlokkelijke
aanbiedingen en in mijn overmoed zei ik dat ze dan maar allebei de tekenverhalen
moesten brengen. Dat hebben ze ook vier maanden gedaan en dan heb ik, mede door
toedoen van de uitgeverij De Standaard, beslist bij De Standaard van De Smaele te
blijven, een keuze waarvan ik nooit spijt heb gehad. Dat bracht voor de krant op dat
ogenblik een abonnementenwinst van 25.000 lezers. Dat gaat zo in het leven: wat
voor de ene het leven is, is voor de andere de dood. En die verruiming van de
lezerskring was puur het werk van de verkopers, van ‘Jet met het houten been’ en
‘Jan Gazet’, want die mensen waren toen belangrijk voor het verspreiden van een
blad. Die telefoneerden mij om te vragen met wie ik meeging. Want, zeiden ze, als
we een krant verkopen, moet Suske en Wiske erin staan.
*
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In deze terraskamer geeft Willy Vandersteen zich graag over aan zijn nieuwste
liefhebberij: het schilderen. Op deze ezel staat een eerste resultaat van zijn
inspanningen.
In deze hobbykamer staat hij al eens vaker te kijken naar de vissen in het aquarium.
Ook is hij hier al eens meer aktief als kok aan de barbecue.
Buiten kan hij - als het seizoen ernaar is - in het eigen verwarme zwembad duiken
en ter afwisseling ook wat oefenen op de kegelbaan. Tenzij hij verkiest te kijken naar
de beweging die de duiven en enkele uitheemse vogels in de ren brengen.
Als hij opkijkt, kan hij aan de windwijzer op het dak zien vanwaar de wind die
dag komt; aan de voorkant van het huis kan hij op een zonnewijzer lezen hoe laat
het is.
Als de bezoeker vanuit de hal rechts de grote kamer instapt, blijft hij even verrast
staan bij een groot schaakbord, waarvoor Claerhout bronzen figuren op zijn Jeroen
Bosch heeft gemaakt.
Hier hangt een schilderij van Armand de Weerdt met een Gezicht op Hamme.
De belendende kamer is van de eerste gescheiden door een monumentale schouw,
die aan de twee kanten een open vuur heeft.
In die tweede grote kamer is er een eethoek, een schaakhoek, een muziekhoek en
een televisiehoek.
De verbinding tussen de twee vertrekken wordt gemaakt door een goed gestoffeerde
bar.
*
Toen u met het tekenverhaal begon, stond dat eigenlijk in zijn kinderschoenen. Wat
zijn uw voorbeelden geweest?
In mijn prille jeugd De Kindervriend van Patria en De Kinderwereld. Vooral de reeks
Job en Bok heeft me geboeid. Dat was een vertaling van Tired Jim and weary Willy,
een
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tekenverhaal dat nu nog altijd in Engeland loopt en erg klassiek is. De kinderbladen
in Engeland zijn trouwens erg klassiek gebleven. Dan was er ook Zonneland, waarin
ik de beeldverhalen van een missionaris las.
Ook de tekenverhalen van Hergé heb ik al vroeg gelezen. Hij ook heeft gedebuteerd
in een blad van de scouts, Le Boyscout belge, en kort daarop in Le petit XXe, het
bijblad voor kinderen in de katolieke krant Le XXe Siècle. Dat sprak me aan maar ik
wist toen nog niet dat je daar een beroep van kon maken. Hergé is 6 jaar ouder dan
ik: hij is van 1907, ik van 1913.
U hebt met Hergé samengewerkt.
En van hem geleerd. Toen ik met Suske en Wiske sukses had in Vlaanderen, heeft
de man die de redaktie waarnam van de Vlaamse Tintin, dus Kuifje, mij gevraagd
aan dat blad mee te werken, omdat dat blad in Vlaanderen niet zo goed van de grond
kwam. Mijn tekeningen waren in die tijd zeer impulsief en van opbouw was er geen
sprake. Ze vielen dan ook niet in goede aarde bij Hergé, die ook van Kuifje de
artistieke leiding had en heel wat verder stond dan ik. Hij is de man die vorm en
klasse heeft gegeven aan het tekenverhaal in Europa, want de bakermat van het
tekenverhaal in Europa is eigenlijk België.
Het verwijt van Hergé ging naar Wiske omdat die haar haren rechtop stonden en
er een strik rond zat: dat vond hij te volks, te populair. Ook vond hij mijn tekenstijl
niet goed en hij stelde op dat punt hoge eisen, want Kuifje verscheen toen al in 23
landen. Ik heb dan ook toegevingen moeten doen. Ik heb er tante Sidonie en Jerom
uit moeten laten, hij aanvaardde alleen Suske en Wiske en Lambik. Ik heb de haartooi
van Wiske moeten veranderen en haar een krullekop moeten geven. En inderdaad,
het tekenverhaal werd op slag aanvaard: het werd een sukses tot in Parijs toe. De
figuren bevielen, de stijl minder. Hergé heeft
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in een interview eens gezegd: Vandersteen is de Breugel van de striptekenaars. Het
is een kompliment dat me aanstaat. Door in die kringen te werken, heb ik ook ontdekt
dat je voor één tekenaar in Vlaanderen er twintig vindt in Wallonië. De Vlamingen
zijn schilders, de Walen zijn tekenaars. Voor het verhaal waren zij ook niet sterk:
dat gingen ze meestal in Frankrijk halen. In elk geval heeft het kontakt met die
vakmensen mij veel geleerd.
Is de vader van het tekenverhaal eigenlijk bekend?
Met weinig zekerheid. Er is in Duitsland in de 19de eeuw al wel Wilhelm Busch
geweest, die een dichter-tekenaar was en die zijn kinderboekjes eigenhandig
illustreerde en die ook vol volkse wijsheid stak. In Amerika werd in 1963 het
zestigjarig bestaan van het beeldverhaal gevierd. Volgens de legende zou het
tekenverhaal ontstaan zijn in de tijd dat karavanen huifkarren naar het Westen trokken.
Die karavanen waren kilometers lang, maar er was er altijd één die een primitieve
drukpers bij zich had. Daarop werd dagelijks een blad afgedrukt dat tevens
geïllustreerd werd, wellicht omdat vele mensen niet konden lezen. Dat blad werd
dan doorgegeven. Die manier van kommunikatie gebruikten trouwens de holbewoners
ook al.
Wel is er een naam te citeren voor de aanvang van het moderne beeldverhaal. In
1895 ontwierp een tekenaar, Richard Outcault, in Amerika een politieke
karikaturenreeks: Down to Hogans Alley, waarin hij politieke prominenten tegen de
achtergrond van een krottenwijk liet evolueren en dan die politieke figuren op de
korrel nam. Het sukses werd zo groot dat World, het dagblad waarin de tekeningen
verschenen, zijn oplage gevoelig zag stijgen. De tekenaar werd achtereenvolgens
door verscheidene bladen tegen enorme sommen afgekocht. Het beeldverhaal
evolueerde dan en beperkte zich niet langer tot de politieke karikaturen, maar betrok
alles in het verhaal: het sociale,
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de geschiedenis, suspense en noem maar op. Maar het belangrijkste ingrediënt is
toch de humor omdat die de mensen het meest aanspreekt. Humor is veel warmer
dan het gewoon komische, omdat er een mild medegevoel met de onvolmaaktheden
van de mens in zit.
En zo is de strip langzamerhand een macht geworden. Gaston Durnez signaleert
daar in zijn boek Spoedbericht een mooi voorbeeld van. De Vancouver Sun drukte
tijdens de oorlog in Korea drie dagen achter elkaar hetzelfde oorlogsbericht af.
Niemand van de 50.000 lezers reageerde. Maar toen de Sun wat later bij vergissing
tweemaal dezelfde strip afdrukte, kwamen er zoveel klachten dat een speciale
telefoniste nodig was om de oproepen te beantwoorden en drie bedienden om brieven
met verontschuldigingen te verzenden.
Wie zijn de groten van het beeldverhaal?
Er zijn er veel. In Vlaanderen Marc Sleen met Nero en Jef Nijs met Jommeke. En
dan Bob de Moor, die de rechterarm is van Hergé. Bij de Fransen is het een oneindige
lijst, maar in elk geval Hergé en de man die Astérix tekent. Astérix is een echte
doorbraak geweest. Duitsland erkent eigenlijk alleen Walt Disney. Al wat verder
verschijnt, is afkooksel. Bessy loopt daar goed en dat heeft des te meer waarde daar
de beeldverhalen uit de boekhandel worden geweerd. Ook de Pravda in Rusland
publiceert beeldverhalen, maar dat zijn dan tekeningen met een tendens waarin de
historie van de revolutie wordt verteld.
Voor uw eerste tekenverhalen gebruikte u het Antwerps. Waarom hebt u dat dialekt
laten vallen?
Ik was een straatkind en ik heb dat spontaan gedaan omdat ik Antwerps zo sappig
vond en ook de mensen hadden dat graag. Maar dan krijg je reakties van onderwijzers
die je zeggen: U bereikt zoveel miljoenen kinderen, denkt
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u niet dat u met die teksten in dialekt kwaad doet? We leven in een land waar we
nog moeten strijden voor het ABN. Ik ben voor die pedagogische argumenten bezweken
en in overleg met de uitgever werden mijn teksten dan uitgezuiverd en bijgewerkt.
Dat is belangrijk nu de albums ook naar Nederland gaan, want tot beneden de
Moerdijk lachen ze nog als je Antwerps schrijft, daarboven niet meer. Zo komt het
dat de personages in Suske en Wiske in De Standaard jij en jou gebruiken. Want
wegens de kostprijs kun je maar één reeks maken. Ik moet er nu eerlijk aan toevoegen
dat dat voor ons een geweldige vooruitgang heeft betekend: het werd bewezen dat
het gebruik van het algemeen Nederlands niet alleen helemaal niet geschaad heeft,
maar dat het de verkoop sterk heeft gestimuleerd - wat trouwens meteen pleit voor
de goede smaak van de lezers. Het is nu niet meer denkbaar een verhaal te brengen
in slordige taal. Die tijd is voorbij.
Hebt u eigenlijk een uitleg voor het sukses van de tekenverhalen?
Jawel. Het tekenverhaal brengt iets dat buiten de normale wereld ligt. De krant staat
vol realiteiten, veelal triestige realiteiten. Het tekenverhaal, dat alle mogelijkheden
heeft, biedt de mens een verademing, haalt de mensen uit hun dagelijkse sleur door
ze te betrekken bij dingen die in het normale leven niet mogelijk zijn. Voor de
moderne mens die - wat men ook moge zeggen - er ook wel eens uit wil en bereid
is in het wonderlijke te geloven, speelt het beeldverhaal de rol van uitlaatklep. Het
is de opvolger van de troubadours, potsenmakers, reizende vertellers,
sprookjesschrijvers die in onze voorouders een dankbaar publiek vonden. En het is
een manier van afreageren.
Hergé had vroeger een tekenverhaal dat ik als knaap nog met plezier heb gelezen:
de helden waren Quick en Flupke, twee ketjes. Hij heeft die reeks opgegeven omdat
die types
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niet meer bestaan. Uw Suske en Wiske houden het vol en verdedigen zich goed.
Ik denk dat Hergé er verkeerd aan heeft gedaan toen hij ze heeft afgeschaft omdat
de types niet meer bestaan. Je kunt ze toch altijd aanpassen aan de tijd: dat soort
kwajongens zal altijd blijven bestaan, ook al uiten ze zich anders.
Maar u hebt ‘De familie Snoek’ ook laten vallen.
Dat was wegens gebrek aan stof: die ader was voor mij uitgeput. Dat familiale genre
in de huiskamer is te beperkt. Daarbij was de uitwerking erg karikaturaal. Het zoeken
naar een motief om een plaat met Snoek te tekenen vroeg veel werk. Voor een paar
jaar heb ik het nog opnieuw op willen nemen, maar het is niet gelukt. Wat Hergé mij
verweet in verband met Suske en Wiske, vond ik nu zelf terug in Snoek. Ik kan er
geen andere weg mee uit. Misschien zou het lukken als iemand anders de tekst schreef.
Suske en Wiske hebben nu de televisie gehaald. Alweer de televisie gehaald, moet ik
zeggen.
Ja, de eerste keer is dat gebeurd toen Bert Leysen direkteur was. Bert Leysen was
een huisvriend van ons en een bewonderaar van mijn beeldverhalen. Toen de televisie
kwam opzetten, vroegen wij ons af wat dat zou worden, want er deden allerlei
onheilspellende geruchten de ronde: de mensen zouden niet meer lezen en de
bioskopen zouden kunnen sluiten. Ik ben dan met een redakteur van Kuifje samen
gaan zitten om te bespreken wat wij konden doen om het medium bij te zijn en de
tekenfilm leek ons daarvoor het aangewezen middel. Dat heeft geleid tot de stichting
van de tekenfilmstudio Belvision en de produktie van een eerste animatiefilm met
tekeningen, die trouwens op een fiasko is uitgelopen. Dat was niet zo verwonderlijk
want we wisten van de technische kant niets af. Maar we hadden weer bij-
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geleerd en onder meer ontdekt dat het televisiemes aan twee kanten snijdt: je moet
niet alleen een goed verhaal hebben en leuke personages, de film moet ook technisch
verantwoord zijn. Bij al dat bespreken en zoeken is Bert Leysen een zeer grote steun
geweest.
En nu, na zoveel jaren, komen Suske en Wiske opnieuw op het scherm.
Dat is een initiatief van Wies Andersen: hij heeft mij die produktie voorgesteld en
wij hebben lang gezocht naar de geschikte vorm, daarbij altijd met één oog lonkend
naar de kostprijs. Het is erg moeilijk om de geest te doen overkomen, omdat het
tekenverhaal voor zo een film eigenlijk niet geschikt is: wij geven momenten en de
film geeft een continu voorstelling: je verraadt eigenlijk het geheel 100 %.
Maar de ervaring heeft ook uitgewezen dat de pop het meest geschikte middel is
om de geest van het beeldverhaal over te brengen en de pop is daarenboven bij het
kind geliefd. Ik heb de synopsis geschreven en een Nederlander het draaiboek. Wij
hebben dan poppen ontworpen, die mijn jongste dochter heeft aangekleed. Wies
Andersen had van het geheel de leiding. Toen de filmpjes klaar waren, heeft hij ze
onmiddellijk kunnen plaatsen bij de TROS in Nederland en in april komen ze nu ook
bij de BRT op het scherm.
Waar blijft u de inspiratie halen?
Ik mag wel stellen dat je met een zekere fantazie geboren wordt. Je hebt dat of je
hebt het niet, je hebt daar geen verdienste aan. Maar die fantazie moet je dan voeden
door lezen, reizen, observeren, door kontakten met mensen. Dat is de reden waarom
ik zoveel heb gereisd. Trouwens, eens dat je de karakters hebt, is het vrij gemakkelijk
ze tegen andere landschappen te plaatsen. Vroeger hadden we het daar gemakkelijker
omdat we ons tevreden konden stellen
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met zo een soort achtergrond die een bepaald land opriep. Maar sinds de komst van
de televisie weten alle mensen hoe een dorp in India eruit ziet. Het beeld dat we
brengen moet dus korrekt zijn. Maar elke reis brengt inspiratie op en het is het enige
middel om het vol te houden. Toch blijft de basis de kronkel, het talent. Ik heb
jarenlang die gave of speciale instelling kunnen kultiveren en ze kunnen ontwikkelen.
Ik heb het er niet om gedaan maar het is gebeurd.
U hebt geen systeem om een verhaal op te bouwen?
Het begint bij een tema waaraan veelal een vleugje moraal vastzit, omdat ik vind dat
het verhaal positief moet zijn. Dan neem je als motief iets fantastisch: een reisverhaal,
een achtervolging, de oplossing van een mysterie, eventueel nieuwe figuren. Je legt
een begin vast, een midden en een slot zoals dat al eeuwen geldt voor een verhaal.
Wil je het gebeuren b.v. in Thailand situeren, dan moet je alle mogelijke dokumentatie
over Thailand bestuderen, de flora, het dierenrijk - want je kunt er geen kameel laten
optreden als die daar niet voorhanden zijn -, de klederdracht, de dekoratieve
elementen. Vervolgens denk je aan mogelijke tegenspelers, want onze figuren staan
vast. Dan moet je nog bepalen of het verhaal zich afspeelt in het verleden of de
toekomst of nu. Als dat vaststaat, beginnen de besprekingen met de rechtstreekse
medewerkers. Het verhaal wordt ingedeeld en de jacht op gags begint: dat is iets uit
zijn verband rukken, dieren die meespelen en noem maar verder op. Het resultaat is
een synopsis van vier getikte bladzijden.
Dan begint de uitwerking van het verhaal: per dag een halve bladzijde voor de
krant maar de aflevering moet altijd eindigen met een vraagteken, om de lezer te
verplichten de volgende dag terug te komen. Het zoeken van gags is het moeilijkste
van het hele werk. Na zoveel jaren is het opbouwen routinewerk, maar de echte gag
vinden,
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die een glimlach krijgt, dat is het grote probleem. Die gags komen uit de
omstandigheden voort of je steekt ze in je figuren. Deze dingen kunnen heel spontaan
komen, je kunt er ook over tobben. De ervaring heeft me geleerd dat hij vaak komt
als je er met mensen over praat. De Amerikanen hebben daarvoor een eigen systeem
dat ze ‘snowballing’ noemen, letterlijk dus sneeuwbalvorming. Ze slaan willekeurig
een boek open en vallen op het woord timmerman. Ze telefoneren dan per opzettelijke
vergissing naar een bakker of tuinman of loodgieter en horen hoe die reageren op
hun vraag naar een timmerman. Ze speuren de hele dag naar zulke reakties en komen
dan bijeen om die te bespreken. Die metode is voor mij wat te geforceerd, ik heb
liever dat het spontaan groeit, dat de humor ontstaat uit de omstandigheden, de
karakters en het gedrag van de personages.
Er zijn 50 à 60 basiselementen die de mens doen lachen: feiten verdraaien,
leedvermaak, dingen uit hun verband rukken. Klassiek is de man die over straat gaat,
op een bananeschil uitglijdt en tot de ontdekking komt dat het zijn eigen schuld is
dat ze er ligt, of dat zijn zoontje, die hij met die banaan blij heeft gemaakt, ze daar
achteloos heeft neergegooid. De strips van Adamson en Ferdinand steunen daar
volledig op, ze voegen er zeker geen drie elementen aan toe.
Je konstateert dan ook dat in de vier delen van de wereld dezelfde gags geboren
worden. In De familie Snoek trouwde eens een dochter: ze heeft een lange sleep aan
waarop Snoek trapt, en terwijl hij er op blijft staan, wordt hij naar buiten gesleurd.
Dat verscheen in De Standaard. Twee weken later zie ik een film waarin een zangeres
een lange sleep draagt: bij het afgaan trapt de pianist erop en hij wordt op dezelfde
manier van het toneel weggesleept.
We dachten eens een goede mop te hebben gevonden. Lambik gaat naar het station
en vraagt een kaartje. De
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man achter het loket zegt: Voor welke trein? Ja, zegt Lambik, laat er eens een zien.
We publiceren die en krijgen prompt een brief waarin staat dat het een mop is met
een baard.
Is het verhaal dat in de krant te lezen is, af als de eerste aflevering verschijnt?
Nee. We zijn nu wel 12 dagen vooruit, want hoe meer men technisch volmaakt wordt,
hoe meer tijd men nodig heeft. Ik heb jaren dag op dag gewerkt. Toen ik nog bij de
basiliek in Koekelberg woonde, ging het vaak zo: een leerjongen van de krant kwam
met de tram, stapte bij mijn huis af: ik liet de tekening uit het raam vallen, hij graaide
ze op en liep naar de tram die rond de rotonde was gereden. Als hij ermee op de krant
aankwam, stonden ze er bij de lift op te wachten. Dat is eigenlijk de beste manier
om te werken, omdat je zo de aktualiteit bij kunt houden, al moet je daar dan weer
vermijden over de grens te gaan. De mensen waarderen anders altijd wel een
‘pikuurtje’.
Reageren de lezers echt zo vlug?
Op diverse manieren. Vroeger meer, omdat er meer gehekeld werd. Dat kan nu
minder omdat de strips ook naar het buitenland gaan en men daar bepaalde
toespelingen niet zou begrijpen. Nu gaat het eerder over dingen die in de wereld aan
bod zijn, zoals de natuurbescherming en zo.
Kort na de oorlog ging er een beeldverhaal waarin Suske en Wiske op een planeet
een leeuw tegenkomen. Wiske vraagt aan Suske: Zou dat de Vlaamse leeuw zijn?
Waarop Suske antwoordt: Nee, dat kan niet, want dan zou hij vastzitten. Verbolgen
lezers hebben daar heftig op gereageerd in de aard van: Als u soms denkt dat wij,
Vlamingen, allemaal zwarten zijn! En de krant heeft er heel wat abonnementen door
verloren.
Met De toornige Tjiftjaf hebben we heel wat beleefd. Ik

Joos Florquin, Ten huize van... 13

123
zocht naar een nieuw onderwerp en ontdek toevallig dat we in het jaar van de
natuurbescherming zijn. Ik dacht: daar zit wat in. Vogeltjes staan altijd in de
belangstelling en daar is ook een sentimentele toets aan, het tema moet aanslaan, ik
maak een verhaal tegen de vogelvangst. Jongens, het verhaal liep nog geen twee
dagen of de poppen waren aan het dansen: op de krant kwamen een heel stel dreigen scheldbrieven toe waarin stond dat, als de toon van dat verhaal niet veranderde,
ze hun abonnement opzegden. En schelden! ‘Gij zijt een metteko.’ Of: ‘Wij mogen
geen vogeltjes doodknijpen en Breendonk dan? De sport van de kleine man aanvallen,
dat kunt ge. Maar de groten laat ge gerust’. Daarnaast kreeg ik natuurlijk ook veel
betuigingen van sympatie van de verenigingen van vogelbeschermers. Ik zat daar
tussen een leger van 40.000 vogelvangers en 60.000 vogelbeschermers. Er zijn
inderdaad heel wat vogelvangers die hun abonnement hebben opgezegd maar De
Standaard heeft me toch laten doen. Die mensen zijn achteraf trouwens teruggekomen.
Je kunt niet vermoeden op hoeveel dingen je moet passen. Toen professor Barabas
begon mee te spelen, liet ik hem stotteren dat het een plezier was. Ik zag wel gauw
in dat het goedkoop effekt najagen was. Maar ik ben er dan meteen mee opgehouden
toen een vader mij schreef, dat zijn zoon was gaan stotteren sinds hij Barabas nadeed.
Een andere keer kreeg ik een boze brief van een vertegenwoordiger. De man beklaagde
zich erover dat hij overal werd uitgelachen, omdat ik zijn naam had gebruikt voor
een belachelijke bijfiguur.
Er wordt wel eens gezegd dat uw verhalen vroeger beter waren, oorspronkelijker,
geestiger.
Bij mijn eerste kreaties hebben de indrukken die ik in mijn jeugd heb opgedaan, een
grote rol gespeeld. In mijn 28 eerste albums zit een stuk van mijn leven: ze zijn het
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meest spontaan verteld en houden geen rekening met techniek of commerciële
bekommernissen. Maar later, toen de zaak groeide, werden er andere eisen gesteld.
In die dertig jaar zijn de figuren geëvolueerd. Er zit in die eerste albums ook een heel
andere soort humor, die je in de latere niet meer vindt. Die eerste verhalen zijn een
folklore geworden. Maar het geheel heeft toch verschillende generaties kunnen
boeien.
Er is dus toch een commercializering opgetreden.
Je kunt ze niet uit de weg gaan. De uitgever zegt: Iets goeds maken is één, iets
verkopen is twee. Ik riskeer kapitalen en ik moet dus eisen kunnen stellen. Tot nu
toe is dat voor mij meegevallen, ook al geeft die grote produktie minder voldoening
want de voldoening van de schepping gaat verloren. Maar toch is het te verdedigen:
ze biedt aan mensen gelegenheid om het vak te leren, een verhaal in mekaar te steken
en te tekenen.
En er is dan je sociale verantwoordelijkheid. Je hebt iets opgebouwd dat niet meer
alleen van jezelf is, maar waar veel mensen in delen of van profiteren. Laten we nu
eens veronderstellen dat ik ermee stop. Het belang van hoeveel mensen die erbij
betrokken zijn, komt dan in het gedrang? Dat zijn miljoenen die wegvallen. Want
daar komt toch heel wat bij kijken: de medewerkers, het papier, de clichés, de drukker,
de inkt, de vertegenwoordigers, de verkoper, de uitgever, die dan ook weer een staf
heeft. Je rol is helemaal anders geworden. Vroeg of laat val je toch weg en dan mag
de onderneming niet wegvallen, omdat zoveel mensen verlies zouden lijden. Ze moet
blijven bestaan in het belang van anderen. En ook aan je familie moet je denken: dat
werk heeft jaren opgeslorpt en je hebt daar toch ergens je eigen gezin te kort gedaan.
Trouwens, met Hergé is hetzelfde gebeurd. Een goede tien jaar geleden wilde hij
ermee stoppen, want hij had het
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niet meer nodig. Ze hebben hem toen eens duidelijk doen inzien wat de gevolgen
zouden zijn voor een heleboel mensen. En om die reden heeft hij voortgedaan.
En verder moet ik toch zeggen dat ik niet weet waarom een commercieel sukses
een schande zou zijn. Trouwens, daar speelt de uitgever een belangrijke rol en ik
erken graag dat een uitgever die je zolang heeft gesteund, ook recht van spreken
heeft. Maar als ik zou merken dat de produktie daalt, zou ik er toch wel mee ophouden.
Hebt u dan nog vreugde aan het werk?
Enorm. Ik zou zonder dat werk niet kunnen leven. Natuurlijk is de heroïsche tijd van
dag en nacht werken voorbij, maar ik heb mijn vreugde nu aan de uitbouw, aan de
groei van de studio, aan mijn medewerkers, aan het sukses. Ik heb nu meer tijd voor
mijn gezinsleven en voor mijn hobby's: reizen in de eerste plaats, dan ook de fotografie
en de laatste tijd het zondagsschilderen. Maar daarin zal ik me nog ferm moeten laten
scholen.
Ervaart u dat de waardering voor de tekenverhalen is veranderd? Er is een tijd
geweest dat men met misbaar sprak over deze tienderangsliteratuur voor
onderontwikkelden.
Het tekenverhaal heeft op dat peil gestaan en in onze kontreien is het Hergé geweest
die het uit die platvloersheid heeft opgetild, zeker wat de uitbeelding betreft. De
goedkope, vulgaire en inhoudloze tekenverhalen, die nog altijd onze markt
overstromen, hebben ook de reputatie van het tekenverhaal niet gediend. Dat soort
werk, dat vooral uit Frankrijk komt, wordt nu wel door de betere produktie uit België
bestreden. Ook in Amerika stond het tekenverhaal vroeger op een lager peil, omdat
seks en geweld er de twee belangrijkste elementen van waren.
Maar men had vooral bezwaar tegen het feit dat de teksten gekondenseerd waren
en men beweerde ook dat die
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verhalen de verbeelding verlamden. Daartegenover stond dat zoveel mensen erdoor
geboeid waren. De fout was dat men de tekenverhalen met de literatuur vergeleek,
daar waar het twee aparte media zijn. Dat de verbeelding niet meer aktief zou zijn,
werd door verschillende studies tegengesproken. Wat die studies betreft, overdrijven
ze trouwens nu weer aan de andere kant. Je houdt soms je hart vast als je leest wat
ze allemaal achter je tekenverhalen kunnen ontdekken en hoe ze het allemaal kunnen
uitleggen. Maar dat het tekenverhaal de verbeelding op non-aktief zou zetten, is
bepaald onjuist. Trouwens, we zijn niet de enigen die met beelden werken, we leven
in de tijd van het beeld. Als een schrijver een boom beschrijft, dan maakt elke lezer
daar inderdaad zijn eigen beeld van. Wij in onze tekening geven het beeld van de
boom: de tekening is dus direkt. Maar wij vertellen met bevroren momenten: de
ruimte tussen de handeling van het ene beeld en het volgende moet het publiek
opvullen en onbewust doet het dat ook. Trouwens, de strips in de kranten worden zo
intens gevolgd, dat de lezers zelf een oplossing zoeken en de volgende dag kontroleren
ze wat ervan werd gemaakt. Het is ooit gebeurd dat we op de middag een telegram
kregen met de raad: los het zo op!
En wat de kondensering van de tekst betreft, ligt het toch voor de hand dat die
tekst dient om het bevroren moment te benadrukken. Het woord speelt bij ons niet
dezelfde rol als in de literatuur.
Het andere verwijt dat de tekenverhalen inhoudloos zijn en dat het geweld er om
het geweld in wordt behandeld, is wel helemaal voorbijgestreefd. De goede
tekenverhalen zijn nu verantwoord.
Wel is er het gevaar dat het kind zich, wegens de lage kostprijs, de tekenverhalen
makkelijk kan aanschaffen en dat het niets anders zou lezen. Dan moeten de ouders
maar even oppassen dat het daar niet alleen bij blijft. Kinderen
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doen dat trouwens vaak spontaan. Ik zie dat tenminste bij mijn eigen kleinkinderen.
Die worden natuurlijk overstelpt met tekenverhalen maar in de vakantie zie ik ze
toch met een boek onder de arm lopen.
Een voordeel van het tekenverhaal is dan weer dat het kind met het woord het
beeld krijgt, dat het b.v. duidelijk weet wat een batiscaaf is. Een Engels geleerde
heeft trouwens bewezen hoeveel woorden een kind leert door tekenverhalen te lezen.
En wat probeert men met de fameuze audio-visuele middelen te bereiken? Toch dat
je, als je het woord leert, ook het beeld ziet.
En men kan het het kind toch niet kwalijk nemen dat het, na het vele en zelfs late
werk, nog even grijpt naar iets dat leuk is!
Toch zijn er nog wel mensen die de strip afkeuren en bestrijden.
Rond 1950 is er een heftige aktie geweest tegen de strips, vooral in Duitsland dan.
Maar daar was de situatie toch speciaal. Om te beginnen hadden ze geen eigen
produktie: ze kenden alleen de strips van Walt Disney. Toen de oorlog gedaan was,
zaten de Amerikaanse uitgeverijen, als Opera Mundi en zo, met een massa
tekenverhalen die werden gemaakt voor de soldaten overzee. ‘Overseas comics’
noemden ze dat. Daarin werden de familiale relaties wel te pas gebracht en dat was
goed, maar vele waren louter op seks gericht. Die konden ze nu in eigen land niet
meer kwijt en met die overproduktie zijn ze dan naar Duitsland gegaan. Ze kwamen
daar de redakties van de kranten en weekbladen binnengestapt en legden hun waar
voor: bijna niemand durfde nee te zeggen. Het gevolg was dat de Duitse pers
overstroomd werd met die comics.
Na een paar jaar is daar reaktie tegen gekomen. De kinderen werden uitgenodigd
naar een bepaalde plaats te komen waar een vrachtwagen stond, en als ze hun beeld-
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verhalen meebrachten, kregen ze er een boek voor in de plaats. Er zijn toen ook heel
wat strips openbaar verbrand. Ook in Frankrijk werd op een bepaald ogenblik het
beeldverhaal met Tarzan verboden. Achteraf is het dan weer in ere hersteld. Toen
het medium ernstig werd bestudeerd, zijn die excessen vanzelf weggevallen.
Wil u een boodschap brengen in uw werk?
Ik een boodschap brengen? Ik denk er niet aan. Ik zou zeggen dat ik zelf eerder een
boodschap nodig heb. Wij zijn vertellers en dat is alles. Daar komt soms een vleugje
moraal bij te pas, dat is het gevolg van onze opvoeding. Maar ik voel me helemaal
niet bekwaam om een boodschap te brengen.
Welk werk ging het eerst naar Nederland?
Suske en Wiske. Het sukses was daar overweldigend. Op dit ogenblik verschijnt de
reeks in 24 kranten per dag, wat betekent dat ± 750.000 Nederlanders geabonneerd
zijn op een krant waarin Suske en Wiske als tekenverhaal staat. Daar zijn twee
konstateringen bij te maken: bij al die kranten is er maar één bij uit het noorden voor Groningen en Friesland ben ik waarschijnlijk niet ernstig genoeg; de tweede is
dat het beeldverhaal in provinciale bladen verschijnt omdat dit commercieel
interessanter is.
En de andere landen?
Spanje, Portugal, Canada, Zuid-Afrika. En dan Duitsland, waar Bessy echt is
doorgebroken.
Maar ‘Suske en Wiske’ blijft toch het grootste sukses.
Ja. Daar bestaan nu 102 originele titels van. Met de herdrukken en met wat in Kuifje
verscheen, zijn het 157 titels. Naar schatting zijn er 50 à 60 miljoen Suske en
Wiske-albums in het Nederlandse taalgebied verspreid. Een ori-
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gineel album wordt op 250.000 eksemplaren getrokken, voor De Rode Ridder is dat
50.000 eksemplaren.
U bent een globetrotter en ik weet dat u over uw reizen heel wat interessante verhalen
op kunt zetten, maar dat zou dan wel een uitzending apart vragen. Vertelt u daarom
alleen welk land u het liefst bezocht hebt.
Ik heb van jongsaf gedroomd de wereld te zien. Ik heb er al een heel stuk van gezien
en de rest hoop ik nog te zien. Ik heb Afrika van noord tot zuid doorkruist, ik was in
Canada, Japan, de Filippijnen, Thailand, India, Indonesië, de hele archipel tot
Nieuw-Guinea.
Waar ik het liefst was? Als het vreemd is, boeit het mij altijd. Wellicht toch in
Japan. De grootste belevenis is toch wel geweest mijn konfrontatie op Comodo - dat
is een eiland op drie dagen varen van Bali - met de varanen, een soort reuzehagedissen
die er als echte draken uitzien. Ze zijn tot 3 à 4 meter lang. De Chinezen, die vroeger
de archipel afvoeren, hebben daar hun drakenmotieven gevonden.
En het mooiste wat ik gezien heb? Dat waren de kaboekispelen in Japan en de
barongdansen op Bali.
U moet ook nog een Safarireeks op uw aktief hebben.
Na mijn bezoeken aan Oost-Afrika en Centraal-Afrika, Kameroen in 't biezonder,
heb ik een reeks tekenverhalen opgezet over het dierenleven in Afrika en die reeks
heette Safari. Ze heeft helemaal niet aangeslagen omdat ik er te laat mee kwam. Ik
bracht dokumentatie die de televisie elke dag beter brengt. Na enkele albums ben ik
ermee gestopt.
Dan hebt u nog de verhalen van Karl May in beeldverhaal verwerkt.
Dat was een opdracht van de uitgever. Na 50 jaar kwamen de rechten vrij en men
meende dat er belangstelling voor
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bestond. Ik heb een reeks gemaakt maar het sukses was middelmatig. De reeks blijft
lopen en haalt ± 40.000 eksemplaren. Met dat soort realistische verhalen bereik je
maar 40 % van het publiek, omdat de kleine kinderen en de meisjes worden
uitgeschakeld.
Voor die kinderen bestaat dan weer het Pats Poppenspel.
Daar treden Suske en Wiske dan weer in op. Kort na de oorlog is Karel Weyler
daarmee begonnen. Hij heeft met dat poppenspel heel het land afgereisd en geeft
bijna dagelijks, sommige dagen zelfs twee, vertoningen. Hij bewerkt onze verhalen
en vernieuwt ook geregeld zijn repertorium. Het is door hem dat ik geleerd heb dat
het poppenspel het beste medium is om de geest van het beeldverhaal te doen
overkomen.
U hebt eigenlijk al een opvolger?
Niet direkt. Ik heb mijn zoon Bob in de animatiefilm gestoken. Hij had alle gaven
voor mijn vak, maar hij was gebeten door de animatiefilm. Nu is dat een heel moeilijk
genre en hij zal heel hard moeten boksen om het te halen. Het is in ons vak ook zo
gemakkelijk niet. Als je b.v. bedenkt dat de uitstekende reeks Astérix jarenlang geen
uitgever vond... In elk geval is het zijn droom een langspeelfilm te maken maar het
medium is commercieel bijna onmogelijk. Ik heb hem nu opdracht gegeven een
pilootfilm te maken van Bessy en van Robert en Bertrand. Dat is dus een proeffilm
van circa vijf minuten. Ik wil zien of hij met zijn animatiekapaciteten iets kan doen
en of hij de mogelijkheden van zijn bedrijf kan bewijzen. Hij werkt volledig apart
in Brussel.
Dat is niet de enige artiest in de familie.
Nee. Ik heb een schoonzoon, Alex Willequet, die verbonden is aan het Dramatisch
Gezelschap van de B.R.T. Een andere
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schoonzoon zit in het publiciteitstekenen. U ziet dat we in het genre blijven draaien.
Heeft uw vrouw in die tekenverhalen een rol gespeeld?
In de tekenverhalen niet maar wel erachter. Toen ik met de zaak begon, heeft ze op
korte tijd geleerd om de tekeningen in inkt te zetten, ook al had ze daarvoor geen
enkele artistieke opleiding gekregen. Ze is me altijd een grote steun geweest.
Bent u in het werkelijke leven een even grote optimist als in uw verhalen?
O ja. Ik leef graag. Ik maak graag plezier. Ik heb een enorme pret aan het leven.
In welk van al uw personages zit er het meest van uzelf?
De figuren zijn zo gechargeerd dat het moeilijk is ze naar de realiteit over te brengen.
Maar ik vermoed dat er in elk personage altijd iets zit van mezelf, zeker het optimisme
en de drang naar vrijheid.
Iemand heeft eens gezegd: tekenaars van beeldverhalen zetten hun complexen op
papier voor mensen die met dezelfde complexen opgescheept zitten!
Maar alle gekheid op een stokje. Ik heb veel geluk gehad in mijn leven. Ik werd
betaald om werk te doen dat ik zeer graag deed en dat dan nog een groot sukses werd.
Kan een mens iets mooiers verlangen?
Uitzending: 12 maart 1976.
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Paul de Vree
Camille Huysmanslaan 46, 2000 Antwerpen
U bent tegen al wat traditie is.
Dat is een eenvoudige vraag, die nochtans een complex antwoord vergt. Als u door
traditie de ophoping in de tijd verstaat van ideeën, gebeurtenissen en kunstuitingen
die een paternalistisch, kerkelijk en kapitalistisch systeem in stand houden, dan heb
ik er veel bezwaren tegen. Maar er zijn dingen uit de traditie die we niet kunnen
negeren. Neem b.v. Gezelle. Wanneer die van een ‘krinkelend winkelend waterding’
spreekt in plaats van kronkelend, wentelend insekt, dan staat men verrast. Trouwens,
heeft hij daar het ‘traditionele woordgebruik’ niet ergens zelf overschreden?
Wat is kunst voor u?
De vraag is weer wat u met die vraag bedoelt. Er hebben zopas twee grote exposities
plaatsgehad: de Biënnale in Venetië en de tentoonstelling in Kassel. Een kleine groep
jongere mensen was daarover entoesiast maar de kunstkenners waren plusminus
ontgoocheld. Het heet dan dat de
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kunst wordt bedreigd, zelfs als ze door moderne kunstenaars wordt gemaakt. Er
ontwikkelen zich in de kunst twee lijnen: de kunst en de anti-kunst, zoals er wordt
gesproken van roman en anti-roman. De kunst houdt zich aan de betrouwbare normen
van vroeger. De anti-kunst is meer een vorm van arbeidsproces: ze is geen geëstetizeer
meer. Dat ligt in de lijn van de moderne kunst en voor mij is dat niet bepaald anti.
Ik heb me altijd in de lijn van Picasso bewogen. Men zegt wel eens: kijk vanwaar
die komt, wat hij heeft doorgemaakt en wat hij nu is. Elke faze bij hem beantwoordde
aan de steeds evoluerende opvatting die hij had van de kunst.
Terug van Kassel stel ik me de vraag: hoe moet ik het begrip kunst herzien? Kunst
wordt erkend of is overbodig. Dan komen we tot een ander koncept dan de
estetizerende mens. Deze mens vindt in een museum de traditie, die echter buiten
het leven van nu staat. De moderne kunst laat dingen zien die los van de traditie
staan. Voor haar is het geen loutere estetika. De moderne kunstenaar wil heel de
existentie in de kunst onderbrengen, zowel het abjekte als het formeel estetische. Hij
wijkt af van het objektieve, geeft aforismen, die aanleiding geven tot nadenken,
provoceert met perverse dingen.
Het kan zijn dat er een krisis is onder de moderne kunstenaars: die is dan
gedeeltelijk zeker een gevolg van onze technische maatschappij. Ze tonen nu in
Kassei de pollutie: dat was 50 jaar geleden niet mogelijk. Nu wordt alles gepollueerd:
de kritiek en de berichtgeving, b.v. door verdraaiing en leugen.
Er komt een grote wankelbaarheid in de kunst. Velen beginnen te twijfelen aan
wat vroeger werd gedaan. Men hechtte toen te veel belang aan waarden als kroon,
kerk, kapitalisme, enz. De reaktie daartegen uit zich in een agressieve vorm, die op
dada uitloopt. Dat is vroeger al gebeurd. Door het proklameren van hun anti-kunst
stonden de

Joos Florquin, Ten huize van... 13

134
dadaïsten van de jaren 20 voor een vacuüm. Ze deden een beroep op wat het meest
progressief was: futurisme, kubisme. Dat werd de moderne kunst, die nog ergens
burgerlijk bleef. Nu zijn de dadaïsten meer nihilistisch: ze doen geen beroep meer
op de bestaande kunst. Ze maken nieuwe kunst met happenings, slogans, body-kunst,
publiek optreden en daarvan maken ze residu's in de fotografie, die dan in het museum
komt. In feite is het een gemis aan de wil om te objektiveren. Ze willen meer de geest
van de mensen veranderen dan iets als objekt realizeren.
Wat is dan literatuur voor u?
Zoals we net gezien hebben: een evolutie van de vorm van de mededeling van
gevoelens, gedeeltelijk in de lijn van de heersende moraliteit. Maar grote schrijvers
zijn altijd kritisch geweest. Er heeft altijd een dubbele moraal bestaan: luister naar
mijn woorden, kijk niet naar mijn daden. Die illustreert het menselijk tekort.
Onze ismen hebben zoveel experimenten uitgeput, dat er vermoeienis is opgetreden
in de originaliteit van de kunstprestaties. We maken de fusie mee van een groot aantal
ismen, die tot een cocktail worden verwerkt. De literatuur heeft de roman en de
poëzie uitgeput. Met de traditionele regels kunt ge maar een aantal vormen
ontwikkelen. Nu is men overgestapt naar het onderzoek van wat men met taal kan
doen. De roman wordt een fusie van rapport, verslag, essay met als resultaat de
snipper- of splinterroman. Door de uitputting van de genres komt men tot
anti-literatuur, die zich op linguïstisch gebied affirmeert. Die nieuwe literaire vorm
maakt het de lezer moeilijk: hij heeft het gevoel dat hij niet meer mee kan. Het is
met de literatuur als met de kunst in het algemeen. De mens is verward in zijn
toekomst, hij weet niet meer waar naar toe. Dat is duidelijk een mutatieverschijnsel,
een overgang van de landbouw-maatschappij naar de technische maatschappij. Al
dat me-
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chanische dat ons omringt en zich in ons leven opdringt, de fiets, de auto, de
konsumptieartikelen, science-fiction, vormt het onderwerp van de nieuwe kunst. Dat
gaat gepaard met provokatie, waarmee anti-kunst altijd begint. Als we nieuwe
zekerheden krijgen, als we ons in een nieuwe geborgenheid veilig voelen, dan komen
we terug tot een normale kunstopvatting. Het is de vrees die ons denken en bewustzijn
bepaalt.
Als het normatieve schrijven de mens niet raakt in de tijd waarin hij leeft, dan
treedt de anti-literator op, die de woorden wast, die zoekt naar gewijzigde termen,
naar een andere waarheid, naar waarachtige aforismen en dat gebruikt hij allemaal
om een beeld te geven van de wereld waarin wij leven. Hij wil niet de oude moraal
met nieuwe woorden oplappen. Hij wil de nieuwe moraal zonder meer en daarom
moet hij het extravagante mee opnemen. Dat stuit de konservatieven tegen de borst.
Die strijd zal maar zijn beslag krijgen in de 21ste eeuw: de renaissance heeft wel 300
jaar geduurd; zo mogen we wel aannemen dat onze mutatie ook wel 200 à 300 jaar
nodig zal hebben. De mens is traag in het opgeven van ingeprente normen.
U wordt maandag aanstaande 63 jaar. U werd geboren in Antwerpen op 13 november
1909. Is de Antwerpenaar van nature een chauvinist of een kosmopoliet?
Op lokaal plan is hij chauvinist. De Antwerpenaar meent zich in België de meest
vooraanstaande en dat komt door de haven. De Antwerpse sinjoor had iets groots en
hij heeft nu, als de Portugees, een soort melancholie, een heimwee naar die grootheid.
De Antwerpenaar houdt niet van Brussel of Gent. Antwerpen blijft altijd de stad van
iets mogelijks.
Aan de andere kant staat hij door de ekonomische mogelijkheden in betrekking
met het buitenland en is dus ook kosmopoliet. Dat kosmopolitisme drukt zich uit
door
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het opnemen van internationaal kultuurgoed, anders zou het niet te verklaren zijn
wat met Van Ostaijen is gebeurd. Antwerpen moet het zelf oplossen. Natuurlijk is
Brussel ook kosmopolitisch maar het is een ander soort internationalisme. In 1920
is het nieuwe in Antwerpen ontstaan: organisch expressionisme, konstruktivisme.
Cobra, de beweging van het zogenaamd abstrakt expressionisme, kwam in Brussel
tot stand: de tweede grote Cobra-tentoonstelling had er plaats in 1949 maar Antwerpen
kende de tweede abstrakte periode, g 58, het Hessenhuis, de Zerobeweging. Dat was
alweer een soort provokatie tegen de onbewoonbaarheid van de wereld. Wij kennen
er het ontstaan van de tijdschriften Gard Sivik, De Tafelronde, Het Kahier, Frontaal,
Stuip, Baal, TNT, Synthese, noem maar op. Verschillende angry auteurs komen uit
het Antwerpse milieu, o.m. Raes, Gils, Geeraerts. Dan is er nog iets nieuws: al onze
Franssprekende jongeren zijn in het Nederlands gaan schrijven. Er bestond hier
vroeger een generatie van Fransschrijvende journalisten, maar dat is afgelopen. De
jongeren schrijven nu allen in het Nederlands, in het begin wat gebrekkig maar
langzamerhand is dat gebeterd: dat zijn Georges Adé, Patrick Conrad, Frans Boenders,
Henri F. Jespers, Freddy de Vree. Die hebben een Frans apport meegebracht en zijn
goed op de hoogte van de Franse literatuur. De linguïstische problemen worden door
hen scherp gesteld. Ze noemen zich de mandarijnen omdat ze grondig Engelse en
Franse bronnen hebben aangeboord.
Gent, dat wat achteruitgebleven was, volgt nu. Toen wij in 1960 het Nationaal
Centrum voor Moderne Kunst stichtten, wist men in Gent niet zoveel van abstrakte
kunst af. Gent is de stad van de figuratieve kunst en het is K. Geirlandt die dat heeft
doorboord met de expositie Figuratie-Defiguratie van 1963, waarin toch nog altijd
de mens centraal staat. Er is nu pas sinds vier jaar een aktieve neokonstruktieve
richting, die op Antwerpen steunt. Ze heet de
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Pluskern. Daar is weer volop de strijd bezig tussen figuratie en non-figuratie,
mens-anti-mens. Vele mensen houden niet van deze koude kunst omdat ze er geen
alluzie op het menselijk gebeuren in vinden.
Het beste voorbeeld van de vooroorlogse sinjoor is Maurice Gilliams in zijn
aristokratie van denken en doen. Hij bekijkt heel Vlaanderen vanuit dat standpunt.
Hij is een echt sinjeurtype. Lode Baekelmans b.v. was meer het volkse sinjoortype.
Denk aan het autoritaire optreden van Van Ostaijen in zijn kring, van Jozef Peeters
in zijn kring. Ik vermoed trouwens dat ik er zelf ook niet aan ontsnap. Dat betekent
niet dat de Antwerpenaar in mij zich niet op de hoogte wil stellen van wat er elders
gebeurt, want dat doet hij wel. Ik heb b.v. altijd de jongeren gevolgd en ook de
verruiming van de problematiek, want alles komt terug op de problematiek van het
ik, op de relativering van jezelf: Wat ben ik? Waar ga ik naar toe? Dat is in se een
aanval tegen de kristelijke moraal, wat bewijst dat het kristendom ergens heeft gefaald.
Het verwijt treft de kristenen, niet Kristus. Het maakt ons kittelig te zien dat al die
mooie leefregels niet worden toegepast.
In die zien moet ik herhalen dat deze eeuw, net als de 16de, een overgang is, maar
met andere maten, premissen enz. De 16de eeuw is de tijd van de opstand tegen het
feodale systeem, tegen de kerk. Zie de geschiedenis van Engeland met Hendrik VIII.
De ekonomische verhoudingen in Europa veranderen en de koning trekt er zijn
konklusies uit. Hij doet ook mee op zedelijk gebied: zijn geval heeft met de
echtscheidingsproblematiek te maken. Hij overtreedt de gangbare katolieke wetten.
In uw jeugd was u een stadskind dat veel op het platteland verbleef, althans in een
provinciestdafe. Heeft dat invloed op u gehad?
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Rupelmonde. In mijn jeugd heb ik sterk de indruk ondergaan van het landschap dat
we zagen als we zomers met de stoomtram van Antwerpen naar Rupelmonde reden.
Dat was een reis van drie uur en dat landschap van het Land van Waas met de zon
daarover heeft mij diep geraakt. Ook het oude Sint-Anneken en het toen onbewoonde,
maagdelijke Vlaamse polderlandschap.
Ik had een oom die klompenmaker was en ik heb uren bij de werklieden gesleten
om de krullen uit de klompen te zien vallen. De krullen - ik kan ze Florentijns noemen
- voor de werkbank opgehoopt, zou ik kunnen vergelijken met de monochrome
watten-assemblages van Piero Manzoni. Dat was al een soort interesse voor de
abstraktie. Dat platteland heeft me iets meer gegeven dan de stad, want de stad was
aan natuurschoon arm. Als ik daar in Rupelmonde logeerde, stond ik altijd vroeg op
en als ik dan het dakvenster opengooide, zag ik uit op boomgaarden met daarboven
het onbeschrijflijk licht. Die impressies vindt ge terug in mijn eerste gedichten. Die
ervaring heeft me ook geholpen bij het appreciëren van het werk van Streuvels en
van Gezelle toen ik 16 jaar werd en in Wilrijk woonde.
U bent al vroeg gaan lezen.
Ja, al was er bij ons thuis geen spoor van een boekenkast. Als kind ging ik naar de
patronage en speelde daar mee in de stukken die dr. Lievens schreef, b.v. De koning
van de Eburonen! Die toneelbeoefening heeft bijgedragen tot initiatie. Mijn ouders
waren beiden van Rupelmonde en thuis spraken we het dialekt van Antwerpen en
Rupelmonde. Dat heeft mijn zinsbouw zeer geschaad en ik heb veel moeten vechten
om tot de geijkte taalexpressie te komen.
Hoe kwam u dan aan boeken?
Ik ontleende er aan de patronagebiblioteek, later aan de stadsbiblioteek en kocht er
met de weinige centjes die ik
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had. Ik ging veel neuzen bij Moorthamers en kon daar - zij het besmeurd eksemplaren vinden van Streuvels' werk e.a. Later werden dat Dostojevski, Gorki
en Tolstoï, de trojka zoals ik ze graag noem. Dat was mijn lektuur toen ik 17-18 jaar
was. Door de normaalstudie ben ik dan op Freud gekomen. Ik heb een studie gemaakt
over Dostojevski in het licht van het Freudianisme.
Als ik eerst nog even terug mag. U bent op de lagere school geweest waar ook Paul
van Ostaijen zijn eerste onderricht kreeg: het Sint-Norbertusgesticht. Verder houdt
alle vergelijking op?
Ik ben er tot mijn zesde jaar geweest. Van Ostaijen was daar veel vroeger aangezien
hij in 1896 werd geboren. Toen hij in 1928 stierf, was ik 17 jaar. Tot mijn 18de jaar
heb ik zijn naam niet horen vermelden; men wist niets van hem. Die beroemde kring
van het Antwerpse ateneum was erg beperkt en besloten en er drong weinig van naar
buiten door. Nooit is een van mijn leraars ingegaan op de periode 1918-28. Ze dachten
er niet aan. De school hinkt altijd achterna.
Wat de kennis van Van Ostaijen aangaat, hebt u daarna uw schade wel ingehaald.
Ik heb een tijd gewerkt bij De Sikkel, de uitgeverij van Eugène de Bock, die Van
Ostaijen heeft uitgegeven. Daar heb ik mijn eerste kontakt gehad met de gedichten
van Van Ostaijen. Daar heb ik eveneens Wies Moens en de andere expressionisten
ontdekt. Ook Theo van Doesburg. Ik moest die boekjes in het geheim lezen want ik
was magazijnier en dus niet aangeworven om boeken te lezen!
Later hebt u aan Van Ostaijen een studie gewijd.
U weet dat ik als dichter hebt gedebuteerd. Tot 1940 heb ik weinig over de teorie
van de poëzie geschreven. Vanaf
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1940 ben ik er meer over gaan praten en in 1945 heb ik voor mezelf een grondige
studie gewijd aan het dadaïstisch probleem. Ik was daar zo mee ingenomen, dat ik
dan getracht heb de traditie van Van Ostaijen voort te zetten.
Uw vader was steenbakker.
Als jonge man is hij gaan werken op het ‘gelaag’ van Rupelmonde, tussen
Rupelmonde en Steendorp eigenlijk. De putten zijn er nu nog en ik heb daar vaak
en veel gedwaald. Ik voelde als zeventienjarige jongen hoe achterlijk die mensen
daar waren, hoe alles daar totaal verpauperd was. Er was daar geen enkel café waar
je b.v. een filter kon krijgen.
In 1927 werd in Rupelmonde met de steenbakkerij uitgescheiden, in Steendorp
werd ze wel voortgezet. Toen is vader op de Zaad gaan werken. U zult de Zaad wel
niet kennen en het woord wellicht ook niet in het woordenboek vinden. Op de Zaad
werden de kleine binnenschepen gemaakt. Dat was een langzame helling waarop
houten glijbanen waren aangebracht. De familie van vader verdiende de kost in het
schippersbedrijf en zo komt het dat ik altijd belangstelling heb gehad voor het schip.
Ik heb meer dan eens op rijnaken geslapen.
Daarna is mijn vader gaan werken in een zoutkeet. Dat zijn zijn slechtste jaren
geweest: zwaar werk en praktisch niet betaald.
Dan is hij bierbrouwer geworden en nog later, in 1902, is hij naar Antwerpen
gekomen waar hij een café heeft geopend en daarbij ook nog als agent in bier aktief
was.
Als ik goed ben ingelicht, hebben twee dingen u tot de literatuur gebracht: het boek
‘De geschiedenis van mijn jeugd’ van Hendrik Conscience en daarnaast dan uw
aktiviteit in de uitgeverij De Sikkel bij Eugène de Bock.
De geschiedenis van mijn jeugd is het enige belangrijke boek
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dat ik gelezen had voor ik naar de normaalschool ging. Dat moet tussen mijn 12de
en 14de jaar geweest zijn. Het klimaat van zijn jeugd is belangrijk voor een mens.
Ik heb een enorme hoop literatuur doorgemaakt om na te gaan wat schrijvers als kind
hebben beleefd.
Bij dát boek, Streuvels, de Russen en het werk bij De Sikkel, is dan nog het
landschap gekomen en het Nachtegalenpark van Wilrijk. Dat was een echte
ontdekking, want tot dan toe had ik alleen het Wilrijkse plein en de rietvelden van
Sint-Anneken gekend. Wilrijk was toen een landbouwgemeente en tussen Wilrijk
en het Kiel waren de serres van de tuinders. Dat was een heel ander landschap dan
de stad. Dat kontakt met de natuur en vooral met het park heeft een verstilling
betekend. Een weerslag daarvan is te vinden in mijn eerste gedichten: de bomen van
het park hebben mij duidelijk een gedicht als Het beukenwoud geïnspireerd.
Ja, dat zijn wel de ingrediënten van mijn jeugdervaringen. Het boek van
Conscience, Rupelmonde met de geur van de krullen die uit de klompen vallen,
Wilrijk en het Nachtegalenpark en dan bij De Sikkel het kontakt met het boek, de
geur van het papier, dat ook uit hout is gemaakt.
Dat alles hebt u verwerkt in uw roman ‘Een kringloop’?
Die is uit al die faktoren ontstaan maar daar kwam dan wel bij dat ik, toen ik 18-19
was, de Kinderjaren van Gorki heb gelezen, de Kinderjaren van Tolstoï, La maison
van Henri Bordeaux, La vie inquiète de Jean Hermelin van Jacques de Lacretelle.
Ik was toen bezig meer Frans te leren en te lezen. Naderhand spraken mij, behalve
F. Mauriac, A. Maurois, P. Morand en G. Duhamel, vooral de debuutwerken van
Henri de Montherland aan.
‘Een kringloop’ is dus wel duidelijk een biografische roman.
Semi-biografisch. Ik heb de personages in het boek wel wat
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veranderd. Ik heb substitutie gedaan: van het meisje heb ik mijn broer gemaakt. We
waren thuis met twee broers en een zuster, die in 1912 werd geboren. In 1923, dus
elf jaar later, is er nog een tweede meisje bijgekomen, Kakenestje. Enkele dingen
gaan dus terug op de werkelijkheid en verder zijn er verbeeldingsscènes ingewerkt.
Dat boek zou de eerste Vlaamse existentialistische roman zijn.
Dat is nogal vriendelijk getaxeerd, hoewel er toch iets opmerkelijks aan is. Toen ik
debuteerde, waren er bij ons maar een drietal schrijvers die het stadsleven
behandelden. Dat waren Mane de Bom met Wrakken, Lode Baekelmans met Tille
en Lode Zielens met Moeder waarom leven wij. Over specifieke middenstanders
werd niet geschreven. En dat waren wij, mensen die tussen twee stoelen zaten. Hun
houding was: geen politiek en u niet afficheren in de kerk. Het gevolg is dat ik nooit
geëngageerd geweest ben in politiek of geloof. Mijn vader was katoliek, maar toen
hij in Antwerpen woonde, ging hij niet naar de kerk, omdat hij in een socialistisch
milieu - denk aan zijn café - niet wilde opvallen. Maar hij las een katolieke krant en
had het voor Frans van Cauwelaert, in wie hij onvoorwaardelijk geloofde. Die
dubbelzinnige toestand bracht ook mee dat ik in mijn jeugd geen Vlaamse Beweging
heb gekend.
Uw vader heeft u dan toch laten studeren.
Dat heeft hij eigenlijk niet. Hij wist niet wat met ons te doen. Het lag voor de hand
dat ik de weg van de handel zou opgaan, te meer daar mijn broer die richting al had
gekozen. Het is louter toeval geweest dat ik voor onderwijzer ben gaan studeren. De
goeie leerlingen in het middelbaar onderwijs werden naar de normaalschool
gekanalizeerd en die moesten dan bij de aanvang van het derde jaar in een bepaalde
rij gaan staan. Een van mijn vrienden gaat
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daar bijstaan en ik vraag hem waarom hij dat doet. Hij zegt mij dat zijn vader
onderwijzer is en hij dat ook wil worden. Ik ben dan ook maar in die rij gaan staan.
Toen ik thuiskwam en vertelde dat ik naar de normaalschool ging, is mijn vader
nogal geschrokken. Stel u voor: vijf jaar studie. Gelukkig heeft mijn broer toen gezegd
dat dat voor mij inderdaad beter was. Maar het was ongewoon. Mijn ouders waren
op het middenstandsleven ingesteld en dat betekende vooruitkomen, wat centjes
verdienen om later niet in de kou te staan. In de geest van die materiële vooruitgang
hebben ze ons mee opgenomen. Daar ziet u weer de relativiteit van veel dingen,
hoeveel toevallige faktoren een mens kunnen beïnvloeden.
Hoe werd uw roman ontvangen? Er werd gezegd dat hij wat schraal aandoet.
Een kringloop verscheen in 1938 en ik schreef toen al kritieken in Vormen, waarin
bleek dat ik zelf heel kritisch was ingesteld. Dat had voor gevolg dat mijn roman
met verdubbelde aandacht werd gelezen. De kritiek heeft toen inderdaad gezegd dat
het een ietwat taalslordig geschreven boek was. Maar toch kreeg ik een uitstekende
kritiek van Lode Monteyne en August Monet. Wel wezen zij er ook op dat het te
kort schoot aan perfekte taaluitdrukking, wat ik kan beamen, want ik heb u al verteld
dat ik last had met de idiomatische woordenschat. Toen ik het in 1964 opnieuw heb
uitgegeven, heb ik de tekst bijgeschaafd. Uit brieven (ook van Nederlandse lezers)
en mondelinge verklaringen mocht ik opmaken dat de tematiek van mijn boek niet
verouderd is. Ik zou ook nog een brief kunnen citeren van Antoon Jacob, die mij in
1938 schreef dat het jaren geleden was dat hij nog zo een boekje uit onze literatuur
had ontvangen.
Het vervolg, op ‘Een kringloop’ verscheen 31 jaar later onder de titel ‘Buiten de
oevers’.
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De aanmaak was af in 1939. Ik heb het wel goed nagekeken en aangevuld toen ik
het in 1969 liet verschijnen. De kern is de explosie tussen een kind en zijn vader. Er
ontstaan moeilijkheden door een paternalistische opvatting; de jongste zoon trekt
eruit, of liever er wordt niet duidelijk gezegd dat hij weggaat. De opstand van de
kinderen tegenover hun ouders of het gezag is natuurlijk niet van gisteren. Maar dat
konflikt werd in de stad gesitueerd. Ik zie de twee boeken als een geheel.
Waarom was het een existentialistische roman?
Omdat ik me er wel van bewust was dat er een konflikt was tussen het kind en de
opvoeder. In dat genre bestond er bij ons niets. Kinderjaren van Fonteyne, waarin
de wrok tegen het Vlaamse opvoedingssysteem centraal staat, is eerst verschenen in
1939, dus een jaar later.
U reageerde niet op het verwijt dat het boek vrij schraal aandoet.
Mij steunend op de reakties, die ik na zoveel jaren ontving, ga ik niet akkoord. Wat
wel kan, maar dat is iets heel anders: het boek is gekoncipieerd vanuit het kind - ik
heb alles aangevoeld met de sensibiliteit van het kind - en niet vanuit de ervaring
van de schrijver die het boek schreef. Vele mensen vullen aan als ze over hun jeugd
schrijven. De kulturele ontwikkeling in de kleine middenstandsfamilies was toen
heel gering. In de kroniek van ons gezin heb ik daarvan o.m. het rapport opgesteld.
Als ik gaan romanceren was, had ik een boek à la David Copperfield moeten schrijven.
Mij was het te doen om de groei van de bewustwording van een kind te beschrijven,
een kind dat in de sociale situatie tekortkomingen ontdekt. Er is weinig vreugde in
dat boek, dat mijn eigen moeilijke groei behandelt. Ik had het zo moeilijk dat ik in
de poëzie gevlucht ben om een voor
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mij bewoonbaar klimaat te scheppen. Vandaar het gedicht De jonge god: ‘Een jonge
god is in mij opgerezen’.
Daar ik nog van oordeel ben dat kinderen hun ouders niet per se moeten
veroordelen, heb ik aan de roman als motto een citaat van Rilke gegeven, waarin
gezegd wordt: toon begrip. Nu is dat heel anders: nu is het tussen kinderen en ouders
een haat-liefde-verhouding, zoals bij Claus, of het is wrok. Er zijn zelfs kinderen die
hun ouders willen vermoorden. In ons gehele tijdsbestek is de ontvoogding sterk aan
bod. De kinderen eisen meer autonomie, daarom zoeken ze te vluchten en gaan ze
weg.
In Buiten de oevers is dat konflikt tussen ouders en kinderen aan te voelen. Op het
einde wordt als in een surreële droom de mogelijkheid gesuggereerd dat een kind
kan weggaan, dat hij buiten de oevers kan treden. Er gebeuren in dat boek geen
moorden en ik heb er op gewaakt alle patetiek te vermijden. Het gaat om een morele
onrust: dat is het ‘existentiële’ gegeven. Het drama is er maar het barst niet uit.
Hebt u een speciale herinnering aan de normaalschool?
Een enigszins negatieve: vele leraren bleven beneden peil. Wat niet belet dat onze
taalleraar mij wel Vondel heeft leren appreciëren.
U hebt ook Lode Baekelmans gehad als leraar.
Voor enkele lessen maar. Later heb ik hem opgevolgd als leraar aan de
Volkshogeschool Herman van den Reeck.
De kursus die u daar gaf, hebt u als uw eerste boek uitgegeven onder de titel: ‘Over
de roman’. Wat was de inhoud?
Een tematisch overzicht van de roman vanaf Loveling tot 1933, als Walschap, Zielens
en Roelants de roman vernieu-
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wen. De tema's zijn: liefde en ascese, intellekt en religiositeit, éénling en massa, de
natuur en de stad, binnenhuis en avontuur. Voor het binnenhuis was b.v. De nood
der Barizeele's typisch, voor het avontuur Het leven van Mr. François Villon door
Paul Kenis.
Men is nu veel vergeten maar in 1930 was de roman bij ons vrij onbekend: er
waren alleen de boeken van de plattelandsschrijvers. Het begrip roman is opgekomen
met Walschap: men is toen de roman gaan zien als genre. Men mag niet vergeten
dat er geen boekenreeksen bestonden en geen pockets. De mensen lazen weinig en
als ze lazen, waren het Franse boeken, die traditie hadden. De roman heeft dan verder
zijn weg gemaakt met Elias of het gevecht met de nachtegalen, van Gilliams, dat
verscheen in 1936, De stille man van Van Hoogenbemt in 1938. In 1939 dienden
zich aan: André Demedts, René Bergen, Marcel Matthijs. Ik heb al die schrijvers
behandeld en over hen ook artikels geschreven in Nieuw Vlaanderen. Eens dat ze
gelanceerd waren, heb ik er minder werk van gemaakt. Dat heb ik vaker gedaan. De
kritiek heeft vooral een explosieve taak: ze moet wat op gang brengen.
U had al vroeg waardering, voor de laten we zeggen niet-Streuveliaanse schrijvers,
voor de auteurs van de Vlaamse psychologische roman. Wat waardeerde u in hen?
Ze weken af van onze gewone plattelandsliteratuur. Ik denk dan in de eerste plaats
aan Zielens en Roelants. Walschap is vertrokken van het platteland maar heeft de
psycho-analyse gemaakt van het type van de landelijke mens, die in kontakt komt
met de stadskultuur. Trouwens, hijzelf moet op dezelfde manier geëvolueerd zijn,
van Londerzeel naar Antwerpen. Hij heeft het drama dat zich in dat milieu afspeelde,
op modern plan gebracht. De grote verdienste van die generatie is, dat ze de
verandering van de tijd heeft aangevoeld: ze hebben een geloofskrisis gekend
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en kritiek uitgebracht op het enge geloofsleven. Zo is er een verruiming ontstaan.
De meest vooruitstrevende schrijver was Walschap, door zijn zenuwachtige stijl en
door het behandelen van schizoïde figuren als Carla, Sybille en andere.
Roelants was de harmonie zelve, ook al zat hij geplaagd met erotische problemen.
Hij heeft de harmonie gezocht tussen het verlangen en de plicht en dat is zijn
dramatiek.
Het stadskind Zielens heeft het miserabilisme van de stad behandeld. De sociale
beweging maakte toen wel haar eerste veroveringen en bracht wat welstand, maar
hij heeft het pauperisme nog gekend en er getuigenis over afgelegd.
U hebt op een bepaald moment veel kontakt gehad met Mechelse schrijvers: Filip
de Pillecyn, Korneel Goossens, Albert van Hoogenbemt.
Mijn vrouw is wel geboortig van Antwerpen maar bracht haar jeugd door in Mechelen.
Ik heb in Mechelen gevrijd en ben er getrouwd. Bij het leger had ik Staf Weyts leren
kennen. Ik bezocht hem in Mechelen en via hem kwam ik met René Verbeeck in
kontakt. Uit die ontmoeting is trouwens de idee gekomen om Vormen op te richten.
Korneel Goossens had in Mechelen een boekhandel en gaf ook de boekenreeks De
Feniks uit. Filip de Pillecyn had in Mechelen een stamcafé, waar hij zondags tussen
11 en 1 uur geregeld kwam. Daar heb ik hem ontmoet maar ik heb met hem nooit of
weinig over literatuur gesproken, wel met René Verbeeck. Albert van Hoogenbemt
heb ik in die kring niet ontmoet. Hij was een socialist-kommunist en een gesloten
type. Hij had zich een huis laten bouwen langs het kanaal van Willebroek; het huis
stond op palen en was voor die tijd modern. Ik heb hem daar verscheidene keren
bezocht.
Over wie gaat het in uw boek ‘Hedendaagse romanciers en novellisten’? Het
verscheen in 1936.

Joos Florquin, Ten huize van... 13

148
Over de literatuur van de dag. Eerst het driemanschap Walschap, Roelants, Zielens;
dan Elsschot, De Pillecyn, Timmermans, Van Cauwelaert, Putman, Brulez, Matthijs,
Demedts en René Bergen. De aktuele romanliteratuur dus. Ik heb al die schrijvers
gekend, op Felix Timmermans na. Die heb ik nooit ontmoet. Bij Elsschot ben ik veel
aan huis geweest.
Ik heb later hetzelfde gedaan voor de experimentele poëzie. Dat was een verkenning
op dat nieuwe terrein. Ik heb dat niet kunnen afkijken, maar heb zelf moeten uitmaken
waar ze naartoe gingen. Dat was toen betrekkelijk nieuw. De close-reading begon
toen al. Ik ben toen beginnen zoeken naar het nieuwe bewustzijn van de schrijvers
en heb speciale aandacht besteed aan het onderbewustzijn, dat bij hen een rol speelt.
Dat is een van de grote trekken van mijn werk en is het nu nog: de problematische
mens bestuderen.
U hebt met René Verbeeck en Pieter Buckinx het tijdschrift ‘Vormen’ gesticht. Dat
ging tegen ‘De Tijdstroom’. Wat was de bedoeling?
Tegen De Tijdstroom, ja. Die mensen hadden wellicht, in het licht van nu gezien,
geen ongelijk. Toch bleek een gemis aan vormestetiek. Vercammen en Demedts
waren afgetekend nog humanitaire post-expressionisten. Hun blad was Tijd en Mens.
René Verbeeck en ik, wij wilden uit het moeras komen, uit de moerlemeie, en wij
zagen de eros als geneesmiddel tegen de tijdsonzekerheden. Bij René is het ondanks
alles zo gebleven. Bij mij ging het nadien meer tussen eros en erosie. Buckinx gebruikt
in zijn Dans der kristallen een zachte fijne taal, die ge bij Vercammen of Demedts
niet vindt. Buckinx en Verbeeck hebben zich van De Tijdstroom afgescheiden. Zelf
was ik geen ‘Tijdstromer’.
Wat stond dan in het manifest van ‘Vormen’?
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Het estetisme speelde een grote rol zonder dat we nochtans het algemeen menselijke
over het hoofd wilden zien. Dat was in 1936. In 1939 zaten we volop in het drama
van de tijd en hebben we de estetiek toch moeten temperen.
Is er tijdens uw soldatendienst wat voorgevallen dat het verdient vermeld te worden?
We zijn in 1929. U bent 20.
Mijn legerdienst volbracht ik tegen mijn zin; ik heb erop gezinspeeld in Buiten de
oevers. Met de mobilizatietijd en de 18-daagse veldtocht was het anders. Ik heb daar
later een paar stukjes aan gewijd: het korte verhaal De chronometer, ironische notities
in Memento en dan 28 jaar later het stuk Waterloo, waarin het over de Tweede
Wereldoorlog gaat, die ik als reserveofficier heb meegemaakt. Dat ge er zoveel later
nog over schrijft, bewijst toch wel dat er iets van die tijd is blijven hangen. Met
Waterloo bedoel ik dat heel het Westen toen ineen is gezakt, wat bewijst dat er vóór
de oorlog iets niet in orde was. Ik heb een gevoel van débâcle gekregen: er was de
weerzin van de soldaat om te vechten, het gevoel van machteloosheid tegenover de
politiek, de slechte organizatie van de mobilizatie, die een grote ontgoocheling ingaf.
Ik heb daarover korte stukjes gepubliceerd in Westland. Ik moest dan wel konstateren
dat alles hier rijp was geworden om het fascisme ingang te doen vinden.
U hebt later, na de normaalschool, nog verder gestudeerd.
Autodidaktisch dan. Eerst voor regent en daar ik in de middelbare normaalschool
Latijn had geleerd, heb ik er in de avondschool Grieks bijgenomen. Voor de centrale
eksamenkommissie heb ik dan mijn licentiaat in de geschiedenis behaald. Dat was
een grote strijd voor iemand die aan literatuur deed: ik studeerde zes maanden per
jaar geschiedenis en de andere zes maanden deed ik aan literatuur, want de twee
waren niet te vermengen. Een van de redenen waarom ik dat gedaan heb, is wel dat
mijn schoonbroer René Ver-
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heyen hetzelfde heeft gedaan en mij heeft meegetrokken. Hij ook was eerst
onderwijzer, dan regent, dan licentiaat en ten slotte is hij doctor in de biologie
geworden, later hoogleraar in Gent.
Uw licentiaatsverhandeling handelde over ‘Het schippersambacht van Antwerpen
en zijn verkeer van 1421-1621’. Wat waren uw bevindingen?
Mijn belangstelling was daardoor gewekt door de schipperstraditie die in de familie
bestond. Het ging over de beurtvaart - het tema lag dus gedeeltelijk in de moderne
geschiedenis. De vraag was: welke was de area die Antwerpen met de beurtschippers
bestreek? Dat is een zeer vruchtbare studie geworden over het ekonomisch verkeer
in de moderne tijden. Ik had verder nog graag een doctoraat gehaald, maar de
omstandigheden hebben dat belet.
Ik heb dan toch nog De geschiedenis van het schip geschreven en in 1942
uitgegeven. Ik behandel daarin al de scheepstypen van de oudheid tot nu en publiceer
daarbij alle nuttige dokumenten. Dat werd bij ons voor 't eerst gedaan. Ik heb daarover
nog een massa dokumenten, maar ze blijven liggen. Alleen verzorg ik nog de
bespreking van boeken die over scheepsgeschiedenis handelen in het Belgisch
Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.
U werd benoemd tot leraar in de geschiedenis en de moraalleer aan de Stedelijke
Lagere en Middelbare Normaalscholen van Antwerpen als opvolger van dr. Robert
van Roosbroeck. Dat gebeurde onder de oorlog?
Tot mei 1940 was ik onderwijzer in Antwerpen. In het najaar van 1940 solliciteer ik
naar een vrije plaats aan het ateneum van Berchem en wordt er ook aangesteld.
Ondertussen wordt Van Roosbroeck schepen van Onderwijs te Antwerpen en komt
zijn plaats vrij. Ik had het nodige diploma en stelde mij dus kandidaat voor de
vervanging van

Joos Florquin, Ten huize van... 13

151
Van Roosbroeck, die er tegen was. Ik heb toch volgehouden en werd aangesteld. Ik
ben daar dan leraar geweest tot in september 1944. Het was een zeer prettig milieu,
tenminste wat de leerlingen betreft: het socialistische lerarencorps betrouwde mij,
de vroegere katoliek, niet.
U hebt na de oorlog moeilijkheden gehad?
De vervolging kwam uit het corps en was gericht tegen de katoliek opgevoede leraar,
wat des te gekker was daar ik sinds mijn 17de jaar onkerkelijk was. Maar ik schreef
wel veel in katolieke bladen. Ik kreeg een blaam omdat ik in de oorlog had geschreven,
en werd afgezet. Die geschiedenis is begonnen in 1945 en kreeg haar beslag in 1949.
Ik hoopte altijd op herstel en vroeg dus geen andere plaats aan. Uit nood heb ik dan
op zeker ogenblik een boekenwinkeltje overgenomen. In 1951 heb ik dan bij het
ministerie een aanvraag gedaan om in het middelbaar onderwijs benoemd te worden
en dat is dan ook zonder meer gebeurd. Zij vonden geen enkele reden om dat niet te
doen. Ik heb dan nog ongeveer 20 jaar les gegeven aan het ateneum te Lier. Die
geschiedenis heeft een grote invloed gehad op mijn levenshouding tegenover vele
dingen. Ik had geen politieke kaart en heb geen knieval gedaan naar rechts noch naar
links. Maar als ge zo alleen staat, kunt ge moeilijk roeien.
Uit uw gedichten van deze tijd, o.m. in de bundels ‘Kruisweg en andere gedichten’
en ‘Tussen twijfel en traan’, kan men afleiden dat u toen inderdaad diep in de put
zat.
Het is in elk geval een periode van moedeloosheid geweest. Ge denkt dan over het
leven na, ge hebt altijd fel gewerkt, uw best gedaan en dan krijgt ge ineens zware
meppen. Mensen die met de repressie te doen hadden, verloren ineens veel vrienden
en dat komt zwaar aan. Het ergste vond ik dat ze me in de brand lieten. In Kruisweg
vindt ge een aantal
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portretten van mensen die mijn vrienden waren en die zich afkeerden omdat ik een
besproken persoon werd.
Het hoogtepunt daarin is wel het wrange gedicht ‘Ecce homo’. U zou het voorlezen.
Het staat hier onder het motto van A. Ehrenstein: ‘Ich kenne die Zähne der Hunde’.
‘zie hem daar staan de hooggeborene,
hij die zich meer waant dan een simpel mens,
me dunkt, het gaat de uitverkorene,
aan zijn figuur te zien, niet helemaal naar wens.
ach, kleiner mann, was nun? verlorene
is hij, wiens geest is zonder grens,
die trouw aan dauw en hemel heeft gezworen
en 't rad van avontuur ziet door een ander lens...
paljas van de idee, nar van het woord,
het volk vraagt brood en spelen.
daarom gaat met je hersenschim jijzelf overboord.
waarom kan nu je mond niet kwelen
die onze goede orde heeft verstoord?
ter dood! ter dood! het kruis of vierendelen!’

‘Ecce homo’ staat in de bundel van 1947. Tien jaar later verschijnt ‘Egelrond’ en
daar staat een ‘zelfportret’ in dat op ‘Ecce Homo’ aansluit. Het is een gedachte die
u wel niet loslaat.
Ge kunt nergens terecht als ge niet volgens de regels van de gemeenschap aansluiting
zoekt bij de politiek of een bepaalde filozofie. Als ge daar geen rol speelt, laat men
u in het leven vallen. Ge doet dan niet meer mee. Ik vraag me af of men ooit een
maatschappij zal kunnen maken die
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gedepolitizeerd is. Al wat ge doet, is in laatste instantie voor Vlaanderen. Als ze u
achteraf dan zo behandelen, dan stelt ge u toch wel de vraag of het de moeite waard
is dat ge dat allemaal doet.
Zullen we ter vergelijking eens luisteren naar het gedicht ‘Zelfportret’?
Het zegt wel wat, want al wat mij verweten wordt, zit er in.
‘grote vent van niks
analoog van d'antwerpse platanen
anno 1954
de takken der geestdrift afgesneden
geletterd en tien jaar werkarm
met eindelijk een bete broods
in de programmapap der pedagogen
dilettant en naloper zegt men
bellen-blazer
altijd de voet in te heet water
kop die koeren niet uit klateren kent
die a zegt en b doet
een bleek gezicht een ziel van roet
nergens verwacht
want overal verdacht
bonhomme d'alsof
bien
bien
fou’

In diezelfde moeilijke dagen na de oorlog bent u aktief als schilder en tekenaar. Had
u dat vroeger al gedaan?
Toen ik jong was, ben ik al veel met tekenen bezig geweest. Negen jaar heb ik
avondlessen gevolgd op de akademie, speciaal de buskoolklas waar men dus met
houtskool werkte. Toen ik 15-16 jaar was, heb ik heel wat akwa-
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rellen gemaakt in het park en in 1933 heb ik in olieverf portretten gemaakt van mijn
vrouw en schoonmoeder. Ik heb dus een amateurstalent. Ik schilder als ik de tijd
vind. In de repressietijd heb ik een groot aantal gouaches gemaakt en ze verkocht
ook.
Maar toen ik uit mijn ambt was ontzet, moest ik toch verder leven en toen heeft
mijn schoonbroer mij een opdracht bezorgd: ik heb namelijk de hele eierverzameling
van het natuurhistorisch museum in originele kleur geschilderd, dus niet naar foto
maar naar echt model. Ik heb daar 72 platen van gemaakt en op elke plaat staan al
de variaties van de eieren van een vogelsoort. Dat is echt monnikenwerk geweest
want het moest zo akkuraat gedaan worden dat het én werkelijk, én wetenschappelijk
voorkwam. Ik maakte één plaat per week en kreeg daar 500 frank voor!
Het geheel is daarna uitgegeven onder de titel Oologia. De originele platen
bevinden zich in het museum. Kijk, hier hebt u de plaat met al de eieren op, waar de
koekoek de zijne bijlegt. De uitgave is een dure onderneming geweest, ik geloof dat
ze wel 4 of 5 miljoen heeft gekost. Ik heb er meer dan een jaar aan geschilderd: zelfs
als we in de schuilkelder moesten kruipen wegens de vliegende bommen, heb ik
eraan voortgewerkt. Dat was in de winter 1945. Ik heb dat werk uit nood gedaan
maar het was goed dat ik het had. Ik deed het ook graag.
Nog een andere aktiviteit van die dagen is de boekhandel en uitgeverij De Brug.
Die bestond al en ik heb die overgenomen omdat ik het kontakt met de literatuur niet
wilde verliezen. Ik heb daar veel jongeren ontmoet en in die gesprekken werd de
basis gelegd voor de latere De Tafelronde. De drie belangrijkste jongeren waren Ivo
Michiels, Adriaan de Roover en Manu Ruys. Ik heb uren en uren met hen gepraat.
Een gevolg daarvan is geweest dat ik de poëziereeks Mens en Muze
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ben gaan uitgeven, waarin vier reeksen van zes boekjes zijn verschenen, dus 24
bundeltjes, die ik trouwens niet allemaal meer bezit. Najaar van Hellas van Van
Wilderode was het eerste, als ik me niet vergis, en Op het spalier der maanden van
René Verbeeck nummer twee van reeks twee. Verder hebben daar o.m. gedebuteerd
Frank Meyland en Adriaan de Roover met zijn essay en bloemlezing De
doodsgedachte in de moderne Noordnederlandse poëzie. Het is een werk dat nu
totaal is vergeten en nochtans goed is. Eigenlijk kregen de dichters die in Vormen
gepubliceerd hadden, in deze soort Bladen voor de Poëzie weer hun kans, al zijn er
ook wel een paar essays in verschenen. Ik heb toen ook het eerste prozawerk van Ivo
Michiels uitgegeven: eerst de novelle Zo ga dan en dan Het vonnis.
Die naoorlogse periode was natuurlijk niet gunstig voor het boek. De aandacht
van de mensen ging naar eten en kleren en de boekhandel bleef met de boeken zitten.
Ik herinner mij dat 't Leieschip toen de volledige werken van Streuvels op de markt
bracht en dat die moeilijk werden verkocht. We waren ook nog niet aan de pocket
toe. Die is er maar gekomen in 1951. Als die er geweest was in de periode 1947-51,
dan was ik wellicht boekhandelaar gebleven.
Als handelsman had ik natuurlijk geen tijdschrift moeten oprichten. Maar er werkt
dan iets van Don Quichotte in u: het risico lopen omdat er iets te realizeren is. De
Tafelronde is ook zo een onderneming geweest. En toch heb ik er geen spijt van. Na
jaren werk komt er toch iets. Ik heb dat gevoel altijd gehad, ook in de grootste miserie.
Dat is nu ook weer zo met de nieuwe poëzie. Ik ben daarmee in 1962 begonnen en
de doorbraak is in 1968 gekomen. Daarom zeg ik maar: en de boer, hij ploegde voort.
U hebt in die tijd ook veel kontakt gehad met Maurice Gilliams.
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Ik kende hem al van in 1937-38 door de Nederlandse Boekhandel. Maar dat was
maar een oppervlakkig kontakt. Ik leerde hem beter kennen in 1947 toen ik die
boekhandel De Brug overnam, want die was gevestigd in het benedenhuis van Maurice
Gilliams' woning. Ik ben daar gebleven tot in 1951 en die vier jaar heb ik nauw
kontakt met hem gehad. Ik mocht me toen wel tot een van zijn intieme vrienden
rekenen. Elke dag kwam hij naar beneden om wat te praten over koetjes en kalfjes.
Maar hij heeft me ook veel inlichtingen verstrekt over zijn persoonlijk leven en heel
wat verteld over de figuren in zijn familie. Hij hield zich toen bezig met het opmaken
van zijn stamboom: hij ging elke dag naar het archief en daar bracht hij dan verslag
uit en knoopte er beschouwingen aan vast over zijn voorvaders, over hun karakter
en hun manier van denken. Hij kon dat superieur doen want hij is als prater een groot
akteur.
U hebt dan een studie aan hem gewijd.
Dat is uit dat kontakt voortgekomen. De eerste versie verscheen in Mens en Muze in
1947 onder de titel Maurice Gilliams. Ik heb de tekst later herwerkt en die is dan
verschenen in de reeks Ontmoetingen van Desclée-de Brouwer in 1964. In de eerste
versie was het meer hineininterpretieren dan kritisch benaderen. Kritisch ben ik wel
in het tweede deel van de herwerking.
Wat waardeert u in hem?
Gilliams heeft mij geboeid omdat hij een persoon is die staat op de scheidingslijn
van twee tijdperken. Hij staat door zijn moeder aan de ene kant, in de betere kringen
van Antwerpen, maar door zijn vader had hij kontakt met de kleine mens. Dat zitten
tussen twee stoelen, tussen twee kultuurperioden, is in zijn werk te merken. Hij kan
evengoed praten met een eenvoudige als met een gekultiveerde
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mens en hij manifesteert soms duidelijk een populistische belangstelling. Dat zal
hem het woord ‘zijken’ b.v. in zijn gedicht Sterven te Antwerpen doen gebruiken. Ik
zelf kom uit een kring van kleine lieden en ik wilde achter het verschil komen dat er
tussen hem en mij bestaat. Hij is tien jaar ouder maar we komen beiden uit Antwerpen.
Hij kwam van de hogere maatschappelijke trap naar beneden; er was de biblioteek
van zijn vader, zijn ziekte. Ik kon een deel van hem begrijpen, want ik was ook een
tijd lang een zwak kind.
Hij is dan ook de diamantslijper van het woord. Hij vertelde mij hoe hij gedichten
schreef op velletjes. Hij lag dan op de grond en verschoof en veranderde de woorden
tot hij zowel het juiste ritme als het onvervangbare woord had gevonden. Dat is een
trek die de generatie van De Tafelronde sterk heeft beïnvloed: het zoeken naar het
juiste woord, het ene, onvervangbare woord.
Verder is zijn materiaal boeiend: zijn morbiditeit waar later Pernath bij aansluit
en dan dat Unheimliche dat hij zo sterk kan suggereren. Men merkt zijn invloed bij
de maniëristen van nu. Perfektie van het woord en insolide verbeelding, dat is
Gilliams. Hij manifesteerde zich zoals hij in de verbeelding leefde. Hij kan van een
vogel een vleermuis maken maar als ge dat doet, hebt ge er ook iets wezenlijks aan
veranderd.
*
In deze ruime en heldere woon-, zit- en eetkamer komt de moderne kunst van alle
kanten op u toe.
Het meest opvallende is een groot, vrij donker, monochroom, non-figuratief
schilderij van Jet Verheyen, dat met een veranderde belichting altijd nieuwe
perspektieven biedt: het zou een bruinzwart landschap met lichtelementen kunnen
zijn.
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Van dezelfde Jef Verheyen is deze monochrome purperrode zon, waarin de overgang
van kleuren geschiedt zonder lijnen.
Deze konstruktie is van Wybrand Ganzevoort: het is een konstruktivistisch multiple
dat bestaat uit een negatieve en positieve vorm.
Van Vic Gentils is deze informele abstraktie, die een grootstad kan voorstellen en
als protest is bedoeld.
Met dit konstruktivistisch zwart-wit multiple van Sultan zijn een groot aantal
verbindingen te maken.
Deze kompositie is van Jaak Vanderheyden; de gastheer licht erbij toe: informeel
geometrisch konkretisme en abstrakt.
De houten beeldjes op het dressoir is Jorubakunst, op de grens van Nigeria en
Dahomey, en in dit edelhars heeft Jan Dries, die meest in witte marmer werkt, een
glimlach vastgelegd.
De Fransman P. Gette stelde dit werk samen met letters: het is op vele manieren
te schikken en behoudt toch altijd de gulden snee.
Onder de kast staan twee keramiekwerken van Simone Conrad, de moeder van
Patrick Conrad.
Dit is een kinetisch werk van Herman Goepfert uit de Zero-groep.
Deze konstruktie is van de Duitser Ebert Hilgemann: het is een licht- en
schaduwspel dat onder verschillende lichtval altijd anders is.
Een lichtspel is ook dit werk van de Duitser Luther, die tot de Zero-tendens behoort.
Het is een konstruktie van aluminium en glas.
Uit de abstrakte periode van Paul van Hoeydonck dateert deze kollage van kleine
steentjes op een witte fond.
Deze keramiek in potaarde is van Dionyse, de vrouw van de Gentse schilder en
kunstcriticus De Vogelaere.
Met afval van een staalfabriek maakte Theo Niermeyer
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deze konstruktie: met de stengel, die uit de grond komt, doet het aan een soort
plantaardige groei denken.
Dit tableau is een poesia visiva: het wil overbrengen dat de mens de gevangene is
van het geld.
Om te werken beschikt de gastheer over een kamer die de cel van een monnik kon
zijn. Hier ageert de inspiratie.
*
Uw biograaf Ton Luiting onderscheidt drie perioden in uw poëzie en elke faze zou
samenhangen met uw redakteurschap aan een tijdschrift.
Ik citeer ze even: de eerste is de impressionistische en loopt van 1935 tot 1939:
de tijd van ‘Vormen’. De tweede zou de pessimistische zijn en duurt van 1940 tot
1952: de tijd van ‘Golfslag’. De derde ten slotte is de experimentele, die in 1953
aanvangt en nog voortloopt: de tijd van ‘De Tafelronde’. Dezelfde indeling vinden
we terug in de bloemlezing uit heel uw poëzie, die als Vlaamse pocket verscheen.
Een tijdschrift groeit altijd uit een bepaald klimaat. Toen we met Vormen begonnen,
hadden we genoeg van het post-expressionisme. Ge kunt dat dan impressionisme
noemen, maar er zaten ook surreële trends in, die niet te vinden zijn in
impressionistische gedichten. Het waren a-politieke impressies, waarin weinig
sociologische tendensen aan bod kwamen. We hadden een bepaalde aandacht voor
de vorm, wat wij trouwens in een manifest hebben laten blijken. Vormen is eigenlijk
uit die aandrift gegroeid. Het tijdschrift hield op te bestaan in 1940, maar dat was
louter een materiële kwestie. Het was in het klimaat van toen moeilijk als lyricus te
blijven zingen over de schoonheid van mens en natuur. In het jaar 1940 is mijn bundel
Loutering verschenen.
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Maar daarvoor verschenen o.m. de bundels ‘Het blanke waaien’, ‘Elegische hymnen’
en wat later in 1939 ‘Atmosfeer’.
Ja, Het blanke waaien verscheen op losse bladen met de bedoeling het gedicht te
kunnen losmaken uit de bundel. Hij was de eerste die verscheen in de reeks De Bladen
voor de Poëzie. Het blanke waaien is geen impressionistische titel. Het bijeenbrengen
van de twee termen is een associatie. Waaien is leven: ge maakt wind. Blank wijst
op een laken, op een jurk. Het heeft dus te maken met de eros. Die associatie is niet
impressionistish maar surreëel. Dat is ook zo bij René in De dwaze bruid. Die bundel
zit vol surreële suggesties.
Het is waar dat ik op het lyrische was ingesteld, dat de klank een bepaalde rol
speelt in die gedichten, maar dat is ook zo bij Karel van de Woestijne, van wie wij
dat gedeeltelijk hebben overgenomen, evenals bepaalde ritmen en alliteraties. Het
was het herstel van de woordkunst van '80, het was een teruggaan naar het koesteren
van het woord. Ik ben een vormesteet gebleven tot in wat ik nu doe.
Een karakteristiek vers uit die vooroorlogse periode?
Daar zou ik niet aarzelen: De jonge god, waarin een vlucht zit naar een bewoonbare
wereld in het ijle.

De jonge God
‘een jonge god is in mij opgerezen
van alle zwakten vrij van vormen gaaf en slank,
't gezwiep der winden wekt in hem geen vrezen
noch overstemt de lustgeworden klank
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die van zijn paarse mond 't gekrijs gelijkt der meeuwen
wier blauwe vlucht omheen zijn stijgen scheert,
tot waar het licht uiteenvalt in een schittrend sneeuwen
en wat der aarde is hem niet meer deert.
zijn voeten zet hij vast op 't witte veld der wolken,
hij skiet de dalen af, de heuvelen op,
rijdt met zijn rode lenden om de rand der kolken
en staat weer stralend op een blanke top,
waar hij een ogenblik bezint over de diepten boven
de diepten onder zijn opnieuw gespannen voet
o eenmaal in dit evenwicht verdoven
der wilde krachten van het stromend bloed.
zo heeft nog nooit zijn jeugd de wederstand gebroken,
nog nooit zijn hart de milde rust gevoeld
als angst en vlees van vlammen zijn doorstoken
en heel zijn wezen uit de drift is losgewoeld.
de lijn der hoogten lokt tot grootser avonturen
door het onzeggelijk geluk der heemlen zonder grens,
waar middenin hij vaart, in vlammen en in vuren,
waar hij de volheid wordt van mijn ontvloden wens.’

In dat gedicht zit het gevoel dat er iets anders zou kunnen bestaan dan de
beslommering. Het is ontstaan in een tijd dat het fascisme groeide. Wij waren niet
tevreden met de tijd waarin we leefden, wij zochten een toevlucht in de geborgenheid
van het lichaam. We waren jong! Dat is trouwens mijn meest zingende gedicht. De
andere dragen iets elegisch. Dan is er in dezelfde bundel het gedicht Waterval, dat
me betrekkelijk goed lijkt.
Let nog op de titel Elegische hymnen: die is toch weer niet impressionistisch. Het
zijn twee begrippen uit twee
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totaal verschillende werelden maar geassocieerd. Ge wilt zingen - de hymne - en dat
zingen wordt ergens gebroken - dat is het elegische.
De tweede periode valt plusminus samen met ‘Golfslag’.
Eerst moet ik zeggen dat Golfslag niet door mij werd gesticht. Manu Ruys, Adriaan
de Roover en Ivo Michiels hebben dat gedaan met Van Frachem. Ze hadden al enkele
nummers gepubliceerd toen ze een oudere zochten die wat ervaring had, want zij
waren jonge studenten. Ik heb meegedaan om er een wat steviger tijdschrift van te
maken. De titel Golfslag werd dus niet door mij gekozen, het is een woord dat
teruggaat op Wies Moens. Ik zou het tijdschrift zeker zo niet hebben genoemd. Die
jonge mensen voelden zich gefrustreerd, waren ergens getroffen door de manier
waarop ze werden behandeld en zij wilden reageren. Heel dat klimaat van
verongelijking zit in Golfslag. Wij hebben al de lui, die na de Tweede Wereldoorlog
wat te hoog van de toren bliezen, aangevallen. Het was eigenlijk de wrok om gisteren.
Daarin klonk de angry toon van hen die later in De Tafelronde zullen staan. In
Golfslag hebben ze afgereageerd en naderhand zijn ze in De Tafelronde beat
geworden. De beat is de dichter die de wereld vlucht en woorden zoekt om daarin
te wonen.
En de pessimistische inslag bij u?
Van Loutering tot en met Het aards bedrijf voelt ge dat er iets kapot is gegaan. In
Terra firma van 1944 voelt ge nog vaste grond, ben ik nog niet op drift. Hoewel alles
instort, wilt ge u handhaven. Zie ook René Verbeeck: hij houdt zich vast aan ‘le
couple’, ook al zou hij ten onder gaan of al zou de wereld rondom hem ineenstorten.
Hij zit op de ark van Noë, bewaart datgene waarmee hij kan voortleven tot de storm
voorbij is.
In Het aards bedrijf is de intensiteit van de lyriek erg
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verzwakt. Ze bezit niet meer de tonaliteit van de vluchtmens.
Het valt toch wel op dat in deze bundels, die onder de oorlog verschenen zijn, weinig
of niets over de oorlog te horen is. Is dat geen gebrek aan engagement?
Ik heb nooit aan politiek gedaan. Ik ging nooit naar een meeting maar zat altijd op
mijn kamer te studeren. De Vlaamse Beweging was voor ons werken met de taal,
maar op de ‘stille’ manier, waarop Verbeeck heeft gedrukt.
Is dat toch geen sterk levensvreemde houding?
Ik kreeg in 1941 die aanstelling als leraar en dat was een zware pedagogische taak,
die veel van me eiste. Ik heb drie jaar lang thuis gewerkt met het oog op de school
en heb mij met geen andere dingen beziggehouden. En als u toch van ‘levensvreemd’
gewaagd: onze generatie, althans die van Vormen, was sterk pacifistisch opgegroeid.
Onze erotische poëzie was niet levensvreemd; integendeel, levensdriftig. Wij
huldigden in feite een ‘make love no war’ avant la lettre.
Maar dat er in uw gedichten geen enkele echo te horen is van die toch beroerde tijd!
Bij wie wel? In welk boek van Walschap? In welke bundel van Karel Jonckheere?
En ik kan er nog tientallen opnoemen. De informatie over wat er in Duitsland
gebeurde, is vrij laat gekomen. Ik geloof dat er een verhandeling zou zijn te maken
over de houding van het literair corps tijdens de oorlog, maar daar wordt nu niet meer
over gesproken of geschreven. Voor mij is het in elk geval een tijd van isolement en
studie geweest. Ik had ook geen familiale of andere gevallen die direkt aanleiding
gaven tot engagement. Wij hebben wel geholpen als dat te pas kwam: een broer van
mijn schoonbroer stond in het verzet en die hebben wij
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bijgesprongen als er nood was. Er bestond geen sluikliteratuur. De sluikpoëzie is
trouwens ook in Nederland laat ontstaan.
De eros speelt en belangrijke rol, zei u al, maar naar uw eigen woorden wisselt hij
af met de erosie, dat is het slijten door stromend water.
Wij hadden begrip voor seks, al is het beter te spreken van erotische vervoering. Als
ge de Vormen-pogingen van 1936 vergelijkt met wat Lucebert doet in 1946, dan zal
dat wel duidelijk zijn. Wij bedreven een sublimerende erotiek waar Lucebert naar
het lichaam toe gaat en met het lichamelijke element speelt. Neem nu het gedicht
van mij Het bergmeer. Daar gaat het over de glans van de huid, het warme aangezicht,
de vrouw die zich vlecht in het water, boven water blijven, enz. Er is zeker
lichamelijkheid in. Maar leg daar Lucebert naast: dat is ademen en hijgen, dat is a
en oe, het lichaam werkt ergens in het gedicht. Dat is veel konkreter. Wij zagen dat
meer surreëel, als in een toekomstvizioen verweven. Wij wilden beminnen, wij namen
de vrouw maar waren niet op direkte seksualiteit ingesteld. Wij heben de eros verstild
uitgeschreven, wij spraken van de hinde en de antilope maar niet van de coïtus of de
akt. Wij deden aan verestetizeerde erotiek.
Welke rol speelt dan de erosie?
Die komt onder de invloed van het milieu en van de relativiteit. Ge bemint, maar uw
lichaam is breekbaar. Ge wordt 25, 30 en er komt sleet op het lichaam. De langzame
aftakeling van de jeugd, van het beginnen, de bewustwording van het vergankelijke,
dat het niet blijft, dat is de erosie. Hier ligt p.m. een onderscheid met Verbeeck, die
de vergankelijkheid als ‘levensaanvurend’ interpreteert. Hij staat positief; ik negatief.
Bij mij werd dat negatieve gevoel nog gesterkt door de aftakeling van de sociale
positie. De rozen
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blijven als rozen bestaan maar alle verwachtingen worden niet vervuld. Het leven is
een geheel en in die totaliteit beleef ik de twee. De eros is een bindend element, de
erosie is de aftakeling. Het gedicht Ecce homo bewijst dat ik die realiteit heb
meegemaakt.
Dat gevoel van relativiteit brengt reflekties in het gedicht. De lyriek vindt een
contrapunt in een dialektische verhouding tot de wereld en de mens. Deze laatste
maakt de weg open naar de twijfel en de onoprechtheid in de wereld. Dan komt ge,
zoals bij Van Ostaijen het geval is, op de ‘verkeerdheid van het wereldbestel’ terecht.
Ook ik ben op dat pad geraakt. Als ge van Van Ostaijen Marc groet 's morgens de
dingen leest, dan vindt ge dat bekoorlijk. Maar wat woelt er in Bezette stad en in
Feesten van angst en pijn? Dat heb ik ook meegemaakt in die tijd van verbanning,
die soms geweld was.
Uw bundel ‘Appassionato’ van 1953 brengt een nieuw geluid maar wordt op scherpe
kritiek onthaald.
Dat is een overgangsbundel, een kruising van eros en erosie. Ge wilt nog zingen
maar ge ziet dat ge dat zingen niet kunt volhouden. Ik was toen opnieuw leraar
geworden en er was dus meer licht, wat zich in lyrisme wil uiten maar in elk gedicht
doet de ervaring zich gelden, die zegt dat het niet zal duren. Die bundel getuigde in
elk geval van een opklaring.
Urbain van de Voorde verweet u o.m. dat u alle leestekens hebt weggelaten.
Iedereen is daar wat kwaad om geweest. Maar die gedichten zijn enkel
bewustzijnsstroomgedichten: het is een verliefdheid die opkomt en zich als in een
biecht uitspreekt. Die poëzie ligt dicht bij de belijdenisliteratuur en die verdraagt
geen punten of komma's. De dialektiek werd nog door de lyrische stroom verdrongen.
Wie er toch komma's en pun-
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ten in wilde hebben, die kon dat gedicht luidop lezen en de leestekens zelf plaatsen.
Naderhand is het ‘los van de interpunktie’ mode geworden.
De vormgeving is er trouwens veel groter door het akkuraat gebruik van het
neologisme, het kombineren van woorden. Het neologisme wil in twee woorden, die
ge koppelt, verschillende dingen uitdrukken. Dat is een uitbannen van overtollige
woorden, een reduktievorm. Ge reduceert een zin en het woord wint meer en meer
aan expressiviteit. Amsterdam was daar al drie jaar mee bezig en met name Lucebert.
Een voorbeeld is mijn gedicht Terrena troubahi, dat tot in de vorm aan een fallus
doet denken. We gaan op dat ogenblik naar de sonoriteit en de motoriek van de
volgende periode, die woorden zal vormen die aan verstaanbaarheid inboeten. Ge
hebt in dat gedicht b.v. het woord ‘tamate’ dat aan amare doet denken, ‘limahoï’
zinspeelt op illimité. Als ik even mag citeren:
klim zacht
spring licht
serena tin en zon
ik win
ik won
suaaf en gaaf
terrena
terrena
terrena
trou
ba
hi
nirwana
bella
notte
tamata limahoï
klim licht
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terrena
spring zacht
terrena
je
trou
ba
hi
je
trou
ba
hi

Daar zit geen enkele vertelling meer in: het liefdemoment wordt alleen met enkele
woordjes beschreven. Vandaar een nieuwe stap naar de fonetische poëzie. Toch is
het een stukje utopie, dat later verloren gaat door de menselijke bewustzijnselementen.
In Appassionato komt de oude Vormen-man nog even naar boven. Sedertdien heb
ik niet meer zo geschreven.
Adriaan de Roover vergelijkt uw poëzie met die van Gerrit Achterberg en komt tot
de konklusie dat uw poëtische ‘magie’ idyllisch is.
Dat lijkt me toch niet helemaal juist. Bekijk de titel zelf al maar: Appassionato
betekent hartstocht, d.w.z. dat ge nog een sterk verlangen hebt, dat ge iets wilt. Dat
kan iemand als romantisch beschouwen omdat eruit blijkt dat ge nog gelooft in iets,
dat ge iets wilt bereiken. Maar in het verloop van Appassionato zit geen idylle. Als
ge elk gedicht nader bekijkt, stoot ge op wantrouwen, niet tegen de vrouw maar tegen
de maatschappij. Daar zit vrees en torment in uit de voorbije periode en daar is de
toon bepaald niet idyllisch.
Neem nu het gedicht wat op ons oude continent elegisch wordt beleden. Dat is
een gedicht dat de liefde uit haar sleur wil halen, dat ze wil vernieuwen:
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‘wat op ons oude continent elegisch wordt beleden
krijgt de kaneelgeur van een friese linnenkast
bevochten op gebreken en benepen leven
win ik voor goed mijn aanloop tot je bloesement albast
verlaat de kamers liefste met verknutseld koper
waar met de staanklok je vermolmt in solitair arrest
en 't licht veentreurig loopt met provinciale knopen
en alluviaal het stof je sidderend lichaam dekt
vlucht in de aura van nog ongedolven mineralen
ononderworpen in de ruimte van een frenetieker dans
en licht heel licht in muzikaler zalen
zal j'in mijn vers mijn zuurstof ademhalen
en als de zwaluw zweven boven torment en angst’

In dat gedicht zit de ervaring die ik tot mijn 40ste jaar heb opgedaan. Het oude
kontinent trekt u niet meer aan. Ge zoekt naar nieuwe contouren, naar een nieuwe
basis om als zwaluw te kunnen zweven over de tormenten. Alleen het laatste gedicht
van de bundel is een elegie. Nee, heel de bundel Appassionato is een terugval op het
wantrouwen. We zoeken naar Pompeï en Capri maar we vinden die plaatsen niet
meer. Dat is ook weer zo bij René Verbeeck, die niet tot wanhoop komt maar toch
treurnis laat blijken. Er is in mijn bundel een opflakkering van levensdrift, mede
ingegeven door het sociale herstel, maar de ondertoon is wantrouwen. De bundel is
in een lichte verblijding geschreven, maar inhoudelijk en naar de vorm is hij een
overgang naar een dadaïstische houding tegenover leven en maatschappij.
U wordt dan inderdaad uitgesproken modern en schrijft resoluut expermientele
poëzie zoals blijkt uit de bundel ‘Egelrond’. Wat betekent die voor u?
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De titel is natuurlijk symbolisch. Allereerst zit er egel-stekelig in: een egel bolt zich
uit verweer. Dan komt er ook egelstelling bij te pas: ge doet niet meer mee met de
anderen in het verheerlijken van een systeem of maatschappij, die een fiasko is op
vele gebieden en die door de oorlog of de koude oorlog de wereld onbewoonbaar
maakt. Ge trekt u dus terug op uw stelling en ge toont dat in de dingen die ge
behandelt. Ge laat dat ook blijken in de taal die ge gebruikt door het breken van de
zin, door de aanwending van andere strukturen.
Ik heb die bundel naar het ministerie gezonden en hij werd mij teruggestuurd met
de mededeling dat dat geen poëzie was en dus niet gesubsidieerd kon worden. Welnu,
daar staan de mooiste gedichten in die ik ooit heb geschreven. Een goed voorbeeld
is het klankgedicht veronika, dat trouwens samen met andere gedichten voorkomt
op een grammofoonplaat, die in Parijs werd uitgegeven.
in de dwaasteil doet de tijd doeb doeb
spoed je niet veronika
voor de woordpap
voor het bloed en de blunders
is je vaatdoek niet groot genoeg
als ik je roep
veronika
van uit mijn vliegtuig
goepie goepie boven het dal
raakt mijn evenwicht
marvellous
kant noch wal
hallo
hallo
veronika
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Er is nog dat ander gedicht, poldertapijt 2, dat een van mijn mooiste liefdesgedichten
is.
een kreeftig mimicry
omhult het dramablauw
over de plassen
in de konventiekooi
kraken de wervels
als van de reikhalzende eend
iets heeft in het binnenland geweend
naar je schermbloemig tandenlicht
flappert mijn roer

U weet wat mimicry is: het verschijnsel dat dieren de kleur en de vorm vertonen van
hun omgeving, ook het uiterlijk aannemen van gevaarlijke wezens of gevreesde
dieren om aan de aandacht te ontsnappen. Het is een middel waardoor zwakke dieren
enigszins beschermd zijn. De kreeftige mimicry, dat zijn de pantins die rondom ons
spelen, de
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moordenaars die vogels willen vermoorden. Als een eend in een net gevangen zit,
wordt ze nadien de nek gekraakt: dat doet het ook binnen in mij. Ik wil naar u, naar
de vrouw. De vrouw blijft het geborgen gevoel. Toen men het tien jaar geleden las,
zei men: de Pol is er niet meer...
Neem nu nog het gedicht collage in dezelfde bundel. Dat is een konvulsie, dat zijn
allemaal redukties zoals Van Ostaijen ze heeft gebruikt. Wie dat leest, moet er aan
denken dat zo een gedicht alleen associatief is op te lossen.
Met de retoriek die nog in Appassionato zat, wordt in Egelrond definitief gebroken.
In deze bundel komt het zelfportret voor waarover we al spraken. De toon ervan zou
badinerend kunnen zijn. Moet de lezer het au sérieux nemen?
Het is een wrang gedicht. Ik heb nooit aansluiting gehad met gemeenschapsgroepen,
met de politiek, wel met de literatuur. Daar gaat het om. Als ge tegen de dingen van
de mensen ingaat, zien ze u niet graag komen. Egelrond is mijn basisbundel. Daaruit
kunt ge vernemen vanwaar ik kwam en waar ik naar toe wil.
In de nieuwe richting bent u geen voorloper maar een bekeerling of een overloper
en dat soort mensen neemt bijna altijd extreme posities in.
In poldertapijt 2 zoudt ge zeggen dat ik alles verwerp wat in mijn vroegere tematiek
aanwezig was. Dat is niet waar. Ik blijf mezelf. Dat ik de kerk, de kroon, het gezag
vegen uit de pan geef, is het gevolg van de overtuiging dat men in de wereld bedrogen
wordt. Dat is het extremisme dat men mij verwijt, maar het is wel geboren uit ervaring.
Het experiment is gebaseerd op ervaring en is niet een ludiek spelen.
De experimentele gedichten van 1957 zijn geen proefne-mingen maar
proefondervindelijke ervaringen: een proef-
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neming is wachten wat het gaat worden, maar proefondervindelijk is a posteriori
verslag uitbrengen over wat ge hebt doorgemaakt. Daar gaat het gedicht dan over
spreken. Die poëzie sluit gedeeltelijk aan bij het expressionisme: heel de experimentele
poëzie is neo-expressionisme omdat ge er ook een ervaring in wilt belijden, maar
daar komt een groot existentieel bewustzijn bij. Ge gaat nader in op vragen als: wat
ben ik, wat doe ik, waarom ben ik hier, waar gaat het naar toe? Dat is het
experimentele. Wat woordenkramerij schijnt, is geen kramerij. Ik ben geen overloper,
ik heb die overgang niet gewild, ik heb niet met voorbedachten rade tegen iets willen
werken. Als ik 40 jaar leven overschouw en ik kom op een morele krisis uit, dan
begin ik over de dingen na te denken. Dezelfde ervaringen liggen ook aan de basis
van de Feesten van angst en pijn van Van Ostaijen.
Wat doet Lucebert? Hij stelt de vraag: kan ik het wereldbeeld veranderen? En het
antwoord is: nee! Voor een ander wereldbeeld is er een andere zinsbouw nodig, de
zin van de dingen vroeger heeft gefaald. Daarom zoekt hij een nieuwe zin die in een
nieuwe zinsbouw moet worden uitgedrukt. Daar zit evenveel agressie in als verlangen:
er is geen groter romanticus dan Lucebert. Maar we willen ons in geen kastje laten
dringen. Het programgedicht is dan ook niet meer rubriceerbaar. Er zit geen
engagement in, het moet de ruimte van het volledige leven kunnen innemen. Het feit
dat het niet rubriceerbaar is, brengt mee dat er een breuk ontstaat met de omgeving.
Een gedicht van een experimenteel kan niet onder een politieke vlag thuisgebracht
worden. Wat is Lucebert? Tachtig facetten die nergens onder te brengen zijn maar
het zijn geen sprongen. Zie Picasso. Hij begint ergens, laat 70 facetten kennen en
eindigt waar hij begon. Hij maakt elk klimaat door en geeft er uiting aan. Dat
monoblok, dat men van u wil maken, dat steunt nergens op, dat is een onwaarheid.
Er is een grondtoon die te herkennen valt in temperament, in kracht, in het karak-
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teriële maar dat wil niet zeggen dat ge op hetzelfde vormschema moet blijven zitten.
Ik kan morgen met mijn eigen konkrete poëzie breken als ik zie dat ze me scheppend
niet meer voldoet. Dan zet ge u erover. Alle verstarringen falen. Als ge religieus zijt,
betekent dat niet dat ge heel uw leven op hetzelfde geloofspatroon ingesteld moet
zijn. Het absoluut stellen van iets dat door de relativiteit van de menselijke
betrekkingen wordt tegengesproken, is fout. Daarom ben ik tegen de eindfaze van
Van Ostaijen, die de absolute dichtkunst voorstond. Dat absolute wordt
tegengesproken door de intermenselijke betrekkingen en door de ervaring.
Zou voor u de kunst het geloof niet zijn geworden?
Dat is een grote vraag die ge tot aan de dood kunt stellen en dan nog niet kunt
beantwoorden. Ik kan gelovig zijn maar niet kristelijk; ik kan niet ademen in het
korset dat anderen me willen opdringen. Ik wijs het absolute dat mij wordt
opgedrongen af, ik wil de weg niet gaan zoals ze mij die voorschrijven. Het facet
van de wereld korrespondeert niet met wat ze teoretisch voorstaan. Er is een decalage
tussen wat men ons voorspiegelt en wat men realizeert. Ik geloof niet meer in absolute
dingen. Ik geloof in relatieve liefde en relatieve vriendschap, maar niet in dè liefde
of dè vriendschap. Ik kan ernaar streven maar ik weet dat ik ze niet kan bereiken.
Dat is het menselijke tekort, maar onze agressiviteit tegen bepaalde situaties houdt
in dat we denken dat ze verbeterd kunnen worden. De dichter is een moralist. De ene
doet het met het absolute streven, de andere relativeert.
In 1962 organizeert u met Henri Chopin, die een konkreet dichter is, de tweede
objektieve poëzietentoonstelling. Wat is objektieve poëzie?
Ik en anderen waren daar in 1961 al met Jef Verheven mee bezig geweest. We wilden
een gedicht brengen als zijnde
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een objekt. In plaats van het gedicht te drukken werd het met kleefletters in reliëf
geplakt op een unichroom van Verheyen. De kleur was doorgaans de grondtoon van
het gedicht. De belichting speelde een rol. Er is een samenwerking tussen schilder
en dichter; ik herinner hier aan een doek van Mondriaan met een desbetreffend gedicht
van Seuphor. Toen Chopin in 1962 meewerkte bracht hij andere uitvoermogelijkheden
mee: uitsnijden van gedichten in koperplaat, in houtplaat, kalligrafie, hypergrafie,
enz. In de konkrete poëzie voert de dichter zelf het grafisch werk uit. Hij dicht met
en vanuit het materiaal: de letters, versneden letters en Woorden, zinfragmenten,
surimprimeren, enz. Hij vormt er konstellaties mee, bij voorkeur, omdat hij de
schrijfmachine gebruikt, geometrische en/of lijnfiguren, en beoogt een estetische
informatie, die ofwel grafisch (minder duidelijk verstaanbaar) ofwel verstaanbaar
georiënteerd is. Semantiek en syntaxis komen op losse schroeven te staan; in de
plaats werkt een gevoeligheid voor signalizatie, die te maken heeft met wat in de
wereld van de plastische kunsten, de publiciteit en de industriële produktie geschiedt.
Er is een symbiose, een fusie tussen twee (of meer) disciplines aan de gang. De
estetische informatie schuwt daarom een zeker engagement niet. Neem b.v. het
konkrete gedicht van Hansjörg Mayer:
SAU
AUS
USA

D.w.z. ‘een zwijn uit de Verenigde Staten’. Dit behoeft, geloof ik, geen kommentaar.
Als de Braziliaan Edgar Braga voorstelt un pauvre homme joue un pauvre jeu een arme man speelt een arm spel - dan is dat meer dan een spelletje met het woord.
Ge krijgt een shock. Iets wordt u in gereduceerde vorm voorgeschoteld. Het is net
als een verkeersteken dat u doet opletten
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voor dit of voor dat. Ge hebt o.m. ook labyrintische dichters, die met runen werken.
Het hangt af van het gebruikte materiaal. Zelf vertrek ik het liefst van woorden.
Op dezelfde expositie werd voor het eerst geluidspoëzie van u ten gehore gebracht.
Wat is geluidspoëzie?
Weer voorzichtig zijn met dat woord. Geluid is un bruit en dat geeft dan ‘bruitisme’.
Dat is mijn gedicht veronika niet; dat is sonore poëzie. Het werk van Chopin is wel
geluidspoëzie. Hij werkt met vokalen en konsonanten die hij zuiver in de gorgel tot
muziek ontwikkelt, niet met het doel om te kommuniceren maar om indruk te laten.
De sonore of verbosonische poëzie is een andere manier om het gedicht in
kommunikatie te brengen. We werken met groter klankvolume. Het geluid kan er
ook binnengehaald worden.
Neem het geluidsgedicht Riviera. Door inversie en andere middelen wordt de
verstaanbaarheid achter het gedicht geschoven en door mechanische middelen wordt
alles in de geluidsfeer gebracht.
Een ander geluidsgedicht dat ook op een grammofoonplaat staat, is ‘Het leven is
een baccarat’.
Dat is eigenlijk verbosonisch. Zekere klanken of woorden worden door de spreker
verschillende keren herhaald. Een tweede stem zorgt voor een begeleiding die de
hoofdgedachte verheldert of ze verdoezelt. De sonorizatie gebeurt met elektronische
middelen, bandopnemers, echo enz. Want let wel op, wij maken geen muziek, we
komponeren met de spreekstem.
Volgende bundels van u hebben als titel ‘Grondbeeldig’ (1960) en ‘Pl.acid. amore’
(1963). Dat is verder op de weg gaan van de dadaïstische interpretatie van het
woord?
Grondbeeldig is de voortzetting van de tematiek die in Egelvorm werd aangesneden.
Pl.acid. amore is weer een
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neologisme. Acid is gift. Placide is gelijkmoedig. Amore is liefde. De bundel is een
resumé van een bepaalde periode. Er staan enkele steken onder water in en ook enkele
liefelijke dingen, met hier en daar iets van de elegische toon van vroeger. Een van
de technieken van de experimentele poëzie is dat ze met de polyvalentiek van het
woord werkt.
Wilt u, om ons een idee te geven van zo een gedicht, er een voorlezen uit ‘Pl.acid.
amore’?
Het gedicht Pl.acid. amore zelf. Of liever misschien een ander dat nog desbetreffend
als titel heeft.

Nog desbetreffend
‘in de grond vergroefd
is de voet mijner vuren
wijlen van het motief
sintels op het grint
as opwaaiend
proef ik koralen
caraïeben
voor de sneeuwlucht voorzichtig
zijn nog
met haar lichaam van tijd
en gewichtloos licht
de dageraadshuid
aan vingers bladwijzend
in de aroomboom
der overnachting
vertuild
vertaald
ververderd
ik had je te zeggen
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dat het licht likt
aan de likpan der dagen
het najaar roos nog
rokt in het rosmarijn
marien schoorvoet
op het voortvluchtig’

In het gedicht ‘Le poète assasiné’ hebt u het over een begrip van Apollinaire, dat
neerkomt op de vaststelling dat de dichter altijd door het publiek wordt geradbraakt.
Door welk publiek? Tot welke volkslagen drong en dringt de poëzie door? Men
verwijt ons dat onze poëzie te weinig tot de massa doordringt. Was dat niet zo in de
tijd van Mallarmé en Appollinaire? Poëzie slaat alleen aan bij een publiek dat in staat
is om bepaalde finesses op te nemen. Van de Woestijne wordt niet door het volk
gelezen. Welke gewone man leest Gezelle? Een bepaald gedeelte van het publiek
gaat maar in op de sensibiliteit van het woord. De massa wordt tot het vijftiende jaar
opgevoed en daar blijft het bij. Voor meer gevorderden is nog toelichting nodig.
Wanneer een vernieuwing begint, spreekt men vlug van hermetisme en daardoor
wordt de dichter veroordeeld. Na 15 jaar leest men nu toch de experimentelen op
school. Als men ons de gedichten van Van de Woestijne of Dien avond en die roze
niet had verklaard, zouden we ze ook niet kennen en waarderen. Als ge routine en
sleur overschrijdt, wordt ge geradbraakt. Het allereerste werk van Lucebert was erg
hermetisch en het is meer door happe-nings dan door het werk zelf bekend geworden.
Als ge een norm overschrijdt, valt men u daar op aan en noemt men u een
ongeneesbare gek. Het kan zijn dat het verkeerd is en de tijd moet het maar uitmaken.
Het is in elk geval geen gemis of vermindering van het poëtische gevoel. Toen de
eerste kubisten letters en woorden en cijfers gebruikten in de konstruktie van hun
doeken, werd er met hen gelachen,
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maar men heeft ze nooit verweten dat ze dichters waren. Ze zijn schilders gebleven.
Nu de dichters grafische elementen in hun werk brengen, verwijt men ze dat ze
schilderen.
U hebt een bloemlezing van konkrete poëzie samengesteld: ‘Poëzie in fusie’. Waren
daar ook Nederlandse dichters bij?
Het Nederlands apport was toen nog gering. Ik heb per land een aantal mensen, die
op grond van hun eigen ervaring die poëzie maken, samengebracht want een
Engelsman doet het anders dan een Fransman.
Wilt u geen voorbeeld geven van de poesia visiva?
De verbeelding gaat met de woorden direkt een konkrete voorstelling geven van wat
er in de wereld gebeurt: b.v. alle mensen worden door het geld gebiologeerd. Als ik
aan geld denk, zie ik een beursgebouw en daarin de gevangenen van het geld. Ik
maak kartonnen pilaren die ik beplak met krantebladzijden waarop de beursnoteringen
staan en slaag erin met minieme middelen de traditionele beurs voor te stellen, maar
door de pilaren heen ook de stangen van een gevangeniscel. Bovenaan staat een
aforisme: Money is the jail of mankind. In het Engels kunt ge de zin korter maken
en in die taal is hij ook verstaanbaar voor een internationaal publiek. Die poëzie
brengt ook mee dat men aan polyglotterie gaat doen.
Wat zijn de mechanische gedichten die u in 1966 onder de titel ‘Explositieven’ hebt
uitgegeven?
Ligt in het gebruik van het materiaal. Een schrijfmachine heeft een aantal letters en
leestekens. Ge weet wat ge wilt uitdrukken, b.v. April in Paris. Terwijl ik tik, draai
ik het papier op de rol om en ik bekom een ruimtevulling. De geest werkt en de
machine werkt. Wat uit de bus komt? Een plein met duiven. Automatisme en
irrationalisme (toe-
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val), gaan samen met rationele kontrole. Ge zijt zelf verrast.
In 1968 komt er dan weer een bundel uit, nu onder de titel ‘Zimprovisaties’, en hij
bevat visuele gedichten. Wat is hierin karakteristiek?
Binnen de typografie is de voorbedachte kommunikatieve verstaanbaarheid niet de
eerste bedoeling. De grafiek heeft het overwicht en het gedicht is vooral geometrisch
opgebouwd. De tweede bron is het figuratieve gedicht zoals Apollinaire dat gedaan
heeft. Het figuratieve gedicht heeft een traditie en heeft zich van oudsher ontwikkeld.
Er zijn Griekse voorbeelden van tekst met tekening in de vorm van een kruis, van
een boom, van een man. Ook in Indië zijn er die, evenals bij de kristelijke
middeleeuwse schrijvers. In de 16de eeuw zijn er eveneens tekstbeelden. Neem nu
het gedicht Fisches Nachtgesang van Morgenstern. Dat gedicht is geschreven volgens
het metrum en als men het bekijkt, zijn het precies vissen die in het water zwemmen.
Apollinaire tekent figuren met woorden. Er is Van Doesburg, die poëzie zowel visueel
(typografisch) als auditief (spatiaal) heeft gepropageerd.
Op al deze mogelijkheden stoelt het moderne werk. In de visuele poëzie speelt de
figuur een rol. Daarom spreken de Duitsers van Textbilder. Neem nu de zin: ‘het
leven is een baccarat’; dat is dan een speelwiel. Maar ge kunt ook lezen: ‘het leven
is een bac à rats’; dan is het een rattenbak. Ge kunt ook achter de zin een vraagteken
plaatsen en dan wordt de betekenis gerelativeerd.
Hoe ontstaat het dan? Ge zijt met de inhoud van een gedicht bezig en ge wilt die
op een andere manier uitdrukken dan met een strofe. Ge gebruikt dan de grafiek
waarin ge het woord inschakelt. Het is een andere optische manier om een inhoud
naar de mensen te brengen. Door de eeuwen heen heeft men die manier, maar in
kleine kringen, gebruikt; nu zijn er meer en meer die zich er aan wagen.
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Is een gedicht als dat, dat u met het woord rage hebt gemaakt, toch geen Spielerei?
Nee, dat is in reduktie uitgedrukt het karakteristieke van het huidige leven. Het woord
rage staat centraal. Dat is het versneld leven dat iedereen aantast. Maar de andere
woorden, die men met rage kan vormen, drukken ook een deel uit van de realiteit.
O-rage is de bedreiging van de politiek, ga-rage is de geborgenheid, ci-rage: alles
moet blinken, mi-rage: een vliegtuig of zinsbegoocheling. Ik kon al die woorden
onder elkaar zetten maar dan ziet ge minder het verband. In een tekening ziet ge
altijd onmiddellijk waar het om gaat, ook al is ze gedacht vanuit het woord. Het
centraal geplaatste woord geeft de sleutel en dan komt de verbinding met de tijd. Het
gaat om het bewustmaken van iets door het woord.
Zo is ook mijn gedicht revolutie ontstaan. Ge ziet de onrust zó uit het woord zelf
komen. Het gebroken woord is heel wat anders dan Van Ostaijen heeft gedaan. Wij
komen tot heel andere resultaten. Natuurlijk wordt het nog altijd betwist: het medium,
dat we doorgeven, is nog niet algemeen als medium erkend. Verbaal gelaat is nog
een bundel met konkrete gedichten en dat is mijn grootste betrachting: het gelaat van
een woord tonen.
Neem mijn gedicht Building dat een opbouwen is van elke letter tot een hoogbouw.
Ik zie meer dan wat mogelijk is. Ik zou in letters willen zien bouwen. Hier doe ik
aan futurologie.
Zie nog Contestical Hill. Hetzelfde been van een vrouw wordt in een cirkel
herhaald. Het gedicht trekt op het Olympiadebeeld doch ontstond reeds in 1970. Het
is gevormd met de woorden ‘con’ en ‘testical’, dat wijst op de naaktrage van de tijd.
Maar met con kunt ge ook kontest maken en de nadruk leggen op kontesteren. De
motor doet alles draaien en laat beschouwingen toe over het tijdsge-
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beuren. De poesia visiva wil met tendens op iets wijzen.
In mijn laatste werk is een grote sociale betrokkenheid aanwezig. Ik ben bewogen
en stel vragen. U hebt er daar een voorbeeld van; een masker met in de ogen de tekst:
‘Do you see things as they are
Do things look as you see them.’
Ik heb een twaalftal van deze maskers gemaakt.
Men zou toch de neiging krijgen u een plastisch kunstenaar te noemen.
Dat zou nochtans de waarheid niet zijn. De dingen zijn eenvoudigweg anders
voorgesteld. Ge wilt zeggen world-war en seks en ge stelt beide begrippen voor door
helm en borsten. Maar ik ben vertrokken van het woord. De poesia visiva is te
gebruiken voor de televisie om aan de grotere massa te laten zien wat nu in een boekje
staat voor een beperkte groep. In het buitenland wordt voor die nieuwe dingen wel
wat gedaan. In Zweden heeft de groep Fylkingen al zes grote langspeelplaten
uitgegeven. Zij nodigt elk jaar een vijftal dichters uit om daar ter plaatse een sonoor
gedicht te maken. Ik draag een gedicht voor en dat wordt op band opgenomen.
Volgens de gegeven struktuur wordt die geknipt, verder verwerkt en met vier recorders
(sporen) wordt alles dan samengebracht tot één band. Als ik de techniek niet beheers,
doet de sonorizator het in mijn plaats. Ge treedt dan op als regisseur en kunt zeggen:
Zo niet, het moet hoger of lager zijn en zo meer. Ik heb op die manier een Stockholm
ode gemaakt. Het is een recitatief van drie regels. Dan kom ik op het woord sneeuw:
April bij sneeuw. Ik begin sneeuw fonetisch te spellen: sn... sn... Dan laat ik de w
naklinken. Dan loopt het uit in sneeuwwater. Dan weer sneeuw. Dan gewoon sn.
Dan opnieuw het recitatief. Het resultaat is dat ge op het laatst niets anders hoort dan
het geruis van watervallen.
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Waarom koos u als titel van de keuze uit uw verzamelde gedichten de titel ‘H. eros.
hima’?
Daarin staan de gedichten tot voor de konkrete periode. De titel slaat op Hiroshima.
Door lettersubstitutie bekom ik eros, heros, heroshima. De helden van deze tijd zijn
ten slotte soldaten, sukkels die aan het front kapot zijn gegaan. Ook de liefde is
vermoord: eros heeft het niet gehaald. De droefgeestigheid is meer en meer
toegenomen, de deemstering van de liefde.
Ton Luiting haalt aan dat men u een maniakale jager naar vernieuwing heeft
genoemd.
De ideeën blijven doorwerken, ook al wordt de vorm anders. Ik zie in mijn werk
geen breuk. De cartoons en de strips zijn ook andere vormen om mee te delen, anders
dan men het met schriftuur zou doen.
Waar eindigt dat dan? Wat is het uiteindelijk doel?
Kan de wereld een antwoord op haar loop geven? Er zijn al zoveel beschavingen
geweest. We zitten nu in de kristelijke beschaving maar er kan nog een andere komen.
Het leven is een klimaat en daar moeten wij uiting aan geven. Het is een poging om
zekere dingen met een schok over te brengen in het teken van een ander medium,
het experimentele. Men kan naar een gedicht gaan kijken: dat is nooit zo geweest.
De eeuw gaat naar een fusie van disciplines. We zijn nu technisch anders uitgerust
dan de dichters van vroeger.
U hebt over de ontwikkeling van de Vlaamse poëzie vanaf de vijftigers geschreven
onder de titel ‘Onder experimenteel vuur’. Wat is de konklusie die uit deze essays
en kronieken is te halen?
Het boek heeft geen einde, er wordt geen besluit getrokken
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omdat toen ik die stukken bundelde, er nog geen einde was gekomen aan het werk
van de experimentelen. Ik heb er wel verder bij aangeknoopt in Poëzie in fusie en
daar de vraag gesteld. Wat is in de experimentele wereld de betekenis van konkrete
poëzie? Een besluit trekken kan men hoogstens van een facet van de ontwikkeling.
Alles in literatuur en kunst is in transit. Elke periode heeft bijgebracht of laten vallen.
Dat is de evolutie van het Europese denken. De eindfaze kan men nog niet vastleggen,
we zijn er nog niet. We kunnen alleen de evolutie konstateren: het associatief denken
in woorden is anders dan het metaforisch denken in woorden. In de jongste poëzie
krijgt het beeld weer betekenis.
Het experimentele werk van tien jaar is de spiegel van wat er gebeurd is. Waar
het eindigt, weten we niet. We kunnen postuleren wat komt maar het kan anders
uitvallen. In 1930 postuleerde men een nieuwe, orde. Ze is er gekomen maar ze is
slecht bevonden. Niemand kon dat voorzien, maar iedereen verlangde toch naar
nieuwe stellingen want de oude deugden niet meer. Men moet van een dichter niet
zeggen: we zullen zien wat hij nog zal brengen. Men moet verschenen werk bespreken
en geen wissels op de toekomst trekken.
Wat zijn de strekkingen van de ‘Vlaamse Avant-Garde’? Het gaat over poëzie en
proza.
Ik heb die bundel geschreven een paar jaar voor Onder experimenteel vuur. Ik heb
getracht door de analyse van afzonderlijke bundels tot een syntese te komen.
Vertrekkend van het humanitaire ging het naar beat, dan naar angry, dan naar
maniërisme. Men onderkent een pluralisme van houdingen. We moeten het
experimentele waarderen als research om ons aan te passen aan de tijd waarin wij
leven.
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Tot welke konstateringen komt u in uw ‘Schets der sociale achtergronden van de
hedendaagse Vlaamse roman’? Het is al een ouder boekje want het verscheen in
1948.
Het zou nu kunnen worden aangevuld en verbeterd. Ik kan een werk niet los zien
van de tijdsituatie waarin het ontstond en de achtergrond waaruit het individu is
gekomen. Zie het geval Gilliams.
Literatuursociologie is uitkienen vanwaar de inspiratie komt, het talent om dát op
te vangen wat in de tijd zit. Als ik een gedicht in handen krijg, kan ik vinden vanwaar
de dichter komt, dan vind ik een status. Een klacht, een agressie, een verheerlijking,
een religieuze stroming kunt ge uit de teksten afleiden. Waardoor? Waarom? Ik werk
niet geheel linguïstisch, maar doe wel aan close-reading.
De naam van het tijdschrift ‘De Tafelronde’ is al meer dan een keer gevallen, maar
over het ontstaan ervan hebben we nog niet gesproken. Waarom was dat tijdschrift
er nodig?
Het is in 1951 ontstaan uit de ontmoeting van twee groepen. De Golfslag-groep was
om financiële redenen uiteengevallen. Aan de andere kant was er een bepaalde groep
katolieke schrijvers die mekaar geregeld ontmoetten in het Rubenshof aan de
Groenplaats. Het was de tijd dat ik nog dat boekenwinkeltje had. Ik werd toen opnieuw
in het onderwijs opgenomen en ik hoorde dat Michiels kontakt had met Lebeau en
dat ze mekaar elke week ontmoetten om die ronde tafel in het Rubenshof. Het bleek
dat ze zich meer wilden affirmeren, dat ze wilden uitpakken niet dat waarmee ze
bezig waren. Maar daar er weinig tijdschriften waren, ging dat niet, vooral daar ze
met het Nieuw Vlaams Tijdschrift niet wilden samenwerken, hoewel er meer
vrijdenkenden waren dan kerkelijke kristenen. Ze hadden dus geen uitkomst om hun
werk aan de man te brengen. Na de tweede of derde vergadering heb ik gezegd: Ge
verliest
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uw tijd. We moeten de handen in mekaar slaan en zelf een tijdschrift stichten. We
zijn met twaalf man. Als ieder tien abonnementen aanbrengt, zijn we erdoor. Na
maanden heeft dat geleid tot het ontstaan van De Tafelronde, een tijdschrift dat
moeilijk ergens onder te brengen was want het was vis noch vlees. Het had een vaag
programma: het wilde algemene kultuur brengen maar feitelijk was het vooral de
nood tot getuigen die de stichters samenbracht. Ook René Verbeeck was er bij.
In 1953 kwamen de eerste onrustwekkende tekens in de groep. Er waren twee
tendensen: de ideologen en de vormelijken. Adriaan de Roover en ik wilden een
meer progressieve aanpak. Er heeft dan die fameuze bijeenkomst plaatsgehad te
Brasschaat op het eigendom van Henrichs, de blikkoning van België, die onze mecenas
was. Zijn vrouw, die ziek was, dichtte en zo hadden we kontakt gekregen. De
traditionelen en de modernisten stonden tegenover elkaar en ge voelde dat die twee
groepen zouden uiteengaan. De vraag was alleen: wie zou De Tafelronde houden?
De moeilijkheid werd doorgehakt door de grote Van Gogh-expositie die we hadden
ingericht en die verschrikkelijk veel geld had gekost. We hadden 40.000 frank schuld
bij de drukker, die ons het vuur aan de schenen legde. Velen zijn toen weggegaan
en ik heb de schuld met een paar goedwillenden kunnen delgen. De reaktionairen
waren weg en ik heb dan een verkleinde redaktie samengesteld. De beatmentaliteit
haalde het in twee, drie jaar tijds. Er waren ook enkele jongeren bijgekomen: Corban
uit Gent, Dangin uit Leuven, dan nog Durand uit Kontich en De Wispelaere en Jan
van der Hoeven uit Brugge.
Er is dan nog een verdere evolutie. In 1961 kwam de breuk met de experimentelen
door het feit dat ik met Chopin de konkrete richting uitging. De oude vrienden
verweten me dat en zijn dan ook uitgetreden, o.m. Adriaan de Roover. Ik heb de
redaktie dan voortgezet met vier
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mensen. Nadien zijn er nog redaktiewisselingen geweest bij de vleet. Ik ben sedert
1964 redaktiesekretaris en beslis. Als er iets heel biezonders is, bespreek ik dat met
Jespers of met Freddy, mijn neef. Het is nu eigenlijk een one mantijdschrift, dat ik
in de lijn van het nieuwe heb kunnen zetten.
In 1958 komt er het ‘Modernistisch Centrum’ - achteraf ‘Nationaal Centrum voor
Moderne Kunst’ geheten. U werd er voorzitter van. Wat was de bedoeling?
Dat Centrum is sinds 1969 opgeheven omdat de staat geen subsidie meer willen
geven. Het Centrum was eigenlijk een samengaan van jonge tijdschriften: De
Tafelronde, Het Kahier van Ben Klein, Frontaal van Nic van Bruggen. Samen wilden
we een centrum stichten voor het propageren van modern en experimenteel werk.
Dat Modernistisch Centrum was een Antwerps geval. We kregen dan kontakt met
de vrienden van het museum voor moderne kunst in Gent - dat museum bestond niet
maar ze wilden er een! - en werkten samen met K. Geirlandt. Dan kwam Brugge
erbij met Raaklijn en Dendermonde met Celbeton. Dan werd het Nationaal Centrum
voor Moderne Kunst gesticht, dat zich grotendeels betuigde op plastisch gebied. Er
kwam in 1960, 1961 en 1962 de internationale tentoonstelling Forum. Dat is wel het
belangrijkste wat het Centrum gedaan heeft. In 1963 werd begonnen met een soort
filiale in Gent omdat ze daar zo talrijk waren: dat werd de Forumstichting onder de
leiding van Karel Geirlandt. In 1964 hebben we hier nog de tentoonstelling Integratie
gehad, in een verbouwd fortje van Deurne, waarop al de Zerokunstenaars waren
samengebracht. Dat is de clou geweest. De aktie is dan afgezwakt en het Centrum
werd in 1969 ontbonden.
Uw laatste prestatie - wat wel voorlopig zal zijn, vermoed
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ik. In 1971 stichtte u met de Italiaanse dichter Sarenco een tijdschrift: ‘Lotta Poëtica
- Poëtisch gevecht’. Waarom?
Dat is de evolutie van de visuele poëzie naar het sociaal engagement. De Italianen
kennen die tendens al lang. Ze hebben zich niet tevreden kunnen stellen met de
konkrete poëzie omdat ze hen aan het fascisme herinnerde. Cario Belloli b.v. was
een volgeling van Mussolini. Daarom hebben ze zich meer naar ‘amodulo’ van
Sarenco gericht in tegenstelling met ‘modulo’ van Lora Totina, en hebben ze, minder
gebonden aan schrijfmachine en geometrie en meer gesteld op het gebruik van
fotografische informatie, de poesia visiva gelanceerd.
Ik ben op zekere dag in Brescia en ontmoet daar de architekt Botelli, die aan het
Gardameer een villa had gebouwd. Ik heb dan een appartement gekocht in Italië en
verblijf daar een paar maanden per jaar. Sarenco bewoont een appartement in hetzelfde
huis. Zo is daar dan het plan gerijpt een internationaal tijdschrift te stichten waarin
we vooral de poesia visiva zouden verdedigen.
Zou u een syntese kunnen geven van uw aktiviteit?
De taal is een vrij middel dat een vrij zijn tot een vrije kreatie opvoert. De taal is een
medium dat ge voor iets inzet. Vrij betekent: ontvoogd van vroegere remmende
bindingen. Het komt erop aan de organizatie van het leven zo vrij mogelijk te
ontwikkelen in het systeem waarin ge zit. Vrij kreatief wil zeggen dat ge moogt
afwijken inzoverre ge het kunt verantwoorden. Want vrijheid die ge niet kunt
verantwoorden, is geen vrijheid.
Uitzending: 8 november 1972.
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Prof. dr. Alois J.P. Gerlo
Meerlenlaan 33, 1150 Brussel
U citeert wel eens graag de verzen van Emile Verhaeren:
‘Mais fe suis né, là-bas, dans les
brumes de Flandre,
En un petit village...’

Dat klinkt mooi maar ik die het nu moest kontroleren, stel vast dat de Vlaming die
u bent, in Middelburg werd geboren. Ik kan er meteen wel bij zeggen op 19 januari
1915.
Dat is dan ook een louter toeval geweest, een gevolg van de oorlogsomstandigheden.
Mijn ouders waren eind september 1914 voor de Duitsers uit Baasrode gevlucht. Ik
ken heel het relaas van die vlucht want mijn vader heeft al zijn bevindingen
opgeschreven in aantekenboekjes. Ze vertrokken maar toen de Duitsers bijna in
Baasrode waren. Mijn ouders zijn mee opgetrokken met hun vier kinderen terwijl ik
op komst was. Ik ben dan in Middelburg geboren in de kraamkliniek onder de Lange
Jan. Er waren al vier zoons en mijn moeder had gehoopt dat het nakomertje een
meisje zou zijn, maar het werd een vijfde zoon. Na mijn geboorte
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is het gezin nog drie weken in Middelburg gebleven. De lawine was toen voorbij en
we zijn dan terug naar Baasrode gekomen.
Baasrode is dus het land van herkomst en het landschap van uw jeugd.
Ik ben een Scheldezoon: de rivier heeft voor mij altijd veel betekend, ook nu nog.
Wij woonden in de Drie Huizen. Dat is nu een aartslelijke straat maar vlak ernaast
heb je het prachtigste Scheldelandschap. Vroeger stonden er nog mooie lindebomen
in de straat, maar om een meter te winnen voor het verkeer heeft men ze weggekapt.
Ik verblijf nu nog zo vaak als ik kan in de streek, want het is de plaats waar ik het
best tot rust kom en waar ik ook het best mezelf kan zijn. Je hebt die lucht van de
Vlaamse geboortestreek broodnodig als je in Brussel woont. Toen mijn schoonouders
stierven, hebben we hun huis aangehouden als vaste haven, waar we geregeld reserve
kunnen opdoen. Ik heb nooit het kontakt met mijn geboortestreek verloren. In de
Drie Huizen woonden mijn moeder, mijn schoonouders, twee broers. Nu zijn ze
allemaal dood. Mijn kinderen zijn er niet meer thuis. Die zijn in Brussel opgegroeid
en zijn Brusselaars geworden. De gehechtheid aan de streek gaat niet over op de
kinderen. Ik heb er vier, een dochter en drie zoons. En ook al een kleindochtertje.
De familie heeft dus in deze streek, van Baasrode traditie!
Mijn vader werd in Baasrode geboren, mijn moeder is van Moerzeke-Kastel, dat is
een mooi gehucht over het water, dat zeer gaaf is gebleven. Baasrode is het eerste
dorp voorbij de traditionele grens van Klein-Brabant. Over de Schelde begint het
Waasland en daar spreken ze Waas. Wij spreken een dialekt dat gelijkt op dat van
Sint-Amands aan de Schelde maar Baasrode ligt in Oost-Vlaanderen en Sint-Amands
in de provincie Antwerpen.
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Uw vader hield notitieboekjes bij, zei u. Wat was zijn beroep?
Gewoon huisschilder en daarbij glazenmaker en behanger, zoals dat in die tijd
gebruikelijk was. Dat vak ging over van vader op zoon. Men zal wel even opkijken
als ik vertel dat wij van Italiaans-Zwitserse afkomst zijn. In 1745, geloof ik, trouwde
een Zwitserse Italiaan uit het dorpje Lostallo in de streek van Bellinzona met een
meisje van Borgloon in Limburg. De zoon van dit Italiaans-Vlaamse paar vestigde
zich in Sint-Amands, de gemeente van Emile Verhaeren. Een zoon van die zoon
kwam in Baasrode wonen en zo kreeg de familie in Baasrode haar wortels.
Uw vader had wel enige intellektuele vorming gekregen aangezien hij er een soort
dagboeken op nahield.
Vader was een talentvol man, niet alleen in zijn vak. Ik heb hier van hem nog een
tekening hangen, - het kerkje van Vlassenbroek - die dat bewijst. Maar hij heeft hard
moeten werken voor het brood van die vijf kinderen. Hij was zich aan het opwerken
toen hij, 47 jaar oud, aan kanker stierf. Hij was een innig goed man. Ik vermoed dat
ik van hem de werkkracht heb meegekregen.
Mijn moeder was een heel ander karakter. Ze was muzikaal van aanleg en ook
zeer intelligent. Ze was tot haar 13-14 jaar op school geweest bij de zusters in
Moerzeke, waar ze de beste leerlinge was. Ze had het zelfs klaargespeeld in dat nest
Frans te leren. De vijf jongens hebben iets geërfd van die muzikale begaafdheid van
moeder en elk van ons bespeelde een instrument: voor de oudste was dat de klarinet;
en ik leerde piano maar kon ook een beetje trommelen en alto spelen.
Van die vijf jongens hadden er zeker drie of vier een universitaire studie kunnen
doen als ze de kans hadden gekregen. Nu zijn er twee mee met vader in het vak
gegaan
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en de twee anderen zijn bediende geworden. Mijn moeder is na de dood van mijn
vader hertrouwd en ik ben dan bij mijn broer Arthur in het vaderhuis blijven wonen.
Die broer is later tragisch verongelukt. Hij was een glazen dak aan het herstellen en
viel er doorheen: na 27 dagen doodsstrijd is hij gestorven en liet drie kinderen achter.
Later is mijn moeder eveneens verongelukt: ze stond aan de deur van haar huis, het
ijzelde en een vrachtwagen is op het huis ingereden. Ze hebben moeder van onder
het puin moeten halen. Dat zijn dingen die je niet vergeet.
U bent dus de enige die hebt kunnen studeren. Ik mag dat wel even resumeren:
gemeenteschool in Baasrode, Rijksmiddelbare School in Dendermonde, Koninklijk
Ateneum in Gent.
Mijn onderwijzers zagen wat in me en dat is vaak de reden waarom een arbeiderskind
een kans kreeg. Dank zij het Fonds der Meestbegaafden - zoals dat heette - kon ik
naar de middelbare school van Dendermonde gaan. Daar was wel een kollege maar
geen ateneum toen. Maar net in die jaren begon men in de middelbare school ook
Latijn te geven en de beste leerlingen werden daarvoor samengezet. Ik was daarbij.
We hadden daar een uitstekende leraar oude talen, de classicus Suys, nu prefekt in
ruste in Oostende. Na de middelbare school stond het bij mij al vast dat ik klassieke
talen zou gaan studeren: ik studeerde graag Latijn en Grieks en deed het met
ontzettend veel gemak. Om in het rijksonderwijs te kunnen blijven, ben ik dan naar
het ateneum in Gent gegaan. Dat was een hele karwei in die tijd. Ik moest 's morgens
om 7 uur vertrekken en kwam 's avonds om 8.30 uur thuis. Als je wilde studeren,
moest je dat er ook voor over hebben. De herinnering aan die tijd is me sterk
bijgebleven.
Na het ateneum - waar ik lid was van de Heremanszonen - heb ik toch geaarzeld
of ik klassieke of Ger-
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maanse zou doen. Ik moest zo vlug mogelijk werk vinden want mijn studie was een
zware last voor mijn broers. Ik had wel een lening van de Universitaire Stichting,
maar daar kon je in die tijd geen wonderen mee doen. Ik moest dus de studie kiezen
die de meeste kansen bood op vlug werk en in 1932 stonden de classici er beter voor
dan de germanisten. Met de germanisten kon je toen de straten plaveien. Was er toen
een gebrek geweest aan germanisten dan zou ik germanistiek hebben gedaan, ook al
had ik een lichte voorkeur voor klassieke. Andere mogelijkheden kwamen niet in
aanmerking want ik had minder belangstelling voor wiskunde. Toen ik vier jaar later
met de studie klaar was, was de situatie natuurlijk net andersom. Classici vonden
geen werk en er was vraag naar germanisten. Ik ben dan tot 1941 studiemeester
geweest: voor die baan kreeg je in het begin van de oorlog 1400 fr. per maand. Dat
was precies geen weelde en zeker niet als je dan al 2 kinderen had.
Wat heeft de studententijd voor u betekend?
Wat de studie betreft, moet ik zeggen dat ik een grote bewondering, ik mag zelfs
zeggen verering, had voor Vermeylen, al was het niet gemakkelijk met hem kontakt
te hebben. Maar hij was een eminent professor. Wat het studentenleven zelf aangaat,
was ik enigszins gehandicapt, omdat ik drie jaar pendelaar ben geweest. Ik heb maar
het vierde jaar een kamertje kunnen huren omdat ik dan aan mijn tesis werkte. Toch
stond ik vanaf mijn tweede jaar aktief in het Gentse studentenleven. Ik was lid van
't Zal wel gaan maar ook bestuurslid van het Gentse Studentencorps, dat toen al
pluralistisch was. De vrijzinnigen waren wel in de minderheid, we waren maar met
z'n drieën of vieren op de tien, maar de samenwerking was uitstekend. Onze voorzitter
was Pol Persyn en daarna Theo Brauns, de Limburgse advokaat die na de oorlog
werd gefusilleerd.
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Dat lijkt allemaal degelijk en ernstig. Maar komt deze tekst u bekend voor:
‘Wif zonen van de Scheldekant,
Wij Dendermondse studenten
Wij vrijen de lieflijkste meisjes in 't land
En komen nooit rond met ons centen’?

Die is van mij en ik kom er rond voor uit. Ook de muziek is van mij. Dat is het
klublied van Scaldis, de gewestelijke klub, die ik gesticht heb en die nog altijd leeft
en bloeit.
Ik kon in mijn tijd ook mijn pint drinken, ik was niet de ‘blokker’ die altijd over
zijn boeken gebogen lag.
Uw doctoraatstesis handelde over Tertullianus, meer speciaal over zijn werk ‘De
Pallio’. Hoe kwam u bij deze man van Carthago terecht?
Door geleide keuze, maar de man boeide mij toch. Hij was een vrijbuiter onder de
kerkvaders, die de kerk later afvallig werd trouwens. Hij was toen al de mening
toegedaan dat de kerk te werelds was geworden en te star was gestruktureerd in een
organizatie met ambten. Hij werd eerst lid van de sekte der Montanisten, stichtte
achteraf een eigen sekte, de Tertullianisten, en verviel in een vreselijk rigorisme, een
al te strenge toepassing dus van de beginselen.
In zijn omvangrijk oeuvre neemt De Pallio een heel aparte plaats in. Het is niet
onder te brengen in de andere reeksen van zijn werken als b.v. zijn meesterwerk
Apologeticum, een sterk verweerschrift waarin hij het kristendom verdedigt. De
Pallio betekent ‘over de mantel’ en daarmee bedoelt hij de filozofenmantel: de
kristelijke filozoof wil gekleed gaan in de Griekse filozofenmantel als bewijs van
onthechting. De Pallio is een heidens geschrift waarin Tertullianus bewijst hoe hij
de heidense literatuur beheerst, ook al is dat niet de bedoeling van zijn boek. Hij is
een groot taalvirtuoos, de eerste die het oud-kristelijk Latijn van zijn

Joos Florquin, Ten huize van... 13

194
tijd bezigt voor literaire kunstwerken. Men zegt van De Pallio dat het de moeilijkste
tekst is van de Latinitas. Ik heb er een kritische uitgave van bezorgd, ‘reine Philologie’
dus. Dat is een genre dat mij meer ligt. Voor mij moet er zo weinig mogelijk gezwam
bij te pas komen: ik heb het voor dingen die men kan kontroleren. De filoloog moet
zorgen voor een behoorlijke tekst door de zorgvuldige studie van de handschriften,
van de overlevering, enz. Die werkmetode is gebleven en ik doe het nu nog voor
Justus Lipsius.
Nu kan ik niet zeggen dat ik met Tertullianus dweepte want, zoals ik al zei, ik heb
het onderwerp niet zelf gekozen. Het werd mij gesuggereerd door een van mijn
professoren, de zoon van Karel van de Woestijne, die meende dat er een
modern-kritische uitgave van dat werk moest komen. Ik ken Tertullianus' teologisch
werk niet genoeg. Ik heb trouwens de recente literatuur over hem niet bijgehouden.
Heeft die man nog iets te vertellen aan de mensen van deze tijd?
Ik zou zeggen ja, aangezien hij geageerd heeft tegen de kerkontaarding, tegen het
afstappen van het ware kristendom, tegen de luxe en de aardse macht van de kerk.
Dat zijn toch allemaal tema's van nu. Hij had op dat stuk iets van Erasmus.
U zegt dat u het voor Tertullianus niet zo had, maar later vertaalt u nog een werk
van hem en wel ‘Over de opschik der vrouwen’.
Dat heb ik onder de oorlog gedaan, gewoon om een cent bij te verdienen. Op grond
van mijn kennis van Tertullianus en van zijn taal deed De Nederlandse Boekhandel
mij het voorstel dit werk in te leiden en te vertalen voor de Klassieke Galerij. In die
De Cultu Feminarum geeft Tertullianus er de vrouwen van langs op een manier die
niet voor de poes is. Hij gaat tekeer tegen het blanket, tegen het
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opmaken van het haar en zo meer. Uit dat geschrift blijkt duidelijk wat voor een
rigoristisch man hij was. Maar zoals gezegd, het was een opdracht. Het tarief om zo
een lang werk te vertalen was toen 2000 frank en als je het niet zo breed hebt, doe
je het ook voor die prijs.
Uw aandacht gaat dan naar een ander Latijns schrijver: u vertaalt van Tibullus
liefdegedichten. Zijn deze elegieën nog te genieten?
Op het titelblad staat inderdaad liefdegedichten, omdat zo een titel volgens de uitgever
een betere blikvanger is. Ik had er liever elegieën op zien staan. Het is ook weer een
werk dat me werd gevraagd en er zit helemaal geen persoonlijke voorkeur in. Toch
moet ik zeggen dat in die gedichten menselijke aksenten zitten: de passie van die
man maakt hem menselijker dan vele andere klassieke schrijvers. Ik heb dat werk
dan ook met liefde gedaan en er uitvoerige noten aan toegevoegd.
Aristofanes is op dit ogenblik in de mode, maar u schrijft over hem al in 1954 en
noemt hem dan al een strijder voor de vrede. U doet het evenwel in het Frans:
‘Aristophane, combattant de la paix’.
Deze brochure is eigenlijk de uitwerking van een voordracht. Ik ben geen specialist
van Aristofanes, ook niet van Tibullus, zelfs niet van Tertullianus. Maar ik vind het
wel merkwaardig wat Aristofanes gedaan heeft voor de vrede, hoe hij in wel vier
stukken uitgaat van de oorlog om de vrede te verdedigen, om het onzinnig doden
van mensen aan de kaak te stellen. Het zonderlinge bij hem is wel dat hij de
Socratesfiguur niet heeft begrepen. Hij voert hem in De wespen ten tonele en stelt
hem voor als sofist. Hij heeft helemaal niet ingezien dat Socrates een tegenspeler
was van de sofisten.
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U houdt zich dan met nog een ander Latijns schrijver bezig en wel met Lucretius. U
publiceert over hem, eerst in het Duits en dan in het Nederlands, ‘Lucretius of het
atomistische wereldbeeld’ (1962).
Achter die man sta ik met veel overtuiging. Ik lees van hem op de universiteit De
rerum natura, over de verschijningsvormen van de natuur en hun ontstaan. Lucretius
stelt zich ten doel het atomisme van de Griekse atomisten door dat lange leerdicht
van 7000 verzen bij de Romeinen bekend te maken. Ik vind dat een geniale prestatie.
Hij is eigenlijk meer een vulgarizator van de levenshouding van de Griekse filozoof
Epicurus en van de atoomleer van de Griekse fysicus Democritus, van wie we de
volledige Griekse teksten niet meer bezitten. Lucretius maakt die teksten bekend aan
Rome en aan de wereld. Wat mij geweldig boeit in die Griekse natuurfilozofen en
in Lucretius, die hun leerling is, is de macht van hun intuïtief denken. Door de kracht
van hun intellekt komen zij tot het vermoeden hoe het met de kosmos is gesteld, hoe
de natuur is gebouwd. Democritus en Epicurus weten dat de materie discontinu is,
niet doorlopend, dat alles bestaat uit een oneindig klein aantal deeltjes, de atomen,
en uit de ledige ruimte, het inane of het vacuüm. Wat wij nu kunnen observeren,
kunnen zien, dat wisten zij intuïtief, zonder experimenten. Wat wij proefondervindelijk
te weten zijn gekomen, daar kenden zij 2500 jaar geleden het essentiële van door de
kracht van hun denken.
Het is voor Lucretius een hele krachttoer geweest om heel die wetenschap in zijn
verzen te verwerken, te meer daar hij er een hele terminologie voor moest scheppen.
Ik heb de woorden niet, zegt hij, ik moet ze maken. Hij heeft soms ook wel tragische
vergissingen begaan. Hij formuleert haarfijn de teorie van de universele
aantrekkingskracht - dezelfde die Newton zoveel later zal uitwerken - maar Lucretius
formuleert ze bondig en juist om ze dadelijk
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te verwerpen. Hij doet de teorie van de antipoden, d.i. van de bolronde aarde, haarfijn
uit de doeken, eveneens echter om ze te verwerpen. Sommigen zeggen dat onze
tegenvoeters met de voeten tegen de onze staan, rapporteert hij. Dat is toch onzin,
zegt hij, dat kan toch niet.
Deze Lucretius interesseert mij geweldig. Hij is de vertegenwoordiger van het
materialistische denken, van het integrale materialisme. Alles is stof, de ziel is stof,
de goden zijn stof, alleen is de ene stof fijner dan de andere. Er zijn niet atomen van
één soort, ze hebben figuren, figurae. Dat is het materialisme van de Oudheid. Dat
is de reden waarom m.i. deze man, die leefde ten tijde van Catullus, de jonge
Vergilius, Caesar en Cicero, werd doodgezwegen. De getuigenissen over hem komen
eeuwen later. Zijn teorie paste niet in het Romeinse kader. Ze is een aanval op de
waarden van de heersende klasse van die tijd. Al wat we vernemen over hem is een
zinnetje van Cicero in een brief aan zijn broer Quintus, die bij Tongeren verblijft als
militair. Cicero schrijft: ‘Het werk van Lucretius is - zoals gij schrijft - zeer geniaal
wat de intellektualiteit betreft en toch grote kunst.’ Bij Nepos vinden we een paar
woorden: ‘na de dood van Lucretius’. Bijna vierhonderd jaar later wordt zijn biografie
ons door Hiëronymus bezorgd, die van Lucretius een karikatuur maakt. Hij stelt hem
voor als een gek, wat wel moeilijk anders kon want Hiëronymus was een kerkvader.
Is de studie van de klassieke filologie niet een beetje een luxe?
Lucretius bewijst dat ze geen luxe is. Ze is wel luxe als u ook de geschiedenis van
het menselijk denken als een luxe beschouwt. Maar hoe kunt u het moderne denken
dan verklaren? Het ene brengt toch het andere mee en daarin is geen schakeltje te
missen. Lucretius bezorgt vulgarizatie, maar wat hij brengt, is toch belangrijk, want
het leidt ons
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tot de moderne kernenergie. Er zijn voorzeker andere dingen, die minder utilitair
zijn. Alleen moet men de behandeling van sommige problemen in het origineel lezen,
want er bestaan een boel slechte vertalingen, waar de interpretatie soms aan het
krankzinnige grenst.
Luxe? Ja akkoord, als kennismaken met Beethoven en Goethe, Shakespeare en
Tolstoï, Homeros en de Griekse tragici ook luxe is.
Welke plaats moet de klassieke filologie, de oude talen krijgen in deze tijd, in het
middelbaar onderwijs b.v.?
Volgens mij moet de kennismaking met de oude beschaving in het middelbaar
onderwijs een uitbreiding kennen in de richting van het technisch onderwijs. Moet
dat gebeuren via de studie van de oude talen? Ik geloof niet dat de mensen van het
technisch onderwijs Latijn en Grieks moeten leren. In elk geval is het m.i.
onafwendbaar dat het Grieks in het vernieuwd middelbaar onderwijs het gelag betaalt.
Daarom is het niet realistisch de leerlingen te laten kiezen tussen Latijn en Grieks,
omdat het Latijn nog lang een stevige positie zal behouden in West-Europa, al was
het maar wegens het bestaan van de Romaanse talen. Die postie heeft het Grieks niet.
Men kan dat betreuren maar het is een feit. Latijn moet in elk geval blijven, dat is in
het belang van de leerlingen. Ik onderschat hierbij het aspekt hersengymnastiek niet,
de goede voorbereiding tot logisch denken en nauwkeurigheid: Latijn is een waardige
tegenhanger van de wiskunde.
Het Grieks zal een universitair leervak worden. Het is echter niet verantwoord het
Grieks in het vernieuwd middelbaar onderwijs om die reden in stand te houden. Zij
die aan de universiteit Grieks willen gaan studeren, kunnen die taal ook leren aan de
universiteit.
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Latijn als hersengymnastiek. Zou het Duits daar ook niet voor te gebruiken zijn?
De studie van het Latijn is moeilijk omdat het moeilijk is een inzicht te verwerven
in die taal. Een bladzijde Cicero of Tacitus lezen veronderstelt een geestelijke
discipline, die de studie en de lektuur van Duitse teksten in mindere mate impliceert,
hoewel ik van mening ben dat men een humanistische vorming evengoed kan
bijbrengen door middel van Goethe of Shakespeare als door Vergilius. Trouwens,
via Goethe en Shakespeare kom je ook vaak bij de klassieke schrijvers terecht. Ik
acht het monopolisme van sommige classici ook overdreven: je kunt alle mensen
niet verplichten oude talen te leren. Het schijnt mij een bewijs van gezond verstand
te zijn als men poneert dat het Latijn in de humaniora behouden moet blijven. Ik zeg
dat niet omdat ik latinist ben, maar omdat ik in volle objektiviteit tot die konklusie
ben gekomen.
Is er iets terechtgekomen van uw ‘Suggesties voor een vernieuwing der klassieke
filologie’, die u in 1959 hebt gepubliceerd?
En die toen sommige classici hebben ontstemd. Traditioneel hebben de classici altijd
een soort minachting aan de dag gelegd voor het humanisme van de 15de-16de eeuw
en voor de renaissance: dat Latijns werk werd als minderwaardig beschouwd. Nu
zijn ze eerder blij dat dat nog bestaat, want er is op dat gebied nog zeer veel te doen.
Wij moeten verder meer belangstelling opbrengen voor onderwerpen waarmee
onze tijd begaan is, als b.v. het sociale en de ekonomie. Dat is een aspekt dat vroeger
werd verwaarloosd en nochtans ontzettend interessant is voor de Oudheid. Men zou
ook meer belang moeten hechten aan de Nachwirkung van de Oudheid, zoals men
die b.v. bij Goethe vindt. Het klassieke gedachtengoed in de heden-
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daagse literatuur werd vroeger haast niet bestudeerd. Nu wordt het steeds meer
gedaan.
Blijft dan nog de universitaire studie van de klassieke talen.
Grieks kan daar stellig een studie zijn zoals b.v. de Byzantinistiek en de Oosterse
talen, tenzij er geen geld zou zijn. Daar rijst dan altijd dezelfde vraag: moet alles
utilitair zijn, moet alles ‘opbrengen’? Niemand zal die teorie in geweten verkondigen.
Er zijn in alle landen trends die erop wijzen dat men min of meer belang hecht aan
de bateloze studie. In onze westelijke wereld, en ook bij de Russen, is men het erover
eens dat men naast het utilitair wetenschappelijk onderzoek ruime plaats moet laten
voor het onbaatzuchtig onderzoek. En dat niet alleen op het gebied van de humane
wetenschappen, maar ook op dat van de exacte wetenschappen. Denk aan de
relativiteitsteorie van Einstein: toen hij ermee begon, wist hij niet dat ze een toepassing
zou krijgen gaande van de atoombom tot de maanexploratie.
Alleen zullen wij ertoe moeten komen de studie te groeperen: we kunnen aan onze
universiteiten niet een voledig professorencorps instandhouden voor enkele studenten
die Grieks of Byzantinistiek studeren. Dat gaat niet en we moeten de moed hebben
dat te zien. Het aantal kandidaten dat klassieke filologie studeert, vermindert en er
zullen leerstoelen moeten wegvallen. Dat gebeurt ook in Amerika. De classici moeten
beter hun waarde leren verdedigen. De studie van Latijn en Grieks was een element
van het vroegere kasteonderwijs. Dat moet afgelopen zijn. De leerlingen van het
technisch onderwijs moeten ook kennismaken met de klassieke wereld. Om die
wereld bij de doorsneemens te brengen wordt er ook al wat gedaan, o.m. door de
televisie. Dank zij de moderne media krijgt de Altphilologie nieuwe mogelijkheden:
zij speelt een belangrijke rol in het verbreiden van wat universeel waardevol is.
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Niet natuurlijk voor het bekendmaken van detailstudie, die alleen maar enkele
specialisten interesseert. Van universele waarde zijn de hoofdlijnen van het Griekse
denken, omdat alles bij ons daar begint. Er is heel de antieke beschaving: Homeros
en de Griekse tragici, Tacitus die een zeer groot schrijver was, minder Vergilius die
m.i. maar een bleke epigoon is van Homeros. De spiritualistische richting met Plato,
Socrates en Aristoteles is vrij goed bekend maar aan de materialistische richting heeft
men altijd te weinig aandacht besteed. Verder is er het Romeinse erfgoed: de
Romeinen als bouwers, als administrateurs, heersers over een wereldrijk, het Romeinse
recht, de Romeinse welsprekendheid. Er bestaat een groot verschil tussen het Griekse
denken en de Romeinse realizaties. Beide hebben ons gemaakt.
Tot zover dan voor de classicus die u bent. Ik zie in uw biografie dat u een jaar in
Parijs aan de Sorbonne hebt gestudeerd, maar wat meer opvalt, is dat u na uw
promotie tot doctor in de Letter en en Wijsbegeerte een nieuwe studie aanvat: de
Slavische filologie. Welke bedoeling zat daarachter?
Ik wilde Russisch kunnen lezen en schrijven, o.m. omdat ik een grote bewondering
had voor Tolstoï, die Vermeylen ons in Gent naast die voor Dostojevski had
bijgebracht. Ik was toen studiemeester-lesgever in Vilvoorde en dus kort bij Brussel,
de enige universiteit waar men Slavische filologie en geschiedenis kon studeren.
Fout was toen wel dat we verplicht werden twee Slavische talen te kiezen, in mijn
geval was dat Russisch en Pools. Het zou veel beter geweest zijn als men alleen maar
Russisch op het programma had gezet. Ik heb in het Pools niets bereikt, die studie
is voor mij tijdverlies geweest en daarenboven stichtte ze verwarring. Het is werkelijk
onpedagogisch die twee talen samen te leren. Daar bij kwam dat na het eerste jaar
de universiteit
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door de Duitsers werd gesloten. We hebben nog wel van professor Backvis wat
klandestiene lessen gekregen maar van regelmatige studie is niks meer gekomen. Ik
kan tamelijk goed Russisch lezen maar spreken heel wat minder: een paar zinnetjes
zo om me verstaanbaar te maken. Als de oorlog er niet was geweest, zou ik zeker de
licentie in de Slavische talen hebben gehaald.
Van 1937 tot 1956 - dat is 19 jaar - bent u werkzaam in het middelbaar onderwijs
als studiemeester, leraar en waarnemend prefekt aan de atenea van Ronse, Oostende,
Vilvoorde, Etterbeek. Wat betekenen die jaren voor u?
Ik heb ontzettend graag in het middelbaar onderwijs gestaan. Ik heb nooit het gevoelen
gehad dat ik daar een korvee te verrichten had. Lesgeven was daar een aangename
levensvulling en een bezigheid die mij veel arbeidsvreugde gaf.
U hebt u zorgen gemaakt over dat middelbaar onderwijs want in 1957 publiceerde
u een studie: ‘Het middelbaar onderwijs in de branding. Beginselen ener hervorming’.
Wat wou u aanvullen of verdedigen?
Eigenlijk is dat een bundeling van artikels die ik in Vooruit had gepubliceerd en die
daarna in brochurevorm werden uitgegeven. In dat geschrift vindt u de principes die
aan de basis liggen van het nu zogenoemde Vernieuwd Secundair Onderwijs. Het
leidmotief is: gelijke kansen voor allen. Als beginsel werd voorts vooropgezet dat
er wat minder luxe moest zijn in de klassieke humaniora, dat er daar meer utilitaire
dingen aan bod moesten komen. Tien à twaalf uren Latijn en Grieks op 36 teoretische
lesuren was luxe. Aan de andere kant acht ik het nodig wat meer tijd te besteden aan
de humanistische vorming in de ekonomische afdeling en in het technisch onderwijs.
Er is nog veel te doen om van die gelijke kansen voor
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iedereen een werkelijkheid te maken. Ook de toegang tot de universiteit houdt daar
verband mee.
Ik zit dus voor een overtuigd voorstander van het Vernieuwd Secundair Onderwijs?
Dat moet ik duidelijk nuanceren. De verwezenlijking van het projekt is een heel
andere zaak. Ik heb dat tema al meer behandeld. Met dat soort hervormingen gaat
men voorzichtig en behoedzaam te werk. In het onderwijs verandert men niet zo
maar om het even wat en zeker niet om de haverklap. Men kan een hervorming maar
veralgemenen na een periode van experimenten. Dus niet na een jaar. Dat betekent
dat men de drie cyclussen observatie, oriëntatie en determinatie grondig had moeten
uittesten, omdat men na het experiment van de volledige cyclus pas kan weten wat
men na zes jaar bereikt. Nu is men de oriëntatie gaan veralgemenen voor men aan
het experiment van de determinatie toe was. Ik heb die manier van werken publiek
gekritizeerd, wat hier en daar wat ergernis heeft gegeven, maar als hoogleraar in de
pedagogiek was het mijn plicht dat te doen. Het vrij onderwijs is daar heel wat
voorzichtiger te werk gegaan. Toch ben ik blij dat het ook de principes van de
hervorming heeft aanvaard.
We zullen nu zien wat het geeft maar ik verwacht er vooralsnog niet bijster veel
van, omdat de leraren voor dat nieuwe onderwijs niet gevormd werden. Men had
eerst ernstig met enkele scholen moeten werken eer men alles hervormde. Men had
daar toch een sprekend voorbeeld van de Russen die aanvankelijk ook alles
ondersteboven wierpen en een hele reeks dingen afschaften. Later hebben ze een
aantal zaken opnieuw moeten ontdekken. Er zijn nu doorduwers die maar afschaffen
onder de leuze: dat is niet meer nuttig. Over twintig jaar zullen ze veel van die dingen
opnieuw moeten ontdekken. Sommige vakken die men nu in het V.S.O. op het
programma zet, zijn qua inhoud te
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vaag geformuleerd. Ik aanvaard ook niet dat men kinderen indoctrineert en de kursus
maatschappelijke vorming zou daar aanleiding kunnen toe geven.
Een ander hoofdstuk nu. Onder de oorlog staat u aktief in het verzet. In welke sektor?
In het Onafhankelijkheidsfront en de kommunistische partij met als specialiteit de
sluikpers. Mijn aktie had niets te maken met de overval van Duitsland op Rusland,
want in december 1940 stond ik al in het verzet. Die sluikpers was wel een gevaarlijk
werk want wie werd gesnapt, werd uiterst zwaar gestraft. Het was vier jaar lang ook
een zeer zenuwslopend bestaan, tijdens hetwelk ik, vooral dan het laatste jaar,
ondergedoken leefde.
Ik woonde toen in Vilvoorde en heb aan allerlei bladen meegewerkt. In 1944 was
ik aktief in het verzet in Brussel. Net als in het onderwijs, heb ik in het verzet alle
trappen doorlopen van de basis tot de top. Dat kon alleen door hard werken en door
een onverbiddelijke discipline. Het verzet is een goede leerschool geweest, want de
veiligheid van jezelf en van de medestanders hing af van een strenge discipline. Dat
is de reden waarom wij met kleine groepjes werkten, die we cellen noemden.
Hetzelfde gebeurt trouwens overal waar men aan klandestiene verzetsaktiviteit doet.
Ik heb een paar maanden in ‘quarantaine’ geleefd, wat betekent dat ik heel die tijd
niets mocht doen. Die maatregel werd altijd genomen als er iemand van de
medewerkers werd aangehouden en er gevaar bestond dat hij zou spreken. Die
aktiviteit gaf een speciale stempel aan het leven: je moest allerhande voorzorgen
treffen, allerlei truuks bedenken om de risico's tot een minimum te beperken. Het is
een harde training voor het karakter, vooral als het experiment vier jaar duurt. Je
leert er ook dingen ontdekken die in het normale leven niet meer zo scherp tot hun
recht komen: de waarde van de vriendschap b.v.
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Je bent op elkaar aangewezen, je moet je vertrouwen gunnen aan medewerkers. Dat
alles schept banden die achteraf zeer stevig blijken te zijn.
In 1945 werd u nationaal sekretaris van het Onafhankelijkheidsfront. Dat was een
kommunistische verzetsbeweging.
Kommunisten hadden er de leiding van maar er werkten ook vele andersdenkenden
aan mee, zelfs priesters. In de groep die ik in Vilvoorde heb opgericht, gebeurde dat
in samenwerking met een liberale en socialistische mandataris om de beweging sterk
te maken, maar de kommunisten waren wel de motor.
U was van 1944 tot '51 hoofdredakteur van het weekblad ‘Front’.
Daarvóór ben ik nog een tijd hoofdredakteur geweest van De Rode Vaan. Op de
redaktie leerde ik Louis-Paul Boon kennen, die in de krant de bladzijde Geestesleven
verzorgde. Ik was zijn baas, maar hij maakte van mij dadelijk zijn vriend. Dat is mijn
taktiek, zegt Boontje. Heel wat personages uit De Kapellekensbaan stammen uit de
heroïsche tijd van De Rode Vaan. Mijn hoofdredakteurschap duurde maar drie
maanden, ik vermoed omdat mijn ruggegraat niet buigzaam genoeg was. Louis is er
wat langer geweest dan ik, maar korte tijd later vonden we mekaar weer op de redaktie
van het weekblad Front. Dat was een blad met een sterke kommunistische inslag
maar geen partijblad, wat betekende dat daarin dingen konden verschijnen die in een
partijblad niet aan bod kwamen. Er werkten ook heel wat niet-kommunisten aan mee
en zo kreeg het blad een ruimdenkend karakter, wat het veel humaner maakte dan
de partijorganen van de Kommunistische Partij. Behalve Boon, die redaktiesekretaris
was geworden, werkten verschillende andere Vlaamse auteurs okkasioneel of geregeld
mee. Ik denk dat het blad niet
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onverdienstelijk is geweest op het gebied van het Vlaamse kultuurleven.
U was dus duidelijk een overtuigd kommunist. Bent u het nog?
Nee, ik ben het niet meer. Ik ben in 1956 uit de partij gestapt en ik heb toen in een
artikel in Socialistische Standpunten uitgelegd waarom ik dat heb gedaan. De reden
is dat ik een voorstander ben van een socialisme met menselijk gelaat. U weet dat
mijn geval niet uniek is, dat velen in de wereld in mijn situatie terecht zijn gekomen
en dezelfde moeilijke beslissing hebben moeten treffen. Wanneer men voorstander
is van het socialisme als de humanistische doctrine bij uitstek, die het lot van de
kleine man moet verbeteren, en men wordt dan gekonfronteerd met het rapport
Kroesjtsjov, die de wandaden en verschrikkelijke praktijken van Stalin bekendmaakt,
dan trekt men daaruit zekere konklusies. Wij hadden vroeger al wel het een en ander
vernomen, maar we twijfelden om het voor waar te aanvaarden. Het was altijd
mogelijk dat tegenstanders het verhaal van de terreur van Stalin hadden verzonnen
en bekendgemaakt. Maar toen dan het officiële verslag werd gepubliceerd van de
Russische kommunistische partij zelf, was er voor mij geen twijfel meer mogelijk.
Het was een pijnlijke beslissing want vele vrienden hadden hun leven gegeven voor
dat ideaal en je hebt zowat de indruk dat je die mensen verraadt als je opstapt. Ik ben
dan teruggegaan naar de sociaal-demokratie waar ik vandaan kwam.
Was het ideaal in het verzet de vaderlandsliefde, of de liefde voor de vrijheid, of de
sympatie voor een stelsel, een regime?
Het eerste was zeker: niet te aanvaarden dat men zijn vrijheid verliest en terechtkomt
in een bezettingsregime. Het verzet is dan een normale reaktie en de Vlamingen
hebben
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ze vaak gehad in het verleden. Daarbij kwam dat de Duitsers voor de tweede keer
mijn leven binnenvielen. Mijn vader werd als Zivilarbeiter tewerkgesteld bij Verdun
en is daar kapot van teruggekomen. Na 25 jaar waren ze er opnieuw en ik behoorde
tot de grote meerderheid die meende dat ze beter thuis waren gebleven. Daarbij kwam
dan nog mijn antifascistische overtuiging, die al stamde van op de universiteit.
Zou u nu nog op dezelfde manier reageren?
In dezelfde omstandigheden ja, denk ik. Ik heb een afkeer voor elk autoritair regime,
of dat nu links of rechts is. Ik was en ben tegen alles wat met koncentratiekampen
te maken heeft. Ik ben een tegenstander van elk regime dat geen respekt heeft voor
de menselijke persoon, om niet te zeggen het mensenleven. Toen we Hitler aan het
werk zagen en zagen tot wat hij in staat was, hebben wij gereageerd en ook gezegd
dat wij tot elke prijs moesten beletten dat zoiets zou kunnen weerkeren.
Zijn u uit die tijd ressentimenten gebleven tegen personen?
Nee. Ik ken mensen die uit zuivere vlaamsgezindheid sommige daden hebben gesteld
en die zal ik de steen niet gooien. Anders is het gesteld met de arrivisten en de
profiteurs en de misdadigers van gemeen recht. Dat schorremorrie vond je trouwens
ook in het verzet. Bewegingen in volledig zuivere toestand vind je op geen enkel
vlak: niet in de politiek, niet in het verzet en niet in de kollaboratie. Naast heiligen
zijn er overal schurken in de wereld en dat zal wel nooit veranderen.
U publiceerde in 1960 een studie met als titel: ‘Coëxistentie en ontwapening’. Wat
was uw stelling?
Een stelling die nu meer dan ooit aktueel is en geleid heeft tot de konferentie te
Helsinki die eerlang zal plaats-
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grijpen. Die is natuurlijk mijn werk niet maar ze geeft de trend van mijn opvatting
aan. Alleen duurt het soms lang eer er van zulke gedachten iets komt: ook hier malen
Gods molens langzaam. Ik heb mijn opvattingen daar te boek gesteld en mijn houding
is helemaal geen breuk met wat ik daarvóór ben geweest.
De Sovjets dringen nu aan op vrede en veiligheid en ik denk dat ze hierin gelijk
hebben. Dat was al een stelling van Kroesjtsjov, een man van wie ik veel hield omdat
hij tenminste de moed had te zeggen: Zo is het bij ons geweest. Coëxistentie impliceert
ontwapening en het is die politieke geestesstroming of geopolitieke filozofie, die de
aanleiding is om volgend jaar de Konferentie van Helsinki te laten plaatshebben. Ik
ben eigenlijk een beetje trots op dat boekje omdat de tijd uitwijst dat ik het niet zo
slecht gezien had. Ik schrijf daar ook dat de twee regimes naar elkaar zullen moeten
toegroeien in het belang van Europa en de wereldvrede. De beweging is aan de gang.
De toenadering tussen de Sovjets en de Amerikanen is er een van de duidelijke
symptomen van. We konstateren in de westelijke wereld een toeneming van de
inmenging van de staat in vele zaken, er komt meer en meer etatisme op allerlei
gebieden en dat gaat verder dan alleen maar de gezondheidszorg. Zie b.v. de
tussenkomst van de staat in de kristalfabriek van Val St. Lambert. Alleen mag het
toenemend etatisme de rechten van het individu niet in gevaar brengen.
In het oostelijk blok aan de andere kant zien we een zekere liberalizering
doorbreken die nu dingen mogelijk maakt die twintig jaar geleden ondenkbaar waren.
Ik moet hier toch een naam uitspreken: Solsjenitsyn.
Heeft in de tijd van Kroesjtsjov toch mogen publiceren maar men schijnt dat alweer
te betreuren. Toch is er in Rusland ook iets aan het gisten: er zijn daar nu toch enkele
mensen die voor hun mening durven uitkomen. Ze
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hebben wel last met het gerecht maar in de tijd van Stalin zou dat de dood hebben
betekend.
Om nog eens op Solsjenitsyn terug te komen: ik hou veel van die schrijver en ik
vind dat hij de Nobelprijs waard was. Ik vind niet dat die toekenning een politieke
zet was, zoals in de Sovjetunie wordt beweerd.
Het ligt trouwens voor de hand dat de toenadering tussen de Sovjetunie en Amerika
groeit omdat ze zeer veel gemeen hebben: het zijn twee jonge beschavingen, die alle
belang hebben bij een goede verstandhouding.
Een mensenleven is iets dat organisch groeit en mijn huidige houding sluit perfekt
aan bij mijn vroegere overtuiging.
Alleen blijft die tijd van Stalin drukken. Ik kan het socialisme niet zo zien, het
mag niet zijn dat zulke wreedheden in naam van het socialisme worden bedreven.
Er zijn natuurlijk even erge dingen gebeurd in naam van Kristus. Lucretius spreekt
al over die aberratie: ‘Tantum religio potuit suadere malorum’ - ‘Tot zoveel misdaden
vermocht de godsdienst te overhalen’. Dat geldt zowel voor het materialistisch
kommunisme als voor de spiritualistische godsdienst. Wanneer iets zulke afmetingen
aanneemt dat het religieus wordt, dan wordt het gevaarlijk en dat geldt zowel voor
de gelovigen als voor de godloochenaars, zowel voor de linksen als voor de rechtsen.
Religio betekent: heilige band, verplichting, gebonden zijn om zelfs iets geks te
doen. Zie Ierland: een cafédeur opengooien, een bom binnenwerpen, zoveel doden
maken en denken dat men zijn volk heeft gediend.
U werd in 1947 docent aan de Vrije Universiteit van Brussel voor het vak ‘Verklaring
van een Latijns schrijver’. Sindsdien werd u gewoon hoogleraar in Brussel en ook
docent aan de Rijksuniversiteit van Gent. De opvoedkunde is dan een belangrijk vak
voor u geworden want u doceert
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‘Geschiedenis van de opvoedkunde’ en ‘Algemene metodenleer’. Dat lag niet direkt
in de lijn van uw specialiteit.
Toch wel. De ‘Algemene metodenleer’ is vooral de didaktiek van het middelbaar
onderwijs. Ik heb in Brussel dat vak gekregen op grond van mijn jarenlange ervaring
in het middelbaar onderwijs. Het lijkt me ondenkbaar dat je zo een vak zou
toevertrouwen aan een teoreticus. Men moet er ook geen classicus voor zijn maar
men moet er ervaring voor hebben. Als classicus kan men wel de geschiedenis van
de opvoedkunde aan, alleen al omdat men b.v. met opvoeders als Socrates, Plato en
Aristoteles vertrouwd is.
We moeten het nu hebben over een grote liefde in uw leven, over Erasmus. Wat
betekent hij voor u?
Met Erasmus zitten we volledig in de twee gebieden die ik bestrijk: de klassieke
filologie en de geschiedenis van de pedagogiek.
Ik zal eerst vertellen hoe ik tot Erasmus ben gekomen. Als student in Gent moest
ik voor de kursus kunstgeschiedenis in de licentie, die werd gegeven door professor
Domien Roggen, een werkje maken. - Dat was een kursus die alle filologen moesten
volgen. - Samen met mijn professor heb ik gezocht naar een werk waaraan ik als
latinist iets zou hebben. - Ik heb daar meer inspraak gehad. - Dat heeft mij naar
Erasmus gevoerd en ik ben met hem nog altijd bezig. Ik heb namelijk nagegaan wat
Erasmus geschreven heeft over zijn portrettisten. Dat was niet totaal onbekend maar
het was wenselijk dat die teksten eens door een filoloog werden aangepakt. Die
portrettisten waren niet de eersten de besten zoals u weet: Quinten Matsijs, Albrecht
Dürer en Hans Holbein. Ik heb de briefwisseling van Erasmus systematisch
onderzocht, heb er eerst artikelen over geschreven en dan een boekje aan gewijd,
met illustratie
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erbij. De tweede uitgave verscheen bij De Graaf in Nieuwkoop, Nederland. Bij ons
werd het ook verspreid door het Mercatorfonds en er bestaat ook een Franse en een
Nederlandse uitgave van. Dat was voor mij een aanleiding om in te zien dat daar
mogelijkheden bestonden om de klassieke filologie nieuw bloed in te spuiten, want
er was op dat gebied nog ontzettend veel te doen voor een filoloog. Er waren daar
inderdaad heel wat mannen die in het Latijn hadden geschreven en van wie de
geschriften vaak tot de wereldliteratuur behoren: ik noem b.v. Erasmus, Morus, Justus
Lipsius, Campanella. Waarom zouden de klassieke filologen die literatuur misprijzen?
De belangstelling voor deze schrijvers is intussen zienderogen toegenomen en veel
classici in de wereld zijn met hun werken bezig. Er waren veel nieuwe uitgaven nodig
want sommige werken bestonden alleen in de oorspronkelijke uitgaven van de 15de
en 16de eeuw. Ook moesten er vertalingen komen, want veel mensen lezen geen
Latijn meer.
De taal - het Latijn - is dus voor mij de aanleiding geweest om me met Erasmus
bezig te houden, en die taal is Europees want Europa bestond toen al onder de
geleerden, die samen in het Latijn korrespondeerden. Erasmus noemt zich ‘civis
mundi’, maar is terzelfder tijd de Europeaan bij uitstek die het Latijn als een levende
taal hanteert en beheerst.
Wat zegt hij eigenlijk van zijn portrettisten?
Over het tweede werk van Dürer - de houtsnede uit 1526 - maakt hij zijn beklag dat
het portret niet gelijkend is. De eerste tekening stamde uit het jaar 1520. Dürer had
Erasmus opgezocht om zijn portret te maken en hij heeft de houtskooltekening naar
het leven gemaakt in Brussel of Antwerpen, dat weten we niet precies. Erasmus
karakterizeert ergens de kunst van Dürer zeer goed. Men dacht
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altijd dat hij kunst niet goed kon beoordelen, maar het blijkt uit die tekst dat hij het
wel kon.
Matsijs vindt hij blijkbaar uitstekend want hij schenkt de medaille met zijn portret
aan vrienden en mecenassen. Over het geschilderde portret dat Matsijs van hem heeft
gemaakt in 1517, is hij wel tevreden, want hij schenkt het aan Thomas Morus. Dat
was een tweeluik en op het tweede luik stond het portret van Pieter Gilis, de
stadssekretaris van Antwerpen. Morus spreekt in dityrambische bewoordingen over
het portret en Erasmus spreekt hem niet tegen.
Holbein heeft Erasmus herhaaldelijk geschilderd in Bazel, namelijk twee groepen
portretten: drie in 1523 en nog verschillende omstreeks 1530. Men weet niet of
Holbein het wilde omdat Erasmus een groot man was of dat het Erasmus was die het
vroeg. De zuiver technische kant van de zaak heb ik niet bestudeerd. Holbein heeft
ook een eksemplaar van de Lof der Zotheid geïllustreerd: hij maakte alle soorten
randtekeningen bij de tekst. Holbein heeft in dat boekje ook Erasmus getekend die
aan zijn lessenaar zit. Reaktie van Erasmus: ‘Als Erasmus er heden werkelijk nog
zo goed uitzag, nam hij zich voorzeker nog een vrouw’! De portretten van Holbein
hebben zeer veel sukses gehad: vele kopieën zijn in omloop.
Wat betekent Erasmus voor u?
Erasmus is geen heilige, want u weet dat, zoals sommigen hebben gesproken van
Saint Socrate, er anderen zijn die van Saint Erasme zouden spreken. Ik tracht hem
objektief te zien met zijn kwaliteiten, die reusachtig zijn, met zijn talent, dat enorm
is op veel gebieden, maar ook met zijn zwakheden. Moed is zeker niet zijn grootste
kwaliteit en af en toe lijkt zijn houding op opportunisme. Hij is een heel andere figuur
dan Luther. Had Erasmus het temperament van Luther gehad, dan had het aanschijn
van West-Europa er allicht anders
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uitgezien. Luther dacht dat hij zou meedoen maar dat is niet gebeurd, omdat Erasmus
kerkzuivering wou maar geen kerkscheuring en hij er niets voor voelde een held of
een martelaar te worden. Samen zouden ze veel meer bereikt hebben. Desondanks
was Erasmus voor velen in de kerk te vooruitstrevend en hield de censuur zich bezig
met zijn werk. Na zijn dood kwam zijn oeuvre trouwens op de index. Men zei dat
Erasmus de eieren heeft gelegd en dat Luther ze heeft uitgebroed. Erasmus werd
vooral hardhandig aangepakt door de Leuvense dominikanen en karmelieten en het
is ter wille van die ondraaglijke atmosfeer dat hij in Leuven niet gebleven is. Er
werden tegen hem hevige sermoenen gehouden in de Sint-Pieterskerk.
Sommigen hebben wel gedacht dat Erasmus een Luther was, maar ik herhaal het:
Erasmus was voor kerkzuivering, niet voor kerkscheiding. Toen de beweging dat
aspekt aannam, volgde hij Luther niet meer. Die wil om de kerk te zuiveren, die nu
ook weer aktueel is, werd hem kwalijk genomen door de konservatieven en
reaktionairen in de kerk. Al met al is hij een boeiende figuur en de viering van de
500e verjaardag van zijn geboorte heeft zijn aktualiteit bewezen, want die werd in
de hele wereld aangevoeld. Je hebt soms de indruk dat zijn uur nu slaat. Erasmus
was een verzoener maar hij heeft met die metode niets bereikt. Eigenlijk is het nog
erger geworden want de kristelijke belijdenissen zijn mekaar dan gaan uitmoorden.
In zijn streven naar tolerantie, het verzoenen van uiteenlopende strekkingen heeft
hij duidelijk gefaald maar de postconciliaire periode van nu is helemaal het
gedachtengoed van Erasmus. Vele dingen die nu in de kerk opgeld doen, komen van
hem: het oekumenisme, leven volgens het evangelie, meer soberheid, weg met de
rimram van de cultus, u vindt het allemaal bij Erasmus. Hij kent een fantastisch
renouveau.
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Wat betekent hij voor u persoonlijk?
Ik waardeer hem niet om zijn karakter maar om zijn geesteshouding, zijn tolerantie,
zijn vrij onderzoek - om een Brusselse term te gebruiken -, zijn warsheid van het
strakke dogma, zijn kritische zin, zijn skepticisme en zijn ironie in Lof der Zotheid,
zijn vermogen om te relativeren, te twijfelen. Durven twijfelen aan de absolute
zekerheden vind ik zeer sympatiek. Wie aan wetenschappelijk onderzoek doet, komt
uiteraard direkt bij deze geestesgesteldheid.
Er is van katolieke zijde heel wat overdrijving geweest in zijn waardering, net als
het overdreven is wanneer de vrijzinnigen in de 20ste eeuw hem willen promoveren
tot kampioen van de vrijzinnigheid. Dat is hij zeker niet, tenzij men vrijzinnigheid
verwart met tolerantie en skepticisme met behoefte om te relativeren.
U bent voorzitter van het redaktiekomitee dat de integrale vertaling aan het bezorgen
is van de briefwisseling van Erasmus: ‘La correspondance d'Erasme’. Waarom is
die belangrijk?
Ze bestaat uit elf delen waarvan er twee zijn verschenen, het derde gaat verschijnen
en het vierde bij de drukker is. Die korrespondentie is een mijn van onschatbare
waarde, niet alleen voor de beschavingsgeschiedenis maar voor de geschiedenis
zonder meer. In die korrespondentie met zijn humanistische vrienden komen
diskussies voor over de problemen van kerk en geloof. Heel de Europese geschiedenis,
van als hij de brieven begint te schrijven tot aan zijn dood, vindt in die korrespondentie
een weerklank.
Deze korrespondentie verschijnt nu in het Frans omdat een vertaling in het
Nederlands niet haalbaar is. Ik heb er in ieder geval geen uitgever voor kunnen vinden
en wellicht is de Franse uitgave ook nog een waagstuk. Dat het een verantwoord
initiatief is, bewijst het feit dat we navolgers
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hebben: de Toronto University Press brengt nu een eigen vertaling van de
korrespondentie in het Engels. Onze uitgave is voor een groot lezerspubliek bestemd
maar er staat toch soliede kommentaar in. H.M. Allen heeft de volledige
korrespondentie in het Latijn bezorgd: hij heeft daar aan gewerkt van 1906 tot 1947,
maar sindsdien is er over Erasmus een hele biblioteek bijgekomen. Ook de Latijnse
editie is met kommentaar, maar Allen zwijgt dikwijls waar een nootje wenselijk zou
zijn. Ik hoop in elk geval dat ik lang genoeg leef om die uitgave te voleinden.
Hoe verhouden zich het Belgisch humanisme en het Europese? U bezorgde in 1965
een ‘Bibliographie de l'Humanisme beige précédéé d'une bibliographie générate
concernant l'Humanisme européen’.
Het Belgisch humanisme is niet onbelangrijk. Het is niet alleen een literair of
filologisch humanisme maar ook een wetenschappelijk humanisme. Ik denk aan
Mercator, Dodoens, Vesalius, Stevin, Van Helmont, Mathias de Lobel of Lobelius,
de l'Ecluse. Ze hebben trekken die gemeenschappelijk zijn voor het humanisme in
heel Europa en onderscheiden zich dan toch weer van het Franse en het Italiaanse.
Het is echter niet het nationale dat primeert maar wel al wat over de grenzen heen
verenigt: Latijn als gemeenschappelijke taal, belangstelling voor de klassieke Oudheid,
kristelijk humanisme, dat syncretisme zoals het bij Erasmus ontstaat, nl. een mengsel
van 1. de literaire werken van de Oudheid en 2. de bijbel, het evangelie, de kerkvaders.
Eigenlijk is het niet juist te spreken van Belgisch humanisme, want vóór 1585 gaat
het niet op een scheiding te maken tussen het humanisme van Noord en Zuid. De
nieuwe uitgave, die ik samen met dr. Vervliet heb opgesteld, is nu zo opgevat en
heeft als titel De bibliografie van het humanisme in de oude Nederlanden. Het
Nederlands
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humanisme bestaat wegens de grote figuren maar het is een Europese beweging, die
men in de verschillende landen kan bestuderen. In dat Europees humanisme zijn er
duidelijk twee stromingen: de literair-filologische tak bij wie de tekst en het woord
primeren, met als grote tenoren Erasmus en Lipsius, en dan de wetenschappelijke
stroming met bij ons Vesalius, Mercator, Dodoens, enz. Al die mensen kennen goed
de experts van de Oudheid in hun vak en schrijven Latijn.
Dan is er weer een andere figuur die u naar voren haalt en wel Marnix van
Sint-Aldegonde. U bezorgt van hem een biografie met een bloemlezing uit zijn
geschriften. Hoe kwam u bij Marnix?
Altijd via het humanisme en ook de historische pedagogiek; Marnix zijnde een
Nederlandse humanist, die te vermelden is in de geschiedenis van de opvoedkunde
omdat hij in het Latijn een traktaat heeft geschreven over de opvoeding van de jeugd.
Het stuk is niet zo origineel maar toch merkwaardig.
Ik kom bij Marnix ook via twee andere wegen: allereerst via de geschiedenis van
de vrijzinnigheid. De liberale 19de eeuw heeft met Marnix gedweept en er de
kampioen van het ideale vrijdenken van gemaakt. Alfons Willems van de Brusselse
universiteit geeft de Biënkorf uit waarin Marnix vreselijke dingen zegt over de
rooms-katolieke kerk. Anderen publiceerden zijn Tableau des différends de l'église
romain, die een soort bijbel werd voor vele liberalen van die tijd. Die mensen vergeten
maar een ding en dat is dat het calvinisme b.v. spoedig even sektair en
onverdraagzaam optrad als de katolieke kerk en het gehate klerikalisme.
Er was nog een tweede weg die u naar Marnix leidde.
Marnix heeft een belangrijke rol gespeeld in de vrijheidsstrijd van de Nederlanden
tegen Spanje. Hij was de teore-
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ticus van de Nederlandse opstand, de rechterhand van de Zwijger en burgemeester
van Antwerpen. Hij was een geboren Brusselaar die perfekt tweetalig was, iemand
die voor vele Brusselaars een mooi voorbeeld zou kunnen zijn. Marnix speelt het
klaar een van de voornaamste prozaïsten te zijn van zijn tijd in de twee talen, Frans
en Nederlands. Met Coornhert is hij voorzeker de grootste Nederlandse prozaïst van
zijn dagen en bovendien nog een groot Nederlands dichter, misschien de auteur van
het Wilhelmus. Hij is ook een van de grootste Franse prozaschrijvers. Dat alles maakt
die man voor mij zo belangrijk, misschien zelfs belangrijker dan Erasmus.
Van de werken van deze grote figuur hebben wij geen moderne wetenschappelijke
uitgave: wij moeten het stellen met de 19de-eeuwse uitgaven. Wij zouden over betere
teksten willen beschikken om die op bredere schaal te verspreiden. Het volledige
oeuvre zou moeten worden uitgegeven zoals dat onlangs gebeurd is met de werken
van Simon Stevin. Ik stel het klerikalisme verantwoordelijk voor het feit dat er niet
méér werd gedaan voor onze grote Marnix. Wegens zijn brutaliteiten tegen de kerk
in de Biënkorf paste hij natuurlijk niet in het kraam van de katolieken en ze hebben
hem dan ook links laten liggen. Onze tijd staat nu wel opener tegenover hem. In
Nederland is er wel meer belangstelling voor hem geweest. Maar deze grote figuur,
die zo belangrijk is voor de ontvoogding van het Nederlandse deel in België, verdient
beter. Ik droom van een uitgave van de werken van Marnix die door een équipe van
germanisten en romanisten zou worden bezorgd. Ik vrees dat ik er zelf nooit tijd voor
zal vinden. En het zou toch nodig zijn. Onze jeugd kent Marnix niet meer.
Dan duikt Justus Lipsius nog in uw werk op. Een eerste studie over zijn
korrespondentie verschijnt in 1967.
Iemand die zich met het humanisme van de 16de eeuw
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bezighoudt, moet op die man stuiten. Die studie sluit aan op die van Erasmus.
Lipsius wordt terecht beschouwd als de tweede grootste Westeuropese humanist.
Voor ons is hij weer belangrijk omdat hij een Nederlandse figuur is: hij doceert in
Leiden en dan zeer lang in Leuven, wat weer wijst in de richting van een kulturele
integratie tussen Noord en Zuid. Dat die noodzakelijk is, wordt door het verleden
bewezen; zie Erasmus, Lipsius, Marnix. Dat zijn echte en grote Nederlanders en we
zouden die stroming meer moeten kultiveren. Helaas lijkt me de echo in
Noord-Nederland niet zo heel sterk. Pieter Geyl is ten slotte maar een roepende
geweest in de woestijn. Dat heeft niets te maken met Groot-Nederland als staatkundig
begrip of zo, maar wel met het bewustzijn dat we één volk zijn. Het federale België
zal de kulturele integratie heel wat makkelijker maken, maar er zal in Nederland nog
veel moeten veranderen.
U hebt een voorliefde voor markante figuren want in 1954 publiceert u een studie
over ‘Charles de Coster en Tyl Ulenspiegel’ en vijf jaar later een boek met de titel
‘Charles de Coster en Vlaanderen’. Waarom bent u zich met hem bezig gaan houden?
Er is toch een band met de andere figuren die ik heb behandeld. Mijn bibliografie
lijkt wel disparaat maar is niet zo heterogeen. Ieder mens vormt ondanks alle schijn
een eenheid. Charles de Coster houdt verband met de 16de-eeuwse vrijheidsstrijd,
die tevens de strijd is van de geuzen. Misschien heeft de bezetting er ook iets mee
te maken gehad, want ook in de Spaanse tijd vochten de mensen tegen de bezetter.
En dan is er die weergaloze liefde van Charles de Coster voor Vlaanderen en zijn
volk.
Mij boeit het tragische van dat leven. De Coster behoort tot de vooruitstrevende
liberalen van de 19de eeuw, zij die een cultus hadden voor de geuzen en voor Marnix.
De
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Coster krijgt het virus aan de Brusselse universiteit waar hij vijf jaar studeerde om
kandidaat in de rechten te worden. Daar ontwaakt zijn belangstelling voor die tijd,
daar ontstaat de Légende. En dat is nu wel een eerder sentimentele reaktie maar zijn
triestig einde op dat armelijk kamertje in de Gewijde Boomstraat, vind ik vreselijk.
Hij heeft geen vaag vermoeden van de wereldroem die na hem komt, want zijn boek
is het werk van de Belgische literatuur dat na Simenon de hoogste oplagen kent,
vooral dan in Rusland. Hij is op een ander vlak een beetje als Van Gogh. U weet dat
er een prachtige uitgave bestaat van de Légende met o.a. etsen van Félicien Rops. Ik
bezit geen schilderijen maar wel enkele etsen en dat komt door Charles de Coster.
Diezelfde Rops gaf een blad Ulenspiegel uit, waarin De Coster artikels schreef over
de Vlaamse Beweging. Ik heb hem ooit vergeleken met Ensor en Pallieter. Huysmans
heeft ook over hem geschreven, zoals u weet, en ik heb met hem alvast één dispuut
over De Coster gehad. Huysmans verspreidde de legende dat De Coster de zoon van
een adellijke bisschop was en probeerde dat te staven met zogezegde konfidenties
die hem door mensen uit de adel, afstammelingen van Mercy d'Argenteau, waren
gedaan. Het hield allemaal geen steek maar Huysmans bleef bij die versie zweren,
daar waar De Coster de zoon was van een leperling, Augustin de Coster, en van een
Waalse moeder. Zijn moedertaal was onbetwistbaar het Frans.
Het is een verleidelijk tema om bij stil te blijven staan, ook omdat Roger Gheyselinck
voor een paar jaar nog een beeldstormend boek aan hem heeft gewijd, maar dan
halen wij het zeker niet. U hebt over de Vlaamse literatuur geschreven zowel voor
Russisch als voor Frans gebruik.
Dat was een moeilijke opdracht: ik moest in vogelvlucht een overzicht geven van de
Vlaamse letterkunde. Daar ik altijd veel belangstelling heb gehad voor de Vlaamse
letter-

Joos Florquin, Ten huize van... 13

220
kunde, heb ik het klaar gekregen. Ik zou het niet meer aandurven, want ik probeer
wel bij te blijven maar het gaat niet meer. Dat stuk over de Vlaamse literatuur is
achteraf ook nog in een Duitse encyclopedic terechtgekomen. Dat geeft een publicist
wel voldoening.
Het is niet mogelijk al uw wetenschappelijk werk te behandelen, want u hebt over
dezelfde belangstellingscentra nog vele artikelen geschreven. Ik hoop alleen dat ik
aan niets belangrijks ben voorbijgegaan. Er is trouwens nog een gewichtig hoofdstuk
af te werken.
U speelt een belangrijke rol in het publieke leven. U was voorzitter van de
Vereniging van Vlaamse professoren vanaf 1968. Dat was geen gemakkelijke taak.
Wat heeft de vereniging kunnen bereiken?
Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de splitsing van de universiteiten van Leuven
en Brussel, die in dezelfde situatie verkeerden. De gedachte tot oprichting van die
vereniging heb ik gekoncipieerd met Frans van Mechelen. Na een uitzending op de
B.R.T. heb ik hem gevraagd of hij meedeed en hij heeft onmiddellijk ja geantwoord.
Was Van Mechelen niet op de kar gesprongen, dan zou die samenwerking er misschien
niet gekomen zijn. Op de stichtingsvergadering hier bij mij waren we met zes personen
en daarbij waren Piet de Somer en Frans de Pauw. In Leuven was er achteraf nog
Derine die mee de stoot gaf. Zo is het mogelijk geweest, ook nog met de steun van
kollega's uit Gent en Antwerpen, om in Leuven en Brussel een volwaardige autonome
Vlaamse universiteit te bekomen.
Is die vereniging nog aktief?
Ze lijkt eerder ingeslapen en het zou nodig zijn ze tot nieuw leven te wekken opdat
ze haar stem zou kunnen laten horen waar het nodig is. De vereniging moet zich
houden aan haar zeven doelstellingen, maar ze zou die dan ook
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moeten realizeren. In dat programma staat o.m. de samenwerking onder de Vlaamse
universiteiten. Daar doen we wat aan. Deze week nog vergaderden de rektoren van
de vier universiteiten.
Dan is er het Vermeylenfonds waarvan u ook algemeen voorzitter bent. Is dat fonds
aktief?
Zeer aktief en de aktiviteiten nemen zienderogen uitbreiding, in die mate zelfs dat
we alle mogelijkheden niet kunnen realizeren. We hebben nog maar sinds dit jaar
een staffunktionaris, maar die zal het mogelijk maken dat we meer kunnen doen dan
in het verleden.
Het Vermeylenfonds is aktief op kultureel gebied, staat in de ontvoogdingsstrijd
en doet aan algemeen vormingswerk. We hebben niet de middelen van het
Davidsfonds maar we groeien. We geven een driemaandelijks bulletin uit en
publiceren elk jaar enkele brochures voor onze leden. Om de twee jaar houden we
een kongres.
U bent nog eens voorzitter en wel van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.
Wat wil dat centrum en wat heeft het gedaan?
Dat is een initiatief van de drie Fondsen (Davidsfonds, Vermeylenfonds,
Willemsfonds). Bij de oprichting in 1965 hebben we afgesproken dat om de beurt
de voorzitter van een der Fondsen algemeen voorzitter zou zijn. Mijn beurt eindigt
eerlang en dan komt weer de voorzitter van het Willemsfonds.
Het is de eerste voorzitter van het Vermeylenfonds, A. Mussche, die destijds sterk
heeft aangedrongen op de samenwerking tussen de Fondsen en daar is een goede
verstandhouding uit gegroeid. De samenwerking is de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen, naarmate het inzicht in het Vlaamse land is gerijpt dat we veel meer
samen moeten doen, dat de bekroning van de Vlaamse strijd, van de

Joos Florquin, Ten huize van... 13

222
Vlaamse ontvoogdingsbeweging, vlugger zal gebeuren naarmate de verzuiling wordt
doorbroken en de Vlamingen van verschillende gezindheid elkaar de hand reiken.
Er zijn belangen die gemeenschappelijk zijn, dingen die voor alle Vlamingen
essentieel zijn. Om die eenheid te versterken, treden de Fondsen en de andere
verenigingen van het Overlegcentrum gezamenlijk op.
Dat Overlegcentrum betekent al iets in de recente geschiedenis. Een opvallend
initiatief is geweest de eenheids-betoging van 5 november 1967 in Antwerpen en het
Algemeen Vlaams Kongres van juni 1971. De betoging van 1967 is volgens mij de
beslissende stoot geweest tot Leuven-Vlaams.
Onze laatste realizatie is het Vlaams Manifest inzake Brussel, waarvan ik hoop
dat het effekt zal maken op de regering. Het werd ondertekend door 94
vooraanstaanden, waaronder 50 voorzitters van belangrijke verenigingen. De Vlaamse
pers heeft er zeer gunstig op gereageerd. Het manifest is ook aanleiding geweest tot
een verklaring van de C.V.P., de Volksunie, de P.V.V. die hun volle akkoord hebben
betuigd. De heer Van Eynde heeft zich met vijf van de zeven punten akoord verklaard.
Aan die verbintenis zullen wij herinneren als dat nodig zou blijken.
Waarmee ging Van Eynde niet akkoord?
Met de splitsing van de kiezerslijsten in Brussel en de splitsing van het
kiesarrondissement Brussel. Hij heeft in twee artikels in De Volksgazet opheldering
gevraagd en we hebben hem die ook gegeven. Het manifest is trouwens als brochure
verschenen en we hebben die aan alle Vlaamse prominenten gestuurd.
Het zal later blijken hoe waardevol de aktiviteit van dat Overlegcentrum is. Die
samenwerking veronderstelt veel discipline bij hen die er aan meedoen, want men
heeft niet het recht zijn eigen standpunt op te dringen. Wij mogen
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alleen standpunten verdedigen waar alle Vlamingen achter kunnen staan. Dan pas
kunnen we ook de politici dwingen er eveneens achter te staan. Ze zouden ongelijk
hebben de kracht van het Overlegcentrum te onderschatten. We zullen alle wettelijke
middelen gebruiken om te beletten dat de Vlamingen nog eens het kind van de
rekening worden. U kent de lamentabele geschiedenis van de pariteit in Brussel.
U vormt dus een drukkingsgroep of een pressure-groep om het in goed Hollands te
zeggen.
Drukking ja, een noodzakelijke drukking. Wij moeten de politici helpen. Sommigen
zeggen dat onze aktie gericht is tegen de politici. Dat is niet waar. Ze is bedoeld als
steun. De 94 handtekeningen onder het Vlaams Manifest inzake Brussel bewijzen
dat. De vier strekkingen zijn er evenredig in vertegenwoordigd en die geven dus
uitdrukking aan een Vlaamse consensus waarmee men rekening moet houden.
Sinds 1 oktober 1969 bent u rektor van de Vrije Universiteit van Brussel. Dat is wel
uw zwaarste opdracht.
Inderdaad. Maar dat is ze zeker en vast niet omdat we de Vlaamse universiteit uit
het niet tot stand hebben moeten brengen, want de meeste studierichtingen bestonden
al in de moederuniversiteit. Wel hebben we plotseling zeven autonome fakulteiten
moeten oprichten en een eigen administratie. We moeten een hele universiteit bouwen,
een biblioteek oprichten, voor een ziekenhuis zorgen. Dat alles samen is natuurlijk
een hele onderneming, vooral dan wegens de moeilijkheden van financiële aard,
waarmee trouwens alle universiteiten vechten.
Heel dat organizatiewerk hebben we moeten doen op een ogenblik dat de
universitaire wereld in rep en roer stond en dat vele verantwoordelijken het hoofd
verloren. Dat maakte de zaak niet gemakkelijker. Daarbij komt dat Brussel Leuven
niet is. De situatie van de V.U.B. is wegens
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de ligging heel wat moeilijker dan die van de K.U.L. Wij zijn gevestigd in de oasis
francophone: we ondervinden er geen last, maar sympatie is toch wat anders.
Een rektoraat is in gewone omstandigheden al geen sinecuur. Het ambt werd me
praktisch opgedrongen en ik kon moeilijk mijn verantwoordelijkheid ontvluchten.
Ik heb nu een laatste mandaat aanvaard. Maar 't is lastig werk, dat kan ik u verzekeren,
want je bent nooit meer gerust. Op het rektoraat komen geen gemakkelijke zaken:
al de moeilijke problemen komen daar samen, alle dingen waarvoor men een
uitzondering wil. Iedereen vecht voor zijn eigen sektor en de belangen zijn vaak
tegenstrijdig. De rektor moet verzoenen en vaak ontgoochelen. Het is nu het vierde
jaar dat ik dat doe. Het vergt veel van een mens, het is zenuwslopend maar het is
verantwoord.
Uw universiteit is volledig nederlandstalig?
Jawel, met een taaleksamen voor de kandidaten als er twijfel bestaat, want het gebeurt
wel eens meer dat men een U.L.B.-kandidaat wil ‘caseren’. Ze zijn welkom maar ze
moeten normaal Nederlands kennen, ook als ze romanist zijn.
Ik dacht dat u aanvankelijk franstaligen had moeten aanvaarden.
Er zijn er inderdaad een paar geweest maar die hebben het niet uit kunnen houden.
Die toestand is nu gesaneerd.
Hoeveel studenten hebt u?
3.800, 4.000 als we die met een dubbele inschrijving meerekenen. Dat is de bevolking
van vele buitenlandse universiteiten. Vergeleken met de K.U.L. is dat weinig
opzienbarend, maar toch is onze groei niet te onderschatten. In 1968 hadden we 1.600
studenten.
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De Vlaamse universiteit in Brussel is dus normaal leefbaar.
De bewijzen zijn geleverd. Het groeiritme is dit jaar iets verminderd, maar dat was
onvermijdelijk omdat het aanvankelijk zo hoog lag. Daarbij was dat te verwachten
de dag dat er in Antwerpen licenties kwamen. Ik ben altijd een voorstander geweest
van een universiteit in Antwerpen maar niet van drie romp-universiteiten. De huidige
oplossing vind ik belachelijk, daar waar iedereen er over akkoord scheen te gaan dat
daar één pluralistische universiteit moest komen.
Hoe denkt u over de mentaliteit van de studenten nu?
De doorsneestudent is weinig veranderd tegenover vroeger. Hij wenst te werken en
een diploma te verwerven om een beroep van zijn keuze uit te oefenen. Er is een
ogenblik geweest dat het er naar uitzag dat de wezenheid, de roeping van de
universiteit in gevaar was. Het leek ernaar dat het bedrijven van het wetenschappelijk
onderwijs en van het onderzoek op zeer hoog niveau in het gedrang was gekomen.
De grote meerderheid van de studenten ziet nu in - net als de studenten van vroeger
- dat het een waarde is waarmee niet lichtzinnig mag worden omgesprongen, want
dat het verloren gaan van die waarde niet in het belang is van de gemeenschap waartoe
men behoort. Een universiteit die het nog alleen zou zijn in naam en niet in feite, zou
een verarming betekenen voor het volk. Dat veronderstelt, wat het akademisch
personeel betreft, een zeer strenge selektie en zeer hoge eisen. Wie het daar tegen
opneemt, neemt het op tegen het welbegrepen belang van de studenten en van de
bevolking, waarvoor ze de leidende kaders zullen moeten leveren. Onze universiteit
was op een gegeven ogenblik, net als de andere Belgische en vele buitenlandse
universiteiten, terechtgekomen in een vloedgolf van demagogie, maar ik ben ervan
overtuigd dat de beweging aan het wegebben is. Dat betekent niet dat er geen positieve
ele-
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menten naar voren zijn getreden uit de kontestatiebeweging. Ik bedoel o.m. het recht
op inspraak in bepaalde domeinen, nl. daar waar die verantwoord is.
In Brussel heeft het aksent altijd zwaar gelegen op het vrijzinnige en op het
antiklerikale. Is dat nog zo?
Dat is niet meer zoals het was in de 19de eeuw.
Zou de Vlaamse gemeenschap in Brussel niet gediend zijn met een Vlaamse
pluralistische universiteit?
Nu wil u ons het tegendeel opleggen van wat hier vroeger het geval was: om vrijzinnig
te blijven werd men Franssprekend. Nu doet u ons weer kiezen tussen ons Vlaming
zijn en ons vrijzinnig zijn. Om Vlaming te kunnen zijn in Brussel, zouden wij onze
vrijzinnigheid prijs moeten geven. Trouwens, de V.U.B. is al een universiteit voor
alle Vlamingen. Ongeveer 38 percent van onze nieuwe studenten komt uit de kolleges.
Er is dus vertrouwen en dat komt omdat onze hoogleraren bewezen hebben dat zij
weten samen te werken met andersgezinden als het gemeenschappelijke Vlaamse
doelstellingen betreft. Niemand bij ons krenkt de overtuiging van de andersdenkenden.
Een laatste vraag dan. Hoe ziet u de toekomst van de ergerlijke stad Brussel?
Met vertrouwen. Onze V.U.B. is een symptoom: in het hart van Brussel leven en
bewegen 4.000 Vlaamse universitaire studenten. Bovendien is het Vlaanderen van
1973 niet meer het arme Vlaanderen van de 19de eeuw. Het Vlaanderen van nu wordt
ekonomisch, kultureel en wetenschappelijk steeds sterker. Zie onze vier Vlaamse
universiteiten: voor 1930 hadden we er geen enkele. Dat Vlaanderen zal ook in
Brussel, de oude Brabantse stad, de plaats die het toekomt weten te verwerven.
Uitzending: 15 januari 1973.
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Denijs Dille
Vöröshadsereg u.23, H-2000 Szentendre (Hongarije)
Wie bij ons de naam Denijs Dille uitspreekt, denkt er automatisch bij: Béla Bartók.
Uw verering en uw waardering voor deze Hongaarse komponist zijn zo groot dat u
hier in Hongarije bent komen wonen, er nu al meer dan 15 jaar verblijft en er
jarenlang de behoeder en de animator bent geweest van het Béla Bartók-archief.
Hoe is de relatie tussen de Vlaming en de Hongaar ontstaan?
Wel, die relatie is ontstaan door een Vlaming zelf, nl. door mijn muziekleraar
Meulemans.
Arthur Meulemans?
Neen, zijn broer Herman, die mijn muziekleraar was in Aarschot. Ik was al tamelijk
oud toen ik bij hem in de leer ben gekomen, 16 jaar, maar tevoren had ik geen
mogelijkheid daartoe gehad. Toen ik 16 jaar oud was, heb ik een klein oud harmonium
gekregen van een oom en daar ben ik dan mee begonnen. Maar Herman Meulemans
heeft aanstonds gemerkt dat ik geen klavierspeler zou worden, aan-
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gezien ik een fout had aan mijn rechterhand. Hij heeft mij dan gezegd dat hij van
mij een musicus zou maken. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft mij enorm veel muziek
leren kennen, veel muziek voorgespeeld, in de muziekteorie onderwezen, enz. Hij
heeft me echt ingeleid in het domein van de toonkunst en me de noodzakelijkheid
leren begrijpen het vak van de toonkundige evengoed te kennen als een komponist,
omdat men er anders niet met recht over kán oordelen. En daar had hij volkomen
gelijk in.
Die man was voor zijn tijd goed bij wat muziek betreft.
Die was zeer goed bij, want hij heeft mij zeer veel moderne muziek leren kennen
waarvan men, toen ik op het seminarie in Mechelen aankwam twee jaar daarna, geen
benul had of waarvan niemand ooit had horen spreken. En daar kwamen toch
studenten samen uit Brussel, uit Antwerpen en andere steden. Ik was daar zeer ver
vooruit in kennis, vooral van de moderne muziek.
U komt uit het provinciestadje Aarschot. Betekent Aarschot nog iets voor u?
Dat ligt nu nog zeer na aan mijn hart. Ik denk nog altijd aan de jaren van mijn jeugd,
die ik daar gesleten heb. Ik denk nog aan hetgeen ze nu de vuile Demer noemen die was toen niet zo vuil -, waarop we aangename boottochten hebben gemaakt. Ik
denk ook aan de omgeving waarin ik later zoveel wandelingen gemaakt heb met
Herman Meulemans en met een van zijn andere leerlingen. Jet Kuypers, die een
beroemd toonkundige geworden is, maar die ook naar het buitenland is gegaan. Hij
verhuisde naar Ierland en woont er nog.
De muziek speelt een overwegend grote rol in uw leven. Hebt u dat van huize uit
meegekregen, was het een traditie in uw familie?
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Dat geloof ik niet. Vader zong wel wat en ik had een oom die wat piano speelde en
die zelfs komponeerde; ik geloof wel dat hij 400 liederen heeft geschreven, maar die
stonden toch maar op het gewone amateursniveau. Had die man mogen studeren,
dan zou er waarschijnlijk wel iets van hem gekomen zijn. Hoewel ik er toch bij moet
zeggen dat het Davidsfonds een of twee liederen van hem heeft uitgegeven; voor een
zekere goegemeente hadden die dan wel waarde. Maar dat was niet de muziek die
mij interesseerde, de muziek die ik graag had. Ik heb me met die oom altijd goed
verstaan, maar toch waagde hij het niet over muziek te spreken als ik erbij was! De
brave man heeft mij bij testament al zijn muziek nagelaten. Ik heb niets beters
gevonden dan die toe te vertrouwen aan het Stedelijk Museum van Aarschot. Ik
dacht: daar is ze goed bewaard en ze is toch een overblijfsel van een zekere periode,
en bovendien het werk van een aldaar geboren kunstenaar.
Wat hebt u thuis dan wel meegekregen van vader en moeder? U hebt geestelijk toch
wel iets van hen geërfd, neem ik aan.
Geestelijk zeker. Van vader heb ik een erge nauwgezetheid en geweldige punktualiteit
die in mijn werk is weer te vinden. Ik kan niet werken of het moet zeer punktueel
afgewerkt zijn, anders laat ik het liever of doe het niet. En van moeder heb ik de
razernij van het lezen gekregen. Moeder las enorm veel, vooral de grote buitenlandse
schrijvers. Ik heb van haar, toen ik misschien maar 10 jaar of zoiets was, toch al de
namen Tolstoï en Dostojevski en zo gehoord. Ik mocht die boeken toen niet lezen,
ik zou er ook niet bij gekund hebben. Hoewel ik toch op die leeftijd de Russische
verhalen, vertaald door Streuvels, gelezen heb. Die hebben mij zeer geboeid en
aangezet later de andere Russische auteurs te lezen. Maar ik heb biezonder veel
invloed ondergaan van mijn grootvader van moederszijde, bij wie ik als
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ziekelijk kind een groot deel van het jaar verbleef. Van die grootvader heb ik zeker
veel van mijn huidig karakter gekregen, namelijk een grote verdraagzaamheid
tegenover andere mensen. Ik zeg niet tegenover de gedachten, want ik heb mijn
mening en daar geef ik niet toe, daar vecht ik voor. Maar tegenover de mens: de mens
mag voor mij alle andere meningen hebben. Van het ogenblik dat hij eerlijk en goed
is, zeg ik niets en aanvaard hem als vriend. Ik heb trouwens meer vrienden die
andersdenkend zijn dan vrienden die mijn mening delen. Ook heb ik van die
grootvader een zeker skepticisme geërfd. Mijn familie is uiterst liberaal en uiterst
katoliek en hij stond daar zeer skeptisch tussen: hij heeft mij dat als klein manneke
zeer dikwijls gezegd en ingeprent. En ik ben dat ook gebleven! Ik stond tussen de
twee in en heb nooit kunnen kiezen voor een van de twee.
Mooie jeugd gehad, prettige herinneringen eraan overgehouden?
Ja en neen, ik ben een ziek kind geweest, zeer ziek zelfs, ben weinig naar school
gegaan en was veel buiten bij mijn grootvader. Ik heb daar in de natuur geleefd, maar
mocht er geen boeken lezen; ik had tantes die zeer enggeestig waren en die dat
beletten. Het was grootvader die me in het geniep boeken gaf, over de bende van
Baekeland en zo, want de boeken van Conscience hadden de tantes gekonfiskeerd
en ook die van Jules Verne mocht ik niet lezen. Ik had teveel verbeelding, zegden
ze, en dan zou mijn verbeelding op hol slaan. Later, toen ik op het kollege was, ben
ik ook zeer veel ziek geweest, vooral de oorlog 14-18 heeft mij veel kwaad gedaan.
We hebben veel honger en kou geleden, ons huis was door de Duitsers platgebrand,
wij zijn van een grote welstand in diepe armoe gevallen en ik heb een begin van
tuberkulose gekregen, wat gelukkig buiten bij mijn grootvader genezen is. Ik heb er
jarenlang mee gesukkeld en toen ik mijn legerdienst deed, in 1926, waren bij
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de radioskopie nog altijd de littekens te merken op een van de longen. Ik was dus
iemand die voor zijn gezondheid moest oppassen en dat heeft me van jongs af geleerd
alles zeer regelmatig te doen: regelmatig te werken, regelmatig te gaan slapen,
regelmatig op te staan, regelmatig de maaltijden te nemen. Ik denk dat het daaraan
te danken is dat ik nog leef, want ik heb veel kollega's gehad, die veel sterker waren
dan ik, die al lang dood zijn. Maar ze leefden op onregelmatige manier.
Na Aarschot kwam Mechelen, het seminarie. Hebt u problemen gehad met de roeping?
Ik heb geen problemen gehad. Ik heb weinig problemen in mijn leven gehad. Wat
ik dacht, dat deed ik. Ik heb daar nooit over zitten dubben, over niets.
Dan heeft de vernieuwing in de kerk u ook geen problemen gebracht?
In principe niet, volstrekt niet, want sinds vele jaren was ik daar voor: op het seminarie
was ik er zelfs slecht voor gezien, omdat ik erop aandrong en er altijd over sprak dat
veel vernieuwing nodig was. Maar zoals die nu gebeurd is, betreur ik het, want ik
denk dat het niet geleidelijk genoeg en niet genuanceerd genoeg is gegaan. Ik vind
vooral dat het zeer treurig gegaan is met de modernizering van de liturgie, die
praktisch geen liturgie meer is. De taal b.v. stoort me daar vreselijk in, niet omdat
het Nederlands is, maar omdat het een lelijke taal is die ze gebruiken. Als ik dat
vergelijk b.v. met de taal die men in Frankrijk gebruikt, waar de vertalingen gemaakt
zijn door een dichter zoals Patrice de la Tour du Pin in een prachtig Frans, dat
gelijkwaardig is met het Latijn, dan kan ik daar geen bezwaar tegen hebben; dan
vind ik het integendeel zeer goed dat het zo gebeurt, want dan spreekt zulks het volk
veel meer aan. Maar wat bij ons te horen is, kan ik niet aan-
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vaarden; daarom ben ik blijven mislezen in het Latijn. Ik wil daarover niet diskuteren,
want ik verzet me volstrekt niet tegen de beslissingen van het Concilie, wel tegen
zulke toepassing. Feitelijk is dit onbeholpen Nederlands even storend als de platte
schoolmeesterachtige Latijnse vertaling, die men jaren terug van de psalmen heeft
gemaakt en geprobeerd ons op te dringen. Ik heb die beslist afgewezen, want
psalmentaal is een hiëratische poëtische taal; ik lees daarom nog immer mijn brevier
in de oude Latijnse versie - ‘het oude brevier’ zoals Gezelle het met tederheid noemde
- en dat zal ik blijven doen tot aan mijn dood.
Als u zo spreekt over de vernieuwing in de kerk, dan mag men daaruit wel besluiten
dat de essentie van het geloof voor u eigenlijk gaaf is gebleven?
Dat is iets waar ik niet graag over spreek, net zoals zoveel andere mensen van mijn
leeftijd. Ik heb dat b.v. ook bij Kodály ondervonden, die zo diep gelovig en zo vroom
was. Wij spraken over de bijbel samen, maar nooit spraken we over het geloof omdat
we allebei wisten hoever we stonden, we voelden dat aan mekaar. Zaken van geloof
vind ik zo delikaat dat ik daar zelf liever niet veel over zeg, tenminste niet in het
openbaar en de televisie is toch iets openbaars! Maar ik was juist een boek van u aan
het lezen, waarin een interview staat met Frits van der Meer. En die zegt daar iets
over het geloof, waarvoor ik zijn woorden zou willen gebruiken. Zó goed kan ik het
niet zeggen en dan ben ík het ook niet die het zeg. Ik zal dat boek even nemen. Ik
was net aan deze passage gekomen.
Hier staat het: ‘"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 niet onderuit,
het overmeestert me. De 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
over-
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tuigd dat de openbaring er is. Kan ik die in kaart brengen? 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.’ Ik ben een dagelijks lezer van
de H. Schrift en ik blijf dus trouw aan die zaken, zeer diep trouw. Meer wens ik daar
niet over te zeggen; dat zijn van die delikate zaken die alleen in het binnenste
gebeuren.
Goed. Dan opnieuw naar het seminarie, het groot seminarie in Mechelen. Het was
wel niet direkt een gouden tijd?
Helaas. Het klein seminarie is een echte hel geweest, geen vagevuur, maar een echte
hel. De superior heeft er me vervolgd op alle mogelijke manieren omdat ik weigerde
me te plooien naar zijn zin. Hij had me gezegd dat hij van mij een groot man zou
maken als ik zijn zin wilde doen, maar ik had hem betrapt op enkele leugens en
daarom heb ik ‘neen’ gezegd. Dan heeft hij geantwoord: ‘Dat zult ge uw leven lang
bekopen.’ Zolang hij geleefd heeft, heb ik dat ook mogen ervaren. Het groot seminarie
was al niet veel beter omdat de inlichtingen, die ze daar hadden gekregen, natuurlijk
slecht waren. Toch heb ik later iets beleefd dat bewijst dat er altijd nog tussen de
geestelijkheid en zelfs tussen de overheid - ik durf het zo zeggen: zelfs tussen de
overheid! - eerlijke mensen zijn. Ik ben bij mgr. Carton de Wiart geweest om hem
een zaak voor te leggen, die ik had voorgesteld aan de kardinaal: men wilde mij
namelijk aan het hoofd stellen van de schoolradio. De kardinaal verstond die zaak
niet en hij zei dat zijn vikaris, mgr. Van den Eynde, de beslissing moest nemen. Dan
wist ik waarheen, want dat was juist mijn grote vijand. Ik ben dan bij mgr. Carton
de Wiart geweest om hem te zeggen hoe erg het leven was, dat ik toen leed in Mol
waar ze me benoemd hadden. Toen ik bij hem binnenkwam, zei hij: ‘Wij spreken
Vlaams nietwaar?’ - Want wij waren ge-
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woon op liet seminarie Frans met hem te spreken. - ‘Ik ben bisschop voor Vlamingen
en Walen, dus wil ik dat u uw taal spreekt.’ En hij sprak zeer goed Nederlands, moet
ik zeggen, voor die tijd. Ik wilde mijn geval beginnen uit te leggen, maar mgr. Carton
de Wiart weerhield me: ‘Nee, ik moet u eerst iets zeggen. Ik heb opgemerkt dat gij
mij niet gelukgewenst hebt toen ik bisschop geworden ben. Ik wens u daarvoor geluk
want daarmee wist ik dat gij een man waart die karakter had... Ik wil u trouwens ook
mijn ekskuus aanbieden omdat ik u slecht behandeld heb op het groot seminarie,
maar ge weet wie mij slechte inlichtingen gegeven had. Ik heb naderhand onderzoek
gedaan en ontdekt dat het anders was. Ik vraag daarvoor ekskuus.’ Ik ben geweldig
geschrokken. Ik wist dat hij een eerlijk mens was, maar dat het zover ging...
Waren er geen andere redenen waarom u op het groot seminarie zo slecht stond
aangeschreven?
Ik was te vooruitstrevend, vooral inzake kunst. En ook nog iets anders. Ik was op
het kollege een zeer goed leerling en men had dus van mij iets verwacht op het
seminarie. Maar die kursussen en die professoren op het seminarie stonden me niet
aan, ik had er geen interesse voor en ik deed er dan ook niks voor; er was een
uitzondering: de docent Schriftuur, prof. Rijckmans. Die zijn woorden dronk ik als
wijn. Als mens was hij evenwel ongenaakbaar. Met dat al was ik een zeer slecht
student, een doorslecht student. Ze konden me niet buizen want ik kende nog altijd
genoeg om dat te voorkomen. Verder hielden ze me voor een gevaarlijk flamingant,
maar dan moesten ze weer konstateren dat ik meer met de Brusselaars en de Walen
omging. Dat deed ik inderdaad omdat die mensen meestal meer gekultiveerd waren
en ook omdat ik tussen die Brusselaars een vriend had gevonden, een zeer geleerd
man, iemand waar ik veel van geleerd heb, een filozoof. Dan kwam er nog bij dat
ze ont-
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dekten dat ik de Vlaamse kwestie bezag van de sociale kant en ze wisten ook dat
mijn vader Daensist geweest was. Dat deed veel, want dat heeft ook mijn oriëntatie
in de Vlaamse Beweging altijd bepaald: de sociale zijde van de Vlaamse Beweging,
arm Vlaanderen, zowel op kultuurgebied als op ekonomisch gebied.
Ik heb moeilijkheden gehad niet alleen omdat ik me als vooruitstrevend voordeed
op kunstgebied in het algemeen, maar vooral inzake muziek. Zo kwam ik
onvermijdelijk in botsing met de opvattingen van mgr. Van Nuffel en anderen; ik
kwam op tegen wat men daar als Vlaamse muziek voorhield en wat ze daar als
Vlaamse muziek waardeerden. Ik waagde het niet alleen kritiek uit te brengen op
mgr. Van Nuffel maar ook op andere grote namen van die tijd, als b.v. Hullebroeck
en Veremans. Met die afwijzende houding maakte ik dan natuurlijk vooral de
Vlamingen boos, want ik durfde beweren dat die mensen hun vak niet kenden. Ik
moet nochtans zeggen dat dat niet wegneemt dat ik een grote waardering heb voor
sommige zaken die Hullebroeck heeft gedaan. Ten eerste: het feit dat hij de SABAM
gesticht heeft, is iets waar men hem eeuwig dankbaar voor moet zijn: hij heeft daar
een dienst mee bewezen aan de kunstenaars gelijk niemand anders. Ten tweede: als
chansonnier, als maker van populaire liederen, heeft hij zijns gelijke niet gehad. Hij
is enig, zo is niemand geweest. En ik durf gerust zeggen dat ik, met al mijn
modernisme, nog soms voor mijn plezier een liedje van Hullebroeck zal zingen of
fluiten. Daar ben ik niet beschaamd voor. Maar die piano-begeleidingen die hij daarbij
maakte, waren vreselijk mank. En waar die man dan zijn oordeel wilde geven over
de muziek in het algemeen, een leidende rol wilde spelen en zich aanmatigde te
bepalen wat dè muziek was, dè Vlaamse muziek, dan zat hij er volledig naast en
stond hij in de weg van onze kultuur. U weet toch dat hij zijn grote opgang kende
vooral juist vóór de eerste oorlog, toen het probleem
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van de kultuur zich al begon voor te doen (het expressionisme was in het buitenland
al volop bezig) en ook nog vlak na de oorlog toen Van Ostaijen zich liet gelden en
Wies Moens en anderen en al onze grote expressionistische schilders zich
affirmeerden. En op dat ogenblik inzake muziek aankomen met zo een liedjes-ideaal!
Dat stootte mij volledig tegen de borst. Wij moesten toch een muziek hebben die op
dezelfde hoogte stond van dat schilderwerk en van die literatuur! En niet alleen van
die kunstenaars maar ook van die van het buitenland. Waarom is de Vlaamse muziek
nooit in het buitenland doorgedrongen? Waarom wordt ze zelfs bij onze zogenoemde
Noorderbroeders niet gespeeld? Eenvoudig omdat de Vlaamse toondichters hun
métier niet genoeg kenden. En als er één was die, gelijk Arthur Meulemans b.v., het
behoorlijk deed, dan werd hij door de grote hoop weggedrukt en achteruitgestoten.
Ik zeg niet dat Meulemans altijd op de hoogte was, maar Meulemans heeft tussen
Paul Gilson en de moderne muziek, die rond de jaren 20 ontstaan is in het Vlaamse
land, een schakel gevormd die niet gemist kan worden. Er zijn zaken bij Arthur
Meulemans die gerust in het buitenland zouden mogen worden uitgevoerd. Maar
zover is het nog altijd niet, heb ik de indruk tenminste.
Is dat de enige uitzondering? Steekt u alle Vlaamse komponisten in dezelfde zak?
Neen, volstrekt niet. Er zijn altijd uitzonderingen geweest, b.v. de liederen van
Waelput. Niemand hoort ze nog en nochtans is daar groot werk bij. Men doet niets
meer voor Tinel, maar Tinel was iemand die niet ver onder Benoit stond en hem
technisch zelfs overtrof.
En Benoit?
Benoit was een zeer groot man, maar hij heeft teveel op het populaire aangestuurd
en men heeft hem teveel op popu-
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laire manier geïnterpreteerd ook. Want Benoit was een veel groter kunstenaar dan
men denkt. Daarbij heeft de Vlaamse Beweging hem toch wel wat geschaad, omdat
hij teveel naar het volk is willen gaan. Daarbij komt nog dat de dichters, die rond
hem waren, niet altijd op de hoogte waren van hun taak: die hebben vaak, in plaats
van kultuur bij te brengen, kultuur afgenomen. Er zijn veel werken van Benoit die
bijna niet meer uit te voeren zijn wegens de tekst. Men zou daar een nieuwe tekst bij
moeten schrijven en dan ook hier en daar een korrektie aanbrengen in de orkestratie,
want het orkest van Benoit lijdt soms ook aan slordigheid en aan openluchtklank.
Neen, Benoit is een zeer groot man geweest, ik ben zelfs niet bang te zeggen dat hij
in die tijd een genie geweest is. Het ongeluk is geweest, dat men hem is gaan nadoen:
navolgers van genieën zijn altijd slechte epigonen.
En dan hebben we Jan Blockx, die zoveel goede zaken gemaakt heeft; hij is de
enige, die Vlaamse opera's op zijn naam heeft die nog altijd standhouden en ooit met
sukses in het buitenland werden opgevoerd. De grote man is naderhand gekomen:
dat is Paul Gilson, die men ook weer tracht te vergeten. Hij heeft niet veel liederen
geschreven, maar toch een paar die werkelijk opperschoon zijn en uiterst grote
betekenis hebben. Om niet te spreken van zijn opera Prinses Zonneschijn, dat toch
een wonderbaar schoon werk is. Er zijn ook veel goede zaken bij Gust de Boeck,
alhoewel die toch minder evenwichtig is. Meulemans is volgens mij een van de grote
mannen die, juist ingeschakeld, ons brengt naar de jonge modernen; die waren wel
tegen hem, maar hij heeft toch de overgang gevormd.
Dan komt natuurlijk de periode August Baeyens: ik durf gerust beweren dat er
geen enkele Vlaming symfonieën geschreven heeft buiten Gust Baeyens, al zullen
er misschien wel zijn die mij deze uitspraak kwalijk nemen. Nee, ik moet er ook de
symfonie van Sternefeld bijvoegen, want
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dat is een groot werk, dat ook in het buitenland graag gehoord wordt en er
verscheidene keren werd uitgevoerd. Met die van August Baeyens is dat niet gebeurd;
daar doet men niets voor en nochtans is dat de grote symfonist bij ons geweest, de
grote musicus, de grote komponist van Antwerpen sinds Benoit. Daarna is er dan de
jonge moderne school gekomen: Vandervelden, De Meester, Van de Woestijne,
Legley en die hebben ons werkelijk onmiddellijk op internationaal niveau gebracht.
Sindsdien, moet ik zeggen, is de Vlaamse muziek er gekomen. Ik kan met sommigen
niet akkoord gaan en ik vind niet alles goed, maar toch is dat muziek van internationaal
niveau en daar sta ik achter, die mensen verdedig ik door dik en dun.
Ik heb me laten vertellen dat u niet zo'n hoge waardering hebt voor ‘De Vlaamse
Leeuw’, het lied dat enkele tijd geleden officieel tot nationaal Vlaams lied werd
gepromoveerd en dat we nu op plechtigheden de eer moeten geven die nationale
liederen toekomt.
Dat betreur ik ten zeerste, want De Vlaamse Leeuw is als tekst niet meer aktueel,
absoluut niet meer aktueel. Dat is, gelijk de Duitsers zeggen, een ‘vermottete’ tekst;
het spijt me dat ik het moet zeggen. En dan die muziek! We zingen ze al anders dan
de komponist ze geschreven heeft, maar het blijft altijd Franse muziek: dat gepunt
ritme, dat voortkomt van de Marseillaise en dat destijds gepropageerd werd door de
Franse opéra comique. Het heeft niets Vlaams in zijn karakter en is daarbij tamelijk
mank gekomponeerd. Als ge dat analyzeert, ziet ge hoe suntelig dat in elkaar zit: die
modulatie naar mineur en zo, dat is slap amateurisme. Maar het treurige is nu juist
dat wij bij ons een buitengewoon prachtig lied hebben, een echt nationaal lied, het
lied der Vlamingen: Waar Maas en Schelde vloeien van Benoit. Dat is helemaal
geïnspireerd op het Wilhelmus, het heeft hetzelfde brede adem en dezelfde prachtige
melodie.
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De tekst is weliswaar romantisch maar het is een tekst die nog altijd een zekere
aktualiteit heeft:
‘Waar Maas en Schelde vloeien,
De Noordzee bruist en stormt;
Waar vrede en kunsten bloeien
De Vrijheid mannen vormt.’

En de tekst gaat in die zin en op die manier voort; en het brede dat erin zit, dat ligt
juist in ons karakter. Het ligt niet in ons karakter te brullen; op een meeting huilen
we, ja, en maken we van onze neus. Toen ik jong was, heb ik daar soms ook aan
meegedaan, want dat was plezant, maar wat bleef daarvan over? Niks. Maar in Waar
Maas en Schelde vloeien hebt ge dat schone blijvende entoesiasme van het Wilhelmus.
En daarbij is de muziek van Benoit en niet van een obskure toondichter, die zijn vak
niet kende. Ik zou hem eigenlijk een ‘koster-komponist’ moeten noemen. Ik heb
indertijd altijd ruzie gehad omdat ik de Vlaamse toondichters ofwel, gelijk Tinel het
deed, ‘Vloamse tuendichters’ noemde ofwel ‘koster-komponisten’. En zo zijn er bij
ons helaas teveel geweest. Ik zal van die mensen geen kwaad spreken als ze die
huisvlijt voor zich houden; ieder amateur heeft het recht muziek te maken, maar men
moet dat niet gaan voorstellen als zijnde ‘dè Vlaamse kultuur’. Daar ligt de knoop
altijd.
Het is spijtig dat wij met dit gesprek een jaar te laat komen, anders hadden we een
campagne op touw kunnen zetten om ‘Waar Maas en Schelde vloeien’ te verdedigen
als nationaal lied.
Daar kan ik op antwoorden dat ik dat in het Vlaams muziektijdschrift al geschreven
heb vóór drie jaar. Ik had dat standpunt verdedigd in een voordracht, die ik in het
Vlaams conservatorium in Antwerpen gehouden heb over Benoit. De tekst staat in
dat tijdschrift in volle letters afgedrukt. Maar ge weet dat Vlamingen geen tijdschriften
lezen.
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Zij die het hadden moeten lezen, hebben het in elk geval niet gedaan.
De Vlamingen abonneren zich op tijdschriften maar ze lezen ze niet, vooral de mensen
van de Raad voor Kultuur doen dat niet. Ge moet me die niet leren kennen, ik weet
hoe zwaar ze wegen.
Goed, opnieuw naar het seminarie, of liever van het seminarie weg, want u blijft er
natuurlijk niet. Op een zeker ogenblik krijgt u een aanstelling als leraar, nu niet
direkt in het beloofde land, geloof ik.
Ja, ik ben gestraft geweest met een benoeming in Mol, waar ze een nieuw kollege
hadden opgericht en waar ik twee jaar in onmogelijke materiële toestanden geleefd
heb. Toen er een kollege was gebouwd, zouden we het beter gaan hebben. Maar er
kwam ook een nieuwe direkteur en die had van mijn overheid in Mechelen de opdracht
gekregen mij het leven zuur te maken. Mgr. Van den Eynde heeft mij zelf gezegd
dat hij die opdracht gegeven had. Ik heb het er dus zeer slecht gehad, en het is door
toedoen van mgr. Carton de Wiart dat ik een benoeming in Antwerpen gekregen heb.
In Mol heb ik niet veel kunnen uitrichten: ik moest daar lessen geven waar ik niets
van kende en waaraan ik zeer veel werk had; maar ik had er toch een koor opgericht
om met muziek bezig te zijn. Ik heb daar in de jaren '29, '30 en '31 uitvoeringen
gegeven van moderne muziek, die men in het land niet kende. Ik kan u b.v. vertellen
dat ik in '30 met de leerlingen een bewerking van mij gegeven heb van de Lindbergflug
van Kurt Weill en dat wij als bisnummer een fragment gezongen hebben uit de
Dreigroschenoper, wat in ons land natuurlijk niemand kende. Het jaar daarna was
dat een beetje bekend geraakt en toen durfde ik zoiets niet meer doen, want dan zou
ik nogal wat opgelopen hebben. Dat heeft de leerlingen razend ge-
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amuseerd, dat kunt ge wel denken. Ik heb toen heel wat muziek uitgevoerd van
Bartók, Stravinsky, Kodály, Milhaud, Hindemith, Poulenc, enz. Die waren toen
allemaal onbekend. Bij belangrijke uitvoeringen kwam me als begeleider helpen
mijn nog immer diep betreurde vriend Stephan de Jonghe, en ook Marcel Boereboom,
eveneens trouwe vriend sinds 45 jaar. Ook is eenmaal prof. R. Lenaerts te hulp
gesprongen om het slagwerk te hanteren; hij was toen zelf leraar aan het kollege van
Geel.
U hebt daar in Mol een leerling gehad, die later naam heeft gemaakt.
Ja, Bert Decorte, dat is iemand geweest!
Ik dacht dat hij in Hoogstraten had gestudeerd.
Hij heeft in Hoogstraten gestudeerd maar hij is daar weg gemoeten en is bij ons dan
binnengeraakt. Ik heb daar misschien wel een stootje aan gegeven; er staat me zoiets
voor, dat hij zich bij mij heeft aangemeld, maar ik ben er niet zeker meer van. In alle
geval weet ik dat ik voor hem ten beste heb gesproken zonder het geval te kennen.
Dat was trouwens niet moeilijk, want de direkteur moest leerlingen hebben en dus
werd hij aangenomen. Hij was geen leerling zoals de anderen, maar zoals hij nu is,
zo was hij toen. Hij is geen grein veranderd, hij heeft natuurlijk minder haar en is
dikker, maar zijn karakter is nog altijd hetzelfde. Ik Was toen ook zo voortvarend
en we hebben mekaar goed gevonden. Hij was een arme jongen en soms, als hij
moest wachten omdat hij niet onmiddellijk naar huis kon, zei ik hem: Kom dan maar
op mijn kamer zitten. Hij had gewoonlijk honger en ik gaf hem dan chocola, ik had
niets anders. Hij schreef toen al verzen. Ik legde in de klas de Franse moderne poëzie
uit want ik heb twee jaar Frans mogen geven in de retorika. Dan ben ik buitengegooid
omdat ik de jongens bedierf natuurlijk. Ik gaf ze Valéry en
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Mallarmé, Apollinaire en fragmenten van Rimbaud, enz. Soms kreeg ik onder de
deur vertalingen van die verzen geschoven, zonder dat ik kon weten van wie ze
waren. Later kwam het uit dat ze van Bert Decorte waren. Het is maar toen hij de
school een paar jaar verlaten had, dat ik op een zekere dag zijn broer ontmoet, die
mij zegt: Bert laat u groeten en hij heeft dat meegegeven. Wil u dat eens lezen? Ik
zei: Tiens, Bert schrijft dus gedichten? - Ja, en veel! Ik heb dan aan Bert geschreven
en hij heeft er nog meer gestuurd. Op zekere dag is dan het grote gedicht De ruiters
binnengekomen; toen ik dat gelezen had, heb ik hem, het was per telegram of per
spoedbericht, geschreven: ‘Onmiddellijk inzenden, dat moet gedrukt worden!’ Het
gedicht is inderdaad verschenen en daarmee was zijn naam onmiddellijk gevestigd.
Men dacht dat dat werk van een letterkundige was, maar in werkelijkheid was het
van een loopjongen bij Delhaize, want zo heeft Bert zijn kost jarenlang moeten
verdienen. Hij had hogere studies willen doen, maar dat kon hij niet, omdat hij geen
humanioradiploma had gekregen.
Bert heeft een portret van u in verzen vastgelegd. Ik vind dat dit een uitstekende
gelegenheid is om daar eens naar te luisteren.

Aan Denijs Dille
(opdracht in ex. van Refreinen)
‘Dit refereinboek, dierbre Dille,
dit komisch kerkboekje, Denijs,
wijd ik u, doch men zou u villen
en witpellen als een radijs,
laze een prelaat uw naam ereis
op zo een boek. Maar, godvermille!
al wreef men ons tot gruis en spijs,
't zou onze levenslust niet stillen.
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Uw vinger deed mijn vedel trillen!
Raakte dit veulen van de wijs,
gij wist het wijselijk weer te drillen,
gij hielpt die schaatser recht op 't ijs
of gaaft de wijsneus naar zijn vijs,
als hij te ver ging in zijn grillen,
drukte hem weer in de matrijs,
zonder zijn levenslust te stillen.
Uw medicijnen en uw pillen
bevatten niet altijd anijs,
gij gaaft mij deftig op mijn billen
als stevigste vriendschapsbewijs.
Wij draaien aan dezelfde hijs,
al mag onz' mening soms verschillen,
en, word ik kaal, gij misschien grijs,
't zal onze levenslust niet stillen.
Een prins die stelt mij niet op prijs,
doch gij weet mij omhoog te tillen.
Wacht mij de hel of 't paradijs,
dat kan mijn levenslust niet stillen.’

*
Szentendre, het kleinste stadje van Hongarije, ligt op ongeveer 20 kilometer van
Boedapest. Het ligt genesteld in een arm van de Donau en is verder door bergen
omgeven.
Szentendre dankt zijn opgang aan de Serviërs, die zich hier in de 17de eeuw in
groten getale kwamen vestigen en van de plaats een welvarend stadje hebben gemaakt.
Op 19 augustus viert de ortodoxe kerk elk jaar het feest van Kristus' verheerlijking
op de berg Tabor: vanuit heel de omtrek dalen de Serviërs, die er nog wonen, af naar
Szentendre om naar voorouderlijk gebruik een kerkdienst bij te wonen volgens de
eigen liturgie en iri de eigen
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taal. 's Namiddags kan de ludieke mens zich uitleven in een folkloristisch feest.
De volgende dag kan hij verder vieren, want op 20 augustus is het het feest van
de H. Stefanus, die in het Hongaars Istvan heet en de patroon is van Hongarije.
Dezelfde dag is nu ook het officiële feest van het nieuwe brood en van de nieuwe
konstitutie en in Boedapest heeft dan op de Donau een groot militair feest plaats.
Het huis waarin onze gastheer woont, dateert uit het begin van de 17de eeuw en
werd gebouwd door een Serviër van de eerste inwijking, die baas van de leerlooiers
was.
Als de oude poort opengaat, komt de bezoeker in een omsloten tuin en via een
oude nu overdekte zijgang bereikt hij een overdekt terras, waar de twee honden hun
vaste ligplaast hebben. De gastheer zit hier vaak te lezen, o.m. in een van zijn
lievelingsdichters die Gezelle is.
In deze landelijke woning betrekt de gastheer twee vertrekken, waarvan het eerste
een volgestapelde boekenkamer is.
Deze boekenrekken bevatten diverse literatuur gaande van Dirk Potters Der Minen
Loep tot de Loodlijnen van Kees Fens.
In een met zorg afgesloten kast bewaart de gastheer diverse dokumenten, die op
Béla Bartók betrekking hebben.
Nog een andere boekenkast bevat een vrijwel volledige verzameling van alle oude
waardevolle boeken die over het Vlaamse lied handelen: Willems, Snellaert, Kalff,
Florimond van Duyse, Hofmann von Fallersleben, het Gruuthuse-Liedtboeck en al
de andere die men er kan bijdenken. Het is waarschijnlijk de volledigste kollektie
van dat genre die in het bezit is van een partikulier.
Ook de eigen uitgaven van de gastheer staan hier opgeborgen.
In het deurkozijn hangt een Piëta, die een boer uit een Slovaaks dorp in de nabijheid
heeft gemaakt.
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In de werkkamer staat vanzelfsprekend een klavier, dat hier in huis vooral als
kontrole-instrument dient.
Tegen de wand erachter hangen de portretten der vriendschap en der verering: de
foto van Béla Bartók, die in november 1938 gemaakt werd in Brussel; de komponist
Zóltan Kodály, groot vriend van Bartók; een zeldzame foto van Stravinsky, die een
geschenk is van Hindemith; het portret van de Hongaarse musicoloog Bence Szabolesi,
die Denijs Dille naar Hongarije heeft gehaald.
In een hoek brandt steevast licht voor een Servische ikone, die meer dan 200 jaar
oud is.
Deze boekenrekken vormen alweer een werkinstrument: ze bieden vooral plaats
aan muziekpartituren.
In een hoekje kregen een paar souvenirs een plaatsje: een O.L. Vrouw van Halle
en een O.L. Vrouw van Scherpenheuvel, die nog van een overgrootnonkel-pastoor
komen.
Deze monumentale kachel in keramiek wordt 's morgens aangestoken en blijft dan
zonder meer de hele dag warmen.
Dit is een oud Bulgaars kruis waarop traditioneel de H. Drievuldigheid staat
uitgebeeld.
Op deze gravure, waarvan maar drie eksemplaren bestaan, bracht kozijn en graveur
Frans Dille hulde aan Béla Bartók: het gezicht van de komponist rijst op uit de
vioolkast, die zelf uit de grond opgroeit; boven lost alles zich op in bloemen en
vogels.
Dit is de foto van de zuster van Denijs Dille; op deze andere foto zien we zijn
moeder samen met de Hongaarse moeder van dit huis, die onze gastheer in 1949 hier
gastvrijheid schonk.
Dit landschap is van de hand van Jan Vaerten.
In een lijst zitten de foto's van familie en vrienden: grootvader, broers en zuster,
Stephan de Jonghe en enkele andere vrienden.
Over dit alles dwaalt de blik van een Hongaarse pop, het traditionele geschenk
van de sympatie in Hongarije.
*
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Wie waren in die tijd uw vrienden of de mensen die invloed op u hebben gehad?
In die tijd zijn er bijna altijd mensen geweest die invloed op mij hebben gehad, een
grote invloed zelfs. En het was altijd iemand die ik op dat ogenblik nodig scheen te
hebben. In Aarschot was dat Herman Meulemans, die mij heeft doen ontwaken. In
de tijd van het klein seminarie ben ik zeer ongelukkig geweest: ik heb toen niemand
gekend en niemand gehad. In de tijd van het groot seminarie heb ik Prosper de Troyer
in Mechelen ontdekt en die heeft mij veel geleerd, veel in mij wakker gemaakt. Hij
is iemand aan wie ik nog altijd met grote dankbaarheid denk en ook met veel liefde
en verering. Ik houd hem trouwens voor een van de grootste schilders die in
Vlaanderen ooit verschenen zijn.
Later, toen ik in Mol was, heeft mijn vriend Stephan de Jonghe mij in kontakt
gebracht met Joris Vriamont. Joris Vriamont heeft op mij geen invloed gehad inzake
muziek. - Ik heb inzake muziek trouwens wel van niemand invloed ondergaan, tenzij
van Herman Meulemans in Aarschot. - Maar Vriamont heeft mij o.a. in betrekking
gebracht met August Vermeylen en ik moet zeggen dat de gesprekken, die ik met
August Vermeylen heb gehad, tot de schoonste herinneringen van mijn leven behoren:
Vermeylen kon namelijk zowel spreken over Ruysbroeck als over de Franse
letterkunde, waar ik mee bezig was. Soms stond hij verbaasd dat ik Rabelais zo goed
kende, maar ik stond al even verbaasd dat hij Ruysbroeck zo goed kende.
Vriamont heeft mij zeer veel boeken van Franse schrijvers geleend en vooral ook
cadeau gegeven, want op het ogenblik dat ik in Mol was, had ik werkelijk geen geld.
Het weinige dat ik had, besteedde ik aan muziek. Ook heeft hij mijn aandacht
gevestigd op de tekortkomingen van de Vlaamse Beweging want hij maakte de kritiek
van de Vlaamse Beweging in de zin van Vermeylen. Ge kunt wel
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begrijpen dat de leuze van Vermeylen: ‘Ju, ju, grof volk’ op mij geweldige indruk
heeft gemaakt en dat ik daarom altijd gedacht heb: dat moet gedaan zijn. Dat Europese,
waar Vermeylen naar streefde, moeten we verwerven zonder onze natuur van Vlaming
te verliezen.
Na dat vagevuur van Mol, of de hel, komt dan het paradijs Antwerpen?
Ik zeg de hel van Mol, maar de mensen van Mol waren zeer vriendelijk voor mij.
Daar kan ik geen kwaad van zeggen. Ik had in Mol ook een zeer goede kameraad,
met wiens estetiek ik niet akkoord ging, maar waarmee ik als mens goed om kon.
Dat was Dirk Baksteen. Wij kwamen misschien wel om de twee dagen samen en
gingen veel wandelen in de heide. Ik zat er ook graag bij als Dirk aan 't werken was.
Ik hou van handwerk, van schoon, goed handwerk, en Dirk Baksteen was een
buitengewoon goed handwerker. Hem etsen zien maken, was iets dat mij passioneerde,
gelijk ik nu nog altijd gepassioneerd ben als mijn kozijn Frans Dille zoiets doet. Maar
Mol was niet het milieu voor mij.
Antwerpen was wat anders. Antwerpen was een verlossing, daar heb ik me kunnen
vormen. Ik had daar een uitstekende direkteur, een man die mij werkelijk vrij spel
gaf, die mij altijd maar zei: Ge moet mij maar zeggen wat ge wilt. Die heeft mij ook
de kans gegeven mij te ontwikkelen op alle gebied. Hij heeft trouwens na een tijd
ingezien dat ik beter geschikt was om leraar Franse literatuur in het regentaat te zijn
dan wat anders. Ik deed dat ook liever want muziek onderwijzen aan normalisten,
dat is ook niet alles, hoor. Die zijn daarvoor niet gereedgemaakt, dat is geen beroep
voor hen. Frans daarentegen moesten ze leren.
Maar toen hij mij dan in het regentaat aanstelde, ondervond ik natuurlijk dat ik
niet genoeg Frans kende. Ik kende Frans gelijk gewone mensen Frans kenden in die
tijd,
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omdat ik mijn. onderwijs in het Frans genoten had op het kollege en omdat ik van
jongs af in betrekking was geweest met Fransen. Ik heb gekorrespondeerd met een
oudere Franse dame van misschien wel mijn 14de jaar af. Ik ben bij haar op vakantie
geweest en na haar dood bij haar familie. Ik ben ook vaak in Parijs geweest waar ik
een oom had, een broer van vader. Die had in zijn jeugd wat uitgespookt en was dan
maar uitgeweken. Met het ouder worden werd hij ook ‘kalmer’, wat mijn vader deed
zeggen: Dans ses vieux jours le diable se fait moine! Ik heb zó Frans geleerd, dat het
voor mij bijna een moedertaal was, maar dat was toch niet genoeg om die taal in het
regentaat te onderwijzen.
Komt op dat ogenblik prof. Guiette van de universiteit van Gent bij mij aankloppen
en zegt: ‘Meneer, ik heb gehoord dat gij zo goed op de hoogte zijt van de moderne
muziek. Ik heb in Parijs Ravel en al die mensen gekend en men vraagt mij nu een
voordracht over hen te houden, maar ik heb geen gegevens. Kunt gij mij die geven?’
- Ik zeg: ‘Met alle plezier. Maar zijt gij prof. Guiette van Gent; zijt gij dezelfde als
de dichter Robert Guiette?’ - ‘Ja, dat ben ik.’ - ‘Ik ken uw gedichten, ik moet u zeggen
dat ik er een grote bewondering voor heb. Ik heb nu ook iets te vragen. Ik moet Frans
onderwijzen in het regentaat en ik voel me daar niet bekwaam toe. Kunt gij mij geen
les geven?’ - ‘Kom’, zei hij. En dan ben ik daar als vriend van den huize tenminste
een keer per week geweest en al pratende gaf hij mij les. Hij heeft mij oud Frans
geleerd, estetiek, historische grammatika, historische fonetiek en al wat tot de
Romaanse filologie behoorde. Zo ben ik daar goed in thuis geraakt, want hij had een
formidabele biblioteek en leende mij boeken. Hij heeft mij georiënteerd in mijn
lezingen en hij heeft vervolledigd en de kroon gezet op hetgeen Vriamont was
begonnen. Dat maakt dat ik eigenlijk zowat een Romaans filoloog ben geworden,
tenminste
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dat ik die metodes gebruik. Dezelfde metodes heb ik toegepast in de muziekstudie,
want ik heb geen musicologie gedaan. En ik moet zeggen dat ik de filologische
metodes verkies boven de metodes van de musicologie, omdat ik vind dat men in de
musicologie te veel hypotesen gebruikt en men te weinig op de grond blijft, bij de
realiteit. De filologie is volgens mij veel strenger in haar metodes en haar metodes
zijn ook beproefder.
En aanvaardden de musicologen de metodes van de filologen?
Ze hebben mij natuurlijk nooit aanvaard. Ze hebben mij altijd fel bekampt en
beknibbeld en wat weet ik meer. Maar dat heeft me koud gelaten, want ik heb
volledige kompositiestudies gedaan, zodat ik het vak ken en daarvan bewijs kan
leveren, wat voor menig musicoloog het geval niet is. En ik heb het al gezegd: wat
ik in mijn hoofd heb, dat doe ik en daar zullen ze me niet van afbrengen. Tenminste,
als ik na mijn autokritiek, waardoor ik zeer veel aarzel en lang wacht, heb beslist.
Dan kunnen ze me niet van mijn stuk brengen. Ja, prof. Guiette ben ik eeuwig
dankbaar want van hem heb ik ontzettend veel geleerd. Als ik nu voor een
moeilijkheid sta, dan denk ik nog altijd: wat zou Guiette zeggen?
Dat is een magnifiek, k-ompliment voor Guiette.
Als ik goed ingelicht ben, dan bent u medewerker geweest aan het
Vlaams-nationalistische weekblad ‘Jong Dietsland’.
Dat was eenvoudig omdat ze nergens anders mijn proza wilden aanvaarden.
En waarom niet? Was dat proza zo slecht?
Slecht was het inderdaad. Als ik het nu lees, moet ik bekennen dat het qua taal zeer
slecht was. Maar het was
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vooral te agressief. De moderne muziek werd niet aanvaard, nergens waagde men
het dat aan te nemen. Ik heb het eens een keer beproefd bij Dietsche Warande en
Belfort en Van Cauwelaert heeft me het artikel teruggestuurd. Hij had het ter inzage
gegeven aan zijn muzikale medewerker Lode Ontrop, een brave mens, die in zijn
tijd veel verdienste had gehad, maar die natuurlijk niet meer wist waar wij stonden
op dat ogenblik. Ik moet zeggen dat mijn proza ook niet zo schitterend was. Ik heb
dat oordeel nog altijd bewaard, samen met de brief die ik toen aan Van Cauwelaert
heb gestuurd en die hem waarschijnlijk weinig plezier heeft gedaan, want als ik
aanviel dan sloeg ik er niet naast.
Dan is Victor Leemans samen met mijn stads- en klasgenoot van vroeger, Frans
Uytterhoeven, bij mij gekomen. Zij hebben me gevraagd of ik aan Jong Dietsland
wilde meewerken. Zij zouden ervoor zorgen dat mijn naam niet bekend zou raken,
want dat was natuurlijk zeer gevaarlijk: ik was nog op het seminarie en ik zou
natuurlijk met klikken en klakken buitengevlogen zijn. Ik heb dat enkele jaren gedaan,
totdat Jong Dietsland, onder invloed van Victor Leemans, eng agressief werd en ik
vond dat men de Vlaamse zaak op die manier geen goed deed. Ook vond ik dat Victor
Leemans het op een soort nazisme aanstuurde en dat beviel mij niet. Ik had wel een
zekere bewondering voor Van Severen, maar niet voor de engheid van Victor
Leemans. Ik vond hem eng en bitter. Ik ben geen politicus maar ik vind dat engheid
en bitterheid in politiek twee zaken zijn die daar niet thuishoren. Dan ben ik nadien
overgegaan naar Nieuw Vlaanderen.
Dat moet ± 1935 zijn.
Ja. Daar heb ik dan aan meegewerkt totdat de oorlog is uitgebroken. Na de oorlog
heb ik niets meer gedaan, totdat Maurice Roelants mij gevraagd heeft aan het
weekblad De Spectator mee te werken en dat heb ik gedaan zolang Roe-
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lants er was. Met De Spot daarna ging dat niet meer, kon dat niet gaan.
Maar lang daarvoor was u al aktief in de radio, in de schoolradio. Al vrij vroeg,
geloof ik, 1930, 1931?
Nee nee, zo vroeg niet. Het moet '33 geweest zijn. Ik geloof dat wij nog met zijn
tweeën overblijven uit die tijd: Marcel Boereboom, die er een jaar voor mij gekomen
was, en ik dan. Vóór de oorlog hebben we niet veel meegewerkt, des te meer na de
oorlog. Er waren toen weinig medewerkers omdat velen zich hadden
gekompromitteerd.
Ik geloof toch dat de vooroorlogse aktiviteit bij de radio u naar Béla Bartók heeft
geleid.
Dat is juist. In '36 heeft Paul Collaer een reeks van zes koncerten georganizeerd op
de radio. Toen waren ze daar ook op het idee gekomen brochures uit te geven en ik
heb dan de eerste programmabrochure van de radio geschreven: dat was de
kommentaar bij die zes koncerten en daar was een koncert van Bartók bij. Ik ben
Bartók vóór zijn koncert gaan bezoeken in februari, omdat een Frans tijdschrift, La
Sirène, me gevraagd had een interview van hem af te nemen.
Bartók is toen naar Brussel gekomen.
Hij speelde zelf de pianopartij van het Tweede Klavierconcerto. Ik ben dus naar hem
toegegaan voor dat interview en hij heeft mij slecht ontvangen, op het eerste gezicht
althans. Misschien uit antiklerikalisme of zo, dat weet ik niet, of omdat hij niet
gestoord wilde worden. Hij had daar namelijk een hekel aan. Maar ik heb hem
aanstonds een vraag gesteld van technische aard, - ik bezie de muziek altijd van de
technische zijde - en hij was daar zo mee ingenomen, dat hij mij een uur lang uitleg
heeft gegeven en sindsdien ben ik altijd zeer welkom bij hem geweest. Het jaar
daarop, in '38, werd er voor hem een koncert in
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Brussel georganizeerd door Ch. Leirens, de direkteur van La Maison d'Art, en die
heeft mij gevraagd een inleidende voordracht te houden. Dat was mijn eerste optreden
in het Frans in Brussel. Ik heb daar als inleiding op Bartók een voordracht van twee
uur gehouden. Die voordracht heb ik later in het Nederlands herschreven en uitgebreid
en die is dan als eerste boekje over Bartók van mij verschenen, in januari '39, in de
Katolieke Hogeschooluitbreiding.
Bartók was zeer tevreden over zijn bezoek, in Brussel?
Hij was zeer tevreden. Nadat het Klavierconcerto doorgespeeld was, zegde hij aan
Franz André: ‘Dat is zeer goed, daar hebt u veel aan gerepeteerd.’ - ‘Neen,’ zei Franz
André, ‘dat is de tweede keer dat wij dat spelen.’ En Bartók draaide zich naar mij
en zei: ‘Impossible! Als ze het ergens anders vier, vijf keren repeteren, kunnen ze
het nog zo niet spelen.’
Dat was een machtig kompliment, moet ik zeggen.
Niet alleen dat. Ik heb een brief gevonden van Bartók, die hij geschreven heeft aan
een kennis in Zwitserland, de dag nadien, en daarin schrijft hij: ‘Ik heb hier iets
biezonders in Brussel beleefd, een buitengewoon dirigent en een buitengewoon
orkest. Ik heb nooit met zo'n gemakkelijkheid mijn Klavierconcerto gespeeld en ik
heb hier mijn Dorpstaferelen horen uitvoeren waarvan ik dacht dat ze slecht waren
en ik vind het nu een schoon en groot werk.’ Dat was dus wel een fameus kompliment
voor de radio in Brussel, voor Franz André en voor het orkest.
De ervaringen in Amsterdam zijn niet zo prettig geweest?
Van een ander standpunt uit dan. Ge bedoelt de ervaringen met Mengelberg?
Ja.
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Dat is al begonnen in New York. Bartók was geëngageerd bij de filharmonie van
New York om zijn Eerste Klavierconcerto te spelen. Hij komt in New York aan en
Mengelberg heeft niet gerepeteerd. Dat werk kon dus onmogelijk uitgevoerd worden,
want het is een zeer moeilijk werk. Hij heeft dan zijn Rapsodie voor klavier en orkest
moeten spelen, die hij altijd bij zich had, omdat hij dat een beetje verwachtte. Maar
de critici in de Amerikaanse tijdschriften schreven: ‘Wat is daar gebeurd?’ Die
vermoedden iets. Een komponist komt niet uit Europa om zo een jeugdwerk te spelen.
En Bartók had al een zeker wantrouwen tegen Mengelberg omdat hij ondervond dat
Mengelberg ook in het Concertgebouw altijd zijn werk saboteerde, het van het
program afschoof. Het was maar wanneer Monteux als vervanger van Mengelberg
in het Concertgebouw dirigeerde, dat Bartók gespeeld werd. Een tijd daarna was
Bartók in Amsterdam en een kennis van hem, een Hongaar, Geza Frick, neemt hem
mee naar een koncert in het Concertgebouw. U weet dat ze in het Concertgebouw
tijdens de pauze allemaal naar een kamertje daarboven gaan om een sterke koffie te
drinken, wat trouwens zeer aangenaam is. Bartók komt daar dus ook, want hij hield
van sterke koffie. Hij was zo een halve Balzac op dat punt: met koffie kon hij nachten
doorwerken. Wanneer hij de koffiekamer binnenkomt, komt de neef van Mengelberg,
die het sekretariaat waarnam van het Concertgebouw, met uitgestoken hand op Bartók
toe. Bartók denkt: dat is een Mengelberg, hij neemt zijn handen samen en draait zich
ostentatief met zijn rug naar de man toe, zodat iedereen het duidelijk kon zien. Alles
viel stil, want Mengelberg, dat was een soort tiran.
Willem Mengelberg?
Ja, maar Rudolf vertegenwoordigde zijn oom en dus was men er bang voor. Iedereen
dacht: ‘Wie durft dat’? en toen bleek dat het Bartók was. Dat incident heeft Mengel-
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berg zeer zwaar opgenomen. Hij heeft geëist van de impressario van Bartók dat
Bartók daarvoor zijn ekskuses zou aanbieden. Ik heb de brief van Bartók gevonden,
het klad tenminste, waarin Bartók zegt: ‘Nooit zal ik die man ekskuses aanbieden,
en genoeg daarmee.’ Zo, kortweg!
Wat heeft u er dan toegebracht u speciaal bezig, te gaan houden met Bartók, van
Bartók een levenswerk, te maken?
Wel, ik had dat boekje uitgegeven dat Bartók zelf niet heeft gelezen, want hij schreef
mij dat hij daar geen tijd voor had. Maar hij heeft het aan professor Szabolesi gegeven,
die later mijn grote vriend hier is geworden en die heeft dat gelezen, of geprobeerd
het te lezen. Hij zegde in elk geval dat hij het goed begrepen had en hij heeft dan
verslag uitgebracht bij Bartók. Ik had ook aan Bartók gevraagd of hij tevreden was
over mijn voordracht in Brussel en hij had mij geantwoord: ‘Ik heb horen zeggen
dat nog niemand zo schoon over mij gesproken heeft.’ Ik was natuurlijk zeer verbaasd
en zeer tevreden ook. Na dat boekje dan heeft hij mij een brief geschreven, een echt
dankbare brief, die ik niet had verwacht. Hij had toen juist een kompositie klaar:
Contrasten. Hij had er tien fotokopieën van laten maken en heeft er mij een van
gestuurd met een zeer mooie opdracht. Dan hebben we mekaar nog een paar keer
ontmoet en dan is hij naar Amerika vertrokken. Wij hadden mekaar ook enkele keren
geschreven. Toen ik met dat boekje bezig was had ik hem gevraagd of hij dat graag
zou hebben en hij zei: ‘Het zou mij veel genoegen doen want er is juist een boek
over mij verschenen van een Hongaar, dat eigenlijk één afbrekerij is.’ Ik heb hem
dan geantwoord: ‘Ik doe het als gij meewerkt, want ik ben niet genoeg op de hoogte
van uw werk. Daarbij zou ik ook graag een bibliografie opstellen.’ - ‘Wel,’ zei hij,
‘maak maar de lijst van mijn werken en als wij mekaar zien, zal ik die verbeteren.’
Dat is zo gebeurd: hij heeft mij veel inlichtingen gegeven
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en goed geholpen. Het is die bibliografie die aan de basis ligt van al de bibliografieën,
die tot hiertoe gepubliceerd zijn, omdat men natuurlijk over niets anders beschikt.
Daarbij heb ik later in vele gevallen toegang gehad tot dokumenten die anderen nog
niet hebben kunnen zien, omdat de familie ze niet vrij wilde geven.
Onder de oorlog moest ik natuurlijk zwijgen. Na de oorlog, in september '45, is
Bartók dan gestorven, veel te vroeg, het is nu al 30 jaar geleden. Op de radio kwam
men toen met het voorstel: wij gaan iets doen over Bartók; kunt gij geen
programmabrochure schrijven met een algemeen overzicht van Bartóks werk? Ik
heb dat gedaan. Maar ik had daarvoor natuurlijk inlichtingen nodig, meer inlichtingen
nog dan tevoren, en ik schreef aan de familie, aan mevrouw Bartók, aan zijn zoon,
aan zijn zuster, en ook aan Kodály. Ik kreeg van allen het antwoord: dat kunnen wij
u allemaal niet zeggen; waarom komt ge niet naar Hongarije? Alleen Kodály heeft
mij een uitvoerig antwoord gegeven, zelfs foto's gestuurd. En juist op dat ogenblik
is er een Engelse firma, Dennis Dobson geloof ik, die mij vraagt of ik geen boek bij
hen wil uitgeven over Bartók. Zeer lichtzinnig heb ik dat kontrakt getekend, maar
toen dacht ik toch: nu moet ik naar Hongarije gaan om bij de familie te gaan zien
wat er daar is en om met Hongarije kennis te maken. Ik zal dat allemaal wel rap
gezien hebben want men denkt altijd, vooral als men jong is, dat men alles kent en
men heeft geen benul van wat achter zoiets zit. Ik ben in '49 hier geraakt. Tevoren
zijn er nog een heleboel avonturen geweest. Ik ben toch hier geraakt, per vliegtuig
nog wel, maar de reis heeft een volledige dag geduurd! Ik heb een halve dag in Praag
opgesloten gezeten, omdat ik niet voortkon: ik moest wachten op een vliegtuig en
daar ik een vreemde was en achter het Ijzeren Gordijn... Goed. Toen ik hier kwam,
ben ik eerst naar zijn zuster gegaan, en die liet mij de nalatenschap van de mama
zien, van moeder
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Bartók dus. Ik ben daar 14 dagen mee bezig geweest. Dan zegt zoon Bartók: ‘Ik heb
nog zes grote koffers!’ Ik dacht: ja maar, dat gaat niet! ‘Wel, kom terug volgend jaar,
gij zijt de enige die alles mag zien. In u hebben wij vertrouwen, want wij zijn al
teveel bedrogen geweest. Ten andere, gij hebt vader gekend en hij heeft met lof over
u gesproken.’ En zo ben ik daarin geraakt. Wel ben ik in '50 niet gekomen, ook niet
in '51, '52 en '53, omdat het toen de periode was van het Stalinisme, en dan stellen
ze mij een voorwaarde die ik niet kon vervullen: ik heb dus moeten wachten tot in
'54; toen heeft de Hongaarse staat mij zelf een visum aangeboden. Van dan af ben
ik twee tot drie maanden per jaar hier geweest.
Tot in '61.
Ja, in '60 heeft de Hongaarse Akademie der Wetenschappen mij gevraagd van het
Bartók-archief werk te maken. Ik had gezegd dat dat niet meer kon blijven duren,
dat die dokumenten van Bartók verspreid werden, dat ze verkocht werden, dat het
dus dringend nodig was een archief samen te stellen waar de musicologen konden
komen kontroleren en nazien. Ja, maar wie zou het doen? Ik zeg: Ja, dat moet gij
hier bepalen. Ze hebben daarover dan gesproken en in de familie heeft men gezegd:
‘Dat zou hij moeten doen, want alleen in hem hebben wij vertrouwen, die bedriegt
ons niet. Kunt gij het doen?’ Ik zeg: ‘Ja, in '61 kan ik mijn pensioen nemen in België
en ik wil dat graag doen voor Bartók.’ Toen liet Kodály mij komen en zei: ‘Zijt gij
bereid het te doen?’ Ik antwoord ja. ‘Weet ge goed wat ge aangaat,’ zegt hij, ‘want
het is niet gemakkelijk.’ Ik zeg: ‘Ik weet het niet natuurlijk, maar ik ben bereid dat
voor Bartók te doen.’ Ik moet u nu rechuit zeggen dat het 10 jaren geweest zijn die
niet gemakkelijk waren, want als niet-Hongaar heeft men het zeer lastig, zeer, zeer
lastig. Maar was het te herdoen, ik deed het opnieuw.
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U hebt sindsdien over Bartók al heel wat gepubliceerd.
Ik heb nooit veel gepubliceerd. Ik ben te kritisch aangelegd en het materiaal is te
vers en te onvolledig. Ik heb de vier boeken van Bartók opnieuw uitgegeven in
facsimile, gekontroleerd op het manuskript en aangevuld, want daar waren soms
passussen vergeten. Bartók, die zo punktueel was, heeft soms wel door zijn nachtwerk
hier en daar overheen gezien. Ik heb daar indexen bijgedaan en bij één boek heb ik
ook de teksten afgedrukt, zodanig dat het drie keer dikker is geworden, want Bartók
had geen geld gehad om die teksten uit te geven. Dan heb ik vier bundels dokumenten
uitgegeven met studies daarover om die te situeren en dan een aantal
jeugdkomposities, die onbekend waren en die ik ontdekt had. In '58 heeft de familie
mij een hele stapel manuskripten ter hand gesteld en ik heb die in die kamer daar
uiteengedaan, zomaar uiteengelegd; op de duur heb ik de losse bladen bijeen kunnen
brengen en er werken van maken. Ik heb daar misschien wel een 50-tal onbekende
jeugdwerken gevonden die, op een vijftal na, meestal Onbeduidend zijn, maar die
voor de geschiedschrijver betekenis hebben. Ik heb dat kunnen doen omdat ik door
zijn zuster zoveel van de jeugd wist en ook omdat ik vanaf '55 begonnen was de
geschiedenis van de familie te bestuderen. De eerste keer dat ik in Hongarije was
met mijn auto, dat was in 1954, ontdekte ik de graven van de voorouders, waar de
Hongaren het bestaan niet van kenden. Ik was er naartoe gegaan met de gedachte:
daar moet het ongeveer zijn, maar ik zal er niets meer vinden. Maar ik ontdekte
werkelijk de twee grafstenen, die men dan opnieuw rechtgezet en opgepoetst heeft.
Ik heb me dus speciaal beziggehouden met de jeugdwerken en ik ben daarover in
'59 een boek begonnen: een tematische, analytische lijst, want het is een boek
geworden met de beschrijving van de manuskripten en de studie over het handschrift,
enz. Ik heb daar veel
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materiaal bij gedaan over de jeugd, alles wat de jonge Bartók gestudeerd had, alles
dus wat ik terug had kunnen vinden. Ik heb dat boek drie keer herschreven en kwam
er voor de derde keer mee klaar in '69. In '73 is het dan verschenen.
Er zijn ook anderen die over Bartók hebben geschreven. U bent in uw oordeel over
hen niet erg mild.
Soms. Ik moet zeggen dat er bij zijn die erg geromanceerd hebben; bijvoorbeeld de
Franse biograaf Serge Moreux - hij is helaas dood, de man -, die een echte roman
heeft geschreven. Dat is niet ernstig: die spreekt van uitvoering van werken die er
op dat ogenblik nog niet waren. Dan is er het boek van die Amerikaan, Hoilsey
Stevens, dat voor zijn tijd zeer goed is. Een kollega van mij hier op het archief - die
ik naar hier doen komen heb - heeft een boek geschreven dat goed is van Hongaars
standpunt uit, maar dat ik internationaal gezien onvoldoende vind.
Het beste vind ik het boek dat een Pool geschreven heeft, een zekere Zielinsky.
Dat is bij Atlantis ook in het Duits verschenen. Daar staan biografische gegevens in
die niet juist zijn, maar wat hij over de muziek zegt, is zeer juist.
Hetgeen meestal aan de oude boeken ontbreekt, is dit: ze zijn niet op de hoogte
van Bartóks kennis van de volksmuziek, zij begrijpen de rol niet die de volksmuziek
in Bartóks leven en werk gespeeld heeft. Bartók heeft mij zelf op het spoor gebracht
met twee, drie uitspraken. Ik heb hem eens schriftelijk gevraagd wat voor hem het
belangrijkste was: kompositie of volksmuziekstudie. Hij antwoordde mij: ze hebben
allebei dezelfde betekenis.
De volgende keer dat ik hem gezien heb, zeg ik tegen hem: ‘Men spreekt zoveel
van uw kwartetten - dat is zijn beste werk - en men zegt dat daar volksmuziek in te
pas komt; ik beken u eenvoudig dat ik het niet merk. Kunt gij mij dat niet uitleggen,
opdat ik u beter zou begrijpen?’
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Toen heeft hij me geantwoord: ‘Gij zijt zeer eerlijk, gij bekent dat gij de zaken niet
kent, de anderen menen allemaal dat zij het kennen. Maar ik kan u dat niet uitleggen.
Zolang ge niet alle volksmuziek kent of gezien hebt, die ik geslikt heb - hij gebruikte
het woord geslikt -, zult ge me nooit volledig begrijpen of er wijs uit raken. En ge
moet het niet in boeken zoeken, zelfs niet in de mijne: ge moet het in werkelijkheid
horen, ofwel de opnamen die ik gemaakt heb, ofwel ter plaatse gaan, in de dorpen
zelf.’ Ik dacht dat het overdreven was. Ik heb daar jarenlang voor stilgezeten, maar
zodra ik hier in het land kon komen, ben ik beginnen rond te rijden om te gaan
luisteren in de dorpen en bij de mensen. Ook de opnamen van hem heb ik beluisterd
en ik ben er geleidelijk in gekomen. Toen ik hier dan woonde, ben ik in Roemenië
de tocht gaan doen die hij daar gedaan had, ik zeg niet overal natuurlijk, maar in
Maramures, dat het meest karakteristieke voor hem was. Daar ben ik door de dorpen
gegaan, ben er gebleven, heb er geluisterd en nagezien, heb de dansen gehoord en
de mensen bezig gezien en heb met de mensen gepraat en zo. Ik ben daar dagen
geweest, heb er veel honger geleden en veel vlooien gehad ook!
Voor de goeie zaak moet je natuurlijk iets over hebben, al waren het vlooien!
Ja, maar ik ben zeer rijk aan ervaring teruggekomen. Ik heb dan hetzelfde in Slovakije
gedaan. Daar heb ik het geluk gehad een plaats terug te vinden waar men niets meer
over wist en waar, zoals ik had ontdekt, Bartók zes maanden verbleven had. Ik heb
daar een oud vrouwtje teruggevonden die nog meid was geweest in het huis waar hij
gewoond had. Die heeft mij wegwijs gemaakt waar ik nog afstammelingen van die
familie kon vinden. Die mensen hebben mij nog veel inlichtingen kunnen geven en
mij op het spoor brengen van zekere zaken. Die plaats was zeer belang-
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rijk, want daar had hij de volksmuziek voor het eerst ontdekt.
Bartók. Mag ik zeggen, de vierde grote B in de muziek: Bach, Beethoven, Brahms,
Bartók?
Wel, ik vind dat een nogal gemakkelijke, journalistieke afkorting of uitdrukking, ik
weet niet hoe ik het zou moeten zeggen...
Maar een duidelijke vraag!
Ja, maar ik geloof er niet aan, want ik denk dat Bach en Beethoven toch nog altijd
een trapje hoger staan dan Bartók. Wat Brahms betreft, daar zou wel iets over te
zeggen zijn: de vier symfonieën van Brahms zijn meestal misschien beter dan de
orkestwerken van Bartók, hoewel De wonderbare mandarijn en een deel van de vier
orkeststukken toch kapitaal werk zijn. Maar wanneer het gaat om kamermuziek, om
de kwartetten, dan heeft Bartók beslist Brahms overvleugeld. En met de enkele
liederen die Bartók heeft geschreven, zou hij het misschien ook kunnen halen. De
pianomuziek is natuurlijk een kwestie van smaak. Als u houdt van de volgrepige en
zeer grote romantische klaviermuziek, dan is Brahms de man, maar als u houdt van
zeer moderne klank en van preciesheid, van een Bachmentaliteit in de muziek, op
bepaalde ogenblikken zelfs van die van Beethoven, dan heeft Bartók weer toch wat
te zeggen. En ik vraag me af of het zeer beroemde vioolconcerto van Brahms, dat
Bartók hoger stelde dan zijn vioolconcerto, door de volgende generatie niet met dat
van Bartók gelijk zal worden gesteld. Voor die vergelijking zou misschien wat te
zeggen zijn, maar niet wat Bach en Beethoven betreft. Trouwens, als men zegt: Bach,
Beethoven, Brahms, is men er al bepaald naast, want Brahms met al zijn grote waarde,
met zijn genialiteit zelfs, is geen Bach of Beethoven.
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Goed, laat ik mijn vraag, een meer moderne toets geven: Bartók is qua muziek een
van de drie grote scheppers van deze tijd. Wie zijn de andere twee?
Dat heb ik tamelijk vroeg gedacht en ik heb de indruk dat zeer velen dat ook denken.
De andere twee zijn natuurlijk Schönberg en Stravinsky: Schönberg die het
chromatisme heeft doorgetrokken tot de dodecafonie, het 12-tonig stelsel, de absolute
verwijdering van alle tonaliteit; en Stravinsky die altijd de syntese heeft gemaakt
van alles wat voor hem en na hem gekomen is, want hij heeft tenslotte ook het
dodecafonische stelsel en zelfs gedeeltelijk de seriële muziek, die daaruit ontstaan
is, op het einde van zijn leven aangenomen. Hij heeft alles gedaan - en dat is werkelijk
het kenmerk van de genialiteit van Stravinsky - hij heeft iets kunnen doen dat niemand
anders zou hebben kunnen doen. Het is onbegrijpelijk hoe dat op zo een fantastische
manier gelukt is. Men zal er ooit toe komen te zeggen dat hij een van de grootste
genieën is die ooit in de muziek verschenen zijn. De kwaliteiten van Bartók zijn
daarentegen de menselijke warmte, die uit de diepte van zijn gevoelens ontstaat en
dan de vitaliteit, die hij ontleende aan de volksmuziek. Die zullen Bartók beslist een
blijvende waarde geven.
Het gaat hier vandaag naturlijk speciaal over Bartók. Is hij een wonderkind geweest
à la Mozart?
In zekere zin, maar zo zijn er dan toch veel wonderkinderen geweest. Hij heeft het
nadeel gehad dat hij geen muzikale opvoeding heeft gekregen; hij heeft tot zijn 13de
jaar moeten wachten eer hij een leraar kreeg. Maar intussen had hij al van zijn 9de
jaar af gekomponeerd. Toen hij nog maar anderhalf jaar was en dus nog niet kon
spreken, manifesteerde hij al een zekere begaafdheid: als zijn moeder kleine
pianostukjes speelde, liet hij door tekens al merken dat hij daartussen een onderscheid
maakte: hij liet blijken welke

Joos Florquin, Ten huize van... 13

262
hem aanstonden en welke hij niet graag hoorde. Als kind had hij dus een zekere
begaafdheid, maar ik zou hem daarom toch geen wonderkind durven noemen. Dat
had het geval kunnen zijn had hij, gelijk Mozart, een vader gehad die hem op zijn
vijfde jaar reeds les zou hebben gegeven en hem dus zou hebben gevormd.
In het geheel genomen heeft hij geen gelukkig leven gehad?
Bepaald niet. Hij is zijn hele leven ongelukkig geweest. Daar kan ik alles niet over
vertellen, omdat er nog teveel mensen leven die daarbij betrokken zijn geweest, maar
ik kan wel iets zeggen, dat misschien alles resumeert: toen zijn moeder gestorven
was, heeft hij zich de dag van de begrafenis de hele dag opgesloten. 's Avonds is hij
naar beneden gekomen, heeft in het duister bij zijn zuster gezeten en is tegen haar
beginnen klagen. Dat is de enige keer in zijn leven geweest dat hij konfidenties heeft
gedaan, want Bartók heeft zich nooit, nooit uitgesproken. Zijn beide vrouwen hebben
me verteld dat ze nooit geweten hebben wat er in zijn ziel omging of in zijn binnenste
gebeurde. Aan zijn zuster heeft hij toen gezegd dat hij nooit een gelukkige dag in
zijn leven gekend had. Dat was misschien een beetje overdreven geformuleerd, want
hij heeft toch gelukkige uren gekend, sukses soms ook. Ik heb hem trouwens enkele
keren zien glimlachen, iets wat hij zelden deed. Maar het wijst er toch op dat hij zich
altijd ongelukkig gevoeld heeft. Kort nadat zijn moeder gestorven was, is hij
uitgeweken naar Amerika omdat hij helemaal ontredderd was door de toestand in
Europa. Ginder heeft hij de ongelukkigste tijd van zijn leven gekend en hij is daar
gestorven, juist op het ogenblik dat er een beetje sukses ging komen. Toen men hem
naar het hospitaal vervoerde, heeft hij alleen gezegd: Het is droevig te moeten
weggaan als uw koffers nog vol zijn. Hij was zich er dus van bewust dat het einde
even troosteloos was als het begin en heel het leven was geweest.
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U hebt daarnet het woord volksmuziek, laten vallen in verband met Bartók; die
volksmuziek heeft in de komposities van Bartók een grote rol gespeeld. Is de aard
van die invloed te bepalen?
Ja, ze is de grote liefde geweest van Bartók. Wanneer hij bedroefd was, of zich
opsloot, of niet te zien was, dan was hij altijd bezig met volksmuziek. Maar de aard
ervan bepalen is zeer moeilijk, want Bartók is een uniek geval. Er is geen tweede
komponist bij wie de volksmuziek zo'n rol gespeeld heeft. En dat is juist zo moeilijk
om te bepalen: hij heeft geen volksmuziek gebruikt. Hij heeft soms wel eens
volksmuziek bewerkt, maar in zijn grote komposities heeft hij nooit volksmuziek
gebruikt. Er is wel een citaat te horen in het Concerto voor orkest, maar de vraag is
of hij het zelf geweten heeft; ik denk eerder dat het onbewust is gebeurd want hij
wilde niet citeren. Hij heeft altijd geprobeerd de geest van de volksmuziek, het vitale
element ervan, zekere wendingen, zekere ritmen, de oerelementen van de muziek
die in de volksmuziek aanwezig zijn, in zijn muziek over te brengen. Dat is het grote
probleem geweest van heel zijn leven: die geest, die elementen, die oerelementen
van de muziek samenbrengen met zijn eigen verworven moderne techniek. Hij is
daarmee begonnen in 1907, ik heb het manuskript van zijn eerste poging en daar
staat 1907 op. Het heeft geduurd tot in 1920 eer hij een valabele oplossing heeft
gevonden. Tevoren kan men altijd zien dat volksmuziek en moderne techniek naast
elkaar staan. Op het ogenblik dat hij een element van de volksmuziek voorstelt, of
een moment dat er op geïnspireerd schijnt of daaruit voort schijnt te komen, dan is
de moderne techniek er niet; als die er wel is, dan is de volksmuziek er niet. Ze staan
altijd parallel naast elkaar. En dan ziet men dat hij het met geweld begint te beproeven
in de jaren '16-'17, in '16 vooral. Die pogingen zijn altijd muzikaal geslaagd maar
toch nog niet
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met bevredigend resultaat. Tot hij ineens in 1920 met zijn Improvisaties het resultaat
vastheeft. Van dan af gaan de twee altijd samen, niet alleen naast elkaar, maar in
elkaar: het is een soort osmose van het ene element in het andere. Dat heeft geen
enkel toondichter ooit gekund. Men moet vooral niet zeggen dat Bartók een nationaal
toondichter is, dat hij een Hongaars toondichter is. Hij is Hongaar van nationaliteit,
hij is Hongaars toondichter gelijk Debussy Frans toondichter is en Bach Duits
toondichter, maar ge kunt van hun muziek niet zeggen dat zij uitsluitend dat geven
en dat alleen voorstellen. Er is een Duitse basis die ge bij Bach vindt, maar verder
is er in zijn werk evenveel Italiaanse en Franse muziek aanwezig als Duitse. Zo is
er ook bij Bartók een grondslag die men meestal terugvindt en die een zeker Hongaars
karakter bezit. Maar daarop zijn geënt: Roemeense elementen, Arabische elementen,
Slovaakse elementen, elementen die hij ontleent aan de Oekraïners, enz. Zelfs Turkse
invloed is er soms. Als zijn Vioolconcerto b.v. begint, dan hoort ge daar akkoorden:
ploem, ploem, ploem; dat is een Roemeens element. De Roemenen noemen dat
‘zongora’, dat is een Hongaars woord dat ze in Transsylvanië hebben overgenomen
en dat wil zeggen: piano. ‘Zongora’ voor hen is iemand die daar zit met op zijn knieën
een viool waarop drie snaren staan. Hij heeft dus altijd drie noten en die pitst hij zo:
ploem, ploem, ploem, zonder veel afwisseling. Daarop speelt hij een primas, zoals
ze dat noemen, melodieën. Welnu, de melodie die in dat Vioolconcerto in het begin
komt, is een zuiver Hongaarse melodie, een van de meest typische Hongaarse
melodieën die Bartók ooit geschreven heeft. Dat is een voorbeeld van vermenging.
En dat is voortdurend gebeurd. Als ge het slot neemt van zijn groots werk, van de
grootste muziek die hij ooit geschreven heeft, nl. Muziek voor snaren, slagwerk, en
celesta, dan krijgt ge in de finale een verheerlijking, een apoteose van de volksdans.
Dat begint met een Bulgaars ritme, daarna
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komt iets Hongaars, dan Roemeens en dan komt plotseling iets algemeen Slavisch,
dan is het weer Hongaars en zo volgt dat altijd maar, het een op het ander. Het is
allemaal zo gekneed en zo verwerkt dat wij alleen als specialisten die zaken er uit
kunnen halen en zeggen: dat is die atmosfeer en dat is die; maar altijd is ze niet
helemaal zuiver, er zitten altijd elementen van het een in het ander.
Waarin onderscheidt het autentieke volkslied zich van het onechte volkslied, dat wat
u in uw boek de magyar nóták noemt?
De maygar nóták is wat Bartók noemde een populair kunstlied. Dat zijn liederen die
gemaakt zijn door amateurs, doorgaans uit de hogere burgerij of zelfs uit de adellijke
kringen, en die dan gearrangeerd worden door mensen die daarvoor betaald worden.
Dat noemt men mayar nóták: dus een populair kunstlied. Dat is totaal verschillend
van het echte volkslied, want het echte volkslied is het volkslied dat leeft bij de
boeren. Het echte volkslied is funktioneel, is gehecht aan een gebruik. Nu de evolutie
bij de boeren zelf ook gekomen is, raakt die funktie grotendeels verloren. Maar toch
niet overal. In Slovakije b.v. is het volkslied nog grotendeels funktioneel op het
platteland. Als ge daar een huwelijksfeest bijwoont, zult ge er minstens 25
verschillende liederen horen en elk van die liederen hoort bij een bepaald moment.
Het moment dat ze de bruid de rokken aandoen, het moment dat de haren gedaan
worden, het moment dat de bruid de kap of kroon opzet. Er zijn zelfs speciale liederen
die gezongen worden de dag tevoren, wanneer de bruidsmeisjes de kussens keuren
die de bruid meeneemt, het aantal kussens dat ge hebt, geldt daar als de grote rijkdom
en bij het keuren worden die schoon bevonden en geloofd. Er zijn liederen voor het
ogenblik dat het meisje afscheid neemt van vader en moeder, wanneer ze de zegen
vraagt, ge hebt de liederen die ze zingen wanneer
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ze naar de kerk rijden, ge hebt de liederen als ze terugkomen. En dan hebt ge natuurlijk
de massa liederen die gezongen worden als men feestviert. Dat duurt drie dagen en
drie nachten, hier in Hongarije ook nog altijd. Het eten wordt gestoofd in grote ketels,
maar iedereen heeft iets meegebracht zodanig dat er eten genoeg is. Natuurlijk geeft
de vader ook wat: hij heeft b.v. verschillende kalveren of een koe geslacht en
verschillende zwijnen en hij heeft drie, vier vaten wijn staan. Naarmate ze dronken
worden, vooral dan in de nacht, zingen ze liederen die heel plezierig zijn - om een
eufemisme te gebruiken -, tamelijk obsceen zelfs. Maar ze vinden dat allemaal
gewoon, daar zien ze geen kwaad in. Die bestaan bij de Hongaren trouwens ook nog,
want ook de Hongaren heben een heel deel van de huwelijksliederen bewaard. Die
lustige liederen - ik zou er wel een 20-tal kunnen aanhalen waarin zeer veel details
van fysieke aard staan - zijn ook hier op het echte platteland nog altijd in gebruik.
In verband met Bartók wordt vaak de naam geciteerd van wat ik normaal zou
uitspreken Kodály, maar ik heb ondertussen gehoord dat moet worden gezegd ‘Kodaj’.
Wie is hij en welke rol heeft die man gespeeld in het leven van Bartók? Een vrij
belangrijke rol in elk geval.
Niet alleen in het leven van Bartók maar laten we maar zeggen in de Hongaarse
kultuur. Kodály is anderhalf jaar jonger dan Bartók. Kodály komt uit een familie
waarin hij een intellektuele opvoeding meekreeg, deed schitterende studies aan het
gymnasium en is dan naar de universiteit van Boedapest gegaan.
Bartók komt niet uit een intellektueel milieu?
Jawel, uit een kleiner intellektueel milieu. De vader van Kodály was maar stationschef,
maar in dat huis werden boeken gelezen, veel meer dan bij Bartók. Eens dat vader
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dood was, moest moeder Bartók voor den brode werken en zo kon ze zich met de
kinderen niet veel bezighouden. Kodály is naar de universiteit kunnen gaan en hij
heeft, omdat hij ook muzikaal begaafd was, er als avondstudie het conservatorium
bij genomen; hij heeft er dan ook vijf jaar over moeten doen. En net als aan de
universiteit was hij ook daar een schitterend student. Het typische van zijn geval was,
dat hij zijn doctoraatstesis gemaakt heeft over de strofenbouw van het Hongaarse
volkslied en dat er aan de universiteit geen enkele professor was die zijn promotor
kon zijn. Ze hebben de tesis zo moeten aanvaarden. Kodály was dus goed op de
hoogte en dat kwam omdat hij van jongs af in het volkslied zat. Hij hoorde de meiden
zingen, hij hoorde de kleine Slovaakjes op school zingen en dat interesseerde hem.
Daarbij had hij een stemmeke dat niet kwaad was - Bartók had een stem als een
gebarsten ketel -, en als er familie op bezoek kwam, zong hij en kreeg daar altijd een
paar centen voor. Kodaly heeft dus van meet af aan de rechte weg gevonden, hij
heeft zich afgewend van het amateurisme van de 19de eeuw, hij heeft als student aan
de universiteit al ingezien dat de volkslied-Forschung gebaseerd moest zijn op
wetenschappelijke grondslag. Dat heeft men in de 19de eeuw nooit gedaan. En het
is een publikatie van hem, die Bartók in 1905 heeft gelezen, die Bartók de weg heeft
doen vinden. Want Bartók was dan al een jaar aan het zoeken en hij was ontevreden
met zijn resultaten. Hij voelde dat het dat niet was, dat het smakeloos was, dat het
allemaal werk was dat al gedaan werd en dat het geen vooruitgang betekende. En in
die publikatie van Kodály ontdekt hij ineens dat er een wetenschappelijke weg bestaat.
Hij is onmiddellijk naar Kodály gegaan en Kodály heeft hem ingelicht hoe hij het
deed en hoe het gedaan moest worden en ze zijn dan samen aan het werk gegaan.
Het is dat tweemanschap dat eigenlijk de Hongaarse kultuur helemaal ondersteboven
heeft gegooid en de nieuwe
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toestand in het leven heeft geroepen. Maar men moet zeggen dat Kodály de hoofdrol
gespeeld heeft.
Hoewel men later Kodály tegen Bartók heeft uitgespeeld.
Dat is altijd zo met discipelen. Discipelen proberen de ene meester uit te spelen tegen
een andere. Maar dat is niet gelukt. Trouwens, Bartók heeft altijd toegegeven als er
meningsverschil was tussen hen beiden omdat hij - dat heeft hij mij trouwens zelf
gezegd - Kodály als de verstandelijk meerdere heeft erkend. Kodály had het intellekt,
het vernuft maar Bartók had de intuïtie van het genie. Bartók deed geweldige vondsten
waar Kodály verbaasd over stond, maar die Kodaly dan wel systematizeerde. En zo
werkten ze samen.
Kodály is groter als pedagoog dan als komponist?
Hij is een goed komponist, maar hij is meer een nationaal komponist: ge voelt dat
hij een zekere beperking heeft. Hij heeft me gezegd dat hij zijn kompositie heeft
opgeofferd voor de pedagogie, omdat hij wist dat het Hongaarse volk dat nodig had.
Want hij sprak altijd van het Hongaarse volk. Hij dacht dat hij het Hongaarse volk
vertegenwoordigde op intellektueel gebied. En ik denk dat het waar is.
U hebt daarnet het jaartal 1907-1908 uitgesproken als een belangrijk jaar voor
Bartók... Het aksent valt op Bargeloof ik?
Ja.
In dat jaar 1908 verscheen ‘14 Bagatellen’, waarvan u schrijft: ‘Met de Bagatellen
is voor de piano een nieuw tijdstip aangebroken.’ Waarom?
Tot op dat ogenblik kwam in de pianomuziek aan bod ofwel de zwoele romantiek,
die uit Brahms voortgekomen was, ofwel het overdadige chromatisme bij Skriabin,
ofwel
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hetgeen men het Franse impressionisme noemt maar dat volgens mij expressionisme
is, die kleurrijke, zeer schone vol klinkende pianomuziek van Debussy en Ravel.
Ravel is daar later wel van weggegaan, maar op dat ogenblik was het zo. En daar
stelt Bartók ineens een scherpe, koele, ontdane, geheel sobere klank tegenover, iets
gegrift als een... hoe zou ik zeggen, een droge naald. Die klank wordt ineens dun.
Dat zijn soms maar twee regels, zoals bij Bach. Hij vindt daar terzelfder tijd een
nieuw harmonisch stelsel voor zichzelf, dat tot geweldige konsekwenties voor hem
geleid heeft: een doorbreken van de oude tonaliteit, van de gewone diatonische
tonaliteit. Hij brengt er buiten-diatonische klanken in, dus chromatische tonen, en
daarbij verschijnen bij hem de oude modussen die hij ontleend heeft aan de
volksmuziek. Dat is een nieuwigheid in de muziek waar ge op dat ogenblik nergens
anders een ekwivalent van kunt vinden. Dat heeft lang nagewerkt bij hem en daaruit
is zijn pianostijl ontstaan. Men neemt aan dat hij de klaviermuziek van deze tijd heeft
geschreven. Dat is, naast zijn kwartetten, het meest karakteristieke element dat hij
bijgebracht heeft in de moderne muziek.
‘Allegro Barbaro’ is een titel die voor velen als het ware het kenmerk is van de muziek
van Bartók. Is dat ook zo voor u?
Nee, bepaald niet, dat is een grote vergissing en Bartók heeft daar zelf schuld aan.
Hij had in 1911 een allegro geschreven en om zich wat lustig te maken over Franse
critici die het jaar tevoren, toen hij in Parijs werken van hem en van Kodály gespeeld
had, gesproken hadden van ‘die jonge Hangaarse barbaren’, noemde hij zijn werk
Allegro Barbaro. Maar daar is bepaald niets barbaars aan, zeker niet als men het
Bartók heeft horen spelen. Hij deed dat zeer vlug en licht als een allegro. Dat is
eigenlijk een soort mystificatie geworden: iedereen heeft er in geloofd
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en men heeft dat meestal ook zo gespeeld. Daar is zelfs in Amerika een popbewerking
van gekomen met als titel De barbaar. En ik moet ook zeggen dat het zeer barbaars
is gespeeld, met veel lawaai en andere barbaarse dingen. Maar het werk van Bartók
heeft eigenlijk met barbaarsheid niets te maken. Allegro Barbaro is wel te waarderen
als de laatste schakel of de laatste uiting van de vernieuwing, die door de Bagatellen
in zijn werk was ingetreden.
Men noemt Bartók. de grootmeester van het kwartet. Op welke gronden steunt die
uitspraak?
Wel, het is algemeen bekend dat de laatste kwartetten van Beethoven in de
romantische 19de eeuw en zelfs in het begin van de 20ste eeuw, bij niemand een
voortzetting hebben gevonden: men heeft zich altijd gehouden aan de middenperiode
van Beethoven. Men is ook nooit in die geest verdergegaan, men is werkelijk blijven
staan. Ook de kwartetten van Debussy en Ravel, die op zichzelf wonderschone muziek
zijn, hebben als kwartet toch eigenlijk geen vernieuwing gebracht. Vanaf zijn eerste
kwartet staat Bartók daar als een werkelijke voortzetter van Beethoven, met heel
nieuwe karakteristieken, met echt kwartetspel dat in de geest van Beethoven verder
werkt en dat in de volgende kwartetten immer verder en verder gaat, zodanig dat
men de reeks van de zes kwartetten van Bartók als één van de hoogtepunten van de
eerste helft van de 20ste eeuw noemt. En ook dat die kwartetten als voorbeeld van
kwartet aangegeven worden. Ik heb zelfs zeer dikwijls gemerkt dat heel jonge
komponisten van nu, die zeer vooruitstrevend zijn en de voorgaande periode natuurlijk
helemaal verwerpen zoals dat meestal gebeurt, nog een zeker respekt hebben voor
de kwartetten van Bartók. En als ze van kwartetten spreken, die nu geschreven
worden, zeggen ze: ‘Het heeft geen zin, sinds Bartók zijn zes kwartetten geschreven
heeft, kan men
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niet verder gaan of moet men iets heel anders zoeken.’ Ik denk dat daar de uitleg
voor de zaak ligt.
Een ander kapittel weer. Bartók heeft muziek voor drie toneelstukken geschreven en
van die drie stukken is het libretto minderwaardig.
Het libretto van het tweede vond Bartók zelf tamelijk slecht op het einde van zijn
leven. Ik heb hem meermaals horen zeggen dat dat werk hem niet voldeed.
Welk werk was dat?
De houten prins. Hij heeft een paar keer gezegd: ‘Petroesjka van Stravinsky, dat is
toch nogal wat anders, zowel als libretto dan als muziek.’ Aan het libretto van de
eerste opera. De burcht van hertog Blauwbaard, geeft de muziek een zin want op
zichzelf is dat libretto tamelijk zwak, tamelijk duister, zonder oplossing bijna. De
Blauwbaard-legende, zoals De Pillecyn ze b.v. heeft bewerkt, is heel wat anders. Dat
heeft een prachtige zin, heeft zijn ondergrond en gaat geleidelijk naar zijn einde toe,
in een zeer schone betekenis. Terwijl men bij de Hongaar niet weet waar men naartoe
gaat. De auteur heeft zeer duidelijk Ariane et Barbebleue van Maeterlinck willen
naschrijven en dat is hem niet gelukt. Trouwens, Kodály heeft verteld dat hij samen
met die librettist de première in Parijs had bijgewoond van Ariane et Barbe-bleue,
als opera van Paul Dukas dan; toen ze buitenkwamen, zei de librettist tegen hem:
‘Dat ga ik in het Hongaars schrijven.’ Kodály heeft daarop geantwoord: ‘Dan zal ik
daar de muziek bij schrijven.’ Maar toen het libretto klaar was, voelde Kodály, die
literaire zin had, er niets meer voor en hij heeft het laten vallen. Bartók heeft het bij
hem gevonden en gezegd: ‘Ja, dat past juist voor mij.’ Bartók was niet zeer literair
gevormd: als het onderwerp hem maar iets zegde, dan ging hij op weg. Het
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is trouwens zijn muziek die een betekenis aan dat werk gegeven heeft.
De houten prins is een tamelijk onhandig sprookje, waar niet veel over te vertellen
valt. En wat betreft De wonderbare mandarijn, dat is geschreven door een
boulevard-literator, een man die dacht daarmee sukses te halen bij de Ballets russes,
maar die hebben dat niet eens in aanmerking genomen. Die tekst is dan hier
verschenen en men heeft hem aan Bartók voorgelegd omdat hij met De houten prins
zeer veel sukses had gehad, maar dat sukses lag aan de muziek en vooral aan de
mooie uitvoering, aan het ballet. Bartók zocht naar een nieuw onderwerp maar hij
voelde niets voor De wonderbare mandarijn. Na enkele maanden heeft hij er wel
een mogelijkheid in gezien en dat kwam door zijn ideologie: hij zag daarin de triomf
van de liefde. Maar het libretto moest veranderd en uitgezuiverd worden. Hij heeft
de inhoud teruggebracht tot twee protagonisten, de mandarijn en het meisje, en dan
drie nevenspelers, de drie boeven; de andere personen daarrond zijn er allemaal
uitgegaan. Hij zag daarin dus de triomf van de liefde en hij was juist op dat ogenblik
in zeer getroubleerde toestand op dat punt. Hij heeft daar, om het Franse woord te
gebruiken, een défoulement van zijn gevoelens in gezocht en dat is hem gelukt. Hij
heeft er een magistrale muziek voor geschreven, een muziek waarin hij zich volkomen
heeft gereveleerd en waarmee hij ineens de grote Bartók was. Hij heeft zich in dat
werk gereveleerd zoals Stravinsky het in Le sacre du printemps heeft gedaan.
Het is ook algemeen erkend als een mijlpaal in zijn kunst.
Ja, als een mijlpaal in zijn werk. Van dan af stond hij op een grote hoogte, die hij
nooit meer verlaten heeft.
De ‘Eerste sonate voor viool en piano’ is één van de
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moeilijkste en meest veeleisende werken van Bartók. Daar is in Parijs wat mee te
doen geweest, geloof ik.
Dat werk is werkelijk zeer moeilijk. Ik heb daarstraks vermeld dat Bartók in 1920
in de Improvisaties zijn stijl had gevonden, waarin volksmuziek en moderne muziek
eindelijk verenigd waren en evenwaardig vooruitschreden, helemaal verenigd, in
elkaar volledig ingedrongen. En dat is in de Eerste vioolsonate tot grote rijpheid
gekomen. Hij heeft daar zijn klaviervirtuositeit op grote wijze laten gelden, maar hij
heeft in dat werk ook een nieuwe stijl gebruikt voor de viool, een nieuwe techniek,
die hij eigenlijk ontleend heeft aan de Poolse komponist Karol Szymanowski, van
wie hij in 1921 een werk had bestudeerd dat voor hem inderdaad een openbaring
was. De eerste sonate was eigenlijk geschreven voor de Hongaarse violiste Jelly
Arányi, een nicht van de grote Duitse violist Joachim. Die had gedurende de oorlog
in Engeland verbleven, was in 1920 naar Hongarije gekomen en had Bartók gevraagd
of hij met haar samen recitals wilde geven. Hij heeft dan met haar in 1922 inderdaad
recitals gegeven in Engeland en in Frankrijk. De eerste uitvoering had plaats in
Londen, maar een maand later volgde Parijs waar in het kleine zaaltje van le Vieux
Colombier een uitvoering plaatshad, hoofdzakelijk voor musici. Daar was aanwezig
Stravinsky en heel de groep van de zes, de jongeren Ravel, Szymanowski, Milhaud,
Falla, eigenlijk de fine fleur van de Europese muziek. Het was een moeilijke
uitvoering; Ravel bood zich aan om de bladzijden om te draaien aan de piano bij
Bartók en Poulenc deed het bij Jelly Arányi. De eerste vrouw van Bartók heeft mij
verteld, dat haar man er erg trots op was geweest dat die twee groten dat gedaan
hadden.
Het was alleszins een soort erkenning.
Een erkenning, ja. Ravel was zeer opgetogen met dat werk,
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Stravinsky vond het derde deel, omdat het zo geweldig ritmisch was, buitengewoon.
Bartók had een geweldige indruk op hem gemaakt en hij heeft dat trouwens aan
Bartók gezegd. Hij heeft Bartók de volgende dag uitgenodigd - dat heb ik nog nooit
ergens geschreven - hem te komen bezoeken in zijn studio, bij Pleyel. Stravinsky
heeft al de slaginstrumenten die hij daar had staan (er bestaat een portret van
Stravinsky met zijn slaginstrumenten) aan Bartók getoond en gezegd dat hij daar op
experimenteerde alvorens ze te gebruiken. Toen Bartók terug thuiskwam in Boedapest,
is hij hier bij een muziekhandelaar geweest en heeft ook zo een stel slaginstrumenten
gevraagd, die hij een tijd thuis heeft gehouden om er allerlei proefnemingen op te
doen. Daarvan ziet men de resultaten in zijn latere werken, vanaf '26.
De periode 1927-1936 is wel de grootste periode in het leven en de kunst van Bartók.
Daar is ook te situeren het hoogtepunt van zijn oeuvre: ‘Muziek voor snaren, slagwerk
en celesta’. Waarom is dat een hoogtepunt?
Ik denk dat het begint in 1926, want het is in dat jaar dat hij, na een tijd stilzwijgen,
zijn grote klavierstukken, zijn eerste klavierconcerto geschreven heeft. Het jaar '26
is werkelijk één van de markantste jaren in zijn leven geweest. Van dan af staat hij
op dat hoge niveau en in 1936 heeft hij inderdaad het schoonste werk geschreven,
namelijk zijn Muziek voor snaren, slagwerk en celesta. Ik zou ook '37 als einddatum
niet durven stellen want ik vind dat hij op dezelfde hoogte gebleven is, maar er is
dan een zekere sereniteit in zijn muziek gekomen, die hij vroeger niet bezat. Het is
om die sereniteit dat velen zeggen dat die werken niet meer zo interessant zijn als
die van tevoren. Dat is eigenlijk een vergissing. Want het is niet om de stootkracht
die een muziek bezit dat ze mooi is. Indien de stootkracht moest tellen, zouden we
aan de werken van Mozart niets
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hebben: Mozart heeft nooit stootkracht, maar hij is overtuigend door de schoonheid
van zijn muziek en door de innerlijke sereniteit, zelfs als het drama is. Zo is het bij
Bartók ook geweest. Het Divertimento b.v. wordt beschouwd als type van zijn
sereniteit; en daarvan wordt dan gezegd: ja, dat is toch niet meer zo krachtig. Maar
de middenbeweging is toch een verschrikkelijk drama, omdat geheel de
oorlogspsychose daar in één keer tot uiting komt: dat is in de hoogste mate
aangrijpend. In de finale krijgt men natuurlijk een opgeluchte muziek, een muziek
van de serene kunstenaar. Maar al heeft Bartók de sereniteit in zijn muziek bereikt,
tot de sereniteit van zijn innerlijke gevoelens is hij nooit gekomen, zelfs op het einde
van zijn leven niet. Dat kon niet. Hij is altijd een mens geweest die inwendig
verscheurd was, maar die dat beheerste.
Hiermee hebt u niet gezegd waarom ‘Muziek voor snaren, slagwerk en celesta’ zo
belangrijk is.
Dat is een werk waarin hij ineens, laten we zeggen de syntese heeft gegeven van al
zijn krachten en waar hij een uiting heeft gevonden voor iets nieuws als klank. Hij
heeft daar de incantatorische kracht van de muziek in de hoogste mate laten gelden
door het slagwerk en de snaren op een speciale manier te gebruiken. Het is bij dat
werk, kan men zeggen, dat zeer veel jonge toondichters van deze tijd hun
aanknopingspunt hebben gevonden. Want ook zij werken met incantatorische klank,
die bijna buiten de muziek gaat. De delen van dit werk zijn zeer verschillend. Het
eerste deel b.v. is een fuga, die zonder versterking van het instrument, alleen door
de intensiteit van de bewerking, naar een hoogtepunt gaat, zich omkeert, terugkeert
tot stilte en op het einde samenkomt tot één enkele noot. Het tweede deel daarentegen
is een spel van antitesen tussen de verschillende groepen van het orkest. Dan komt
de langzame beweging, die soms hallucinerend is door haar suggestie die ze haalt
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uit geheimzinnige natuurgeluiden, die zich dan ineens oplossen in bruisende klanken,
gelijk die nog nooit waren voorgekomen bij Bartók. Dan gaat het weer terug naar de
volledige stilte. Eigenlijk is dat een nocturne. Bartók heeft vanaf 1926 in meer dan
één werk een nocturne geschreven en dat zijn misschien de meest karakteristieke
bladzijden in zijn muziek geweest en ook die waaruit de jongeren later het meest
geput hebben. Als slot, als vierde deel, komt dan de apoteose van de volksdans,
waarin alle mogelijke elementen van Bulgaarse, Arabische, Slovaakse, Hongaarse,
Slavische, Roemeense aard afwisselen met een predominantie op zekere ogenblikken
van het Hongaarse. Maar toch komt op het einde de zuivere musicus weer te
voorschijn, die zijn Bulgaarse tema ineens verbreedt tot een absolute muziek, waarbij
volksmuziek eigenlijk niets te zeggen heeft. Maar hij sluit dan weer met een ritme,
geïnspireerd door de volksmuziek.
Duidt u de meest karakteristieke delen, of een karakteristiek deel aan, waar wij even
naar zouden kunnen luisteren?
Als ge een typisch kontrastenspel wilt hebben, moet ge natuurlijk het tweede deel
nemen. Wilt ge de suggestie van de nacht, het nocturno, met zijn wonderbare geluiden,
met de scheppingskracht van geluiden, die Bartók bezat, dan moet ge het derde
nemen. Wilt ge de apoteose van de volksdans met zijn geweldige antitese tussen al
die verschillende elementen, die nochtans in een prachtige syntese zijn samengebracht,
dan moet ge het laatste deel kiezen, het vierde deel.
De ‘Cantata profana’ noemt u een magistraal werk. Het staat trouwens, meen ik, in
het spoor van Bach en ik geloof ook dat het het werk is waarvan Bartók het meest
hield.
Ja, daar hield hij het meest van. Ik vroeg hem eens waarom hij niets deed om zijn
werk te propageren. Hij antwoord-
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de: Dat is niet nodig, mijn werk is sterk genoeg om zich te verdedigen. Maar een
paar minuten nadien zei hij: Als ge iets kondt doen voor de uitvoering van de Cantata
profana, zou me dat veel genoegen doen.
Als vorm heeft de Cantata profana helemaal het voorbeeld van een Bachkantate
gevolgd, dat wil zeggen beginnen met koraal, daarna recitatief, solo, duo, sluiten met
koraal, enz. Maar hij heeft het op een moderne manier gedaan, hij heeft alles in één
geheel versmolten. Al die vormen zijn aanwezig en daarom kon hij dat cantata
noemen, een cantata profana.
Anderzijds is het volgens mij eigenlijk de inhoud die hem daar het meest heeft
aangetrokken, het meest bevallen heeft. Het gaat hier om een hymne aan de vrijheid,
zoals hij die zag: loskomen van al hetgeen ons omringt en al wat ons beklemt, vrij
leven in de natuur. Hij stelt dat voor met een legende, die hij gevonden heeft in
Roemeense kerstliederen. Roemeense kerstliederen zijn voor het grootste gedeelte
niet van religieuze aard, maar bevatten oude legenden, want het kerstzingen bij de
Roemenen is iets dat waarschijnlijk nog van vóór het kristelijke tijdperk komt. Dat
kerstliederen zingen is zoiets dat overeenstemt met hetgeen wij gekend hebben toen
wij kind waren, het nieuwjaarzingen. Dan gingen wij ook van huis tot huis, wij
zongen een liedje en wij kregen dan het een of ander. Zo gebeurt dat in Roemenië
ook.
Verschillende van die kerstliederen behandelen dezelfde legende maar Bartók
heeft er twee in elkaar gewerkt. Het gaat over een vader die negen zonen heeft aan
wie hij niets leert, die hij maar vrij rond laat lopen in veld en woud. Op zekere dag
zijn ze verdwenen. Ze komen niet meer terug, ze zijn op het spoor van het toverhert
gekomen en zijn ook toverherten geworden. Na lang wachten gaat de vader zoeken
en hij stoot op negen herten, zijn negen zonen. Daar hij jager is, wil hij onmiddellijk
een van die herten neer-
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leggen, maar daarop springt het grootste hert naar hem toe - dat is zijn oudste zoon
- en zegt: ‘Vader, schiet niet op ons, want dan zijn wij verplicht u te doden.’ De vader
begint te smeken: ‘Kom toch terug naar huis, als gij echt mijn kinderen zijt, want
moeder wacht op u en ze is zo ongelukkig.’ De oudste zoon antwoordt: ‘Vader, dat
is onmogelijk, wij kunnen niet meer terug. Ons lijf kan geen kleren meer dragen, wij
kunnen met ons gewei niet meer door de deur. Wij hebben de vrijheid gekozen en
blijven in de vrije natuur.’
Dat was juist Bartók zijn opvatting over vrijheid. Deze tegenzin tegen de moderne
maatschappij is natuurlijk tamelijk utopistisch, want wij kunnen er niet uit terug, wij
kunnen de vooruitgang niet tegenhouden, wij moeten daarin berusten. En dat is juist
wat Bartók niet wilde.
Maar het klopt anderzijds ook weer met zijn panteïstische opvatting. Bartók had
zo rond zijn 21ste jaar zijn geloof verloren. Ik geloof niet dat hij tevoren zeer gelovig
geweest is. Hij was een zeer brave, stille jongen, maar op zijn 21ste jaar is hij zo
ineens losgekomen, revolutionair geworden door het lezen van enkele bladzijden
van Nietzsche. Hij heeft zich dan voor ateïst uitgegeven, maar als men het goed
nagaat, is hij altijd panteïst geweest. Zijn dromerij in de natuur, zijn wandelen in de
natuur, zijn eerbied voor de natuur - hij verzamelde kevers, bloemen en zo meer dat wijst allemaal in dezelfde richting. Trouwens, alle nocturno's die in zijn muziek
voorkomen en die misschien de schoonste en diepst gevoelde bladzijden van zijn
muziek vormen, wijzen ook op die eenheid met de natuur, dus weer dat panteïstische
gevoel. Zijn laatste twee werken, of zelfs zijn laatste drie werken, bevatten werkelijk
bladzijden van zeer religieus gestemde aard, maar ook weer van een religiositeit die
meer op een algemeen panteïstische stemming wijst. Ik denk dat het in die zin is dat
men de Cantata moet verstaan en ook de ideologie van Bartók moet inter-
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preteren, een ideologie die wel ietwat beperkt is, maar die voor hem toch voldoende
was en zijn werk altijd op een zekere manier gevoed heeft.
Een typisch deel, een mooi voorbeeld uit deze ‘Cantata profana’?
Bijvoorbeeld het ogenblik dat de herten omgetoverd worden, wat met twee, drie
slaande wondere klanken in het orkest wordt aangegeven, dan volgt een recitatief
van het koor dat in brede tonen uiteengaat en opnieuw samenkomt. Het is een typisch
Hongaars recitatief.
In 1940 emigreert Bartók naar Amerika. Hij doet dat vrijwillig. Waarom?
Omdat Bartók bang was voor de toestanden die voor hem zouden voortvloeien uit
een eventuele bezetting door de nazi's die hij verwachtte. Hij had zich altijd zeer
scherp uitgelaten over het nazisme en over Hitler persoonlijk zelfs en ik zal niet
zeggen dat hij bang was, maar hij voelde dat hij in die atmosfeer niet kon werken.
Ik heb hem in die tijd een paar keren, ik kan niet zeggen verwikkeld gezien in die
zaken, maar tenminste gehoord dat daarvan sprake was, en ik heb kunnen konstateren
dat hij niet zeer normaal reageerde, dat hij werkelijk alleen op emoties reageerde en
dat zijn reaktie bijna abnormaal was als er over die dingen werd gesproken. Ik kan
goed begrijpen dat hij het nodig vond te emigreren maar daartoe de beslissing nemen,
was weer iets ergs voor hem, want Hongarije verlaten, dat was een stap van betekenis.
Hij aarzelde des te meer omdat Kodály, die rustiger was, beweerde dat hij niet
wegging. Die houding heeft Bartók doen blijven twijfelen, tot het laatste ogenblik.
Men heeft alleen vanuit Amerika hem ertoe kunnen brengen met te zeggen: ‘Ge moet
nu komen, want later zal er geen mogelijkheid meer zijn. Het zal voor u hier rustiger
zijn en na een jaar, als ge de toestand beter
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kent, kunt ge nog teruggaan.’ Dan heeft hij besloten het te doen.
Is hij in Amerika gelukkig geweest?
Volstrekt niet. Toen hij immers in Amerika aankwam, kwam hij daar in een land
waar de oorlogspsychose zich ook liet gelden en waar dus de mogelijkheden om zich
te doen kennen en zich te doen gelden, veel kleiner waren dan tevoren. Hij heeft daar
enkele koncerten gegeven en dat was geen echt sukses. Men verdoezelt dat meestal
in de boeken, in de biografieën. Maar werkelijk, het was geen sukses, in die mate
zelfs dat de impressario hem heeft medegedeeld dat, indien de kritiek niet beter werd,
men niet kon voortgaan nog iets voor hem te doen.
Dat kwam voort uit zijn gezondheidstoestand, denk ik, want ik heb reeds in '39
gemerkt dat hij niet meer zo mooi klavier speelde, niet meer zo zeker was, niet meer
zo slagvaardig was als in '37 en '38 bijvoorbeeld. Hij moet het zelf goed geweten
hebben, aangezien hij mij in '39 zelf gesproken heeft van reuma in zijn
rechterschouder, die hem het spelen bemoeilijkte. Hij speelde immers nog volgens
de oude teorie van Liszt, volgens dewelke de kracht van het spel uitgaat van de
bovenarm en van de schouder. Die kwaal moet zich wel laten gelden hebben.
Trouwens, ik heb in '39 - ik heb hem dat nooit gezegd - ook uit Frankrijk kritiek
gelezen die tamelijk negatief was. Men merkte dus overal dat er iets haperde. En
koncerten geven was het enige wat hij kon doen, aangezien hij weigerde
kompositieonderricht te geven. Hij heeft van allerlei universiteiten op dat stuk
voorstellen gekregen. Alle andere komponisten, als Hindemith, Schönberg, Milhaud
e.a., deden het en die hebben zich zeer goed uit de slag kunnen trekken. Maar hij
wilde niet. Hij wilde pianoles geven of zich bezighouden met volksmuziek; maar
pianoleraren en virtuozen waren er te over in Amerika, want Amerika is daarvan
altijd het
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land geweest. Anderzijds bestond er aan geen enkele universiteit een leerstoel voor
volksmuziek. Er waren wel universiteiten waar etnografie onderwezen werd, maar
volksmuziek niet.
Maar hij is in Amerika toch kreatief gebleven, want hij heeft er nog een groot werk
gemaakt, ‘Concerto voor orkest’, dat een voltreffer wordt genoemd.
De toestand was zo tragisch voor hem dat hij niet gewerkt heeft en dat hij op den
duur zeer ziek geworden is: hij leed aan leukemie maar men kon ze niet ontdekken.
Op dat ogenblik was men nog niet goed op de hoogte van die ziekte. Ik heb tussen
zijn papieren al de attesten van de geneesheren gevonden en men ziet zeer goed dat
zij er niet wijs uit raken. Op zeker ogenblik, dus in '43, was de toestand zo tragisch
dat de dokter zelfs vreesde voor zijn leven. Bartók lag te bed en kon zich bijna niet
meer bewegen, zo zwak was hij. Dan heeft zijn vrouw eindelijk een beroep gedaan
op een van zijn oudleerlingen, die altijd gezegd had dat wanneer het erg werd, hij
zou inspringen. Die heeft zich gericht tot het Amerikaanse auteursgenootschap Ascap,
heeft de toestand uitgelegd en gezegd: ‘Luister, het is niet het moment om een toelage
of een subsidie te geven, u moet kompleet voor hem zorgen.’ De mensen van Ascap
hebben dat zeer goed begrepen en zijn ook zeer grootmoedig geweest, want alhoewel
Bartók geen lid was van het auteursgenootschap, hebben zij alle kosten van hospitaal
en van geneesheer op zich genomen. Zij hebben hem echt uit de nood gered en dat
heeft Bartók al een deel moed gegeven. Daarop hebben anderen zich gewend tot
Koussevitzky en gevraagd of hij niets zou kunnen doen voor het uitvoeren van Bartóks
werken, want geen één van de grote dirigenten, die nu zo de mond vol hebben met
Bartók en hem op alle programma's zetten, geen van hen heeft iets voor Bartók gedaan
in die jaren. En Koussevitzky, die op dat ogen-

Joos Florquin, Ten huize van... 13

282
blik beschikte over fondsen om werken te bestellen ter nagedachtenis van zijn vrouw,
heeft dat begrepen. Hij is naar Bartók toe gegaan en heeft hem gezegd: ‘Hier is een
check van 500 dollar. Schrijf een werk ter nagedachtenis van mijn vrouw.’ Bartók
heeft die check niet willen aannemen. Hij zegde: ‘Ik ben te ziek, ik kan dat
waarschijnlijk niet meer.’ Koussevitzky, die een handig man was, heeft hem
geantwoord: ‘Die 500 dollar moet ik hier laten, dat is zo beslist door het fonds, ik
kan die niet terugnemen.’ Dan heeft Bartók ze aangenomen en een kontrakt getekend
waarin werd bepaald, dat hij nog 500 kreeg wanneer het werk af was. En ineens, zo
heeft Koussevitzky verteld, is hij beginnen te praten, een volledig uur, hij die daar
zwijgzaam zat te treuren, die eerst niets zegde en op niets reageerde. Dat moet
ongeveer geweest zijn in de maand mei. Toen hij zich wat beter voelde heeft Ascap
hem naar Saranac Lake gestuurd, in de staat New York, een zeer schoon Kurort.
Daar is hij plots in de maand augustus beginnen komponeren aan het grote Concerto,
en in zes weken waren kompositie en instrumentatie af. Het was weer een van die
geweldige krachttoeren die wij van hem gewoon waren. En dat is een werkelijke
treffer geworden. Daardoor heeft hij weer moed gekregen. Ik denk zelfs dat het zijn
morele krachten zijn geweest die hem nog in leven gehouden hebben tot in '45, tot
wanneer het lichaam zodanig uitgeput was dat niets meer hielp.
Dat ‘Concerto voor orkest’ bevat de zeer eigenaardige passage waar ‘De lustige
weduwe’ bij te pas komt. Wat komt die daar doen?
Dat is inderdaad een tema uit De lustige weduwe, maar naar we kunnen opmaken uit
andere gegevens - vooral uit wat de zoon van Bartók, Peter, die bij hem was in
Amerika, ons verteld heeft - moet het eigenlijk een parodie zijn op Sjostakovitsj. Die
gebruikt dit tema in zijn Leningrad-Sym-
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fonie en herhaalt dat in het oneindige, zonder enige variatie. Bartók heeft die symfonie
gehoord, samen met zijn zoon, en als het stuk gedaan was, heeft hij tegen zijn zoon
gezegd: ‘Het is toch kurieus dat hij daar niets weet mee te doen, dat hij daar niets
van maakt.’ En daarom veronderstelt men dat hij niet alleen een parodie heeft willen
leveren op De lustige weduwe van Lehár. Vergeet niet dat Lehár een Hongaars
komponist is, dat vergeet men doorgaans. Lehár schreef zijn naam ook op een
Hongaarse manier, met een aksent op de a. Hij heeft dus met die operettenkomponist
een beetje de gek willen houden en terzelfder tijd een parodie maken op Sjostakovitsj.
En daar kan weer Koussevitzky de aanleiding zijn, want hij was de grote protagonist
van Sjostakovitsj. Daar is nog de volgende anekdote aan vast: met de première van
het Concerto voor orkest komt Bartók na de uitvoering in de kunstenaarszaal, waar
iedereen nog staat te applaudisseren. Koussevitzky komt op Bartók toe, grijpt zijn
twee handen en zegt: ‘Dat is nu het schoonste werk dat er de laatste tien jaar
verschenen is.’ En Bartók zegt daar koeltjes op, gelijk hij altijd koel was: ‘Ik dacht
dat dat de werken van Sjostakovitsj waren!’ Daarmee denken we dat toch iets in die
richting wijst, want dergelijke fijne stekende humor mocht ge van Bartók altijd
verwachten. Maar juist omdat hij zo zwijgzaam en zo gesloten was, kondt ge eigenlijk
nooit het allerlaatste en het fijne weten van wat er in hem gebeurde of wat hij
bedoelde.
Is al het werk van Bartók nu uitgegeven?
Er zijn nog jeugdwerken, denk ik. Ja, er zouden nog zaken kunnen worden uitgegeven,
namelijk orkestraties van liederen en zo. Maar de hoofdwerken, het voornaamste,
bestaat, maar niet in de toestand zoals Bartók ze uiteindelijk gelaten heeft. Ze zijn
meestal uitgegeven in het jaar dat hij ze overgemaakt heeft aan de uitgever. Maar hij
heeft er dikwijls wijzigingen in aangebracht. De laatste wil, de laatste
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versie, de definitieve versie, is in menig geval niet verschenen. Daar zou veel verbeterd
moeten worden aan een groot aantal werken, niet alleen de tempo's, maar soms hele
bladzijden. In één van zijn belangrijke pianostukken b.v. is bijna een hele bladzijde
veranderd. Welnu, dat wordt al sinds 1927 ongewijzigd gedrukt en dat blijft men
nog altijd maar voortdoen. Op dat punt zijn de uitgevers zeer erg in gebreke gebleven.
In zijn eigen vaderland, hier in Hongarije, werd hij tijdens zijn leven ook niet zo
geëerd.
Bepaald niet, het heeft zelfs lang geduurd eer het zover kwam. Omdat er een
jongerengeneratie is die hem vol geestdrift heeft aanvaard, die in hem ook een zekere
vernieuwing en een nieuwe Hongaarse kultuur ziet, heeft hij nu veel aanhangers hier.
Maar ik kan niet zeggen dat het Hongaarse volk hem als de grote komponist vereert.
Dat is voor hen Kodály, omdat zij in Kodály zichzelf en de Hongaarse muziek
terugvinden. Terwijl Bartók te internationaal is voor hen.
Wat is voor u, de kenner, zijn beste werk?
Dat is moeilijk om zeggen, in elk genre heb ik een voorkeur. In de Klavierconcerto's
heb ik een voorkeur voor het tweede en het eerste klavierconcerto. Ik kan niet kiezen.
Ze zijn allebei buitengewoon. Misschien toch nog meer het tweede dan het eerste.
In de Kwartetten heb ik een heel speciale voorkeur voor het vierde. In de orkestwerken
Muziek voor snaren natuurlijk. Maar ik heb toch ook veel over voor werken uit de
jeugd, van de aanvang, die zo een geweldige spontaneïteit verraden, gelijk zijn
Scherzo voor orkest en klavier, dat men bijna nooit speelt en dat, wanneer het goed
wordt uitgevoerd, een geweldig entoesiasme verwekt. Dan is er nog zijn Mandarijn,
die toch iets kolossaals is. Daar zijn passages in de Vier stukken voor orkest,
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een werk dat men niet kent en dat bijna nooit gespeeld wordt, die werkelijk verbazend
zijn.
Het is een veelomvattende liefde, zie ik.
Ja.
U bent nu 15 jaar in Hongarije. Bent u Hongaar geworden met de Hongaren, of
drijft de Vlaamse olie soms boven?
Ik denk dat zij altijd bovendrijft, want hier in Szentendre ben ik graag gezien door
de mensen, dat weet ik, omdat wij hier op het platteland wonen en daar kent men
geen chauvinisme. Maar Boedapest, dat is wat anders. Daar moet ge Hongaar zijn,
of ge deugt niet. Het was trouwens hoog tijd dat ik daar met mijn werk uitscheidde,
dat ik er wegbleef. Als ge dat dus noemt ‘Hongaar met de Hongaren’, dan ben ik dat
hier; in Boedepast ben ik het bepaald niet. Verder denk ik dat ik niets verloren heb
van de Vlaamse aard.
Denijs Dille, geboren in Aarschot op 21 februari 1904. U bent nu 71 geworden.
Plannen?
Niets meer. Ik denk dat mijn wekker afgelopen is, dat ik gedaan heb wat ik moest
doen en dat het best is dat ik de jongeren laat voortdoen. Ik heb altijd vertrouwen
gehad in de jeugd, zelfs als ze mijn richting of opvatting niet volgde. En dat heb ik
nog. Ik breng op een heel kalme manier mijn laatste dagen, of maanden, of jaren
door, ik weet het ook niet... Ik denk zeer dikwijls met veel liefde terug aan mijn
geboortestadje, met zeer veel liefde aan Antwerpen, waar ik zo gelukkig geweest
ben in het onderwijs, aan veel oud-leerlingen, waar ik zoveel genoegen aan gehad
heb, al heb ik ze nogal streng behandeld. Ik denk vooral aan goede vrienden zoals
Willem Pelemans in wie ik, in tegenstelling met de andere Vlamingen, een echte
goede komponist zie. Aan een andere goede vriend René Vandervelden, van wie ik
hetzelfde
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zeg. Ik denk met veel verwachting aan de jongeren die zich nu manifesteren en die
ik niet altijd versta, maar in wie ik alle vertrouwen stel, zoals Jacqueline Fontyn,
Lucien Goethals, André Laporte, Wilfried Westerlinck, Elias Gisteling, en zelfs aan
jonge komponisten, die ik destijds nogal erg toegetakeld heb - schijnt het, ik weet
het zelf niet meer -, zoals Karel Gooyvaerts. Ik moet bekennen dat ik daar toch zaken
van gezien of gehoord heb de laatste tijd waaraan ik waarde hecht. Maar voor mij is
de zaak afgelopen. Het feit dat ik hier in Hongarije ben gebleven, bewijst genoeg,
denk ik, dat ik gezegd heb: ‘slot’. Nu komt natuurlijk een soort syntese boven van
wat ik vroeger gedaan heb, van wat ik vroeger gedacht heb en van wat ik geleerd
heb. En zo ben ik tot de berusting van Montaigne gekomen, die op het einde ook zo
een soort kristelijk epikurisme had, alles aanvaardde zoals het was, van alles het
goede beproefde te zien, trachtte zich niet meer boos te maken. En aangezien ik mij
nogal verdiep in bijbellektuur denk ik dikwijls: nu is het ogenblik gekomen dat men
het laatste blad van de Apocalyps omdraait waar staat: ‘Kom heer Jezus.’
Met welke muziek wenst u te worden uitgeleid?
Als dat nodig is, met zuiver gregoriaanse! Dat is de schoonste muziek die er ooit
geweest is om liturgisch iets uit te drukken.
Uitzending: 15 december 1975. Onder de titel De vierde grote B in de muziek? werd
een tweede deel uitgezonden op 9 juli 1976.
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Prof. dr. Jan Tinbergen
Haviklaan 31, Den Haag (Nederland)
Ik zit hier met een herinnering te vechten. Ik meen namelijk een foto van u te hebben
gezien waarop u een tram naar zijn laatste depot zou hebben gevoerd.
Nu niet precies dat, maar ik heb inderdaad, als afscheid van het Nederlands
Economisch Instituut, op een van de oudste trams van Rotterdam mogen rijden, voor
mijn plezier. Omdat ik als jongen altijd al zo graag trambestuurder had willen zijn!
Dan is er nog een tweede herinnering die uw naam bij mij oproept: ik meen dat ik
vroeger als neerlandicus boekjes heb gebruikt waarop de naam Tinbergen ook
voorkwam. Dat was, als ik me niet vergis, een uitgave van ‘Reinaert de vos’ in de
reeks ‘Van alle tijden’.
Klopt. Mijn vader was uw kollega. Ook neerlandicus.
Maar zijn vier zonen hebben exacte wetenschappen gedaan?
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Dat is juist.
Is dat ook zo bij uw kinderen voortgegaan?
Mijn oudste dochter heeft exacte wetenschappen gestudeerd, maar mijn tweede
dochter is eerst meer in het vak van het sociale werk opgeleid en behaalt nu diploma's
in de Franse taal- en letterkunde. Verder is er nu ook één van de kleinzoons die in
Leiden natuurkunde studeert.
De strijd tegen de armoede is een levenstaak voor u geweest. Wat is de bron van
deze inzet?
Als ik me dat nu probeer te herinneren, dan is het al begonnen door het feit dat mijn
moeder, die onderwijzeres is geweest in Scheveningen, mij naar een vissersweduwe
stuurde die vroeger bij haar gewerkt had. Ik heb toen de armoede in het oude
Scheveningen leren kennen. Later, als student in Leiden, ben ik lid geworden van
de arbeidersjeugd en zo heb ik veel gezien van de stad Leiden, die veel armer is dan
de andere steden in Holland. Zo langzamerhand heb ik begrepen wat armoede
betekende en toen heb ik dat tot een belangrijk punt gemaakt.
Een filozofische achtergrond is er niet?
Wat wilt u filozofisch noemen? Ik ben van huize uit vrijzinnig-protestant. Ik ben,
zoals u weet, lid van de partij van de arbeid, socialistisch. Die twee tesamen geven
natuurlijk wel een zekere achtergrond van denken.
U bent socialist en het socialisme is een macht in de wereld. Bent u tevreden over
de realizaties in de sociaal-demokratische landen, dus de landen waar het socialisme
aan de macht is?
Ik vind dat, met name, de Skandinavische landen ons een goed voorbeeld geven.
Daar ben ik eigenlijk het meest entoesiast over. We proberen op het ogenblik ook
hier in
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Nederland het nodige te veranderen en ik vind dat de regering in allerlei opzichten
aardig sukses heeft. Maar ik heb ook mijn twijfels als ik b.v. kijk naar wat er op het
ogenblik in Duitsland gebeurt. Ik vind dat daar de internationale solidariteit wat te
weinig op de voorgrond staat.
De Socialistische Internationaele was vroeger een heel begrip en ook een organizatie
die heel aktief was. Ik heb de indruk dat je daar minder over hoort spreken. Ze bestaat
nog maar werkt ze zoals u dat van haar verwacht?
Ze bestaat zeker nog. Maar met het aan de macht komen in verschillende landen, is
de moeilijkheid gekomen dat de socialisten deel uitmaken van nationale regeringen
en dat het dan moeilijker is om één gezamenlijk programma te blijven volgen. Ik
ben er zelf erg voor. De Internationale bestaat nog steeds maar het is moeilijk om
één gezamenlijk internationaal programma aanvaard te krijgen. En toch zou ik menen
dat juist nu, nu we de vraagstukken van de ontwikkelingslanden hebben, het erg goed
zou zijn wanneer alle socialistische partijen, wat betreft het internationale gedeelte,
dezelfde gedachten hadden.
U was in 1935 al één van de mede-opstellers van het Plan van de Arbeid. Was die
krisis toen, dus tussen dertig en veertig, te vergelijken met de krisis die er nu is?
Eigenlijk niet. In deze zin dan dat in 't jaar '29, topjaar vóór de krisis, er bij ons al
een werkloosheid van 6 % bestond en dat in de krisis die is opgelopen tot tussen de
30 % en 40 %, - in andere Europese landen ook trouwens. Als u dan bedenkt dat we
nu op de 5 % zitten, dan is het nu eigenlijk gelukkig veel minder ernstig dan in de
grote krisis.
De vader van dat plan-socialisme was iemand van bij ons, Hendrik de Man. Hebt u
waardering voor hem?
Bepaald. Ik weet dat er in België, wat dat betreft, moeilijk-
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heden zijn geweest door zijn optreden in de oorlog, maar ik vind niettemin dat hij
een groot man was. En het doet me zelfs genoegen te zeggen dat mijn schoonzoon
een boek over hem geschreven heeft, niet zolang geleden. Dat is dominee Van Peski.
Dr. A.M. van Peski, inderdaad, en zelfs bij ons uitgegeven. Maar dat is toch al wel
een vijftal jaren geleden?
Juist, ja. Wij hebben indertijd gevonden dat Hendrik de Man veel goede nieuwe
ideeën had. Het was een man met fantazie, met durf. Hij heeft b.v. geleefd met de
zalmvissers ergens bij de Noordelijke IJszee. Hij heeft een vergissing gemaakt in de
oorlog, goed. Maar ik vind toch dat hij een groot man was.
Zijn ideeën werken dus nog door?
Ja. En terecht, mijns inziens.
Een vraag die een moeilijker tema aansnijdt. U bent één van de grondleggers van
de ekonometrie. Ik heb voor dat geleerd woord extra het woordenboek nagekeken
en ik heb daar gelezen dat het het onderdeel is van de statistiek, waarbij de werking
van bepaalde ekonomische faktoren in cijfers wordt uitgedrukt. Dat is voor een leek
natuurlijk nog niet zoveel om er klaar in te zien.
Neen, maar 't is in de grond toch juist: wij proberen het ekonomisch gebeuren te
begrijpen door het in cijfers te vatten (iets wat feitelijk dagelijks gebeurt), maar we
proberen dan ook de samenhangen die er zijn in cijfers te brengen, om op die manier
ook een beter inzicht te krijgen en ook beter te zijn toegerust om b.v. ekonomische
plannen te maken en de ekonomische politiek te beïnvloeden. Maar de hoofdzaak is
dat je, net als in de natuurwetenschappen, een teorie maar niet voetstoots aanneemt
maar dat je zegt: Laten wij eerst eens kijken of het met de werke-
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lijkheid klopt. Dat was de idee achter de ekonometrie. Dus een soort kontrole door
de cijfers van de werkelijkheid, opdat je niet met je gedachten teveel in de lucht zou
gaan zweven!
Daar sluit dan wel bij aan wat er nog van u wordt gezegd, namelijk dat u de
ekonometrie speciaal aan de konjunktuurteorie dienstbaar hebt gemaakt?
Ja, in die tijd wel. Want toen was ons grote probleem de diepe inzinking die er was
en de vraag hoe er uit te komen. Dat was dus typisch wat men noemt een ‘kwestie
van konjunktuur-politiek’. Nadien is het ook voor heel andere doeleinden mogelijk
geweest om van deze wetenschaps-resultaten gebruik te maken, b.v. over de vraag
van de ontwikkeling over langere perioden of over de vraag van verbetering van de
inkomensverdeling, waaraan ik tegenwoordig zit te werken. Of ook de vraag van
wat nu b.v. de manieren zijn om van de vervuiling af te komen en wat dat voor
invloed heeft op de volkshuishouding, dus wat dat betekent voor onze lonen, voor
onze prijzen, enz. Het toepassingsgebied heeft zich dus verbreed.
Uw konvergentieteorie sluit daar bij aan?
In zekere zin.
Als ik het goed heb begrepen, moet deze teorie naar een ideale staat voeren?
Het is mooi gezegd, maar het is inderdaad een vraag die elke ekonoom en elke
politicus zich zou moeten stellen: wat zou eigenlijk de beste inrichting van onze
maatschappij zijn? En elke partij die bepaalde voorstellen doet, moet eigenlijk deze
vraag aan zichzelf stellen. Dat noemen we dan, heel geleerd, in de taal van de
ekonomie: de vraag naar het optimale regime, de beste organizatie.

Joos Florquin, Ten huize van... 13

292
Een ideale staat, als ik het in lekentaal mag zeggen.
Dat is wel de gedachte. Maar dat betekent dat je b.v. probeert om uit te vinden: hoe
zouden de belastingen moeten zijn? wat moeten we van tevoren in plannen vastleggen?
wat kunnen we overlaten aan de afzonderlijke mensen? De konsumenten b.v. kunnen
voor zichzelf beslissen hoe hun geld te besteden en dat moet zo blijven. Hoe zit dat
met de producenten? Sommige zaken moeten van bovenaf geregeld worden, andere
kunnen ook weer overgelaten worden. En nu is er, zoals u weet, een groot verschil
tussen Oost-Europa en West-Europa. In Oost-Europa heeft men erg veel menen te
moeten regelen en in West-Europa veel minder. De vraag doet zich dus vanzelf voor:
wat is nu het beste? Dan kom ik tot de opvatting dat het eigenlijk tussen de beide in
ligt en dat wij de neiging hebben ons daarheen te bewegen. Wederzijds. Maar deze
teorie is bedoeld voor de zeer lange termijn, want op het ogenblik is er nog een groot
verschil.
U hebt wis- en natuurkunde gestudeerd in Leiden. Die studie is uw latere specialiteit
ten goede gekomen.
Ik zou zeggen: ongetwijfeld. Want natuurkunde is één van de ideale wetenschappen
wat betreft de resultaten die er mee bereikt zijn. In geen wetenschap is het samenspel
tussen denken en het nemen van proeven zo eng verweven als bij de natuurkunde.
En het is die gedachte die ook achter de ekonometrie zit: dat wij in het ekonomische
en het sociale verder kunnen komen wanneer wij onze teorieën, dus onze gedachten,
zo realistisch mogelijk maken. Maar dan moeten ze ook telkens gekontroleerd worden.
Ik heb dus, geloof ik wel, enig nut gehad van het feit dat ik in de natuurkunde ben
opgeleid en pas later ben overgestapt naar de ekonomie.
Zijn er eigenlijk altijd ekonomen geweest?
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De ekonomen zeggen op het ogenblik dat ze hun 200-jarig jubileum vieren. Dan zou
het antwoord zijn: nee. Het zou dan pas begonnen zijn met de bekende Adam Smith,
maar eigenlijk zijn er reeds veel vroeger mensen geweest die zich soortgelijke vragen
hebben gesteld. Ik denk al bij de oude Grieken, maar dat is niet mijn sterkste punt.
Toch vermoed ik dat je daar wel dingen zou kunnen vinden: men citeert Plato wel
eens als iemand die gedachten had over een ideale staat; die zou je dus tot op zekere
hoogte ook een ekonomisch karakter kunnen geven.
Maar nooit is in de geschiedenis de ekonomie zo belangrijk geweest als in deze tijd.
Zo lijkt het inderdaad, en de ekonomie zelf vindt dan ook dat ze pas 200 jaar oud is
en dat ze toen pas begonnen is met een bewuste specializering, zou ik zeggen. Waarom
zijn die vraagstukken zo belangrijk tegenwoordig? Voor een deel misschien omdat
we wat materialistisch zijn geworden, raaar voor een ander deel toch ook wel omdat
met die grote toeneming van de bevolking, met die enorme ontwikkeling van de
techniek, de ekonomie ingewikkelder is geworden. Je kon misschien 300 jaar geleden
nog wel zo een beetje uit je blote hoofd bedenken wat je moest doen om een streek
tot welvaart te brengen; tegenwoordig is dat wel ingewikkelder geworden zodat het,
zoals op zoveel gebieden, met name op het gebied van de medische wetenschappen,
allemaal specializaties zijn geworden.
Beïnvloedt de ekonoom de politiek?
Laten we het hopen! Wij doen ons best om soms goede raad te geven, maar ik heb
wel eens gezegd, toen ik nog direkteur van het Planbureau was en het voorrecht had
om wekelijks de vergaderingen te mogen bijwonen van de Ministerraad, dat het
percentage ekonomie dat er in de besluiten van de ministers voorkwam, toch in de
buurt van
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de 10% was of zo, want zoveel andere faktoren spelen ook een rol. Maar toch zie je
op het ogenblik geregeld, dat het ene land na het andere een soort planbureau heeft
en dat wil dus zeggen dat men bewust nadenkt over wat men in de toekomst moet
doen. In Noorwegen, Nederland en Frankrijk is het begonnen, België heeft nu ook
al geruime tijd zijn planbureau, Duitsland noemt het nog steeds niet met die naam,
want de herinnering aan de Hitlerperiode is natuurlijk te sterk en men wil daar de
vrijheid, maar het is toch duidelijk dat daar, evenals in Amerika b.v., en ook bij het
partikuliere bedrijfsleven, het vooruitdenken op systematische grondslag steeds meer
naar voren komt.
Maar zou de ekonoom dan nog niet beter in de aktieve politiek gaan staan om zijn
ideeën beter te kunnen uitwerken of het gaat om het welzijn van het eigen land of om
het aandeel van het eigen land in de ontwikkelingshulp?
Dat is, geloof ik, een persoonlijke kwestie. De ene heeft een temperament waardoor
hij zegt: ik wil het zelf doen. De andere heeft een temperament van: laat mij nu maar
rustig nadenken en laten diegenen die de kracht hebben om iets door te voeren, politici
zijn. Maar wij hebben, en u hebt ook in uw regering, tal van ekonomen gehad. De
heer Eyskens is een beroemd voorbeeld voor België; bij ons is de heer Den Uyl ook
een ekonoom en de heer Duisenberg, minister van Financiën, evenzeer. Het is haast
onvermijdelijk dat er een aantal in de politiek zijn. Maar er zijn er ook een aantal die
beter diegenen zijn die op de achtergrond werken.
Maar die dan toch niet vervreemden en zeker u niet want u hebt uw wetenschappelijke
kreativiteit en aktief fieldwerk konstant in evenwicht kunnen houden.
Ik vind het vriendelijk van u dat u dat wil zeggen, maar ik vind dat het ook een beetje
onze plicht is. Je hebt
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natuurlijk in elke wetenschap nuances: je hebt mensen die erg teoretisch worden,
daar hou ik niet zoveel van; je hebt andere mensen die trachten dicht bij de praktijk
te zitten en dat laatste vind ik eigenlijk voor de maatschappij van meer belang.
Het is de taak van de wetenschap teorieën op te stellen en ze te toetsen. De ekonomie
is de wetenschap die het gedrag van de mensen bestudeert in het proces van hun
behoeftenbevrediging door middel van schaarse middelen, dus middelen die niet
onbeperkt ter beschikking staan. Wat houdt die behoeftenbevrediging in? Is die louter
materieel? Als daar ja op wordt geantwoord, wordt er dan niet tekort gedaan aan
een dimensie in de mens?
Met dat laatste ben ik het helemaal eens. Dat betekent dus dat er niet alleen materiële
behoeften zijn en de ekonomie heeft dat ook langzamerhand leren begrijpen. Om
maar iets te noemen: het is voor de mensen vaak belangrijker of ze prettige kameraden
op het werk hebben of plezierig behandeld worden door hun ‘bovengeschikten’ dan
dat ze nog wat extra loon hebben. Ook allerlei geestelijke faktoren zijn dus van
belang, faktoren van verhoudingen tussen mensen. Maar er is ook in het algemeen
een behoefte aan plezier in het werk zelf en aan andere zaken zoals een zekere mate
van vrijheid, ook een zekere mate van rechtvaardigheid. Langzamerhand probeert
de ekonomie dat te begrijpen en komen er in de ekonomie als 't ware een aantal
onderwerpen op die gewoonlijk worden gerekend tot de sociologie, tot de wijdere
tak van de maatschappelijke wetenschappen. Maar u hebt dus volkomen gelijk dat,
als men dat verwaarloost, men dan een te armelijk beeld krijgt van de werkelijkheid.
Rechtvaardigheid in de wereld zou zijn: het welzijn van de één gelijk te maken aan
het welzijn van de andere. Is dat mogelijk? Met andere woorden: is menselijk welzijn
meet-
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baar? U hebt er in 1971 een boekje aan gewijd: ‘Meten in de menswetenschappen’.
Daar ben ik de laatste tijd nogal mee bezig. De opvatting dat rechtvaardigheid zou
betekenen dat voor ieder het welzijn gelijk moet zijn, is een stelling die ik tracht te
verdedigen maar daar zijn zeker niet alle kollega's het mee eens. Er bestaan ook
andere opvattingen. Gelukkig zijn er een aantal mensen die het er wel mee eens zijn.
Dan hebt u gelijk. Dan is de grote vraag, de hamvraag zoals ze tegenwoordig zeggen:
kun je dat welzijn meten? We zijn nu eigenlijk midden in een proces om dat te
proberen. Een van mijn kollega's, die het verste gegaan is in dit opzicht en die ook
België in zijn onderzoek heeft betrokken, is professor Bernard van Praag uit Leiden.
Die heeft aan 3.000 leden van de Belgische konsumentenbond vragen gesteld: hoe
groot is uw gezin? wat doet u voor werk? werkt uw vrouw? wat is uw inkomen en
hoe zou uw inkomen moeten zijn om het héél goed te hebben, om het vrij goed te
hebben? Zo gaat hij dan terug naar de schaal: bij welk inkomen zou u vinden dat u
er zeer slecht aan toe was? Velen van die 3.000 konsumenten hebben die vragen
allemaal kunnen beantwoorden. En toen heeft Van Praag gezien dat die antwoorden
toch een grote mate van regelmatigheid vertoonden, zodat je wel degelijk kunt hopen
dat je het welzijn in getallen kunt uitdrukken. Daarna heeft hij hetzelfde ook in
Nederland toegepast. We zijn dus met hem op weg om het rechtstreeks aan de mensen
te vragen.
Een andere metode, die ikzelf heb proberen uit te werken, is dat je niet let op wat
de mensen zeggen of denken maar dat je let op wat ze doen. Neem b.v. iemand met
een gegeven hoeveelheid kapaciteiten. Hij heeft b.v. de middelbare school volbracht
maar stopt dan met studeren want hij heeft het gevoel: verder zou ik het niet zo
makkelijk klaar maken. Die man heeft op dat moment de vraag voor
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zich: welk beroep moet ik kiezen? En nu is er een keuze tussen een aantal beroepen:
hij kan op een kantoor gaan zitten, handelsreiziger worden, in een
vakbondsadministratie komen, hij kan nog tal van andere bezigheden doen. Bij elk
van die beroepen hoort een ander inkomen. Uit de keuze die de mensen doen, zien
wij dan hoe ze afwegen tegen elkaar: de zwaarte van het beroep tegen de beloning
die ze daarvoor willen hebben. Op die manier komen we althans tot gedeeltelijke
schalen en we noemen dat dan - ook onze regering heeft die term overgenomen kompenserende verschillen. Die bestaan om iemand met een gegeven aanleg in een
méér-eisend beroep of een minder-eisend beroep te werk te stellen. Wat de
beschrijving van de beroepen betreft, hebben we tegenwoordig een heel verfijnd
stelsel, de zogenaamde werkklassifikatie: daar zijn een zeer groot aantal beroepen
voor gekozen waarbij bepaald is welke eigenschappen en in welke graad men ze
moet bezitten om elk van die beroepen te beoefenen. En met dit apparaat worden
ook ten dele de onderlinge loonverschillen vastgesteld. Daar ziet u dus al een beetje
een toepassing van de gedachte van kompenserende inkomensverschillen. Maar toch
is het nog een gebied vol met open vragen.
Na 1955 hebt u zich geheel en al toegelegd op de problematiek van de
ontwikkelingslanden. Die belangstelling kwam niet zo maar ineens.
Nee, nee. U hebt terecht gezegd dat de hele mensheid zich meer verantwoordelijk is
gaan voelen voor deze zaken. Ik heb in mijn omgeving vrienden gehad die
onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog al dit besef hadden. Ik heb nog tien jaar
lang hier in Nederland gewerkt. Maar het werd steeds duidelijker dat in de eerste
plaats dit vraagstuk voor de ontwikkelingslanden zelf heel ernstig was, maar
langzamerhand ook dat onze eigen toekomst eveneens gevaar liep, of laat ik zeggen:
de toekomst van onze kinderen
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en onze kleinkinderen. Als je dus een beetje vooruit en breder tracht te zien, dan is
het zelfs voor een gedeelte een kwestie van wel begrepen eigenbelang. Maar laten
we liever een neutrale, en naar mijn smaak een betere term kiezen: het is een kwestie
van rechten. Ook de ontwikkelingslanden hebben zekere rechten die de rijke landen
lange tijd niet erkend hebben. U weet dat er aanvankelijk veel koloniën zijn geweest
en daar zijn we nu langzamerhand uit. Maar deze landen verkeren nog vaak in een
onvoordelige positie en dat komt omdat de wereldstruktuur in de eerste plaats eigenlijk
is gemaakt door de rijkere landen en dan min of meer natuurlijk in hun eigen belang.
Zo is nu dan de bekende kwestie gerezen of we niet naar een nieuwe internationale
orde toe moeten en dat is voor het ogenblik de hoofdvraag binnen de Verenigde
Naties.
Er schijnt door de wereld een eigenaardige lijn te lopen, namelijk een lijn die de
aarde verdeelt in een rijk gebied en in een arm gebied. Het meest opvallend daarbij
is, dat de armste mensen in de warmste landen schijnen te leven. Hebt u daar een
uitleg voor?
Voor het overgrote deel van de landen is dat juist. Er zijn enkele kleine uitzonderingen,
zoals de Eskimo's, die niet bepaald in de warmte wonen en toch wel onderonrwikkeld
zijn, maar 't is toch voor het overgrote deel juist. Ik geloof dat er misschien wel een
verklaring voor is. In die heel warme landen kun je ten slotte, als het nodig is, met
weinig bescherming toch nog wel het leven erin houden. De natuur is tamelijk
overvloedig in het voortbrengen van, zij het dan misschien maar elementair, voedsel.
Je hebt niet zoveel kleding nodig, je kunt met een minder goede behuizing er nog
wel komen. Er is dus een ontwikkeling geweest, naar het mij schijnt, die er toe geleid
heeft dat de meest krachtige mensen vertrokken zijn naar de barre streken, die een
winter hadden. Die winter was moeilijk om
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door te komen en die mensen hebben de uitdaging van een slecht klimaat aanvaard.
De minder aktieven zijn achtergebleven in die warmere gebieden. Een dergelijke
tendentie is het waarschijnlijk wel geweest. Het is natuurlijk niet de hele waarheid,
er waren vanzelfsprekend nog veel ingewikkelder processen aan de gang.
De Zweedse ekonoom-socioloog Gunnar Myrdal heeft o.m. in zijn boek ‘De misdeelde
wereld. Strategie tegen de armoede’ voor zichzelf ontwikkeling bepaald als
modernizering. Bent u het daar mee eens?
Ik vind het niet zo'n gelukkige term. Hij is natuurlijk in allerlei opzichten juist, want
wat deze landen inderdaad graag willen, is een aantal dingen bezitten zoals die bij
onze moderne samenlevingen bestaan. Maar ik geloof dat het een iets te, laat ik
zeggen, onduidelijke term is. Je moet, geloof ik, iets preciezer zeggen waar het om
gaat. En dat betekent o.m. dat je een heleboel moet leren. Het is dus een leerproces
voor een heleboel mensen: voor de boer om betere werkmetoden te gebruiken, voor
de fabrikant om een fabriek beter te organizeren. Want typisch kenmerkend voor een
ontwikkelingsland is, dat juist in al dit soort dingen de mensen nog minder ervaring
hebben, minder weten. Ik zou dus vooral dat proces van vorming van de mens willen
beklemtonen, vorming van de ervaring die dan het beter organizeren van de
behoeftenvoorziening tot gevolg heeft. Want het grote vraagstuk van die landen is
dat een groot aantal mensen het er heel slecht heeft, dat er dus in hun behoefen heel
slecht voorzien wordt.
Stellen sommige ontwikkelingsentoesiasten zich toch niet een beetje betweterig op
door aan deze landen in ontwikkeling tot elke prijs een Europees patroon te willen
opdringen? Zonder rekening te houden met wat er bestaat?
Dat wordt vaak gezegd en ik wil niet ontkennen dat het
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vaak gebeurt. Vergeet u toch niet dat, volgens de uitgangspunten van bijna alle
ontwikkelingssamenwerking, het initiatief tot een bepaald projekt b.v. moet komen
uit het ontwikkelingsland zelf. Dat is een vaste regel. Het is ook verder zo dat een
aantal dingen van onze Europese samenleving werkelijk begeerlijk zijn voor mensen
in Azië. Denkt u maar aan het feit dat we genoeg te eten hebben. Of het feit dat we
tegen regen en kou beschermd zijn als 't nodig is. Dat de meesten van ons
tegenwoordig behoorlijk gekleed gaan. Dat zijn allemaal dingen die niet speciaal
Europees zijn of Amerikaans, maar algemeen menselijk. Maar ik ben het met u eens:
we moeten oppassen dat we, wanneer het komt tot opvattingen die specifiek Europees
zijn, voorzichtig zijn. Er zijn natuurlijk ook tegenkrachten wat dat betreft. Er bestaat
een toch heel wat oudere kultuur met name in Azië, in landen als India en China:
aan de ene kant het boeddhisme, aan de andere kant het hindoeïsme en nog een aantal
andere geestelijke richtingen en beschavingen. We moeten hopen dat ze daar hun
eigen weg blijven vinden. Het eigenaardige is dat ze vaak méér van ons overnemen
dan wij verstandig vinden. En ook een groot gedeelte van onze fouten overnemen.
U hebt gezegd: India, Azië. Men heeft sterk de indruk dat de oplossingen van de
moeilijkheden in de ontwikkelingslanden altijd van Europa, van Amerika moeten
komen. Is er toch ook niet iets te zeggen over de misstanden die een maatschappij
als de Aziatische b.v. kenmerken?
Zeer zeker. We beginnen langzamerhand duidelijker te zien dat het tot de
onderontwikkeldheid hoort om een niet goed funktionerende regering te hebben en
een hoop dingen die slecht georganizeerd zijn. En ook veel gevallen van bedrog. Nu
zijn die bij ons ook niet onbekend, dat hoef ik u niet te zeggen, maar het moet een
zekere graad niet te boven gaan. In de nieuwe opvattingen wordt sterk naar voren
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gebracht dat juist ook de sociale politiek binnen de ontwikkelingslanden een grote
bijdrage heeft te verrichten. En dat met name de regering niet in handen moet zijn
van een kliek die alleen de belangen van een kleine bovenlaag nastreeft. U zou kunnen
zeggen dat dat nu duidelijker wordt. In allerlei landen zijn, wat dat betreft,
veranderingen geweest. Denk maar aan Peru waar nu een bewind is dat, ofschoon
het militair is, toch degelijk veel meer met de belangen van de grote bevolking
rekening houdt. En ook de jongste veranderingen in India, ofschoon ze
ondemokratisch kunnen worden genoemd, zijn wel degelijk bedoeld om wat direkter
en wat steviger een aantal hervormingen te kunnen doorvoeren die nodig zijn in het
belang van de grote massa. Dat is een vereiste waar we tegenwoordig veel meer
aandacht aan geven.
Er bestaan dus in de ontwikkelingslanden ergerlijke toestanden van verschillende
aard. Moeten die eventueel met geweld worden opgelost?
We moeten hopen dat in veel gevallen dat niet nodig is, maar er zijn wel gevallen
waar het zo vastzit dat er misschien geen andere oplossing mogelijk is. Ik voel niet
zoveel voor geweld omdat ik geloof dat daarbij ook altijd heel veel wordt bedorven,
maar er zijn situaties waar geen andere uitweg bestaat. Intussen geloof ik dat op het
ogenblik door bepaalde mensen te veel aangestuurd wordt op gewelddadige botsingen.
En ik vind dat, in een tijd dat de wapens zo gevaarlijk zijn geworden, een
afkeurenswaardige benadering van de zaak. Ik geloof dat men zich er weinig van
voorstelt wat dat allemaal zou kunnen meebrengen, hoe dat heel makkelijk zou
kunnen escaleren tot grote konflikten, die niet meer in de hand te houden zijn. Maar
het betekent ook wel dat de bovenlaag van deze volken moet meewerken om te
zorgen dat de grote massa van de bevolking ook wat verbetering krijgt. En dat is
vaak niet het geval.
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Als u een land neemt als Brazilië, daar is nog maar erg weinig doorgedruppeld tot
de onderste lagen. Er zijn een paar goede voorbeelden waar het gelukkig anders is:
in Tai-wan of in Korea, en waarschijnlijk ook wel in Iran, wordt langzamerhand een
betere politiek gevoerd. Ook in Singapore is dat heel duidelijk. En in Maleisië. Zodat
we langzamerhand kunnen gaan zeggen: Kijk, neem een voorbeeld aan die landen,
want die doen het werkelijk beter. En dan gaat het ook ineens een stuk beter. Maar
die landen zijn nog niet erg talrijk, dus is er nog veel te doen.
U bent voor sommige van die landen ekonomisch advizeur?
Geweest.
U bent het ook geweest voor een stel Arabische landen.
Juist.
Hebt u dan niet in konflikt geleefd met de laatste oliekrisis?
Nu, dat was vóór die tijd. Maar ik ben er nu wel in zoverre bij betrokken, dat ik bij
het werk voor de Club van Rome wel degelijk met deze zaak te maken heb. Men
moet ook de positieve zijde zien van het feit dat de olielanden een vuist gemaakt
hebben, want het heeft toch ook tot enkele goede gevolgen geleid. Er was een bijna
volkomen stagnatie in de hele ontwikkelingssamenwerking en die is nu weer
door-broken doordat zij van hun machtspositie gebruik gemaakt hebben. En de
besprekingen die nu in Parijs plaatsvinden tussen rijke en arme landen, markeren
toch weer een vooruitgang. Ik zie dus die oliekrisis ook ten dele als positief.
Sinds 1960 bent u voorzitter van de ontwikkelingsprogrammatie bij de U.N.O.
Geweest, ook alweer. Ik heb die funktie in 1972 neergelegd.
Toch kan de vraag blijven: de Verenigde Naties bestaan
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nu meer dan 25 jaar. Vindt u het resultaat van de aktiviteiten van deze organizatie
bevredigend en gelooft u in de toekomst van de Verenigde Naties?
Misschien kan ik het best zo zeggen: we hebben geen andere mogelijkheid om de
toekomst op te bouwen dan met de V.N. Dat de funktionering op het ogenblik
bevredigend zou zijn, dat zou ik niet graag zeggen. We moeten dus heel veel moeite
doen om die beter te maken. U weet dat er niet zolang geleden een rapport is
uitgebracht, het zogenaamde rapport van de 25, waarin een aantal aanbevelingen zijn
gedaan die daarbij kunnen helpen. Maar ik geloof dat we inderdaad een
wereldorganizatie moeten hebben en de V.N. is de enige die dat kunnen doen, ook
wanneer ze op een aantal punten niet bevredigend werkt. Alleen moeten we zorgen
dat het beter wordt.
U bent altijd de grote kampioen geweest van de UNCTAD, de konferentie inzake
handel en ontwikkeling van de Verenigde Naties. Die vergaderde op 5 mei in Naïrobi
maar er zijn geruchten dat er een alternatief kongres in Brussel zou plaatsvinden.
Waarom?
U weet dat op het ogenblik de ontwikkelingslanden zo talrijk zijn dat zij daar de
meerderheid hebben, en dat er nu een hele strategie ontwikkeld is om de verhoudingen
wat dat betreft rechtvaardiger te maken. Ik geloof dat het de juiste ontwikkeling is.
Het is denkbaar dat de konferentie in Naïrobi niet tot resultaat zou leiden, dus doet
men op het ogenblik erg zijn best om tot een resultaat te komen. Daar zijn ook de
besprekingen van Parijs voor, die in een kleinere kring gebeuren en daardoor
gemakkelijker te overzien zijn. Het bezwaar van die grote bijeenkomsten is, dat er
daar tegenwoordig over de 150 landen vertegenwoordigd zijn, elk weer met een vrij
sterke delegatie. Maar ik voor mij hoop dat ze ook resultaat zal opleveren, met name
dan op
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het gebied van de marktregeling voor een aantal grondstoffen. Het kan namelijk niet
ontkend worden dat die in prijs nog altijd veel te sterk fluktueren en dat dat grote
bezwaren meebrengt voor de bevolking, die van de produktie van deze grondstoffen
moet leven. Op dat terrein geloof ik ook dat men met goede voorstellen is gekomen
en het is mijn hoop dat de rijke landen, en daar zijn wel tekenen voor, ten slotte
begrip op zullen brengen voor deze noodzaak. Het is ook in ons belang wanneer wij
minder fluktuerende prijzen hebben. Zoals u weet is dat een tijd lang met tarwe al
het geval geweest. Er is ook een overeenkomst voor cacao afgesloten, Maar het gaat
allemaal erg moeizaam, we zouden wat bereidwilliger moeten zijn om sneller tot
dergelijke akkoorden te komen.
We zijn nu in 1976, dus over de helft van het tweede decennium. Het eerste liep van
60 tot 70. Wat is uw indruk over de ontwikkelingsdecennia? Hoe staat het daar met
de bijdrage van de rijke landen aan de arme?
Eigenlijk nog erg slecht. Daarom is het nu zo belangrijk dat er een zekere doorbraak
is gekomen, toch ten dele wel dank zij de olielanden. Er is nu een grotere bereidheid
om een en ander te doen, o.m. omdat sommige van de ontwikkelingslanden zelf
slachtoffer zijn geworden van de hoge olieprijzen en omdat nu wel ingezien wordt
dat die niet zonder hulp kunnen worden gelaten. Er gebeurt dus langzamerhand wel
iets meer. De uitkomst van de Parijse besprekingen en die van de volgende UNCTAD
zullen moeten aanwijzen of we voldoende ver zijn gegaan. Ik voor mij ben tot dit
moment bepaald ontevreden, maar ik ben enigszins gerustgesteld door het feit dat
het aantal ontevredenen ook bij ons toeneemt en dat zelfs een land als Amerika heeft
ingezien dat het nu toch bereid moet zijn om te gaan onderhandelen. Zij hebben dan
de voedselproduktie als troef in hun handen, zij kunnen veel graan uitvoeren en de
olie-
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landen hebben als troef de olie. Dat is het begin geweest. Nu hopen we dus onder de
vaan van die nieuwe internationale orde te komen tot afspraken die wat meer
betekenen.
Een wellicht wat stoute vraag: u staat bekend, en u bent ook algemeen erkend, als
de grote technicus van de ontwikkelingshulp. Maar toch wordt u hier en daar
afgebroken. Er zijn jonge Turken die beweren dat de teorieën van Tinbergen zijn
voorbijgestreefd. Sommige jonge ekonomen zweren bij Samir Amin. Hoe reageert u
daarop?
Ja, dat is mij niet onbekend. Ach, laat ik u dit zeggen: ik vind het een heel natuurlijke
zaak dat er in alle denken ontwikkeling zit. Maar in dit bijzondere geval met Amin
ben ik het toch met hem oneens. Om hem te karakterizeren, zou ik het zo willen
zeggen: 't is een zeer intelligente Egyptenaar, een jonge man nog, die leider is van
een centrum in Afrika van de ekonomische kommissie voor Afrika in Dakar, tot
vorming van jonge ekonomen en van plan-ambtenaren. Daarvan is hij de direkteur.
Ik heb respekt voor zijn intellekt maar ik vind dat zijn politieke keuze toch erg
dogmatisch is. Hij is namelijk een uitgesproken, laat ik zeggen, ouderwetse
kommunist, die niet eens de buigzaamheid van geest heeft van b.v. iemand als de
heer Marchais of als Berlinguer in Italië. Dat vind ik jammer, want als
wetenschapsmens geloof ik niet in dogma's. Dogma's behoren tot het gebied van het
geloof maar niet tot dat van de wetenschap. In de wetenschap moet je openstaan. En
voor de praktijk moet je ook openstaan. Ik zou niet graag ontkennen dat sommige
van de dingen, die ik vroeger heb gezegd, achterhaald zijn. Dat is een normaal
verschijnsel. Want ons denken ontwikkelt zich ook voortdurend. Ik ben het met
mezelf niet eens als ik zie wat ik 20 jaar geleden soms heb gezegd. Maar zijn houding
vind ik iets te dogmatisch.
In uw afscheidskollege als hoogleraar in Rotterdam op
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9 november 1973 hebt u een nieuwe teorie behandeld van de ekonomische
ontwikkeling, die rekening houdt met de mogelijkheden van uitputting van de materiële
hulpbronnen. Wat zijn uw vooruitzichten?
We zijn allemaal door die zogenaamde rapporten van de Club van Rome aan het
denken gegaan over de kwestie van de mogelijke uitputting van een aantal
grondstoffen. Het duidelijkst is dat natuurlijk bij de olie. Maar op de langere duur
ook bij de steenkool en bij een aantal metalen. Want ten slotte is er vanzelfsprekend
ergens een einde. Ik moet zeggen dat we de laatste jaren wel wat optimistischer zijn
geworden wat betreft de vindingrijkheid van de mensen. Als je zo de loop van de
geschiedenis doorgaat, dan zijn er telkens weer metoden ontdekt om, laat ik zeggen,
armere ertslagen weer te bewerken en daar metaal uit te winnen. Wel kost het een
hoop energie. Alles hangt dus eigenlijk af van de vraag: zullen we voldoende nieuwe
energiebronnen kunnen ontwikkelen? En daar valt voor 't ogenblik het hoofdaksent,
zoals u weet, op de ontwikkeling van de zonneënergie; want die is eigenlijk een
blijvende bron. En vandaar dan ook dat daar erg veel werk aan verricht wordt. Een
andere mogelijkheid is de warmte die in de aarde zelf zit, naar boven te halen: de
geotermische energie. Daarnaast is er natuurlijk de kernenergie, maar die heeft haar
gevaren. Wat nu die zonneënergie betreft, daar zijn we tamelijk duidelijk vooruitgang
aan 't maken. U hebt misschien gelezen dat er nu al enige huizen gebouwd werden
hier in Nederland die, als ze de zon goed opvangen, de helft van hun energierekening
kunnen besparen. Voorwaarde is dat je tegelijk goed isoleert en ook nog een zekere
recyclering, dus een terugwinning van b.v. warmte, toepast. Als er b.v. warm water
wegstroomt, moet je het niet weg laten lopen maar eerst de warmte daaruit trachten
af te tappen. En het zal ook bij u wel bestaan dat er bepaalde
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huizenblokken verwarmd worden met het koelwater van de elektrische centrales. Zo
kunnen we dus op allerlei terreinen door ‘terugwinnen’ waarschijnlijk een aantal
schaarsten weer de baas worden. Toch blijven er een aantal problemen. We moeten
blijvend wat zuiniger zijn op een aantal zaken. Ook omdat we vaak heel nodeloos
met, vooral, energie zijn omgegaan, energie hebben verspild. Wat dat betreft, blijft
het verstandig daar de aandacht op te houden.
Maar op het ogenblik is eigenlijk op de voorgrond gekomen: het voedselvraagstuk
voor Centraal-Afrika en voor Zuid-Azië. Dat is waarschijnlijk nog voor enige
tientallen jaren een zeer zorgelijke zaak. Er is nu een nieuw rapport in voorbereiding
van mijn kollega Linnemann, van de Vrije Universiteit van Amsterdam, dat deze
zaken heel goed behandelt. En dan blijkt toch wel dat er een heel duidelijke, krachtige
politiek nodig is om deze gebieden, zoals de Sahel en zoals Zuid-Azië, te bewaren
voor hongersnood. De bevolking neemt er voortdurend toe. Zij moeten dus zelf meer
voedsel produceren en dat vereist een heel complex maatregelen die niet zo eenvoudig
zijn.
In de laatste decennia hebt u zich intens beziggehouden met het bestuderen van een
rechtvaardige inkomensverdeling. Ook hier gaat u uit van de gedachte, neem ik aan,
van de fundamentele gelijkheid van alle mensen?
Ik geloof dat er in de ontwikkeling een hele reeks cijfers te vinden zijn, die laten zien
dat het wel degelijk mogelijk is om een minder ongelijke inkomstenverdeling te
bereiken. Als u over lange perioden kijkt, dan is het heel duidelijk dat de inkomsten
van tegenwoordig, zelfs nog vóór u aan de belastingen denkt, minder ongelijk zijn
dan een eeuw geleden. Er zijn cijfers uit Noorwegen, er zijn cijfers uit Amerika, er
zijn cijfers uit Engeland. Dus ik ben wat dat betreft toch nogal met een zeker
optimisme behept. Maar aan de
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andere kant zijn er grenzen. Zo meen ik dat b.v. de hoogte van de belastingen in
Nederland of in Zweden moeilijk verder op te voeren zal zijn. Ik geloof dat het anders
ligt in Italië of in Frankrijk en ik laat België er zo net tussenin. Ook daar zijn de
belastingen trouwens de laatste tien jaar behoorlijk gestegen en de herverdeling via
de belastingen en de sociale voorzieningen heeft misschien een einde bereikt. Maar
ik dacht aan een verdeling waarbij door meer konkurrentie te scheppen in de nu nog
hoger betaalde beroepen, men die vanzelf omlaag kan brengen; in Nederland hebben
we de laatste jaren met deze regering een zeer duidelijke nivellering bereikt. Zulke
groepen als medici en hoogleraren zijn minder vooruitgegaan en zelfs soms
teruggelopen, terwijl men de onderste inkomens heeft weten op te voeren. Dat vind
ik goed op zichzelf en dat bewijst dat men het wel kan.
U hebt uit die studie een teorie afgeleid. Is die voor een leek formuleerbaar?
Het sluit in zekere zin aan bij wat zoëven ter sprake kwam: die gedachte dat je zou
moeten streven naar een toestand, waarbij voor ieder het welzijn ongeveer gelijk is.
Het hangt er dus van af of wij maatregelen kunnen bedenken die de inkomensverdeling
minder ongelijk maken dan tegenwoordig. Ik geloof dat bepaalde onderdelen van
mijn suggesties zonder meer verwezenlijkt kunnen worden, andere onderdelen zullen
eerst nog veel nader onderzocht moeten worden. Laat ik een voorbeeld geven: door
meer mensen op te leiden, kunnen we de konkurrentie op de arbeidsmarkt voor de
ongeschoolden makkelijker maken. Dat wil zeggen dat op die manier het lot van de
ongeschoolden beter kan worden: als wij meer mensen scholen, dan drukken die niet
meer op de arbeidsmarkt van de ongeschoolden. We laten nu mensen komen uit
landen van de Middellandse Zee, maar op den duur zou je moeten hopen dat dat kan
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worden teruggedrukt, doordat die mensen in hun eigen land werk vinden, omdat ze
zich ontwikkelden.
Dat zou tegelijk betekenen dat wij dan onze ongeschoolde mensen bepaald méér
moeten geven en zelfs vrij belangrijk méér. Er is hier een psycholoog, prof. Thierry,
geweest die daar terecht op gewezen heeft. Men zegt wel dat er op het ogenblik geen
mensen te krijgen zijn voor allerlei vuile en vervelende werkjes, maar wat zouden
ze doen als je ze nou eens 25 % méér gaf? En er is een heel aardig onderzoek geweest
overigens van Paris Match en daaruit blijkt inderdaad dat, als de mensen behoorlijk
méér betaald werden, ze dan ook wel zouden willen. Er is het voorbeeld van New
York waar de mensen die de vuilnis ophalen, zeer goed worden betaald. Anders
krijgen ze die mensen niet. Dat is dus één van de mogelijkheden: door méér mensen
op te leiden, maak je het voor de minder opgeleiden ook goed. En voor diegenen die
je opleidt, maak je het vanzelf beter als ze eerst omgeschoold waren.
Tegelijkertijd rijst daarbij de vraag: kun je de mensen ook opleiden tot
leidinggeven? Want er zijn, laat ik zeggen, twee elites in onze maatschappij. Je hebt
de intellektuele elite. Die zijn we bezig aan te vullen en daardoor meer in konkurrentie
met elkaar te brengen, door meer onderwijs. Ik heb er al eens in Leuven over mogen
praten, dat de verhouding van het inkomen van een intellektueel tot dat van de
gemiddelde burger langzamerhand terugloopt. Maar de vraag is: die andere elite, die
de leidinggevende elite zou kunnen genoemd worden, dus die van de managers, van
de organizatoren, kun je die ook door meer opleiding groter in aantal maken en
daardoor hun inkomens omlaag konkurreren? Ik geloof dat dat mogelijk is. Maar dat
is een vraag die in diskussie is. En dan zou je nog kunnen denken aan de andere
belastingssystemen, maar dat is nog méér toekomstmuziek. Daar zal ik op 't ogenblik
dan ook niet nader op ingaan.
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Is het toch niet een beetje idealistisch te geloven dat een rechtvaardige
inkomensverdeling een sociaal welvaartsoptimum in de hand werkt? De ene mens
doet met 100 gulden meer dan de andere.
Ja, ik zeg ook niet dat alle inkomsten precies gelijk moeten zijn. Ik geloof dat je
rekening kunt houden zowel met verschillen in inspanning, waar ik al even over
sprak, alsook met verschillen in behoeften of smaak: een groot gezin heeft meer
behoeften dan een klein gezin. Iedereen vindt het eerlijk dat het grote gezin een
zekere belastingverlaging krijgt. Het is ook zo dat mensen die ziek zijn, natuurlijk
minder gelukkig zijn dan mensen die gezond zijn. Vandaar dat wij ziekteverzekering
hebben. We hebben ook verschillen in kulturele belangstelling: de ene mens heeft
een grotere kulturele belangstelling dan de andere. Ik geloof dat het onderzoek van
Van Praag, waarover ik u sprak, dat ook allemaal weerspiegelt. U zult ook zien dat
mensen met een hogere opleiding pas tevreden zijn als zij een hoger inkomen hebben,
omdat zij zekere kulturele behoeften hebben: dat te aanvaarden vind ik op zichzelf
ook geen moeilijkheid. Maar er zijn op dit ogenblik, en dat vind ik wel een bezwaar,
hoge inkomsten die niet daarop berusten, maar alleen berusten op de schaarste van
deze mensen door het feit dat er te weinig zijn en daar wil ik proberen in een andere
richting te gaan. Dus door meer mensen tot meer leidinggevend werk op te voeden,
de konkurrentie op die markt groter te maken.
In een boek van u dat in 1975 verscheen, ‘Income distribution’, doet u een poging
om het nut van de mensen, dus hun welvaart, in geld uit te drukken. Waarop steunt
dat?
Dat is eigenlijk gebaseerd op diezelfde gedachte, die ik daarnet al uitsprak, dat je
kunt proberen uit te vinden hoeveel kompensatie iemand wil hebben als hij moeilijker
werk
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doet. En daar kunnen we dus, door de mensen waar te nemen, wel een en ander over
te weten komen. Ik noemde u al het voorbeeld van iemand die de middelbare school
afgelopen heeft en die de keus heeft tussen de verschillende beroepen: het ene is wat
zwaarder dan het andere. Hij krijgt dan ook meer als hij het ene kiest dan dat hij dat
andere kiest. Op die manier kun je zien hoeveel geld ze wensen voor bepaalde extra
moeite die ze moeten doen.
In een entoesiaste bespreking van ‘Income distribution’ in ‘De Haagse Post’ van 12
juli 1975, stelt Hans van den Doel dat u met dat boek uw kandidatuur hebt gesteld
voor de post van de nieuwe Marx. U ook hebt de zaken in een historisch perspektief
geplaatst. Hoe zit dat met die nieuwe Marx?
Dat moet ik voor de verantwoording van Van den Doel laten... Maar ik geloof niet
dat we van één man kunnen verwachten dat die op dit moment een hele nieuwe
politiek zou uitwerken. We leven tegenwoordig in een tijd waarin alleen in een groep
van mensen iets uitgewerkt kan worden, omdat je de veelzijdigheid van onze
maatschappij moet terugvinden in deskundigheid op tal van gebieden. Een eeuw
geleden was het misschien mogelijk dat één grote figuur alles overzag. Dat is nu niet
meer mogelijk. Ik moet dus dat vriendelijk kompliment afwijzen, daargelaten of veel
mensen het er mee eens zouden zijn. Maar ik vind wel dat we inderdaad moeten
proberen om, op grond van wetenschappelijk onderzoek, de middelen te vinden om
onze maatschappij te verbeteren. En dat is een essentiële zaak, waar gelukkig een
toenemend aantal van onze medeburgers het mee eens is. In kringen van de kristelijke
partijen is het op het ogenblik ook een aanvaarde kwestie, dat wij onze maatschappij
moeten veranderen en dat we daarbij voorbereiding nodig hebben van
wetenschappelijke aard. Als we het daar over eens kunnen worden, zijn we al een
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hele stap verder. Want er zijn tijden geweest, ik hoef het u niet te vertellen, dat men
stelde dat de maatschappij als het ware bij voorbaat vaststond, gepreordineerd was.
En dat geloven we nu niet meer, langzamerhand.
U hebt al een paar keer het woord ‘belastingen’ laten vallen en u bent inderdaad
bezig met een studie van een nieuwe belastingsheffing, geloof ik. Is daar niks over
te vertellen? U bent het uit de weg gegaan.
Men moet oppassen dat men geen illuzies wekt natuurlijk. De vraag die ik inderdaad
van belang meen te zijn, is: of het soms mogelijk zou zijn om een belasting te heffen
op grond van iemands talenten, iemands kapaciteiten.
Aangeboren bekwaamheden?
Ja, precies. Dat is op dit moment zeker nog niet mogelijk. Maar het is niet ondenkbaar
dat de psychologen, die tests maken, misschien eenmaal in staat zullen zijn om meer
betrouwbare gegevens over de aangeboren bekwaamheden te vinden. Als dat zo zou
zijn, dan zou het een interessante vraag worden of niet een deel van de
inkomstenbelasting zou kunnen worden omgeschakeld op een belasting op dit soort
van aangeboren kwaliteiten. Maar ik zie dat zelf hoogstens als een perspektief van
over twintig jaar en het hangt er helemaal van af of de psychologen, die tests
voorbereiden, dit een haalbare zaak vinden of niet.
U hebt eens verklaard dat politici te veel vasthouden aan de nationale autonomie en
de nationale besluitvorming hoewel de invloed van hun beslissingen de nationale
kaders overstijgen.
Ja, ik zou menen dat wij, wat dat betreft, moeten wensen dat de regeringen even
aktief zouden zijn als hun tegenspelers in de grote bedrijven. Want die zijn veel
gemakkelijker in internationale samenwerking dan onze regerin-
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gen en zelfs dan de vakbewegingen. Er moet een tegengewicht worden geschapen
enerzijds, maar tegelijkertijd - de Europese samenwerking toont het - zijn de
regeringen verschrikkelijk langzaam in het elkaar vinden. Hoelang hebben we nu al
niet gesproken over een gemeenschappelijke munt b.v., of over gemeenschappelijke
financiële politiek, en het komt maar niet tot stand. Hoelang heeft het niet geduurd
- er schijnt nu eindelijk een kansje te zijn -, dat wij in de Benelux de aksijnzen op
bier en op gedistilleerd gelijk trekken. Dat heeft 25 jaar en meer geduurd!
Onlangs, op 2 april, hebt u in Brussel het derde rapport van de Club van Rome
voorgesteld. Dat is een zwaar werkstuk.
Ik kan dat beamen omdat ik daarbij de hulp heb gehad van 20 mensen die ieder op
hun gebied deskundigen zijn en ik was een beetje de koördinator. Deze groep van
20 heeft een mooi stuk werk verricht.
Zijn de krachtlijnen daaruit te lichten?
Ja, de hoofdlijnen zijn al wel duidelijk, ofschoon het rapport eerst in oktober in de
boekhandel zal zijn. Maar het is een groot pleidooi voor het verminderen van de
nationale soevereiniteit ten gunste van een boven-nationale bevoegdheid en dat dan
op een tiental gebieden, die wij als de meest belangrijke beschouwen in dit verband.
Daaronder hoort dan ook het voedselvraagstuk. Dat moet bepaald op een hoger niveau
dan het nationale worden bekeken. Daar hoort het energievraagstuk toe en de
internationale handel, die heel belangrijk is. Ik geloof dat wij onze grenzen meer
moeten openzetten voor produkten uit de ontwikkelingslanden. In het rapport worden
in totaal 10 onderwerpen behandeld, die ik niet allemaal zal opsommen. Maar het is
een sterk betoog, geloof ik, voor het denken in grotere eenheden dan we nu doen.
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Is dat voorstel van de Club van Rome niet een beetje een kapitalistische oplossing?
Neen, want wij gaan ook diep in op de hervormingen die binnen de landen nodig
zijn. Wij geven zelfs een vrij nauwkeurige beschrijving van hoe wij menen dat de
sociale orde zou moeten zijn. Voor de meesten van ons is dat een beschrijving die
wij als een humanistisch-socialistische nieuwe orde zouden beschouwen. Maar de
enen houden van deze term en de anderen niet. De beschrijving is duidelijk genoeg
en de naam is dan maar een bijzaak. Maar 't is bepaald geen kapitalistische oplossing.
Dan een heel andere vraag die mij sterk intrigeert: de gewone mens heeft het in deze
tijd in deze landen veel beter dan honderd jaar geleden. Maar toch heeft men de
indruk dat die verbeterde materiële omstandigheden het geluk van de mens niet
hebben groter gemaakt. Er schijnt nu veel minder levensvreugde te zijn en veel meer
ontevredenheid.
Ik ben bang dat u daar voor een groot gedeelte gelijk in hebt en dat stelt een heel
belangrijk vraagstuk, dat misschien belangrijker is dan alle ekonomische vraagstukken.
Ik zou het bijna durven noemen: de kulturele krisis waarin wij verkeren. Er is een
golf van negativisme bij veel mensen. Ook de menselijke verhoudingen worden vaak
bedorven door overmatige kritische instelling, door zelfs hatelijke instelling tegenover
andere mensen. Ik geloof dat men zich daarbij zelf eigenlijk ontevreden maakt zonder
dat het nodig is. Wanneer men zich wat meer verdiepte in hoe het vroeger geweest
is en zich verdiepte in hoeveel voorrechten we tegenwoordig hebben, dan zou de
maatschappij heel wat gezelliger en ook heel wat menselijker kunnen wezen. Dat
betekent dus dat wij ons eens heel kritisch moeten afvragen of wij wel op de goede
weg zijn. Of wij niet een aantal zaken in het leven langzamerhand vergeten.

Joos Florquin, Ten huize van... 13

315
Ik geef u een heel praktisch voorbeeld: er wordt tegenwoordig erg makkelijk gedacht
over echtscheiding en dergelijke zaken. Nu wil ik niet ontkennen dat die soms
onvermijdelijk zijn, maar ik vind het toch altijd een zeer droeve zaak. En ik heb de
steun van één van de eerste deskundigen op het gebied van de kinderpsychologie,
mijn kollega mevr. Sanders, hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam in
de medische fakulteit. Die zegt dat het voor jonge kinderen uitermate schadelijk is
wanneer hun omgeving wisselt. Zij hebben vastheid nodig, zij hebben koestering
nodig. En zij heeft zelfs de uitspraak gedaan, en dat vind ik een erg belangrijke, dat
crèches eigenlijk een noodzakelijk kwaad zijn, niet nodig moesten zijn en liefst
moesten verdwijnen. Dat betekent dat inderdaad meer gewicht moet gehecht worden
aan het familiemilieu. De verzorging van de kinderen is een heel belangrijke zaak
en moet niet gezien worden als tweederangsarbeid. Neen, dat is de hoogste soort van
arbeid. Bovendien is het geluk dat je kunt ontlenen aan het waarnemen en begeleiden
van jonge kinderen, iets wat op een vreselijke manier onderschat wordt. U en ik
weten nog wat dat betekent. Ik hoop dat men het weer zal gaan zien. Wat dat betreft,
is dus met name het jonge kind slachtoffer geworden van het egoïsme van ouderen.
En dat is een bedenkelijke ontwikkeling. Maar ik hoop dat deze wereld, die zoveel
mensen kent van allerlei deskundigheid, zal nadenken over deze toestand en dat dit
weer eens een uitgangspunt zal zijn voor een tegenstroming. Hier zijn we bepaald
uitgeschoten in een verkeerde richting.
Mag ik zeggen dat de meest klemmende opdracht voor de tegenwoordige mensheid
voor u is: het organizeren van de vrede voor de mens in al zijn omstandigheden en
gedragingen. Welke zijn daar de ergste knelpunten of hebt u die onrechtstreeks al
vernoemd?
Sommige wel, andere niet. Maar u zult het wel met me eens
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zijn dat het hier gaat om een heel moeilijk vraagstuk. Vooral wanneer ik aan de
militaire vrede denk, om het zo maar even te zeggen. Want daar zijn de beslissingen
eigenlijk helemaal in de handen van twee grote mogendheden en staan wij als kleine
landen vrijwel machteloos. Het zal dus alleen door hen te overtuigen van de noodzaak
van een andere politiek, nog mogelijk zijn om een grote ramp te voorkomen. Nu wil
ik niet zeggen dat deze landen niet onder hun leiders zeer intelligente mensen hebben
en we kunnen misschien toch nog hopen dat zij op den duur nog tot iets komen. Ik
zie, wat dat betreft, de zaken echter toch wel heel moeilijk. Maar het is allemaal
verbonden met de problemen die u al aan de orde stelde. We moeten een sterke
internationale samenwerking nastreven, we moeten ons veel meer solidair voelen
met andere delen van de wereld. Want ook de regeerders steunen ten slotte op wat
hun publieke opinie wenst. En dat is misschien dan de boodschap voor ons allemaal:
we kunnen er allemaal een steentje toe bijdragen. Maar het is een van de grootste
vraagstukken van de toekomst, de vrede te bewaren. Met de tegenwoordige
bewapening is er eenvoudig geen ander alternatief.
Als u nu eens carte blanche kreeg om een rechtvaardige wereld op te bouwen, welke
zouden de eerste maatregelen zijn die u zou uitvaardigen?
Dan zou ik gemakshalve naar dat rapport kunnen verwijzen waar u net over sprak!
Maar om het iets minder makkelijk te maken, zou ik kunnen zeggen: ik geloof dat
het voedselvraagstuk voor de arme landen het eerste is dat aangepakt moet worden.
Er verhongeren nu mensen. Dat is nu al het ergste. Maar tegelijkertijd zouden wij
op die kwestie van de beperking van de bewapening sterk de nadruk moeten leggen,
maar ik zei het al, dat is een heel moeilijke zaak, die eigenlijk in de handen van de
Russen en Amerikanen ligt. Maar als gewone mensen kunnen we ook een heleboel
bij-
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dragen, door b.v. terug te keren tot sommige echte menselijke waarden van vroeger,
waarden van vriendschap, van eerlijkheid, die op het ogenblik, door sommige groepen
althans, bespot worden en in een verkeerd daglicht gesteld worden. Tot hun eigen
nadeel, want ze worden er zelf ook niet gelukkig van. Wat dat betreft, zou een
hernieuwde bezinning, om het nu maar eens plechtig te zeggen, voor ons allemaal
helemaal geen kwaad kunnen.
Uitzending: 7 mei 1976.
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Prof. dr. mag. Edward Schillebeeckx o.p.
‘Albertinum’
Heijendaalse Weg 121, Nijmegen (Nederland)
Dit klooster in Nijmegen is het hoofdkwartier van de paters dominikanen in
Nederland. Het kreeg de naam Albertinum, naar de heilige Albertus de Grote,
dominikaan, teoloog, kerkleraar en de grootste Duitse geleerde van de middeleeuwen.
Het klooster werd in 1932 gebouwd in wat toen een nieuwe wijk van deze oude stad
werd genoemd.
Nu zijn de moderne flatgebouwen en studentenhuizen opgerukt tot vlak bij de
ingang, waar een dunne rij bomen ze aan het oog probeert te onttrekken. Maar achter
het klooster is er nog een prachtig park.
*
Het is een weelde nog zo een park te bezitten.
We zijn het ook bijna kwijt geweest. De gemeente wou er middendoor een weg
trekken om er woonwijken te maken. Gelukkig is er een procedurefout gebeurd en
ging het geval niet door! Mijn studeerkamer hier heeft een mooi uitzicht op die tuin;
het is hier prettig studeren! Stilte werkt natuurlijk ook in het voordeel van de studie.
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Hoe lang woont u nu al in Nederland?
Ruim 18 jaar.
Nederlander geworden?
Als u bedoelt genaturalizeerd, dan is het nee. Ik ben nog altijd Belg. Er werd mij al
vaak gevraagd waarom ik me niet laat naturalizeren. Ik zie niet in waarom het nodig
zou zijn. Ik ben hier ingeburgerd en geaccepteerd. In de praktijk wordt hier niet meer
aangevoeld dat ik geen Nederlander ben. Men spreekt wel altijd van de ‘Nederlandse
teoloog’. Er zijn trouwens in de universitaire wereld hier meer buitenlanders die, al
moeten ze eerst de taal aanleren, even vlug geïntegreerd zijn. Die moeilijkheid met
de taal heb ik niet eens gehad.
En als het emeritaat komt?
Ik geloof dat ik dan hier blijf. Ik zal dan 24 jaar uit België weg zijn. Vrienden en
konfraters wonen hier; ik ben hier ten slotte thuis.
Is het vaderland volledig afgeschreven?
Geenszins! Helemaal niet, maar je moet zo een situatie ook konkreet zien. Ik ben
hier vergroeid en ginds zou ik opnieuw moeten gedijen! Ik zou terechtkomen in een
klooster bij konfraters die ik niet meer of maar half ken, of uit vroegere herinneringen.
Maar ik heb nog geregeld kontakt met België. Ik ga geregeld naar vader in Kortenberg,
ik geef elk jaar allerlei konferenties in verschillende Vlaamse steden, ik lees elke
dag nog een Vlaamse krant. De kontakten zijn dus nog zeer intensief. Ook breng ik
haast alle vakanties dopr in België.
Met een voorkeur voor de zee.
Middelkerke ja. Ik hou van de zee. Daar komt in de zomer
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de hele clan nog samen. Zolang vader leeft, blijft dit Noordzeestrand het centrum.
Vrijwel elk lid van de familie reserveert toch elke zomer minstens een tiental dagen
voor Middelkerke.
Kortenberg. Ik. heb inderdaad altijd gedacht dat u een Brabander was maar ik
ontdekte nu dat u in Antwerpen werd geboren, wat natuurlijk wel Groot-Brabant is!
Dat is louter toeval, want ik ben metterdaad in Kortenberg opgegroeid. Toen de
oorlog uitbrak, bevond vader zich in Valkenswaard. Hij reisde toen over Eindhoven
naar Antwerpen om daar moeder en de kinderen op te halen met de bedoeling naar
Engeland te varen. Maar ze konden niet meer weg. Zo komt het dat ik op de
honderdste dag van de oorlog, tijdens een bombardement, in Antwerpen werd geboren.
Na enkele weken zijn we dan terug naar Kortenberg gegaan, werd me later verteld.
Welke rol speelt Valkenswaard in de familie?
Mijn ouders hebben er een paar jaar gewoond; mijn oudste broer, de jezuïet, is daar
ook geboren. Moeder is van Nederlandse afkomst, al werd ze in Geel geboren, net
als vader trouwens. Na Valkenswaard hebben ze een tijd in Brussel gewoond, in
Sint-Jans-Molenbeek. Daar zijn het tweede en derde kind geboren. Dan hebben mijn
ouders zich in Kortenberg gevestigd. Ik was de zesde in de rij.
Waarom Kortenberg?
Dat weet ik niet precies. Vader was toen rijksambtenaar en werkte bij ingenieur
Maertens, die direkteur-generaal was op het ministerie van Bruggen en Wegen. Die
woonde in Kortenberg. Ik vermoed dat het via hem is dat de familie naar Kortenberg
is gekomen. Daar heeft vader zich dan gevestigd als registeraccountant,
expert-comptable. Hij leeft er nu nog en is 93.
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Had uw vader een uitgesproken karaktertrek die u heeft geërfd?
Vrijheid en werkzaamheid. Hij werkte dag en nacht. Hij is een lieve man, een ‘man
van gebed’, terwijl moeder haar gebedsleven veeleer zocht in haar werk en zorg voor
de kinderen. Het valt moeilijk te zeggen wàt je van vader en wàt je van moeder hebt.
Konstitutioneel heb ik met enkele van mijn broers en zussen meer van moeder. De
voornaamste eigenschap van moeder was haar geduld, haar inkasse-ringsvermogen:
er kwam nooit een klacht uit haar mond. Ze droeg alles zonder dat je er iets van
merken kon. Maar door te zijn wat ze waren, hebben ze me beiden véél meegegeven!
Kristenen van de oude stempel?
Ze waren uiterst kristelijk, vanzelfsprekend kerkelijk. Maar toch wat ‘anti-klerikaal’,
althans in deze zin: ze hadden het niet op autoritaire, bazige priesters en liepen daarom
nooit de pastorie plat!
U hebt een gelukkige jeugd gehad?
Goddank ja! Een jeugd van een kind dat vrij op het platteland opgroeit en alle tijd
dat het vrijaf heeft, doorbrengt in het bos om konijnen en eekhoorntjes achterna te
zitten. We zaten meer in de bomen dan waar ook! En zochten naar planten en
verschillende boomsoorten. We leerden ons ook oriënteren: op de zon, de wind, de
wolken, enz.! Ik vraag me nu soms wel eens af hoe mijn ouders het klaar hebben
gespeeld met 14 kinderen in een tijd dat er geen sociale wetgeving was, ook geen
beurzen! Daar was echter ook wel een voordeel aan: in een gezin met zoveel kinderen
voeden de kinderen elkaar op. Vader maakte daar zelfs een opvoedkundig systeem
van. Het gevolg was wel dat we een soort clan vormden en verder alleen maar kontakt
hadden met enkele families uit het dorp, wat te selektief dus.
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Ik had mijn lagere school in Kortenberg. Aan die tijd heb ik wel één markante
herinnering: ik heb er een klas over moeten doen; wiskunde was bepaald niet goed
en ik dacht meer aan de bossen dan aan de lessen. Dat heeft wel een heilzaam gevolg
gehad, want van toen af aan heb ik me aan het studeren gezet.
Komt dan de tijd van de humaniora.
Ja, toen ging ik naar Turnhout: het Sint-Jozefkollege bij de jezuïeten.
Waar toen alle harde koppen naar werden verbannen.
Dat hoorde ik pas later! Ik heb het ook als een soort verbanning in een vreemde
wereld ervaren. Maar die school had wel een goede reputatie en de studie stond er
op hoog peil, hoewel ze een vrij sterke, louter filologische inslag had. Wij werden
niet in enige schoonheid ingewijd maar gedrild in korrekte taalvormen, of dat nu
ging om het Grieks, Latijn of Nederlands. Het was vooral het internaat dat ik grondig
verfoeide en dat me wat ‘ingekeerd’ heeft gemaakt.
Heeft daar iemand enige invloed op u gehad?
Ontegensprekelijk pater Seeldraaijers. Hij moet nog leven ook, denk ik. Hij was wel
erg streng maar hij kon de jongens idealisme meegeven, ze echt inspireren. Zijn
lessen waren ook niet droog schools; hij maakte geregeld uitweidingen buiten de
stof en maakte onze interesse wakker, b.v. voor de filozofie van het Oosten, het
boeddhisme. Ik heb hem twee jaar gehad als leraar: in de vierde en in poësis. Hij
heeft onmiskenbaar invloed op me gehad.
Dan was er nog pater Notebaert, die ons in sociale, ekonomische en vooral
filozofische problemen inwijdde. En dan was er een derde: pater De Witte, mij de
sympatiekste, een sociaal bewogen man, een soort ‘heilige’. Die heeft in mij de
belangstelling voor marginale groepen gewekt. In
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het kollege waren een stel arme jongetjes, ‘knechtjes’ genoemd, die in de school de
vuile werkjes moesten opknappen. Pater De Witte trok zich het lot van die
achterbuurtkinderen aan en hij betrok mij in dat werk. We gaven ze bijscholing,
brachten vaak de rekreatie bij hen door, organizeerden feestjes voor hen. Ik heb voor
hen zelfs een tijdschrift gesticht dat ik zelf helemaal volschreef. Maar op een zeker
ogenblik werd door de overheid een einde gemaakt aan deze aktiviteit, die blijkbaar
sociale onrust veroorzaakte. Daardoor was mijn hart altijd elders dan in de groep
waarin ik officieel leven moest! Ik leefde ‘bij de anderen’. Dat is kennelijk de invloed
van pater De Witte!
In dit grote centrale studiehuis van de dominikanen komen de bewoners geregeld in
de kapel samen voor de officies die nu korter zijn dan vroeger en volledig in het
Nederlands.
Sommige paters dragen nog de witte monnikspij; pater Schillebeeckx draagt ze
nog als hij weet dat hij de hele dag het klooster niet uit moet, en op religieuze
hoogdagen.
*
Als u 20 jaar bent, treedt u toe tot de orde van de dominikanen.
Ik was dan ook, op één na, denk ik, de oudste in het noviciaat. Dat was zo al in de
retorika. Dat kwam door mijn doubleren in het lager onderwijs, maar vooral door
het feit dat toen ik in Turnhout aankwam, men me niet in de zesde opnam; alles was
er in het Frans, en ik kon niet mee. Ze hebben me dan maar naar de ‘huitième’
verlaagd! Dus twee jaar terug. Zo ‘verloor’ ik nog eens twee jaar! Sindsdien heb ik
m'n voorsprong op anderen, feitelijk jongeren, nooit au sérieux genomen! Nu nog
niet.
Voelde u zich vroeg, of laat geroepen?
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Dat ik priester zou worden, stond bij me al vast in de vijfde, maar dan wel als jezuïet!
Ik had een broer jezuïet die in India was (toen nog Engels-Indië; nu is hij er
genaturalizeerd) en daar wou ik ook naartoe. Ook al omdat ik gefascineerd was door
het boeddhisme. Dat is zo gebleven tot het einde van de poësis en het begin van de
retorika. Dan is alles omgeslagen! Dat ik priester-religieus zou worden, stond vast.
Maar waar? Ik heb dan boeken gelezen over grote ordestichters: Ignatius van Loyola,
Benedictus, Franciscus en Dominicus. Dominicus heeft me het meest aangesproken,
vooral de twee polen die in zijn leven zo markant aanwezig bleken: de wereld van
God, het religieuze, en de wereld van mensen, met hun wereldlijke problemen. Die
relatie: kristelijk geloof en wereld (twee polen die ik nu nog in mijn teologie herken)
sprak me aan. Bovendien werd ik ook geboeid door de milde en fascinerende
persoonlijkheid van Dominicus, een man die inspiratie had en doorgaf en weinig
voelde voor minutieuze regels. Die opvatting stond regelrecht tegenover de rigide
houding van de jezuïeten, bij wie ik een scherpe discipline had ervaren, maar een
discipline die werd beoefend terwille van de discipline, orde om de orde, plicht om
de pliclit. Daar was weinig plaats voor inspiratie en dat zat me dwars. Natuurlijk was
dat niet zo bij alle jezuïeten, maar in Turnhout is het zó bij me overgekomen. Mijn
keuze om dominikaan te worden was dan ook tegelijk een eigengereide wijze om
me af te zetten tegen mijn vroegere keuze voor de jezuïeten.
Ik heb dus duidelijk mijn keuze gedaan via studie en niet via een ontmoeting met
bepaalde personen, zoals het meestal gebeurt. Het was de figuur van Dominicus en
het verhaal van zijn orde die mijn roeping tot de orde der dominikanen hebben
geïnspireerd.
Was er een bepaalde reden waarom u als kloosternaam Henricus koos?
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Er viel niet te kiezen. Je kréég die naam! Voor mij werd het Heinrich Seuse of Suso,
de Duitse mysticus. Waarom men me die gegeven heeft, weet ik niet. Maar ik denk
dat ze die toch niet zo maar lukraak kozen. Je kreeg die kloosternaam na een retraite
van tien dagen, en ze zullen dan wel ergens een verband hebben gezocht. Men zei
me: Je zal blij zijn met de naam die we je straks geven! Ik begreep het niet.
Was het voor thuis geen verrassing dat u dominikaan wou worden?
In zekere zin wel, want ik had nog nooit een dominikaan van dichtbij gezien en thuis
evenmin. De reaktie van vader was weer typisch. Hij zei: ‘Edward, ik hoop dat het
geen bevlieging is en dat je er grondig over hebt nagedacht. Van mij mag je worden
wat je wil.’ Zo was vader, iemand met een voor die tijd ongewone openheid en daarbij
iemand die zijn kinderen een ruime vrijheid liet.
Wij werden thuis b.v. haast nooit gestraft. Maar als we iets gedaan hadden dat niet
helemaal in orde was, kregen we van vader voor het slapen gaan geen kruisje. Hij
gaf aan al de anderen gewoon het kruisje maar sloeg degene die wat misdaan had
over. Dat kwam veel harder aan dan een straf of een vermaan. Mloeder gaf wel het
kruisje; dat deden ze zo blijkbaar spontaan en intuïtief. Dat de zondaar vergiffenis
had gekregen, bleek dan de volgende dag als hij opnieuw het kruisje kreeg!
Waar bent u dan binnengegaan?
Na de retorika, alvorens definitief in te treden, bracht ik een bezoek aan het klooster
te Gent, het noviciaats- en toen ook filozofieklooster; nadien ook aan het klooster te
Leuven. In beide kloosters had ik het geluk mensen te ontmoeten die de motieven
van mijn roeping bevestigden. In Gent was dat pater Matthys; hij was prior en tevens
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professor in de metafysiek en inleiding tot de teologie. Dat was a.h.w. de religieuze
dieptedimensie. In Leuven daarentegen maakte ik kennis met pater Perquy, die er
prior was, tevens direkteur van de Sociale Scholen in Heverlee. Daar had je dan de
andere dimensie: de maatschappelijke, het kontakt met mensen in de wereld. Wat ik
over Dominicus en zijn orde in de boeken had geleerd, vond ik in die twee kloosters
konkreet terug. Het bevestigde me.
Noviciaat dus in Gent.
Bij de dominikanen is de proeftijd een jaar. Dat is een tijd van bidden, koorofficies
en meditatie. Je moest het kloosterleven leren kennen, maar er bleef veel tijd over
om te studeren en daar heb ik toen vele grote mystici gelezen: Ruusbroec, Theresia
van Avila, Johannes van het Kruis, Tauler, Eckhart en ook Suso.
Ik was over het leven in het klooster erg entoesiast en schreef dat ook naar huis.
Zo had ik het eens over de diepe belevenissen van het dominikaanse nachtgebed,
van drie tot vier uut 's morgens, ‘terwijl de mensen buiten sliepen’. Ik kreeg van
vader een zeer nuchtere reaktie terug. Hij schreef: ‘Beste jongen, moeder of ik moeten
per nacht drie of vier keer opstaan om de laatste baby (de veertiende) te sussen. Dat
is natuurlijk veel minder romantisch dan uw nachtelijk gebed. Ik zou er toch maar
eens over nadenken dat godsdienst geen gemoedstoestand is maar een houding van
dienstvaardigheid.’ Nooit heb ik me zo diep geschaamd als bij het lezen en herlezen
van die brief: dàt was eigenlijk mijn noviciaat!
In Gent heeft pater D. de Petter veel invloed op u gehad.
Ja. Na het noviciaat kwamen drie jaar filozofie. Pater De Petter was in Gent niet
alleen een groot filozofisch denker maar tevens mijn geestelijk leidsman. Hij was
ook magister spiritualis. Overal kreeg men zuivere scholastiek gedoceerd,
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maar pater De Petter heeft die doorbroken en heeft het tomisme verbonden met de
fenomenologie van Heidegger, Husserl en Merleau-Ponty. Hij was het bovendien
die (na vader) me God leerde te vertrouwen. Hij had een ontroerend geloof in de
genade, dat aanstekelijk werkte en je geen kans liet om krampachtig te worden. God
én mens waren voor hem nooit konkurrerend. Dát heeft hij ons allen toen ingehamerd.
Na Gent komt dan Leuven.
Met eerst een intermezzo van een jaar onder militaire dienst. Mijn eigenlijke
teologiestudie ben ik dan in Leuven begonnen in 1939. En die is niet zo meegevallen
omdat men er toen nog kleurloos ‘Thomas’ gaf, abstrakt en scholastisch. Wie daaraan
ontsnapten, waren enerzijds pater Charlier, maar hem heb ik maar een half jaar gehad,
en anderzijds pater R. Martin, een mediëvist, die Thomas ook op zijn historisch
wordingsproces bestudeerde.
Krisismomenten?
Ja, er zijn daar in Leuven in die teologietijd wel ernstige krisismomenten geweest.
Met name in 1941 werd een boek van pater Charlier en van père Chenu door Rome
veroordeeld. Beide professoren werden uit hun professoraat ontzet. Pater De Petter
mocht professor blijven maar werd afgezet als regens studiorum. Wat mij als
teologiestudent toen het meest aansprak, werd door Rome gedesavoueerd. Dat wás
een klap! Maar de manier (volgens mij toen wel wat té dramatisch door pater De
Petter beleefd) waarop hij dit heeft verwerkt, gehoorzaamde en toch tegelijk eigenlijk
doorging met zijn eigen filozofisch denken, was voor mij een richting en bemoediging.
Is die specialisatie in de teologie een persoonlijke keuze geweest of werd ze u
aangeradens of opgedrongen?
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Eigenlijk wilde ik filozoof worden. Maar toen ik in de teologie was in Leuven werd
pater De Petter regens studiorum, zoals ik zei, zowel voor de filozofen als voor de
teologen. Hij wist dat de teologie in Leuven niet erg veel betekende en zette mij
daarom aan me toch maar te oriënteren op de teologie. Ik heb dat dan gedaan, hoewel
ik toch ook nog veel filozofie studeerde. Toen kwam pater Matthys als apostolisch
visitator naar Leuven om heel het doen en laten van pater De Petter als filozoof te
onderzoeken. Hij heeft me dan gevraagd wat ik het liefst zou doen. Ik heb geantwoord
dat ik onder invloed van De Petter volop met teologie bezig was en er wel iets voor
voelde om in die richting verder te gaan. Hij zei dit een zeer goede keuze te vinden
en zo werd de zaak beslist.
Na zeven jaar kloosterleven wordt u tot priester gewijd. Dat was in 1941. U studeert
dan verder en behaalt in Parijs de titel van doctor en daarna in Rome die van magister
in de teologie.
Het is natuurlijk niet zo vlug gegaan als u het nu resumeert. Toen ik in 1943 met
mijn teologie klaar was, ben ik in Leuven in ons klooster docent geworden in de
teologie. Pas in 1946, na de oorlog dus, kon ik naar Parijs om mijn post-doctorale
studie aan te vatten. Die tijd in Parijs is voor mij belangrijk geweest. Eigenlijk ging
ik studeren aan Le Saulchoir, de teologische fakulteit van de dominikanen in Etiolles
bij Parijs. Voor dat doctoraal moest je maar vijf kolleges volgen, de rest van je tijd
werd geacht te worden gebruikt om je op je promotie voor te bereiden. Ik heb van
die tijd echter gebruik gemaakt om aan de Sorbonne te gaan studeren, aan het Collège
de France en aan de Ecole des Hautes Etudes. Daar heb ik de filozofie gevolgd van
Louis Lavelle, de lessen van de mediëvist Etienne Gilson, van Jean Wahl, die over
Bergson kollege gaf, enz. Verder nog die van de oudtestamenticus Dhonne, en in
patristiek
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van Charles Puèch: die twee specialisten hebben mij geleerd hoe je teksten werkelijk
kritisch moet benaderen.
Daar heb ik ook père Chenu leren kennen: hij gaf de teologie van de 12de eeuw
in de Ecole des Hautes Etudes. Ik had veel kontakt met deze entoesiaste man, die
ook mentor was van de prêtres-ouvriers in Parijs. Elke zaterdagmiddag gaf hij
informaties aan de hele klerus van Parijs in het Couvent Saint-Jacques: hij signaleerde
al wat er aan nieuwe literatuur verschenen was en gaf kommentaar op al wat er in
Parijs op kerkelijk en burgerlijk gebied was gebeurd. Met telkens een levendige
diskussie.
Ook met père Congar heb ik toen kontakt gehad. En wie ik dan vooral heb leren
kennen, was Albert Camus, die veel bij de dominikanen in Parijs kwam. Het kwam
tussen hem en een tiental dominikanen vaak tot diskussie. Hij kon met overtuiging
affirmeren: ik vind het kristendom afschuwelijk, maar ondertussen waren kristenen
zijn beste vrienden en kon hij bij de dominikanen niet wegblijven. Hij zag de opdracht
van ons menszijn hierin, dat ieder binnen eigen kleine omgeving wat liefde moest
uitstralen. Eigenlijk al een diep-kristelijke inspiratie!
De Nederlandse naam van teologie is godgeleerdheid. Wat is de taak van de teoloog?
Wat omvat de studie?
Een bepaald terrein van onderzoek, in dit geval de teologie, wordt niet zozeer
gekenmerkt door de daarin gebruikte metodes - deze komen in de teologie grotelijks
overeen met die van de literatuur- en menswetenschappen -, maar het wordt
gekenmerkt door de gerichte vragen die je stelt met betrekking tot een bepaald
gegeven. Welnu, eigenlijk houdt de teoloog zich bezig met de mensen, maar hij stelt
ter zake van de mens zeer gerichte vragen: de vraag vooral naar de zin van zijn leven,
naar eenheid en integriteit, naar heil. En binnen deze vraagstelling brengt de teoloog
God ter sprake, juist als ‘God van mensen’. Voor kristenen
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is dit in Jezus de Kristus duidelijk geworden. Op dit alles bezint zich de teoloog.
U doceert dan 14 jaar aan het dominikaans studiehuis in Leuven. Komt dan tot uw
eerste boek. In 1952 publiceert u ‘De sakramentele heilseconomie’. Een zwaar woord!
Inderdaad, nu gezien een erg zwaar woord, dat ik sindsdien nooit meer gebruik.
‘Heilsekonomie’ doet denken aan ‘ekonomie’, - geld en kapitaal. Destijds niet. Het
is een Duits woord, toen courant: ‘Heilsökonomie’! Nu zullen we hoogstens nog
zeggen: ‘heilsbestel’ (zoals ik in het boek, buiten de titel om, zelf ook voortdurend
zeg). Eigenlijk gaat het gewoon om wat God met mensen voorheeft.
Wat was daar nieuw in en welke evolutie hebben die opvattingen doorgemaakt?
Dit is het werk dat ik als proefschrift in Le Saulchoir heb ingeleverd. Ik had daar
eigenlijk willen promoveren op godsdienst en wereld, een probleem dat mij al lang
bezighield, maar ik was er in Parijs niet mee klaargekomen. Toen ik uit Frankrijk
terugkwam, moest ik in Leuven kollege geven en mijn eerste kursus handelde over
de sakramenten. Ten slotte heb ik dit kollege als proefschrift aangeboden in Parijs.
Het boek sloeg aan, zowel in België als in Nederland.
In dat boek reageer ik tegen de sakramentenleer zoals die toen bestond. Het nieuwe
daarin ligt vooral in het gebruik maken van de fenomenologische antropologie om
de sakramenten te verduidelijken. Ik heb de wat magische opvatting van de
sakramenten willen doorbreken en daarom meer de menselijk-subjektieve zijde ervan
ontleed, alsook de ontstaansgeschiedenis van de sakramenten.
Een paar jaar later - u bent nog altijd in Leuven - wijdt u een studie aan ‘Maria,
moeder van de verlossing’. Houdt
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die tesis nog stand? Want in de nieuwe kerk lijkt de rol van Maria op zijn minst
gehalveerd, om niet te zeggen dat ze volledig op de achtergrond is geraakt.
Wat ik in dat boekje heb geschreven, hou ik nu nog staande, al zal ik het nu allemaal
wel anders formuleren. Tijdens het Concilie hebben vele bisschoppen en teologen
gevraagd om een tijd te zwijgen over Maria, echter niet om haar dood te zwijgen.
De Marialeer had een zelfstandige ontwikkeling ‘op zichzelf’ gekend, opgesteld
uitsluitend door mannelijke mariologen, bovendien enigszins los van de teologie
over Jezus en de kerk. Men heeft de betekenis van Maria niet willen wegdrukken
maar haar een juiste, evenwichtiger plaats willen geven in het kristelijk leven.
Opvallend is ook dat in verband met het opkomende feminisme van de laatste jaren
dit Mariaboekje van me, vooral in de Angelsaksische landen, nu weer naar boven is
gehaald, omdat ik daarin reageer tegen een uitsluitend mannelijke voorstelling van
God. In dat boek zie ik Maria als een soort reprezentatie of vertaling van de ook
vrouwelijke en moederlijke trekken van God.
Was het jaar van de vrouw geen mooie gelegenheid geweest om aan Maria duidelijk
die waardering of verering te geven waarop ze aanspraak kan maken?
Inderdaad! En in de literatuur is dit het vorige jaar ook aan bod gekomen. Maar juist
vrouwen die daarover schreven, zeiden dat er een soort moratorium nodig is, d.i. dat
er een tijdlang niet meer zoveel over Maria zou moeten worden gesproken, omdat
al die mariologieën door mannen zijn geschreven, vanuit al hun mannelijke projekties.
Laten we eens een tijdlang wachten totdat vrouwen iets zinnigs hebben gezegd over
Maria! Goed, en dàn kunnen, in samenspraak, wellicht ook mannelijke teologen
daarin hun eigen inbreng hebben. Dat lijkt me geen halvering van de mariologie,
maar grond voor enige zinvolle ‘Marialeer’!
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Hiermee komen we aan het einde van uw Leuvense tijd. Wat heeft hij voor u betekend?
Veel. Gedurende twaalf jaar dat ik bij de dominikanen in Leuven doceerde, stonden
een paar honderd dominikanen telkens zeven jaar - drie jaar filozofie, vier jaar teologie
- onder mijn leiding, omdat ik toen tegelijkertijd magister spiritualis was van de jonge
fraters.
Maar u kreeg, daarmee moeilijkheden.
Ja. Volgens sommigen trad ik te vernieuwend op. Maar de hogere overheid van de
orde was niet zeker wáár precies het ongelijk lag, en ze wilde het nog enkele jaren
bekijken. Maar intussen stierf die pater-generaal van de orde. Daarmee waren de
spanningen in het klooster te Leuven niet van de baan, maar het werd rustiger. Voor
mij was dit een mooie tijd: samen met de jongeren zochten we naar een nieuwe
spiritualiteit, die toch dominikaans wilde blijven, iets demokratisch avant la lettre als we ons 1968 herinneren!
*
Professor Schillebeeckx beschikt in dit klooster over een ruime studeerkamer, waarin
de boeken, uiteraard overwegend vakliteratuur, de toon aangeven.
Het eigen werk in een heel stel talen staat achter zijn werktafel gegroepeerd.
Boven de deur hangt het portret van de heilige Dominicus, geschilderd door Fra
Angelico.
Op deze mooie foto staat het oude kapelletje van Kortenberg en deze tekening
herinnert nog sterker aan het dorp van de jeugd: de tekenaar bracht in één vlak
verschillende karakteristieken van Kortenberg samen: de voorkant en de achterkant
van het woonhuis, de tuin en de kerk van Kortenberg.
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Nog aan het dorp van herkomst herinnert dit glas-inlood-raampje waarop het wapen
van Kortenberg staat: een eekhoorntje dat in een boom kruipt.
*
Aan die klarinet zit een geschiedenis vast.
Inderdaad, ik ben er ooit mee opgetreden voor de radio. Toen ik in de poësis zat, was
er een feest in het kollege in Turnhout en ik heb toen een klarinetsolo gespeeld uit
de Triomfmars van Aïda en Oberon. Maar sinds ik in Nederland ben, heb ik het
instrument niet meer bespeeld. Jammer!
*
Deze metalen akrobaat op dit houten blok komt uit Japan en is een geschenk van een
gereformeerde kollega en vriend, professor H. Kuitert. Bij de minste aanraking
schommelt de evenwichtskunstenaar. Kommentaar van de schenker: Dit is nu precies
de teoloog; altijd balanceren en zorgen dat je niet uit je evenwicht raakt en over de
kop gaat.
*
Begin 1958 - u bent dan 44 - wordt u hoogleraar hier aan de katolieke universiteit
in Nijmegen. Men had kunnen verwachten dat u in Leuven professor zou zijn geworden
- er werd daar trouwens toen over gesproken, dacht ik. Hoe is het in zijn werk gegaan?
Eigenlijk is het niet zo een verdacht geval. In Leuven bestond een oude wet of
gewoonte dat een kloosterling geen professor kon worden en zeker niet in de teologie.
Ik heb in 1957 wel een jaar kollege gegeven over de sakramenten aan het Hoger
Instituut voor sGodsdienstwetenschappen,
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maar dat was veeleer een para-fakultair instituut. Wel heeft de rektor veel later, nl.
enkele jaren geleden, na de splitsing van de Leuvense universiteit, mij gevraagd om
als hoogleraar naar Leuven terug te keren. Maar ik voel me nu te zeer verplicht aan
Nijmegen. En vooral, ik zou er alleen de sakramenten mogen behandelen en dat sprak
me ook niet aan. Dat ik in 1958 naar Nijmegen kwam, is gewoonweg het gevolg van
het feit dat de universiteit hier me wilde hebben. Zelf wist ik niet goed wat te doen:
accepteren of niet! Toen zei de provinciaal, pater Camerlinck, dat ik niet kon gaan
want dat ze me in Leuven nodig hadden. ‘Nijmegen’ heeft zich toen rechtstreeks tot
de generaal van de orde gewend, pater Brown, de latere kardinaal, en die heeft
geantwoord: een dominikaan mag de kans om aan een universiteit te doceren niet
afslaan: ‘teologie is onze roeping’. Ik heb dus zelf de knoop niet doorgehakt en heb
trouwens Leuven met gemengde gevoelens verlaten, omdat ik echt niet wist wat het
beste was. Achteraf gezien ben ik blij dat het zo gelopen is.
Wat waren uw eerste indrukken in Nederland?
Komend uit Leuven kwam katoliek Nederland mij toen filozofisch en teologisch
veeleer behoudsgezind voor. Ik spreek dus wel van 1958 toen de doorbraak op
kerkelijk gebied hier nog niet had plaatsgevonden.
U werd hoogleraar in de dogmatische teologie. Als ik het goed begrijp, is dat de
teologie die op de dogma's gegrond is?
Wij vermijden in Nederland dat woord dogmatisch, omdat er een ongunstige klank
aan vastzit: die van dogmatisme. We spreken liever van systematische teologie, dat
is dus zich bezinnen op het geloofsleven, op heel de openbaring, op het kristelijk
leven. Dat is breder dan de dogma's die
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slechts enkele kristallizatiepunten uit de grote kristelijke ervaringstraditie zijn.
U bent niet lang hier of u sticht het ‘Tijdschrift voor Theologie’. Met bedoelingen?
Natuurlijk. Ik wou een tijdschrift waarin de nieuwe teologie aan bod kwam. Ik was
nog geen vier weken hier, geloof ik, of ik was er met de andere prof es oren over aan
het praten. Ik had echter, in jeugdige overmoed, over het hoofd gezien dat hier aan
de teologische fakulteit al een tijdschrift bestond, namelijk Studia Catholica. De
kollega's voelden dan ook wel enig wantrouwen en dachten: die kerel is pas hier en
wil al met een nieuw tijdschrift beginnen! Zij waren ook realistischer. En zo kwamen
we, gezamenlijk, tot het besluit het oudere (toen niet onverdienstelijke) Studia
Catholica om te dopen in Tijdschrift voor Theologie, waarvan ik dan de leiding kreeg.
Dat tijdschrift heeft wel een verlengde, als ik het zo mag zeggen, in dat andere,
internationale tijdschrift: ‘Concilium’.
Die twee tijdschriften staan echter wel volkomen los van elkaar. Consilium is het
initiatief geweest van de uitgever Paul Brand jr. Hij besprak deze kwestie met K.
Kalmer, H. Küng en mij. We voelden er allen veel voor. K. Rahner en ik stelden het
eerste editoriaal op en op grond daarvan werden vele teologen aangeschreven. Het
zou beginnen verschijnen als het Concilie was afgesloten om de lijn van het Concilie
door te trekken en post-Vaticaanse problemen aan te snijden. Het werd opgericht
met een enorme organizatie en heeft zijn sekretariaat hier in Nijmegen. Er zijn 400
teologen uit de hele wereld bij betrokken. Vroeger kende men de kollega's uit het
buitenland alleen door hun geschriften, nu kennen we elkaar persoonlijk.
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Komt dan de tijd van uw openbaar leven. U wordt teologisch advizeur van het
Nederlandse episkopaat en oefent via die funktie een grote invloed uit op het Tweede
Vaticaans Concilie. Hoe werd de Vlaming advizeur van de Nederlandse bisschoppen?
Nijmegen was toen de enige teologische fakulteit alhier. Vlak voor het Concilie, in
1961, had ik, na adviezen te hebben gekregen van een groep teologen en anderen,
het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen opgesteld. Daarin werd
behandeld wat een concilie is en wat er in dit concilie besproken zou moeten worden.
Ook werd er de kollegialiteit van paus en bisschoppen ampel uiteengezet. Die
verklaringen hadden een grote weerklank, ze werden druk vertaald. Toen heeft
kardinaal Alfrink me gevraagd advizeur te worden samen met twee anderen: een
juristcanonicus en de voorzitter van de Willebordvereniging. Zo is het gekomen dat
ik met kardinaal Alfrink mee naar Rome ben gegaan. Ik bleek dus toen al
‘ingeburgerd’ in Nederland.
Bepaalde kringen in Rome waren daar niet zo mee gediend dat u die funktie waarnam.
Welke kringen en waarom die tegenstand?
Maar iedere bisschop stond het vrij een of meer advizeurs mee te nemen. Dát nam
men te Rome niet kwalijk. Maar met dat herderlijk schrijven waren ze in Rome niet
zo gelukkig. En dat bleek de reden te zijn dat Alfrinks aanvraag om me tot officiële
conciliedeskundige te laten benoemen (dat moest het Vaticaan zelf doen), nooit werd
ingewilligd.
Weet u ook welke kringen die houding aannamen?
‘Rome’ is een veelzinnig begrip. Dat is moeilijk te zeggen of te doorzien. Ik neem
aan dat het 't Heilig Officie is
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geweest, dus kardinaal Ottaviani. De paus zelf bleek van die weigering eigenlijk niet
op de hoogte en heeft het toen ‘goedgemaakt’ door mij op een privé-audiëntie uit te
nodigen, bij het slot van het Concilie.
Die kringen hebben u dat later betaald gezet
Er werd door de Kongregatie voor de Geloofsleer een kommissie samengesteld om
al mijn werken te onderzoeken. Er blijkt zelfs een voorproces te zijn geweest, maar
dat is op de een of andere manier, niemand weet precies hoe, uitgelekt. Heel het
geval kwam in de wereldpers en nadien is er van een proces niets meer gehoord.
Direkt of indirekt heb ikzelf van Rome daar nooit iets over vernomen.
U brengt over dat Tweede Vaticaans Concilie verslag uit in twee boeken. Is daar
een syntese van te geven?
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft veel zwaartepunten verlegd. Vóór het concilie
werden kerk en hiërarchie (paus en bisschoppen, konkreet zelfs het Vaticaan) haast
vereenzelvigd. Vaticanum II heeft een dekoncentratie bewerkstelligd, d.i. aksenten
verlegd, en in velerlei richting. Om enkele hoofdlijnen samen te vatten: a. kerk werd
nu vooral ‘het volk van God’, d.i. het gelovige volk; - b. het con- cilie legde vooral
de nadruk op Jezus Kristus, rond wie geovigen (d.i. de kerk) zich scharen; - c. ook
werden rijk Gods en Kerk niet meer geïdentificeerd: kerk is het Godsvolk, samen op
weg naar het rijk Gods; - d. bovendien werd behalve aan de rooms-katolieke kerk
de 'eretitel' kerkss van Kristus niet geweigerd aan niet-katolieke, kristelijke
geloofsgemeenschappen; daardoor werd een ruimere oecu- mene in het perspektief
gesteld; - e- grotere nadruk werd wellicht gelegd op de plaatselijke kerk, met haar
eigen his- torische ervaringen die anders liggen hier en elders; - f. niet te vergeten:
het concilie noemde de kristelijke kerk ‘sacramentum mundi’, d.i. teken van wat er
in de wereld
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van mensen zou moeten gebeuren: eenmaking van, vrede onder de mensen; - g. ten
slotte: Gods Geest is niet alleen werkzaam in de kerken, maar ook in de grote
bewegingen in deze wereld, bewegingen die het welzijn, het recht (de menselijke
rechten) willen bevorderen. (Pastorale Constitutie Gaudium et Spes ofte de kerk in
de wereld van vandaag.) Dat zijn, naast vele andere, inderdaad nieuwe aksenten van
het Tweede Vaticaans Concilie. - Ik wil er wel dit aan toevoegen: dit concilie heeft,
in de zestiger jaren, wel het ongeluk of de tegenspoed gekend dat men in dit concilie
- nadat de officiële kerk enkele eeuwen zich had verzet tegen menselijke en
wereldlijke waarden - eindelijk wat sympatieker ging spreken over wetenschap en
techniek, terwijl precies in diezelfde jaren heel de wereld, vooral die der jongeren,
zich ‘maatschappij-kritisch’ ging uitspreken over en afzetten tegen deze wereld - in
feite de westerse, bur- gerlijke maatschappij! Vlak na het concilie zijn allerlei nieuwe,
post-conciliaire problemen naar boven gekomen, die het concilie helemaal niet heeft
besproken. Vandaar, zij het na een eerste elan, een zekere stagnatie van het dynamisme
van dit laatste concilie.
Er wordt van u gezegd dat u een uitgebreide en exacte kennis van de traditie verenigt
met een grote gevoeligheid voor de hedendaagse problemen. Dat zou het u mogelijk,
maken op een onbevangen wijze een brug te slaan tussen verleden en heden.
Een teoloog moet inspelen op de aktualiteit, d.i. op de nu levende mensen, met hun
ervaringen. Het heden kent inderdaad nieuwe ervaringen, die nieuwe vragen oproepen.
Anderzijds: elke periode, ook de onze, heeft ‘blinde vlekken’; er zijn daarin ook
‘vergeten waarheden’. Een teoloog mag daarom niet alleen oog hebben voor de
aktualiteit; hij moet het geheel trachten te overzien: héél die lange historische
ervaringstraditie, ervaringen van vroeger,
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vanaf de bijbel, het nieuwe testament, door de kerkelijke geschiedenis heen, tot
vandaag toe, - ervaringen van de mensheid. Als - zoals kristenen beweren - Jezus,
de Kristus, een betekenis heeft voor álle mensen, dan toch ook voor de levende
mensen van nu! Je moet als teoloog dus ‘deze hedendaagse mens’ trachten te begrijpen
om juist Jezus' betekenis voor de mensen, nu, te kunnen verwoorden en omgekeerd.
Waar hebben we het anders over?
Zou u bondig de hoofdbeginselen van uw teologïe kunnen formuleren?
Een wat moeilijke vraag! Voor mij gaat het in de teologie om een op menselijkheid
bedachte God, die dan ook op menselijkheid bedachte mensen wil: God is een ‘God
van mensen’! En de teoloog wil het geloof ter sprake brengen dat ‘menselijkheid’,
in de volle, ware zin, ook iets te maken heeft met wie we noemen ‘God’. M.a.w.: dat
wij - dat ik - er niet te veel zijn, dat ik er mag zijn. Dat, als ik wijk voor anderen, dit
niet gebeurt omdat ik een pion ben, vervangbaar, maar dat het gebeurt in een sfeer
van gevende liefde. Dat ik gemachtigd ben om te léven. Een teoloog zal dit, ten
onrechte en toch begrijpelijk, vaak ‘geleerder’ zeggen! Maar dat houdt hem bezig.
Wat is uw stelling in ‘Het huwelijk, aardse werkelijkheid en heilsmysterie’ (1963)?
In dat boek over het huwelijk heb ik getracht aan te tonen dat het huwelijk ook een
kultureel-bepaalde en menselijke werkelijkheid is, die dus verschilt van kultuur tot
kultuur. Maar, tegelijkertijd, dat kristenen die kulturele werkelijkheid ‘in de Heer’,
dus als kristenen, moeten beleven.
U hebt dat tweede deel niet durven uitgeven?
Ja, hoe gaat dat! Een jaar lang had ik kollege gegeven over het huwelijk. Het jaar
daarop over een heel ander tema.
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Dat tweede deel had ik, ja zowat voor 95% klaar in manuskript. Maar dan ben je,
het jaar daarop, met een heel nieuw tema bezig. En... dat manuskript gaat (tot
hoelang?) in de lade. Zo gaat dat! Dat - zoals wel eens gezegd is - ik dit tweede deel,
de hedendaagse visie op het huwelijk dus, niet heb durven uitgeven omdat intussen
de encycliek Humanae vitae was verschenen, noem ik een legende. Wel is daar deze
kern in waar: mede door deze encycliek kwam ik tot het inzicht dat celibataire
teologen eigenlijk hun handen moeten afhouden van deze werkelijkheid! Gehuwde
keistenen moeten zelf door ups and downs ons, teologen, leren hoe het huwelijk (met
alle nieuwe technische mogelijkheden nu) door henzelf, kristelijk geïnspireerd,
menselijk en kristelijk beleefd kan en mag worden. Pas wanneer zij daarover hun
ervaringen hebben meegedeeld, kunnen wij, mannelijke en celibataire teologen,
daarover ook wellicht nog iets zeggen! Dat is de reden waarom dit tweede deel nog
niet is verschenen. Een zekere deemoed en onmacht is er, in dezen, toch wel gegroeid
onder teologen.
Een ander heet hangijzer raakt u aan in ‘Het ambtscelibaat in de branding’ (1966).
'Wat was toen uw standpunt en is het dat nog?
Ja, als men de bedoeling van het boek niet kent, kan men het verkeerd lezen. Ik ben
voor de ontkoppeling, d.i. de niet-verplichte binding van het celibaat aan het ambt
(of priesterschap). Celibaat is een charisma en moet in alle vrijheid geaccepteerd
kunnen worden. Maar de bedoeling van het boek lag hierin: ik verkeerde toen in de
stellige overtuiging dat de kerk die ontkoppeling niet meer kón tegenhouden. En ik
dacht dat dit, indien niet goed voorbereid, een klap zou zijn voor veel katolieken die
een gehuwde, die tevens priester zou zijn, zich niet kunnen voorstellen. Voorzichtig
heb ik ze in mijn boek daar op willen
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voorbereiden. Sommigen hebben daaruit zelfs begrepen dat ik tegen de ontkoppeling
was. Mijn stelling was, en is, dat het celibaat vrijelijk geaccepteerd moet worden.
Het was dus niet zozeer mijn bedoeling de ontkoppeling te verdedigen als wel de
mensen voor te bereiden op een komende ontkoppeling.
Hoe verklaart u dat zovelen het ambt verlaten?
Men kan moeilijk ontkennen dat de verplichte koppeling van ambt (priesterschap)
en celibaat daar ook een rol in speelt. Maar ik denk: veeleer ondergeschikt. Hoofdzaak,
is: de jongeren willen zich niet identificeren met het ‘instituut’ kerk, om in hun werk
niet alle kritiek die men heeft tegen dit instituut (terecht, of ten dele ten onrechte)
ook tegen henzelf te zien gekeerd. Ze willen zich inderdaad geven aan de kerk, d.i.
aan gelovige gemeenschappen van kristenen, maar ze verzetten zich ertegen om zich
te laten kwalificeren als de vertegenwoordigers van dé kerk, waartegen zoveel kritiek
wordt gehoord. Daarom willen ze zich, niet als ‘officiële priesters’ van dé kerk, maar
als pastores van deze konkrete gelovige - of naar geloof zoekende - gemeenschap
opstellen. Ten slofte, wij hebben hier in Nijmegen toch ongeveer 300 jongens- en
meisjesstudenten die teologie studeren omdat ze geloven dat zij, vanuit de kristelijke
heilsboodschap, voor kerk en wereld zinvol werk kunnen verrichten, - hoewel slechts
enkelen van hen priester willen worden. Is dat nu ‘afbraak’ of niet veeleer ook een
belofte? Nieuwe, andere kansen?
U wordt een doorbraakmens genoemd. Is het mogelijk uit het geloof of uit het
evangelie de wijze te halen waarop een goed kristen de maatschappelijke problemen
moet aanpakken?
Kristelijk geloof is politiek relevant, d.w.z. het heeft konsekwenties voor je
opvattingen op maatschappelijk en
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politiek gebied. Maar niet rechtstreeks; je kunt uit de bijbel of de kristelijke
heilsboodschap niet onmiddellijk richtlijnen halen voor de politiek. Deze eist een
ontleding van de maatschappelijke strukturen. Het evangelie vraagt ons een biezondere
zorg voor armen, voor gekneusde en verdrukte mensen; maar het zegt ons niet waar
en hoe onze samenlevingsstrukturen mensen onder druk zet. Dat moeten we zelf
uitzoeken. En als je dat, telkens opnieuw, hebt uitgezocht en gevonden, gaat er
inderdaad een pressie uit van het evangelie om daar ook politiek iets aan te doen.
De kerk heeft dus niets te zeggen aan de politiek.
Toch wel! Waar mensenrechten worden gekwetst, moét de kerk spreken, en niet
alleen ten voordele van kristenen, maar overal waar mensen worden verknecht. Maar
nogmaals: het evangelie zegt ons niet waar en hoe dit gebeurt. Dat moeten we zelf
beoordelen.
Als u in Nederland mocht kiezen, op welke partij zou u uw stem uitbrengen?
Ik heb een Belgisch paspoort en mag hier niet eens een politieke stem uitbrengen.
Maar mocht ik het doen, dan zou ik op een progressieve partij stemmen, d.w.z. links
van het midden, een of andere partij zonder dogmatisme. Dus niet voor een grauw
en kleurloos midden dat naar alle kanten kan overhellen. En zeker niet rechts. Dan
huldigt men een harmoniemodel en verdoezelt de tegenstellingen met de mantel van
laat ik zeggen ‘de liefde’, en dat pakt altijd uit ten nadele van de arme en reeds
verdrukte mensen.
Er is bij vele kristenen door al die zwenkingen in godsdienst en kristendom diepe
‘verontrusting’ ontstaan.
Inderdaad! Allerlei kleine hervormingen tuimelen over elkaar heen en alvorens ze
uitgeprobeerd zijn, komt er alweer iets nieuws. Vooral, al die vernieuwingen zijn
van
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boven af gekomen: van de paus, de bisschoppen, zelfs de pastoor. En de gelovigen,
om wie het toch eigenlijk gaat, zijn er meestal niet bij betrokken geweest. Zij hadden
geen inspraak ter zake. Tot vernieuwing forceren (hoezeer die vernieuwing ook
noodzakelijk is), leidt meestal tot niets. Bovendien, sociaal-psychologisch is de mens
niet bestand tegen voortdurende veranderingen. Men wil ook eens wat rust.
Kristendom is maar autentiek, echt dus, als het ook mislukking of falen een plaats
kan geven!
Aan de andere kant schijnt het nieuwe model waarin de kristen het geloof waar moet
maken, niet zo een grote aantrekkingskracht uit te oefenen.
Allereerst, een kerk die vier eeuwen lang uniform was, d.w.z. vastgepind op tot in
de kleinste details vastgelegde voorschriften, zonder mogelijkheid van enige kreatieve
expressie van de kant van de gelovigen, b.v. in de liturgie, kun je niet binnen tien
jaar hervormen. Het gregoriaans, dat toch prachtige, ook voor mij ontroerende
hoogtepunten kent, is evenmin binnen tien jaar tot stand gekomen. Ook daar ging
een hele periode aan vooraf: van banale, zelfs rauwe wijsjes tot, ten slotte, die
sublieme hoogtepunten die we nu node missen. Hetzelfde maken wij nu in deze
overgangstijd mee. Naast banale liedjes, die ons vol heimwee naar het gregoriaans
doen terugzien, zijn er enkele hoogtepunten in de nieuwe, huidige liturgie. Het gaat
om ups and downs. Dat is toch eigen aan een experimentele periode, of niet? We
moeten de moed hebben om, terwille van de religieuze kern, sommige
verworvenheden op estetisch gebied prijs te geven. Vernieuwing vráágt ook een
zeker vaarwel zeggen aan wat ons lief was, maar wat niet de kérn van het geloof in
het geding brengt.
Maar kan het kristendom niet blijven leven zonder kerk?
Het kristendom dat 2000 jaar bestaat, is een stuk van onze
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kultuur geworden. Daarom kan men kristen zijn buiten de kerk, los van het kerkelijk
instituut, al is dit geen normale situatie. Ook het marxisme is een stuk van de kultuur
geworden, en daarom kan iemand socialist zijn buiten de marxistische ortodoxie of
officiële partij. Vele kristenen willen kristen zijn los van de kerk. Maar als kristen
moet je een identifikatiemodel hebben en dat is normalerwijs de kerk: de kerk
bevestigt het individu en het individu bevestigt de kerk. Je bent maar kristen in
gemeenschap, en dat is kerk. Velen kunnen zich echter met die kerk niet meer
identificeren. We zulen maar tot een normale situatie komen als ook de kerk is
veranderd.
Er bestaan duidelijk, progressieve kristenen en konservatieve. De progressieve zijn
voor u de betere kristenen?
Nee! Dat zal ik nooit zeggen! Konservatieven kunnen autentieker kristen zijn dan
zgn. progressieven, en omgekeerd. Daar kun je moeilijk over oordelen. Maar zaak
is: de toekomst van de kerk, van het kristendom. En met het oog daarop moet je de
groeiprocessen in wereld en kerk bevorderen. Met dat zgn. onderscheid tussen
konservatieven en progressieven raakt u natuurlijk aan het probleem van de huidige
polarizatie. Voor sommigen gaat de vernieuwing te vlug, voor anderen te traag. Wat
de enen een groeiproces noemen, is voor anderen een afbraak- of afvalproces. Men
gaat in zo'n situatie zwart-wit denken en iedereen bijt zich vast in eigen standpunt.
Sommigen spreken zelfs van een soort samenzwering van priesters en teologen die
de kerk kapot willen maken!
Kan men de situatie ook niet omdraaien? Dat progressieven ook zo staan tegenover
konservatieven, dat progressieven ergernis geven?
Inderdaad. Zelf vind ik dat er geloofsbarmhartigheid nodig is tegenover gelovigen
die - zoals men dat dan noemt -
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niet meekunnen. Vernieuwingen moeten verantwoord worden, uitgelegd en begeleid
worden. Dit is hier en daar te weinig gebeurd. Maar er is ergernis én ergernis! Het
kristenzijn van anderen ergeren, is jammer; dat mag niet. Doch men kan ook
bourgeois-opvattingen ergeren; en zulk een ergernis kán gevraagd worden door de
kristelijke boodschap. De ergernis, waarover soms sprake is, is geen kristelijke
ergernis, maar ergernis van vermeend-kristelijke visies! En dat is een geoorloofde
ergernis - hoezeer men ook hier de mens in ere moet houden, ook al denkt hij
burgerlijk.
Het bezoek aan de katolieke kerk in Nederland tijdens het weekeinde loopt sterk
terug. In 1966 ging nog 64% van de rooms-katolieke bevolking geregeld naar de
kerk. In 1974 bedroeg dat percentage nog 35. Verontrust u dat niet?
Dit kerkbezoek is inderdaad aanzienlijk gedaald. Maar die daling was lang vóór het
concilie begonnen. Anderzijds zegt diezelfde Kaski-enquête dat in de zgn.
progressieve parochies en in basisgemeenschappen de kerk zondags uitpuilt! Dat
wijst er toch op dat het burgerlijke routine-kristendom tot het verleden gaat behoren,
niet het kristendom zelf! Dit algemeen teruglopen van wat men ‘praktizeren’ noemt,
kerkbezoek, is dus volgens de zgn. alarmerende resultaten van deze enquête zeker
geen gevolg van de vernieuwingen sinds het concilie.
Hoe hebben uw eigen ouders de vernieuwing in de kerk opgevangen?
Ondanks hun hoge leeftijd stonden zij volledig achter die vernieuwing, niet alleen
omdat hun zoon zich daarmee identificeerde, maar terwille van de zaak zelf. Toch
heeft moeder mij eens bekend dat de eerste keer dat ze ‘de kommunie’ op de hand
kreeg, ze zich uiterst onwennig en onzeker had gevoeld. Toen ging ik beseffen hoe
ingebakken
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gewoontes slechts behoedzaam en met veel voorbereiding veranderd mogen worden.
Toch schijnt er een nood te bestaan aan spiritualiteit of godsdienstigheid. Onder de
Amerikaanse jeugd en ook. de Europese is een religieus reveil op gang gekomen,
dat zich o.m. manifesteert in de Jezusbeweging. Hoe verklaart u haar sukses?
Vooral de zestiger jaren waren zowel in de wereld als in de kerk gekenmerkt door
woelige pogingen tot vernieuwing en uitproberen van alternatieve levenswijzen, en
wel in twee richtingen. Naargelang men denkt dat je eerst het hart van de mensen
moet bekeren en veranderen om de wereld te kunnen vernieuwen, ofwel naargelang
men meent dat je eerst de maatschappelijke strukturen moet veranderen en dat dan
zgn. de mensen wel vanzelf zullen verbeteren. Vandaar, enerzijds: het ontstaan van
hippiebewegingen en allerlei subkulturen, ook van neo-religieuze en charismatische
bewegingen; en anderzijds: maatschappij-kritische bewegingen die vooral in de
studentenrebellie tot uiting kwamen. Beiderzijds gaat het dus om een kritiek op onze
westerse samenleving. Wat nu uw vraag ter zake van die neo-religieuze en mystieke
bewegingen betreft, zou ik het volgende willen zeggen. Door de
verwetenschappelijking van en technocratie in onze samenleving zijn we één richting
uitgegaan en blijven allerlei menselijke mogelijkheden braak liggen. Deze
neo-religieuze bewegingen protesteren tegen de verarming en verschraling van de
rijkdom van menselijke ervaringen. De mens is ook ‘gemoed’, kontemplatief en
mystiek. B.v. de natuur is er niet alleen om ze technisch te beheersen (en zodoende
vaak ook te bevuilen), maar ook om er genietend mee om te gaan. Mens mogen zijn,
is óók een feest; dat mag gevierd worden, vooral als we weten dat niemand er te veel
is: dat God ons accepteert, dat we er mogen zijn. Anderzijds ben ik ook huiverig
voor sommige
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aspekten in die charismatische bewegingen. Ze schijnen te vergeten dat geloven,
mystiek en spiritualiteit ook maatschappelijk bemiddeld zijn. Ik bedoel dit: de
burgerlijke samenleving bestaat niet alleen buiten ons, ze is a.h.w. naar binnen
geslagen. Het ik zelf is een stuk van die maatschappij. Als je dat niet doorziet, dreigt
het gevaar dat die halleluia-belevingen metterdaad de burgerlijke, schraapzuchtige
maatschappij bevestigen. Je kunt je niet innerlijk verlost weten en tegelijkertijd je
niets aantrekken van wat er verkeerd, onrechtvaardig en eenzijdig is in onze
samenleving. Bovendien, al is de mens niet alleen ratio of rede, maar ook gemoed,
toch lijkt me onkritisch irrationalisme gevaarlijk voor de gaafheid van ons mens-zijn.
Velen die de kristelijke heilsverwachting hebben afgeschreven, schijnen te geloven
dat de marxistische heilstaat het geluk zal brengen.
Denken dat het met de mens in orde is als alle strukturen zijn veranderd, lijkt me een
illuzie. Vaak zijn revolutionaire vernieuwingen een aflossing in de
machtsverhoudingen. Dit mag echter ook geen alibi worden om er dan maar niets
aan te doen. Maar in een heilstaat geloof ik niet. Vanaf het ogenblik dat marxisme
dogmatisch wordt, is het een bedreiging van ons mens-zijn zoals elk dogmatisme;
dan is er ook geen dialoog meer mogelijk. Maar een kristelijke heksenjacht tegen
marxisme lijkt me meer bourgeois dan kristelijk!
Ziet zi gelovig Nederland als een apart land in de wereld?
Nee, ik geloof dat niet, al wordt het vaak zo gesteld. In andere landen zie ik hetzelfde
als wat in Nederland gebeurt. Toch ligt er een kern van waarheid in dat gezegde. En
dat ligt, geloof ik, aan het karakter van de Nederlanders. Men is hier principiëler dan
elders, bovendien wordt alles in de openbaarheid besproken, terwijl dit b.v. in België
binnens-
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kamers blijft. Daardoor kwam kerkelijk Nederland meer in de wereldpers. In
Nederland zal men ook vlugger gaan demonstreren om iets dat ver weg, b.v. in
Viëtnam, Zuid-Afrika of Iran, is gebeurd, terwijl men elders dezelfde afkeuring kent
maar verder zijn mond houdt in het openbaar. In Nederland is men doorgaans
rechtlijnig konsekwenter. Zo is er inderdaad een wel opvallend verschil, ook kerkelijk
gezien.
Er is nu een nieuwe aartsbisschop. Verwacht u dat hij de polarizatie zal kunnen
afzwakken, dat hij de toenadering tussen konservatieve en progressieve kristenen
zal kunnen bewerkstelligen?
Polarizatie is moeilijk te overwinnen, vooral als één der partijen in de mening verkeert
de waarheid in pacht te hebben. Dialoog wordt dan moeilijk, zo niet onmogelijk!
Dát veranderen, is niet afhankelijk van één persoon. Ja, één persoon, bisschop of
aartsbisschop, kan de polarizatie wel verergeren, verscherpen, maar één bisschop of
nieuwe aartsbisschop kan een gegeven polarizatie niet oplossen. In elk geval is
kardinaal Willebrands zelf geen ‘gepolarizeerd man’ en dat doet me hopen voor de
toekomst hier in Nederland. Waarbij ik toch hulde wil brengen aan de manier waarop
kardinaal Alfrink al deze moeilijkheden wist op te vangen met een prudentie die aan
een ‘wijze goeroe’ doet denken.
U hebt op 2 februari 1974 in Leuven een eredoctoraat in de godgeleerdheid
ontvangen. Dat was een mooie revanche op het verleden?
Sommigen hebben het zo geïnterpreteerd. Maar dat was geenszins in het geding.
Men heeft me enkele jaren geleden wel graag als professor in Leuven gehad, maar
ik ben nu al ruim achttien jaar in Nijmegen en voel me daarom verplicht tegenover
de Nijmeegse universiteit. Nu heeft ‘Leu-
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ven’ me wel gevraagd om af en toe ‘gastprofessor’ te zijn en sindsdien heb ik al een
keer gedurende twee maanden kolleges gegeven in Leuven (in 1974).
In uw homelie hebt u toen o.m. het volgende gezegd: ‘Wij, teologen, hebben de kloof
tussen teorie en praxis niet kunnen overbruggen, - integendeel, zij is breder en dieper
geworden. Wij hebben de vragen die de gelovigen zich voortdurend stellen, niet of
te weinig tot de onze gemaakt en we zien scherper dan ooit hoe het vuur, zowel tot
menselijke bevrijding als tot kontemplatieve verstilling, uit onze kristelijke
broederschap verdwijnt en oplaait buiten onze kristelijke kerken; en we zijn niet bij
machte deze brand naar binnen te doen inslaan. Wij zijn blijkbaar vooral en alleen
doende namens Kristus elkaar de kerk uit te bannen.’
Is dat toch niet toegeven dat de vernieuwing niet geslaagd is? En wat ziet u als
remedie?
Ja, ik moet wel toegeven dat er in de kerk, laat ik zeggen, drie blokken zijn: de
hiërarchie (paus, bisschoppen, priesters in de zielzorg), de universitaire of
akademische teologie en het gelovige volk. En ik denk dat er tussen deze drie blokken
een enorme kommunikatiestoornis is. Teologen zijn met hun ‘akademische problemen’
bezig, de hiërarchie met haar problemen en tussen beide staan de gelovigen: in de
kou! Een remedie? Ik geloof dat we allen tezamen - hiërarchie, teologen en het
gelovige volk - vooral bezig moeten zijn met de reële problemen, vragen en noden
van de mensen. In dialoog, in samenspraak. En niet de hiërarchie met haar bezorgdheid
om haar gezag, - niet de teologen met hun eigen, vaak voor de mensen vreemde
problematiek, maar gezamenlijk bezig zijn met de konkrete, reële levende mensen!
En dat de kerk juist daarbij - niet te vroeg maar ook niet te laat - de naam ‘God’ laat
vallen als reële levensweg.
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U hebt toen op het einde van uw homelie een nieuwe verwoording gegeven aan het
geloofscredo. Het heeft zin uw credo nu te citeren.

Belijdenis
‘Ik geloof in God, de Vader: de almacht van de liefde.
Hij is de schepper van hemel en aarde;
Van heel deze ruimte
met al haar geheimen;
van deze wereld waarop wij leven
en van de sterren waarheen wij reizen.
Hij kent ons van eeuwigheid,
nooit vergeet Hij dat wij uit stof van de aarde zijn gemaakt.
En ik geloof in Jezus Kristus,
de eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijd uit de Vader geboren.
Hij heeft, uit liefde voor ons, willen delen
in onze geschiedenis, ons bestaan.
Ik geloof dat God ook op een
menselijke wijze God-voor-ons wilde zijn.
Ja, hij heeft als mens onder ons gewoond,
een licht dat scheen in de duisternis.
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen.
Wij hebben Hem aan het kruis
geslagen. En Hij is gestorven en
begraven. Maar hij vertrouwde
op Gods laatste woord, en is verrezen,
zeggend dat Hij ons een plaats zal bereiden
in het huis van zijn Vader, waar hij nu woont.
En ik geloof in de Heilige Geest
die Heer is en het leven geeft.
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Wanneer er profeten onder ons zijn
is Hij het die hun vuur geeft en taal.
Ik geloof dat de mensen samen op weg zijn,
Pelgrims, geroepen uit de verstrooiing
om één heilig volk van God te worden,
want ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht van de
[liefde.
En ik geloof in het eeuwig leven,
in de liefde die sterker is dan de dood,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ik geloof dat ik hopen mag
op een leven met God en met elkaar
tot in eeuwigheid:
glorie voor God en voor de mensen vrede.
Amen.’

Die belijdenis heeft toen een diepe indruk, gemaakt. Waarom deed u het?
Allereerst, ik heb bij dat credo een grondtekst van de dichter Michel van der Plas
gebruikt. Ik heb hem vanuit mijn geloofsvisie alleen omgewerkt. Heel je dagelijks
leven is natuurlijk een poging om te leven in en uit het geloof. Maar een
geloofsbelijdenis is iets anders. Zulk een belijdenis leg je af in de kerk, ik bedoel:
tijdens een liturgische eredienst ten overstaan van God en een vierende
geloofsgemeente en niet voor een vierschaar van inquisiteurs die menen de waarheid
in pacht te hebben. Nu was het al herhaaldelijk gebeurd dat tijdens konferentiés,
lezingen of debatten bepaalde luisteraars, buiten het tema om, me onderbraken en
zeiden: ‘Ketter! Gelooft u hierin... gelooft u daarin...?’ Daar heb ik nooit op willen
antwoorden. Een geloofsbelijdenis is iets zo teers en dierbaars, dat je daar geen
misbruik van mag maken ten overstaan van betweters die zweren bij formules en
daarbij de konkreet levende mens vergeten!
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Toch is er ook. kritiek geweest op uw credo.
Inderdaad, sommigen vonden dat ik teveel had verzwegen! Alsof een geloofsbelijdenis
het opzeggen van een lesje is, waarin alles wat waar is of waar zou kunnen zijn in
het kristendom op een rijtje moet worden gezet. In een geloofsbelijdenis gaat het om
het kernmysterie van de kristelijke geloofsgemeenschap. Ook in de officiële credo's
van de kerk is er geen sprake b.v. van de eucharistie en toch is deze erg belangrijk
in het kristendom. Bij sommigen is er een soort fetisjisme. B.v. men zei: je hebt de
kerk verzwegen in dat credo. Alsof belijden: ‘Ik geloof dat de mensen samen op weg
zijn, pelgrims, geroepen uit de verstrooiing om één heilig volk van God te worden’
geen betrekking zou hebben op de kerk! Je moet het zó zeggen dat die oude formules
gaan leven en verstaanbaar worden voor nu levende mensen. Dát was de bedoeling
van m'n ‘Leuvense geloofsbelijdenis’.
Uw laatste boek: ‘Jezus, het verbaal van een levende’, wordt algemeen geprezen als
een briljant boek. Het bevat het Jezusverhaal en een Jezusinterpretatie. Is dat bondig
toe te lichten?
De aanleiding van het boek is: Hoe zijn de eerste leerlingen ertoe gekomen deze
mens van Nazareth te volgen? Hoe zijn zij ertoe gekomen deze gewone man, die dan
nog geexecuteerd werd, als heil te beschouwen, als de verlosser? Ik heb dus de weg
willen meegaan die de leerlingen zijn gegaan vanaf hun ontmoeting met Jezus, tot
het ogenblik dat ze na zijn dood hun overtuiging gingen verkondigen: deze mens is
God. Dat is nogal wat! Dat kun je niet zomaar botweg affirmeren, maar moet je
enigszins zinvol verduidelijken. Daarom schreef ik dat boek.
Ik heb wel eens de indruk dat vele - progressieve - kristenen Kristus een hartelijk
schouderklopje geven en knip-
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ogend zeggen: wij met zijn tweeën brengen dat wel voor mekaar. Laten we de oude
daarboven maar voor wat hij is.
De zgn. ‘dood van God’-teologie heeft als zodanig een zeer kortstondig bestaan
gekend en feitelijk niet eens binnen de katolieke teologie. In het kristendom gaat het
inderdaad om Gód. Maar God is niet los verkrijgbaar. Ik bedoel dit: Hij is alleen in
vertaling te benaderen. En er zijn vele vertalingen van God. Sommigen ervaren Hem
in de mooie, nietvervuilde natuur of in het grootse van het heelal. Kristenen geloven
dat Jezus, de Kristus, de beste vertaling van God is. Vroeger heeft men echter Jezus
zo tot God verklaard dat zijn mens-zijn nagenoeg verdween. Maar juist dit menszijn
moet ons zeggen en laten zien wie God is en hoe Hij mensen bejegent. Hoe meer je
de nadruk legt op de menselijkheid van Jezus, hoe meer je nagaat hoe hij als mens
mensen bejegent, des te beter leer je God kennen. Dat bedoelen de zgn. moderne
Jezusinterpretaties of kristologieën. Ze willen God niet wegdrukken maar Hem in
Jezus' menselijkheid ons juist naderbij brengen. Als je dat mens-zijn van Jezus niet
beklemtoont, weet je tenslotte niet wát je zegt als je beweert dat Jezus Gód is. Dat
zou ik sommigen te bedenken willen geven!
Het is een boek waar u hard op gewerkt hebt.
Ik heb over de kristologie vier jaar kollege gegeven. Daarna heb ik het boek binnen
vier maanden geschreven. Dan heb ik het nog gedurende twee maanden nagekeken
en in november is het naar de uitgever gegaan.
Er wordt van uw stijl gezegd dat hij eerder zwaar is. Zou dat aan de Vlaming liggen?
Ligt zeker niet aan de Vlaming! Maar ik wil vaak binnen één zin alle nuances
aanbrengen en, bovendien, in een bijzin nog eens misverstand voorkomen, en zo
wordt mijn
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stijl soms zwaar. De materie zelf is natuurlijk ook niet altijd makkelijk! Dit laatste
werk is toch soepeler van stijl dan vorige werken.
Toen u 60 werd, had er een verjaardagsdiner plaats en daar werd door sommigen
gezegd dat u een eenzaam man bent.
Dat zegt men vaak van vooral celibataire teologen die van teologie hun levenswerk
maken. En daar zit iets in, al voel ik me geenszins vereenzaamd of alleen. Maar,
inderdaad, teologie vraagt een zekere participerende ‘distantie’, zonder dat dit tot
vrijblijvendheid leidt. Hoe gaat dat? Teologen hebben fans én critici, zoals iedereen
die, laat ik zeggen, aan het werken is op een hoek van een grote verkeersweg. Ze
worden van alle kanten bekeken en vooral anderen - links, rechts of waar dan ook willen de teoloog voor hun eigen karretje spannen. Een teoloog moet vrij en
onafhankelijk zijn om, in eer en geweten, vrij te zeggen wat hij te zeggen heeft. Zich
te zeer binden aan een groep of aan bepaalde mensen, zelfs aan een episkopaat (dat
je sympatiek is), draagt het gevaar in zich dat je zwijgt of gaat spreken in de lijn van
bepaalde groepsbelangen. Dat wil ik niet als teoloog. Kristenen verlangen van een
teoloog een vrij, onafhankelijk en kristelijk antwoord, of althans een perspektief van
antwoord. De teoloog is een kritische instantie in het kerkelijk leven en geen
partij-ideoloog. Ja, daarom zal hij een zekere eenzaamheid op de koop toe nemen.
Hebben de mensen het kristendom nog wel nodig?
Mensen schieten te kort, komen ook te kort en vooral worden te kort gedaan. Naast
anderen zijn keistenen ervan overtuigd dat daar iets kàn en iets moèt gebeuren.
Kristelijk geloven betekent ter zake dat je ervan overtuigd bent dat er zoveel
geloofskracht uitgaat van Jezus, dat er altijd mensen zullen zijn die hun leven zullen
laten inspireren door en
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oriënteren op Jezus en zodoende gemeenschap, d.i. kerk, stichten. Kristendom heeft
toekomst als het tegenwoordig is bij de toekomst van de wereld, die op zoek is naar
zin, heil of heel-zijn. Er zullen altijd mensen zijn die in Jezus de tekenen opvangen
van een onuitsprekelijke ontferming. En dat is besmettelijk. Dat is de inhoud van
wat men, dogmatisch, noemt: de Geest van God zal de kerk nooit laten vergaan!
Wanneer is godsdienst autentiek volgens u?
Ja, wanneer?... Ten slotte, aan de vruchten ken je de boom! Een Godsbeleving die
zich vervreemdt van de mens, is verdacht. Je kunt God niet dienen ten koste van de
mens; en je maakt God niet groot door de mens te kleineren. Dan leef je in een
religieuze illuzie. Je mag van de godsdienst geen pakket van leerstellingen maken,
geen doctrine. Kristendom is een levensweg en levensmogelijkheid. Natuurlijk heeft
het kristendom ook een zeer bepaalde inhoud: je ervaart heil van Godswege in Jezus,
de Kristus, en daardoor laat je je leven inspireren! Maar godsdienst is geen vitten
over formules. De menselijke taal is zo onadekwaat om deze onuitsprekelijke dingen
in formules te gieten. Historisch gesitueerd, zijn deze ‘formules’ wel ‘lichtbakens’,
meer niet.
Jezus is voor u de mens door God gezonden om aan de mensen het voorbeeld te
geven hoe de ideale mens moet zijn. U hecht veel belang aan de waardering en de
genegenheid van de mens voor zijn evenmens. De naastenliefde kan trouwens geen
mens uitsluiten.
Op dit ogenblik luisteren en kijken naar u progressieve en konservatïeve gelovigen,
waarvan we aannemen dat ze te goeder trouw zijn en van goede wil. Wellicht kijken
er ook ongelovigen. Wat hebt u ze als progressief katoliek teoloog te zeggen?
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Laat ik het als gewoon gelovige doen! U kent het verhaal van de doos van Pandora.
Toen alle rampen en ellende, ondeugden en misères uit die doos over heel de aarde
verspreid waren, bleef de hoop nog op de bodem liggen. En mooier nog vond ik dit
aangeduid in een gedicht van Ch. Péguy, dat ik haast uit m'n hoofd ken. Een paar
verzen daaruit: ‘La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas!’ Dat mensen geloven, vindt
God niet zo biezonder. ‘La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas.’ Dat mensen elkaar
liefhebben, vindt God vanzelfsprekend. ‘Mais l'espérance, cette petite fille de rien
du tout, l'espérance qui traversa les mondes, voilà ce qui m'étonne!’ God verbaast
zich erover dat mensen, ondanks Dachau, ondanks zoveel leed en onrecht in onze
geschiedenis, toch blijven hopen. Ook niet-kristenen doen dat. Dit bewijst alleen dat
in vele, wellicht de meeste gevallen het leven sterker is dan de leer. Maar keistenen
kiezen bewust voor zin, niet voor onzin en absurditeit. Zij weten dat er iemand is die
zegt: Jij, je mag er zijn! Jij raag lèven. En bij die ‘iemand’ fluisteren de kristenen de
naam ‘God’. De universele betekenis van Jezus ligt hierin dat hij niemand uitsluit,
zich met ieder mens, andermans leed en onrecht identificeert. Ieder mens heeft voor
hem een definitief-geldige waarde. Niemand is er te veel: jij! je mag er zijn! Is dit
niet een uitnodiging voor allen?
Uitzending: 19 april 1976. Onder de titel Op weg naar de doorbraak werd een tweede
deel uitgezonden op 13 augustus 1976.
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Lodewijk de Vocht
Kerkstraat 36, 2232 's-Gravenwezel
Men zou zich hier in een middeleeuwse patriciërswoning wanen!
U moet niet overdrijven. Ik heb hier enkele dingen kunnen samenbrengen omdat ik
ervan hou. Dat is trouwens een werk van jaren en ik tel er al enkele! Maar kijk maar
eens rustig rond als u dat graag doet.
Indien ik het rustig zou doen, zouden wij er wel een hele uitzending van kunnen
maken. Dat kastje daar met die figuren?
Dat zijn de twaalf apostelen. Vanwaar het komt en waarvoor het gediend heeft, weet
ik niet. Het is in elk geval oorspronkelijk gotisch.
Het wandtapijt erboven?
Is een gobelin die de Verheerlijking van O.L. Vrouw voorstelt.
Het schilderij daar doet wel Rubensiaans aan?
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Het komt ook uit het atelier van Rubens. Het oorspronkelijke bevindt zich te Berlijn.
Zoals u ziet: Jezus en Sint Janneken. Maar bekijk dat kleine schilderij hier eens.
In elk geval een mooi ding.
Het zou een Breugel zijn.
Een vlucht naar Egypte.
Het is een tema waar ik een zwak voor heb. Het is een voorliefde die ik opgedaan
heb toen we in het begin van de oorlog 1914 moesten vluchten. Ik heb toen gedacht:
wat een geluk is het een thuis te hebben. Ik heb hier trouwens in de voorhal een
tekening van Van Raemdonck, die deze uittocht met aangrijpende details illustreert.
Ik heb hier in een andere kamer nog een Vlucht naar Egypte die aan Jordaens wordt
toegeschreven. Die heb ik ontdekt op een zolder in Herentals!
Dat noem ik geluk hebben! U hebt dat tema dan ook wel in muziek uitgewerkt.
In zekere zin ja. Precies in 1914 heb ik een symfonisch gedicht geschreven dat In
ballingschap heet. Ik was toen op de vlucht in Nederland en heb het werk op enkele
dagen moeten afmaken. Ik heb er nacht en dag op doorgewerkt. Het wordt nog altijd
uitgevoerd.
Het tema blijft helaas aktueel. En dat mooie beeld?
Is een Antwerpse Lievevrouw uit de 16de eeuw.
Rubens, Jordaens, Breugel, 16de eeuw. Het is een bezit om een museum jaloers te
maken.
Toe, toe. Daar hebben ze toch nog mooiere dingen.
Is dat uw werkkamer?
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Eigenlijk niet, die is boven. Maar ik musiceer hier soms wel. Als er bezoek komt,
ontvang ik dat hier.
Bij de prachtige schouw.
Ja, die komt van Schilde, uit het huis van burgemeester Van Cauwenbergh, u weet
wel, de burgemeester waar Conscience nog al eens op bezoek kwam.
Dat Kristusbeeldje daar lijkt me ook al zeer oud.
Is het ook en ik hou er veel van. Het drukt zo pregnant het lijden uit en geeft toch
een indruk van rust.
U hebt hier wel een rustige woonplaats gekozen. Bent u hier geboren?
Nee. Ik ben in Antwerpen geboren. Toen ik hier 25 jaar geleden dit landhuis liet
bouwen, was het inderdaad een rustige plek. Nu is het helaas zo niet meer. Op de
weg hier voor de deur is er druk verkeer. Maar ik heb onlangs een plekje ontdekt dat
een echte oase is van stilte en natuurschoon. Daar ga ik nu dikwijls werken.
De omgeving, het kader beïnvloedt u dus bij uw werk?
O ja. Op die plek kan ik soms op een paar uur klaarkomen met werk waar ik anders
dagen op zit te zwoegen.
Uw huis zelf hebt u ‘Krekeloord’ genoemd?
Kon ik een betere naam bedenken?
Muls publiceerde zopas een mooi boek over u en uw werk bij het Davidsfonds en ik
heb dat met veel profijt gelezen. De eerste bladzijde van het boek is als het begin
van een sprookje of de aanloop tot een gedicht. Ze heeft me trouwens sterk doen
denken aan de jongen in Gorters ‘Mei’, die fluitend langs de watergracht gaat:
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‘Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.’

Ik heb daar nooit aan gedacht maar ik vind de reminiscentie geweldig sympatiek. In
elk geval is wat daar staat echt gebeurd. Ik was toen tien jaar. Op een zomeravond
wandel ik door de straten van Oud-Antwerpen. Het was een prachtige
avondschemering en ineens begin ik te zingen, zo maar te zingen uit pure vreugde,
precies zoals een vogel. Emiel Wambach, die toen koraalmeester was van de katedraal,
kwam daar toevallig voorbij en vraagt mij of ik niet in zijn koor wilde komen zingen.
Mijn ouders vonden het goed en zo ben ik koraal geworden.
U hebt Wambach dus goed gekend?
Ik heb hem drie jaar gehad als leider van het koor. Hij was een typische verschijning
en zeer sympatiek. Hij heeft voor mij verschillende werken geschreven, o.m. zijn
Stabat Mater, waarin de solo opzettelijk voor mijn sopranostem werd gekomponeerd.
Hij noemde mij de kleine Louis en die bijnaam heb ik als jongen lang gedragen.
Lag de weg naar de muziek daarmee voor u open?
Voor ik ooit muziek geleerd had, was alles muziek voor mij en ik trachtte dit al vroeg
uit te drukken. Nog voor ik naar het conservatorium ging, trachtte ik al muziek te
schrijven. Dat was muziek bij het bekende gebed Sub tuum praesidium (onder uw
bescherming). Ik heb dat toen neergeschreven in alle eerlijkheid, zoals ik dat nu nog
steeds probeer. Eigenaardig genoeg is dat gebed in mijn later leven nog eens naar
boven gekomen. Toen we hier bouwden, waren er een aantal ankers nodig voor het
huis. Ik organizeerde onder mijn kinderen een wedstrijd om in die ankers een spreuk
te verwerken, toepasselijk op ons huis. Een van mijn zonen won met de spreuk: ‘Sub
tuum
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praesidium’ en die staat nu in ankervorm op de muren van mijn huis.
Een mooi symbool! U bent dan dus naar het conservatorium gegaan en had Peter
Benoit nog als direkteur?
Ja. Vijf maanden later is hij gestorven. Maar ik blijf dankbaar dat ik hem heb mogen
kennen. Ik was nog wel klein maar hij heeft op mij een onvergetelijke indruk
nagelaten.
Hebt u in die jaren nog meer gekomponeerd?
Ja. Toen ik 15 jaar oud was, heb ik eenvoudige muziek geschreven bij het gedicht
van Gezelle: Jesu allerliefste Kind. Het is mijn eerste bekroning geweest. Datzelfde
jaar - het was in 1902 - heb ik ook mijn eerste kantate geschreven. Ter gelegenheid
van de zeshonderdjarige herdenking van de Guldensporenslag had C. de Grauwe een
kantate gedicht: Groeninger Grootheid. Ik was lid van de Sint-Augustinuskring die
het werk zou uitvoeren en werd aangezocht om de muziek erbij te schrijven. Zonder
enige voorstudie van harmonie of contrapunt heb ik het geprobeerd en achteraf heb
ik de uitvoering ook gedirigeerd. Het werd goed ontvangen.
Op 15 jaar! U was wel een wonderkind!
Wel nee. Mozart was een wonderkind. Ik heb toen eenvoudig eerlijk en oprecht
proberen uit te drukken wat in mij leefde. Ik heb dat trouwens heel mijn leven
proberen te doen. En ik meen ook dat ik in dezelfde stijl ben blijven werken.
Daarmee had u dan wel definitief uw weg gevonden.
Wel, zo eenvoudig was dat nog niet. Mijn ouders wilden mij op een bureau zetten.
Ik moest mijn brood verdienen en met het geld dat ik verdiende, mocht ik studeren.
Ik heb dat dan op mijn eigen manier gedaan en van alles gedaan,
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ook op bals gespeeld en zo. Toen ik 16 jaar was, werd ik violist bij de Nieuwe
Concerten en ben dat gebleven tot in 1910. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. De
grootste dirigenten uit die tijd traden er op: Richard Strauss, Hans Richter, Siegfried
Wagner, Stravinsky en zovele anderen. Ook geniale solisten heb ik daar leren kennen:
Eugène Isaye, Pablo Casals. Het was voor mij een veropenbaring en ik heb van deze
meesters van de interpretatie voor mijn leven geleerd hoe zij dezelfde grondprincipes
van stijl en voordracht toepasten, dezelfde elementaire regels als nog steeds bij het
zingen van het eeuwenoude gregoriaans dienen in acht genomen.
En hoe zat het met het scheppend werk?
In 1906 werd mijn Avondschemering, een symfonisch stemmingsbeeld, gecreëerd
en het volgend jaar een van mijn liederen met orkest: Lentemorgen. De vuurproef
heb ik echter doorstaan in 1908. Toen had er een koncert plaats dat ik vrij onverwacht
moest dirigeren en waarvan het tweede deel volledig gewijd was aan eigen werk.
Daar was o.m. de première bij van Dageraad, een symfonisch gedicht.
Even uitrekenen. Hoe oud was u toen? Geboren in 1887. Dus 21 jaar! Ik kan begrijpen
dat juffrouw Belpaire daar met zoveel entoesiasme over heeft geschreven in haar
tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’. Zij noemt uw werk daar ‘een rijke
uitstorting van een rijk gemoed’ en heeft niet genoeg woorden om uw lof te zingen.
Hoe weet u dat zo precies?
Muls verwijst naar die bespreking en dat heeft me nieuwsgierig gemaakt. Daarom
ben ik het even gaan nalezen. Juffrouw Belpaire was u wel genegen.
Zij was de Moeder van de Vlaamse kunstenaars en voelde veel voor muziek. Zij had
haar eigen strijkkwartet in haar
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huis op de Markgravelei: ik speelde er viool naast Lodewijk Ontrop, kunstschilder
Albert Crahay was er de altist en Arthur van Sintryen de cellist.
Dat is wel de reden dat ze ‘een hoge Vrouwe’ werd genoemd. U bleef ondertussen
doorwerken.
In 1910 mocht ik een nieuw werk van mijn hand dirigeren: Meizangen. Stijn Streuvels
was er speciaal voor naar Antwerpen gekomen. Nog datzelfde jaar mocht ik de
Klassieke Concerten te Antwerpen dirigeren, uitsluitend klassiek werk: Haydn,
Mozart, Schumann en vooral Beethoven. Ik had er zo hard op gewerkt dat ik al de
stukken geheel uit het geheugen kende en zonder partituur dirigeerde!
En toen was u drieëntwintig jaar. La valeur n'attend pas le nombre des années.
Laten we zeggen dat ik een beetje geluk heb gehad. Zelfs de omstandigheden dienen
soms een kunstenaar. Wel heb ik zeer hard gewerkt.
Hard werk schenkt nog geen begaafdheid en talent. In die tijd was u ook aan de
katedraal verbonden?
Ja, in 1912 werd ik aangesteld als kapelmeester van de O.L. Vrouwkerk, als opvolger
van Emiel Wambach, die zelf tot direkteur van het Koninklijk Vlaams Konservatorium
werd benoemd en daar Jan Blockx ging vervangen.
Een trits van bekende namen in onze muziekwereld. Wat is de funktie van
kapelmeester?
Hij is de leider van het zangkoor van de hoofdkerk. Deze schola moet in de eerste
plaats zingen bij de kerkdiensten. Maar wij hebben ook koncerten gegeven in en
buiten Antwerpen. Ik ben kapelmeester gebleven tot in 1950. Toen werd ik op
pensioen gesteld.
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Deze schola onder uw leiding is voor Antwerpen een echte glorie geweest. Deze
aktiviteit heeft natuurlijk ook invloed gehad op uw scheppend werk.
Jawel. Het voortdurend samenwerken met het kerkkoor heeft mij gestimuleerd om
religieuze muziek te schrijven. Mijn engelenmis b.v. heeft haar ontstaan daaraan te
danken.
Als de naam De Vocht wordt uitgesproken, voegt men er gewoonlijk onmiddellijk de
naam Caecilia-koor bij. U bent er de geestelijke vader van.
De Chorale Caecilia werd gesticht in 1916. Juffrouw Constance Teichmann had een
dameskoor opgericht voor liefdadige doeleinden. Op zeker ogenblik werd ik
aangezocht daarvan de leiding over te nemen en op aandringen van vrienden heb ik
dat aanbod aanvaard. Ik noemde het koor de Chorale Caecilia en maakte er
onmiddellijk een gemengd koor van. Het was mijn bedoeling met dit koor, absoluut
belangloos, grote koncerten te geven. Wij gaven voor het eerst een koncert in 1916
met een programma Vlaamse Volksliederen, ten voordele van de behoeftigen.
Het is zeker ondoenbaar al de prestaties van de Caecilia te vermelden, maar aan de
meest geslaagde uitvoeringen zou u toch even moeten herinneren.
Laat eens zien. Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van drukker Christoffel
Plantijn voerden wij in het Plantijnmuseum een reeks a-capella-koren uit de zestiende
eeuw uit. In 1921 had dan het Beethoven-festival plaats, door de stad Antwerpen
georganizeerd. Het was een reeks van 12 grote koncerten waarvoor een enorme
belangstelling bestond. De mensen schoven van 's morgens vroeg aan om kaarten te
kopen en tegen alle traditie in maakte deze grootscheepse onderneming boni.
Dat is ook wel enig in de annalen!
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De jaren daarna waren ook goed. Toen ik in 1922 direkteur werd van de Nieuwe
Concerten werden de mogelijkheden weer groter. Vijftien jaar lang heb ik daar de
belangrijkste en klassieke werken mo gen dirigeren. Jaar in, jaar uit was de opera,
waar de uitvoeringen plaatsvonden, in abonnement uitverkocht. De grootste
zangsolisten uit binnen- en buitenland traden daar op en ook de markantste pianisten
van de tijd: Serge Prokofieff is er geweest en José Iturbi, Walter Gieseking en Arthur
Rubinstein. Ook werd er een beroep gedaan op de meest vooraanstaande pianisten
als b.v. Jacques Thibaud en cellisten als Pablo Casals. Het was een gouden tijd.
Inderdaad allemaal grote namen. Ging u met uw koor ook naar het buitenland?
Toch wel. In 1927 verzorgden wij de wereldkreatie van de Orestie van Darius
Milhaud, op tekst van Paul Claudel. Geen enkel koor durfde dit werk aan en de
Caecilia is twintig jaar lang het enige koor geweest dat het uitvoerde. Het is een
triomf geweest. In 1928 zijn we ermee naar Parijs gegaan: koor en orkest bestonden
uit 300 man en we hadden een speciale trein nodig! De eerste dag hebben wij in de
Salle Pleyel de Mattheus-Passie van Bach uitgevoerd op Nederlandse tekst. De
volgende brachten wij werk van Mozart en de eerste uitvoering in Parijs van Les
Eumenides van Darius Milhaud. Het was een triomf zonder weerga.
In die tijd lieten de Vlamingen zich in Parijs blijkbaar nogal gelden. Met jaar
daarvoor, in 1927, is het Vlaamse Volkstoneel daar ook in het Nederlands gaan
spelen en heeft daar ook een boodschap van vernieuwing gebracht en veel sukses
geoogst. Wie zich in Parijs kan laten gelden, wordt gehoord in de wereld, wordt wel
eens gezegd. Hebt u dat ondervonden?
In zekere zin, ja. Ik kreeg aanbiedingen uit vele landen,
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ook uit Amerika, om te komen dirigeren, maar ik ben daar niet op ingegaan. Ik voelde
weinig voor een bohemerleven. Ik verkoos in eigen milieu te blijven en mijn roeping
van toondichter te volgen. Onze uitvoering zelf is wel de wereld ingegaan. Columbia
is in 1929 naar Antwerpen gekomen om de Orestie van Milhaud op plaat vast te laten
leggen. Toen Milhaud de proeven te beluisteren kreeg, zond hij me een telegram:
C'est merveilleux. Ik was er echter helemaal niet tevreden over en stelde mijn veto
tegen de reproduktie. Columbia heeft dan, niettegenstaande de hoge kosten, een
tweede opname laten maken, die heel wat beter was.
Bent u nog vaker in Parijs geweest?
In 1937 voor de wereldtentoonstelling. Ik ben er met ons Nationaal Orkest en de
Caecilia de Psaume CL van de Franse komponist Florent Schmitt gaan uitvoeren,
a-capella-werken van Joseph Jongen en mijn grote Symphonie voor koor en orkest.
Ik werd met de Caecilia vereerd met de hoogste onderscheiding, gedeeld met
Furtwängler als dirigent van het Berlijns Philharmonisch Orkest.
Een onderscheiding die kan tellen!
Parijs heeft ons altijd goed ontvangen. In 1947 zijn we er een uitvoering gaan geven
van Jeanne d'Arc au Bûcher van Paul Claudel en Arthur Honegger. Koningin
Elisabeth, Claudel en Honegger woonden de opvoering bij in het Thé^atre des Champs
Elysées. De ovatie bij het einde hield een kwartier lang aan! Ik heb daar kostbare
getuigenissen van. Toen wij het werk voor de eerste keer uitvoerden, zei Claudel:
‘Notre cher Louis de Vocht, ce génie de chef d'orchestre, nous a révélé notre oeuvre.
II a créé “Jeanne” avec nous.’ En Honegger schreef me later deze brief: ‘Je lui dois
les inoubliables auditions du Roi David, de Judith, des Cris du Monde, de cette Jeanne
d' Arc au Bûcher qui est presqu'autant à lui qu'à moi, tant il a fait pour elle.’
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Zulke getuigenissen vergoeden voor veel onbegrip en tegenwerking. Honegger had
de hoogste waardering voor het Caecilia-koor. Toen His Master's Voice Jeanne d'Arc
au Bûcher op de plaat wilde brengen en Honegger verzocht werd de uitvoering te
willen dirigeren, heeft hij het aanbod afgewezen en gevraagd dat ik het met het
Caeciliakoor zou doen. Honegger kwam de opname bijwonen in Brussel, stond in
het koor, zong en reciteerde mee... en het werd een wereldsukses. Dat zijn
herinneringen die goed doen.
Kan ik me voorstellen. Ik heb trouwens gelezen dat ook Milhaud en Stravinsky u
hoge lof hebben toegezwaaid. Trad u nog ergens anders op in het buitenland?
Voor de oorlog in Duitsland en na de oorlog verschillende keren in Nederland. Het
Concertgebouw van Amsterdam vroeg mij, na Mengelberg, de Mattheus-Passion uit
te voeren met koren en orkesten van ginder. Dat is ook een groot sukses geweest.
Het entoesiasme van het groot publiek was gewoon niet te stillen. In het kader van
het Holland-Festival zijn we dan nog enkele keren terug geweest.
Een vraag die mij een beetje intrigeert: hoe gebeurt de rekrutering voor het
Caecilia-koor, want in feite zijn dat toch geen beroepszangers.
De vrienden brengen de vrienden aan. Alle standen van de maatschappjij doen eraan
mee: dokters en advokaten zingen er naast werklieden en bedienden. Ook de politieke
of religieuze overtuiging speelt geen rol. Het enig criterium is de stem en de liefde
voor de muziek. Allen verlenen hun medewerking geheel belangloos en verbinden
zich van geen ander koor deel uit te maken. Er heerst een uitstekende geest onder de
zangers. Iedere donderdagavond houden zij vrij voor de wekelijkse herhaling.
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U zei daarnet dat uw werkkamer boven was. Zouden we daar nog niet even een kijkje
mogen gaan nemen?
Graag. U moet wel een beetje klimmen, het is op de tweede verdieping.
Hier waait dan de geest van de schepping!
Niet alleen dat, het is ook een oord van verpozing en studie. Ik verzamel hier alle
dingen waarvan ik hou, namelijk al wat oud is.
Dat hebben we aan de schilderijen beneden al gezien.
Dat is ook nog een hobby van mij: oude schilderijen restaureren! Dat doe ik dan weer
in een andere kamer. Het is delikaat werk maar het passioneert me. Ik heb hier ook
enkele inkunabels.
Inkunabels! Drukken van vóór 1500! Dat zegt u zo maar gewoon.
Ik heb die met een klein beetje geluk kunnen bemachtigen. Kijk maar eens: dit is
Van de Levene ons Heren. Ik vind die tekst zo prachtig. Hier hebt u een getijdenboek.
Dat is een kroniek van Brabant. En hier heb ik een echt handschrift van Streuvels!
Gelukkig man. Het is dus hier dat u komponeert?
Eigenlijk is dat een complex geval. Het gebeurt in de afwezigheid van uzelf. Ge hoort
dan muziek - daarom moet ge precies alleen zijn. De modernen zeggen wel dat de
inspiratie niet bestaat. Voor mij bestaat ze wel. Ge krijgt een ingeving, de intuïtie
van een droom of een schoonheid. Als ge dan de muziek kunt vastleggen in enkele
noten, hebt ge de kern. Dan komt de kontrole, soms op de piano. Orkestratie gebeurt
buiten de piano, dat moet ge innerlijk horen. Het orkestwerk schrijf ik op die hoge
tafel daar.

Joos Florquin, Ten huize van... 13

369
U hebt heel wat gekomponeerd: missen, kantaten, horen en het is natuurlijk niet
mogelijk over al uw werken te spreken. Maar wat beschouwt u zelf als uw voornaamste
werk?
Daar moet ik een genuanceerd antwoord op geven. Mijn grootste werk is Symphonie
voor koor en orkest. Het meeste plezier heb ik gehad aan mijn Concerto voor blokfluit
en orkest, dat verleden jaar werd uitgevoerd. Er is dan ook nog Concerto voor viool
en voor cello dat in opdracht van de Belgische regering werd opgenomen en dat in
de internationale katalogus kwam.
In feite heeft een kunstenaar altijd een reden om van elk werk te houden. U hebt ook
voor heel wat liederen muziek geschreven.
Dat zullen er wel meer dan 200 zijn, denk ik. Ik heb dat heel mijn leven gedaan.
Alleen in Jaarkrans staan er meer dan 100.
‘Jaarkrans’ is die cyclus van geestelijke liederen die u samen met Pastoor Cuppens
tot stand hebt gebracht. Hoe hebt u mekaar gevonden?
Toen ik achttien jaar was, ontmoette ik priester Cuppens ten huize van juffrouw
Belpaire. Hij hoorde me daar een eigen gekomponeerd lied spelen en zingen - het
was Jesu allerliefste Kind van Gezelle - en vroeg me om een cyclus liederen te
komponeren over het kerkelijk leven. Hij zou de verzen leveren.
Het is ook Cuppens die de tekst van het bekende lied ‘O.L. Vrouw van Vlaanderen’
dichtte, waarvoor u de muziek hebt geschreven.
De Franse kardinaal Verdier hoorde dat lied eens door Gentse meisjes te Lourdes
zingen en heeft toen gezegd: Ik
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versta niet wat die meisjes zingen, maar ze hebben prachtige liederen. Priester
Cuppens en ik hebben in heel Vlaanderen en ook in Nederland vele liederavonden
gegeven om onze liederen bekend te maken. Vele liederen hebben achteraf ook een
Duitse en Franse vertaling gekregen.
Werden ze in het buitenland ook goed ontvangen?
Ze werden er soms beter gewaardeerd dan bij ons. U kent dat bekende vers van
Rodenbach Stoet. Het groot Domkoor van Aken heeft dat ingestudeerd en op zijn
Europa-tournee gezongen. Het werd hun meest gezongen repertoriumnummer. In
vele steden werd het gebisseerd en te Rome zelfs tweemaal.
Geen sant in eigen land! Bent u met nieuw werk bezig of hebt u er misschien pas
klaar?
Ik heb er pas een klaar waar ik hard aan heb gewerkt. Een mis voor
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Voor enkele tijd stuurt mijn uitgever in Nederland
mij een brief door van het Vaticaan, die bij hem op mijn naam was geadresseerd. In
die brief werd mij gevraagd een mis te willen komponeren speciaal voor het eeuwfeest
te Lourdes. Ik heb er met hart en ziel aan gewerkt en de partituur is nu af en
verzonden.
De muziek staat hier in huis wel centraal?
Er wordt hier veel gemusiceerd. Al mijn kinderen zingen en ook mijn 17
kleinkinderen.
Uitzending: 8 juli 1958.
Lodewijk de Vocht overleed op 27 maart 1977.
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Vriamont (Joris) 246, 248
Waelput (Hendrik) 236
Wagner (Siegfried) 362
Wahl (Jean) 328
Walschap (Gerard) 145, 146, 147, 148, 163
Wambach (Emiel) 360, 363
Wasserman (Ida) 40
Weill (Kurt) 240
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Westerlinck (Wilfried) 286
Weyler (Karel) 130
Weyts (Staf) 147
Willebrands (Joannes kard.) 348
Willem van Oranje (de Zwijger) 217
Willems (Alfons) 216
Willems (Jan F.) 244
Willequet (Alex) 130
Xanrof (Léon) 48, 49
Zielens (Lode) 142, 145, 146, 147, 148
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In de boekenreeks ‘Ten huize van’ zijn verschenen:
Ten huize van 1 (1962). Gesprekken met Gerard Walschap, Ernest Claes, Raymond
Brulez, Emiel van Hemeldonck, Marnix Gijsen, Filip de Pillecyn, Anton van
Duinkerken, André de Ridder, Albert Saverys, Felix de Boeck, Prosper de Troyer,
Frans Masereel, Joris Minne, Albert Poels, Eugène Yoors, Emiel Hullebroeck, Flor
Peeters, Bert Leysen. 320 blz., 19 foto's.
Ten huize van 1 (1971). Tweede vermeerderde druk. 417 blz., 48 foto's, 11 houtsneden
en 6 facsimile's.
Ten huize van 2 (1964). Gesprekken met Gaston Martens, Richard Minne, Raymond
Herreman, Maurice Roelants, Achilles Mussche, Léon de Smet, Staf Nees, Renaat
Veremans, Karel Aubroeck, prof. dr. Pieter Geyl, Frans van Cauwelaert, Mgr. H.
van Waeyenbergh, Stijn Streuvels. 290 blz., 15 foto's.
Ten huize van 2 (1971). Tweede vermeerderde druk. 346 blz., 24 foto's en 20
facsimile's.
Ten huize van 3 (1966). Gesprekken met Lode Baekelmans, Michel van Vlaenderen,
Reimond Kimpe, Dirk Baksteen, Gerard Baksteen, Albert Servaes, prof. dr. Fernand
Collin, Kardinaal Jozef Cardijn, prof. dr. Corneel Heymans, dr. Adriaan Martens,
Achiel van Acker. 320 blz., 12 foto's.
Ten huize van 3 (1974). Tweede vermeerderde druk. 347 blz., 20 foto's en 10
facsimile's.
Ten huize van 4 (1968). Gesprekken met Jan de Hartog, Dirk Vansina, Yvonne de
Man, Gust de Muynck, Michel Seuphor, prof. dr. Leon Elaut, Pater Desiderius
Stracke, Lode Craeybeckx, Pater Pieter van der Meer de Walcheren. 340 blz., 8 foto's.
Ten huize van 5 (1969). Gesprekken met Karel Jonckheere, Maurice Gilliams, Luc
Indestege, mevrouw A. Manteau, Oscar Jespers, Floris Jespers, Victor Servranckx,
prof. dr. Max Lamberty en Fanny Leys, Jozef van Overstraeten, Julien Kuypers. 344
blz., 11 foto's.
Ten huize van 6 (1970). Gesprekken met Joris Diels, Ida Wasserman, André Demedts,
Rose Gronon, prof. dr. Hans van Werveke, Maurits Naessens, Emile Langui, Jef
Rens, Mr. J.M.A.H. Luns. 352 blz., 9 foto's.
Ten huize van 7 (1971). Gesprekken met Bertus Aafjes, Urbain van de Voorde, Victor
Leemans, August de Schryver, August Cool, Louis Major, Armand Vanderlick, prof.
dr. Marcel Minnaert, Pater prof. dr. Max Wildiers. 352 blz., 9 foto's.
Ten huize van 8 (1972). Gesprekken met Louis-Paul Boon, prof. dr. Garmt Stuiveling,
prof. dr. Pierre Brachin, Leo Delwaide, Leo Magits, Armand Preud'homme, Paul
Struye, Kardinaal Suenens. 391 blz., 20 foto's, 8 facsimile's.
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Ten huize van 9 (1973). Gesprekken met Simon Carmiggelt, A. den Doolaard, Flor
Grammens, prof. em. dr. Nico Gunzburg, Luc Philips, Kardinaal Alfrink. 319 blz.,
16 foto's.
Ten huize van 10 (1974). Gesprekken met Johan Daisne, Hubert Lampo, Rik
Slabbinck, Dr. A.A.A. Terruwe, prof. dr. Albert Coppé. Magda Janssens, War van
Overstraeten, Baron Jozef Ryelandt, Eugene Baie. 320 blz., 16 foto's.
Ten huize van 11 (1975). Gesprekken met Annie M.G. Schmidt, Jan Vercammen,
Dr. Annie Romein-Verschoor, prof. dr. K.C. Peeters, prof. dr. Frits van der Meer,
Anton Pieck, prof. dr. Gaston Eyskens. 344 blz., 16 foto's.
Ten huize van 12 (1976). Gesprekken met Wies Moens, Marnix Gijsen, René Goris,
Hella S. Haasse, Ward Ruyslinck, Antoon Herckenrath, Jan Vaerten, Pater Werenfried
van Straaten, Pater Lambertus Vandermeulen. 356 blz., 21 foto's.
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Televisie-uitzendingen Ten Huize Van...
1957 - 1. Gerard Walschap - 2. Isidoor Opsomer †
1958 - 3. Joris Minne - 4. Ernest Claes † - 5. Albert Saverys † - 6. Felix de Boeck 7. Gaston Martens † - 8. Emiel van Hemeldonck - 9. Lodewijk de Vocht † - 10.
Prosper de Troyer † - 11. Karel Aubroeck - 12. Emiel Hullebroeck † - 13. Flor Peeters
- 14. Oscar Jespers †
1959 - 15. Raymond Brulez † - 16. Eugène Yoors † - 17. Staf Nees † - 18. Albert
Poels - 19. Renaat Veremans † - 20. Floris Jespers † - 21. Joseph Ryelandt † - 22.
Flor van Reeth † - 23. Willem Paerels † - 24. Maurice Roelants † - 25. Filip de
Pillecyn † - 26. Floris de Cuyper † - 27. Marinus de Jong - 28. Marnix Gijsen
1960 - 29. Oscar de Clerck † - 30. Raymond Herreman † - 31. War van Overstraeten
- 32. Frans van Cauwelaert † - 33. Anton van Duinkerken † - 34. Robert Herberigs
† - 35. Ernest Wijnants † - 36. Floris van der Mueren † - 37. Harry Elström - 38.
Frank Baur † - 39. Max Lamberty † - 40. Leo van der Essen †
1961 - 41. André de Ridder † - 42. Maurits Naessens (2) - 43. Gaspar de Wit † - 44.
Paul de Keyser † - 45. Frans Masereel † - 46. Jeanne de Coen † - 47. Eugène Baie
† - 48. Léon de Smet † - 49. Pieter Geyl † - 50. Victor Servranckx † - 51. Paul Collaer
- 52. Mgr. H. van Waeyenbergh † - 53. Achiel Mussche †
1962 - 54. Prosper Thuysbaert † - 55. Henk Brugmans - 56. Eugène de Bock - 57.
Willem Pelemans - 58. Amaat Burssens - 59. Julien Kuypers † - 60. Modest
Lauwereys † - 61. Richard Minne † - 62. Roger Avermaete - 63. Mgr. J. Cardijn †
1963 - 64. Corneel Heymans † - 65. Leo Picard - 66. Ger Schmook - 67. André
Dumon - 68. Adriaan Martens † - 69. Aloïs de Mayer † - 70. Marie Gevers † - 71.
Dirk Baksteen † - 72. Lode Baekelmans † - 73. Gerard Baksteen †
1964 - 74. André M. Pols † - 75. Michel van Vlaenderen † - 76. Achiel van Acker
† - 77. Fernand Collin - 78. Anton van de Velde - 79. Willem de Meyer - 80. Reimond
Kimpe † - 81. Urbain van de Voorde † - 82. René Victor
1965 - 83. Johan de Meester - 84. Luc Indestege † - 85. Gust de Muynck-Yvonne
de Man - 86. Mgr. P. Broeckx † - 87. Léon Elaut - 88. Paul van Oye † - 89. Dirk
Vansina † - 90. Michel Seuphor - 91. Jan de Hartog
1966 - 92. Mgr. L. de Raeymaeker † - 93. Paul Haesaerts † - 94. Albert Servaes † 95. Paul W. Segers - 96. Lode Craeybeckx † - 97. E.P. Desiderius Stracke † - 98.
Jozef van Overstraeten - 99. Fernand J.M. de Waele - 100. Leo Magits - 101. Pieter
van der Meer de Walcheren †
1967 - 102. Pierre Brachin - 103. Nico Gunzburg - 104. Louis
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Major - 105. Victor Leemans † - 106. Pol Jacquemyns - 107. Jules de Sutter † - 108.
Angèle Manteau - 109. Hugo van den Abeele † - 110. Joris Minne II - 111. Camil
van Hulse - 112. Generaal Urbain Thiel † - 113. Felix de Boeck II
1968 - 114. Karel Jonckheere - 115. Etienne Sabbe † - 116. Antoon van der Plaetse
† - 117. Herman Diels - 118. Maurice Gilliams - 119. August Cool - 120. August de
Schryver - 121. Hans van Werveke † - 122. Hubert Malfait † - 123. André Demedts
- 124. Joris Diels - 125. (Hugo van der Goes) - 126. Ida Wasserman † - 127. Minister
J.M.A.H. Luns
1969 - 128. Emile Langui - 129. Rose Gronon - 130. Leo Delwaide - 131. Armand
Vanderlick - 132. Ernest Vandendriessche - 133. Jef Rens - 134. Lea Daan - 135.
Bertus Aafjes - 136. Louis de Meester - 137. Max Wildiers
1970 - 138. Walther van Becelaere - 139. Joseph Vinck - 140. Roger Gheyselinck †
- 141. Bernard van Hool † - 142. Armand Preud'homme - 143. Marcel Minnaert † 144. Albert Termote - 145. Karel C. Peeters † - 146. Garmt Stuiveling (2) - 147.
Kardinaal Suenens
1971 - 148. Rik Slabbinck - 149. Magda Janssens † - 150. Hendrik Cornelis - 151.
Paul Struye † - 152. Robert Vandepurte - 153. Louis Paul Boon (2) - 154. A. den
Doolaard (2) - 155. Luc Philips - 156. Kardinaal Alfrink
1972 - 157. Flor Grammens - 158. Leo Steynen - 159. Marcel Poot - 160. Simon
Carmiggelt (2) - 161. Johan Daisne - 162. Dr. Anna Terruwe - 163. Paul de Vree 164. Pater Werenfried van Straaten
1973 - 165. Aloïs Gerlo - 166. Albert Coppé (2) - 167. Alfons Vranckx - 168. Herman
Liebaers - 169. Hubert Lampo (2) - 170. Hendrik Caspeele - 171. Jan Vercammen 172. Anton Pieck - 173. Michiel Vandekerckhove - 174. (Jan Baptist Verlooy) - 175.
Frits van der Meer
1974 - 176. Jan Vaerten - 177. Gerard Knuvelder - 178. Marcel A.J. Hoste - 179. Jef
Contrijn - 180. Annie Romein-Verschoor - 181. Antoon Herckenrath - 182. Annie
M.G. Schmidt (2) - 183. Gaston Eyskens (2) - 184. Marnix Gijsen II - 185. Pater
Lambertus Vandermeulen †
1975 - 186. Hella S. Haasse (2) - 187. Ward Ruyslinck (2) - 188. Jos van Eynde 189. August van Istendael - 190. Wies Moens - 191. Jef Maes - 192. René Goris 193. Elsa Darciel - 194. Georgette Hagedoorn (2) - 195. Denijs Dille (2)
1976 - 196. Félicien Marceau - 197. Bert Haanstra - 198. Willy Vandersteen - 199.
Edward Schillebeeckx (2) - 200. Jan Tinbergen - 201. Emiel van Cauwelaert - 202.
Jan Cox - 203. Albert Helman - 204. Hendrik Fayat - 205. Anton van Wilderode
1977 - 206. Vina Bovy - 207. Jan de Spot - 208. Omer Vanaudenhove - 209. Ignace
de Sutter
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[foto's]

GEORGETTE HAGEDOORN
Humor is geest en liefde

GEORGETTE HAGEDOORN
Waarom heeft dat nou niet gemogen?
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*2

GEORGETTE HAGEDOORN
Het is heerlijk mensen te oen lachen, het is een geschenk van God

GEORGETTE HAGEDOORN
Het chanson is een druppel honing die uit het hart overloopt
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*3

BERT HAANSTRA
Kreatief? Ik denk altijd dat ik met een hobby bezig ben
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*4

BERT HAANSTRA
Mijn films zijn menselijk geëngageerd
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*5

WILLY VANDERSTEEN
Her tekenverhaal, uitlaatklep voor moderne mensen
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*6

PAUL DE VREE
In Literatuur en kunst

PAUL DE VREE
Kijken naar een gedicht
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*7

PAUL DE VREE
Grafiek waarin het woord wordt ingeschakeld
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*8

ALOÏS GERLO
Humanisme als levensideaal

ALOÏS GERLO
Kulturele integratie tussen Noord en Zuid
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*9

ALOÏS GERLO
Vlaanderen heeft rechten in Brussel
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*10

DENIJS DILLE
Wat ik dacht, dat deed ik

DENIJS DILLE
‘Waar Maas en Schelde vloeien’, een ideaal Vlaams volkslied
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*11

DENIJS DILLE
Bartók, menselijke warmte en vitaliteit ontleend aan de volksmuziek
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*12

JAN TINBERGEN
Een leven van strijd tegen de armoede
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*13

JAN TINBERGEN
De verzorging van het kind in gezinsverband is de hoogste arbeid
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*14

PATER EDWARD SCHILLEBEECKX
Kristus is de beste vertaling van God
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*15

PATER EDWARD SCHILLEBEECKX
Kristus, het voorbeeld hoe de ideale mens moet zijn
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*16

LODEWIJK DE VOCHT
Alles is muziek
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