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Aftitelen
‘Ik mag (...) al meedelen dat mijn uitgever mij verzocht heeft deel 15 samen te stellen.’
Dat schreef Joos Florquin in februari 1978 in het woord dat hij zijn boek Ten huize
van 14 vooraf liet gaan. Toen hij goed zes maanden later plotseling overleed, was
dit deel 15 inderdaad samengesteld. Voor de opgenomen teksten was hij, als naar
gewoonte, uitgegaan van het verslag van het voorbereidend gesprek, eventueel
aangevuld met een markant detail uit de filmopname. Hier en daar hebben ook de
geïnterviewden zelf nog een precisering aangebracht, want allen hebben hun tekst
nog eens na willen lezen. Het gesprek met Albert Westerlinck is wel een unicum in
de reeks: het is niet eerder door de BRT uitgezonden en het bestaat ook niet op film,
aangezien de opname ervan eerst voor begin september was gepland. Herman
Vanderpoorten van zijn kant heeft er prijs op gesteld dat de tekst van de TV-uitzending
werd gepubliceerd.
Achterin vindt de lezer weer een volledige, bijgewerkte lijst van alle gasten in
‘Ten huize van’, met opgave van het boekdeel waarin de reeds gepubliceerde
interviews zijn verschenen. Dat maakt het opzoeken van een en ander wat
gemakkelijker.
Wie iets naders wil vernemen over de opvatting en de stijl van ‘Ten huize van’ of
over de keuze van de prominenten, verwijzen we graag naar de ‘titels’ van de vorige
veertien boeken. Bij het lezen van die voorberichten zal men overigens ontdekken
met hoeveel plezier, genoegen, enthousiasme en zelfs passie Joos Florquin zijn
programma steeds heeft gemaakt, hoe boeiend hij dit TV-werk vond en hoe ‘blij en
dankbaar’ hij was dat hij het kon doen.
Blij en dankbaar om de goede samenwerking, en vooral om de gulle vriendschap
die daar het gevolg van was, voelen zich ook zijn medewerkers die bij de
totstandkoming van de hier afgedrukte gesprekken direct betrokken waren: de
filmtechnici Renaat Rombouts, directeur van Promofilm, cineast Willem
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Baekelmans en monteur en fotograaf Miel Feyaerts, en ondergetekenden, die zorgden
voor het persklaar maken van de kopij voor dit boek.
Vele TV-kijkers in den lande hebben het heengaan van hun vertrouwde bezoeker
Joos Florquin betreurd, vele vrienden hebben om zijn dood getreurd. Wellicht kunnen
allen troost vinden in het vers dat Anton van Wilderode voor zijn bidprentje schreef:
‘dat je gelukkig was om wat je voor
je volk en taal kon doen, in alle huizen
bescheiden gast die naar de gastheer luistert
én onhovaardig dienaar van het woord;
én dat je humor, - de beweeglijkheid
tussen je vaste normen en het milde
begrip voor wat een ander dacht en wilde, tot vriendschap van zovelen heeft geleid.’
Annie van Avermaet
Fons Fraeters
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Albert Westerlinck
‘De Biest’ Tervuursestraat 99, 3000 Leuven
Voor een Leuvenaar heeft dit flatgebouw een eigenaardige naam.
Zij spreken in hun dialect zo het woord ‘beest’ uit, geloof ik. Maar de naam heeft
met beesten niks te maken. Volgens Kiliaen betekende biest: ‘ruim plein’ of ‘gehucht’.
Hier in Leuven vormde de Biest een hele wijk, en wel heel het gedeelte tussen de
Voer, de Tervuursevest, de Remyvest en de Brusselsestraat, precies dus het stadsdeel
waar dit gebouw staat. Het voorstel om deze naam aan het appartementsgebouw te
geven, kwam van een der eigenaars en ik heb het gesteund omdat ik die oude naam
sympathieker vind dan Apollo, of Corine, of andere namen van dat soort die op
flauwe sjiekdoenerij uit zijn.
We kennen mekaar al meer dan 40 jaar en toch zijn er nog heel wat dingen die ik
van u niet weet.
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Wij waren altijd goede vrienden. Probeer dan vandaag uw scha in te halen.
Waarom koos José Aerts een schuilnaam en waarom de schuilnaam Albert
Westerlinck?
Ik heb die schuilnaam al gebruikt toen ik op de poësis zat. Net als de meeste schrijvers
heb ik dat gedaan om mijn schrijversactiviteit verborgen te houden voor het eigen
milieu. Een andere reden is ook dat men altijd wat bang is te mislukken en dan hoeft
iedereen het ook niet te weten. Eens aanvaard door de tijdschriften, heb ik de
schuilnaam maar bewaard.
Waarom Westerlinck? Ik had de naïeve illusie een naam te kiezen die niet bestond
en ik meende dat hij kon duiden op de ruimte van Europa, want ik las al vroeg Franse,
Engelse en Duitse schrijvers. Achteraf heb ik ervaren dat hij niet zo oorspronkelijk
was want ik heb drie of vier mensen ontdekt van wie het de echte naam was. Hij was
de naam van een schipper die in mijn jeugdjaren verongelukte op de vaart van Gent
naar Terneuzen. Op een hoek tegenover het justitiepaleis te Antwerpen woonde er
ook een cafébaas Albert Westerlinck en ik ben daar nog eens speciaal met Lode
Zielens een glas gaan drinken. Ook een exportfirma in Antwerpen voert die naam.
Hij is trouwens onder schippers nogal verspreid. Niets origineels dus.
Er was dan ook nog een beruchte Nederlandse avonturier.
Kapitein Westerling, maar die zijn naam eindigt met een g.
Bent u een gesplitst mens? Voelt José Aerts zich één met Albert Westerlinck of schuilen
er twee figuren in dezelfde man: een ernstig hoogleraar tegenover een kunstenaar,
een dichter, een polemist, een publicist?
Ik heb daar nooit veel van gevoeld. Intieme vrienden en ook mijn
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familie noemen mij met mijn geboortenaam. Buitenstaanders zeggen gewoonlijk
meneer Westerlinck. Mijn geboortenaam ligt mij veel dichter maar het verschil van
namen heeft met mijn wezen niet veel te maken. Ik had al wat ik heb geschreven
onder één naam kunnen schrijven.
U bent geboren in Geel waar u uw jeugd hebt doorgebracht, u woont al bijna 40
jaar in Leuven maar u verblijft ook zeer vaak als het kan in een chalet dat, in de
buurt van Postel, in de bossen van de Kempen verloren staat. Waar bent u het meest
thuis?
Ik zou Leuven nooit willen verlaten. Ik woon er nu inderdaad al nagenoeg 40 jaar
en dat kruipt toch wat in de kleren. Daarbij heeft deze stad haar voordelen: ze ligt
centraal, en er is een universiteit met bibliotheek die ik bij mijn werk niet zou kunnen
missen.
De Kempen waardeer ik voor de vrede, de stilte, het rustige landschap, voor de
ongerepte natuur. De natuur is belangrijk voor mij, ik zou zonder haar niet kunnen
leven. Ik beleef de natuur als een voortdurend wonder, bovendien is de gang der
seizoenen een diep mysterie dat zich in en rond mij voltrekt. Ik kan dat beleven met
religieuze gevoelens.
Voelt u zich Kempenaar?
Eigenlijk heb ik me dat nooit gevoeld, geloof ik. Ik had van jongs af een drang naar
de ruimte. Het intens cultureel leven van de steden, eerst Mechelen, dan Antwerpen
en Leuven, trok me aan. Ik voel me wel Brabander, geboren in het groot hertogdom
Brabant. Maar eigenlijk ben ik altijd graag geweest waar het mooi is. Ik heb altijd
een drang naar reizen gehad. Als ik naar het aantal van mijn reizen van jongs af moet
oordelen, voel ik mij meest thuis aan de boorden van de Middellandse Zee, waar
onze westerse beschaving is geboren en tot glorie gegroeid. In Leuven vooral heb ik
die westerse cultuur ontdekt en actief, creatief
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doorleefd. De Kempen zijn dan altijd daar als compensatie: als ik daar ben, leef ik
teruggetrokken in eenheid met de natuur, ik wandel en werk er in volle rust. Een
oude Norbertijnerabdij in de buurt verhoogt mijn geborgenheid en ingetogenheid.
Met Geel hebt u geen binding meer.
Geel is mijn geboortedorp en is nu uitgegroeid tot een grote gemeente. De typische
waarden, waarvan ik veel hield: het dorpsleven, het volksleven, zijn quasi totaal
weggeëbd. Maar ik heb in Geel een heel goeie jeugd gehad.
Geel heeft een reputatie in ons land, een eigen klank waarmee men wel eens graag
speelt.
Dat zou wel de reden kunnen zijn waarom ik me altijd zo geïnteresseerd heb voor al
wat met psychologie en psychiatrie te maken heeft.
Maar ik geloof dat u het minder ernstig bedoelde en daar kan ik een illustratie van
geven. Toen ik nog op het seminarie verbleef, was ik in de stadsbibliotheek in
Antwerpen boeken gaan consulteren. Ik had me wat verlaat en moest naar het station
rennen om mijn trein naar Geel te halen. In het station zeg ik aan de man achter het
loket hijgend: ‘Antwerpen enkel!’ De man lacht en zegt: ‘Meneer, ge zijt in
Antwerpen!’ - ‘Ik bedoelde: Geel enkel.’ Waarop de man achter het loket zegt: ‘Ik
had het wel gedacht.’
Maar het staat vast dat ik ten dele aan dat psychiatrisch aspect van Geel mijn
belangstelling heb te danken voor de innerlijke wereld van de mens, en dat ik daar
ook al vroeg heb ontdekt van welk groot belang de zielkundige problemen van de
mensen zijn. Ik heb speciaal heel wat te danken aan dr. Sano, directeur van de kolonie,
die een jeugdvriend was van August Vermeylen. Ik heb met hem veel gesprekken
gehad over geesteszieken, die bijzonder interessant waren omdat hij daarover eigen
opvattingen had.
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Later heb ik er nog andere begaafde dokters gekend.
In de tijd van uw jeugd was het nog niet zo makkelijk om te gaan studeren. Is dat een
probleem geweest?
Ik heb een beurs gehad van wat men toen het Fonds der Meestbegaafden noemde.
Vader en moeder hebben hard moeten werken om mij en mijn zuster te laten studeren.
Zij en ik hebben later die leningen terugbetaald. Hoe ze het klaargespeeld hebben,
weet ik niet, maar materieel gesproken hebben wij een ruime opvoeding gehad: wij
mochten boeken kopen, op reis gaan en kregen eigenlijk al wat we wensten en redelijk
was.
Wat deed uw vader?
Vader was postbode. Hij was een zeer energiek en opgeruimd man, die zich in de
maatschappij zeer vrij bewoog: hij had een grote liefde voor de natuur en ging graag
wandelen. Hij was een beetje de tegenpool van moeder, die zeer ingetogen was en
zelden het huis verliet, tenzij dan om naar de kerk te gaan. Haar ingetogenheid was
melancholisch getint, maar toch kon ook zij zeer energiek zijn. Ik heb uitstekende
ouders gehad. Zij zijn zeer laat getrouwd, maar bezorgden me nog een zuster.
Vader is 66 geworden en gestorven een beetje als slachtoffer van de oorlog: hij
leed aan uremie en er waren in die tijd geen doeltreffende geneesmiddelen
beschikbaar. Moeder is boven de 80 geworden en is echt van slijtage gestorven.
Wat vindt u van hen in u terug?
Trekken van vader en moeder? Van moeder de drang naar ingetogenheid, het in
zichzelf gekeerd zijn. Moeder kon uren stilzitten en zwijgen. Daarbij was ze zeer
vroom en ook zeer zorgzaam. Vader kon bij pozen zeer opgewekt zijn en vertelde
graag grappen. Hij dronk graag in goed gezelschap zijn pintje.
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Het was dus bij u net andersom als bij Goethe. - Uw humaniora hebt u aan het college
in Geel gedaan. Hebben daar mensen invloed op u gehad?
Het niveau van het college in Geel was toen niet meer zo schitterend maar ik heb er
toch enkele leraars gehad die konden boeien. Invloed heb ik er weinig ondergaan
tenzij dan van één leraar, een germanist, die later aan de universiteit carrière heeft
gemaakt als specialist in de musicologie, professor René Lenaerts. Hij was het die
mij in de poësis verzenboeken gaf van Wies Moens en Karel van den Oever en zo
gezorgd heeft voor mijn eerste contact met de expressionistische literatuur.
Het was de tijd van de studentenbonden. Was u er lid van?
Actief lid en ik heb aan die studentenbond van Geel op geestelijk gebied heel veel
te danken, meer dan aan het college. Daar zijn wél mensen geweest die grote invloed
op mij hebben gehad, zoals b.v. de latere volksvertegenwoordiger Leo Wouters en
kanunnik Constant van Genechten. Als lid van de studentenbond waren wij in de
vakantie verplicht opstellen te maken, altijd over idealistische thema's, en die moesten
we dan zelf voorbrengen. We speelden ook toneel en zelfs voor die tijd
vooruitstrevende stukken als Tijl van Anton van de Velde. Natuurlijk ook het klassieke
drama en verder insgelijks expressionistisch werk dat boven het petje ging van de
toeschouwers. Die studentenbond heeft veel bijgedragen tot mijn vorming. Ik kan
zonder overdrijving zeggen dat daar de bezieling, de nationale en christelijke idealen
zijn ontkiemd die mijn later leven en werk hebben gevoed. Dat was nog in de tijd
van het A.K.V.S.: Geel was toen trouwens een bolwerk van nationalisme. Later, toen
ik op het seminarie was, is dan de strijd met de K.S.A. begonnen.
U bent naar het seminarie in Mechelen gegaan en werd in 1937 tot priester gewijd.
Stond die roeping lang vast?
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Ze is langzaam gegroeid, vooral door het lezen van het evangelie. Ik wenste een
leven van priester te verbinden met een leven van studie. Ik heb dat ook als
voorwaarde gesteld en de bisschop is op dat verlangen ingegaan. Ik wist dat ik weinig
aanleg had voor pastoraal werk. Ik heb enkele jaren later, op het seminarie, mijn
geestelijk ideaal weerspiegeld gezien in Erasmus, die ik toen ontdekte en las. Ik ben
als priester en literair humanist een Erasmiaan geworden en zal het ook, uit natuur,
blijven.
Hebt u aan uw Mechelse tijd markante herinneringen? De seminaries waren toen
burchten van strengheid.
Eerst en vooral moet ik zeggen dat ik niets tegen strengheid in de opvoeding heb,
wel integendeel, als ze maar menselijk is. Van het seminarie zoals ik het gekend heb
als opvoedingscentrum en studiecentrum, is er op vele plaatsen niets overgebleven,
maar het zou wel eens kunnen zijn dat men het kind met het badwater heeft
weggegooid. Het systeem had onmogelijke en onzinnige kanten, zoals b.v. de ijzeren
tucht en stugge opgeslotenheid. De gebouwen met hoge muren en tralies voor de
ramen hadden meer weg van kazernes of ouwerwetse krankzinnigengestichten. Er
was een enorme afstand tussen leraars en seminaristen die eigenlijk elk menselijk
contact uitsloot. Maar toch had die opvoeding haar goede kanten: men moest er heel
hard studeren en ik heb daar heel wat eruditie opgedaan, veel meer dan men vandaag
in die oorden schijnt te verwerven. Ik heb veel tijd besteed aan religieuze lectuur: ik
heb er de kerkvaders gelezen, Erasmus, de bijbel gelezen en herlezen en ben er in
geestelijk-christelijke zin sterk gegroeid. Ik heb er de eerste Kerk leren kennen, van
vóór Constantijn, die eigenlijk steeds de mijne is gebleven. De scholastiek was niet
mijn gading, ik vond ze te dor, te weinig religieus geïnspireerd. Ze kwam me voor
als een soort trapezewerk van de ratio, meer gebaseerd op vernuft dan op intuïtief
en menselijk inzicht in de religieuze waarheid.
De situatie is nu heel anders. Ik vrees dat er nu te weinig
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discipline is en te weinig studietoeleg. Een seminarist in mijn tijd kwam niet in
contact met de wereld. Dat was een tekort. Nu werd het seminarie opengebroken om
de Kerk dichter bij de wereld te brengen. Dat heeft natuurlijk zijn goede kanten.
Er is dan uw Leuvense tijd, de tijd dat u in Leuven Germaanse filologie hebt
gestudeerd. Daar was het klimaat wel wat ruimer.
Binnen bepaalde perken. Oorspronkelijk wilde ik klassieke filologie doen met de
bijgedachte dat ik de Germaanse wel op eigen kracht onder de knie zou krijgen. Dat
werd mij afgeraden omdat ik te duidelijk literair was georiënteerd. Ik heb dat
voornemen dan opgegeven en ik ben nog altijd blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb de
klassieke auteurs later wel in vertaling gelezen.
Ik heb de literaire richting gekozen omdat ik weinig belangstelling had voor de
taalkunde: ik heb ook nooit filologische ambities gehad. Aan de universiteit heb ik
enorm veel gelezen en als ik naar een college moest dat me verveelde, ging ik altijd
achter de rug van een breedgeschouderde student zitten om rustig een interessant
boek te lezen.
Is er bij uw professoren iemand geweest die u zijn merk of een merk heeft gegeven?
Een merk niet. Wel zijn er die mij hebben geïnspireerd en geholpen: Rombauts voor
de oudere literatuur, Sobry voor de moderne letterkunde en de literatuurwetenschap.
Vooral Sobry heeft mij geïnitieerd: hij was geen groot werker of lezer maar wel een
inspirator, een stimulator die kon aanzetten om iets te doen. Hij had geld, kocht
boeken die hij half of niet las en mij dan gaf. Ook in gesprekken met hem heb ik veel
geleerd.
Dat komt nu allemaal zeer ernstig over en het is natuurlijk ook zo, maar ik heb u als
student gekend en kan getuigen dat u geen droogstoppel was.
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Dat is ook de waarheid. Maar er zijn twee delen in mijn wezen: de ingekeerde mens
die religieus voelt, aan studie doet en zich overgeeft aan de wetenschap. Ik kan dagen
en halve nachten alleen zijn al lezend. Een ander facet is: openstaan voor het leven,
naar mensen toe gaan, lachen en discussiëren. Ik heb altijd een hekel gehad aan
mensen die een hoge borst zetten, die hun eigen belangrijkheid moeten demonstreren,
die zichzelf au sérieux nemen en dat duidelijk laten zien, die zich niet gewaardigen
een glas te gaan drinken met simpele mensen in een café. Dat is een ras dat mij
verveelt.
Aan de universiteit heb ik vooral in de kring Germania dapper aan alles meegedaan:
drinkavonden, uitstappen of wat er ook op het programma stond. Ik heb daar zelfs
samen met Lode Roose een revue gemaakt voor de tweede lustrumviering van
Germania waarvan de titel was: Sunus oft de geselfmoorde onnooselheydt. Ik heb
trouwens geluk gehad, want juist in die jaren was er in Germania een vivante groep
actief die een levenskrachtige eenheid vormde: ge kunt het weten want ge waart er
bij samen met Bert Leysen, Lode Roose, Dries Craeynest, Aster Berkhof, Gust
Keersmaekers en ik vergeet er natuurlijk.
Hoe denkt u over de vorming die de germanisten toen kregen?
Ze is nu veel verbeterd. De structuur van de opleiding van de germanisten is nu rijker
en veelzijdiger, vooral in de licentie. Er is een grote mogelijkheid tot keuze tussen
modern en oud, Duits of Engels, en de algemene linguïstiek en algemene
literatuurwetenschap zijn als vakken ingevoerd. Wel denk ik dat het algemeen peil
van de studie gedaald is, omdat het intellectuele peil van de studenten voor een groot
deel zwakker is geworden. Iedereen kan nu studeren en dat brengt mee dat er ook
veel meer zwakke studenten zijn. Er wordt in ons land bijna niet meer aan intellectuele
selectie gedaan. Dat zal zich vroeg of laat wreken.
Op de universiteit had u al een reputatie als dichter want u
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debuteerde als dichter. Er verschenen van u drie bundels: ‘Bovenzinnelijk verdriet’
(1938), ‘Met zachte stem’ (1939) en ‘Aards en hemels’ (1943). Wat heeft deze poëzie
voor u betekend en hoe kijkt u er nu op neer?
Mijn eerste gedicht in Dietsche Warande en Belfort verscheen in 1933, toen ik nog
op het seminarie was. Sindsdien heb ik in stilte verder geschreven en vrijwel elk jaar
verschenen er enkele gedichten, vooral in Dietsche Warande en Belfort, maar ook
in Volk en Vormen. Als seminarist deed ik dat discreet want het was niet gewoon
dat een seminarist met profane zaken bezig was, al wisten sommige professoren wel
dat ik het deed. Ik schreef trouwens vooral in de vakantie. In Leuven was ik vrijer.
De gedichten die ik schreef, beantwoordden aan mijn gemoedstoestand van toen:
die was ingetogen en getekend door melancholie. Ook had ik het gevoel dat ik op
religieus gebied de harmonie niet bereikte waarvan ik droomde: daar kwam dat gevoel
van nostalgie uit voort.
Later is dat geëvolueerd en ben ik gekomen tot een rustige verhouding tot God,
vooral dan weer door het lezen van het evangelie. Daarmee samen is dan ook een
harmonische verhouding tot de mensheid tot stand gekomen. Dat betekent dat ik nu
ver sta van de mentaliteit waarin deze verzen zijn geschreven. Ik beschouw ze nu
als verzen van een verre bekende, niet van een vreemde.
Ik ben ook op zeker ogenblik gaan menen dat ik in de poëzie geen hoog resultaat
zou halen en dat ik meer zou kunnen bereiken in de literaire kritiek, omdat die me
ook meer lag. Ik kreeg de kans kritiek te schrijven in Nieuw Vlaanderen, een weekblad
waarvan de hoofdredacteur een van mijn professoren was, professor Van de Wijer.
Verder heb ik ook kritiek geschreven in Vormen en in Dietsche Warande en Belfort.
Tijdens de oorlog ben ik al begonnen met opstellen te bundelen. Dat is dan de bundel
Luister naar die stem geworden; eigenlijk zijn het vingeroefeningen. Onder de invloed
van mijn studie ben ik me meer
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en meer gaan bezighouden met problemen van de literaire theorie, poëziekritiek en
literatuurwetenschap. Dat alles oriënteerde mij naar de kritische studie van het literaire
fenomeen en zo kwam ik tot het wetenschappelijk getinte essay.
*
Albert Westerlinck, die van Brabant houdt, heeft in de hal van zijn flat een authentieke
oude kaart van dit gewest hangen evenals een gravure waarop het oude Leuven is
afgebeeld.
Van Jacob Smits is er een sfeervolle ets en aan een andere muur hangen drie
kleurige etsen van Felix Timmermans, twee met de drie koningen en een derde
waarop de druivendragers staan afgebeeld die uit het beloofde land terugkomen.
Dit Romantisch huis is werk van Van Ruysseveldt uit Kalmthout en deze tempera
werd door Maurits van Saene getekend.
*
Uw licentiaatsverhandeling handelt over ‘De Psychologie van de Schwermut in de
Kunst’ (1941). Hoe kwam u aan het onderwerp?
Ik heb me al zeer vroeg geïnteresseerd voor psychologie en fenomenologie. Ik heb
in mijn licentiaatswerk de Schwermut, de melancholie, willen onderzoeken omdat
ik in mijn jeugd zelf sterk onder de invloed ervan stond. Ook ik had interesse voor
wat de Duitsers in de school van Heidegger ‘Stimmungen’ noemen, waarmee ze de
expressie bedoelen van het diepste wezen van de mens. In de trant van de Duitse
analysten heb ik een studie gemaakt van twee Vlaamse dichters die gemerkt zijn
door melancholie: het is dus een ontleding die nagaat wat die melancholie meebrengt
voor de beleving van de tijd, de ruimte, de aard van de menselijke relaties, de
verhouding tot God, enz.
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Deze studie heeft twee boeken als uitloper gehad. Eerst ‘Het lied van Tantalus’ (1944)
dat een onderzoek wijdt aan het werk van André Demedts. Het is wellicht goed dat
ik er even aan herinner wie Tantalus was: de koning van Phrygië werd voor gepleegd
bedrog veroordeeld om honger en dorst te lijden in een meer, waarvan het water
nooit over zijn lippen kon komen en onder bomen vol ooft, wier takken wegbogen
als hij plukken wilde.
Vandaar dat een tantalus nu iemand is die in de onmiddellijke nabijheid van iets dat
hij hevig begeert, dit niet kan krijgen. Hij leeft dus in een onvree, een ontevredenheid
waarvan de grondslag de melancholie is. Demedts heeft als kunstenaar een gevoel
van vervreemding tegen de liefde en het leven, hij staat vervreemd in de maatschappij,
leeft tegenover God in een vertegevoel, en hunkert steeds terug naar het oerbegin,
dat de onbereikbaarheid is, het verloren paradijs.
Een soortgelijk kunstenaarstype behandelt u in ‘Prosper van Langendonck. Diagnose
van een ongeneeslijke ziel’ (1946). U ontvezelt daar met nauwgezetheid het
mensenhart van Van Langendonck maar de vraag is dan toch of zijn artistieke waarde
aan haar trekken komt. Met name blijft de vraag: Is Van Langendonck een groot
dichter?
Het gaat hier niet over de esthetische waarde maar over de menselijke expressie die
men in dat werk vindt. Het is een boek dat handelt over het innerlijk leven van de
dichter vol tegenstellingen, een verscheurd en ongelukkig leven trouwens,
Baudelaireaans. Ik was in die jaren al sterk geboeid door de moderne problematiek
in de letteren van onze eeuw.
Hetzelfde jaar heb ik een ander boek gepubliceerd dat zich uitsluitend bezighoudt
met de esthetische betekenis van de literatuur, namelijk Het schoone geheim der
poëzie beluisterd niet ontluisterd (1946). Het is een didactisch boek, als essay geschre-
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ven om de lectuur ervan zo aangenaam mogelijk te maken. Daar gaat het er om de
vormbestanddelen van het kunstwerk te leren kennen, het rijm, het ritme, de klank,
het beeld, de structuur. Maar ik beperk mij niet tot de esthetische vorm, de stijl; ik
spreek in een tweede deel ook over de boodschap van de dichter, zijn innerlijke
instelling en communicatie. Conclusie: literatuur is volmaakt wanneer de esthetische
taalschepping volmaakt is naar vorm en wanneer ze anderzijds rijk is aan inhoud.
Het gedichtje Timpe, tompe, tereling van Gezelle is geen groot gedicht: er zit niets
in maar het is aangenaam om naar te luisteren. Aan de andere kant bestaan er
schrijvers van wie het werk een grote inhoud heeft maar weinig esthetische taalkracht
en charme bezit. Verschaeve is zo'n duidelijk geval. Dat zijn mensen die veel te
zeggen hebben maar niet kunnen schrijven.
Er zijn dus altijd twee facetten: kunst als esthetisch fenomeen, wat mooi is in de
taal, de taalscheppende kracht, het meesterschap over de taal. Dan is er ook de literaire
taal als expressie. Als J.H. Leopold zijn Cheops dicht, grijpt ons dit aan en onze ziel
vraagt wat hij daarmee wil zeggen. Sommige van mijn boeken gaan naar het
inhoudelijke, andere naar het esthetische facet van de literatuur.
U gebruikte zowel voor Demedts als voor Van Langendonck de psychologische
methode. Dat was nieuw voor de tijd?
Nieuw in die tijd voor ons land. In de inleiding van het boek pleit ik voor verruiming,
voor de integratie van de literatuurstudie in de menswetenschappen. Ik heb altijd
moeten pleiten tegen de historici die uitsluitend zwoeren bij de historische methode,
die van de literatuur enkel en altijd geschiedenis maakten. Ik heb grote waardering
voor de historische methode, maar ik wens dat literatuur ook op menselijke wijze
wordt bestudeerd met de hulp van de psychologie, de moderne filosofie, de stijlstudie,
enz. Ik heb tijdens mijn vormingsjaren geluk gehad door te Leuven de rijke bibliotheek
van Edm. Husserl te kunnen raadplegen. Prof.
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pater Van Breda o.f.m. had ze naar Leuven gebracht. Ik heb daarin heel veel over
fenomenologische en psychologische literatuurstudie geleerd.
‘Met de ergocentrische benadering van een dichter vanuit diens teksten hebt u de
literatuurstudie willen ontdoen van een bedenkelijk biografisme van positivistische
herkomst’, schrijven Marcel Janssens en Henri van Gorp in het woord vooraf tot uw
huldeboek ‘Verwondering en Rekenschap’. Dat is dus duidelijk vastgesteld.
Ik heb al in de inleiding van mijn eerste werken gezegd dat mijn methode niet
alléénzaligmakend is. Ik bleef de historische benadering belangrijk vinden. Door een
toeval - en dat gebeurt meer bij schrijvers - heb ik een boek geschreven waar de
biografie op het eerste plan speelt, namelijk mijn Gesprekken met Walschap.
Gesprekken met levende auteurs zijn belangrijk omdat, zolang de dichter niet dood
is, men zijn woorden niet kan vervormen. Ik heb trouwens nog kleine historische
stukken geschreven. Het is totaal verkeerd dat men de historische en biografische
benadering uitsluit: men moet niets uitsluiten bij de benadering van een kunstwerk,
men moet alles integreren om de auteur vanuit verschillende hoeken te kunnen
bestuderen.
In ‘Gesprekken met Walschap’ (1960) ontpopt u zich als een interviewer die erin
slaagt aan zijn gesprekken een ongemene sereniteit te geven, zeker in het eerste deel.
U gebruikt daar een eigen vraag- en antwoordmethode.
Het is een duidelijk pleidooi voor de biografische methode, die een interessante
bijdrage bezorgt om tot bij de kern van het werk door te dringen.
Het boek is toevallig ontstaan. Ik ben op zekere dag bij Walschap en zeg hem: ‘Ik
ga een groot opstel over u schrijven.’ Ik denk er nog eens over na, maak een plan
voor een dialoog, een
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gesprek, en we spreken af dat ik het vrij op mijn manier zal doen. In het begin ging
dat wat onwennig, maar Walschap werd gauw geboeid door de samenwerking, omdat
ik geen laudatieve bedoelingen had, maar echt door gesprek tot een diepere kennis
wilde komen. Als hij voor kritische vragen wordt gesteld, is de schrijver gedwongen
in zichzelf terug te gaan en na enige tijd is Walschap daar genoegen in gaan vinden.
Op den duur werd ons werk toch een last omdat het oeuvre van Walschap zo
uitgebreid is. Zo zijn we verplicht geweest er twee delen van te maken. Voor mij is
het een goede gelegenheid geweest om mij te verdiepen in de problemen van het
oeuvre van Walschap en er ook de biografische achtergronden bij te betrekken. Het
boek is niet vol lof en er worden heel wat nuances gelegd. Toch heeft Walschap
gezegd dat hij er plezier aan heeft gehad dat boek met mij te schrijven.
De vierde figuur waarop u uw psychologische behandeling toepast, is Karel van de
Woestijne: ‘De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een
literair-psychologische studie’ (1952). Het is trouwens uw doctorsthesis. Het is een
‘analytische motievenstudie’, een systematische analyse.
Ik ben een voorstander van de analyse. Wanneer men bij een dichter een motief
aantreft, dan mag men niet direct veralgemenen maar moet men nagaan of dat beeld
of die gedachte vaak terugkomt. Vindt men méér voorbeelden, dan kan men besluiten
dat die dichter een bepaalde kentrek heeft. Ik heb getracht het psychiatrische leven
van de dichter, zoals dat in zijn gedichten voorkomt, te analyseren om dan te komen
tot een synthese. Het gaat trouwens maar over het eerste deel van het lyrisch werk
van de dichter.
Hoe komt Van de Woestijne eruit?
Als een auteur van een dubbel innerlijk leven, als een in zichzelf verdeeld man, een
dualist, die sterk verlangt naar het leven en die
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onmacht ervaart om te leven, die angst heeft voor de vrouw en ook in het godsdienstig
leven dualistisch is. Hij wil de harmonie van het leven maar bereikt ze niet: hij
verlangt naar de vrouw en heeft er angst voor, hij verlangt naar God maar voelt zich
ver van God. Zo zweeft hij heen en weer tussen het geluksverlangen en de
melancholie. Later heeft hij getracht in de mystiek, los van de aarde en het lichaam,
een geestelijke harmonie te vinden.
Ik was in die jaren een hevig bewonderaar van de dichter. Ik situeerde hem in dat
boek ook, comparatistisch, in het hele westerse klimaat van symbolisme en
decadentisme.
Als een der eersten in Vlaanderen past u de beginselen van het wetenschappelijk
stijlonderzoek toe in het boek ‘Stijlgeheimen van Karel van de Woestijne. Een
stijlkundig onderzoek’ (1956). Is daar een voorbeeld van te geven?
Ik ben blij dat u daarop wijst, want dat boek illustreert de verscheidenheid in mijn
beschouwingswijzen van literatuur. Ik heb de Stilforschung geleerd van Spitzer en
Hatzfeld en werd daarnaar georiënteerd door mijn voorganger Sobry, die zelf die
methode had gebruikt voor zijn doctorale thesis over Newman, eveneens trouwens
onder de invloed van Spitzer en Hatzfeld.
Ook aan Curtius heb ik veel te danken. Sobry dweepte trouwens met hem. Aan
Curtius dank ik Europese perspectieven in de stijlgeschiedenis en de idee dat de
Europese literatuur een eenheid vormt op grond van grote periodes in de stilistische
ontwikkeling. Zijn boek Europaïsche Literatur und lateinisches Mittelalter is een
van de grootste boeken van de laatste 50 jaren op dat gebied. Ik ben bij hem in Bonn
geweest. Na de oorlog is hij een bitter man geworden: hij was altijd aan de kant
blijven staan en had gehoopt een rehabilitatie te krijgen en die is niet gekomen.
Ik heb dat stijlonderzoek toegepast op Karel van de Woestijne en heb vooral de
symbolische en impressionistische kenmerken van zijn stijl ontleed.
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Neem de eerste strofe van Wijding aan mijn vader. Daar krijg je enkele close-ups
als ‘uw zacht spreken’, ‘uw strelend hande-beven’, ‘wat late zon op uwen baard’,
die echter het hele beeld sugereren: dat is typisch impressionistisch.
Uit woorden als ‘zoele’ en ‘zoete’ blijkt dat de zintuigelijkheid fel is ontwikkeld
in het gedicht en er is ook altijd een vleug melancholie aanwezig.
In de laatste strofe, waar staat ‘mijn aangezicht uw aangezichte ziet’ (in de spiegel
van het water), blijkt het verlangen naar de vereniging met de dood van vader.
Melancholie en doodsverlangen gaan altijd samen.
De methodes van close reading die het kritisch tijdschrift ‘Merlijn’ in de Nederlanden
als een nieuwigheid introduceerde, was voor u eigenlijk oud nieuws.
Ieder doet het op zijn manier. Ik had het gedaan thematisch, stilistisch en tot op het
bot analytisch.
Rond de jaren 60 staken er nog nieuwe theorieën de kop op: de linguïstiek liet zich
gelden in het domein van de literatuurstudie, later kwamen de literair-sociologische
en receptie-esthetische methodes aan bod. U hebt op deze nieuwigheden vrij nuchter
gereageerd.
Ik heb met die methodes te weinig te doen gehad als onderzoekend pragmaticus om
te kunnen zeggen wat ze waard zijn. Ik was te veel met mijn eigen onderzoek bezig.
Maar ik ben altijd breeddenkend geweest en van mij mag iedereen experimenteren
in eigen richting. Het is mogelijk dat het hier of daar tot gunstige resultaten leidt.
Het is dus wel duidelijk dat er meer dan één theoretische en praktisch te verdedigen
manier bestaat om literatuurwetenschap te bedrijven zoals B.F. Scholz in het laatste
nummer van ‘Raster’ schreef.
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Ik heb dat zelf in mijn werk bewezen. Ik ben voorstander van samenwerking om het
literaire voorwerp te be-X-stralen: een volledige ontleding van de literaire tekst is te
doen door het toepassen van verschillende literaire methodes. Maar het leven is zo
kort dat je ze niet alle kunt experimenteren.
U prijst dus geen ideale methode aan.
Nee, omdat elke methode een aspect van het kunstwerk bestudeert en dan moet men
komen tot een synthese die de totaliteit van het kunstwerk capteert. Veel hangt
natuurlijk ook af - onvermijdelijk - van de persoonlijkheid van de onderzoeker, van
zijn talent, van het feit dat hij zaken ziet die de anderen niet zien, of een sterke intuïtie
heeft. Men kan het persoonlijk element in de geesteswetenschappen niet verwaarlozen.
Iemand die geen intuïtie of geen artistieke feeling heeft, haalt er weinig of niets uit.
U hebt de materie van de algemene literatuurwetenschap of literaire theorie in ons
taalgebied ingeburgerd. Dat gebeurde in Leuven in het kader van het Instituut voor
Literatuurwetenschap. Is dat kort toe te lichten?
De algemene literatuurwetenschap of de theorie van het literaire fenomeen werd door
mijn voorganger Sobry hier geïntroduceerd, maar hij heeft zijn plannen helaas niet
kunnen uitwerken omdat hij te vroeg gestorven is. Ik heb zijn werk dan voortgezet,
allereerst door het organiseren van seminaries gewijd aan de analyse van de roman
en van gedichten. Ik heb verder het comparatieve literatuuronderzoek en de
stijlgeschiedenis ingevoerd, met de bedoeling aan de studenten een breder inzicht te
bezorgen in het literaire feit. Die seminaries waren vrij maar hadden wel veel succes.
Ik heb dan ook een bibliotheek opgericht waar de belangrijkste werken op gebied
van kritiek en theorie ter beschikking stonden: die is nu uitgegroeid tot de huidige
Leuvense
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bibliotheek voor literatuurwetenschap. Toen men aan het herzien van het programma
is gaan werken, heb ik tot mijn groot genoegen kunnen bereiken, met de hulp van
de jongeren, dat het vak algemene literatuurwetenschap met al zijn onderdelen werd
opgenomen in het programma, naast de studie van de algemene linguïstiek, zodat de
studiemogelijkheden van de literatuur op universitair plan op belangrijke wijze
werden verruimd.
U hebt daarbij ook nog postuniversitaire studiedagen voor literatuurwetenschap
georganiseerd.
Dat was een poging om de oud-studenten te integreren in de verdere ontwikkeling
van de werkzaamheden.
Als ik mag resumeren: uw onderzoek bewoog zich op drie terreinen: de moderne
Nederlandse literatuur, de vergelijkende Europese literatuurgeschiedenis, de
algemene literatuurwetenschap.
Ik heb op die drie gebieden college gegeven. Allereerst de Nederlandse literatuur en
wel alleen de moderne, waarbij ik vooral aandacht heb besteed aan Gezelle, Van de
Woestijne, Timmermans, Gorter, Boutens, Streuvels, Couperus. Dan is er de Europese
letterkunde waar ik vooral heb gehandeld over Cervantes, Dante, Voltaire,
Shakespeare, Goethe, Calderon en dichter bij ons: Rilke, Rimbaud, Claudel, de
Symbolisten, ook Tolstoï natuurlijk en Dostojevski.
Tenslotte heb ik jaar na jaar capita selecta behandeld uit de Europese poëtiek en
esthetiek, van de Grieken tot vandaag.
In uw boek ‘De wereldbeschouwing van August Vermeylen’ (1958) probeert u uit
de geschriften van Vermeylen zijn ideologische evolutie te achterhalen. Wat was
daar markant in?
Ik volg een zeer verwante methode: chronologische ontleding
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van Vermeylens teksten, ditmaal echter niet psychologisch, evenmin stilistisch, maar
wel gericht op de ideologie. Die methode is best te gebruiken bij auteurs die een rijke
ideeënwereld hebben als Henriëtte Roland Holst of Verwey. De sterkte van Vermeylen
ligt ook meer in de ideeën dan in de zuivere artistieke scheppingskracht. Vooral in
zijn jeugd maakt Vermeylen een interessante ontwikkeling door. In zijn
uiteenzettingen met het positivisme en het symbolisme is die ontwikkeling het best
merkbaar en soms heeft dat opstellen van formaat tot gevolg. Dat duurt tot hij door
het schrijven van De wandelende jood en Jeugd zijn evenwicht vindt in een soort
humanistisch socialisme.
*
In deze ruime kamer ontvangt Albert Westerlinck zijn gasten maar ze dient hem
soms ook tot studeerkamer. Hij werkt dan aan deze stevige kloostertafel waarachter
een boekenkast staat waarin de boeken van groot formaat een plaats krijgen.
Aan de muur hier weer een oude authentieke kaart van Brabant.
Op de kast staat een Tibetaanse Boeddha uit de 15de eeuw niet ver van een abstracte
creatie van Roger Bonduel uit Brugge.
Maurits van Saene schilderde deze grote marine en van dezelfde schilder is dit
vrouwenbeeld maar dan uit een latere periode.
Op een andere kast staat nog een Tibetaans Boeddhabeeld maar dan in profiel.
Van Peter Kulche uit Wezembeek is dit koperen abstract en broeder Emiel van
Sint-Lucas schilderde dit stilleven.
*
Wij hebben het genoeg gehad over uw wetenschappelijk-literaire opvattingen en
boeken. Nu iets over uw literaire kritiek. Het lezen en het recenseren van boeken in
tijdschriften heeft een groot deel van uw leven gevuld. Waarom?
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Ja, waarschijnlijk omdat ik er mij in kon uitleven met mijn voortdurende drang om
in een fictiewereld te leven en mijn drang naar schrijvende communicatie. Spoedig
zag ik ook dat er in Vlaanderen op het stuk van literaire kritiek nog heel wat te doen
was: er was gebrek aan geestelijke ruimte en wijsgerige diepte, aan objectiviteit, enz.
Wij waren een onvolgroeid volk.
In 1945, u was toen 31 Jaar, nam u van August van Cauwelaert de functie over van
redactiesecretaris van het tijdschrift ‘Dietsche Warande en Belfort’.
Daar heb ik me kunnen en zelfs moeten ontpoppen als criticus, omdat ik het als mijn
plicht beschouwde de lezers literaire informatie en beoordeling te schenken. Ik heb
de last van het tijdschrift node op mij genomen omdat mij een andere formule van
tijdschrift, beperkt tot de kritiek, voor de geest zweefde. Ik had tijdens de Duitse
bezetting, toen het tijdschrift geschorst was, wel aanvaard redacteur te worden. Toen
August van Cauwelaert zwaar ziek werd, heb ik een paar maal geweigerd de hele
zaak op mij te nemen, maar aan zijn doodsbed heb ik aanvaard. Deze wijze en vrome
man moet een enorm vertrouwen in mij hebben gehad.
Het was een zware erfenis maar het is een stuk van uw leven geworden.
Ik ben ermee vergroeid, ik ben er nu ook bijna 35 jaar mee bezig. Ik kreeg met het
tijdschrift een plaats in de Vlaamse literatuur. Het is dan ook mijn voortdurende zorg
geweest mij met talentrijke en in de geest van het tijdschrift werkende redacteurs te
omringen en goede medewerkers aan te trekken op alle gebieden van de literatuur:
de poëzie, het proza, het essay, de kritiek. Een tijdschrift leiden is altijd een dwingende
opdracht, want het betekent dat men elke maand 78 bladzijden moet vullen en dat
op de beste wijze. Daar komen heel wat zorgen bij te pas.
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Maar het is dan ook een van onze markantste tijdschriften geworden.
Het wordt inderdaad veel gelezen en er is veel belangstelling voor de inhoud. Maar
de eerste naoorlogse jaren zijn moeilijk geweest door materiële concurrentie met het
bloeiende Nieuw Vlaams Tijdschrift, - concurrentie die nu lang voorbij is. En dan
waren er de moeilijkheden in verband met de repressie!
U hebt zich in die eerste jaren na de oorlog laten gelden als een vinnig en scherpzinnig
polemist en ook de doorbraak naar de andersdenkenden gemaakt.
Er zijn eigenlijk twee fasen geweest: het was mijn verlangen - en dat werd gesteund
door de redactie - het tijdschrift te verruimen in een geest van tolerantie. Ik wilde
ook de literaire positie verruimen en werk opnemen van andersdenkenden. Het was
eigenlijk mijn bedoeling er in zekere zin een algemeen tijdschrift van te maken met
irenische, humanistisch-christelijke grondslag.
Maar na een goed jaar ontstonden er scherpe tegenstellingen tussen sommige
christelijke schrijvers: de enen wilden een gesloten christelijk tijdschrift, afwijzend
tegenover moderne strekkingen en agressief tegenover ‘links’; de anderen wilden
een open, tolerant tijdschrijft. Ook ontstonden ten tijde van de schoolstrijd zeer
vinnige tegenstellingen met andersdenkenden, zodat ik verplicht werd de polemische
pen te hanteren. Vooral het N.V.T. was in zijn eerste periode scherp anti-christelijk
zodat ik er niet onderuit kon af en toe een scherp wederwoord te plaatsen. De strijd
is later gelukkig geluwd. Nu leven we in een tijd van culturele waarde en dat is goed.
Uw stevige vriendschap met Walschap is eigenlijk een resultaat van al die disputen.
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Ik kende Walschap al van voor de oorlog, ik bewonderde zijn schrijverschap. Later
kwamen we in dispuut in dat klimaat van culturele strijd voor vrijheid. We hebben
mekaar beter leren kennen en in de laatste fase is dat een dikke vriendschap geworden
op basis van wederzijdse waardering.
Ook in de moeilijke repressietijd hebt u uw stem laten horen.
Ik moest wel spreken. Mijn houding werd ingegeven door dezelfde geest van tolerantie
die ik wenste op religieus en filosofisch gebied. Ik heb mij verzet tegen het
ressentiment en de haat die men dikwijls wilde kweken, en ik heb het in vele gevallen
opgenomen tegen de inquisiteurs die hun medemensen achtervolgden en lastig wilden
vallen. Ik heb zelf een paar keer het bezoek gekregen van de B.O.B. die inlichtingen
verlangde over zogenaamde zwarten die in het tijdschrift onder pseudoniem hadden
geschreven, en heb ze de laan uitgestuurd. Ik heb voor Timmermans gepleit die onder
verdenking stond, ik heb de vrouw van Wies Moens gesteund, ik heb geageerd tegen
Toussaint van Boelaere en andere achtervolgers. Ik heb in die woelige en troebele
jaren, waar het niet alleen ging om de literatuur maar ook om geestelijke vrede en
om ons volksbestaan, geholpen waar ik kon.
In 1948 hebt u het initiatief genomen om elk jaar een literair weekend van ‘Dietsche
Warande en Belfort’ te organiseren. Er zijn er 25 geweest. Is de balans gunstig?
Dat is een zeer gunstig initiatief gebleken. Het is minder opgevat als propaganda
voor het tijdschrift dan wel als een poging om, naast de medewerkers, ook de redactie
en de lezers samen te brengen op een onofficiële manier. Daar heerste en heerst een
zeer open en harmonieuze geest. Het is trouwens op die weekends - en dat van het
begin af! - dat zogenaamde tegenstanders (denk aan de tegenstellingen zwart-wit,
links-rechts) me-

Joos Florquin, Ten huize van... 15

32
kaar opnieuw hebben ontmoet en opnieuw met mekaar zijn gaan spreken.
Om even de draad van uw leven weer op te nemen. U was een blauwe maandag
leraar aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen en werd dan benoemd aan de
universiteit in Leuven. Dat is allemaal zo sereen niet verlopen.
Eigenlijk is dat geen probleem geweest want alle professoren, met de senior professor
Van de Wijer aan de kop, wensten mij in Leuven en hebben dat ook aan de kardinaal
gevraagd die ermee akkoord ging. Maar juist op dat ogenblik werden in het
St.-Romboutscollege twee leraars verplaatst en hadden ze daar dringend een germanist
nodig. Ik heb die opdracht dan moeten vervullen tot er een nieuwe germanist was
gevormd. Dat is Herman Swartebroeckx geweest, die mij na twee jaar is komen
aflossen.
Toen ben ik naar Leuven gekomen maar ze wisten hier niet goed wat met mij aan
te vangen, de mogelijkheden waren toen niet zo ruim als nu. Ik was assistent van
Sobry maar dat betekende niet dat ik lessen kreeg. Ik heb dan toch het geluk gehad
in het Sportinstituut benoemd te worden waar ik godsdienst en filosofie heb
onderwezen. Dat is niet zo'n makkelijke tijd geweest want de universiteit betaalde
toen slecht en ik moest mijn moeder en zuster onderhouden.
U vertelt dat nu zeer sereen maar er zijn toch spanningen geweest.
Ik zal u die nauwkeurig uit de doeken doen. Er heerste vóór het jongste Concilie in
de Kerk een geest van onverdraagzaamheid jegens filosofische opvattingen en
kunstwerken die niet katholiek waren. Men mocht ze niet waarderen of loven, enkel
afwijzen en veroordelen. Ook in ons land heerste die mentaliteit bij kerkelijke leiders,
moralisten en oudere katholieke schrijvers.
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Ik denk aan prof. Baur, pater Van Mierlo s.j., Baers met zijn Boekengids, enz.
Mijnerzijds legde ik als criticus ruimere maatstaven aan. Ik loofde het artistiek
waardevolle, waardeerde ook de menselijke waarheid en waarden in het werk van
andersdenkenden. Dat wekte zware aanstoot bij de dogmatische rigoristen, die geen
waarheid en schoonheid buiten de Kerk erkend en aanbevolen wilden zien. Omdat
ik b.v. lovend schreef over Walschap, Gijsen, Elsschot en andere ongelovigen, omdat
ik begrijpende waardering had voor Baudelaire, Gide, Huxley, Camus en andere
exponenten van de moderne ongelovige cultuur, werd ik herhaaldelijk door de rector,
mgr. Van Waeyenbergh, ontboden en berispt. Ik kreeg verwittigingen van het bisdom
en scherpe opposities, soms achterbakse, van de oude garde, de Van Mierlo's en
Baersen.
Er is zelfs een hoogtepunt geweest, meen ik, toen kardinaal Van Roey u in 't openbaar
kapittelde.
Ja, ik heb in 1951 in Dietsche Warande en Belfort een scherp stuk geschreven tegen
de (katholieke) Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen, die weigerde een
literaire prijs toe te kennen aan Joachim van Babylon van Marnix Gijsen, omdat het
boek een zogenaamde onzedelijke en anti-katholieke tendens vertoonde. Ik betoogde
daarin dat de normen om filosofie of kunst te beoordelen relatief autonoom zijn
tegenover de katholieke orthodoxie, ook dat katholieke officiële instanties tolerant
moesten staan tegenover niet-katholieke cultuurscheppingen met waarde en ze dus
moesten bekronen. Een storm stak op tegen mij en kardinaal Van Roey vond blijkbaar
de zaak zo erg dat hij, zonder mij te waarschuwen, vijf- of zesmaal tegen mij optrad
in een conferentie voor verzamelde priesters van zijn aartsbisdom. Hij keurde mijn
artikel af als onkerkelijk en gevaarlijk. Daartegenover verdedigde hij het bekende
integralisme: alléén de katholieke waarheid heeft recht op erkenning
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en lof. Die stelling zou later door het Concilie worden verworpen, doch intussen zat
ik met een zware blaam, die ik alléén moest verduwen, zonder steun, in dat autoritaire
tijdperk van de Kerk.
Viel al die integralistische oppositie u niet te zwaar?
Eigenlijk niet, ik ben taai in het volgen van mijn ideeën, vooral in gewetenszaken,
en ik wist ook dat tienduizenden katholieke intellectuelen zich in de preconciliaire
Kerk niet meer helemaal thuis voelden en snakten naar vernieuwing, maar ik was
bedroefd. Ondanks dat meningsverschil met de toenmalige kardinaal, heb ik hem
steeds als een groot man beschouwd.
Het Concilie heeft in uw leven dus heel wat betekend.
En of! De Kerk wilde voortaan openheid tegenover de andersdenkende wereld en ik
kon nu rustig voortwerken volgens mijn geweten. Met mgr. Van Waeyenbergh ben
ik nadien beste, intieme vrienden geworden. Hij heeft me zelfs het geheim dossier
overhandigd met al de brieven van tegenstanders-integristen, die zich tegen mijn
benoeming te Leuven en mijn werkzaamheid hadden verzet. Een beeld van de scherpe
tegenstellingen in de preconciliaire Kerk!
Uw eerste boek heeft als titel ‘Luister naar die stem’ (1942). Het is een verzameling
studiën en kritieken o.m. over Buckinx, Verbeeck, De Vree. Daarin stelt u dat de
kunst moet groeien uit het leven en dat de poëzie als eigenlijke taak heeft spectrum
te zijn van de volste, diepste en breedste levensverbondenheid. Is dat zo gebleven?
Die opvatting is altijd zo gebleven. Buiten de dichters die ik moest lezen ter recensie
of voor de colleges, heb ik altijd gegrepen naar de grootste dichters: Dante, Hölderlin,
Baudelaire,
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Rimbaud, Rilke, Boutens, Gorter, Gezelle, enz. Ik ben altijd graag bezig geweest
met dichters die de moeite waard waren, zowel omwille van hun rijke taal als om
het feit dat ze iets te zeggen hadden dat van belang is. Ik heb altijd een afkeer gehad
voor het esthetisme, voor de kunst om de kunst, voor mooidoenerij, voor kunstmatig
formalisme. Dat kan wel eens aardig zijn of gracieus, maar men kan er geestelijk
niet van leven.
Naar aanleiding van het essay van Wies Moens: ‘Nederlandse Letterkunde van volks
standpunt gezien’ geeft u beschouwingen over de methode van literatuurbeschouwing.
Wat wees u af bij Wies Moens?
Mijn bezwaren gingen tegen de nationalistische manier om de kunst te beschouwen.
Volgens Moens in dat essay wordt de literatuur geboren uit het nationaal bewustzijn
van de dichter en gekenmerkt door zijn raseigenschappen. Dat was een Duitse theorie,
o.m. verdedigd door J. Nadler en opgehemeld door het racistische
nationaal-socialisme. Ik vond die visie vals en bekrompen. Een schrijver put uit zijn
volk, zijn bloed, zijn ras, zijn familie, wat rond zijn wieg staat, maar hij moet zich
verheffen tot het algemeen menselijke. De mens is meer dan zijn volk, hij is lid van
de mensheid. Er is voor mij niet veel van het genie, het eigen wezen van Shakespeares
kunst verklaard door te zeggen dat hij een Engelsman is. En wat is er gezegd over
Goethe als men hem als Duitser beschouwt? Racistische beoordeling van culturele
waarden leidt steeds tot myopie, fanatisme of romantische fraseologie.
Mijn ideologische reactie op dat geschrift van Moens heeft toen in Duitsgezinde
kringen wat kwaad bloed gezet, het was toen oorlogstijd, maar ik was er mij niet
bewust van dat ik een steen in de kikkerpoel wierp. Ik heb trouwens voor zekere
geschriften van Wies Moens altijd waardering gehad en toen er op zeker ogenblik
gevaar bestond dat hij na de oorlog uit Nederland zou worden verwezen, heb ik met
anderen geageerd dat dit niet zou gebeuren.
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U hebt een grote verering voor Felix Timmerman. In 1957 publiceert u over hem het
essay ‘De innerlijke Timmermans’.
Hierin heb ik getracht de meditatieve zielskern in het werk van Timmermans te
ontleden, de mystieke dieptegrond, die o.m. in Adagio tot volle recht komt.
Welke zijn volgens u zijn eigenschappen en tekorten?
Naast dit authentiek mysticisme, bewonder ik het sprookjes-achtige, het feeërieke
in sommige delen van zijn werk, het poëtische van zijn stijl; Juffrouw Symphorosa
b.v. is een echt meesterwerkje. Ik bewonder verder zijn creatieve spontaneïteit. Zijn
werk is niet afgelikt, niet literair gemaakt maar natuurlijk gegroeid als een plant in
de natuur, niet als kasplant.
Ook is hij een groot verteller. Zijn sprookjes en novellen zijn formidabel, dat is
briljante vertelkunst. Lees maar eens de bundel De goede helpers. Als ge het werk
van Timmermans vergelijkt met dat van Teirlinck b.v., dan ziet ge pas hoe afgelikt
en gemaakt dat van Teirlinck is. Timmermans is een natuurprodukt.
Minder ligt mij wat men het zogenaamde ‘Vlaamse’ in zijn werk noemt: waar het
gaat over het sensuele eten en drinken. De overdrijving, de charge in gevoelens en
stijl kan ik minder waarderen. Pallieter b.v. kan ik moeilijk uitlezen omdat daar het
overdreven exuberante, de charge zo sterk aan bod komt.
Een dichter die u naar mijn gevoel minder moest liggen, is Albrecht Rodenbach. U
wijdde aan hem in 1958 een opstel. Hoe staat het met uw waardering voor deze
Vlaamse dichter?
Ik waardeer het werk van Rodenbach, maar hij is decennia lang het slachtoffer geweest
van opgeschroefde verheerlijking, tot in het mythologische toe, ten gevolge van de
geestelijke onrijpheid van het Vlaamse volk. Het is overdreven dat die soort mythische
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cultus blijft voortbestaan.
Hij is een vroegrijp talent dat in de cocon van zijn provincie is ontplooid maar niet
tot volle rijpheid is gekomen. Dat geldt voor zijn gedachten die boeiende gistingen
waren, dat geldt ook voor zijn nog onbeheerste stijl. Hij had ook het nadeel dat hij
het Nederlands niet genoeg beheerste, dat hij zijn taal niet kon vormen tot grote
gaafheid. Daarom is zijn werk maar in bepaalde fragmenten literair te genieten.
Nu gaat mijn boek eigenlijk over de geestelijke problematiek van de 19de eeuw
en wel over de manier waarop hij zich losmaakte van zijn klassieke opvoeding en
zich met de moderne wereld (Wagner, Baudelaire) begon te confronteren. Een
boeiende ontwikkeling, te vroeg door de dood afgebroken.
‘Wandelen al peinzend’ (1960) is een bundeling van kritisch dagwerk. Er zou over
elk opstel wat te vragen zijn maar ik moet me beperken. Ik haal er dus een uit omdat
de toon ervan eerder aan de felle kant is: ‘Meditatie van een kultuurflamingant’. Is
die nog actueel?
Dat is geschreven naar aanleiding van een verklaring van Leo Picard dat de tijd van
het cultuurflamingantisme voorbij was. Ik zou het betreuren dat de Vlaamse zaak tot
een politieke zaak werd beperkt, al erken ik dat er Vlaamse politieke partijen nodig
zijn. Maar het is nog altijd nodig dat Vlaanderen zich cultureel emancipeert, hoger
van de grond komt, dat kunsten en wetenschappen tot in de breedste volkslagen
doordringen. Het Vlaamse motief kan daar een rol spelen als stimulans van fierheid
om tot hogere zelfontplooiing te komen. Men bedenke hoe zelfbewust de Fransen
met hun ‘culture française’ voor de dag komen.
In ‘Wandelen al peinzend’ is het knapste stuk ofwel ‘Een visie op Paul van Ostaijen’
ofwel ‘Mijmerend over Walschap’, waarin u een briljante diagnose geeft van het
literaire fenomeen Walschap. Is dat bondig toe te lichten?
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Walschap is als schrijver trouw gebleven aan zijn Vlaamse aard en heeft steeds een
sterke volkse inslag behouden, maar geestelijk is hij uitgegroeid tot een universeel
schrijver omdat hij in zijn boeken de diepere problemen van dé mens behandelt en
de existentiële motieven van zijn bestaan aanraakt. Zijn visie is globaal pessimistisch
maar dat neemt niet weg dat zijn werk de echte diepe realiteit van de mens bevat.
Met Streuvels is hij de auteur die het diepst heeft getast naar de grondslagen van de
menselijke existentie, zoals de moderne mens na Dostojevski, Nietzsche en Freud
die kent. Daarbij komt dat hij een onbetwistbaar originele stijl heeft, wat niet te
zeggen is van veel schrijvers.
‘Alleen en van geen mens gestoord’ (1964) is een andere bundel verzamelde opstellen.
Ook hier is weer een grote diversiteit maar ik haal er Streuvels uit van wie u ‘Het
leven en de dood in den ast’ ontleedt. U had het voor Streuvels.
Ik heb een zeer grote bewondering voor het werk van Streuvels, ik hield ook veel
van de mens, ik had omgang met hem en ken zijn familie goed. Het leven en de dood
in den ast is zijn beste boek, zijn meesterwerk omdat hij hier, in tegenstelling tot
sommige andere, minder ornamentiek gebruikt, minder aan decoratie doet. Alles is
hier geresumeerd tot het essentiële. Er speelt zich een zeer aangrijpend menselijk
drama af, zonder fiorituren, met een eeuwigheidsbesef waarin de mens van alle tijden
zich kan herkennen. Ik denk dat dit werk het langst zal blijven. Ik heb het herhaaldelijk
met de studenten gelezen en elke keer dat ik het las, werd ik weer even ontroerd.
‘Mens en Grens’ (1972) gaat over het mensbeeld in de moderne Europese literatuur.
Dat is niet direct lichte lectuur. Is daar de synthese van te geven?
Dat boek is gegroeid uit een wens die onvervuld is gebleven,
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namelijk een uitvoerige studie te schrijven over de geest van de moderne Europese
literatuur vanaf 1890. Het is bij fragmenten gebleven die ik dan toch verzameld heb.
Dit boek behandelt verschillende thema's: Facetten van het naturalisme, Het vitalisme
als cultuurprobleem, Het religieuze fenomeen in de moderne letterkunde. Het gaat
hier om drie belangrijke stromingen in de Europese letterkunde, die ik aan de hand
van vele voorbeelden ontleed. De titel zelf beduidt dat de kunstenaar altijd iemand
is die voorbij de grenzen van zichzelf wil komen in de ene of andere richting, die
wil uitgroeien, die bezeten is door de drang naar het absolute, maar toch binnen de
grenzen van het menselijke moet blijven.
Is het bij deze ‘Europese’ studies gebleven?
In elk van mijn vier bundels Verzamelde opstellen zijn essays opgenomen over
Europese literaire figuren of problemen. Maar ik heb ze, helaas, niet in één boek
kunnen samenbrengen.
In de verzameling opstellen ‘Musica Humana’ (1973) wijdt u in een briljant opstel
aandacht aan een andere grote vriend van u: Anton van Duinkerken. Wat is hij voor
u geweest?
Dat was inderdaad een intieme vriend. Ik had in mijn jeugd al veel liefde en
bewondering voor hem, omdat ik in hem een voorloper zag van wat ik zelf wilde
worden: een humanistisch christen die in alle vrijheid zou schrijven, die tot de perfecte
harmonie van geloof en Europees-humanistische cultuur zou komen.
Ik heb me in zijn spoor ontwikkeld - ik zou hier kunnen zeggen wat men zegde
van J. Alberdingk Thijm: hij liet een lichtend spoor achter zich (voor mij). Hij
beschikte over een enorme eruditie en een briljante schrijf- en spreekstijl, een scherpe
geest en een warm genereus gemoed. Ik heb ook altijd zijn tolerante geest bewonderd
en die heeft me altijd gesteund.
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Anderzijds waren er tussen ons ook duidelijke verschillen. Hij was minder sterk
criticus dan ik maar hij was dan weer een buitengewoon sterk historicus. Hij zei altijd
tegen mij: ‘Gij kunt beter analyseren, ik ken meer geschiedenis’. En dat was juist.
Zijn temperament was ook niet het mijne. In het opstel dat ik na zijn overlijden
aan hem heb gewijd, heb ik de spanningen tussen hem en zijn tijd en ook de innerlijke
spanningen van zijn gemoed in het licht willen stellen. In het diepste van zijn wezen
droeg hij vooral in latere jaren zware melancholie en misantropie en die heb ik in
mijn analyse o.m. onderstreept. Maar het essentiële thema van mijn opstel staat in
de ondertitel: ‘Een boventijdelijk talent in onmin met zijn tijd’.
Is hij al niet een vergeten figuur?
Ik vrees het soms een beetje. Het feit dat hij zich vooral in zijn apologetisch werk
baseert op de scholastiek doet het werk dateren, omdat de scholastiek volledig is
verlaten. Toch blijf ik zijn beste gedichten en opstellen waarderen en ik beschouw
hem als een der meest ruim gecultiveerde humanistische essayisten in de Nederlanden
na Huizinga.
Vorig jaar kwam dan uw groot boek over Guido Gezelle: ‘De innerlijke wereld van
Guido Gezelle’. Daar komt Gezelle wel uit als een erg complexe figuur.
Als men iets analyseert, leidt dat altijd tot complexiteit. Het is een boek dat wat de
voorbereiding betreft, heel wat werk heeft gekost. Ik heb jarenlang aantekeningen
verzameld, Gezelle gelezen en herlezen en dan het sabbatjaar, dat de universiteit mij
schonk, gebruikt om het boek te schrijven. Ik schreef elke dag. De omvang is dan
ook respectabel: 500 bladzijden. Het is het dikste boek dat ik ooit heb geschreven
en ik zal het nooit meer doen. Het is fysiek te zwaar en ge komt er niet meer van los.
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Het boek is gebaseerd op loutere tekstanalyse, want het was mijn bedoeling het
geestelijk portret van de dichter te geven zoals het zich in zijn gedichten weerspiegelt.
Gezelle is een complexe figuur, zoals alle belangrijke dichters. Hij staat aan de
antipode van de simpele figuur die men van hem gemaakt heeft, namelijk die van
een simpele franciscaanse dichter. Onbewust heb ik willen reageren tegen de manier
van biografie schrijven die hagiografie wordt, die van de figuur een held of een
heilige maakt zoals Baur dat heeft gedaan in Gezelle's leven en werk. Ik heb Gezelle
willen portretteren in de realiteit van zijn psychisch innerlijk leven. Daaruit blijkt
dat in hem krachten ageerden die streefden naar omhoog, naar religieuze
transcendentie, maar ook dat het gewicht van de melancholie zich in hem sterk deed
gelden.
Gezelle had een ingewikkeld leven, maar is het toch niet zo dat door zijn leven als
een vaste lijn loopt een heimwee naar God, naar ontaardsing.
Voor Gezelle was het leven op aarde een zware beproeving. De beschaving
beschouwde hij als een kwaadaardige pest. Het leven op aarde bevatte niets positiefs,
zeker niet wat de menselijke wereld betreft: hij maakte alleen een uitzondering voor
de natuur, die in haar puurheid het spiegelbeeld is van God. Vandaar in zijn werk
het grote aantal natuurgedichten, die alle op God en het andere leven uitlopen. Ook
in zijn gebedsleven was een mystieke drang te vinden.
Vreest u niet dat door het opstapelen van het bewijsmateriaal - dat onweerlegbaar
is - het beeld van de dichter zelf wat in het gedrang komt?
Het boek is natuurlijk bestemd voor ernstige lezers, die wat dieper in Gezelle willen
doordringen. Ik staaf mijn redeneringen met een overvloed van materiaal om te
bewijzen dat mijn in-
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zichten juist zijn. Dilettanten moeten mijn boek niet lezen maar ernstige lezers zullen
er hun gading in vinden en door de vele citaten kunnen controleren dat de inzichten
juist zijn.
Ter gelegenheid van uw emeritaat werd u een album aangeboden: ‘Verwondering
en Rekenschap’, met opstellen van u over de Nederlandse letterkunde. Op de tien
opstellen zijn er zes gewijd aan Gezelle. Dat wijst toch op een sterk uitgesproken
voorkeur.
Dat bewijst dat ik jaren met Gezelle bezig ben geweest en dat hij voor mij de moeite
waard was. Ik zou nu graag nog een boek laten volgen dat aan de woordkunstenaar
zou zijn gewijd en waarin ik zijn literaire figuur zou situeren in de stijltendensen van
de tijd, in de romantiek, in het speelse formalisme tot in het impressionisme. In de
laatste verzen b.v. is er een opvallende gelijkenis in impressionistische stijl met de
eerste verhalen van Streuvels.
U kent Gezelle tot in zijn laatste rilling. Welke is volgens u zijn gaafste gedicht?
Daar kan ik niet op antwoorden. Hij heeft er tien- en tientallen geschreven, die even
prachtig zijn.
In dat album zijn van de 4 overblijvende opstellen er twee gewijd aan Vermeylen,
een aan Karel van de Woestijne en een aan het poëtisch wereldbeeld van Jos de
Haes. Het feit dat u die figuren opneemt in zo een boek wijst er wel op dat u ze
bijzonder hoog aanslaat.
De keuze is gemotiveerd door de omstandigheden. Daar het ging om een boek op
wetenschappelijk niveau, waarin de analytische methode werd gebruikt, had ik dit
soort opstellen nodig. De twee opstellen over de literaire opvattingen van Vermeylen
zijn

Joos Florquin, Ten huize van... 15

43
wel apart gepubliceerd maar eigenlijk zijn ze ontnomen aan een boek in handschrift
dat ik door omstandigheden nooit heb uitgegeven.
U bent een erudiet man die weet wat er in de wereldliteratuur aan bod is. Dat bewijzen
uw colleges en opstellen. Toch heb ik de indruk dat u de meeste aandacht hebt besteed
aan inheemse figuren: Gezelle, Streuvels, Van de Woestijne, Walschap, Elsschot,
Timmermans, Vermeylen, Van Ostaijen e.a.
Ik heb mezelf de opdracht gegeven als criticus de eigen literatuur uit te diepen om
er de eigen waarden van te tonen aan de Vlamingen, hun esthetisch én kritisch
cultuurniveau op te tillen. ‘More brains’ in de kritiek en ook bij de lezers! Ik had ook
de indruk dichter te staan bij die Vlaamse figuren dan bij de schrijvers uit
Noord-Nederland, hoewel ik die ken. Om over hen te werken had ik minder informatie
of ik moest er dan voor naar Nederland gaan, waarvoor ik niet steeds tijd kon maken.
Ik heb wel het plan overwogen in de toekomst over Noordnederlandse en
buitenlandse auteurs te schrijven. Ik moet nog kiezen.
Indien u nu een boek zou gaan schrijven over een van uw lievelingsauteurs, wie zou
dat zijn?
Waarschijnlijk Cervantes.
Ook buiten de studie-uren hebt u uw leven niet in ledigheid doorgebracht en er is
niet aan te denken al uw activiteiten op te noemen. Ik probeer te selecteren.
U bent een van de stichters en de eerste voorzitter van het Centrum voor de studie
van het Vlaamse Cultuurleven sinds de 18de eeuw. Wat gebeurt daar precies?
Dat Centrum werkt met geld van de staat en de bedoeling is
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vorsers aan het werk te zetten om, onder wetenschappelijke controle, onderzoek te
doen over onuitgegeven handschriften en de gegevens voor publikatie klaar te maken.
Er zijn al heel wat prepublikaties geweest over Van Nu en Straks. Die stukken worden
in getikte vorm verspreid onder de leden en sommige geïnteresseerden. Ze komen
voorlopig niet op de markt.
U bent de Vlaamse voorzitter van de Conferentie der Nederlandse Letteren. Bent u
tevreden over de activiteit van dit overleg- en beleidsorgaan in de literaire sector
voor Vlaanderen en Nederland?
De Conferentie heeft in haar bestaan prachtig werk verricht om de relaties tussen
Noord en Zuid te verbeteren en om het literaire leven te steunen, maar volledig heeft
ze haar doel nog niet bereikt. Er wachten nog veel concrete taken ter verbetering van
de officiële steun aan de letteren in beide landen, die in overleg tussen Noord en Zuid
moeten worden uitgevoerd. In zekere mate is de Conferentie de voortzetting van de
Nederlandse congressen van de 19de eeuw, die toen de noodzakelijke contacten tot
samenwerken hebben gelegd. De Conferentie tracht door adviezen te stimuleren,
maar het resultaat is vaak minder dan wat men droomt. We moeten een taalunie
tussen de twee landen kunnen realiseren, maar daar is al heel wat heibel over geweest.
U hebt niet te klagen gehad over waardering. U hebt, geloof ik, alle prijzen gehad
die men in dit land kan krijgen.
Het voornaamste genoegen dat ik als schrijver ken, is dat mijn boeken goed werden
verkocht en in brede kring gelezen. Waardering van lezers is het voornaamste. De
rest, prijzen en eremetalen, komt op de tweede plaats. Ik ben op dat stuk niet zo
gretig, maar steeds dankbaar. Ik ben een tevreden man.
U hebt zelf uw bevordering tot het emeritaat gewenst want u was
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nog niet verplicht met pensioen te gaan. Legt u de wapens neer?
De bevordering tot het emeritaat heeft niets te maken met een verlangen naar inertie.
Integendeel. Ik dacht dat ik aan de universiteit genoeg heb gewerkt om aan jongere
collega's de taak door te geven. De jaren die komen, hoop ik nog te studeren en te
schrijven aan persoonlijk werk om op die manier die jaren vruchtbaar te maken voor
de gemeenschap.
Er is veel veranderd in de wereld de laatste twintig jaar en vele vaste waarden, zowel
van religieuze als van culturele en sociale aard, zijn veranderd of verdwenen. U bent
iemand die kijkt en luistert. Wat zijn de gepeinzen?
Er is in de 64 jaar die ik tot op heden heb mogen leven, ontzettend veel veranderd,
méér dan in drie eeuwen uit het verleden. De beschaving lijkt me zelfs ten prooi aan
een veranderingsdrift die geen stabiliteit meer kent.
Ik heb als kleine jongen rond mij veel armoede en onderjukking gezien onder
autoritaire structuren. Nu is er voor de gewone man meer welvaart en vrijheid. Dat
is een groot geluk. Maar anderzijds is de mens onverschilliger geworden voor
geestelijke waarden. Ik geloof zelfs dat het materialisme en het zwelgen in welvaart
de beschaafde wereld van het Westen regelrecht voeren naar de decadentie: vele
kenmerken van onze tijd herinneren aan het laat-Romeinse keizerrijk. En u weet dat
dit chaos en ondergang betekent.
Een groot verschil met mijn jeugdjaren is ook dat er een wereldbewustzijn is
ontstaan. In mijn jeugd dacht men nationaal, ten hoogste Europees; nu weet de jeugd
via de massamedia en boeken al wat op de wereld gebeurt. Amerikaanse muziek,
oosterse denkbeelden, modes van overal stromen bij ons binnen. Het Westen verliest
een groot deel van zijn identiteit door het syncretisme, morele en andere
beschavingswaarden worden gemakkelijk gerelativeerd, d.w.z. ook gemakkelijk
verloren.

Joos Florquin, Ten huize van... 15

46
U hebt geen hoog idee van de mens?
Neen. Hij is zwak en draagt in zich, naast enorme mogelijkheden tot het goede, ook
enorm veel dierlijkheid. De oorlog heeft mij uit een romantisch idealisme geworpen
in de realiteit. Sinds de oorlog is er steeds oorlogsgevaar gebleven. De mensheid
leeft in voortdurende angst voor een atoomoorlog. Zij voelt zich onveilig, zij is vol
onrust. De wereldinformatie via de media kan de angst slechts verhogen en bij de
jongeren de indruk vestigen dat de wereld een chaos is waarin ellende, blinde hebzucht
en moordlust tieren. Het negatief beeld van de mens dat men aanbiedt, moet vaak
een bron zijn van pessimisme of opstandigheid. De mens is tenslotte zowat een
onbeschermd wezen geworden en niemand kan voorzien hoe dat zal evolueren.
U bent pessimist.
Neen, ik geloof ook in het goede. Ik hoop. Maar het kan toch geen kwaad de
Apocalyps eens te herlezen.
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Piet van Aken
Winkelstraat 48, 2931 Leest
Er zit iets tegenstrijdigs in u. Naar uw eigen getuigenis - in uw boek ‘Agenda van
een heidens lezer’ - vertelt u dat u altijd een redelijk zwak hebt gehad ‘voor boeken
die op de flap een en ander over de schrijver loslaten: biografische nota's, gegevens...,
foto's’. Maar het is niet zo makkelijk dat soort informatie van Piet van Aken los te
krijgen.
Hoe kunt u dat zeggen? Ik zit hier toch om op uw vragen een antwoord te geven!
Jawel, maar ik vraag u dat minstens sinds vijf jaar.
Waarmee nog eens wordt bewezen dat de aanhouder wint, zoals de steenbakkers bij
driehoeksgevallen zeggen! Wat nu mijn zwak betreft voor biografische informatie:
dat is een manie die ik al heel jong had. Toen ik nog op de lagere school was, legde
ik al een collectie aan van filmsterren want ik ben altijd een filmfan geweest, al van
mijn 7 jaar af. In snoepjes zaten toen chromo's
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verpakt met de portretten van al de grote namen van de stomme film: Emil Jannings,
Pola Negri, de stuntacteur Harry Piel, de broers en zus Barrymore, Doug Fairbanks
e.a. Toen ik op de middelbare zat, begon ik ook een schrijverscollectie aan te leggen.
Uit die documentatie deed je dan een fysieke indruk op van een auteur, die de
voorstelling aanvult die je van hem opgedaan hebt met hem te lezen. Zo herinner ik
me mijn eerste ontmoeting met Louis Paul Boon. Dat was na de oorlog op de trappen
van het Bondsgebouw in Brussel. Hij werkte toen op Front, het weekblad van het
verzet, en kwam me opzoeken. Ik kwam hem tegen op de trappen, ik stond bovenaan,
hij beneden. Boon keek naar mij op en zei: ‘Ik had me u groter voorgesteld!’ Mijn
antwoord: ‘Ik ook!’
U hebt de reputatie niet erg mededeelzaam te zijn. Is dat uit schuchterheid of vindt
u de mensen niet interessant?
Allicht uit schuchterheid, uit onzekerheid. Ik kom uit een gezin waar men omzeggens
bang was om zijn gevoelens te tonen. Toen ik in maart 1940 naar het leger vertrok,
ben ik thuis weggegaan zonder iemand een hand te geven. Toen ik begon te vrijen,
kwam ik dan ook in een heel andere wereld terecht want mijn vrouw komt uit een
gezin dat het hart op de tong draagt. Wij waren thuis ongelovig en een van de weinige
gezinnen die niet naar de kerk gingen, en er zijn heel wat mensen die denken dat die
gezinnen in hun spreken vrij brutaal waren, maar ik kan u verzekeren dat ik thuis
nooit één onvertogen woord heb gehoord, niet één woord dat tegen het fatsoen inging.
Nu moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen dat mijn broer wel een heel ander
type is: waar ik de mensen eerder uit de weg ga, zoekt hij ze op. Hij kan nooit genoeg
vrienden om zich heen hebben.
Maar u geeft u makkelijker bloot in geschriften - ik denk aan uw kroniek in het ‘Nieuw
Vlaams Tijdschrift’ waaruit het
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boek ‘Agenda van een heidens lezer’ is gegroeid.
Ik denk dat dit niet alleen voor mij geldt. De schrijver heeft, meen ik, het gevoel dat
hij zich achter zijn personages kan verschuilen. Maar dat is dan een misverstand: hij
geeft zich toch prijs, zoals elke intelligente lezer weet. Tenslotte is elke kunst een
kwestie van zelfexpressie.
Waarom ‘Agenda van een heidens lezer’? Is heidens uitdagend bedoeld?
Heidens staat hier niet zozeer voor ongelovig dan wel voor non-conformistisch. Die
stukken zijn eerder reacties van een lezer die hoofdzakelijk emotioneel leest, een
beetje zoals b.v. een keukenmeid Courts-Mahler las. Als er uitdaging is, dan ligt die
in het feit dat ik b.v. toch wel gedacht heb dat vanuit die stelling een even
lezenswaardige kritiek zou kunnen worden geschreven als vanuit b.v. een academische
stelling. Maar om eerlijk te zijn, ik heb dat natuurlijk niet kunnen volhouden. Als ik
nu die stukken herlees, vooral de laatste, dan merk ik dat ze vaak even geleerd en
pedant aandoen als de door mij gewraakte academische kritieken. Dit dan op de felle
emotionele gekleurdheid na, natuurlijk. Wat ook weer niet zo verwonderlijk is, want
die stukken dateren van de revolutionaire zestiger jaren en toen reageerde je
normalerwijze al een beetje als een gesurvolteerde coureur, ik zeg niet: een
gedrogeerde.
*
Om aan het te druk verkeer met mensen te ontsnappen, heeft Piet van Aken zich een
huis gebouwd in Leest, een fusiegemeente van Mechelen, die aan de Zenne ligt.
De Oud-Brabantroute loopt er voorbij maar de privacy wordt afgeschermd door
dennebomen en een laurierhaag.
De grote liefhebberij van de gastheer is de tuin waar hij duiven
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en kippen houdt en vruchtbomen heeft staan.
De tuin bewerkt hij zelf en hij doet het oordeelkundig: elk jaar legt hij hem in
wintervoren en in het voorjaar spit hij volgens de noodwendigheden een stuk om.
Er is hier ook een kleine kwekerij van planten, sierbomen en coniferen maar dat
is het domein van mevrouw Van Aken.
*
Tot mijn schande moet ik zeggen dat ik niet wist dat er een dorp Terhagen bestond
- en het heeft dan nog een mooie naam ook - maar het bestaat want u werd er geboren.
Ik had Boom of Rumst verwacht.
Ge brandt. Het ligt daar tussenin, op de rechteroever van de Rupel. Het is hoog
gebied; ik heb altijd horen zeggen dat Terhagen met Heist-op-den-Berg het hoogste
punt was van de provincie Antwerpen, wat dan zowat 48 meter boven de zeespiegel
is. In elk geval ligt het gebied links van de Rupel veel lager en is het moerassig, zoals
uit de namen Willebroek en Heindonk blijkt. Terhagen was een gehucht met hagen
en struwelen dat een gedeelte was van de heerlijkheid Rumst; het werd er in 1874
van afgescheiden en ruim honderd jaar later met de fusies er weer aan toegevoegd.
Het feit dat Terhagen op een hoog punt lag, maakte er een strategische plaats van,
ook omdat het aan de splitsing lag van Nete en Dijle. Er moet een Romeinse villa
hebben gestaan en de Vikings moeten er ooit op bezoek geweest zijn. In elk geval
zijn mijn schoonvader en mijn twee zonen, die toen 12 en 10 waren, op zekere dag
op de hoogte aan het spitten gegaan en ze hebben daar een goed bewaarde Romeinse
waterput gevonden waarvan de wanden met abelen waren verstevigd. En in de put
zelf hebben ze heel wat voorwerpen uit de Gallo-Romeinse periode gevonden, o.m.
kruiken, sandaalzolen en het bronzen handvat van een waterketel. Ik heb er hier op
mijn schouw een prachtige vaas van
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staan. Dat is trouwens de streek waarover het gaat in De onschuldige barbaren en
waar mijn vrouw vandaan komt.
In elk geval zijn we in de Rupelstreek en de streek van de steenbakkerijen. Op grond
van een goed gedeelte van uw werk roept uw naam die streek van bakkerijen op.
Zelfs in die mate dat Albert Westerlinck mij in de heftigheid van een polemiek ooit
een steenbakker heeft genoemd. Terecht trouwens.
U hebt dat harde labeur nog van nabij gekend.
Ikzelf weinig, behalve als ontspanning tijdens de schoolvakanties. Ik weet ervan
omdat ik er mijn moeder over heb horen vertellen. Als zij zondags naar de gelagen
ging, naar de droogplaatsen, nam ze mij mee in een kruiwagen die dienst deed als
kinderwagen. Ik sliep dan terwijl zij werkte. Steenbakken gebeurde natuurlijk niet
thuis maar het was toch familiewerk: de steen werd per duizend stuks betaald. Voor
de afwerking was er heel wat te doen, en dus gingen de familieleden elkaar helpen,
zelfs zaterdags of zondags. Als de steen uit de vorm komt, is hij nat en wordt op de
platte kant gelegd. Dan wordt hij op de zijkant gelegd, dat heet optrekken. En dan
nog eens gekanteld, dat wordt wijnen genoemd. Hij is dan winddroog en voldoende
hard en wordt in de loodsen ondergebracht: dat is gammen. Dan gaat hij naar de
klampoven om gebakken te worden.
Dat werk bracht een goede verdienste op maar het was seizoenwerk: van het
voorjaar tot Bamis. Dan kwam de onzekere tijd.
Uw vader is steenbakker geweest?
Toen hij jong was. En mijn broer Bennie heeft vanaf zijn veertiende jaar in de
steenbakkerij gewerkt. Na de eerste wereld-
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oorlog is mijn vader echter bode geworden van de vakbond, dat betekent dat hij de
vakbondsbijdrage bij de mensen moest gaan ophalen. Hij verdiende dan minder dan
in de steenbakkerij maar hij had vast werk.
Ook werd er aan huisvlijt gedaan: er werden overal thuis sloffen gemaakt voor
een pantoffelfabriek: dat waren slofjes om in houten klompen te dragen. Voor een
afgewerkt paar kreeg je, geloof ik, 50 ct. maar het voordeel was dat de vrouwen dat
werk thuis konden doen en het hele jaar door, dus ook in de winter. Om die pantoffels
te maken, gebruikten ze een soort zelfeind waarvan door de rakkers werd verteld dat
je het kon roken. Ik heb het eens geprobeerd en dacht dat ik doodging: het goedje
vonkte maar brandde niet.
De meisjes die niet in de pantoffels wilden werken, gingen dienen, vooral in
Antwerpen. Dat heeft mijn moeder gedaan en ook mijn tantes. Een van die tantes
ging zo elk jaar in dienst bij de beroemde Marie Gevers. Maar toen wist ik nog niet
eens wat een schrijver was! Elk jaar na de winter waren die jonge vrouwen echter
niet tegen te houden: dan wilden ze weer naar de steenbakkerij. De mensen bij wie
ze dienden, zagen ze node gaan want zo raakten ze harde werkers kwijt.
Armoe hebt u thuis eigenlijk niet gekend.
Ik zou grof liegen als ik dat zou zeggen. Als ik iets graag had, kreeg ik het. Moeder
was wat je noemt een spaarzame vrouw. En vader had meer dan één bijverdienste.
Hij had de oorlog 14-18 meegemaakt en aan het front had hij leren haarknippen.
Terug thuis bleef hij dat doen voor de buren.
Op zaterdag en zondag verdiende hij dan nog een extraatje: hij was dan operateur
in de bioscoop van het Volkshuis. Dat was nog in de tijd dat de apparaten met bougies
werkten. De jongste broer van vader kwam dan helpen om de films terug te spoelen.
Later heeft mijn broer Bennie dat baantje overgenomen.
Van toen ik 7 jaar was, zat ik al mee boven in de cabine en dat
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is de reden waarom ik de stomme films zo goed ken. En dat waren ook echte stomme
films want het was een uitzondering dat daar een pianist bij te pas kwam: dat gebeurde
alleen voor uitzonderlijke films als De sjeik, Ben Hur of De kus des doods. Wel was
er een voorlezer die de tussentitels luidop las want er waren toen nog heel wat mensen
die niet konden lezen. Als het Franse onderschriften waren, zoals het doorgaans bij
Russische films het geval was, dan moest de voorlezer ze vertalen.
Nog even terug naar het landschap van uw jeugd. In ‘De falende God’ wordt ons
dat grandioos voorgesteld.
Dat is natuurlijk overtrokken zoals dat zo vaak met jeugdherinneringen gaat. Als
men in die tijd de beemden liet overstromen, dan kwam het water daar met gulpen
in en wij lieten ons op deze stroom meedrijven. Ik heb daar een geweldige herinnering
aan. Later was dat letterlijk niets meer, in het beste geval nog een flauw straaltje
stinkend water.
Het gaat ook zo met literatuur: de werkelijkheid wordt opgeblazen tot mythische
afmetingen. Als ik toen over de rivier uitkeek, leek ze kilometers breed. Nu is het
alsof je er een steen over kunt gooien. Dat is geen sublimering maar werkelijk een
overtrekken en zoiets is natuurlijk in een eerste werk, dat geschreven is zonder
beheersing en zonder zin voor verhoudingen.
Het feit dat u uit deze streek stamt, heeft u onmiddellijk de zijde doen kiezen van de
sociaal minder bedeelden.
De motivering ligt toch lichtjes anders. Bij schrijven gaat het om een materiaalkeuze.
Schrijven heeft iets weg van een ijsberg: negen tienden zit onder water, een tiende
komt er boven uit. De schrijver moet de tien tienden kennen maar hij schrijft er maar
één tiende van uit. De andere negen tienden moeten gesuggereerd worden. Ik schrijf
over die mensen omdat ik ze ken en ik zou ook over niets anders kunnen schrijven.
Ik heb het wel geprobeerd
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maar dat viel niet mee.
Ik heb die mensen leren kennen omdat ik er veel aan huis kwam. Ik droeg briefjes
rond om reclame te maken voor de films en ook ben ik vaker met vader meegegaan
als die het geld voor de vakbond moest ophalen. Bij de armste mensen lag dat geld
altijd klaar op het hoekje van de kast. Dat waren ook de mensen die het gemakkelijkst
gaven als er hulp gevraagd werd voor de Spaanse of Hongaarse kinderen. Er wordt
daar vaak het grote woord solidariteit voor gebruikt, maar in wezen is dat een
aangeboren emotionele gesteldheid. Die mensen hadden moeite om met het loon de
quinzaine uit te doen maar het geld voor de vakbond werd klaargelegd en daar werd
niet aan geraakt. Die dingen spraken me aan, die roerden me, zelfs als ik ze niet
begreep.
Uw familie bracht de oorlogsjaren 14-18 door in Nederland. U was daar nog niet
bij want u werd pas in 1920 geboren, op 15 februari. Wie verbleven daar en waar?
De familie aan vaders- en moederskant. Vader en moeder hebben daar elkaar leren
kennen. Ook in de bijbelse zin van het woord. Dat was in Vriezenveen, in de turfstreek
bij de Duitse grens. Ook mijn grootmoeder aan moederskant was daarbij en heerste
over de familie als een ware matriarche. Mijn oudste zus en broer zijn daar geboren
en van daaruit is mijn vader als vrijwilliger naar het front getrokken. Ik ben dan na
de oorlog geboren en ben dus eigenlijk de enige zuivere Belg van de familie.
Zijn er via uw ouders Hollandse invloeden doorgedrongen of aan te tonen?
Alleen in een paar leefgewoonten. Wij waren op het dorp b.v. een van de weinige
gezinnen die thee dronken, want iedereen dronk er koffie en niets dan koffie. Ontbijt
en middagmaal heet er trouwens ‘koffiedrinken’. Ook wij hier in huis drinken nog
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altijd thee al zou die gewoonte ook wel gekomen kunnen zijn van de vrouwen die
in Antwerpen gingen dienen. In elk geval waren de vrouwen van onze familie toen
de enigen die konden schaatsen want alleen de rijke dames konden zich dat
veroorloven.
Er was daar in Vriezenveen een textielbaron, Tilanus, die werk bezorgde aan de
Belgen. Een oom van me heeft daar auto leren rijden en werkte als chauffeur bij
Tilanus. Hij heette Louis maar we hadden nog een tweede oom die Louis heette en
accordeon speelde en om ze uit elkaar te kennen, werd van de ene gesproken als
Nonkel Auto en de andere als Nonkel Harmonika. In mijn Goddemaer-cyclus schreef
ik daarover.
Er schijnt iets aan de hand te zijn met uw voornamen: Petrus, Peter, Pieter, Piet.
Op mijn identiteitskaart staat officieel Petrus. Toen ik op de middelbare school zat
in Boom, publiceerde ik in het schooltijdschriftje verzen en parodistische verhaaltjes
en ondertekende die met Peter de Vlaam. Dat heb ik niet lang gedaan. Toen ik bij
Filip de Pillecyn zat, zei die me dat ik mijn voornaam moest wijzigen: hijzelf noemde
mij altijd Pieter, maar mij leek dat nog wat te plechtig en ik heb er dan maar zelf Piet
van gemaakt. Dat klonk nogal Hollands en ik dacht dat ze het op het dorp nooit
zouden nemen maar het is er toch ingegaan.
Schooltijd in Terhagen. Is daar wat gebeurd?
Ik was zowat de enige op school die op één mei thuisbleef. Ik moest dan als
verantwoording het kaartje binnenbrengen dat door de partij voor dat geval werd
uitgedeeld aan de leden.
U hebt op die school uw gebeden geleerd, hebt u verteld aan Fernand Auwera.
Ik heb daar godsdienstles gevolgd en er wat van overgehouden,
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in deze zin dan: toen ik ging trouwen, begon de pastoor mij te ondervragen en tot
zijn verwondering bleek dat ik er alles van wist. Hij had dat van een knaap van mijn
soort niet verwacht. Dat is misschien wel een eigenaardigheid in de familie. Mijn
schoonvader heeft nooit een voet in de kerk gezet maar hij kon alle gebeden nog
zonder haperen opzeggen, en zijn twee dochters zijn nooit gaan slapen zonder dat
ze van hem een kruiske gekregen hadden.
Ik dacht dat in die tijd een gebroken been een belangrijke rol heeft gespeeld.
Dat is zelfs het begin van mijn ‘carrière’ geweest. Ik bezat toen al die hele collectie
filmsterren maar toen brak ik inderdaad een been en moest er zes weken mee in het
gips zitten, wat een zee van lege tijd meebracht. Mijn geluk is toen geweest dat naast
ons een schippersgezin woonde en die waren verwoede abonnees op al de goedkope
bladen die in die tijd op de markt waren: Nick Carter, Buffalo Bill, John Raffles, De
grote onbekende of de Gentleman-Inbreker. Pulpmagazines dus, verhalen die aan de
lopende band worden geschreven en dan op een karakteristieke manier werden
afgedrukt op goedkoop papier.
Ik heb al die verhalen stukgelezen en er wordt vaak gezegd dat een schrijver een
verziekt lezer is. Wat mij betreft, is dat waar. Ik ben toen zo verziekt geraakt, dat ik
er nooit meer van genezen ben. En ik wil er trouwens niet van genezen. Schrijven is
in grote mate ook een primaire vorm van ambitie: je leest en je wil ook schrijven, je
wil omzeggens die avonturen beleven door ze te schrijven.
U hebt dan humaniora gedaan of kunnen doen.
Kùnnen doen is beter, maar dan met enige schakering. Ik ben één van de weinigen
uit dat milieu die naar een andere school mocht. De fabrieksbazen eisten namelijk
dat de kinderen van hun werk-
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lieden naar de dorpsschool gingen. Ze eisten dat niet omdat ze wilden beletten dat
die kinderen zich zouden verheffen, maar omdat hun school zou floreren. Het ging
dus niet om officieel tegen vrij onderwijs want de dorpsschool en de vrije school
waren allebei katholiek. Mijn vrouw had als kind een katholieke school vlak naast
de deur maar ze was verplicht naar de dorpsschool te gaan omdat haar vader op de
steenbakkerij werkte. Een eigenaardige doening! Ik ontsnapte daar dus aan omdat
mijn vader als vakbondsbediende vrijgevochten was. Zo ben ik eerst naar de
middelbare school in Boom gegaan en daarna naar het atheneum in Mechelen.
Ik heb altijd gedacht dat ‘De falende God’ uw eerste boek was maar nu heb ik ontdekt
dat u in 1938 - u moet toen in de retorica gezeten hebben - al een boek hebt uitgegeven
en wel ‘Twee van 't gehucht’. U was toen 18 jaar en u gaf het boek uit in eigen beheer.
Oplage 78 exemplaren.
Ik heb daar een flinke bolwassing voor gekregen van De Pillecyn. Niet zozeer om
de verhaaltrant want die kende hij al: het verhaal was helemaal in de stijl van Antoon
Coolen, allicht omdat er tussen de Peel en onze streek zo een grote overeenkomst
bestond. Maar De Pillecyn had mij de kans gegeven 500 frank te verdienen: hij had
me namelijk verzocht een brochure - ik kan niet zeggen te schrijven - persklaar te
maken voor het IJzerbedevaartcomité, en dit aan de hand van bestaande documentatie.
Met dit eerste honorarium had ik een tweedehands schrijfmachine gekocht en verder
die uitgave betaald. De Pillecyn heeft me toen gezegd: ‘Pieter, dat mag je niet meer
doen. Schrijven is een artistieke daad maar een boek dat af is, is een handelsprodukt,
waar je je voor moet laten betalen.’ Ik heb dat principe sedertdien trouw toegepast.
Schrijven is inderdaad een daad van creativiteit en als ik daarmee bezig ben, denk
ik nooit aan geld. Als het boek echter klaar is, dan is ook de tijd van onderhandelen
daar. Het zou toch al te gek zijn dat iedereen die met het boek te
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maken heeft, er geld aan zou verdienen behalve de schrijver.
U bent klaar met de retorica en de oorlog staat voor de deur.
Uit de retorica ben ik gekomen in 1939 en op 29 maart 1940 moest ik soldaat worden
bij de genie in Berchem. Het was toen een zo lange winter geweest dat we de dag
tevoren nog hadden kunnen schaatsen. Toen op 10 mei de oorlog uitbrak, was het
dan weer zo warm dat we in Oostende buiten op de stoep konden slapen. En achteraf
is dan ‘de mooie zomer van 1940’ gekomen.
Na de capitulatie zijn we verder Frankrijk ingetrokken en tot aan de Spaanse grens
geraakt. Na mijn thuiskomst in augustus vond ik werk op 's Lands Wederopbouw
waar ook Raymond Herreman en Maurits Roelants hun bezigheid hadden gevonden:
ze bestond voornamelijk in het lezen van kranten. Mijn tijd in overheidsdienst, ook
later, is in die zin een prettige tijd geweest dat ik er heel wat mensen heb leren kennen:
in de buurt werkten namelijk ook Bert Decorte, Jos de Haes, Hubert van Herreweghen
en August van Istendael en bijna elke middag ontmoetten we mekaar in het park.
Ik werd echter opgevorderd omdat ik van de klas van 20 was en daar was niet aan
te ontkomen. Ik werd naar Wilhelmshaven in Duitsland gestuurd maar voor niet lang.
Omdat ik in een loonconflict de kant koos van de arbeiders, die ook dorpsgenoten
waren, zorgde de patroon ervoor dat ik teruggezonden werd. In Mechelen werd ik
omgeschoold in een metaalfabriek om aan de draaibank te staan. In 1944 werd de
fabriek zo zwaar gebombardeerd dat ze plat lag: we kregen dan de opdracht ons naar
de zusterfabriek in Morlanwelz te begeven, maar aan de brug van Walem ben ik links
afgezwenkt en ben voor de overblijvende paar oorlogsmaanden ondergedoken bij
mijn zuster. Terwijl ik daar verdoken zat, heb ik wat geschreven.
Ondertussen is echter uw boek ‘De falende God’ bij Manteau
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verschenen en ik herinner me dat dat toen in 1942 zo een beetje een klaroenstoot is
geweest. De Pillecyn heeft toen een profetische zin uitgesproken: ‘Onder de jongeren
beneden de twintig zie ik geen belofte als Piet van Aken’.
Die zin werd dan ook bijna door alle recensenten in hun bespreking ingelast, wat
voor de promotie van het boek uitstekend geweest is.
Ikzelf was bij die recensenten en heb die zin niet herhaald maar heb het boek toch
gunstig besproken. Ik heb de bespreking voor deze gelegenheid herlezen en ben blij
dat ik niet hoef te blozen.
U bent gelukkiger dan ikzelf want het gebeurde me dat ik er om bloos. Hoe dan ook,
het boekje werd algemeen vrij goed ontvangen, zowel door Boekengids als door
Emiel Buysse. Om Bert Ranke niet te vergeten, die trouwens later als eerste uitvoerig
over mijn werk heeft geschreven.
Uit welke gronden is dat boek opgekomen? Ikzelf verwijs in mijn bespreking naar
Knut Hamsun.
Het is toch een tikkeltje complexer. Er zit de sfeer in van De Pillecyn, de vaagheid
die ook bij Knut Hamsun is te vinden en dan de verbondenheid met de grond. Maar
er zit ook al Faulkner in: in diens eerste romans treedt het Griekse koor in een moderne
vorm op, stemmen die zich laten horen zoals later ook bij Dylan Thomas, als het
dorp spreekt. Ik heb dat ook gedaan. In dat eerste boekje zit dus minstens invloed
van De Pillecyn, Hamsun en Faulkner plus nog een klein stukje Coolen.
Filip de Pillecyn werd toen nadrukkelijk als uw literaire peter genoemd.
Zijn invloed was onmiskenbaar. En hij heeft me ook geholpen,
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mij een flink zetje gegeven.
De wegen van De Pillecyn zijn niet de uwe geweest. Heeft dat geen conflict
meegebracht?
Nee. De Pillecyn wist wat ik was maar dat heeft hem niet belet met Willem Eekelers
te gaan spreken om mij een baantje als journalist te bezorgen bij Volksgazet. Dat
lukte toen niet. Maar in 1969 heeft Jos van Eynde me dan toch naar zijn krant gehaald
voor de literaire pagina. Ik heb trouwens twee merkwaardige leraars gehad: Rudolf
Roels, die bij mij de ambitie wakker heeft gemaakt om schrijver te worden, en De
Pillecyn, die ze vorm heeft gegeven. Roels is in een concentratiekamp gekomen en
De Pillecyn in de collaboratie. Voor Roels was dat eerder onverwacht want hij was
een fanatiek Vlaming. In elk geval zijn mij die twee leraars even lief gebleven. Ik
zeg dat ook ergens in mijn Agenda van een heidens lezer maar dan mooier dan ik
het hier zeg.
‘De falende God’ kreeg een motto mee van René Verbeeck:
‘Want roder, jeugdiger na elke nederlaag
springt op ons bloed, de hemel mag versomberen
waaronder wij met onze vrouwen schrijden
morgenlijk: wij zijn vol zout en vruchtbaarheid’.
Waarom Verbeeck?
René Verbeeck was eveneens leraar in het atheneum te Mechelen maar ik heb van
hem geen les gehad omdat hij in de middelbare afdeling stond. Maar Verbeeck was
een soort dandy, doch een onvermoeibare promotor van Vormen, het
jongerentijdschrift dat niet zozeer revolutionair was maar toch een nieuwe literatuur
beoefende. Hij was een vitalist en de gedichten die hij schreef, spraken me fel aan
door de manier waarop hij de taal omzeggens een lichaam gaf. Ik kan van zijn verzen
nog zo citeren:
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‘Nu komen de donkere machten weer los
en de schaduwen die in de verste hoeken
van ieders leven gehurkt zaten, staan op
en vullen de kus, het brood en de boeken.’

Dat is uit De minnaars. Of nee, uit... Ik weet het niet meer. Het gedicht heet: Het
inwendige rijk, geloof ik. In elk geval is dit de soort van zegging die mij naar het
hart grijpt.
Ook Lampo heeft met ‘De falende God’ wat te maken gehad.
Dat zit zo. Terwijl ik De falende God had geschreven, had Lampo Don Juan en de
laatste nimf afgewerkt en wij hebben ons werk samen opgestuurd naar Manteau met
het voorstel de twee stukken in één boek te laten verschijnen, als een soort van literaire
tandem dus. Nu zaten bij Manteau toen als lectoren Raymond Herreman en Maurits
Roelants en die deden hun werk goed. Vooral dan Herreman. Die las niet alleen wat
werd ingestuurd, maar hij stelde ook correcties voor of inkortingen en zo meer. Hoe
dan ook, die twee mannen raadden Manteau ten sterkste af die twee werken samen
uit te geven maar ze raadden haar even sterk aan ze beide afzonderlijk uit te geven.
Dat is dan ook gebeurd.
Lampo was dus een goede vriend van u.
Ik had hem leren kennen via Vormen. Verbeeck had mij daar binnengehaald en
Lampo is er via Paul de Vree of Lebeau bijgekomen. Lampo is een trouwe literaire
jeugdvriend. Dat betekent dat we mekaar geregeld zagen bij literaire ontmoetingen
of op redactievergaderingen. Daarbuiten hebben we mekaar misschien slechts een
paar keer ontmoet.
Uw tweede boek, of liever uw derde, verschijnt in 1944, twee jaar later: ‘Het hart
en de klok’. Het is de verdere uitbouw van ‘De falende God’.
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Het is een poging om me meer expliciet uit te schrijven maar het is in zijn geheel
alsnog onbeholpen. De hoofdfiguur ervan is een nakomeling van De falende God
maar feitelijk ligt het zwaartepunt bij de twee jonge Steenklamps.
Na de oorlog - in 1945 - krijgt u vast werk: u wordt redacteur van ‘De Werker’, het
weekblad van het A.B.V.V.
Net daarvoor had ik eerst nog een paar maanden op Openbare Werken gewerkt waar
ik een ideale chef had, een schat van een man, die trouwens Schatteman heette en
de vader is van tekenares Lie, en de schoonvader van Lowie Weynants. Hij had
begrip voor mijn ‘noden’ en liet me zowat vrij mijn werk regelen, terwijl hij de
moeilijke dossiers voor me behandelde. Daarna heb ik nog een paar maanden op
Sociale Zekerheid doorgebracht en vandaar ben ik naar de vakbond gegaan.
U bent daar nog altijd. Dat is een baan die u ligt.
Jawel, omdat ze te maken heeft met schrijven en drukken.
Zou u meer hebben geschreven als u van uw pen had kunnen leven?
Ik denk dat niet. Ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht het te proberen omdat ik de
stress zeker niet had kunnen verdragen: het is al erg genoeg dat je op dingen die je
graag schrijft al zo zwaar moet labeuren.
U trouwt als u 25 jaar bent en u verhuist naar Eyckerveld. Waar is dat?
Het gehucht waar De onschuldige barbaren is gesitueerd. Dat was verdeeld in ‘De
Wildernis’ en ‘De Kolonie’, met tussen de twee een vriendschappelijke vete. Wij
waren van de Wil-
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dernis. Wij woonden in bij mijn schoonouders, wat betekent dat we boven ons de
blote pannen hadden en onder ons een plankenvloer die altijd maar meer wegzakte.
Maar het zijn gelukkige jaren geweest. Onze twee kleine gasten hebben daar het
paradijs gekend: als ze buitenkwamen, was al wat ze zagen van hen. Je moest daar
ook niet bang zijn dat ze zouden verongelukken. Nu is alles daar ook weggebaggerd.
Het gehucht bestaat niet meer. Later hebben wij gezocht naar een plek die daar op
leek en het is dan dit honk geworden.
Negentien jaar later duikt dat landschap inderdaad op in uw boek ‘De onschuldige
barbaren’. U zou daar een zwak voor hebben.
Laat ik eerst zeggen dat het geen literair boek is. Het is een blijmoedig boek dat mij
omzeggens door mijn schoonvader werd gedicteerd. Hij vertelde en ik schreef op.
Het boek was op een paar maanden klaar en heeft me weinig inspanning gekost.
Paul de Wispelaere was over dat boek niet te spreken maar u hebt scherp van u
afgebeten, en in duidelijke bewoordingen. U zegt dat het boek werd geschreven voor
‘het publiek dat op anekdotiek uit is, dat lak heeft aan vormvernieuwing, aan seksuele
mode-symbolen, aan roze heiligenprenten, aan taalcreativiteit, behalve dan de zijne’.
Dat is nogal vief.
En goed gezegd. Ik zou het nu niet beter kunnen zeggen. Het is onzinnig iemand te
verwijten dat hij naar Mechelen gaat als hij naar Antwerpen wil. Wie kan een schrijver
het recht ontzeggen zich eens lekker te ontspannen?
Het publiek heeft u gelijk gegeven want u kreeg voor dat boek ‘De prijs van de lezer’.
Ja. Dat was een referendum in het raam van de Boekenbeurs: alle
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boekhandelaars kregen formulieren die ze door hun cliënten moesten laten invullen.
Het was dus geen literaire jury. Nu moet je zo een referendum wel met een korrel
zout nemen want dat kon georganiseerd worden: als een paar scholen of een paar
leraars achter een auteur staan, haalt zo'n boek al vlug honderden stemmen en is de
zaak in kannen en kruiken. Bij ons in het dorp b.v. had bijna iedereen het boek. Het
ideale systeem om te lauweren moet nog worden gevonden.
U hebt wel vaker met letterkundigen gebakkeleid: Speliers, Weverbergh, Claeys.
Vooral in de revolutionaire zestiger jaren. Maar ook, dan vooral, als een lezer die op
teksten reageert. Ik reageer vaak emotioneel, dat weet ik, maar er was toen toch wel
enige aanleiding: die jongens wilden alles afbreken. Dat lag me niet. Je kon beter
het werk van voorgangers vernieuwen dan het tot op de grond te verguizen. En ik
wist trouwens dat die revolte een strovuur was, een soort van vrijgezellenavond
alvorens zich in het systeem te installeren. Wat is gebeurd.
*
Dit portret is een potloodtekening die Fernand Spillemakers in 1967 van Piet van
Aken heeft gemaakt. Het hangt in de hal.
Er is in dit huis wel een bureau maar het wordt niet gebruikt.
Als Piet van Aken schrijft, doet hij dat midden in de zitkamer en dat schrijven is
dan rechtstreeks tikken op de schrijfmachine.
In de vroegere woning schreef hij aan de keukentafel.
In deze kamer staat ook een gedeelte van het boekenbezit: vooral het actuele en
de evergreens.
De fauteuils die in cirkelvorm rondom de haard staan, dienen om te rusten of te
praten want er is hier in huis geen televisie.
Boven op de boekenkast bewaart de gastheer een oude vorm om sigaren te maken
met de hand en vanzelfsprekend bezit hij
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ook een oude vorm om klinkaarts te maken.
Een spinnewiel uit Hongarije zorgt voor de romantische noot.
Dit is een gezicht op een steenbakkerij gezien van op de linkeroever van de Rupel.
Eduard Vercammen van Willebroek heeft het geschilderd en om sentimentele redenen
is de gastheer erop gesteld. Om dezelfde redenen houdt hij van deze rode oogst die
door een arbeider zo werd gezien en uitgebeeld.
*
Als tegengif voor de invloed van De Pillecyn zou het werk van sommige Amerikaanse
schrijvers hebben gewerkt. In dat verband worden de namen geciteerd van Caldwell,
Steinbeck en ook van de Engelsman Huxley.
Er werd meestal van Steinbeck en Caldwell gesproken, maar Faulkner heeft veel
meer indruk op mij gemaakt. Dit door de manier waarop hij kleurlingen en arme
blanken benadert. Net als de mensen van mijn streek, hadden ze de gave van het
dulden. Ze waren geen opstandigen. Er is daar een beïnvloeding van de emoties,
meer dan van de techniek. Faulkner verschilt fundamenteel van Caldwell: Caldwell
ironiseert, en dingen die bij Faulkner doodernstig zijn, maakt hij belachelijk doch
dan zodanig dat het van de weeromstuit zielig wordt. De kritiek meende dat mijn
manier eerder op Caldwell terugging.
En Huxley?
Ik bewonder de cerebrale schrijver van Brave New World en Eyeless in Gaza maar
ik zat op een heel andere golflengte. Voorkeur is heel wat anders dan beïnvloeding.
Trouwens, ook een lezer groeit op. Er zijn auteurs die hem op een bepaalde leeftijd
imponeren en een paar jaar later zeggen ze hem niets meer... Toen ik op het atheneum
was, dus toen ik 16-17 jaar was, heb ik met Jean Giono gedweept; tien jaar later
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zei hij me niet veel meer. Dat gebeurde ook met de Montherlant. En onder de oorlog
met Charles Morgan, de auteur van Sparkenbroke, een schrijver die in Frankrijk meer
werd gewaardeerd dan in zijn vaderland. Lampo en ikzelf hebben met hem gedweept.
Werken waarin de steenbakkerijen de achtergrond vormen, zijn ‘De duivel vaart in
ons’ (1946), ‘Het begeren’ (1952) en ‘Klinkaart’. De figuren die daarin voorkomen,
zijn primaire wezens die ook door elementaire gevoelens van haat en begeerte worden
bewogen.
Als ik zelf op mijn werk terugkijk, dan zie ik er één constante in en wel het losgroeien
van een klasse: er komt bijna elke keer een semi-intellectueel in voor, die sociaal
gezien tussen twee stoelen zit.
Neem De duivel vaart in ons waarin twee partijen tegen mekaar worden uitgespeeld:
de primair Joker en de halve intellectueel Claude die van de eigen klas is losgegroeid
maar niet in de hogere klas wordt opgenomen. Elke klas is - in overdreven mate
trouwens - voorgesteld door een personage: de Joker is de primair, de vitalist; Claude
is de semi-intellectueel. Het is beiden te doen om het meisje Godelieve, dat de derde
vertelster is. Claude zou het normaal moeten winnen maar het is de Joker die het
haalt: de man die er het sterkst uitkomt, is de primair omdat die het voordeel heeft
zich geen zorgen te maken.
De primair Joker is een van de drie vertellers. Nu verwijt men u dat deze primitieve
mens eigenlijk te intellectueel formuleert en ageert.
Dat is ook zo. Ik was jong en overmoedig genoeg om een boek door drie personages
te laten vertellen. Maar dat vergt heel wat vakmanschap. In elk geval meer dan ik
toen had. Ik kom gluren achter het masker van elk personage en technisch gezien is
dat
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een onvolkomenheid. Als je een primitief aan het woord laat, zou hij zich moeten
uiten als een authentieke primair. Maar ja, in het vuur van de schriftuur komt de
schrijver zelf aan het woord.
‘Alleen de doden ontkomen’ (1947) is een boek van de vereenzaming; de verzetstrijder
Johan Dasters kan zich niet meer thuisvoelen in het normale leven.
Er zijn nog meer figuren in uw werk die deze vereenzaming kennen en er ook aan
kapotgaan.
Vereenzaming is het resultaat van het loskomen van een stand. Vereenzaming is niet
thuishoren bij een bepaalde maatschappelijke geleding. Ze komt ook voor in De
wilde jaren en Slapende honden. De hoofdpersonages zijn mensen die nostalgisch
zijn, die de erflast van hun kinderjaren meedragen en er niet van loskomen.
Datzelfde gevoel kwam ook al voor in ‘Zondaars en sterren’, een verhaal dat op
kerstavond speelt en waarin een zwangere vrouw en een ontslagen gevangene steeds
verder van mekaar verwijderd geraken.
Dat is nog jeugdwerk, dat van 1945 dateert. Daarin zit inderdaad de idee van naast
mekaar te leven en te denken: ieder is de gevangene van de eigen noden. Daar is de
idee al maar ik heb ze toen nog niet volledig kunnen uitwerken.
Er zit dus heel wat in van Piet van Aken.
De schrijver zit telkens voor een stuk in zijn personages. Ik doe wat ik kan om dat
niet te laten gevoelen en dat lukt me doorgaans ook wel. Maar dat komt toch wel
terug in elk boek: het besef tussen twee sociale lagen te zweven. Westerlinck heeft
dat scherpzinnig aangevoeld toen hij zegde dat ik nog steeds de mentaliteit van een
steenbakker heb.
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‘Het begeren’ (1952) heeft als inspiratiebron de opkomst van het socialisme. Maar
het lijkt ook een soort doorbreken van de eenzaamheid. Balten Reussens is een brutale
primair, primair in zijn denken en hartstochten. Maar door een vrouw, Maria, wordt
hij een sociaal strijder en een menselijk mens. Wat niet belet dat het een hard boek
is.
Wat ik met die roman heb willen betogen, is dat je geen mensen kunt aanspreken als
je ze niet in hun primaire behoeften raakt. Balten is bezeten door de erotische hunker
naar zijn schoonzuster en via die passie kan hij bekeerd worden, kan hij zich
ontwikkelen tot een mens met begrip voor de noden van andere mensen.
‘Het begeren’ wordt beschouwd als een van uw, sterkste boeken, zelfs als het sterkste.
Maar u kreeg er toch wat kritiek op. Volgens sommigen zat er een te grote invloed
in van het hardgekookte Amerikaanse existentialisme. Bij sommige katholieken kwam
de erotiek dan weer hard aan.
Voor dat laatste moet je je terugdenken in de tijd: een boek waarin een man zijn
schoonzuster begeerde, was een verderfelijk boek. Er worden nu heel wat straffere
situaties aanvaard. Hoe dan ook, in Het begeren heb ik getracht de expressie te laten
samenvallen met het personage dat inderdaad een echte primair is - want de hele
geschiedenis wordt verteld door Balten. Ik heb geprobeerd dat op te vangen door
afwisselend de eerste en de tweede persoon te gebruiken - niet de derde want dan is
er het gevaar dat je weer te cerebraal wordt. Het is tenslotte een populistische manier:
het gewone volk spreekt zichzelf op die manier aan als het wil veralgemenen: ‘als
ge dat nagaat’, ‘als ge dat dan ziet gebeuren’, enz... Via deze formule heb ik
geprobeerd de gevoelens te verwoorden die buiten het expressievermogen van het
personage vallen. Volgens sommigen is me dat ook niet gelukt en zitten er nog te
veel brains in.
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Nu bent u al te bescheiden. Jan van Nijlen vond het een prachtig boek en om nog
een andere stem te laten horen, citeer ik Lissens die ‘Het begeren’ een markante
roman noemt ‘waarin landschap, liefde en sociale bewustwording van de
arbeidersklasse tot een geslaagd geheel zijn verenigd’.
Als men ‘Klinkaart’ (1954) zegt, heeft men zoveel gezegd als Piet van Aken. Hindert
het u niet dat u zo met een werk - al is het dan een bijzonder knappe novelle - wordt
geïdentificeerd?
De kritiek heeft mij eigenlijk gedwongen het meest van dit werk te houden en het
mijn beste werk te vinden. Dat is niet waar: voor een schrijver is vaak het beste
datgene waar hij mee bezig is. Waarmee ik niet heb gezegd dat ik Klinkaart niet
goed vind. Ik kan er niet veel fouten in ontdekken en dat heeft niet te maken met
talent: het is eenvoudig een ‘lucky punch’ geweest, een verhoopte meevaller. Het is
een mooi verhaal, opgebouwd met personages die ik als kind gekend heb en met
dingen die ik gezien en gehoord heb. Die slotscène met de sinaasappel b.v. heb ik
op de tram horen vertellen door een volksvrouw. Ze zei: ‘Appelsienen heb ik in mijn
kinderjaren niet gekend. De eerste appelsien die ik zag, heb ik zien drijven op de
Rupel en ik kon er niet bij.’ Met zulke opmerkingen stoffeer je iets. Het zijn
‘workpoints’ die je over dode punten en leegten heen helpen. Daarbij had ik het
voordeel dat het over een bedrijf gaat dat ik ken. Evenals de personages. Professor
Weisgerber, die de novelle uitvoerig en uitstekend ontleedde, stipt als enige zwakheid
aan dat het personage van de patroon te veel op dit van de kapitalist van de politieke
spotprenten lijkt. Nu heb ik dit personage, lijfelijk dan, letterlijk in woorden
geportretteerd naar een levend model. Trouwens, alle personages uit Klinkaart gaan
terug op bestaande modellen, behalve het kleine meisje dan.
Het is opvallend hoe het tere Kleintje verwant is met Horieneke uit ‘Lente’ van Stijn
Streuvels, en dat tot in het slot toe: beide
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nog kinderlijke meisjes worden door de werkbaas misbruikt en dat op hun eerste
werkdag.
In de literatuur en in de liefde is alles al gezegd en gedaan: alles is dus versleten en
toch wordt het elke keer weer nieuw. Nee, alle gekheid op een stokje: dat bewijst
dan dat mijn verwantschap met Streuvels nog groter is dan ik dacht. Ik heb Streuvels
niet persoonlijk gekend maar hoorde vaak zeggen dat hij net zo honkvast was als ik,
dat hij ook de literaire kliekjes schuwde, dat hij goede vrienden had maar dan niet
omwille van literaire servitudes. En ik hoorde ook dat hij indertijd een foto van
Maxim Gorki boven zijn schrijftafel had hangen.
Inderdaad, met een opdracht nog wel.
Wat me niet verwondert. Streuvels is vaak op een Vlaamse manier Russisch: sociaal
betrokken zonder pamflettaire bedoelingen. Kijk naar Het leven en de dood in den
ast, dat onvolprezen meesterwerk. Trouwens, ik heb altijd gezegd dat het beter is
beïnvloed te worden door een goed schrijver dan door een slecht.
Ik vermeld hier dan graag de waardering die Bernard Kemp heeft voor ‘Klinkaart’:
‘Het is Streuvels' “Lente”, maar in de wereld van “Het leven en de dood in den ast”.
Het sociaal realisme krijgt hier een zeldzame epische gestalte.’ Dat lijkt me toch een
machtig compliment.
Ja. En mooi gezegd...
‘Klinkaart’ bezorgde de stof voor onze eerste televisiefilm, die in 1956 werd gemaakt
door Paul Meyer en die toen indruk heeft gemaakt. Maar er is heibel mee geweest.
Omdat er censuur was. Het toneel waarin het meisje door de
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twee werkmakkers wordt geschoffeerd, moest eruit en is er ook uitgegaan. Toen men
de volledige film op het Festival van de Belgische film te Antwerpen wou vertonen
in november 1956, kwam er verzet van de directeur van de Vlaamse Televisie en
van de directeur-generaal van het N.I.R. Paul Meyer wilde zich daar niet bij
neerleggen en daar is al die deining van gekomen. Ik bezit in elk geval nog een
volledige versie.
U was er tevreden over?
Niet helemaal, omdat hij niet evenwichtig was. Het geldgebrek, het te kleine budget
heeft daar wat mee te maken. Er zijn overtollige scènes die eenvoudig werden
gerokken omdat men die meters film toch had gedraaid. De scène waar ze Tutti, het
achterlijk figuurtje, plagen, is b.v. veel te lang.
Onlangs was er sprake van dat u een nieuw scenario had voor een film.
U bedoelt de verfilming van mijn boek De wilde jaren, waarvan de jeugdmisdadigheid
of de misdadige nozemjeugd het thema is? Het was een filmproject van Patrick
Lebon. Nu moet ik zeggen dat er in 1962 in Nederland al een project was geweest
om dat boek te verfilmen, namelijk door Charles Huguenot van de Linden, een beter
filmer dan Lebon. Maar de Nederlandse Filmcommissie heeft diens project verworpen
omdat er - naar ze zegde - te gewaagde scènes in voorkwamen. Als je dan bedenkt
dat je enkele jaren later het bloot zó van het grote en kleine scherm kon scheppen!
Maar goed, de echte reden krijg je toch niet te horen. Nu zijn een boek en een film
natuurlijk geheel verschillende dingen met elk hun eigen taal. Om verfilmd te worden,
moet een boek in een geheel andere taal worden herschreven! Nu, het voorstel van
Lebon komt voor de Filmcommissie en in de notulen staat te lezen dat het project
wordt afgewezen omdat het om een verouderd boek gaat. Tussen
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haakjes: De loteling was dat natuurlijk niet. Daarbij werd ook nog gezegd dat het
scenario waardeloos en smakeloos was. Al goed. Maar van een waardeloos boek is
nog altijd een goed scenario te maken, net zoals het omgekeerde kan voorkomen.
Wie dat niet weet, kent geen snars van film en hoort niet in een filmcommissie thuis.
Het zonderlingste van de zaak is dan nog dit: de cineast heeft een royale toelage
gekregen om over hetzelfde gegeven een nieuw scenario te maken dat dan beter zou
zijn dan zijn eerste ‘waardeloze en smakeloze’ poging, want het zou zich niet baseren
op De wilde jaren, al zou het hetzelfde gegeven zijn. Het project heet in de notulen
trouwens nog altijd De wilde jaren. Als het ooit klaar komt, ben ik benieuwd welk
gezicht het zal trekken. Eigenlijk heb ik er nooit hoge verwachtingen van gehad,
want vrijwel elke verfilming is bij ons een artistiek fiasco. In elk geval niet om over
naar huis te schrijven.
Tot dan toe had u vooral inspiratie gevonden in het verleden, ook al waren het
algemeen menselijke gevoelens en passies die werden uitgebeeld. Met ‘De wilde
jaren’ (1958) schakelt u over naar de actualiteit. Is daar een reden voor?
Geen speciale. Ik ben dik tevreden als ik een onderwerp heb. Eigenlijk is het zo dat
het hoofdpersonage weer hetzelfde geval van vereenzaming is maar dan uitgespeeld
in een eigentijds kader. Bennie is een personage dat nergens thuishoort.
Ik herinner even aan het thema van dit boek dat een Amerikaans gangsterverhaal
werd genoemd. Er is de bendeleider van de nozems die Jackie heet en slim en
sadistisch is. Gus is de domme bruut die voor Jackie door een vuur gaat. En dan is
er Bennie, de jeugdvriend van Jackie. Deze Bennie doodt Gus omdat die een
twaalfjarig meisje heeft omgebracht. Kritiek op dit boek: tot in de dialoog is de
Amerikaanse inslag merkbaar en de erotische scènes zijn geforceerd.
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Ik kan in die kritiek inkomen. Toch moet ik zeggen dat ik de manier waarop het boek
werd geschreven, niet Amerikaans vind. Elk boek heeft zijn eigen vleugelslag
waarvoor de eerste zinnen bepalend zijn: ofwel is het breedsprakerig, ofwel is het
actief. De wilde jaren is een boek met uiterst trage vleugelslag, in de derde persoon
verteld, maar vanuit de personiële optiek van Bennie. De Amerikaanse stijl is
hardgekookt, die van mijn boek niet. Het is wel de clichésituatie van een Amerikaanse
gangsterfilm of een Franse roman policier, maar de manier van uitwerken is totaal
anders.
In verband met dit boek sprak Weisgerber van Dostojevski's ‘Schuld en boete’. In
die context valt het accent op de groei van het schuldgevoel van Bennie, die zich
uiteindelijk zelf bij de politie gaat aangeven.
Het schuldgevoel van Bennie is geen crimineel schuldgevoel. Hij lijdt omdat hij
zoveel afgevallen is: hij is zijn vader afgevallen, zijn dorp en zijn jeugd. De flashbacks
in zijn droom illustreren dat. Zijn niet-crimineel schuldgevoel vermengt zich met het
crimineel schuldgevoel dat hij van Jackie naar zich toe trekt. Het hele boek door is
zijn schuldgevoel dat van anderen. De vergeldingsmoord op Gus is voor hem een
bevrijding omdat hij dan eindelijk zelf handelt en zijn eigen criminele schuld kan
dragen.
U laat u in dat boek wel als een pessimist kennen.
Het is een piekerboek. Het gevolg is wel dat het boek niet zo beheerst en voldragen
is als ik het graag had gewild.
Schiller heeft Zwitserland beschreven zonder er ooit geweest te zijn. U schrijft een
Kongoroman alhoewel u nooit in Kongo bent geweest. De titel is ‘De nikkers’ (1959).
Dat heb ik gedaan aan de hand van een dossier dat ik in de
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vakbondsarchieven vond en dat een verslag bevatte van authentieke gebeurtenissen.
Ik had al vaker gespeeld met het idee om daar een boek over te schrijven, maar ik
wachtte op het goede moment: het was in die tijd traditie dat er elk jaar een paar
schrijvers op kosten van de staat naar Kongo mochten gaan. Ik heb een paar jaar op
mijn beurt gewacht maar heb ze niet gekregen. Ik wou dan toch het materiaal
gebruiken eer het te laat was want ik wist dat de boel op springen stond. Ik heb het
trouwens amper op tijd klaargekregen.
Het is een uitgesproken anti-kolonialistische roman met af en toe een antiklerikale
inslag. Maar toch schijnt de klemtoon te liggen op de persoonlijke menselijke
gevoelens van sympathie, liefde, haat die zich via de politiek ontladen.
Ik meen dat politiek wordt gemaakt op grond van primaire reacties, instincten,
begeerten. Politici zijn tenslotte ook mensen.
De figuren in dat boek zijn erg dubbelzinnig.
Meersman, de verteller, is een dubbelzinnige figuur: hij houdt van die zwarte vrouw
maar stuurt ze naar een strafkamp. Daarnaast bespeelt hij een zwarte militant om de
aanval van de gouverneur te neutraliseren. Ik heb wel een zwak voor dubbelzinnige
figuren. Elke mens is tenslotte een vat van tegenstellingen, wat een vorm van
dubbelzinnigheid is.
Jan Greshoff heeft u omwille van deze roman hard aangepakt.
Greshoff heeft de vergissing begaan de schrijver te identificeren met de ik-persoon.
Greshoff zat in Zuid-Afrika en was een voorstander van de apartheid maar dan op
een paternalistische manier. Hij nam het niet dat ik als socialist de zwarten uitmaakte
voor nikkers. ‘Ze zeggen mij dat Van Aken socialist is en hij spreekt op die manier.
Dan is hij een racist. Wij in Zuid-Afrika...’ Etc.
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Toen heeft de Nederlandse dichter en practical joker A. Marja zich kwaad gemaakt
en Greshoff verweten dat hij schrijver en personage verwarde. Greshoff heeft dat
dan toegegeven maar hij heeft zijn kritiek op het boek staande gehouden: volgens
hem had het geen artistieke waarde. Een mening die ik hem heb gegund.
Komt dan het boek ‘De verraders’ (1962) waarvan de titel best tussen
aanhalingstekens wordt geplaatst.
Het zou geïnspireerd zijn door het levenslot van Joris van Severen, de leider van
het Verdinaso, want tot in de details kloppen de feiten.
Duidelijke vraag dan: Heeft Joris van Severen model gestaan voor de
fascistenleider Boodt?
Het is niet te ontkennen dat Boodt dezelfde materiële weg gaat als de laatste weg die
Van Severen is gegaan. Maar ik heb getracht te achterhalen wat zo een figuur, de
leider dus van een sociale of politieke beweging, beweegt. Een ontleding van het
leiderschap dus: leider zijn getuigt van een besef van uitverkorenheid, van intellectuele
meerderheid. Boodt komt tot het besluit dat hij tekort schiet. Ik zeg ergens in dit boek
dat de enige volkomen integriteit alleen kan bestaan bij een machthebber die
voldoende jong sterft. Ik heb me vaak afgevraagd wat er van Jezus van Nazareth
geworden zou zijn als hij 80 jaar was geworden. De wereld dwingt tot compromissen.
Maar Van Severen heeft dus wel model gestaan.
Voor bijna al mijn personages heb ik modellen. Laten we zeggen dat hij model heeft
gestaan maar dat hij het niet is. Ik heb geprobeerd een antwoord te geven op de vraag:
Wat doet iemand in zo een positie? Hoe reageert hij, hoe verandert hij?
Boodt is van hetzelfde ras als Balten in ‘Het begeren’: beiden
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maken een ervaring door en met de hulp van een vrouw worden ze echter mens. Het
enige verschil tussen de twee is dat Balten een primair was en Boodt een intellectueel
is. Nu leek u altijd wat wantrouwig te staan tegenover de intellectueel maar dat
wantrouwen is in dit boek overwonnen.
Het is geen kwestie van wantrouwen maar van optiek. Hoe dan ook, in dit boek gaat
het over een complete intellectueel, die tenslotte zijn zelfbevestiging bevecht op een
manier die tegelijkertijd een voleinding en een beëindiging is, want hij sterft. Het is
minder de manier van leven die belangrijk is dan de manier van sterven.
Maar de laatste zin van het boek luidt: ‘Hij... wist dat hij zou leven’. Wijst dat op
een spiritualistische evolutie?
Ik zou zeggen: tot een besef van voleinding, tot een besef van martelaarschap, ja.
In ‘Met begeren’, in ‘De verraders’ en in ‘De nikkers’ wordt de slechte een goede!
Zit daar de droom van Piet van Aken in?
Behalve als de goeien de tijd van leven krijgen, want dan worden ze vaak slecht. Ja,
het is een droom als een droom het tegendeel is van een constatering.
Over ‘De onschuldige barbaren’ (1964) hebben we het al gehad. Het is eigenlijk een
grote humoristische dorpsroman. In dat boek echter is de detective-schrijver Piet
van Aken geboren. De jongen en zijn vriend Gijs zetten zich in om de moordenaar
van de jonge boerin te ontmaskeren.
Detective spelen is ook een manier om zich met de schuldvraag bezig te houden.
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De twee romans die dan komen, hebben een gelijkaardig thema: het is elke keer een
tocht naar het verleden.
De eerste heet ‘De jager, niet de prooi’ (1964) en door de titel zelf wordt al
duidelijk gemaakt dat het accent valt op de jager.
Die jager is Louis - ex-onderwijzer, ex-Koreastrijder - die de geheimzinnige dood
van zijn vrouw probeert op te klaren. Uiteindelijk blijkt dat hij met zichzelf in het
reine probeert te komen. Het is een korte roman maar sterk gebouwd, met suggestieve
flash-backs en soms iets van een thriller.
Dan toch eerder van een emotionele thriller, want het verhaal is mager als intrige en
wordt beperkt tot enkele bezoeken. Het zit eigenlijk meer in de zaken die verzwegen
worden of die niet beantwoord worden. Het boek is omzeggens een kleine anthologie
van jeugdherinneringen, en dat geldt zowel voor de personages als voor bepaalde
decors, bepaalde gebeurtenissen, als b.v. in de smidse, de paardenslagerij, de wijk
van de woonschepen. De werkingswijze van een detective is op zoek gaan naar de
waarheid, die hier samenvalt met de schuld.
Ook in ‘Slapende honden’ tracht Jean Absilis te ontraadselen wie in zijn verzetsgroep
de verrader is geweest. Hij komt tot de ontdekking dat het Mady is geweest, zijn eigen
vrouw, die vroeger de verloofde is geweest van de omgekomen Claude.
Het besluit van heel het onderzoek is: het is beter geen slapende honden wakker
te maken. Wat voorbij is, moeten we aanvaarden. Is dat het standpunt van Piet van
Aken?
Ik heb geprobeerd te illustreren dat de tijd alles verandert. De fout van Absilis is niet
zozeer dat hij gaat zoeken, zijn fout is dat hij terug wil gaan in de tijd. Hij wil het
invreten van de tijd tegengaan en dat kan nu eenmaal niet. Ook hier bestaat de intrige
alleen uit enkele bezoeken maar in elk bezoek wordt hij geconfronteerd met de
onzinnigheid van wat hij doet. Elke fi-
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guur is compleet veranderd en zegt het hem op zijn eigen manier. De slapende honden
zijn het verleden en je kunt het verleden niet meer actualiseren. Zoals TV-kok John
Bultinck te zijner tijd zegde, plaatst elk van de ontmoetingen van het hoofdpersonage
(en de lezer) zich op een drievoudig niveau: ‘De opwelling van herinneringsbeelden,
de herziening van zijn vroegere ervaringen, kennis, oordelen aan de hand van wat
hij broksgewijs over dit verleden te weten komt en tenslotte de verbijsterende ervaring
van het weerzien van mensen na het invretend werk van de tijd. Het over elkaar
schuiven van deze drie ervaringsstoepen veroorzaakt verwarring, beklemming, ruïne,
grondverschuivingen in het bewustzijn.’
In 1966 publiceert u twee novellen: ‘Grut’ en ‘De mooie zomer van 40’. Het gaat
weer over de jeugd en de oorlog, twee motieven die u niet los schijnen te laten. ‘Grut’
betekent klein grut en dat is een groepje pubers. Maar het is vooral het verhaal van
de veertienjarige Bliek die in de bevrijdingsdagen op één dag volwassen wordt.
Het is vooral het te lijf gaan van jeugdherinneringen en van eigen problematiek, die
gepaard gaat met het ontgroeien aan de jeugd. De oorlog valt er toevallig mee samen.
Ik heb een zeer luie verbeelding: die herinneringen dateren van lang voor de oorlog
maar de recentere oorlogservaringen dienen om het verhaal een beetje vlees te geven,
om de worsten wat te vullen, zoals Maurice Gilliams het ooit heeft gezegd.
Maar uit ‘De mooie zomer van 40’ is de oorlog toch niet weg te denken.
Hier is de oorlog inderdaad substantieel. Het verhaal speelt op dubbel plan: er is de
idyllische sfeer, de zwerftocht door de zomerse natuur waarin de grootvader zijn
kleinzoon inwijdt in al wat de natuur mooi en boeiend maakt, en daartegenover staat
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dan de sfeer van gewelddadigheid: de grootvader heeft uit de eerste wereldoorlog
een sterke haat overgehouden voor de Duitsers en nu ze er weer zijn, vermoordt hij
een weerloze Duitse vliegenier maar het is of dat geweld elders gebeurt. De
gewelddadigheid zit achter de woorden.
Zoals in Klinkaart is het kind zich van niets bewust. Voor de grootvader, de
volwassene, gebeurt er iets groots: hij ontlaadt al wat zolang in hem zat opgekropt.
Maar het kind merkt het niet eens.
‘Agenda van een heidens lezer’ of van ‘een kuieraar op het literair boulevard’, zoals
u het ergens anders zegt, verscheen in 1967. We zijn nu in 1978.
Of ik nog schrijf, is de vraag? Ik heb nog geschreven, vingeroefeningen die in Dietsche
Warande en Belfort zijn verschenen. Fragmenten uit wat ik de Goddemaer-cyclus
noem. Maar ik had me eigenlijk wat geforceerd in de jaren 60 en toen heb ik de
theorie van Teirlinck toegepast die aanraadde bijtijds het schrijfritme te breken. Ik
raak niet in paniek. Ik schrijf nog altijd. Valt het mee, des te beter; bevalt het me
niet, dan laat ik het liggen.
U hebt eigenlijk nooit te klagen gehad over een gebrek aan erkenning of waardering.
Helemaal niet. Integendeel zelfs. Ik heb dat in de 60-er jaren ook aan enkele van die
ongeduldige knapen gezegd. Mijn generatie heeft omzeggens geprofiteerd van de
oorlogstoestand, de vreemde schrijvers waren toen niet bereikbaar en zo werd de
produktie van eigen bodem stukgelezen. We hebben toen een beetje de toestand
gekend van de Scandinavische landen, die in hoofdzaak aangewezen waren op eigen
produktie. Het feit dat tijdens de oorlog de volksuitgaven zo goed verkochten, heeft
de uitgevers beïnvloed en ze hebben dan ook minder strenge normen aangelegd voor
debutanten. Nu zijn er zoveel meer jongeren
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die een academische vorming hebben gekregen en de concurrentie is dan ook veel
groter. Wij werden in onze tijd met vlag en wimpel binnengehaald. Ook Louis Paul
Boon is nooit miskend geweest, wat men daarover ook moge zeggen. Er is van
katholieke kant wel reserve geweest tegen de geest van ons werk, maar dat was in
die tijd noch normaal? Men hoeft er maar op na te lezen wat b.v. jongens als Michiels
en De Roover in het neo-fascistische tijdschrift Golfslag uitkraamden om eens
smakelijk te lachen. Onze romans werden veroordeeld op morele gronden, maar er
werd zelden of nooit gezegd dat ze literair minderwaardig waren. Daisne, Boon,
Lampo en Van Aken vormen een generatie die zich tijdens de oorlog heeft
geaffirmeerd, en ik geloof wel dat ze haar plaats heeft in de evolutie van de Vlaamse
literatuur.
U werd vertaald. In welke talen het meest?
Het begeren in het Duits, via Zwitserland. Deze roman werd ook in het Spaans
vertaald, maar mocht niet verschijnen van de Franco-censoren, omdat die niet van
stakingen wilden horen. De nikkers is vertaald in het Bulgaars, het Noors en het
Zweeds. Slapende honden in het Georgisch en Oekraïens. En dan natuurlijk kleiner
werk in anthologieën, maar dat is dan promotiewerk van het ministerie geweest en
hoeft dus niet mee te tellen.
U bent in de literatuur altijd uw eigen weg gegaan en u hebt de reputatie dat u zich
als socialist ook onafhankelijk opstelt.
Ik behoor inderdaad tot geen enkele literaire groep. Ik ben een beetje zoals mijn
personages: ik voel me nergens volledig thuis. Wat de partij betreft, behoor ik niet
tot de modernen, ik ben eerder, als Jos van Eynde, een gevoelssocialist. Er wordt
vaak gezegd dat het gedwongen literatuuronderricht de beste manier is om de mensen
de lust tot lezen te doen vergaan. Dat kon ook gelden voor de politiek. Omdat mijn
vader een van de stichters
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van de Coöperatieve Maatschappij van het Volkshuis was, en ook nog
gemeenteraadslid, was het logisch dat wij op de barricaden stonden. Ik ben sedert
mijn vijftiende gesyndikeerd, dat maakt dus al ruim 43 jaar, wat weinige ministers
of bondsleiders op mijn leeftijd kunnen zeggen. En sedert mijn tiende was ik actief
in de plaatselijke politieke jeugdbewegingen. Als atheneumstudent schreef en
regisseerde ik politieke revues om de kas te spekken. Ik moest naar Boom gaan om
lid te kunnen worden van een turnkring. Ik moest ook bugel spelen in de harmonie
(terwijl ik dolgraag trompet zou hebben gespeeld, wegens de jazzmogelijkheden,
maar daar waren meer dan voldoende liefhebbers voor), met mijn vader als tuba en
mijn broer als alto. Dus de hele tijd als kleine basismilitant. Om het in
steenbakkerstaaltje te zeggen: ik trok de kar maar zat er nooit op.
Dat alles maakt dat ik niet zo erg voel voor disciplines die worden opgelegd door
mensen die, meen ik, niet meer socialistisch voelen dan ik dat doe. Voor mij is
socialisme een zaak van gevoel, niet van beredenering. Maar dat strookt natuurlijk
niet met de tijdsmode. In de literatuur stellen de neo-academici ook dat het boek
geen ziel meer heeft. Dat het in hoofdzaak dient om rationeel te lijf te worden gegaan.
Ik meen dat, zowel wat de literatuur als wat de politiek betreft, de intellectuele
bovenlaag, die toch een minderheid uitmaakt, overschat wordt. Wat normaal is, omdat
ze mee aan de bronnen van de besluitvorming zit. Maar ik vind dat het anders kan.
Een overtuiging is minder een zaak van ratio dan van emoties.
Er zijn veel dingen die u dwars zitten, en u neemt nooit een blad voor de mond om
te zeggen wat u erover denkt. Maar vooral het arrivisme zit u hoog.
Dat is een kwaal die zich het sterkst manifesteert in de literatuur en de politiek. Ik
ben er inderdaad allergisch voor. Als ik ergens voel dat de eerlijkheid tekort wordt
gedaan, steiger ik. Ik doe het zelfs dikwijls voorbarig en zelfs ten onrechte, zodat ik
soms
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goede vrienden kwets. Maar ik kan het niet verhelpen: ik gruw van berekend
arrivisme.
Engagement is ook niet direct een woord dat u geestdriftig maakt.
Wat is dat? Het is een groot woord voor de simpele betrokkenheid met wat rondom
u gebeurt. De vergissing is engagement uitsluitend te identificeren met linksheid.
Dat is fout. Je kunt ook rechts geëngageerd zijn. Elke schrijver is in wezen
geëngageerd want wat men is, is al engagement. Een politieke overtuiging is slechts
een smalle geleding naar het volle leven. Betrokken zijn bij simpele levensuitingen
is ook engagement.
U bent een verwoed lezer. Als u naar het klassieke eiland zou moeten, welke boeken
neemt u dan mee? Maximum vijf.
Zeker Oorlog en vrede van Tolstoj. Van Thomas Mann De toverberg. Van Günther
Grass De blikken trommel. Van Dostojevski moet ik toch ook iets meenemen. Schuld
en boete? Liever toch De gebroeders Karamazov, dat is rijker. En dan zou ik aarzelen
tussen Dickens, Böll en Dashiell Hammett. Maar ik zou dan toch Dickens nemen,
David Copperfield veroudert voor mij niet.
En van eigen werk? Twee dan.
Zeker Klinkaart niet, want dat ken ik praktisch van buiten. Slapende honden en De
onschuldige barbaren misschien. Maar zeker mijn Goddemaer-cyclus, om hem daar
verder af te maken.
U hebt harde boeken geschreven. Wat is voor u persoonlijk het geluk?
Een gemakkelijke vraag. Voor de ene helft de eigen gemoedsrust
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en voor de andere helft het gelukkig weten van hen van wie je houdt. Ik stel mijn
gemoedsrust boven mijn ambitie. Ambitie kun je nooit helemaal wegcijferen maar
je mag je er niet door laten beheersen.
Uitzending: 30 juni 1978. Een tweede deel werd uitgezonden op 28 juli 1978 onder
de titel Van Klinkaart tot Grut.

Joos Florquin, Ten huize van... 15

84

Johan-Mark Elsing
Kappelenring 42b, 3032 Hinterkapellen (Be)-(Zwitserland)
Wie Bern in Zwitserland aandoet, houdt de traditie in ere en gaat kijken naar de beren
in de kuil.
De naam van de stad werd vroeger ten onrechte in verband gebracht met het Duitse
woord Bär.
Zo komt het dat er een gaande beer voorkomt in het wapen van de stad en dat in
het centrum, aan de oever van de Aare, op kosten van de stad beren worden gehouden.
De federale stad Bern is de zetel van de Zwitserse regering en het Parlement houdt
zitting in het Bundeshaus.
Op de markt is het altijd druk, niet alleen omdat er veel cafés zijn en omdat er
bloemen worden verkocht, maar ook omdat het schaakspel er op grote schaal in het
openbaar wordt bedreven.
Typisch voor de oude wijken zijn de straten met hun arcaden, die hier Lauben
worden genoemd. Ze beschermen de wandelaar bij het winkelen zowel tegen de zon
als tegen de regen.
De zin voor traditie spreekt uit de gevels van de gebouwen, die beschermd zijn,
ook al treft men achter hun muren de modernste kantoren en winkels aan.
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Het mooiste gezicht op de laat-gotische Sint-Vincentiuskathedraal of het Münster
krijgt de bezoeker op de brug over de Aare, vlakbij het casino.
Op het einde van de hoofdstraat staat de curieuze Zeitglockenturm, die op de
uurslag een heel kijkspel heeft te bieden.
Karakteristiek zijn ook de fonteinen, waarop telkens een beeld op de uitkijk staat.
Indrukwekkend en uitgestrekt is het station dat beschouwd wordt als het modernste
van Europa.
Het politiecorps van deze stad van ambtenaren, bedienden en handelaars telt een
groot aantal vrouwen. Het is dan ook een hupse agente in een rood manteltje die
onverstoorbaar het verkeer regelt.
Als men deze stad en haar 168.000 inwoners verlaat, rijdt men na tien minuten
doorheen prachtige bossen.
Op zes kilometer ligt Hinterkappelen en het is in een huis van de moderne
nederzetting dat wij vandaag op bezoek zijn.
*
U draait de moderne wereld de rug toe.
Die blokdozenconstructies zijn inderdaad niet zo fraai. Maar wij hebben het geluk
gehad in dit gebouw een flat te kunnen kopen en ook dit dakterras, dat uitzicht biedt
op een nog ongerept stuk natuur. Daar rechts ligt het schilderachtige dorpje Wohlen
en vlak voor ons een meer, de Wohlensee. Dat uitzicht kunnen ze ons dus nooit
afnemen. Ginder links ligt een gehucht van Wohlen dat mij altijd aan Breugel doet
denken en dus aan Vlaanderen.
Zou dat heimwee betekenen?
Ik heb er geen naam voor. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en ben hier helemaal
ingeburgerd. Ik ben dus zeker niet ongelukkig,
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integendeel. Ik voel me ook nog fit en kan mij in het schrijven uitleven. Dat doe ik
nog altijd in het Nederlands. Maar ik ga min of meer geregeld naar Vlaanderen en
dat is niet zo moeilijk: ik rijd hier vlakbij de autoweg op en kan die blijven volgen
tot in Antwerpen. Wel sla ik altijd eerder af, want mijn eerste bezoek is altijd voor
Tessenderlo, waar ik nog familie heb. Als ik dan ergens aan een Vlaams café stop
om iets te drinken en ik zeg: ‘Madame, geef me eens een pint’, dan heb ik een sensatie
die ik hier niet kan hebben. Dan ben ik thuis en zeg ik iets dat ik in geen enkele
andere taal van de wereld op die manier kan zeggen en dat ik ook op geen andere
plaats in de wereld op die manier kan zeggen, want het zou dezelfde resonantie niet
hebben. Is dat heimwee? Het is thuis zijn.
Hoelang woont u al in Zwitserland?
Dat zal gauw dertig jaar zijn. Genoeg om in het vaderland buiten de circulatie te
raken.
Dat is alleszins overdreven want de naam van de romanschrijver Elsing is er zeker
niet onbekend. En ook de naam Demers klinkt er niet vreemd. Hoe zit dat in elkaar
met die namen, want u hebt nog een derde!
Op de burgerlijke stand sta ik ingeschreven als Frans Deckers. Toen ik begon te
schrijven - en dat was in mijn vroege atheneumtijd -, vond mijn leraar dat iemand
die aan literatuur deed dat onder een schuilnaam moest doen. Ik heb niet ver gezocht:
door Diest stroomt de Demer en het werd dus Frans Demers. Na de oorlog werd ik
door de omstandigheden verplicht een ander pseudoniem te kiezen. Ik zat toen lelijk
in de put, maar wilde mij toch niet gewonnen geven. Als zovele anderen zat ik in
een hel, maar ik wou tot elke prijs opnieuw beginnen te zingen. In de hel zingen, een
hel-zinger, en ik heb er dan maar Elsing van gemaakt.
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Drie namen die een levensgeschiedenis dekken. Laten we de stroom eens opvaren.
U bent dus al zeer jong begonnen met schrijven.
Van als ik maar goed de pen kon hanteren. Dat moet al begonnen zijn toen ik maar
goed tien jaar was. Ik kon dan voor het venster gaan zitten om een onweer te
beschrijven. Toen ik nog geen zestien was, heb ik het al met toneel geprobeerd; een
hartroerend drama dat natuurlijk een liefdesdrama was: een jongen wordt blind en
maakt het uit met zijn meisje zonder haar iets te zeggen van de kwaal die hem
onverwacht heeft getroffen. Als ze afscheid komt nemen, loopt hij tegen een meubel
en verraadt zich daardoor.
Dan is er nog een drama in één bedrijf geweest. Ik weet er alleen nog van dat er
iemand in voorkomt die op sterven ligt en dat er een dokter bij te pas moest komen.
De algemene repetitie had plaats in een zaaltje boven een café en toen de dokter
opkwam, kreeg hij de rol van het voorgordijn op het hoofd. Het heeft niet veel
gescheeld of er moest een echte dokter bij gehaald worden.
U kreeg uw stukken dan al wel vroeg opgevoerd.
Wij hadden in het atheneum een studiekring die Recht door zee heette. Die
organiseerde soms feestavonden en inviteerde dan een spreker. De dag dat Alice
Nahon kwam spreken, werd ook mijn eenakter opgevoerd. U weet dat Alice Nahon
ziekelijk was, maar als ze zich dan weer een tijd goed voelde, werd ze veel gevraagd
voor lezingen.
Ze verbleef ook vaak in de streek daar om te rusten.
Ja, in Tessenderlo, dat was in die tijd een kuuroord voor longpatiënten. Nu is de
Kempenlucht er kapotgemaakt door de chemische fabrieken. Liske Nahon had zich
erg populair ge-
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maakt met de gevoelige gedichten van haar bundels Op zachte vooizekens en
Vondelingskens. Ik ben achteraf goed bevriend met haar geraakt, al was ze een stuk
ouder dan ik: zij was van 1896 en ik ben van 1905. Ze kwam me vaak bezoeken
thuis, in het eenvoudige huis van mijn ouders, - mijn vader was horlogemaker. We
hebben ook veel wandelingen gemaakt in de heide van Tessenderlo.
Tessenderlo was ook het geboortedorp van Minus van Looi. Was die niet van haar
generatie?
Die was nog iets ouder, van 1892 geloof ik. Maar ik heb hem ook nog gekend. Mijn
vader bezat zijn eerste boekje, het verhaal Balrozeken. Met vader ben ik hem op een
goeie dag gaan bezoeken in Lo. Toen we bij hem binnenkwamen, zat hij, zoals het
een kleermaker past, met de benen onder zich geplooid op een tafel aan een kostuum
te naaien en heel het gesprek is hij blijven doorwerken. Minus van Looi was een
goed volksschrijver, een man die kon vertellen.
En die inderdaad een paar goeie volksromans heeft geschreven. Ik heb ze indertijd
nog met plezier gelezen. Maar nu zijn ze wel vergeten, vrees ik.
Hij is inderdaad en ten onrechte in het vergeetboek geraakt. Dat weet ik van zijn
weduwe die nu nog altijd woont in het huisje waar ze zoveel jaren met Minus heeft
doorgebracht. Door aangetrouwde familie ben ik nog een beetje verwant met haar
geraakt.
En dat vergeten zijn moet ik toch wel een beetje relativeren. In Limburg is hij het
niet. Toen ik in mei van dit jaar op een zondag toevallig in Lo verbleef, had daar een
Van Looiviering plaats ter herinnering aan zijn overlijdensdag 25 jaar geleden, in
1952. Daar werd een gedenkplaat aan de gevel van zijn huis ingewijd en er had op
het stadhuis een druk bijgewoonde academische
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zitting plaats waarop heel wat prominenten aanwezig waren, o.m. Roppe, de
gouverneur van Limburg. En bij die gelegenheid verscheen er ook een herdruk van
zijn roman Koolputtersvolk.
We zijn op de Limburgse toer geraakt waar we in Diest moesten zijn, dat nog Brabant
is. We hadden het over de opvoering van uw eerste stuk. Was dat eigenlijk een succes?
Jawel, en voor mij was dat des te belangrijker daar ik de hoofdrol speelde. Een leraar
schreef daarover een verslag in de schoolkrant, die wij hadden gesticht en die elke
maand verscheen. Hij meende dat ik een dubbel talent bezat: dat van speler en
schrijver. Voor een jongen van 15 jaar was dat natuurlijk een hele aanmoediging.
En hebt u volhard?
Niet direct voor het toneel. Ik was redactiesecretaris van dat maandblad dat ook Recht
door zee heette: op de groene kaft stond de boeg van een schip. Ik moest dat blad
nog al eens vullen en als er te veel tekst was van mijn hoofdpseudoniem Frans Demers,
dan gebruikte ik nog een stel andere schuilnamen.
Via dat blad nu ben ik in contact gekomen met Felix Timmermans, die toen met
Pallieter zijn glorietijd kende. Ik publiceerde in Recht door zee het begin van een
verhaal dat Riebes als titel had en dat zich afspeelde op het begijnhof van Diest, een
parel van een begijnhof. Het verhaal was natuurlijk in de trant van Pallieter. Ik
stuurde dit verhaaltje naar Lier en vroeg aan Timmermans of hij mij wou zeggen wat
hij ervan dacht. En de Fé gewaardigde zich mij te antwoorden: ik moest in mijn proza
trachten ‘persoonlijk’ te zijn. Maar ik kreeg meer dan ik had gevraagd. In datzelfde
nummer stonden een paar gedichten van mij, o.m. Er komt bijtijds een duif. En
daarover schreef hij: ‘Als gij, gij die nog zo jong zijt, uw kunst met uw jaren laat
meegroeien en wassen, dan zullen er vele ogen zich naar Diest
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wenden.’ Die dag was ik natuurlijk de koning te rijk.
U hebt die gedichten ook uitgegeven, heb ik gezien.
Jawel, twee bundels. De eerste, Dwaallichtjes, verscheen in 1922 met een inleidend
woord van August Cuppens, die toen pastoor was in Loksbergen en in Vlaanderen
bekendheid bezat als priester-dichter.
U roept met uw naam een hele vergeten wereld op. Cuppens was ook bekend als
flamingant en als artistiek animator, bij wie vele Vlaamse kunstenaars vaak te gast
waren. Hij was ook de promotor van het Vlaamse lied. U had niet te klagen over uw
peters! Was uw bundel een succes?
Er kwamen enkele goede besprekingen. Vooral die van Johan de Maegt in Het Laatste
Nieuws was belangrijk: ze was niet alleen lovend maar ze verscheen met de foto van
de dichter en dat betekende heel wat, want Het Laatste Nieuws was niet alleen het
lijfblad van mijn vader maar ook de meest gelezen krant in Diest. Ik was ineens
lokaal beroemd en kreeg meteen bij vrienden en kennissen de bijnaam ‘de poëet’.
U bent wel van liberalen huize.
Mijn vader was een vurig liberaal. Hij was ook flamingant maar eerder lauw, en
zoals meer Vlaamse liberalen in die tijd, voelde hij Belgisch. Ik heb met hem
daaromtrent al vroeg een incident gehad. In Halen, een dorpje dat op een goed uur
gaans van Diest ligt, werd in augustus 1914 een grote slag geleverd tussen een
Ulanenafdeling en het Belgisch leger. Men heeft dat gevecht ‘De slag der zilveren
helmen’ genoemd, omdat er na afloop zowat 3000 Duitse helmen werden geraapt
van het typische soort dat de beruchte Ulanen droegen: een tschapka, een soort helm
met vierkantig bovenvlak waarvan een gedeelte verzilverd was.
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Vandaar de naam. Er bestaat in Halen trouwens nog een museum dat aan deze
gebeurtenis is gewijd.
Na de oorlog werd daar een monument voor opgericht dat met veel plechtigheid
werd ingewijd: pastoor Cuppens heeft daar nog een groot gedicht aan gewijd. Koning
Albert zelf kwam de plechtigheid opluisteren en ik stond met vader op de eerste rij
om de stoet te zien voorbijgaan. Toen de koning voorbijkwam, riep mijn vader
geestdriftig ‘Leve de koning!’, maar ik bleef daar onbewogen staan met de handen
in de broekzakken en de pet op het hoofd. Toen mijn vader dat zag, gaf hij mij een
draai om de oren zodat mijn klakske tot voor de voeten van zijne majesteit rolde.
Waarom deze contestatie?
Omdat ik tegen de koning was.
Hoe oud was u toen?
Ik ben geboren in 1905 en het moet na 1918 gebeurd zijn. Dus 13 jaar. Ik was tegen
de koning omdat hij regeerde over een land waarin de Vlamingen werden onderdrukt.
U was wel een bijzonder jonge contestant. Wie had van u een flamingant gemaakt?
Dat was gegroeid zonder dat je zelf wist vanwaar het precies kwam. Of liever: vele
ervaringen brachten je tot die overtuiging. Van huize uit heb ik het zeker niet.
Misschien is Conscience er wel voor iets tussen met de felle romantiek van De leeuw
van Vlaanderen. Als kind heb ik op een elfde juli ooit een klont aarde van een Vlaams
veld opgegeten!
Enkele tijd na dat geval in Halen, dat moet in 1922 zijn geweest, was ik in Brussel
bij een tante met vakantie. Ik weet niet meer hoe ik er de weg naar heb gevonden,
maar ik trok elke
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morgen naar het justitiepaleis om er het proces te volgen van Adiel Debeuckelaere,
die daar van activisme werd beschuldigd. Ik zou er nu geen verslag meer van uit
kunnen brengen, maar wat ik nog wel weet, is dat ik toen heb gedacht: wat een geluk
dat ik tijdens de oorlog te jong was of ik was er ook bij geweest!
Nochtans had ik geen interesse voor politiek en ik kende er ook niets van. Maar
ik was hevig flamingant geworden. Ik vermoed dat de sfeer van Diest daar ook wel
iets aan heeft gedaan. Ik had een vreselijke afkeer van franskiljons en die waren er
heel wat in Diest, het meest nog bij de liberalen. Wie een beetje geld bezat of een
lokale grootheid was, kakelde bij voorkeur Frans en ging op café in de Société de
Lecture of in het Hôtel du Progrès. Uit een soort sociale reactie stelden wij ons op
tegen deze mensen en vormden al gauw een kleine groep flaminganten. We werden
voor extremisten gedoodverfd en toen we dan onze taal nog min of meer fatsoenlijk
probeerden te spreken, werden we al gauw voor activisten uitgekreten.
In elk geval ben ik heel mijn leven flamingant gebleven en ben daar ook altijd
voor uitgekomen. Mijn Franssprekende vrienden in Kongo zeiden wel eens als ze
me zagen aankomen: ‘Attention, voilà notre caniche flamand!’
Niet lang geleden heb ik daar nog een goeie grap mee beleefd. Ik rijd natuurlijk
met een Zwitserse wagen en daarop staat naast het Zwitserse schildje een typische
Vlaamse leeuw op geluw veld. Nu had ik in Antwerpen een boodschap gedaan en
toen ik weer bij mijn auto kwam, stond daar een man woedend commentaar te leveren.
‘Ah nom de Dieu! Un Suisse avec un lion flamand. Ça c'est le comble. Oser s'occuper
de nos affaires!’ Bij het wegrijden heb ik aan de man vriendelijk gezegd: ‘Er zijn er
wel niet veel maar er zijn er! De complimenten van een Zwitserse Vlaming!’
Goed. We waren bij uw poëzie gebleven. U publiceerde gauw een tweede bundel in
1923.
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Zangen, een reeks liefdesgedichten die trouwens niet zo goed waren want ik had ze
veel te vlug afgewerkt. Het was trouwens ook het einde van mijn dichterlijke activiteit.
Ik was toen 17 jaar.
En de studie?
Daarmee was het toen niet zo briljant gesteld. Ik heb in die jaren een
Sturm-und-Drangperiode gekend met veel onzin. Buiten de literatuur en de liefde
bestond er op de wereld niets, met het gevolg dat de studie er onder leed. Ik ben van
de 4de Latijnse naar de moderne afdeling overgegaan, heb dan het atheneum
opgegeven om in Antwerpen in een katholieke normaalschool te gaan studeren voor
regent. Ik kon het daar in dat internaat niet harden en na een jaar ging ik naar Gent,
waar ik een jaar regentaat Germaanse heb gedaan. Maar ook dat vlotte niet zo goed.
Ik denk dat het eigenlijk daar begonnen is: uit een soort toestand van onvrede met
mezelf en de wereld is een verlangen geboren om weg te gaan, een drang om de
vrijheid te kennen en die was maar te vinden in vreemde landen. Vandaar mijn
interesse voor exotische literatuur. Ik constateerde dat Frankrijk en Engeland daarvan
heel wat te bieden hadden en dat wij in dat genre vrijwel niets bezaten. Wij hadden
enkele verhalen van Emiel van der Straeten en die waren dan nog in Soedan
gesitueerd. Voor onze eigen kolonie waren er alleen goed bedoelde en stichtelijke
verhalen van missionarissen.
Er bestond een waardevolle roman over Kongo en die was dan nog van de
Nederlander Henri van Booven, die in Afrika een jaar als journalist had verbleven.
Zijn roman Tropenwee is gesitueerd in Matadi en Boma en tekent pregnant de miserie
van de kolonist. Dat was een wereld die mij aantrok.
Daarbij was er mijn roeping van schrijver. Ik wist dat mijn gedichten geen echte
poëzie waren en ik wilde over wat anders schrijven dan over de gewone dingen die
ik rondom mij zag gebeuren. Die andere inspiratie kon ik wellicht vinden in het
geheimzinnige Afrika.
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In elk geval weigerde ik verder te studeren en mijn goede vader legde zich daar ook
bij neer. Hij was mijn eerste bewonderaar en is het ook tot het einde gebleven. Hij
was veel te goed, veel te lief. In plaats van mij af en toe een schop onder mijn broek
te geven, vond hij alles goed wat ik wilde ondernemen.
Ik had toen ook al wat in tijdschriften gepubliceerd, vooral in het letterkundige
Zondagsblad van De Schelde, waarvan de Antwerpse dichter Pol de Mont de leiding
had. De Schelde was toen het orgaan van de Vlaamse nationalisten en Pol de Mont,
die na de eerste wereldoorlog ontslagen werd als directeur van het Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen, was er hoofdredacteur van geworden. Dat heeft maar
een tijd geduurd en toen ik hem leerde kennen, hield hij zich nog alleen bezig met
het zondags letterkundig bijblad. Hij is mijn vriend en beschermer geworden. Door
zijn toedoen wierf De Schelde mij aan als journalist. Ik was toen 19.
Ik verbleef dan in Antwerpen en woonde in de buurt van de Schelde, de rivier dan,
en dat maakte mijn verlangen naar de vertes nog erger: het komen en gaan van de
schepen op de Schelde maakte mij ziek. Ik moest eruit. De enige uitweg bleek de
koloniale school in Brussel te zijn, omdat ik dan ambtenaar kon worden van de
administratie in Belgisch-Kongo. Na mijn militaire dienst heb ik dan ook het vereiste
examen afgelegd en met goed gevolg. Dat was in 1926.
Er was dan nog een andere vraag die me onrustig maakte. Kon ik wel schrijven?
Het duurde nog enige tijd eer ik naar Afrika kon vertrekken en die heb ik gebruikt
om een reeks schetsen te schrijven over een klein, oud stadje en de eigenaardige
typen die daar leefden. Het stadje was natuurlijk Diest en heel wat stof werd mij
gedeeltelijk geïnspireerd door mijn vader. Verschillende van die verhalen verschenen
in De Vlaamse Gids en in Elsevier, dat toen onder de leiding van Herman Robbers
een toonaangevend Nederlands literair maandblad was. Ik heb die schetsen later
gebundeld in een boek onder de titel Van 't klein stedeke. Het verscheen met een
kleurige omslagtekening van
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Felix Timmermans, voorstellend: Lange Gabriël, een Lievevrouwebeeldje groetend.
Vanzelfsprekend was er weer invloed van Timmermans; ook wel, maar in mindere
mate, van Antoon Thiry en Ernest Claes. De kritiek was positief. De criticus van Het
Laatste Nieuws loofde mijn vertellersgaven, maar vond dat mijn personages nog
geen diepe ziel hadden. Die moesten ze inderdaad nog krijgen.
*
Het is een vaste gewoonte van Johan-Mark Elsing elke dag minstens twintig minuten
te zwemmen.
Dat doet hij in de kelderruimte waar een zwembad is dat toebehoort aan de dertig
eigenaars van het flatgebouw.
Een wet van Meden en Perzen is voor hem ook: een keer per week sauna. Ook
voor dat Finse heteluchtbad is er gelegenheid in de kelder.
Tot de geregelde lichaamsoefeningen behoren nog fietsen en boswandelingen.
Kan dat in de winter soms niet, dan oefent de gastheer op zijn kamerfiets.
*
U hebt een reputatie als toneelschrijver en wel als schrijver van koloniaal toneel. Is
die roeping zo ineens opgekomen toen u in Kongo kwam?
Zo vlot is het toch niet gegaan. Zoals ik al zei, heeft het toneel van in mijn jeugdjaren
veel voor mij betekend, omdat ik als leerling al een paar stukken had geschreven.
Van belang was ook dat ik geregeld naar toneel ging zien. Als kind namelijk woonde
ik in Diest met mijn ouders alle toneelopvoeringen bij van de plaatselijke
liefhebberskringen. Het moet zeer primitief toneel zijn geweest, zowel wat de
vertolkingen als wat de stukken
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betreft - de tijd van Nestor de Tière, Hendrik van Peene en de draken. Maar tijdens
de eerste wereldoorlog kregen we dan om de week een Vlaams beroepsgezelschap
op bezoek - dat was de groep van Adolf Clauwaert - en dat bracht naast operetten
ook betere toneelspeelkunst en betere stukken, zelfs Ibsen en Strindberg. Zoals
destijds gebruikelijk was, werden de pauzes opgeluisterd met passende muziek,
uitgevoerd door een orkestje: een klavier, een paar violen en een cello. Die muziek
vulde de tijd tussen de bedrijven. Als kind kon ik daar fel ontroerd bij zitten, levend
in het ene bedrijf, wachtend op het volgende. Het mooiste wat ik mij daarbij
voorstelde, was dat er niets hogers, verheveners kon zijn dan zoiets tot stand te
brengen: met het levende woord een verhaal, een gebeuren te vertellen, dat de
toehoorders of lezers zou ontroeren.
Kort na de oorlog van 14-18 kregen we dan geregeld het bezoek van dr. Oscar de
Gruyter met het Vlaamse Volkstoneel, zowel met modern als met klassiek theater.
Zijn Philoctetes maakte op mij zo'n geweldige indruk dat ik kort nadien - als vrij
opstel voor de school - op de tragedie van Sophocles een voorspel schreef in
alexandrijnen: Philoctetes op Lemnus.
Dr. Oscar de Gruyter was ook een groot declamator. Zijn Klokke Roeland maakte
op mij grote indruk en ik hoor hem nog altijd aanzetten:
‘Boven Gent rijst, eenzaam en grijs
't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden.’

Ik droomde ervan ook declamator te worden en liet mij in die tijd ook als dusdanig
gelden. Mijn lijfstuk was Oudejaarsavond, een groot gedicht van Willem Kloos dat
ik nog altijd kan citeren:
‘De klok gaat slaan
met droef misbaar
Het jaar is vergaan, Vaarwel, droef jaar!
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Het jaar is vergaan met zijn al te luide zangen,
van bittere spotzucht en ingehouden hoon.
Het jaar is vergaan en ik lig gevangen
genepen door gloeiend-hete smartetangen
Het jaar is vergaan,
Het jaar is vergaan,
Vergaan!’

Er zat muziek in dat gedicht, ritme en hartstocht, en het was zeer lang. Bij elke
gelegenheid, bij uitstapjes of studentenclubs, durfde ik op de planken springen om
het uit te galmen. En als mijn geheugen me al eens in de steek liet, dan fantaseerde
ik er maar tekst bij tot ik de draad weer had gevonden. Eigenaardig is nu wel dat ik
later, na de eenzaamheid die ik in Kongo kende, niets méér zou haten dan in het
openbaar op te moeten treden en dat is zo gebleven voor de rest van mijn leven.
Laten we dan naar Kongo oversteken. U bent 21 jaar, pas getrouwd en bezeten door
de drang literair iets te presteren.
Het is in de eerste plaats ‘leven’ geworden, de kennismaking met een heel andere
wereld, want naar Kongo vertrekken, was in die tijd - ik spreek over eind 1926 - nog
steeds voor de meeste Belgen een avontuur. Bij de meeste mensen gold toen nog
over het algemeen de overtuiging: wie naar Kongo gaat, weet niet meer van welk
hout pijlen maken of heeft iets op zijn kerfstok. Ik geloof dat, wat Diest betreft,
slechts een paar mannen het hadden aangedurfd uit te wijken naar het land onder de
evenaar: de ene deed het omdat hij ‘de schande van de familie’ was; de andere was,
toen hij terugkeerde, zo geel als een citroen en stierf spoedig aan een geheime
tropenziekte.
Maar voor u was het het avontuur waarvan u altijd gedroomd had.
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Er is avontuur en avontuur. In die tijd naar Kongo vertrekken in dienst van de staat,
vooral in de gewestelijke dienst - service territorial! - was inderdaad een fameus
avontuur. Om te beginnen wist je niet eens waar je zou terechtkomen in het
Kongogebied, dat 80 maal groter was dan België. En het reizen in die tijd! Het begon
in Antwerpen met een van de oude Kongoschepen, in mijn geval de ‘Thysville’. Die
bracht je in drie weken naar Boma, dat was toen nog de hoofdstad van
Belgisch-Kongo. Een obligaat beleefdheidsbezoek in de kantoren van de
gouverneur-generaal en dan maar verder reizen, richting Katanga, tot men ergens
een telegram zou krijgen met de aanduiding van zijn bestemming. Per schip dan
verder tot Matadi. Daar het amechtige treintje op dat Matadi verbond met Kinshasa
ofte Leopoldstad, - die spoorweg was nog aangelegd door niemand minder dan de
Boelamatari Henry Morton Stanley. - Boelamatari betekent ‘Rotsenbreker’: dat doen
springen van de rotsen had op het oude negervolk een grote indruk gemaakt, want
daarvoor werd dynamiet gebruikt. - Zonder deze spoorweg, zei Stanley, is de hele
Kongo geen penny waard. En hij had gelijk. In Kinshasa geen telegram. Dan met
een Kongoboot, een sternwheeler, de stroom op, veertien dagen lang tot Stanleystad.
Daar is de stroom versperd door de befaamde Stanleyfalls. Dus per trein naar het
100 km verder gelegen Ponthierstad. Dan weer 300 km boot tot Kindu. Van Kindu
350 km trein naar Niangwe. Van Niangwe weer 666 km boot tot Bukama. En daar
kreeg ik dan het telegram met de bestemming: het district van de Lulua! Een trein
van de in aanleg zijnde spoorweg naar Franquihaven aan de Kasaï bracht me van
Bukama naar Kamina... en daar zou maar pas het eigenlijke avontuur beginnen. Een
tocht per karavaan namelijk, die een paar weken zou duren, dwars door de wildernis,
als men tenminste de districtshoofdplaats wou bereiken. Maar zo ver geraakte ik niet.
Drie dagen na het vertrek uit Kamina werd ik tegengehouden in de hoofdstad van
het gewest Kinda, waar ik onder het gezag van de gewestbeheerder ofte administrateur
mijn stage zou doen. Zo luidde de instructie van
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de districtscommissaris van de Lulua, die regeerde over zes tot zeven gewesten.
Geheel de Katangaprovincie omvatte toen zeven districten en het centrale gezag, de
gouverneur, was gevestigd in Elisabethstad (dat nu weer zijn inlandse naam draagt,
namelijk Lubumbashi). Geheel het centrum yan Kinda zag eruit als een tuin, met
ananasstruiken, bloemen, mangobomen, agaveplanten en oranjebomen. Echt mooi.
Wat de blanke bevolking betreft, die omvatte twee families, die van de beheerder en
die van zijn assistent, en die waren ondergebracht in twee primitieve, met stro bedekte
huizen. En praktisch moest een van de twee blanken steeds onderweg zijn om zich
met de inlandse bevolking bezig te houden.
Dat was dan direct geen sinecuurtje!
O nee. Wel leven en nieuwe indrukken opdoen. Helemaal alleen in de wildernis
leven. Door het land trekken met een groepje zwarte broeders, die in uw dienst
stonden voor transport van tent en keukengerei en documenten. 's Avonds bij grote
vuren zitten en praten met de inlandse hoofden of bij maneschijn het volk zien dansen.
Onderzoeken hoe het met de bevolking gesteld was: de zieken verzorgen, de dorpen
inspecteren en de mensen een beetje hygiëne bijbrengen, ervoor zorgen dat er meer
velden (maniok, aardnoten, maïs) werden aangelegd en palmboomplantages (met
Elaeisnoten voor kostbare olie). En ervoor zorgen dat er wegen werden aangelegd of liever fatsoenlijke paden, van dorp tot dorp. En belastingen innen: van iedere
valide man een paar franken en daarvoor kreeg die dan een mooi aluminiumplaatje
met daarop de afbeelding van een plant, boom of dier, ieder embleem
overeenstemmend met een bepaald jaar. En je was ook nog gevangenisdirecteur en
rechter en gevangenisbewaarder. En het gebeurde wel eens meer dat je bij het appèl
vaststelde dat er een gevangene te veel was. Het onderzoek wees dan gewoonlijk uit
dat die met de anderen naar binnen was geslopen om mee te profiteren van de goeie
kost, want wat de
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gevangenen werd voorgeschoteld, was officieel voorgeschreven door staatshygiënisten
en omvatte o.m. zout en vlees, en olie en groente, ‘kostbaarheden’ die de inlander
niet iedere dag kreeg als hij voor zichzelf moest zorgen.
Voor de rest was je, als blanke, meestal alleen. Dat betekende een radicale breuk
met her leven in Europa: geen buren meer, geen collega's, geen auto's of treinen,
geen theater, geen bioscoop, geen radio en vanzelfsprekend geen televisie. Niks. De
zon- en feestdagen zagen er precies uit als de werkdagen. Het kon gebeuren, tijdens
het regenseizoen, dat je met de tent onderweg was en dat het twee dagen of meer aan
één stuk regende. Dan zat je gedurende drie dagen in je tent opgesloten! En o wee
als er niks was waar je je aan kon optrekken...
Goed, maar het waren allemaal nieuwe indrukken in een nieuwe wereld en daarvoor
wou u toch naar Centraal-Afrika.
Inderdaad, al is wat ik daar schetste maar één aspect van het leven in de tropen. Een
tweede leerde ik kennen toen ik werd overgeplaatst naar de districtshoofdplaats en
benoemd tot secretaris van het district Sandoa. Dat was een plaats met eindeloze
lanen, bezoomd met mangobomen en met vlak in de buurt de Lulua-rivier. In Sandoa
verbleef ook alleen staatspersoneel, op een paar factorijen na. Daar woonden zowat
twintig blanken: dat bracht dan een geheel andere sfeer mee, maar ook weer een die
niet te vergelijken was met het leven in Europa.
Mijn eerste termijn duurde drie jaar en in die tijd heb ik daar een hele evolutie
zien gebeuren. Aanvankelijk had je een ploeg zwarte mensen nodig, 20 à 30 man,
om te gaan winkelen. Je stuurde die met een eindeloze lijst naar Kamina. Ze kregen
daar het bestelde op hun rug geladen in kleine vrachten en moesten daarmee dan
terug naar hun uitgangspunt. Weken en weken bleven ze afwezig. Ook de poststukken
werden in zakken op mensenruggen getransporteerd. Maar voor de drie jaar om
waren reden er al auto's van Kamina naar Sandoa. Zo reden wij,
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toen wij na drie jaar voor zes maanden vakantie naar Europa vertrokken, per auto
naar Kamina en in plaats van dan het oude reisspel te herbeginnen: trein, boot, trein,
boot, trein, boot ging het direct per trein van Kamina naar Franquihaven, aan de
Kasaï, en vandaar, per schip, direct naar Leopoldstad. Wat betekende dat de spoorweg
Katanga-Beneden-Kongo was voltooid. Toen ik, bij het begin van mijn tweede
termijn, in Leopoldstad aankwam, waar dan de gouverneur-generaal was gevestigd,
werd mij als bestemming Elisabethstad in Katanga aangeduid en ik mocht van de
pas ingerichte vliegdienst gebruik maken. Dat betekende: in twee dagen van
Leopoldstad naar Elisabethstad! Zo vlug evolueerde alles. In Elisabethstad werd ik
tot secretaris van de gouverneur benoemd. Dat was toen kolonel Gaston Heenen, die
afkomstig was uit Hasselt en een zekere aanhankelijkheid had bewaard voor het
Vlaams, wat in die tijd een grote uitzondering was. In Elisabethstad verbleef ik ook
nog eens drie jaar en daar was de sfeer alweer helemaal anders: die van een relatief
grote stad met comfort, hotels, grote winkels, een cinema en heel wat bars.
Vanzelfsprekend waren ook de indrukken dan weer totaal anders.
Wat heeft eigenlijk het meest indruk op u gemaakt?
Het leven in het eenzame binnenland en de invloed daarvan op de blanken; dan de
inlandse bevolking met haar zeden en gewoonten en later dan nog de dierenwereld.
Wat op lange termijn allemaal zijn neerslag heeft gekregen in uw diverse boeken.
Inderdaad, maar via een ongewone evolutie. Gedurende bijna heel mijn eerste termijn,
drie jaar lang dus, heeft al het nieuwe mij schier verlamd. Ik ben er niet toe gekomen
te schrijven. Ik heb het vaak geprobeerd, maar het ging niet. Ik begon altijd maar
weer aan een novelle of een roman, maar na een paar

Joos Florquin, Ten huize van... 15

102
bladzijden gaf ik het op. Ik studeerde dan maar en zonder dat ik me daar rekenschap
van gaf, las ik vooral veel toneel. Ik had de verzamelde werken van Shakespeare van
een missie bekomen en was onder meer geabonneerd op de toenmalige Parijse
Illustration, die vrijwel elke week als toegift een toneelstuk met foto's en kritiek
afleverde. Enkele maanden voor het einde van die eerste termijn liet ik op een goeie
dag een begonnen novelle liggen en probeerde hetzelfde thema in toneelvorm, een
eenakter, te behandelen. En het vlotte! Hij raakte af en ik schreef verder tot ik er vijf
had. Nog voor ik met vakantie vertrok, stuurde ik ze alle vijf naar de directeur van
de eerste schouwburg van ons land, de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, directie
Willem Benoy.
Kort daarop zat ik thuis, bij mijn ouders, op nieuws te wachten. Maar er kwam
geen nieuws. Het wachten beu trok ik dan mijn stoute schoenen aan en ging zonder
veel illusies aankloppen bij het kantoor van de directeur van de K.N.S. Maar die zei
me: ‘Man, ik feliciteer u, ik speel drie van uw stukken en schrijf voor mij maar eens
gauw een groot stuk!’ Dat gebeurde in 1930.
Die stukken verschenen onmiddellijk in druk.
Onder de titel Koloniaal toneel, met een inleiding van Eode Monteyne.
En van Willem Putman kreeg u in de ‘Nieuwe Rotterdamse Courant’ een stevig
compliment: ‘Men moet maar één bladzijde uit de eenakter “Ras” lezen om te beseffen
dat hier een geboren toneelschrijver aan het woord is.’ U had niet te klagen over de
ontvangst: twee gereputeerde toneeldeskundigen van toen die het voor u opnamen!.
Nee, dat viel buitengewoon mee. De eenakters werden ook overal gespeeld: er werd
zelfs een toneeltornooi georganiseerd waarop alleen stukken van Koloniaal toneel
mochten worden

Joos Florquin, Ten huize van... 15

103
gespeeld. De kogel was echt door de kerk. Maar eer het zover was, zat ik al opnieuw
in Kongo.
En de thema's van die eenakters?
Zijn het resultaat van wat ik ginder heb gezien, ondervonden, horen vertellen. In De
gewestbeheerder gaat het over het machtsmisbruik van een overheidspersoon; een
superieur probeert van zijn positie gebruik te maken om de vrouw van een mindere
tot liefdesbetrekkingen te dwingen. Zulke dingen deden zich geregeld voor in het
koloniale leven.
De blanke bruid behandelt het tragi-komische avontuur van een koloniaal
ambtenaar, die een meisje dat hij onvoldoende heeft leren kennen, naar de kolonie
laat overkomen om met haar te trouwen. Het meisje blijkt een nogal lichtzinnig geval
te zijn en als de pretendent dat ondervindt, geeft hij ze de bons.
In Tropenwoud komt het probleem van de geslachtsziekten aan bod. Die kwamen
in die tijd vreselijk veel voor, zowel bij blanken als kleurlingen, en ze waren toen
ook moeilijk te genezen. Een vrouw verneemt dat haar man syfilis heeft en wil hem
verlaten. Ze wordt evenwel getroffen door de tragische manier waarop de man de
feiten verwerkt, en aarzelt.
De koloniale inslag van Op verlof is minder. Een ongetrouwd koloniaal komt op
verlof naar België en ontmoet daar opnieuw de vrouw die vroeger zijn meisje is
geweest. Hij heeft in Kongo artistiek niets kunnen presteren en wijt dat aan het feit
dat hij met de verkeerde vrouw is getrouwd. Deze vrouw, Martha, zijn vrouw dus,
lijdt geweldig onder de onverschilligheid van haar man. Magda, de vroegere muze,
die eveneens getrouwd is, houdt eigenlijk ook nog altijd van Paul, haar eerste liefde.
Als Paul haar zegt dat hij nog altijd van haar houdt, geeft ze eerst toe maar herpakt
zich dan omdat ze haar man en kind niet tekort wil doen en ook Martha niet tot
wanhoop wil brengen.
Daar schijnt wel eigen levenservaring in te zitten, in verband dan
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met uw eigen periode van artistieke onmacht.
Zal ik Flaubert nazeggen: ‘Madame Bovary, c'est moi’? Een schrijver steekt in zijn
personages altijd iets van zichzelf. Volgens Monteyne was dit de sterkst gebouwde
en meest evenwichtige van de vijf eenakters. In de Nieuwe Rotterdamse Courant
werd geschreven dat de dialoog zó was dat er spanning ontstond, een opmerking die
ik waardeerde omdat ik altijd veel belang heb gehecht aan de dialoog. Ook Johan de
Maegt in Het Laatste Nieuws vond die eenakter het sterkste stuk van de bundel.
Deze eenakter is ook wel een voorloper van uw groot stuk ‘Eva’.
De problemen van Martha zijn inderdaad die van Eva: de vreselijke eenzaamheid in
de kolonie, het verlangen naar een kind dat gebroken wordt door de angst dat een
kind dat onder de tropen wordt geboren, een ziekelijk kind zal zijn.
Tenslotte was er dan nog de eenakter Ras waarin het probleem van de halfbloeden
in Kongo wordt aangeraakt. Een districtscommissaris heeft bij een zwarte vrouw een
kind gewonnen. Als het meisje volwassen is, huwelijkt hij ze uit aan een blanke
gewestbeheerder, maar de mulattin Safi wordt door de blanke vrouwen niet aanvaard.
De blanke schaamt zich over zijn vrouw, die hartstochtelijk reageert en zich met
negers afgeeft. Om nog andere redenen loopt de spanning zo op dat de blanke
gewestbeheerder zijn halfbloedvrouw wil wurgen.
Eigenlijk was de dramatische stof te zwaar om ze in een eenakter onder te brengen.
Toch werd hij met succes opgevoerd in de K.N.S. in Antwerpen.
En dan zijn de grotere stukken gekomen.
De eenakters waren schetsen. Voor Vlaanderen was het iets nieuws wat het milieu
en ook de onderwerpen betreft. Het
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volgende jaar kwam dan Eva klaar, dat eigenlijk het vraagstuk van de blanke vrouw
in Kongo behandelt. Het gaat om een soort driehoeksprobleem maar dan overgeplaatst
naar de tropen, die zich in het drama als medespeler laten gelden. Een jong ambtenaar
die als idealist naar de tropen was gekomen, wordt door de eenzaamheid van het
binnenland kapotgemaakt. Hij vindt steun bij de vrouw van een oudere ambtenaar,
die eigelijk gekomen is met de opdracht hem te ontslaan. Onder de invloed van de
vrouw richt de zwakke zich op, terwijl de sterke zijn zekerheid en evenwicht
kwijtraakt. Het stuk werd gecreëerd in 1931 in de K.V.S. te Gent en in 1932 ook
opgevoerd in de K.N.S. te Antwerpen.
Het werd ook in Elisabethstad opgevoerd en nog wel in uw regie.
Inderdaad. Dat is gebeurd op 2 juli 1932 en dat was de eerste keer dat er in Kongo
Vlaams toneel werd opgevoerd. Dat klinkt nu vrij onschuldig maar in die tijd was
dat een helfhaftig avontuur, want de mentaliteit in Elisabethstad was Fransdol. Alfred
de Geest heeft die in zijn boek Frans Demers en zijn exotisch toneel scherp maar
naar waarheid gekarakteriseerd. Het komt ongeveer hierop neer. Het Vlaams werd
in onze kolonie letterlijk verfoeid, zowel door de hogere ambtenaren als door de
vreemdelingen. Bij het lagere personeel was de toestand al niet beter: de Walen waren
van huize uit Vlaamshatend en de meeste Vlamingen franskiljoneerden uit overtuiging
of eigenbelang. Zij die nog Vlaams voelden, zorgden ervoor die gevoelens niet te
laten blijken uit angst benadeeld te worden in hun promotie. Zij die toch van enig
Vlaams bewustzijn getuigden, werden bij elke gelegenheid gekwetst en vernederd.
Je kunt je dan voorstellen wat een herrie het gaf toen werd vernomen dat in
Elisabethstad een Vlaams stuk zou worden opgevoerd. Men zou het wellicht belet
hebben maar mijn baas, gouverneur Heenen, was de zaak niet ongenegen en dus was
men wel gedwongen te aanvaarden dat het gebeurde. De dag van de
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opvoering liep de zaal stampvol. Dat is normaal een goed voorteken maar hier was
het dat niet. Het grootste deel van de toeschouwers was gekomen om herrie te
schoppen of alleszins met de bedoeling zich eens kostelijk te amuseren met wat niet
anders dan een vulgaire boerenklucht kon zijn.
Wij leefden dan ook op onze zenuwen. Wij voelden de elektriciteit in de lucht en
wisten dat de minste hapering in het spel of de kleinste onhandigheid de bom kon
doen barsten.
Van zo gauw het doek opging, werd er dan ook systematisch gelachen. Maar dan
is het merkwaardige gebeurd: naarmate de actie vorderde, verminderde het spotgelach
en zelfs zij die geen Vlaams verstonden, raakten in de ban van wat ze zagen gebeuren.
Het thema, uit hun eigen milieu gegrepen, sprak hun ergens aan, ze herkenden zichzelf
en de personages op het toneel. En daarbij werd het stuk door de acteurs vrij goed
verdedigd. Het onwaarschijnlijke is dan gebeurd: wat een ramp had kunnen worden,
groeide uit tot een triomf. Zelfs de lokale pers, die natuurlijk uitsluitend Frans was,
schreef erover met lof!
Dat is daarna nog eens gebeurd.
We hebben nog een tweede stuk van mij opgevoerd: De dwingeland. Dat was een
comedie: het geval van een blanke administrator, die zijn ondergeschikten het leven
zuur maakt maar getemd wordt door de zuster van een van de agenten die op bezoek
komt.
Uit verslagen die ik daarover las, vernam ik dat de vrouwelijke hoofdrol werd
gespeeld door uw vrouw, Manny Mans. Dat was dan wel een pseudoniem.
Jawel, ze had onder die naam in Vlaanderen in ons studententijdschrift gedichten
gepubliceerd en via die gedichten had ik haar leren kennen. Ze studeerde later een
tijd aan de Gentse universiteit en niemand minder dan Karel van de Woestijne
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schreef waarderend over haar bundeltje Verzen. Ze schreef trouwens ook een
toneelstuk dat werd gepubliceerd door het letterkundig maandblad Nederland.
Ik ben met haar getrouwd toen ik als journalist begon te werken aan De Schelde.
Toen wij de eerste keer naar Kongo vertrokken, was ze in verwachting en onze eerste
zoon, Herman, werd geboren in Kamina. Bij de bevalling deden zich verwikkelingen
voor die haar bijna het leven kostten.
Onze tweede zoon, Stefan, werd tien jaar later geboren, toen ik weer in België
was en in de buurt van Brussel woonde.
De vertolking van Manny Mans heeft veel bijgedragen tot het succes van de
opvoeringen.
U blijft dan schrijven. Tussen 1930 en 1940 ontwikkelt u zich tot een van de meest
gespeelde toneelauteurs bij ons. Na ‘Koloniaal Toneel’ en ‘Eva’ volgen nog ‘Het
zwakke geslacht’, ‘De halfbloed’, ‘De dwingeland’ en ‘K.Z.25’. Welk stuk was de
uitschieter?
Ongetwijfeld De halfbloed dat in 1932 klaarkwam. Het behandelt de geschiedenis
van een in Afrika geboren halfbloed, dus de zoon van een blanke en een negerin, die
in Europa wordt opgevoed, er met een blanke trouwt en met haar naar Kongo
terugkeert. De blanke gemeenschap aanvaardt ook hem niet en hij keert zich dan
geleidelijk af van de blanken om zich aan te sluiten bij zwarte oproerlingen, die
gezworen hebben de blanken uit Centraal-Afrika te verdrijven.
Ik moet zeggen dat u Mandefu, de leider van de opstandelingen, profetische taal laat
spreken, met klanken die modern aandoen. De manier waarop hij de beschaving van
de blanken afwijst b.v.
Maar daarnaast is er ook de duistere figuur van de blanke, die verlopen is, die door
dat geheimzinnige land ten gronde werd gericht. Ik had het probleem van de halfbloed
trouwens al aan-
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geraakt in Ras.
Uw drama's waren, zonder dat het er dik op lag, een scherpe aanklacht tegen
koloniale wantoestanden. U geeft een weinig idyllisch beeld van wat er in onze
kolonie gebeurde.
Maar wat ik rondom mij zag gebeuren. Ik wist gauw hoe het gesteld was met de
mentaliteit en de moraliteit van de blanke beschavers en hoe ze tegenover de
inboorlingen stonden. Dat was niet zo verheffend. En ik heb de toneelvorm gebruikt
om het regime te brandmerken. En mag ik er dan nog op wijzen dat ik het stuk De
halfbloed b.v. geschreven heb in 1931, dus op een ogenblik dat geheel Afrika, met
uitzondering van een paar gebieden, nog kolonie was in de slechtste betekenis van
dat woord.
Het stuk ‘De halfbloed’ werd gecreëerd in 1933 in de K.N.S. te Antwerpen. Maar
het Vlaamse Volkstoneel van Staf Bruggen nam het daarna op zijn repertoire. Zou
dat het succes ook niet gediend hebben?
Daar zou ik niet op kunnen antwoorden. In elk geval heeft Staf Bruggen er het
Vlaamse land mee afgereisd en het ontelbare keren opgevoerd. Ik heb het hem in
Diest bij toeval zien opvoeren. Ook De dwingeland had hij op zijn repertoire.
U bent de schepper van het koloniale toneel bij ons. De titel komt van Lode Monteyne.
Had u voorbeelden? Men spreekt van ‘De rechte lijn’, het stuk van Fabricius, in
verband met uw ‘De blanke bruid’.
Ik heb geen voorbeelden gehad en toen ik met het thema van De blanke bruid bezig
was, dacht ik niet eens aan toneel want ik heb het onderwerp eerst in proza behandeld.
Het stond me evenwel niet aan en ik ben overgeschakeld naar de toneelvorm. Ik had
toen ineens het virus te pakken en schreef in drie maanden tijd
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vijf stukken. Dat was in het laatste half jaar voor mijn terugkeer.
Nadat u vijf toneelstukken had gepubliceerd, verschijnt er over u een studie: ‘Frans
Demers en het koloniaal tooneel’ door Alfred de Geest. Wie was dat?
De zoon van Edmond de Geest, die in de 19de eeuw enkele drakerige drama's en
romans heeft geschreven. Alfred zelf heeft ook gedichten geschreven. Hij was
ambtenaar in Kongo en zeer vlaamsgezind. Hij was griffier bij de rechtbank van
Sandoa en behoorde tot de twintig blanken die daar toen woonden. Toen ik daar werd
benoemd, was dat voor hem een grote meevaller.
Worden uw stukken nog gespeeld?
Nee, en dat stemt mij wel wat bitter. In de schouwburg en ook op de televisie worden
altijd opnieuw de stukken gespeeld die zeer grote waarde hebben. Mijn toneel wordt
niet meer gespeeld. Als ik het herlees, denk ik wel eens dat het niet zwaar genoeg
weegt, dat het te vlot werd geschreven. Waarom blijft men Dantons dood spelen en
waarom speelt men De halfbloed niet meer waarvan het thema actueel is? Wellicht
had Wies Moens wel gelijk toen hij me zei: ‘We hadden in die tijd geen toneeldialoog.
Daar ben jij mee begonnen. Dat is je grote verdienste.’ Maar dan denk ik weer aan
Putman die in zijn Toneeldagboek schreef dat ik allicht de markantste persoonlijkheid
was van die periode. En dan krijg ik weer lust om die stukken eens te herwerken.
Maar je doet dat niet als je geen kleine hoop hebt dat er interesse voor bestaat.
U was ongetwijfeld een belofte maar eigenlijk werd ze toch niet ingelost. U hebt
verder geen toneel meer geschreven.
Dat is niet helemaal juist. Ik heb van De leeuw van Vlaanderen van Conscience nog
een toneelbewerking gemaakt en ook van de
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roman van Brontë Wuthering Heights onder de titel Het huis in de storm. Maar de
omstandigheden hebben mij op dat stuk niet gediend.
Nog voor het einde van mijn tweede termijn in Kongo kreeg ik van Julius Hoste
van Het Laatste Nieuws de opdracht een reportage te schrijven over mijn terugkeer
naar Vlaanderen. Die terugreis gebeurde op een voor die tijd (1933) minder gewone
wijze, namelijk per auto van Elisabethstad naar Brussel. De expeditie is niet zonder
kleerscheuren verlopen: de reis eindigde in de buurt van Fort Lamy met een ongeval
en de dood van een van mijn medereizigers, - we waren met zijn drieën.
Toen ik weer in België was, werd ik vast redacteur bij Het Laatste Nieuws, waarin
ik dan ook zeer vele artikels heb gepubliceerd over mijn reis. Het geheel is trouwens
een boek geworden: Per auto door het hart van Afrika.
Maar dat journalistiek werk vroeg zoveel tijd dat ik geen mogelijkheid had om
toneel te schrijven. In Afrika was het eenzaam leven en daar kon ik elke avond
schrijven. Om te beginnen moest ik het journalistenvak leren. Als er een vliegtuig
is neergestort, moet je dat kunnen verslaan in een kort maar boeiend artikel en je
moet dan nog zorgen voor een goeie kop. Om dat te leren heb ik tijd nodig gehad.
In 1935 werd de regelmatige vliegdienst Brussel-Leopoldstad ingewijd en als
enige passagier mocht ik de eerste normale tocht meemaken, samen met de
hoofdpiloot Cocquit, een tweede piloot en een technicus. Een vliegtocht die zes dagen
duurde, iedere dag van 's morgens vroeg tot in de late namiddag, zes dagen lang, met
als maximumsnelheid 175 km per uur, met de wind in de rug! In Kongo volgde dan
een bezoek aan het goudland van Kilomoto, de dierenreservaten en de vuurspuwende
berg Niamuragira, bij het Kivumeer. Retour: per vliegtuig, via Leopoldstad naar
Boma en daar met een Kongosteamer naar Antwerpen. Dat betekende weer een grote
reeks artikelen en inspiratie voor verscheidene boeken: Per vliegtuig naar Kongo en
Het grote avontuur, dat wordt getypeerd als de eerste
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Vlaamse exotische avonturenroman. Het boek verscheen eerst als feuilleton voor het
lanceren van De Illustratie, een nieuw geïllustreerd weekblad waarvan ze mij
hoofdredacteur hadden gemaakt. Ik heb me daar altijd ingespannen om ook cultureel
iets te presteren en liever dan een sensatieverhaal bracht ik op de laatste bladzijde
altijd een groot artikel over een schrijver of schilder. Walschap, Baekelmans en
Timmermans zijn daar o.m. aan de beurt gekomen. Die roman Het grote avontuur
heeft het daarna nog goed gedaan, want tijdens de oorlog verscheen hij als volkseditie
op 50.000 exemplaren.
Maar geen toneel meer.
Toch wel. In 1939 verscheen het toneelstuk K.Z.25. Ik wou dat absoluut schrijven
en weet u wat ik heb gedaan? Ik heb in de kerstweek mijn auto genomen en ben naar
de kust gereden. Daar heb ik een kamer gehuurd en voor een groot vuur heb ik twee
dagen en twee nachten doorgeschreven. Veel later, in 1952, heb ik van dat stuk de
roman Noodlanding gemaakt, die in het Duits werd vertaald onder de titel Der letzte
Passagier. En nog later heb ik de roman dan weer verwerkt tot een luisterspel in
zeven delen, dat door de Zwitserse en de Zuidafrikaanse radio werd uitgezonden.
Maar verder inderdaad geen toneel meer. Ik heb namelijk een principe en dat is:
als je iets doet, moet je je er volledig aan wijden. En verder was ik te veel bourgeois
om alles op te geven en mij aan literair werk te wijden, hoe graag ik het ook gedaan
had. Alleen het noodlot kan je dwingen alles op te geven en met een schone lei te
herbeginnen. Dat is mij dan ook overkomen.
*
In de hal van deze Zwitserse woning is een flard heimwee naar de vaderstad Diest
voelbaar.
Van War Macken, vader Macken, hangt er een schilderij met
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de hoofdkerk en de Demer.
Een foto van het Spijker vult een andere hoek.
Ook in de werkkamer van de gastheer is Diest aanwezig met deze ets van Severin,
waarop de grote markt van de Demerstad staat uitgetekend.
Een andere herinnering aan Vlaanderen is het belfort van Brugge, geschilderd
door Albrecht Goethals.
Achter de schrijftafel staat een boekenkast waarvan twee planken vol staan met
eigen werk in het Nederlands
*
Komt dan een bewogen tijd voor u, de oorlog.
Een niet zo verkwikkelijke tijd, inderdaad, en ik zou hem liefst onvermeld laten,
maar ik neem aan dat de waarheid haar recht moet krijgen. Ik wil dan proberen deze
nogal uiteenlopende geschiedenis bondig te behandelen.
De oorlog was nog geen week aan de gang toen bleek dat de directie van mijn
krant, de eigenaar Hoste en de hoofdredacteur Steyns, vertrokken waren en geen
richtlijnen hadden achtergelaten. Met iemand van de administratie werd ik aangeduid
om de belangen van het achtergebleven personeel te behartigen, dus van de redactie,
de administratie en de arbeiders.
Ik kreeg toen echter het bericht van de commissaris van Wemmel dat ik nog
dienstplichtig was en naar Roeselare moest. Ik heb dat gedaan en ben ook in Roeselare
geraakt en daar zeiden ze ons: ‘Ge zijt per auto, rij door naar Parijs.’ Ook dat heb ik
gedaan met een oom van mij, maar onderweg hebben Duitse pantsers ons de weg
afgesneden en die gaven ons dan weer bevel terug naar huis te gaan.
De capitulatie van België is dan gekomen en het heette algemeen dat voor België
de oorlog gedaan was en dat eenieder opnieuw aan het werk moest. Hoe het met de
pers zou gaan, wist men niet en wij wisten het zeker niet want we zaten zonder
directie.
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Ik heb toen gedacht: nu of nooit. Als je echt wil schrijven krijg je nu de gelegenheid.
Ik kocht een stapel papier, ging thuis achter mijn bureau zitten en deed waar ik al
jaren van had gedroomd: schrijven en aan niets anders meer denken. En het vlotte
ook. Toen kwamen een paar collega's me verwittigen dat ik naar het blad moest voor
besprekingen. Ik had toch de eerste week van de oorlog een opdracht gekregen. Ik
ben gegaan maar er viel daar niet veel meer te bespreken. De mogelijke toekomstige
schoonzoon van een van de dochters van de baas had het personeel al bijeengeroepen
en het opgevorderd om het blad weer te laten verschijnen. Zijn standpunt was dat de
Duitsers de oorlog definitief hadden gewonnen. Wie niet meedeed, moest niet denken
later nog een kans te krijgen. Zo kwam de leiding in handen van de heren Vinck en
Bayens, waarbij bijna de voltallige vooroorlogse redactieploeg bleef meewerken.
Het was wel een eigenaardige situatie: hier werd met de Duitsers samengewerkt en
in Londen werd de Engelse kaart gespeeld.
Er zijn dan binnen de leiding in Brussel zelf twee kampen ontstaan die met
getrokken messen tegenover mekaar stonden. Ik heb meegevochten. Ik heb een beroep
gedaan op mijn oude vrienden van De Schelde, de Vlaamse extremisten dus, en die
zijn mee in het strijdperk getreden. Het is dan een periode geworden van wisselende
kansen: vandaag winnen, morgen verliezen. Het erge was tenslotte dat het uiteindelijk
niet meer om ideëen ging, maar om een strijd van man tot man om invloed te
bemachtigen. Dat is een vergissing geweest maar toen zag ik dat niet in.
Op een bepaald ogenblik waren die van Brussel aan de winnende hand en ze
kegelden me eruit. Mijn goede vriend Wies Moens ontfermde zich over mij en nam
me op in de radio. Ik wilde mij evenwel niet gewonnen geven en bleef voor de
dagbladzaak vechten. Ik heb het dan nog gehaald ook: ik werd in 1943 benoemd tot
hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, een promotie die mij toen in de grond niet
meer interesseerde. Ik heb het ook niet lang volgehouden want de kansen keerden
dan weer.
Op het einde van 1943 heb ik opnieuw iets ondernomen dat ik
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als jong journalist aan De Schelde al eens had geprobeerd: boeken uitgeven. Ik had
toen al de naam van een uitgeverij bedacht en die was nog vrij: Uitgeverij Regenboog.
Kort daarop kreeg ik dan nog een voorstel dat voor mij het ideaal was. Er verschenen
in Antwerpen toen twee kranten, nl. Het Vlaamsche Land en De Gazet. Die werden
gedrukt op de zogenaamd gestolen persen van De Vlijt. Ik kreeg het aanbod de leiding
op mij te nemen van de uitgeverij De Vlijt en directeur te worden van een grote,
nieuw in te richten boekhandel, die zou werken in het kader van Het Vlaamsche Land
en De Gazet. Daarnaast mocht ik mijn eigen uitgeverij verder blijven exploiteren.
Ik had grote plannen voor die boekhandel: er zou een ruimte komen voor
tentoonstellingen en voordrachten, er zou een speciale vitrine komen voor het boek
van de week, enz.
Zover is het niet gekomen want terwijl ze aan de nieuwe boekhandel aan het
metselen en timmeren waren, is de bevrijding gekomen en ben ik bij familie
ondergedoken. Er werd nochtans nooit naar mij gezocht.
De zaak van het gestolen Laatste Nieuws is dan voor de rechtbank gekomen en
alle redacteurs, ook die van de sportredactie, zijn de gevangenis ingegaan. Wie niet
op de rechtbank verscheen, kreeg de doodstraf. Ik was in dat geval.
Ik zat toen diep in de put maar wou het toch niet opgeven. Want nu kreeg ik de
tijd om te schrijven, om van die oude droom eindelijk eens werk te maken.
Bent u dan direct naar Zwitserland uitgeweken?
Nee, ik heb van 1944 tot 1947 ondergedoken geleefd in België. Ik kon dan doen wat
ik wilde, maar toneel schrijven had geen zin, want ik kon het niet laten opvoeren. Ik
heb dan naar een nieuw genre gezocht en dat is het dierenverhaal geworden. Ik kwam
klaar met het eerste boek: Parade in de tropen. Toen dat moest verschijnen vreesde
mijn uitgever Piet Vink dat ik moeilijkheden zou krijgen. Ik bedacht het nieuwe
pseudoniem Elsing
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maar dat leek hem niet veilig genoeg. Hij vond het beter dat ik het land zou verlaten.
Hij heeft daar inderdaad ook voor gezorgd en mij in zijn wagen naar Zwitserland
gebracht.
En had u hier geen moeilijkheden?
Feitelijk niet. Asielrecht staat in Zwitserland hoog aangeschreven. Wel zijn die eerste
maanden wat onaangenaam geweest. Ik heb mij bij de politie gemeld en aangezien
ik geen geldige Belgische papieren bezat, heeft die een grondig onderzoek ingesteld,
ook in België. Ik heb een uitvoerig verslag ingediend over mijn activiteit voor en
tijdens de wereldoorlog. Daarin heb ik ook gewezen op de positie van de Vlamingen
in België en al de miserie die dat heeft meegebracht. En dat de Vlamingen altijd
gestreden hebben voor een eigen identiteit. Voor zulke argumenten hebben de Zwitsers
begrip, omdat zijzelf zo gehecht zijn aan eigen aard, zeden en taal. En ook het
taalgebruik zegt ze wat, want geen enkele Zwitser zou aanvaarden in zijn kanton een
taal te moeten spreken die niet de zijne is.
Trouwens, wat de taal betreft, is het hier een zeer typische situatie. De overgrote
meerderheid van de Zwitserse bevolking spreekt Duits maar een Duits dat wij vrijwel
niet verstaan: het bekende ‘Schwyzer Dutsch’. Het is een Duits dialect en verschilt
van streek tot streek, net zoals het Vlaams bij ons. Maar waar in Vlaanderen de trend
bestaat het A.B.N. te propageren, is het hier net andersom. Een Zwitser houdt vast
aan zijn eigen dialectisch Duits. Zelfs de meest ontwikkelde, een professor b.v.,
spreekt alleen in uitzonderlijke omstandigheden wat men Hochdeutsch noemt, dus
wat men Algemeen Beschaafd Duits zou kunnen noemen. En als ze het spreken,
klinkt het nog heel anders dan het Hoogduits dat in West-Duitsland wordt gesproken.
Waar de Vlamingen als verdediging tegen het Frans het Nederlands als cultuurtaal
vooruitzetten, doen de Zwitsers juist het tegenovergestelde. Ze willen zich door de
taal die ze spreken van het Duits distantiëren. Om dat te begrijpen, moet men weten
dat
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de Zwitsers over het algemeen niet duitsgezind zijn. De twee wereldoorlogen en
voornamelijk de tweede heeft de vroegere sympathie voor de Duitsers een zware
knak gegeven. De man van de straat kan geen Hoogduits meer praten, en schoolgaande
kinderen kijken je verwonderd en niet begrijpend aan als je ze in het Duits aanspreekt.
Ik geef u een voorbeeld. Ik ging eens paddestoelen zoeken en wou naar een wei
die achter een boerderij lag. Er stond voor de deur een oude boerin en ik vraag in het
Duits: ‘Darf ich vorbeigehen?’ Haar antwoord: ‘Ich verstehe kein französisch!’
Conclusie van de Zwitserse taalkwestie: als je geen Zwitsers dialect beheerst, is
het moeilijk je in Duits-Zwitserland helemaal thuis te voelen.
Hoe is het u dan verder gegaan na uw aankomst in Zwitserland?
Ik kreeg een voorlopige verblijfsvergunning en de toestemming om te schrijven. Alle
ander werk was mij verboden.
En kon u daarvan leven?
Aanvankelijk zou het niet gegaan zijn zonder de steun van mijn ouders en verwanten,
temeer daar er ook nog mijn gezin was in Antwerpen. Ik leefde aanvankelijk in een
woudhuisje in de buurt van Lugano en na een paar jaar kreeg ik de toelating mij te
vestigen in Bazel. De natuur was daar niet zo mooi als in het zonnige zuiden, maar
Bazel was een groot centrum met bibliotheken en theaters. Het lag daarenboven vlak
bij de grens met Frankrijk en dus ook dichter bij België, wat het contact met mijn
familie en mijn uitgever vergemakkelijkte.
Of ik van mijn pen kon leven? In de tijd dat ik ondergedoken leefde, heb ik voor
mijn uitgever P. Vink ontelbare oude toneelspelen bewerkt. Ik moest die moderniseren,
maar ik vond dat zo'n ellendig werk dat ik gewoon het thema behield en ze voor de
rest helemaal herschreef en onder diverse schuilnamen
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publiceerde. Daar waren ook een paar totaal vrije bewerkingen bij, die ik gerust onder
mijn eigen naam had durven publiceren. Daar was o.m. een daarna veel gespeelde
Gelaarsde Kat bij, naar het sprookje van Grimm, dat onder de naam Hans Bonte is
gegaan en dat is zo gebleven. Dan ook nog een toneelbewerking van de Amerikaanse
roman De grote tovenaar, eveneens een stuk voor de jeugd.
Met het honorarium van die opvoeringen in Antwerpen kon ik niet ver springen.
Maar vóór ik naar Zwitserland werd gebracht, had ik aan mijn uitgever drie
manuscripten gegeven: dat van Parade in de tropen, Tembo-Tembo, de olifanten en
De tocht naar het Paradijsmeer. Op basis daarvan garandeerde mijn uitgever mij
een vast maandelijks inkomen, dat het ons mogelijk maakte zeer bescheiden te leven,
ik in Zwitserland en mijn gezin in België.
U hebt al uw boeken bij dezelfde uitgever gepubliceerd.
Dat lag toch voor de hand na de hulp die ik van Piet Vink had gekregen. Die creatieve
periode heeft me toen trouwens verzoend met het leven in dit toen voor mij nog
vreemde land. Ik heb toen weer kunnen geloven in mijn roeping van schrijver, van
wat men hier ‘freier Schriftsteller’ noemt.
Telkens als ik een boek klaar had, liet ik dat aan de uitgeverij weten. Piet Vink
kwam dan met zijn lectoren naar Zwitserland. Ik kreeg de kans het geheel voor te
lezen in Bazel of ergens op een mooi plekje in het binnenland. Daarop volgde een
bespreking waarbij ik aantekeningen maakte. Ik werkte de tekst dan bij en enkele
weken later ging het definitieve manuscript naar Antwerpen, waar het werd
gepubliceerd.
Financieel is het u achteraf toch beter gegaan.
Jawel. Op zeker ogenblik kwam ik in contact met een van de grootste en oudste
Zwitserse uitgeverijen, Orell Füssli in Zürich.
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Daar zijn, van 1948 tot op heden, zestien in het Duits vertaalde boeken verschenen,
meestal reisverhalen en boeken geschikt voor de jeugd, want dat was, naast technische
werken, de specialiteit van Orell Füssli. Verder verschenen een paar boeken in
Zweden, Noorwegen en in Frankrijk bij Pion.
Wat is daar zoal bij?
Bij de boeken? Speciaal voor Orell Füssli heb ik geschreven: Livingstones letzte
Reise, Stanleys grosses Wagnis, Kris und die wilden Tiere, Kris entdeckt Südafrika,
romans over de eerste omvaring van de aarde (Magellaan), de ontdekkingstocht van
Vasco da Gama, die van Columbus, een zwerftocht door het Nationaal Kruger-park.
Als reisverhalen Zauber der Inseln, Sikelela Afrika, Das Geheimnis des Nils. Dan
De Meester van Mainz, het levensverhaal over de ontdekker van de boekdrukkunst.
Maar in Vlaanderen is er dan weer een kink in de kabel gekomen: de firma Vink
geraakte in moeilijkheden en op zekere dag hield deze uitgeverij op te bestaan. Kort
daarop overleed de heer Vink. Daarmee lag alles stil, want naar Vlaanderen reizen
om de gepubliceerde boeken te redden was onmogelijk. Zo was ik dan verplicht mij
te concentreren op Orell Füssli... en ik schreef de boeken die hij van mij wenste:
werken die vooral in aanmerking zouden komen voor de jeugd en voor liefhebbers
van reisliteratuur. Daarbij had ik het geluk kennis te maken met een van de leiders
van de Zwitserse radio en mijn eerste opdracht was een luisterspelreeks in 10 delen
over het grote avontuur van Henry Morton Stanley. Het voorbereidende werk was
gedaan door het boek, dat al was verschenen bij Orell Füssli. De reeks werd
uitgezonden en had succes. En de Zwitserse radio betaalde een zeer goed honorarium.
De reeks werd aangeboden in Duitsland en werd aanvaard zowel door de
Westdeutsche Rundfunk als door Rias Berlin. En daar waren de honoraria het dubbele
van die in Zwitserland.
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Na Stanley volgde Livingstones letzte Reise, in acht delen. Daarna verwerkte ik mijn
roman Noodlanding, dat eerst het toneelstuk K.Z.25 was, tot een luisterspelreeks in
zeven delen. En dan was er opeens geld genoeg om op eigen houtje reportagereizen
te ondernemen, opnieuw naar Afrika, naar het zuiden dit keer, naar Mozambique,
naar de dierenreservaten. Later heb ik reportagereizen gemaakt in Zwitserland zelf,
in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal. Dat leidde daarenboven tot publikatie van vele
artikels, die ik illustreerde met eigen kleurenfoto's (dia's), dat leidde eveneens tot
verder werk voor de radio in Zwitserland (ook de Franse) en Duitsland.
Daarna heeft de Vlaamse uitgeverij De Arbeiderspers nog een en ander van mij
uitgegeven, meestal de boeken die ik voor Orell Füssli had geschreven, meer bedoeld
voor de rijpere jeugd, en daarnaast dan reisverhalen.
Meestal maakten mijn verhalen deel uit van de omnibussen, die als geschenk aan
de abonnees van hun reeks werden bezorgd.
*
In de zitkamer staat het televisietoestel centraal, omgeven door boeken. Daarbij is
een plank waarop het vertaalde werk van Johan-Mark Elsing staat: Duits, Frans,
Zweeds, Deens.
Vanop een andere plank kijken twee mysterieuze en muzikale poppen filosofisch
naar al wat er in huis gebeurt.
Her en der in de kamer staan voorwerpen die aan Afrika herinneren: maskers, een
tafeltje, een tamtam.
Bij een auteur die over olifanten schrijft, kon men verwachten deze dieren te zien:
deze stoet komt uit Kongo.
Deze vrouw draagt de typische klederdracht van Transkei, de streek waar de roman
Katéwa speelt. Barbara Tyrrell maakte de tekening.
Dit schilderij van Jet Wouters doet even opkijken: het meisje op het voorplan
vormt met een reeks kleinere figuren op het achterplan een kruis.
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De eetkamer sluit op de zitkamer aan. Hier hangt een doek uit Ghana met primitieve
tekeningen.
*
De tropen zijn ook hier in Zwitserland uw grote inspiratiebron gebleven.
De eerste boeken zijn ontstaan uit wat ik jarenlang had opgespaard. Later zijn er de
grote reizen bij gekomen en kreeg de inspiratie nieuw voedsel.
U hebt al even ‘Parade in de tropen’ vermeld, een boek dat geïnspireerd werd door
het leven van de dieren in de wildernis. Compliment van Paul Hardy, de criticus die
naar mijn gevoelen de beste bladzijden over u heeft geschreven: een boek ‘waar de
adem van Kipling als het ware doorheenvaart’.
Kipling? Ik heb Kipling inderdaad gelezen toen ik 15 jaar was, maar hij heeft mij
niet beïnvloed. Ik schreef over de dierenwereld die ik zelf en van nabij had gekend.
Tijdens mijn reis per auto door het hart van Afrika, was precies het interessantste
facet de kennismaking met de Afrikaanse dierenwereld in Oost-Afrika.
Het tweede Elsingboek heet ‘Tembo-Tembo, de olifanten. Roman uit de Afrikaanse
djungel’. Daar werd veel over gesproken toen het verscheen.
U hebt het zelf gerecenseerd in Dietsche Warande en Belfort, en positief. De meeste
bladen hebben er met lof over geschreven. Het boek is eigenlijk de uitwerking van
een grote novelle: Buana Fimbo, wat chicotte betekent.
De inspiratie voor dat boek heb ik gehaald op de enige olifantenfarm die in Afrika
bestond: dat was die van Gangalanabodio, in de Oostprovincie. Ik heb daar een tijdje
verbleven en heb er
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bestudeerd hoe men wilde olifanten opleidt tot gewillige dieren voor de mensen.
De jonge olifant Doemé houdt het verhaal mooi samen.
Ik dank u voor het compliment. Het boek werd ook in het Duits vertaald en kreeg
daar eveneens een goede pers.
Ik vermeld in het voorbijgaan twee boeken die ik wel ontspanningsromans mag
noemen: ‘Het goede gesternte’ en ‘Getekenden’. Ik citeer ze omdat ze niet in de
tropen maar in Zwitserland zijn gesitueerd.
Het zijn psychologische romans. Ze zijn voor mij eigenlijk wel een ontgoocheling
geweest. Ik had me extra ingespannen om de literaire vorm te verzorgen, te werken
met beelden en zo. De uitgever vond ze goed maar ze zijn toch niet zo goed gegaan,
ook al was de kritiek in Noord-Nederland zeer lovend. Het goede gesternte is wel
als feuilleton verschenen in de Gazet van Antwerpen.
Of dat nu ontspanningsromans zijn, laat ik in het midden. Een schrijver schrijft
zo goed mogelijk maar de kritiek zet een stempel op het werk.
Hubert Lampo noemt ‘Het zingende oerwoud’ een voortreffelijke bijdrage tot onze
koloniale literatuur. U kreeg het thema evenwel van Mariëtte Haugen. Wat betekent
dat?
Mariëtte Haugen was de vrouw van Sylva de Jonghe, die ook enkele romans over
Kongo heeft geschreven. De negerroman Storm over de Rimboe van hem had wel
enige bekendheid. Hij was ook van Diest en is eveneens gewestbeheerder geweest
in Belgisch-Kongo. Hij had op een bepaald moment publiceerverbod en zo bezorgde
zijn vrouw aan Vink het manuscript van een koloniale roman. Vink vroeg mij het te
verbeteren maar dat was
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niet doenbaar. Wel was het een mooi gegeven en over dat thema heb ik dan zelf een
boek geschreven, dat met het oorspronkelijke niets te maken had. Ik heb dus mijn
beste vriend niet geplagieerd.
Het lijkt me een erg romantisch gegeven, al is het wel helder geschreven.
Het gaat over een jonge man die genoeg heeft van de beschaving en ermee breekt:
hij gaat naar de tropen om een ander leven te leiden. Zijn ideaal is met mensen om
te gaan. Hij heeft een andere opvatting van de kolonisatiepolitiek: hij verdedigt ‘la
politique indigène indirecte’, dat wil zeggen dat hij van de negers geen blanken wil
maken maar betere negers. Zo komt hij in botsing met de koloniale exploitanten,
voor wie kolonisatie eigenbaat en winstbejag betekent. Hij komt dan in contact met
een miljonairsdochter, die in de ontaarde beschaving ten onder dreigt te gaan. Zij
gaat hem in het eenzame binnenland opzoeken en vraagt hem naar de zin van het
leven. Ik zou wel graag zijn antwoord voorlezen maar dat zou wel een beetje lang
uitvallen. In elk geval is zijn stelling: wij moeten de zwarten naar een beter leven
helpen groeien maar het moet een negerleven blijven.
Er zijn dan uw koloniaal-historische romans, een trilogie.
Elk boek behandelt inderdaad een periode uit de geschiedenis van Kongo. In De 32e
bruid gaat het over de periode vóór de komst van de Arabieren en blanken. De periode
1850-1890, de tijd dat er in Kongo nog Arabieren zijn, wordt behandeld in De rode
dageraad en tenslotte is er het derde boek, Pioniers, waar het gaat over de periode
van 1890 tot aan de eerste wereldoorlog, dus de tijd dat de Arabieren weg waren en
de grote spoorweg werd aangelegd.
‘De 32e bruid’ werd onlangs herdrukt met een zeer waarderend Ten geleide van
Paul Hardy.
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Dat boek heeft De Arbeiderspers opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van mijn 70e
verjaardag. Dat is nu weer een paar jaar geleden. De eerste editie verscheen in 1953.
Hoe werd het nu ontvangen?
Gunstig, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Piet Oomes hield er een speciale
lezing over in Radio Hilversum. Meer dan één recensent in Vlaanderen waardeerde
het als het beste wat Vlaanderen aan koloniale literatuur had voortgebracht.
In dat verband is er nog een mooie anekdote, die Paul Hardy trouwens in zijn Ten
geleide vermeldt. Hij haalt een uitspraak aan van Marnix Gijsen, die toen nog in
Amerika verbleef. Kijk maar op bladzijde zeven: ‘...Ik moet bekennen, dat ik nooit
tevoren van de heer Elsing heb gehoord. Ik kan mij niet voorstellen, dat hij een
Zuid-Nederlander is. Maar hoe is het mogelijk, dat iemand die zo goed schrijft, zolang
bij ons onbekend bleef.’
Dat is toch een heel compliment.
Het heeft me ook veel genoegen gedaan. Ik heb daarop trouwens een lange openhartige
brief naar Marnix Gijsen gestuurd maar ik heb er nooit een antwoord op gekregen.
In een nummer van ‘De Periscoop’ van 1966 schreef Bert Ranke een uitgebreid
artikel over u en sprak van een come-back. Is die er ook gekomen?
Ik zou dat niet durven zeggen. Dat artikel verscheen voor mijn zestigste verjaardag
en ter gelegenheid van een herdruk van mijn roman over het rassenprobleem in
Zuid-Afrika: Katéwa. Dat is wel het laatste werk dat ik heb geschreven met werkelijke
inspiratie.

Joos Florquin, Ten huize van... 15

124
Het is in elk geval een boeiend boek. Hoe is het ontstaan?
Tijdens mijn zwerftochten door Zuid-Afrika werd ik natuurlijk getroffen door het
probleem zwart-wit. De roman begint in een reservaat van de Xosastam, waar ik een
hele tijd heb verbleven en wel ren huize van de weduwe die in de roman een rol
speelt. Ik was daar volledig vrij. Op dat soort factorij verbleef ook Katéwa, het
negermeisje. Het is toen ik in die wereld leefde dat ik het plan heb opgevat voor het
verhaal. De krottenstad van Sophiatown, die nu niet meer bestaat, heb ik daar ook
gekend.
U spant zich in ‘Katéwa’ in om de twee standpunten te laten horen. Maar met uw
hart staat u bij de negerbevolking.
Ik vermoed dat het zo is. Ik wilde in elk geval zowel het standpunt van de zwarten
als van de blanken laten horen. Maar als ik aan het schrijven ben, vergeet ik te
redeneren en spreekt mijn hart. Vóór het boek werd geschreven, waren Afrikaanse
vrienden enthousiast over het verhaal. Toch is mijn boek in Zuid-Afrika geen succes
geworden. En de reden is klaar: dat negermeisje Katéwa en de jonge blanke
Zuidafrikaan houden echt van elkaar en die liefde kan er voor een Zuidafrikaan niet
door.
U spreekt zich dus duidelijk uit tegen de apartheid.
Dat blijkt toch uit mijn roman. Maar toch liggen de dingen ginder niet zo eenvoudig
als vele Europeanen op lange afstand denken. Ik kan b.v. het principe ‘one man, one
voice’, elke man een stem, niet aanvaarden: dat zou de ondergang van de blanke
betekenen, de blanke die daar geen koloniaal is, want hij woont er al 400 jaren. Toen
hij er aankwam, waren er geen negerstammen; vrijwel alle stammen zijn uit het
noorden gekomen en kwamen dan in botsing met de trekkers.
Ik keur de apartheid sterk af en er moet iets gedaan worden.
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Maar als men elke neger laat stemmen wordt het een catastrofe want hij weet niets,
hij heeft nog niet de eerste graad van beschaving om te oordelen. Hij leeft primitief
als voor honderd jaar. Hij moet eerst opgetrokken worden en er is geen land in de
wereld waar de blanken zoveel doen voor de zwarten als in Zuid-Afrika. Trouwens,
dat blijkt duidelijk uit het feit dat jaarlijks duizenden zwarten uit andere gebieden
toestromen om in de fabrieken te komen werken. Maar de uitspattingen moeten
verdwijnen. De ontwikkeling moet langs wegen van geleidelijkheid gebeuren. Ik
schaam me dat ik in een restaurant mag zitten waar geen zwarte wordt toegelaten.
Een bank in het park alleen voor blanken is erg maar is nu gelukkig afgeschaft.
Maar het beoordelen van de situatie van hieruit is een hachelijke onderneming.
U zou over dat thema een toneelstuk hebben geschreven.
Wel, de gebeurtenissen uit de laatste tijd hebben mij doen inzien hoe actueel het
thema is en daarom heb ik het nog eens een keer willen behandelen.
Oude liefde roest niet.
Ik zou inderdaad graag mijn carrière eindigen zoals ik ze ben begonnen: met toneel.
Ik weet dat toneel nu anders geschreven moet worden als in de tijd van mijn debuut,
straks een halve eeuw geleden. Maar al zwervend ben ik jong gebleven en ik heb
ook de evolutie van de toneelschrijfkunst, vooral de Duitse en de Amerikaanse, met
veel interesse gevolgd. Mijn nieuwe stuk heet De grote inzet. De toneelcommissie
van een groot theateragentschap in Vlaanderen meent dat het qua inhoud een van de
beste stukken is die de jongste jaren in Vlaanderen werden geschreven. Mijn vrouw
heeft het vertaald in het Duits en ook een Oostenrijkse Theater-Agentur bracht een
gunstig verslag uit en aanvaardde het voor presentatie in de Duitstalige landen.
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En wat het thema betreft?
Ik heb getracht mijzelf uit te schakelen. In het stuk treden zwarte terroristen op en
blanke nationalisten. De hoofdpersonen zijn een blanke dokter, een zwarte verpleegster
en een zwarte terrorist. Door vele flash-backs heb ik getracht heel het probleem te
belichten, dus zowel het standpunt van de negers als dat van de zogenoemde Blankes
van Zuid-Afrika. Daarbij kon en wilde ik ook niet vergeten dat wij, Vlamingen,
verwant zijn met de Blankes van Zuid-Afrika.
Uw werk werd vertaald in verschillende talen: Duits, Zweeds, Frans, Deens.
In het Duits wel 17 boeken. Het ergert mij wel een beetje dat daarop altijd staat dat
het boek uit het Nederlands werd vertaald. Voor elke Zwitser ben ik daarmee een
Hollander. Er zou beter op staan: Aus dem flämischen!
U zei dat uw vrouw uw werk in het Duits vertaalde.
Jawel, zij is een rasechte Zwitserse, de kleindochter van een protestantse dominee
uit het bergland. Haar familienaam is Anna-Maria Tomarkin. Zij heeft verschillende
boeken, luisterspelen en alle reportages van mij in het Duits vertaald.
Waar heeft ze dan Nederlands geleerd?
Ik leerde haar vele jaren geleden kennen in de bibliotheek te Bazel, de periode dat
ik nog in Tessin leefde. Ze stuurde mij regelmatig boeken. Toen ik me later in Bazel
vestigde, zagen we mekaar regelmatig en haar Vlaams-Nederlands heeft ze van mij
geleerd.
Haar jongste vertaling is de tekst van een ‘Hörbild’ over Peter Pauwel Rubens,
dat op de verjaardag van de meester door de
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Zwitserse radio werd uitgezonden. ‘Hörbilder’ noemt men hier radioteksten voor
een of twee stemmen, die verlevendigd worden door dramatische fragmenten. Ik heb
in de loop der jaren talrijke dergelijke ‘Hörbilder’ geschreven, naast de vele werkelijke
luisterspelen zowel voor de Zwitserse als voor de Duitse radiostations. Vele daarvan
zijn door mijn vrouw vertaald.
Ik ben met haar getrouwd in 1971. De jaren na de oorlog zijn voor Manny Mans
en mij erg moeilijk geweest. Er was de onzekere financiële situatie en de opvoeding
van de kinderen. Toen ik naar Zwitserland uitweek, is Manny Mans in België gebleven
en heeft zich opgeofferd voor de opvoeding van de kinderen. Toen het na vele jaren
mogelijk zou zijn geweest opnieuw samen te leven, hadden wij geleerd zonder elkaar
te leven.
Maar mijn waardering voor Manny Mans is gebleven. Ze is vele jaren een trouwe
en goede kameraad geweest, die mij in mijn debuutjaren door dik en dun heeft
gesteund.
Mijn zoon Herman is in 1970 gestorven. Van Stefan heb ik twee kleinkinderen en
die komen hier geregeld op vakantie.
U schrijft dus vaak luisterspelen voor de Duitse radio. Wat is het markantste?
Dat is moeilijk te zeggen omdat het eigenlijk zoveel is. Ik kan beter een voorbeeld
noemen. Ik heb een jeugdboek geschreven over Magellaan: De eerste reis om de
wereld. Dat is in het Nederlands en het Duits verschenen. Op basis daarvan heb ik
een reeks van vijf uitzendingen gemaakt die door de Westdeutsche Rundfunk werden
uitgezonden. Dezelfde reeks is dan ook gegaan in Radio Lausanne.
Bij ons werd daar nooit iets van uitgezonden.
Nee, daar bestaat geen interesse voor. Ik heb b.v. een jeugdboek geschreven over
keizer Maximiliaan, die keizer van Mexico was en die getrouwd was met Charlotte,
de dochter van Leopold I.
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De man werd in 1867 gefusilleerd. De titel van het boek luidt: Een Mexicaanse droom
en het is in het Nederlands bij De Arbeiderspers verschenen. Ook daar heb ik een
luisterspel van gemaakt dat door Radio Lausanne werd uitgezonden.
*
Mevrouw Elsing, u spreekt vlot Nederlands. Heeft het u moeite gekost de taal te
leren?
Ik heb het geleerd uit interesse voor het werk van mijn man. Ik heb Nederlandse
boeken gelezen en zo al veel geleerd. Dan ook door de taal met hem te spreken.
Oefening kreeg ik ook als zijn ouders op bezoek kwamen. Ook met het gezin van
Stefan spreek ik altijd Nederlands. Mijn eerste vertaling was een novelle, Daisy, die
door een groot Duits tijdschrift werd gepubliceerd. Door zijn werk kreeg hij ook een
grotere correspondentie in het Duits en dan zijn er de opdrachten van Radio Bazel
bijgekomen: Stanley, Livingstone.
Als ik last had met een woord ging ik in Van Dale kijken. Nu heb ik die niet meer
nodig. Vertalen is niet woordelijk omzetten: het is formuleren op een eigen Duitse
manier.
Toen op zeker ogenblik de vaste vertaler van Orell Füssli is uitgevallen, ben ik
ook voor dat werk ingesprongen, o.m. voor Zauber der Insel, Vasco di Gama en
Gutenberg.
Was er voor uw Duits geen probleem?
Dat was er wel want voor de Zwitsers is het Duits eigenlijk een vreemde taal: het is
de taal die we schrijven maar die we niet spreken. Wat als goed Duits wordt aanvaard
in Zwitserland, is nog niet goed voor Duitsland zelf. Toen dan de vertaling van dat
eerste hoorspel in Keulen ging, zeiden ze daar dat de taal goed was.
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U kent dus het werk van uw man goed. Wat is volgens u het beste?
De 32e bruid, wegens zijn etnologisch karakter. Het boek geeft een kijk op de situatie
van Kongo voor de blanken er zijn gekomen. De laatste passagier is goed als een
spannende roman. En dan Katéwa waarin het probleem van Zuid-Afrika eerlijk
uiteengezet staat.
De grootste reportage?
Over de schilder Dali, bij wie wij op bezoek zijn geweest. Dan een over een kasteel
op Mallorca waar een restaurateur woonde die beweerde Goya's en Rafaëls te bezitten.
U werkt dus voortreffelijk samen.
We hebben ons aan mekaar aangepast. Hij heeft Duits geleerd en spreekt het met
fouten, ik heb Nederlands geleerd en spreek het ook met fouten. Maar ons leven staat
in het teken van ‘Partnerschaft’, want ik heb ook nog mijn eigen beroep. Ik werk op
het ministerie in de afdeling beroepsopleiding waar ik ‘inspectrice fédérale’ ben. Wij
maken de wetten op de beroepen. Ik ben ook redactrice van vakbladen en heb eigenlijk
altijd iets met schrijven te doen gehad.
Zo vormen wij een perfect evenwicht: hij helpt mij in het huishouden en ik help
hem bij zijn werk.
*
U hebt veel tochten gemaakt door meer dan een wildernis. U hebt daar natuurlijk
allerhande beleefd.
Daar kan ik natuurlijk uren over vertellen. Maar ik pik er een paar voorbeelden uit.
Ik heb de nationale reservaten van Zuid-
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Afrika doorkruist in een Volkswagen, en speciaal een park waar veel hondskopapen
zijn. In dat park mag je de wagen niet verlaten, zelfs het raampje niet opendraaien.
De apen daar hebben hun levenswijze aangepast aan het toeristisch bezoek. Ze liggen
namelijk langs de weg te wachten om iets te krijgen. Ze springen ook op het dak van
de auto, rijden een stuk mee en keren dan terug.
Op zekere dag komen we terecht in een familie bavianen die op de auto springen.
Ik zeg tot mijn gezel: ‘Die zouden we op de auto moeten kunnen filmen. Geef jij ze
via de linkerruit eten, dan stap ik uit en fotografeer ze.’ We doen dat maar plots zegt
mijn gezel: ‘Ik heb geen eten meer!’ Ik roep: ‘Geef ze dan karamellen!’ En ik heb
de foto's kunnen maken.
Een ander, pijnlijk, voorval heb ik beleefd met Wilhelm Scheck, die met een grote
camerawagen foto's van dieren wilde maken. Zijn gezin vergezelde ons. Hij zegt mij
op een dag: ‘Blijf bij Maria en de kinderen. Ik ga naar de olifanten kijken.’ Een
kwartier later is hij terug en zegt: ‘Ik kan niet uitstappen. Ik ga sterven.’ Zijn vrouw
krijgt een crisis maar ik moet ze aan de zorgen van de kinderen overlaten om hulp
te gaan zoeken 100 km verder. Terwijl de olifanten toekijken, rijd ik weg. In de
centrale was er geen dokter. Verder naar Mozambique. Ook geen dokter. Toen ik
terugkwam, was hij dood.
Om foto's te maken waagden wij ons tot vlak bij de olifanten. Je denkt wel: ik zit
in de wagen en ben veilig maar dat valt niet altijd mee. Ik heb ooit geweten dat een
olifant zijn slagtanden achter in de auto plantte en er kruiwagen mee speelde.
U hebt lang gegolden als de belangrijkste koloniale auteur bij ons. Ik wil trouwens
graag Paul Hardy in dit verband citeren: ‘Johan-Mark Elsing mag, in de echte zin
van het woord, de schepper van een koloniale en tropische literatuur in Vlaanderen
worden genoemd. In zijn boeken bereikt hij hoogten die hem verheffen tot op het
plan van de wereldliteratuur. Geen gecultiveerde Vlaming kan nog onverschillig aan
het werk van Elsing voorbijgaan.’
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Dat heeft Paul Hardy verklaard op de boekenbeurs in Antwerpen. Maar dat is weer
enkele jaren geleden. Intussen zijn er heel wat jongere Vlaamse auteurs over Kongo
aan het woord gekomen! En laat ons eerlijk zijn. Er zijn op dit ogenblik zeker
‘gecultiveerde’ Vlamingen, die onverschillig aan het werk van Elsing-Demers
voorbijgaan. Maar alles is relatief in het leven. Kijk eens: ik weet van mezelf dat ik
geen genie ben, maar daar zeg ik dan ook bij niet te geloven dat er in Vlaanderen
veel auteurs rondlopen met groot, laat ons zeggen, internationaal erkend talent. Vele
Vlaamse auteurs danken hun bekendheid aan het feit dat ze deel uitmaken van groepen
en klieken, of dat ze een rol spelen in het openbare leven. De beroemdste Vlaamse
auteur mag in het grootste hotel van Bern afstappen, geen enkel Berns dagblad zal
zijn aankomst signaleren en geen enkele Zwitser zal zich in zijn hotel melden voor
een autogram.
Men moet zich geen illusie maken over de positie van de Vlaamse schrijvers op
de wereldmarkt: die is niet schitterend. In de Duitse taalgebieden is er slechts één
die men nog altijd kent: Felix Timmermans. Het gebeurt natuurlijk dat in het Rijnland
al eens een boek van een Vlaamse auteur wordt uitgegeven, maar ik kan u
prospectussen tonen van Duitse antiquariaatsboekhandels waarin u de titels van de
meest vooraanstaande vertaalde Vlaamse auteurs in uitverkoop vindt, tegen minder
dan een derde van de prijs.
Dat is wel een hard oordeel.
Maar realistisch. En ik zeg dat niet om mij op te hemelen. Van mij zijn in het Duitse
taalgebied zeventien boeken in vertaling verschenen. Zowel in Zwitserland als in
Duitsland werden ontelbare luisterspelen en hoorbeelden door de radio uitgezonden.
Maar dat wil niet zeggen dat ik in de Duitse taalgebieden een beroemd auteur ben
geworden. Ik ben het niet. Maar uit die constatering leid ik af hoe relatief alles in de
wereld is.
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Eigenlijk hebt u het aan uw oorlogsavonturen te danken dat u dàt hebt kunnen doen
waarvan u altijd hebt gedroomd.
Ik heb kunnen leven van mijn pen en dat dan nog in het buitenland. Wellicht ben ik
in Vlaanderen wat op de achtergrond geraakt, maar een Vlaams schrijver kan niet
verlangen in het buitenland gelezen te worden en dan ook nog waardering te vinden
in eigen land. Daar zijn nog andere voorbeelden voor. De omstandigheden hebben
mij gedwongen gelukkig te zijn. Ik heb als een vrij mens kunnen leven, ik heb kunnen
doen wat ik wilde en gaan waar ik wilde. En die vrijheid heb ik met grote discipline
gebruikt. Ik heb me door mijn werk in een vreemd land waar kunnen maken zonder
protectie, zonder vriendjesdiensten. Het werk heeft voor zichzelf moeten spreken.
Dat het dat gedaan heeft, is een grote voldoening, een voldoening die niemand mij
kan ontnemen.
Uitzending: 18 september 1977.
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Willem Denys
Sint-Hubrechtstraat 23, 8800 Roeselare
‘Pier was naar de biecht geweest en moest zijn akte van berouw opzeggen. Terwijl
de biechtvader de absolutie prevelde, wauwelde Pier iets van Ra, ra, bra, ra. Wablieft?
vroeg de pater. Pier schrok ervan en zei: Niets, menere. Dan rammelde hij haastig
verder: Ra, ra, bra, ra. Wat is dat toch, zei de pater opnieuw. Antwoordt Pier een
beetje verontwaardigd: “Maar mijn akte van berouw. De woorden ben ik vergeten
maar ik ken nog het vooizeke.”’
*
‘'t Is killig en koud. Zo een weertje om te zitten peinzen bij den open haard, genietend
van een dreupelke. 't Is hetgene dat Djoren Puitendale dan ook doet. Almeteen zwaait
de deur open en zijn dochter Marie-Louise komt binnen gespoeterd. “Ha, ge zijt
daar,” zegt Djoren, “'t wierd tijd! Zo de godse dag, vlak vóór joen trouw, nog moeten
vrijen en uitgaan, dat vind ik straf. Enfin, 'k ben blij dat je morgen ne vent gaat ein.
Alzo ga je
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eindelijk een vrouwmens zijn. En als het allemaal goed verloopt, ben ik binnen negen
maanden grootvader”. - “Troost je,” zei Marie-Louise, “je zal zelfs geen negen
maanden moeten wachten, 't zal voorzeker voor binnen vijf maanden zijn.” - “Hewel
merci,” stamelde Djoren en hij zoog ne keer ferme aan zijn pijpe, “'t zijn al
schoffelaars de dag van vandaag, 't kan al niet zere genoeg meer gaan.”’
*
‘Jantje Bubbels is op wandel met zijn vader in Brugge. Het Venetië van het noorden,
eit de meester hem geleerd. Als ze voorbij Gruuthuuse komen, wil Jantje toch weten
wat een huis dadde is. 'k Ei het geweten,” zegt vader preuts, “maar ik ben het vergeten,
manneke.” Ze komen langs het belfort en Jantje wil er ook het fijne van weten. “Wat
voor een gebouw is dat?” vraagt hij. - “Ja,” zegt vader, diepe peinzend, “wat voor
een gebouw is dat nu were?” En hij peinst maar altijd voort, tot ze vóór het Bisdom
passeren. “Wat een chiek paleis!” roept de kleine Bubbels, “wie woont er hier, vader?”
- “Zi, manneke,” zegt vader, “met alle plezier, maar ik kom er serieus gezeid niet
up.” Zo wandelen ze verder en kijken naar de zwanen op het Minnewater. “Hoe
noemen ze dat water, de Bruggelingen?” vraagt Jantje. “Dat is... dat is...” En vader
wrijft ne keer of vijf over zijn voorhoofd. “'t Is wreed,” zegt hij, “'k zou het duizend
keren kunnen zeggen.” - “Vader,” zegt Jantje, “'k zou beter geen vragen meer stellen
zeker?” - “Waarom niet, mijn manneke, vraag maar op, 't is alzo dat ge vele leert in
't leven.”’
*
Mgr. Lamiroy, de vorige bisschop van Brugge, was een doodernstig man. Maar u
hebt hem kunnen doen lachen.
Jawel, en in deze omstandigheden. Ik had een zeer goede vriend,
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de franciscaner pater Francesco Stroobants, een Vlaming die het in Rome ver had
gebracht; hij was o.m. de biechtvader van de Pacelli's, ik zeg u maar dat. Als er iets
was dat beter niet via de officiële weg werd behandeld, dan zond het Vaticaan deze
pater als persoonlijk gezant om de zaak te regelen. Zo moest hij op zekere dag
vanwege het Vaticaan een verzegelde omslag gaan afgeven bij de bisschop van
Brugge, die toen inderdaad mgr. Lamiroy was. Ik reed met hem naar Brugge en daar
stond hij erop dat ik mee naar binnen zou gaan. Dat was een verrassing want ik was
nog nooit in het bisschoppelijk paleis geweest en had ook nog nooit een bisschop in
négligé gezien: zonder boord en met pantoffels. Zoiets maakte toen indruk. Enfin,
toen we binnenkwamen, zei de pater tot de bisschop dat hij zijn chauffeur had
meegebracht en dat dat Willem Denys was. Toen bleek dat mgr. Lamiroy mijn stukjes
over Peegie die in Het Wekelijks Nieuws verschenen, had gelezen. Hij zei: ‘Ik heb
dat met plezier gelezen. Ze verschijnen wel in een blad van flaminganten maar ik
zie met genoegen dat ze nu weer katholiek zijn geworden en in de lijn lopen.’ We
zijn daar wel een flink uur gebleven en heel de tijd werd er gesproken over de curieuze
wereld van de leurders.
Op een gegeven moment vraag ik zo onschuldig aan de bisschop of ik voor mijn
boek zijn imprimatur niet kon krijgen. Monseigneur werd er wat ongemakkelijk bij,
maar ik stelde hem onmiddellijk gerust en zei dat het niet nodig was, want dat ik al
een goedkeuring had van de grote baas, de paus zelf, en dat ik dat imprimatur had
laten afdrukken op de eerste bladzijde van Peegie. Paus Pius XII had namelijk kort
daarvoor twee Amerikaanse humoristen in audiëntie ontvangen en hij had hun bij
deze gelegenheid gezegd: ‘De huidige wereld heeft behoefte aan meer lach en humor.
Het is een schone roeping de lach onder de mensen te brengen.’
Dat is altijd uw credo geweest.
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Ge kunt in iets slechters geloven. Het is trouwens een goeie raad die actueler is dan
ooit, dunkt me. En dat van die pauselijke goedkeuring kan ik bewijzen ook. Ik bezit
van paus Pius XII een authentiek kalotje met nog twee van zijn haartjes erin!
U bent geen makelaar in koffie...
Nee, maar handelaar in textiel en pelsen. Met daarbij ook een beetje haute couture,
wat meebrengt dat ik in Parijs b.v. vrij goed thuis ben in de wereld van Alexandre
en Dior. Ik zeg er dat bij omdat dat goed klinkt.
U woont niet op de Lauriergracht.
Nu wordt het wat moeilijker. Ik zou moeten antwoorden: in de Ooststraat 68, maar
sinds 1 januari woon ik hier in de Sint-Hubrechtstraat 23. Maar het stamhuis is in de
Ooststraat, waar nu mijn zoon woont. Dat huis kreeg in 1900 de naam ‘In de tijger’.
Een beetje later kwam het huis ernaast erbij en dat werd ‘In de vlinder’ genoemd.
Dat lijkt zo niks maar in 1900 was dat een daad, want alles was toen Frans en men
keek op dat zo een belangrijke zaak met een Vlaamse naam uitpakte. De textielwinkel
bestaat al sinds 1840 en werd altijd gehouden door de familie Schelpe, toen op de
Grote Markt. Mijn moeder is een Schelpe en die naam had zo een klank dat hij nu
nog altijd gebruikt wordt. Als de mensen bij ons kleren willen komen kopen, dan
zeggen ze nu nog altijd: ‘We gaan naar Schelpens’. Mijn vader, die Achiel Denys
heette, is daar ingetrouwd. Het eigenaardige nu is dat ik bij de mensen niet bekend
sta als Willem Denys maar als ‘Achiel van Schelpens’. Ze geven me dus de voornaam
van mijn vader plus de familienaam van mijn moeder!
Nu we toch met namen bezig zijn. Denys is een bekende naam in Vlaanderen. Filip
de Pillecyn wijdde een boek aan Pastorke Denys, die ook in Roeselare werd geboren
en de apostel was -
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dat klinkt wel een beetje ouderwets... - die de welzijnswerker was van de
seizoenarbeiders in Frankrijk, de maatjes. Gaston Durnez schrijft in de ‘Encyclopedie
van de Vlaamse Beweging’ dat u zijn neef bent en zijn handschriften bezit; uw biograaf
Lieven Spyckerelle zegt nadrukkelijk dat hij geen familie is.
Hij is ook geen familie maar was zeer bevriend met vader. Filip de Pillecyn heeft
dat boek trouwens bij ons thuis geschreven, hij is daarvoor enkele tijd bij ons komen
logeren. Hij was een vriend van den huize en ik bezit nog een heel pak brieven van
hem. Wat wel waar is, is dat ik al de handschriften bezit van Pastorke Denys. Hij
had een merkwaardig missiegebied, namelijk acht departementen in Frankrijk waar
toen zowat 14.000 Westvlamingen zware seizoenarbeid verrichtten. In de winter
hield hij in de thuisdorpen voorlichtingsvergaderingen en in de zomer bezocht hij al
die mannen in de streek waar ze werkten: hij deed dat per trein, per koets of te voet.
Hij schreef ook heel wat artikels in een blad dat eerst De Fransman heette, later De
Stem uit het Vaderland. Zijn hele collectie kranten, boeken en papieren ging verloren
in de eerste wereldoorlog en na de oorlog heeft hij al zijn artikels overgeschreven
uit een collectie van 900 bladzijden. Als Durnez mij zijn neef noemt, dan zal dat wel
in de Westvlaamse betekenis zijn. Een kind zegt hier tegen een volwassen man
gemakkelijk nonkel.
Het boek Trimards van Warden Oom is geïnspireerd door dat werk van Pastorke
Denys. Vermeulen heeft het trouwens ook aan hem opgedragen. Pastorke Denys ligt
nu begraven dicht bij het graf van Rodenbach.
Nu we het toch over de afkomst hebben. U zou ook nog familie zijn van pater Lievens,
ook een apostel maar dan van Chota Nagpur in Bengalen.
Die is ook van de familie via mijn moeder. Zij kwam uit de
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familie Schelpe-Vereecken en de Vereeckens waren verwant met de Lievensen. Ik
kan trouwens in die zin voortgaan. In onze stamboom zit ook een Permeke. Frans
Declerck, de rechter uit Beschuldigde, sta op, is mijn neef. Wij noemen hem trouwens
niet Frans maar Sissen. De grootmoeder van Mik Babylon is een Denys...
Als u doorgaat, zal wel blijken dat heel West-Vlaanderen één grote familie is. U bent
in elk geval in de volste zin van het woord de zoon van uw vader: handelaar, cultureel
animator, zanger, conférencier.
Zanger niet. Ik heb in mijn jeugd wel gezongen maar ik heb het niet volgehouden. Kent ge die? Bernadette Crombez treedt voor de eerste keer als solozangeres op bij
de Verenigde Vlaamse Meisjes van Alveringem. 't Stropt van 't volk en Bernadetje
zingt met veel tremolo's Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. Ze ziet daar in de derde
reke de kapelaan zitten, die zijn duimen in zijn oren steekt. Geaffronteerd stopt ze
heur gezang en roept: ‘Zeg, menere paster, zijt gij misschien nen franskiljon?’ ‘Gadorie neen,’ roept de kapelaan, ‘'k ben muzikant!’
Vader was geen conférencier, wel zanger. Hij gaf avonden waarop Edward
Vermeulen uit zijn werk voorlas en hij zong. Ze zijn zelfs ooit opgetreden voor de
KRO in Nijmegem. In die tijd heette dat toch nog KRO. Ze zouden daar een
Westvlaamse avond verzorgen. Voor ze vertrokken, hadden ze extra geoefend om
hun taal wat bij te schaven en vader zei: ‘We gaan ze daar eens bewijzen dat we
ABN kunnen praten.’ Ze werden ginder bijzonder goed ontvangen en pakten uit met
hun mooiste Nederlands. Toen zei een Nederlander ze dat hij hun Westvlaams zo
leuk vond. Dat ging dan ook zo. Toen ze vertrokken, zei vader tot Edward Vermeulen:
‘Hebt gij soms uw parapleu niet vergeten?’ Dat deed de Hollanders schaterlachen.
Vader trad veel op voor Davidsfondsafdelingen. Hij was lid van het hoofdbestuur
en had in de provincie veel afdelingen
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gesticht. Daarbij was hij in de oorlog 14-18 hier in de streek de grote man van het
Rode Kruis, die instond voor de verdeling van de Amerikaanse hulpzendingen. Hij
was in de provincie ook een van de topmannen van de katholieke partij en werkte
samen met mensen als de ministers Sap en Van de Vyvere.
Rond 1920 ondertekende vader het eerste manifest van de Vlaams Nationaal
Rooms-Katholieke Beweging, een voorloper van het V.N.V. Dat werd natuurlijk
vanop de preekstoel door de bisschoppen veroordeeld. Vele mensen in Vlaanderen
zaten daarmee in, temeer daar ook heel wat priesters dat manifest hadden getekend.
Ze kwamen dan samen om het geval te bespreken en hadden er dr. Liebes, een
godgeleerde, bij gevraagd. Die vroeg eerst een fles en bestudeerde dan het Corpus
juris canonici. Zijn besluit was: ‘Als monseigneur een boerke laat, ben je niet verplicht
te zeggen dat het goed ruikt.’
Filip de Pillecyn wijdde aan uw vader in zijn weekblad ‘Pallieter’ een portret,
trouwens getekend door Joz, en hij besluit zijn artikel met dit compliment: ‘Als er in
elke stad zoo één was, dan zou Vlaanderen niet lang meer zoo'n keurige boel zijn.’
Hij was ook een figuur en hij mag dan niet vermeld staan in de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging, hij heeft in die beweging meer dan zijn man gestaan. Hij is een
formidabel man geweest met veel verdiensten. Hij is niet de auteur van het Roeselaarse
volkslied zoals wel eens wordt gezegd, maar hij mocht met reden de tekst zingen die
daar in de mond ligt van Cyper, de held in dat lied:
‘Van 's nuchtens vroeg tot 's avonds late
ben 'k up de been en langs de strate.’

Dat was niet alleen om stoffen te gaan leveren maar vooral om Vlaamse liederavonden
te geven en zo mee te werken aan de nationale bewustwording van het volk. Hij
schreef ook als Non-
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kel Charel in De Stem uit het Vaderland voor de trimards, de maatjes die seizoenwerk
deden in Frankrijk. Die waren niet alleen plezant maar sociaal-kritisch: hij hekelde
er vaker mensonwaardige situaties door ze belachelijk te maken.
Ik heb u al gezegd dat hij zich tijdens de oorlog erg verdienstelijk had gemaakt in
het Rode Kruis. Na de oorlog werd hij door de goede patriotten opzij geduwd. De
katholieke partij bestond toen voornamelijk uit franskiljonse bourgeois en mijn vader
was eerder een gildenaar van mentaliteit. Hij was zeer sociaal ingesteld en al dat
geknoei van de franskiljons stootte hem tegen de borst. Er was trouwens in die tijd
veel moed nodig om aan Vlaamse actie te doen en zeker als handelaar. Hij was goed
op de hoogte van de vele onsmakelijke drijverijen die zich in de politiek afspeelden,
in die mate zelfs dat toen hij gestorven was, de deken tegen mijn moeder zei: ‘Zorg
ervoor dat uw zoon de documenten van vader niet in handen krijgt of hij kan heel
de stad doen vechten.’
U vertelde dat De Pillecyn een huisvriend was. Hoe ontstond die relatie?
Dat weet ik niet precies. Ik vermoed dat het via Streuvels moet zijn gebeurd, want
vader was samen met Achiel Lobel een jeugdvriend van Streuvels. Die mannen
vormden een kring, waar ook Warden Oom bij was, en ze kwamen geregeld bijeen
in Hooglede, Roeselare of op het Lijsternest.
Daar zit trouwens nog een literair nieuwtje aan vast. Toen Streuvels in 1927 zijn
De teleurgang van de Waterhoek had gepubliceerd, wekte dat heel wat
verontwaardiging in de katholieke milieus. Pater Adriaens schreef onder het
pseudoniem Arie Sanden in Averbodes weekblad dat het een pornografisch boek was
en dientengevolge te mijden. Het gevolg is geweest dat er in de vriendenkring een
‘froid’ is gekomen en dat Streuvels werd geweerd. Als reactie heeft Streuvels dan
Alma met de vlassen haren geschreven dat in 1931 verscheen. Streuvels wilde

Joos Florquin, Ten huize van... 15

141
daarmee bewijzen dat hij ook in de mystiek thuis was en hij wou terzelfder tijd
affirmeren dat hij goed katholiek was en geloofde, ook al liep hij dan niet in de pas.
Om de indruk nog te versterken gaf hij het boek uit bij het Davidsfonds, dat nu ook
niet direct zijn strekking was. Het boek werd door de katholieke vriendenkring met
open armen ontvangen en Streuvels was op slag weer een van de hunnen.
Er is in dit verband trouwens nog een ander verhaal. Er was in het bisdom gewerkt
om Streuvels te vereren met de pauselijke decoratie Pro ecclesia et pontifice.
Monseigneur Lamiroy zat echter ook verveeld met die Teleurgang van de Waterhoek,
maar hij wilde het wel doen als hij gedekt werd door de nuntiatuur. Er dook echter
een jezuïet op, die zich daartegen verzette en Streuvels kreeg de kerkelijke
onderscheiding niet.
Het heeft Streuvels geraakt dat hij die Pro ecclesia et pontifice niet kreeg, omdat
het voor hem betekende dat hij niet als gelovig man werd erkend. Ik ben geen politieke
rat, zei hij, maar dat heeft daar niks mee te maken. En het heeft hem werkelijk pijn
gedaan. Om hem te troosten zei zijn vrouw: ‘Frank, als je die decoratie krijgt, moet
je voortaan vooraan in de kerk gaan zitten.’ En Stijn antwoordde bits-droog zoals
hij dat kon: ‘Ik sta mijn stoel bij de pilaar achteraan aan niemand af.’ Er ging ook
niemand ooit op die stoel zitten en als er ooit een boer op was gaan zitten, dan had
Streuvels hem eraf gegooid.
Nu had Kamiel Huysmans op de een of andere manier lucht gekregen van de zaak
en uit sympathie voor Streuvels, en voorzeker ook wel om de bisschop te embeteren,
speelde hij het klaar aan Streuvels de hoogste Belgische decoratie te doen toekennen:
het Groot Kruis van België. Ik vermoed zelfs dat Streuvels de enige is geweest die
die decoratie heeft gekregen.
De geschiedenis heeft dan nog een staartje gehad. Toen mgr. De Smedt bisschop
was geworden, wilde hij goedmaken wat er in het verleden was gebeurd en Streuvels
wel een kerkelijke onderscheiding toekennen. Maar wegens die decoratie van Kamiel
was het niet meer doenbaar hem met het kleine lint van de Pro ecclesia
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te onderscheiden en dat is de reden waarom Streuvels in 1956 vereremerkt werd met
het Groot Kruis van de Orde van Sint-Gregorius en in deze orde tot ridder werd
geslagen.
Er is dan ook nog die affaire met de Nobelprijs. Het Hof telefoneerde naar de
gemeentesecretaris van Ingooigem dat hij Streuvels aan de telefoon zou halen. De
secretaris komt op het Lijsternest zowat na twaalven en Streuvels deed zijn
middagslaap. Die was zo heilig dat niemand het zou hebben gewaagd hem daarin te
storen. De vrouw van Streuvels zegt dus dat ze moeten wachten tot 2 uur. Toen
Streuvels dan telefoneerde, werd hem gevraagd of hij om 4 uur naar het koninklijk
paleis zou komen waar koning Gustav, de oom van koningin Astrid, verbleef. Hij
moet toen nogal een beetje brutaal gezegd hebben dat hij geen voiture had en hij toch
met de fiets niet kon komen. Als ze hem nodig hadden, moesten ze hem maar komen
halen. De zaak is daarmee afgesprongen maar ik vermoed dat hij daar later veel spijt
over heeft gehad. Hij moet zich er toen geen rekenschap van hebben gegeven wat
de Nobelprijs voor een schrijver betekent.
Het is een taaie legende geworden dat Streuvels op vieringen en bijeenkomsten
niet wilde verschijnen maar het is de waarheid niet. Als wij iets organiseerden, kregen
we hem altijd, maar we moesten hem dan ook gaan halen. Het vervoer, dàt was heel
het probleem van Streuvels en hij was te eergierig om het aan iemand te vragen.
Na de oorlog had hier vaak een gezellig samenzijn plaats met als vaste gasten: Jef
van Hoof, Bruno de Winter van 't Pallieterke, Boschvogel, Willem Putman en nog
een paar. Jef van Hoof speelde dan trouwens elke keer mijn piano kapot met de
Vlaamse Leeuw en De leeuwen dansen. Streuvels was altijd van de partij maar we
moesten hem gaan halen, dat was het enige middel om hem te krijgen.
Zich vieren liet hij inderdaad niet gemakkelijk en hij gaf daar deze reden voor op:
‘Als ze de waarheid zouden zeggen over mij, zou ik wenen. Als ze ze niet zouden
zeggen, zou ik me kwaad
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maken.’ Ik heb het in elk geval meegemaakt dat Van der Plaetse het stuk Een ongeluk
uit Lenteleven voordroeg waarin de jongen dood op de grond neerstort en dat Streuvels
erbij zat te wenen.
Dan is er na de oorlog nog die zaak geweest van de Witte Brigade, die Streuvels
last bezorgde omdat er van De vlaschaard tijdens de oorlog een film was gemaakt,
waarin Stijn Streuvels trouwens zelf was opgetreden. Ze beschuldigden hem dan ook
van medewerking met de vijand. Kamiel Huysmans, die toen eerste-minister was,
hoorde daarvan en op de kermisdag van Ingooigem kwam hij in zijn A 1-voiture en
vergezeld van twee zwaantjes naar Ingooigem. Hij ging met Streuvels plaatsnemen
voor het Lijsternest in een zetel naast de zijne om naar de koers te kijken. Niemand
heeft nog een kik gegeven.
Nu heeft Streuvels niet alleen last gehad als gelovige en flamingant, veel mensen
waren ook kwaad op hem omdat ze zich in zijn boeken herkenden: dat was o.m het
geval met de ingenieur en heel zijn familie uit De teleurgang van de Waterhoek. Hij
heeft mij vaker gezegd: ‘Gij met uw Peegie. Ge moet oppassen wat ge zegt of ze
vermoorden u nog eens.’
Ik geloof dat er met u een goed programma zou zijn te maken met als titel: ‘Praten
met Willem Denys over Stijn Streuvels’! Maar daar zijn we vandaag niet aan toe:
het gaat over Willem Denys.
Jazeker, maar die zwaantjes van Huysmans doen me nog aan iets denken.
*
‘De wegen zijn glets en gevaarlijk en de takken van de bomen kreunen van de koude.
Knoet spant zijn ezel voor zijn driewielkarre, volgeladen met melkpullen en hij was
't up naar de markt van Veurne. Dien ezel kent zodanig goed de bane, dat ie hem
geheel allene zou afleggen, gaan en keren zonder te missen.
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En het komt daardeure en deur die gletsigheid dat Knoet wel honderd meter achter
zijn ezel komt gewandeld. Maar bij de ingang van Veurne staan er twee zwaantjes
en ze houden Knoet zijn ezel tegen. Als Knoet arriveert, vragen ze hem: “Is dat
joenen ezel?” - “Geheel en gans hem,” zegt Knoet, “is 't genen schonen?” - “Dat wel,
maar ge weet gij zeker niet da je nen ezel niet allene mag laten lopen up strate?” “Ha, het is daarmee,” zei Knoet, “dat de zwaantjes altijd met tweeën moeten zijn!”
Knoet is er niet wel van geweest, van zijn proces, maar hij had algelijk ne keer zijn
gedacht gezeid.’
*
U komt uit een groot gezin?
Ze waren thuis met zijn negenen.
U deed beter.
Ik heb tien kinderen maar bij mijn vader waren ze met zijn dertienen. Nu was het
wel tijd dat ik er wat aan deed want de naam Denys stond op uitsterven. Alleen mijn
zes zonen zetten de naam voort.
Waar uw vader negen kinderen had!
Ja, ja maar twee broers werden scheutist, een dominicaan en een zuster werd slotzuster
bij de dominicanessen en ze zijn het nog altijd, in deze tijd moet ge er dat bij zeggen.
Trouwens, al mijn broers en zusters zijn nog in leven. Vader daarentegen is in de
bloei van zijn leven op een domme manier gestorven. Hij is eens tijdens een stikhete
zomer op de reien van Brugge gaan varen met twee van mijn broers en is met tyfus
thuisgekomen. Mijn twee broers zijn er doorgekomen maar hij, die grote, sterke man,
is eraan bezweken.
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Uw vader was erg bevriend met Edward Vermeulen.
't Waren precies tweelingbroers: ze deden alles samen, gaven samen voordrachten,
gingen samen op reis. Vermeulen kwam elke zaterdag bij ons thuis. Ik bezit van hem
zeven handschriften van boeken, o.m. dat van Piot, Trimards en Mietje Mandemakers
en Cie. Verder ook bundels onuitgegeven gedichten. Ward dacht dat hij eerst zou
sterven en heeft die daarom aan vader gegeven.
Wordt Warden Oom nog gelezen?
Hij is niet meer te lezen, hoewel het verhaal goed is, maar het is gekonfijt door de
heiligheid. Vermeulen was een zeer scrupuleus, hyperkatholiek man. Marcel
Vermeulen, zijn neef, heeft nog eens een bundel met spreuken van hem uitgegeven.
U bent een rasechte Roeselarenaar. De bijnaam van de Roeselarenaar is ‘olijkerd’.
Olijk betekent hier evenwel niet leuk of guitig maar eerder slim, handig, geslepen.
Laat ik zeggen leep, maar op een humoristische manier: al lachend op de pot zetten,
op een plezante manier erdoor trekken. Een olijkerd is een commercieel type, een
rappe.
Dat is begonnen met de H. Amandus die heel deze streek heeft gekerstend. Toen
hij in Izegem aankwam, wierpen ze met stenen naar hem en vandaar dat wordt
gesproken over het boze Izegem. Toen de heilige man in Rumbeke aankwam, vielen
de mensen voor hem op hun knieën en zo komt het dat er wordt gesproken van het
heilige Rumbeke. Toen is Amandus naar Roeselare gegaan en daar waren ze al op
de hoogte van de gebeurtenissen. Toen de heilige aankwam, stonden de mensen al
met kraampjes op de markt om paternosters te verkopen.
Het einde van uw boek ‘Peegie’ is een aardige illustratie van
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deze mengeling van negotie, devotie en humor. Als Peegie ten hemel stijgt, speelt hij
alles uit en laat alles vallen.
‘Twee dingen nochtans hield hij bij zich: in de ene hand zijn paternoster en in de
andere zijn portefeuille. “G'en kunt nooit weten op 't laatste oordeel waarmee dat ge
't verst zult komen.”’
Een vooruitziend man! Ze hebben hier in Roeselare meer van die typische woorden.
Ik denk aan het woord ‘batje’ waar al meer over werd geschreven.
De oorsprong van de batjes ligt in Roeselare maar nu zijn er overal batjes-weken.
Volgens mij komt het woord gewoon van baat, er baat bij hebben, voordeel. Batjes
zijn koopjes en toch kwaliteit.
Laten we het even hebben over uw schooltijd. U deed humaniora op het beruchte
klein seminarie hier in Roeselare.
En ik had daar het geluk in de retorica professor Sobry als leraar te hebben en ook
als biechtvader. Hij was een formidabel man, voor die tijd ook al zeer modern; hij
bracht toen al zijn grammofoonkoffertje mee naar de klas om ons authentieke Engelse
en Duitse teksten te laten horen. Ook muziek liet hij ons horen, klassieke
vanzelfsprekend, maar ook het moderne lichtere genre kreeg een beurt als b.v. No
no Nanette en Rose Mary. Vooral het fameuze lied Indian Love Call liet hij ons graag
horen en wees dan elke keer op de mooie val van de klanken daarin.
Op zekere dag ziet hij in mijn handen een doodsantje, een bidprentje dus, van
Alfred Ost en hij vraagt: ‘Kent gij die?’ Ik antwoord: ‘Mijn vader heeft hem goed
gekend.’ Hij verdwijnt naar zijn kamer, komt vijf minuten later terug met een hele
documentatie over Ost en besteedt heel de les Latijn aan deze kunstenaar. Hij was
een buitengewoon type en zijn lessen waren juweeltjes.
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Hij was de grote animator van de Lettergilde Sint-Lutgardis, de Roeselaarse
leerlingenacademie die nog altijd dezelfde naam heeft als in de tijd toen Rodenbach
er luisterde naar de fameuze oproep van Hugo Verriest: ‘Eertijds heeft er een volk
bestaan.’ Elke zondagavond was er vergadering en ieder op zijn beurt moest er een
voordracht houden. Hij was een echte aristocraat. Elke zondag nam hij ons ook mee
naar een tentoonstelling op het stadhuis, maar hoedje en handschoenen waren
verplicht. Hij heeft daar zes jaar lang mooie mensen gevormd: al wat groot is in
West-Vlaanderen, is kwekeling van Sobry. We waren in de retorica met 53 man;
daar zijn er 13 priester van geworden, 11 scheutist en 2 witte pater: 26 roepingen op
53 man. Ga dat nog maar eens ergens zoeken.
Een andere leraar met een eigen formaat was Camiel Poigné. Indien Marnix Gijsen
leerling geweest ware van leraar Poigné, wellicht zou hij zijn beroemd gedicht Mijn
vadertje aldus hebben laten aanvangen:
‘Poignietje dat was rechtvaardigheid
hij had de zware plicht op zich geladen
een eerlijk man te zijn
in woord en daad...’

Hij was mijn leraar in de poësis, groot bewonderaar van Gezelle, Vondel, Potgieter
en ook van Verschaeve, hoewel hij hem wegens zijn flamingantisme niet kon
verdragen. Want Poignietje was een authentieke Belg, zoals het paste voor iemand
die de oorlog 14-18 had meegemaakt. Hij was een groot bewonderaar van Albert I,
‘de grote koning’, zei hij. Dat werd op een spotlach onthaald door de leerlingen, wat
hem woedend maakte. In illo tempore zong men nog in de kathedraal van het klein
seminarie, na de hoogmis, het Domine Salvem fac Regem nostrum Albertum. De
honderden leerlingen zongen het antwoord niet, ze zwegen als vermoord, tot grote
ergernis van de superior. Deze manifestatie herhaalde zich iedere zondag, jaren
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naeen, tot het lied de marteldood stierf.
Poigné had aan de dominicanen al een even grote hekel als aan de nationalisten.
Die allergie tegenover dominicanen ontstond toen Poignietje als directe mededinger
Jules Callewaert in zijn klas kreeg. Ze waren beiden even intelligent, doch Callewaert
kon beter spreken en was sterker in mathesis. Poigné was eerder een zwijgzaam
taalvirtuoos.
Zijn aanvallen tegen de dominicanen kwamen geregeld ieder jaar op dezelfde dag
en hetzelfde uur terug. Zo vertelde hij de levensloop van Savonarola, de dominicaner
monnik die de paus de levieten wilde lezen. ‘Doch zie,’ zei Poigné, en zijn ogen
begonnen te stralen van inwendige pret, ‘Savonarola werd bij zijn kappe gepakt en
naar de brandstapel geleid. Ze bonden hem stevig vast, het vuur werd aan de stapel
ontstoken doch plots brak er een wolkbreuk los en het laaiende vuur werd uitgedoofd.
Savonarola werd als door een bovennatuurlijke tussenkomst miraculeus gered. Zo
dacht Savonarola,’ grijnsde Poigné, ‘zo dacht hij, maar hij doolde. Een tweede nog
grotere brandstapel werd opgericht, Savonarola werd er op vastgekluisterd, het vuur
ontstoken en zie: de vlammen rezen ten hemel en Savonarola verbrandde, van onder
naar boven, op zijn gehele en van ends tot ends.’
Maar Poigné was een man die les kon geven en zijn lessen animeerde. Vele figuren
in West-Vlaanderen, rechters, advocaten, priesters, hebben van hem een stevige
vorming gekregen. Als ge ziet wat ze nu als leraars hebben in de colleges, dan beseft
ge maar goed wat voor sterke figuren de leraars in die tijd geweest zijn. Nu kijken
ze altijd maar weer op hun horloge om te zien of het nog geen tijd is om te vertrekken:
in onze tijd begon het dan nog maar.
U hebt de botsing A.K.V.S.-K.S.A. meegemaakt.
Ik behoor tot de achterhoede van het A.K.V.S. Toen Dubois ineens zijn K.S.A.
oprichtte, bracht dat een tweestrijd mee: een
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deel van de profs bleef achter het A.K.V.S. staan maar ze moesten oppassen wat ze
deden. Voor mij bracht de zaak mee dat ik een dag ben buitengevlogen. Als voorzitter
van de geheel Vlaamse bond De swigende Eede weigerde ik tombolabriefjes te
verkopen ten voordele van de K.S.A. Het gevolg was dat ik aan de deur werd gezet
maar ik heb dat dan nog handig opgelost. Ik ben naar de surveillant gegaan en heb
gezegd: ‘Ik aanvaard dat ik buitenvlieg maar het ergste is dat ik door uw optreden
mijn geloof verloren heb.’ Door die verklaring werd de man zo diep in zijn priesterhart
getroffen, dat hij de maatregel annuleerde en ik opnieuw binnen mocht. Mijn vader
had het anders niet overleefd. Ik had al een broer die was buitengevlogen omdat hij
een amnestieplakkertje had geplakt op de buizestoof van Poignietje. Poignietje heeft
mij later verteld dat hij daar voor niets tussen zat en ik heb hem gezegd dat ik hem
geloofde, al geloofde ik hem eigenlijk niet. Met het buitenvliegen van mijn broer
kwam ook het verbod hem in een ander Vlaams college binnen te laten, met het
gevolg dat hij verder is gaan studeren aan een Waals college in het Frans en dat hij
in Doornik als Waal tot priester werd gewijd door Carton de Wiart. Mijn tweede
broer vloog buiten en de surveillant gaf daarvoor als reden op: ‘Uw gezicht staat me
niet aan.’ Er gebeurden toch dingen in die tijd! Ik die de grootste bandiet was, heb
tegen mijn vader gezegd: ‘Ik ga niet weg.’ Ik heb dan als goede olijkerd een
Roeselaars trucje gebruikt en voor het goede doel het geloof ter hulp geroepen.
Voor de rest bleven wij De Vlaamse Vlagge lezen en ook De Blauwvoet en
smokkelden die twee bladen het college binnen. Plots is er dan een andere beweging
ontstaan, namelijk het Jong Volkse Front, waarvan Berten Declerck en Renaat van
Elslande de grote mannen waren. Zij stonden tussen Dubois en het A.K.V.S. en
hebben in West-Vlaanderen iets gered. Dubois gooide alles neer: hij aanbad de
bisschoppen en verheerlijkte het kerkelijk gezag. Dubois heeft vele priesters
gedwarsboomd: als ze niet mee wilden lopen, zorgde hij ervoor dat ze een benoeming
kregen ‘bachten de kupe’, aan 't end van de wereld. Zo komt
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het dat die streek zo rijk is geweest aan grote figuren. Ik denk dat Sobry met zijn hart
achter het A.K.V.S. is blijven staan, maar hij moest voorzichting zijn in verband met
zijn benoeming in Leuven die op til was. In elk geval is hij bij de superior gaan
protesteren toen mijn broer wegens zijn amnestieactie buitenvloog.
Rodenbach was de stichter van het A.K.V.S. en heeft hier zijn standbeeld. Ik hoorde
dat dat hier in de stad een eigen functie heeft.
De enen zeggen dat hij een weerkundige is en voelt van waar de wind komt. Volgens
de varkenskooplui, die hier elke dinsdag een markt houden, is hij de patroon van de
duivenmelkers omdat hij een vogel in de hand heeft. Men zegt altijd dat het een
blauwvoet is maar in feite is het een meeuw.
U zou er ooit aan gedacht hebben trappist te worden...
Ja, ja. De broer van een leerling van mijn klas was abt van de trappistenabdij
Sint-Sixtus in Westvleteren en in de retorica ben ik met die schoolkameraad inderdaad
drie dagen retraite gaan doen in die abdij. De twee eerste dagen viel dat mee want
de kaas en het bier waren er goed. De derde dag nam vader-abt ons ieder afzonderlijk
en verklaarde ons de regel van Sint-Benedictus. Na al die uitleg hebben wij
geantwoord dat we er nog eens over zouden slapen. Nu was het de gewoonte dat de
leerlingen van de retorica op een bepaalde dag op bedevaart gingen naar O.L. Vrouw
van Dadizele en daar dan bekendmaakten wat ze wilden worden. Als men vertelde
dat men roeping had, dan werkte dat altijd gunstig op de cijfers van de examens. Wij
zegden dus dat we trappist wilden worden. De surveillant, die ons niet kon verdragen,
riep ons bij hem en zei: ‘Ge zoudt veel beter pinten gaan drinken en achter de meisjes
lopen.’ Ik heb hem geantwoord: ‘Dat is het verstandigste woord dat ik u ooit heb
horen zeggen.’
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Vader, die zijn pappenheimers kende, zag er geen muziek in dat ik naar de universiteit
zou gaan, want hij voorzag wel dat ik me daar vooral zou specialiseren in al wat
Vlaams was en een biersmaak had. Ik ben dan naar Deinze gegaan om er voor
technisch ingenieur te studeren aan het Hoger Technisch Instituut. Die studie werd
afgebroken door de ontijdige dood van vader.
Ik heb dan de plaats van vader ingenomen in het ouderlijk bedrijf en ben al gauw
getrouwd met een stadsgenote, Paula Debevere, die eveneens uit een groot gezin met
acht kinderen kwam.
*
‘In februari zijn de straten grauw en nat. Ook de abdij van Westvleteren ligt er maar
triestig bij. Pater Desideratus met zijn grote baard laat het echter aan zijn hart niet
komen. Hij slaat dievelinge nen “trappist” scheef, zoekt een rustig plaatsje up, en
smekt van dat deugddoend biertje. Iedere keer dat hij een teugsgie drinkt, steekt hij
zijn fles omhoog en zegt: “Santé, God de Vader”. Zonder dat hij ze eit horen naderen,
staan almetnekeer de twee kloefen van Vader Seynhaeve nevens hem. Desideratus
kijkt voorzichtjes omhoge en daar ziet hij dien braven abt up zijn gehele staan.
“Hewel, pater Desideratus, hoe smaakt dat biertje?” - “Formidabel, vader-abt.” “Mijn brave zoon, ge weet nochtans dat onze regel dat niet toelaat. Wat gaat ons
Here daarvan zeggen?” - “Nieten”, zei pater Desideratus, “nieten, vader-abt, want
ons Here, die kan zwijgen, weie.”’
*
Wie tien kinderen heeft, laat ze ook graag zien. Boven dit buffet in de hal hangen
hun tien foto's.
Willem Denys beschikt in zijn nieuwe woon over twee werkkamers: in dit vertrek
doet de zakenman zijn werk af.
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Toch zijn er artistieke punten en wel tekeningen van Alfred Ost, die een huisvriend
was: Paarden met hond, een karikatuur van een suisse of kerkbaljuw en dan nog de
Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen.
De echte schrijfkamer bevindt zich in het aansluitend vertrek, waar het kalotje van
paus Pius XII met ere wordt bewaard.
Ook hier is Alfred Ost aan elke muur aanwezig met zijn tekeningen: De bierwagen,
De volksvrouw, Confiteor en een bijzonder mooi lachend kindje.
Kleur zit er in deze Permekiaanse Oogst die van Delva is.
Achteraan dit oude huis werd een nieuwe, bijzonder ruime leefkamer gebouwd
met eiken balken die qua sterkte beton aankunnen.
Centraal is er een prettige praatgelegenheid. Oude meubels geven aan de kamer
sfeer en ruime ramen zien uit op de tuin.
Boven de ook grote open haard hangt een Afneming van het Kruis die al uit de tijd
van overgrootvader in het bezit van de familie is en een copie van Van Eyck moet
zijn.
Van op de schouw kijkt Guido Gezelle weg van het televisietoestel. De kop is het
eerste afgietsel van het werk van Jules Lagae.
Het merkwaardigste stuk in deze kamer is deze documentenkast uit kerselaar en
eik. Ze staat naast de oude klok die ook een oud familiestuk is en geen tijd meer
aangeeft.
Her en der hangen oude schilderijen van onbekende meesters als dit Bloemenstuk
en deze Vrouw met de distelvink.
Er zijn ook enkele moderne schilderijen als deze Clown van Jan van Gent.
Dit is een Spaanse editie van 't Manneke uit de Mane.
*
Wanneer bent u dan beginnen te schrijven?
Feitelijk in de retorica. Toen het mijn beurt was om in het
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Lettergilde op te treden, vroeg Sobry mij eens te spreken over het Bargoens, het
dieventaaltje dat op de Nieuwmarkt wordt gesproken. Dat is de eerste stap geweest.
Na de retorica en Deinze ben ik eerst nog 22 maanden piot geweest, dat is bijna
twee jaar. Ik was wel in de schoolcompagnie. En dan ging het gewone leven zijn
gang: werken voor de boterham. Ik was wel lid van het Lettergilde De vriendschap
in Roeselare, want alle cultuurmannen waren daar lid van. Ik was het jongste lid: de
andere leden waren zo een soort oude rederijkers. Na de oorlog dan...
Hoe oud was u toen? U werd geboren op 3 September 1911.
Drie- of vierendertig jaar. Ik ben dan beginnen schrijven voor de lokale weekbladen.
In Het Volk heb ik een hele tijd artikels gepubliceerd over de geschiedenis van de
stad.
Toen de vroegere Poperingenaar opnieuw begon te verschijnen, nu onder de titel
Het Wekelijks Nieuws, vroeg Boschvogel mij of ik niet wou meehelpen dat blad te
doen doorbreken. Ik ben dan rondom de figuur van Peegie losse stukjes beginnen te
schrijven, zonder eraan te denken dat daar ooit een boek uit zou kunnen voortkomen.
Maar ja, mijn stukjes werden altijd langer en ik had altijd plaats te kort om ze geplaatst
te krijgen, maar de oplage van het weekblad liep ineens op tot 7.000 exemplaren.
U publiceerde die eerste stukjes onder de schuilnaam W. de Hazelt. Was dat uit
bescheidenheid?
't Kan ook voorzichtigheid zijn geweest: ik was niet helemaal op mijn gemak om
mijn naam daaronder te zetten. Nu vond ik De Hazelt wel een schone naam. Roeselare
bezit geen adel tenzij dan deze ene familie. De naam zelf vond ik dicht bij het klein
seminarie waar een drukkerij gevestigd was die De Hazelt heette. Het gebruik van
die schuilnaam liet me toe rustig af te wachten wat de reacties zouden zijn, wat het
teweeg zou brengen.
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Daar is dan toch een boek uit voortgekomen en wel een boek dat u in heel Vlaanderen
bekend heeft gemaakt: ‘Peegie’, - u spreekt wel ‘Peejie’ uit.
Ja, ze hebben met de uitspraak van die naam wel wat last. Ik heb er ooit Peggy van
horen maken. Maar er moet een j inzitten.
‘Peegie’ is het levensavontuur van een leurdersjongen van de Nieuwmarkt. De
Nieuwmarkt is iets heel specifieks voor Roeselare.
De Nieuwmarkt bestaat al zo lang Roeselare bestaat en daarom denk ik dat de
Nieuwmarkters de oerbewoners zijn van de stad. Op de kaart van Sanderus komt het
plan van de stad voor en de Nieuwmarkt is er speciaal op aangeduid, door een stel
vechtende mannen namelijk.
Vroeger dacht men dat ze van Egyptische oorsprong waren want ze werden ook
‘gypten’ genoemd. Wij hebben schedelonderzoekingen gedaan op meer dan honderd
hoofden en de conclusie is dat het Kelten zouden zijn.
Julius Caesar is hier nooit geraakt want het gebied was afgeschermd door het
vroegere Vrijbos, dat nu het bos van Houthulst is. Maar toch denk ik dat de tekst
over de oude Belgen die in De Bello Gallico staat, op de Nieuwmarkters slaat. Daar
staat toch te lezen: ‘De oude Belgen leefden van spel en drank, ze waren kuis en
herbergzaam, ze lieten hun vrouwen werken op de akker.’ Dat is ook zo op de
Nieuwmarkt: de vrouwen werken en de mannen niet.
In elk geval hebben ze eigen aard en zeden en zijn ze niet als de andere mensen.
Tot voor 20 jaar huwden ze altijd onder mekaar. Ze spraken ook een eigen Bargoens,
een dieventaal die hun samenhorigheid nog groter maakte. Ze leefden van de
leurhandel en er zijn er geweest die met kar en paard tot in Spanje zijn geweest.
Verder deden ze Frankrijk, ook een deel van Nederland en dan vooral Limburg.
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Een leurperiode duurde drie maanden en die heette de triem. Ze leurden met rieten
stoelen, lucifers, textiel en bevoorraadden hofsteden en kloosters.
Ze hebben een geweldige dodencultus, dat is te zien op het kerkhof waar hun
graven monumentale kapellen zijn die zeker 3 à 400.000 frank kosten. In die kapellen
staan marmeren altaren en onder de steen ligt de kist bloot. Elk jaar wordt dit vertrek
opgepoetst en er worden dan om ter meest kaarsen geplaatst. De rijkste heeft het
grootste aantal, maar het gebeurt dat iemand die maar 30 kaarsen heeft staan en ziet
dat zijn buur er 40 heeft opgesteld, gauw naar de winkel loopt om er 20 bij te bestellen.
Ze zijn trouwens erg bang voor de dood: zolang er een dode in huis was, gingen ze
bij buren slapen.
Ze hebben hun eigen cafés en zelfs een die uitsluitend voor de vrouwen is
gereserveerd: ze drinken daar schnaps en koffie en er moet zich daar geen man
vertonen of 't zit er tegen want het zijn kwaaie temperamenten.
De Nieuwmarkters hebben ook hun eigen bouwtrant, die direct is te herkennen
aan de gevel: rode gevels zijn het, met gele banden erin en boogvensters.
Op het seminarie gingen ook kinderen van de Nieuwmarkt naar school, maar ze
raakten er nooit verder dan de zesde. Ze waren te onstuimig, het waren te wilde
rakkers en ze vlogen dan ook buiten. Het was op de Nieuwmarkt trouwens de
gewoonte de kinderen van jongs af met het leuren vertrouwd te maken. Als de ouders
uit leuren zijn, dan verblijven de kinderen bij de ouderen die niet meer kunnen leuren.
Maar die ouderen voeden ze op in het leuren en sturen ze van jongs af de baan op,
vroeger dan vooral om blink te verkopen.
In mijn klas zaten er twee en die vochten hele dagen. Ik heb geweten dat er een
moeder bij de superior kwam en hem zei: ‘Ge krijgt honderd frank als ge er een
paster van kunt maken.’ Toen al gauw bleek dat dat niet ging, was haar repliek: ‘Hij
had er dan tenminste een pater van kunnen maken.’
Ze leidden echt een typisch leurdersleven. Als ze dan na de triem
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weer thuiskwamen, stond de stad ondersteboven en vooral met kermis werd er ferm
gevierd. Ze waren dan allemaal zat maar het waren geen kwaadaardige zatten en
kwam het al eens tot een vechtpartij, dan bleef die binnen de grenzen. Ik heb nooit
geweten dat een Nieuwmarkter iemand bij die gelegenheid heeft gedood.
Er waren bij hen trouwens mensen die het ver gebracht hadden en die meer dan
50 huizen bezaten, maar ze laten dat niet zien. Hun grote hobby waren de
paardenkoersen. De rijksten reden al voor de oorlog met prachtige wagens.
Dat testament van Savatte is dan niet zo maar een komische overdrijving.
Helemaal niet. Dat kwam bij de Nieuwmarkters vaker voor. Dat heeft zich later
ontwikkeld en de rijksten zijn de fournisseurs geworden van de kleineren: er is dus
een soort groothandel ontstaan. De kleinen trokken op met zeven kostuums en zes
paar beddelakens. Als ze dan uitverkocht waren, wisten ze onderweg bepaalde cafés
waar de verdeler reservemarchandise had afgezet.
Ze zijn trouwens ook zeer religieus ingesteld maar dan weer op hun eigen manier.
Ze gingen niet zozeer op zondag naar de mis, maar wel op maandag in de paterskerk
bij de H. Gerardus, want die deed hun mirakels. Ze hebben op het einde van de
Nieuwmarkt een kustkapelleke met een beeld van O.L. Vrouw erin, waar ze op
bedevaart gaan tegen de koorts en de mazelen. Dat gebeurde volgens een bepaald
ritueel. Ze moesten in een ijzerwinkel een greep nagels doen en ze moesten die
ongeteld voor het beeld gaan leggen. Dan was de genezing tegen mazelen verzekerd.
Er is ook nog de geschiedenis van de knoop van Cyper waar ik over heb geschreven.
De stamvader van de Nieuwmarkt heet Cyper. Die leed eens schipbreuk en beloofde
heel zijn bezit af te staan aan de Lievevrouw van de Kustkapel als hij het er Ievend
afbracht. Hij spoelde inderdaad aan te Oostende en het enige dat hij nog bezat, was
een knoop.
Die knoop heeft jaren gehangen aan het beeld van O.L. Vrouw
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en werd ook geregeld gekust want er ging kracht van uit. Nu heb ik die er zelf nooit
zien hangen en ik heb er dan zelf eens een gehangen. Ik heb dan discreet gecontroleerd
wat ermee gebeurde en het was duidelijk dat hij werd vereerd, want de ene keer hing
hij links en dan weer rechts. Ik heb die geschiedenis eens verteld in 't Manneke uit
de Mane en ik denk dat de deken die knoop sindsdien heeft weggedaan.
Dat is dus louter fantasie.
De geschiedenis zelf heb ik toch gevonden in een boekje dat meer dan honderd jaar
oud was. Ik heb ze dan verder uitgewerkt.
Hoé is het u gelukt in deze wereld binnen te taken?
Ik had er natuurlijk vroeger al contacten gehad, maar het is vooral onder de oorlog
40-45 dat ik ze echt van nabij leerde kennen. De Nieuwmarkters hebben altijd op
mysterieuze manier voorrechten gehad. Die werden b.v. nooit soldaat. Onder de
oorlog kregen zij het voor mekaar met benzine te rijden en ik heb het dan kunnen
regelen dat ik met hen geregeld naar Brussel kon meerijden voor zaken. Ik heb op
die manier vier jaar lang hun leven van nabij kunnen volgen en kunnen vaststellen
wat een wonderlijk volk dat was. Ze reageerden altijd anders en gebruikten, om wat
te zeggen, zeer persoonlijke ‘kriepen’ en spreuken. Ik heb alles opgeschreven wat
ik met hen beleefd heb en praktisch al mijn figuren zijn naar het leven getekend: de
meest komische hebben het natuurlijk gehaald. Er zijn dingen die je natuurlijk niet
kunt vertellen, maar de mentaliteit van deze mensen zit er toch zuiver in.
Hebt u nooit last gehad? Sommige Nieuwmarkters hebben zich in uw figuren herkend
en waren daar niet zo mee gediend.
Er zijn er die het op zich genomen hebben en zelfs met een proces
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hebben gedreigd. En er is nu zeker nog rancune. Er zijn er die mij verwijten dat ik
het beroepsgeheim heb geschonden omdat ik de knepen heb verklapt. Het zijn eerder
de ouderen die zich geviseerd voelen. De jongeren appreciëren het veel meer. Er is
een evolutie: er is nu aan het station een groot café dat Peegie heet en het zijn
Nieuwmarkters die het exploiteren. En niet ver vandaar is een concurrent die zijn
zaak Tanite heeft genoemd.
Trouwens, er waren bij hen altijd typisch schone figuren, volksmensen met al de
eigenschappen ervan. Die mensen kennen geen hebzucht, ze drijven geen handel om
rijk te worden; hun leuze is: verkopen en verdoen. Ze leven als God in Frankrijk en
God schept de dag. De drie maanden dat ze gaan leuren, leven ze zeer sober, maar
als ze dan weer thuis zijn, nemen ze het er goed van en op een uitbundige manier.
Hebt u geen taalproblemen als u schrijft? ‘Peegie’ komt wel echter over in het
Westvlaams, neem ik aan.
Als je die Westvlaamse wendingen zou vermijden dan zou het sap eruit zijn. Er zijn
dingen die je niet kunt vernederlandsen. Trouwens, ik bezit hier een groot boek met
4000 Duitse Witze en de meerderheid daarvan is ook verteld in het patois.
De eerste uitgave was toch Westvlaamser dan de tweede.
Er bestond voor Peegie veel belangstelling in Antwerpen en Limburg en van daaruit
werd mij gevraagd of ik het boek niet wat leesbaarder kon maken. Ik heb dat proberen
te doen omdat er zoveel vraag was naar het boek: ik geloof dat er meer dan 70.000
exemplaren van weg zijn. De taal is dus zo een beetje een eigen creatie. Zuiver
Nieuwmarkts is het ook niet want dat is helemaal niet te verstaan. Laat ik zeggen dat
ik er een beetje algemeen beschaafd Westvlaams van heb gemaakt.
Die Nieuwmarkters zijn een typisch en sympathiek volkje. Nu is
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het eigenaardig dat ze niet uniek zijn, want in Limburg moet ook zo een stam hebben
bestaan die men de Teuten noemde en die eveneens leurders waren. Beide clans
werkten gedeeltelijk in dezelfde streken. Hebt u ooit van botsingen gehoord?
Ik heb daar vagelijk over horen spreken maar ken ze toch niet.
*
‘Het was op een stemmige septemberavond dat het Mevrouw Tanite behaagde ter
wereld te brengen in al zijn glorie: zonder haar, zonder tanden, zonder fatsoen en al
lelijk doen “Peegie” van de Nieuwmarkt, een rasechte en waardige afstammeling
van Cyper, stamvader dezer vroede gemeente. Het kwam op de wereld met een
dorstige lever en een gezouten maag. Pee den Ouden bekeek met onverholen trots
de wasmande, waarin zijn pasgeboren spruit lag te spartelen en d'oneindigheid scheen
toe te lachen en te bedanken omdat het op de Nieuwmarkt gearriveerd was.
Sissen en Tarzan, Sjette en Savatte, Barbaraaigie en Bakovia zaten er rond, rond
Tanites bedsponde, deze grote familiegebeurtenis te beklappen. Het mannevolk dronk
een ferme borrel Schiedam en 't vrouwvolk knabbelde suikerbollen.
“D'eerste die Peegie gedraaid heeft,” pronkte Tanite, “goudne en zilverne, lange
en fijne, witte en roze metamandelnootjies in.”
“We gaan 't binnen een dag of twee doen dopen,” zei Pee den Ouden. “Sissen, ge
meugt petjie en Bakovia metjie zijn, als 't met uw weerdigheid overeenstemt.”
“'t Is ons zeer aangenaam,” zeiden ze allebei.
“En welke name gaan w'aan onze perluut geven?” vroeg Tanite. “De meter mag
kiezen.”
“Hewel”, zei Bakovia, en ze beet een suikerbol in twee, “'k vinde nogal vele in
Ourson.”
“Hé ja,” viel Sissen in, “'t is een rare name, maar ie klinkt nogal schone. 't Moeten
precies niet al geen gelijkige zijn.”
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“'t Is dadde,” ondserlijnde Bakovia.
Twee dagen later trokken ze 's middags te drie uur met een koets naar de
Sint-Michielskerk. Peegie zat geduffeld in een schone witte sjaal van de zuiverste
wol en Louise de vroedvrouw droeg het. Peter en Meter en Pee den Ouden zaten
erbij en ze moesten zich schoren om er alle vier in te kunnen. De koetsier had voor
de gelegenheid zijn buishoed opgezet en witte linten aan de klinken vastgemaakt.
“'k En ga niet te rap meugen rijen,” dacht hij, “want met al dat gewichte, 't dunkt
mij, dat mijn ressorts gaan deurebokken.”
“Houd het 'n bitje met zijn kopkie in de zunne, Louise,” zei Bakovia, “dat 't schone
warme heeft.”
En als ze voor de grote kerk kwamen gereden, insisteerde ze wel vier keren: “Goed
induffelen hé, vroedvrouwe, dat 't genen trek 'n vangt, ons kleen kraam.”
Langs achter in de kerk was alles gereed gemaakt. De koster en de onderpastoor
van de week waren al gekleed en de ceremonie begon op staanden voet. De koster
had niet veel tijd, zei hij.
“Ge meugt niet te vele zout op zijn tongsgie sturten,” zei Bakovia haastig, “'t ventje
is al gezouten genoeg uit zijn zelven, als 't gaat slachten van zijn pere, 't is al te vele
dat ge d'r op doet.”
Pee den Ouden grolde even.
Als de Eerwaarde het kanneken water nam, vroeg Bakovia:
“Als 't en bitjie verwarmd was? En als den onderpaster ging opletten dat 't niet te
straf 'n verschoot? En gij Sissen, zet nekeer een stoel voor de poorte, 't trekt hier te
vele.”
“Hoe zullen wij dat kindeken noemen?” vroeg de Eerwaarde.
“Wel, 'k heb gepeinsd Ourson,” zei Bakovia.
De onderpastoor keek verbaasd boven zijn brilglazen: “Ourson, madame, dat wil
zeggen Berejong.”
“Dat kan wel zijn, Menhere, maar 'k hore dat geerne en 't klinkt schone,” zei
Bakovia.
“Lijk of dat ge zegt,” bromde Sissen een beetje op zijn ongemak dat hij de
onderpastoor zijn gareel moest vasthouden.
“Dat gaat toch niet madame, misschien Ursus van Ursula!”
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“Ursus? Niet te doen,” zei Bakovia wrevelig. “Ourson en daarmee uit.”
“'k Zou het rap Peegie dopen,” zei de koster. “Peegie, zeune van Pee. Wat zegt de
vader daarvan?”
“'t Is 'n gedacht, vent,” zei Pee gevleid, “baja, Peegie, noemt het maar naar zijn
pere, den appel valt toch niet verre van den boom.”
“Zwijg zere,” beet Bakovia,“de meter decideert. Zo lijk of dat we gezeid hebben:
Ours...”
Maar voor dat ze nog de keuze had van te roespeteren klonk de zware stem van
de onderpastoor t'einden de Sint-Michielskerk: “Peterus Franciscus Savattus... Ik
doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.”
“Amen,” zei Sissen en Pee sloeg een kruisteken.
Als Peegie voor de eerste keer water op zijn kletskopke voelde vloeien, zette het
zijn keel rekkewijd open en ging aan 't schreeuwen als een bezetene.
De tranen sprongen Bakovia in de ogen. 't Ging dwars door haar hart.
“Mijn kleen kullegie,” troostte ze en ze kittelde eens onder zijn kin.
“Zwijgen,” potferblomde Pee, die zijn vaderlijk gezag wilde handhaven.
“Pee, ge zijt hier in de kerke,” zei Sissen, “God ziet ons, hier vloekt men niet.”
“Hebt ge 't verstaan, olijkaard,” siste Bakovia.
“Gaat ge algauw allemale een bitjie zwijgen,” gebood de onderpastoor.
Bakovia en Sissen moesten dan luidop helpen verzaken aan de pomperijen des
duivels en Peegie kreeg de medalje en 'n sanctje van d'heilige Kindsheid.’
*
‘Peegie’ verscheen als boek in 1949 bij de Drukkerij-Uitge-
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verij Sansen in Poperinge.
Het boek is er gekomen door mijn vriend Boschvogel, die mij geholpen heeft het
samen te stellen. Hij heeft ook de revisie gedaan en de taalfouten weggewerkt.
Hoe waren de reacties?
Vrij goed. Ze konden niet rap genoeg drukken. De tweede druk verscheen twee jaar
later in 1951 en voor die gelegenheid heb ik de titel aangevuld: Peegie en z'n apejaren.
Datzelfde jaar verscheen dan Peegie. Zijn triem door 't leven. Dat werd ook goed
onthaald. Het eerste deel haalde vier drukken, het tweede drie. Het geheel is dan
opnieuw verschenen in de Tweede Omnibus van de gulle Vlaamse lach en haalde in
1976 zijn zevende druk.
Kreeg u kritiek?
Als u bedoelt literaire kritiek, dan moet ik zeggen: nee. Er waren wel reacties van
de Nieuwmarkters zelf. Dat boek heeft trouwens meegebracht dat ze zich geen
Nieuwmarkters meer noemen maar wel Den Hoek. Waar ze ook kwamen, in Limburg
of zo, kregen ze te horen: Zijt gij ook van de Nieuwmarkters uit Peegie? Dat werd
ze te ongemakkelijk.
Er is hier eens een ploeg van Echo geweest om die Nieuwmarkters te filmen en
dat is niet meegevallen. Toen de filmers in het café binnenkwamen, viel alles ineens
stil en was de reactie: ‘Komt u ook eens kijken hoe we eruit zien?’
De zaak is trouwens nog altijd niet helemaal van de baan. Beeldhouwer Claerhout
van Sijsele, die voor Leuven het beeld van Fonske, de eeuwige student, heeft gemaakt,
heeft nu ook op initiatief van de scouts een bronzen beeld gemaakt van Peegie. Ze
hebben een groot feest gegeven om het beeld te lanceren: er waren daar wel 1500
mensen toen ze het beeld 's nachts in ‘De beurs’ hebben onthuld. Maar er moest een
vaste plaats voor
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gevonden worden. De burgemeester was bang het ergens te plaatsen uit vrees voor
reacties. Er werd daarover in de gemeenteraad al geïnterpelleerd maar men weet niet
goed wat doen. Het staat nu voor een paar dagen in de etalage van een grote winkel
in de Ooststraat. Het stelt een manneke voor dat een blinkdoos aanbiedt. De bevolking
vraagt dat het een definitieve plaats zou krijgen.
‘Peegie’ is niet alleen leute, er zitten ook ontroerende stukken in, o.m. zeker in de
figuur van de oude leurder Savatte, de peter van Peegie.
Het is gedeeltelijk burlesk maar er is inderdaad dat drama van die oude leurder, die
altijd op weg is geweest, nooit een eigen thuis heeft gehad en die zijn leven dan
inhoud geeft door zich in te zetten om van zijn petekind een goede leurder te maken.
Dat gebeurt trouwens bij die mensen geregeld. Ze hebben het overigens niet
gemakkelijk want ze hebben een zware stiel.
Uw tweede deel heeft als tweede titel: ‘Zijn triem door het leven’. Triem heeft een
eigen betekenis.
Ik denk dat het komt van ‘trimer’, hard werken, waar ook wel ‘trimard’ mee verwant
zal zijn. Maar ‘trimard’ betekent in het Frans ook vagebond en het werkwoord
‘trimarder’ wil zeggen: landloper zijn, van stad tot stad dwalen, 't Zal er allemaal
wel iets mee te maken hebben.
Eigenlijk had u nog een derde deel kunnen schrijven, wat pater Callewaert u indertijd
nadrukkelijk heeft gevraagd. Na deel 2 hebt u Peegie echter niet laten sterven maar
naar de hemel laten varen. Was de rijpere Peegie geen goede figuur voor een derde
deel?
Dat is juist de kneep geweest. Ik heb hem naar de hemel laten
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varen en daarmee is hij niet dood. Hij kan herleven.
Of: ‘Ik doe mijn reputatie van Olijkerd eer aan’.
De waarheid is dat ik door mijn bezigheden als zakenman geen tijd meer heb gehad
om er mee bezig te zijn. Ik heb er af en toe nog wat over geschreven o.m. in het
tijdschrift Vlaanderen en ook in 't Manneke uit de Mane.
Maar nu hebt u het rustiger. Zit het nog in de vingers?
Ik weet het niet. Ik wacht erop.
De jonge Peegie wordt wel eens met andere Vlaamse figuren vergeleken en op het
einde van ‘Peegie 2’ laat u Knuppel aan Antnette zeggen... Ik hoor het u liever zelf
voorlezen.
‘Gelukkig vrouwmens, Antnette. Ge zijt de vrouwe van onzen grootsten zone Peegie.
Hij is bij Uilenspiegel, Klaas, Nele, de Witte, Bartje, Boefje, Timmermans, Breugel
en al de schone figuren die hier in den lande onsterfelijk, altijd al zo lange als dat de
wereld bestaat, zullen blijven voortleven. Ge meugt er preuts mee zijn, we zijn 't wij
ook.’
In de grond vind ik dat Peegie minder verband heeft met de Witte, die mij
fratsachtiger, kwajongensaehtiger voorkomt. Maar De Witte is ontegensprekelijk
schoner geschreven, is veel meer literair. Maar Peegie is iets anders: me dunkt dat
hij meer in het echte leven zit, dat hij meer menselijk is. Ik zie hem korter bij Pallieter
staan, ook met zijn liefdesperikelen en zo. Hij leeft erop los, is overal thuis en nergens,
leeft meer in het wilde. Hij heeft ook iets van Uilenspiegel ja, dat is ook een
schalkaard.
Maar in elk geval heb ik met die boeken nooit literaire pretenties gehad.
Roger Fieuw, helaas te jong gestorven, heeft aan uw boek een
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lyrisch stuk gewijd waarin hij Peegie trouwens de triomf van de sluwheid noemt en
dan verder zegt: ‘Een populaire en twintigste-eeuu'se variante van onze Reynaert
en onze Uylenspiegel, de Vlaamse Sancho Panza, de Vlaamse Gösta Berling, de
Vlaamse Toomas Nipernaadi, een tikje triviaal zoals negenen-negentig procent van
onze mensen.’ - Ik kan niet alles citeren.
Dat artikel heb ik, toen het verscheen, met plezier gelezen maar ik heb al gezegd dat
ik met het boek geen literaire pretenties heb. In elk geval moet ik zeggen dat het niet
om vulgaire mensen gaat want de trouw b.v. speelt bij hen een grote rol.
Uw ‘Peegie’ is niet alleen als boek een bestseller geweest, ook als feuilleton was het
een groot succes, tot in het buitenland.
Het verscheen als feuilleton in de Gazette van Detroit en in het blad De Week in
Kongo. Verder gedeeltelijk in De Zondagsvriend van Het Volk, in Het Belang van
Limburg, De Gazet van Torhout, Het Brugse Handelsblad en De Roeselaarse
Weekbode.
Ook voor Radio Kortrijk hebt u uit het boek voorgelezen en uw Peegie-anekdoten
hadden nogal wat weerklank.
Tot mijn verbazing werd dat inderdaad geweldig beluisterd, in heel het Vlaamse
land. Zelfs in vele kloosters werd daar speciale aandacht aan besteed.
Er is nog meer. U hebt uit het boek zelfs voorgelezen voor de Franse televisie in
Rijsel.
Dat is een brave voorlezing geweest waar ik veel plezier aan heb gehad. Dat was in
de begintijd van de televisie en die uitzending heette Het Hof van Vlaanderen. Er
waren daar veel technici uit Parijs voor gekomen, allemaal franssprekenden natuurlijk,
en
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die stonden daar maar te lachen. Ik begreep er niets van. Na de uitzending heb ik ze
dan ook gevraagd waarom ze zo gelachen hadden met een tekst die ze niet verstonden.
Hun antwoord: ‘On sentait qu'il fallait rire!’
Dat beschouw ik dan nog altijd als positief. Trouwens, veel dokters geven mijn
boek als medicament aan hun patiënten en 't schijnt dat het soms beter helpt dan
pillen.
Ge komt daar trouwens toch ontroerende dingen mee tegen. Ik heb eens in een
kliniek alleen in een kamerke voor een microfoon anderhalf uur voorgelezen voor
de zieken die op hun kamers lagen. Dat is dodelijk. Maar toen ik dan wegging, stonden
al die mensen voor de open vensters te wuiven. Wel, dat is iets dat pakt.
Die biecht van Peegie, zou u die nu ook eens niet willen voorlezen?
Ge moet maar vragen wat ge hebben wilt. Hoeveel minuten mag het zijn?
Als het op kwaliteit aankomt, tellen de minuten niet.
‘Met angst in 't hart keek hij door zijn vingers naar de biechtstoel. Een lichte rilling
overliep zijn rug. “Liever bij de garden als hier. Ge meugt daar liegen dat ge stinkt,
maar hier, ge zoudt u zelven foppen. Pas op van die Paterkies, ze weten 't al...” Hij
dook zijn voorhoofd nog wat dieper in zijn handen, zoals hij dat geleerd had in de
lering, en de tien geboden kwamen het aangedonderd als op de stenen tafels van
Mozes en in grote letters stond er:
Eerste gebod: Bovenal bemit énen God.
“Dat spreekt vanzelfs,” dacht Peegie.
Tweede gebod: IJdellijk zweert noch spot.
“Hola, Beingskie, zweren da's dan vloeken? Da's wat anders, 'k Heb nogal veel
gesakkerd in 't Vlaams en in 't Frans. Nu, 't is
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voorzeker maar 't Vlaams dat telt. Hoeveel keers? Den Heer is het wijs. 'k Ga d'r
moeten een slag in slaan, met 'n “min of meer”, Chance dat we het nog alzo een draai
kunnen geven. We zouden ze ne keer juist moeten tellen, 't ware daar nooit geen
beginnen aan.”
Derde gebod: Viert d'heilige dagen altegader.
“Ge zoudt moeten dom zijn van dadde niet te doene. 't Is 't schoonste gebod dat
er ergens bestaat. We gaan d'r vandage met de kerremesse nog ne keer goed van
profiteren. Waar zou 'k wel eerst gaan? Naar dienen aapmens of naar dat vliegend
vrouwmens? Of zou 'k eerst een tourné maken op d'autootjies van Antnette?... Hola,
'k déraillere, waar was ik nu?”
Vierde gebod: Eert vader en moeder.
“Die 't winnen met werken,” zegt Savatte. “Bah, 'k heb ze toch alle twee getracteerd
met'npijpeen 'n sjaal; 'k gelove niet dat ze over mij kunnen klagen.”
Met wil of met werken slaat niemand dood.
“Dat 't nog met 'n revolver ware of met 'n kapmes. 'k Zou ne keer willen weten
hoe dat ge met werken iemand kunt doodslaan... tenzij uzelven misschien, als ge u
doodwerkt. Maar 'k ga mij niet doodwerken, ten ware maar dat meer tekort.”
Doe geen overspel noch onkuisheid nooit.
“Overspel? Wel, 'k heb daar nog wel nooit op gepeinsd, 'k Heb mezinke nog voor
geld gespeeld en dan nog nekeer of twee over mijn tarief, 'k verlore vijftig jetons.
Dat was voorzeker overspel.”
Wacht u van stelen en onrechtvaardig leven.
“Onrechtvaardig leven? Hoe zouden ze dat zeggen in verstaanbare tale? Konten
wijsmaken, appels voor citroenen verkopen? Mijn poppen dat 'k wijs mieke te
Lichtervelde als 'k op leerschole was, was dat onrechtvaardig? Savatte zei toch altijd
“de vrage is vrij en 't refuseren staat d'r bij”; dus als ge meer vraagt en ze geven 't u,
dat 'n is geen stelen, aangezien dat ze 't u zelve geven. Was dat onrechtvaardig als
'k de mate pakte van dien boer bij Diest? Ja, ie peinsde voorzeker da'k zijn kostume
ging maken, maar Savatte had wel gezeid “de mate pakken” en 'k
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heb ze gepakt. Stelen zou geweest zijn de mate en de kostume d'r bij mee gepakt
hebben. Allée als 'k het al overpeinze, 'k heb niet gestolen en 'k ben de
rechtveerdigheid zelve. Au suivant...”
Gij zult geen getuigenis der valsheid geven.
“Da's iets voor de garden en de controleurs dadde.”
Begeert niemands bedgenoot!
“Da's voor de getrouwden.”
Noch iemands goed, 't zei klein of groot.
“Da's voor de fiskus...”
“Allée nu de vijf kleintjes.” Peegie overliep ze in vlug tempo. Al de punten dacht
hij. Er zaten nog twee zondaars voor hem, de vader van Korsette en de dochter uit
“De Postiljon”.
“Wat zou 'k nu nogal kunnen misdaan hebben?”
Enkele losse vermaningen uit de lering schoten hem te binnen. “De naakten kleden,
'k heb dat gedaan, mits betalinge natuurlijk. De hongerigen spijzen, 'k heb daar
d'andere de keure van gegeven als 'k ging schooien. De doden begraven, da's voor
de pitmaker; elk zijne stiel, zei de pere. De gevangenen verlossen, dat hangt van de
commissaris af. Ge zoudt met den onzen niet moeten proberen of ge vliegt er zelve
in.”
Ondertussen was Tanite al de biechtstoel voorzichtig binnengeschoven en Peegie
moest langs de andere kant. Hij kroop met ingehouden adem op zijn knieën en was
blij dat er daar een gordijntje hing, zodat niemand hem kon zien, de pater
waarschijnlijk ook niet.
Tanite biechtte nogal lang. Peegie zat er op te prakkezeren. Wat zou ze wel
uitgestoken hebben? Nu, ze vraagt misschien geestelijke raad. Als ze daaraan begint,
't is voor 'n halfuur. Ondertussen bekeek hij al de gaatjes voor hem... “'k Zou ze wel
even tellen binst da'k rijd heb.”
Hij had er 54 toen 't schuifke in een smak openschoof. Zijn vinger zat er bijna
tussen.
“'t Zijn d'r 54,” zei hij.
“Wat?” vroeg de pater verwonderd.
“54 gaatjes in... Pardon... Eerwaarde Heilige Biechtvader, 'k
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beschuldige mij over al de zonden van geheel mijn leven en bijzonderlijk van de
deze sedert de laatste keer.”
“Wanneer was uw laatste biecht?”
“Twee dagen voor de triem...”
“Ga verder.”
“'k Heb overspel gedaan!”
“Hoe oud zijt ge?”
“Zestiene gepasseerd.”
De pater bezag Peegie aandachtig.
“Hoor eens, vriend, als het over zulke gewichtige zaken gaat, is het vereist dat u
zich nader verklaart: met wien? In welke omstandigheden en hoeveel keren?”
“Wel twee keren voor 50 fr. en wel twintig keren voor kleingeld. 't Was eigenlijk
met Savatte. Hij zei, we gaan ne keer voor geld spelen, 'k Zei van ja. We speelden
en 'k speelde mij d'erover, 'k verloor rekta.”
“Is dat het overspel dat u hebt gedaan?”
“Ja't.”
“Ga verder.”
“'k Heb overdaad gedaan.”
“Waarin?”
“In den drank.”
“Hoeveel maal en in welke omstandigheden?”
“Ne keer in Brussel in de Rotisserie Ardennaise, 'k ben dan herbegonnen in de
Monocle Bar. Twee keers in Diest en ne keer in Leuven. Die keer had ik het goed
zitten. Dan nog ne keer of twintig was 't half en half. “Verblijd”, zegt Savatte
daartegen.”
“Ga verder...”
“'k Heb twee meisjes gekust. Marieke en Antnette. Maar de deze is mijn lief, 't is
eigenlijk maar van Marieke dat 't telt. Is dat onkuisheid, Eerweerde Pater?”
“Houd uw kussen zoveel mogelijk tot ge getrouwd zijt,” zei de Pater, “in princiep
'n kus geven “in eer en deugd” is geen kwaad.”
“Merci! merci, Eerwaarde Pater!”
“Ga verder.”
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“'k Heb tien keers kwaad geklapt en tien keers gezwegen, dat is dan effen zeker?”
“En dan...”
“'k Heb gevloekt.”
“Hoeveel keren?”
“Ja... 'k en zou 't gedomme op geen tiene na kunnen zeggen... alleszins geheel de
dag door. 't Is sterker als mezelven... maar 'k doe dat niet met kwaad inzicht, dat
komt alzo van 't zelfs. 'k Gelove zelve niet dat ons Here dat kwalijk kan pakken.”
“Is dat alles, mijn zoon?”
“Neen, mijn vader, 'k Vrije met Antnette en 't is uit goetens... 'k Heb d'r nu en dan
't bitjie dichte tegen gezeten, maar gelijk of dat ge zegt, Eerweerde Pater, 't was al
“in eer en deugd”.”
“Goed, mijn jongen. Houd zoveel mogelijk uw verloofde in eer. Dat is de beste
waarborg voor 'n goed huwelijksleven later. Bid veel tot O.L.Heer en ga soms eens
in 'n kerk als gij op de triem zijt. 't Is van hierboven dat 't moet komen.”
“Da's waar,” gaf Peegie toe.
“Drink u nooit zat.Ge moogt wel een pintje drinken. O.L.Heer heeft de goede
dingen geschapen tot ons aller genot ende geluk. Hij heeft water in wijn veranderd.
Hij kon evengoed wijn in water veranderen, maar dat heeft Hij in Zijn oneindige
goedheid en wijsheid, ik onderlijn wijsheid, nu eenmaal niet gedaan. Vloek nier
meer, hoewel uw vloek die, naar ik meen, met God begint en eindigt met domme,
precies geen doodzonde is. Het is veeleer Gods vermaledijding die ge over u zelf
roept en in ieder geval 't is een gebrek aan eerbied tegenover uw Schepper.”
“Da's waar,” dacht Peegie.
“Speel voor geen geld meer, er kan daar niets goeds van komen...”
“Inderdaad,” meende Peegie, “'t heeft mij al tweehonderd baarden gekost.”
“Voor uw penitentie, drie Onze Vaders en drie Wees Gegroeten en een goed Akte
van Berouw.”
Peegie rammelde zijn Akte van Berouw af.
“Ga in vrede.”
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“'k Ga dat doene! 'k Ga dat doene!”
Hij was content lijk een eerste communicant.
Hij voelde zich ontlast. Hij zweefde lijk een pluimke naar zijn stoel, pakte zijn
klakke, smeet 'n oogskie naar de Schudder, keek nog ne keer om naar de biechtstoel...
“'n Goen! 'n Goed dadde! En 'n goedkope in zijn penitenties, de derde biechtstoel
van al voren... 'k Ga de deze onthouden.”
Op zijn toppen ging hij tot 't middenkoor, zette zich devotelijk tussen de andere
gelovigen en luisterde verstrooid en zielsgelukkig naar de Pater die zo geweldig op
de predikstoel buiste dat Peegie ervan opwipte.’
Door ‘Peegie’ bent u goed bevriend geraakt met Willem Putman en dat is een fameuze
vriendschap geweest.
Putman is in Kortrijk eens komen luisteren naar een voordracht die ik gaf over Peegie.
Na die radiouitzendingen over Peegie is hij me dan komen opzoeken en wij zijn
inderdaad goede vrienden geworden. We kwamen regelmatig te Kortrijk bijeen in 't
Kelderke, dat was zowat wat het Rocoxhuis in Antwerpen is. Als vaste klanten waren
daar o.m. Streuvels, Anton van der Plaetse, Putman. En zoals bij de oude Belgen
werd daar tussen pot en pint veel verteld. Putman speelde tussenin piano en hij zong
het ontroerende liedje van Meisje waarom doe je al die domme dingen? Hij speelde
Bach, het Warschauconcerto, Chopin en La petite symphonie van Peter Benoit, dat
eigenlijk zijn lijfstuk was. Hij speelde het eens voor een select gezelschap van
componisten en musici. Toen hij het stuk inderdaad meesterlijk gespeeld had, vroeg
hij aan een van de specialisten wat hij ervan dacht. De componist dacht even diep
na, snoefde Willem later, en zei: ‘'t Is Peter Benoit niet... 't is beter!’ Die kelder was
altijd bomvol en zelfs leden van de gemeenteraad kwamen daar binnen gerold als ze
van de zitting kwamen. Verder was er dan ook geregeld een steekspel in woorden
tussen Putman en mij. Enfin, dan trad de een op, dan de ander en allemaal gratis. Dat
was daar een
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ambiance die je nu niet meer vindt.
Putman heeft uit ‘Peegie’ een toneelstuk gemaakt en ook dat is een groot succes
geworden.
Tegelijkertijd vroegen Gaston Martens en Jos Jansen of ze een toneelbewerking
mochten maken van Peegie, maar ik moest ze antwoorden dat ik het juist aan Putman
had toegezegd. Hun reactie was: ‘Dat is de man daar niet voor.’ Nu is het inderdaad
zo dat Putman het eerste bedrijf nogal rap uit de mouw heeft geschud maar het tweede
en derde waren goed.
Hoe kwam Putman erop u dat te vragen? Het was inderdaad niet direct zijn genre.
Hij had meer interesse voor het dramatische en het is precies dat element van
ontroering, waarop u straks hebt gewezen, dat hem moet hebben aangesproken. Hij
heeft trouwens het accent laten vallen op Savatte en ik denk dat hij zich met dat
personage ook vereenzelvigde, dat hij zich in die figuur thuis voelde. Hij had last
gehad met de epuratie en hij, die een officieel personage was geweest, was zich wat
eenzaam gaan voelen, zo eenzaam als Savatte. Hij klampte zich dan ook vast aan
enkele vrienden, die hem door dik en dun steunden. En terzelfder tijd zocht hij naar
zoiets als erkenning.
Ik had in die tijd een voordracht gegeven te Leuven voor 800 studenten, wat dan
ook weer een verhaal is op zichzelf. Het was vasten en de rector had verboden tijdens
deze boetetijd ‘plezante’ avonden te organiseren. De studenten moesten toen om
over de aula te beschikken, de toelating vragen aan de vice-rector en dat was in die
tijd mgr. Litt, een Waal die niet zo goed met het Nederlands overweg kon. Ze gingen
dus vragen of ze de zaal konden krijgen voor een voordracht over Peegie.
Monseigneur vond het een prachtig initiatief en feliciteerde de studenten omdat ze
in de vastentijd aandacht wilden besteden aan Charles
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Péguy, un écrivain si religieux. En hij gaf meteen aan alle priesterstudenten en nonnen
de toestemming deze bijeenkomst bij te wonen!
Op die voordrachtavond is het ook gebeurd dat iemand in de zaal begon te
schuifelen omdat ik de lof maakte van West-Vlaanderen en het Westvlaams. Ik
onderbrak mijn lezing en zei wat G.B. Shaw eens in een soortgelijke situatie had
gezegd: ‘Meneer, ik ben het volledig met u eens. Maar wat kunnen wij met zijn
tweeën tegen al die anderen!’
Ik heb die avond nog lang zitten praten met professor Dondeyne, die daar plezier
in vond. Ik heb bij hem gelogeerd en de volgende dag zijn we bij het ontbijt opnieuw
beginnen te klappen. Daar liep daar de een en de andere binnen, er werd een nieuw
potje koffie gezet en dan maar weer verder verteld. Er was daar niemand die les gaf.
Ik had toen ook al voor de Westvlaamse studenten van de Gentse universiteit een
voordracht gehouden en Willem Putman vroeg me toen of hij niet eens met mij kon
optreden voor zo een publiek. Zijn naam in zwarte letters op een wit officieel affiche
van de Rijksuniversiteit zou zoiets zijn als een soort rehabilitatie en meteen een
paspoort voor de toekomst. Mijn neef was toen preses van het Verbond en die heeft
het van de rector gedaan gekregen. De naam Jean du Parc klonk trouwens zo
onschuldig dat niemand er graten in vond.
Professoren en studenten waren voor de avond in groten getale opgekomen maar
de Put heeft me toen flink beetgehad. ‘Luister eens,’ zei hij, ‘ik treed eerst op want
als ik na al uw gekke histories met Mevrouw Pilatus aankom, dan valt die als een
baksteen.’ Hij trad inderdaad het eerst op maar tot mijn consternatie vertelde hij al
de moppen die ik gewoonlijk vertelde. En toen hij ermee klaar was mijn repertoire
uit te hollen, zei hij heel flegmatisch: ‘En nu, mijne heren, geef ik het woord aan
mijn vriend Peegie en al de kluchten die hij u zal vertellen, het zijn er die hij van mij
heeft gehoord.’ Ge moet het maar tegenkomen!
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Over Streuvels en Putman is er ook nog wat te vertellen. Op het weekend van Dietsche
Warande en Belfort dat gehouden werd in het hotel van Gaston Duribreux in
Mariakerke - ik denk dat het in 1950 moet zijn geweest -, moest Willem Putman
voorlezen uit eigen werk. Het gebeurde al eens meer dat hij een glas op had en dat
gebeurde ook op minder geschikte momenten. Om zijn lezing te beginnen zei Putman:
‘Dames en heren, ik zal u vanavond voorlezen uit een nieuw boek van mij.’ Van uit
het gehoor riep Streuvels: ‘Weer ne nieuwen?’ - ‘Ja,’ zei Putman, ‘en dan nog over
de dorst. Het boek handelt over Maria Goretti en draagt als titel De hemel boven het
moeras.’ En dan vertelde hij hoe een strenge cipier de moordenaar van Maria Goretti
op zijn manier strafte door hem per dag maar één glas water te geven en één snee
brood. ‘Het is een vreselijk hoofdstuk, dames en heren. Die man leed daardoor een
zulkdanige dorst dat ikzelf, ik, Willem Putman, driemaal de pen heb moeten
neerleggen om in zijn plaats een pint te drinken.’ Die uitspraak sprak het gemoed
van de Put zo aan dat hij van zijn stokje viel. Antoon Coolen kon hem nog net
opvangen. Streuvels bromde toen: ‘Ik heb het altijd gezegd dat ie met een delirium
tremens zou eindigen. Geef hem een glas water.’ Het woord water maakte op Putman
zo een effect dat hij onmiddellijk bijkwam en zei: ‘Water? Da's om uw tanden te
poetsen en uw voeten te wassen. Geef me een whisky!’ En daarna heeft hij zijn lezing
treffelijk afgewerkt en met veel succes trouwens.
Op die bijeenkomst was ook Filip de Pillecyn aanwezig en die begreep niet goed
hoe dat dat zat met die relatie Streuvels-Putman. Hij vroeg aan Putman: ‘Wat denkt
u eigenlijk over Streuvels, meneer Putman?’ En Putman antwoordde zonder te
verpinken: ‘Streuvels? Dat is een postuum type, maar hij leeft nog!’
Een andere keer was ik met Putman op Het Lijsternest om te nieuwjaren. In het
gesprek zei Putman ineens: ‘Stijn, wat zegt u van mijn boek Christine Lafontaine?’
- ‘Dat het een raar postuur is, dat op de omslag staat,’ spotte Streuvels. ‘Als je
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daarmee nen boek moet verkopen, 't is verre gekomen.’
‘Ja maar,’ zei de Put, ‘'t is djuste daardeure dat ze mijn boek kopen. En onder ons,
Stijn, uw boeken, verkopnen die nog een beetje?’
‘Wat wil je daarmee zeggen,’ zei Streuvels en je voelde dat de temperatuur steeg.
‘Wel,’ zei Putman, ‘'k peinze dat ze mijn boeken kopen en niet en lezen en dat ze
de uwe lezen en niet 'n kopen. Er is daar bijvoorbeeld uw Het leven en de dood in
den ast. Er zijn tegenwoordig geen asten meer, dus weten de jongelui niet meer wat
dat is en zullen ze daarover bijgevolg niets meer lezen. Komt er dan werkelijk geen
meisje in dat boek voor?’
‘'k Geloof dat er daar een Dule in komt,’ zei Streuvels.
‘Wel,’ zei Putman, ‘geef het boek opnieuw uit, noem het Dule, ik zal voor een
portretje zorgen en ge zult gij wel verkopen.’
‘Buiten!’ schreeuwde Stijn en we zijn naar Staf Stientjes in Tiegem kunnen gaan
om te nieuwjaren.
En toch had Streuvels waardering voor Putman en zelfs bewondering voor zijn
vele talenten. Hij vond alleen dat hij alles te vlug afwerkte. Trouwens, op elke
première van Putmans toneelwerk was Streuvels aanwezig.
Toen Willem Putman op sterven lag in het Sint-Janshospitaal in Brugge, kreeg hij
het bezoek van een vriend die een bon vivant was en zijn maîtresse had meegebracht.
Putman lag daar met de ogen toe en de bezoeker zei tot zijn begeleidster: ‘Hij hoort
toch niets meer. We kunnen hier even goed een stukje vrijen als ergens anders.’
Putman zei met een soort vermanende trilling in zijn stem: ‘Ik ben berecht.’ Het was
alsof een dode een levende vierkant de waarheid zei. Ik wou dit er extra bij vertellen
omdat Putman een nogal dubbelzinnige reputatie had, maar ik kan u verzekeren dat
hij een gelovig man was. De zustertjes van het Brugse Sint-Janshospitaal hebben mij
trouwens gezegd: ‘Dat was 'n heilig mens, meneer.’ Zo werd de auteur van Wij zijn
geen heiligen toch nog door de eenvoudige zustertjes heilig ver-
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klaard. Ons Heer zal er wel een beetje van opgekeken hebben, maar niet te veel, want
Putman zou geen vlieg kwaad hebben gedaan en dat is veel, heel veel zelfs.
En op zijn begrafenis heeft de postume Streuvels nog het laatste woord gehad.
Toen de kist met het stoffelijk overschot naar buiten werd gedragen, fluisterde ik
Streuvels in het oor: ‘Hij heeft het toch kort gemaakt, he.’ - ‘Wat zou hij,’ snauwde
Streuvels, zodat alle omstanders het konden horen, ‘wat zou hij, hij heeft zich
doodgedronken.’ Het was een typische manier van Streuvels om zich te weren en
zeker ook om zich te sterken, want hij kon geen zieken of doden uitstaan. En zijn
waardering voor Putman bleek uit het feit dat hij aanvaard had mee naast de kist te
lopen en de pelder, het baarkleed, vast te houden.
Zo zijn we ‘Peegie’ wat uit het oog verloren. De première van het toneelstuk had
plaats te Waregem op 14 december 1952.
Ja, en de regisseur was Fred Engelen en die heeft dat prachtig gedaan. Het was een
groot succes en Streuvels was er weer bij.
Het werd dan ook in de K.V.S. in Brussel gespeeld.
De eerste keer al in 1955 en dan nog eens opnieuw in 1958 in een prima bezetting:
Nand Buyl was Savatte en Wies Andersen de volwassen Peegie. Verder speelden
ook mee: Greta Lens, Cyriel van Gent, Frans Struys. Ze hebben daar wel een paar
keren last gehad met de taal. Er komt in het stuk nogal eens ‘me zinke’ voor en Nand
Buyl wist daar geen raad mee. Ik heb hem dan verteld dat het zoveel betekent als
‘bij mijn zielke’ maar dat er nog meer kan achterzitten. Als ge doodgaat dan steken
ze u in een zinken kist en laten u in het graf zinken.
‘Keppe’ betekent in het Westvlaams geliefde maar dat wist Nand Buyl toen ook
niet. Hij vroeg: ‘Waarom lachen de mensen toch altijd als ik keppe zeg! ’Ik heb hem
geantwoord: ‘Ge
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moet naar West-Vlaanderen eens komen vrijen. Ge zult het dan gauw weten.’
Die versie werd ook uitgezonden door de Vlaamse televisie.
De twee versies, die van 1955 en die van 1958. Het zou prettig zijn daar eens iets
van weer te zien.
Het stuk wordt nog altijd gespeeld?
Het loopt op dit ogenblik in Damme dat nu bij Sijsele werd ondergebracht. Ze hadden
daar in januari elf opvoeringen gepland, hebben er toen zeven extra ingelegd en
moeten er nu nog tien aan toevoegen. Het zal er tot einde maart worden opgevoerd
en wellicht nog langer.
Terzelfder tijd wordt het ook door amateurs gespeeld in Oostrozebeke. Daar hebben
ze 3 vertoningen gegeven en 2500 bezoekers gehad. Hun Peegie is formidabel.
Het kan met ‘Peegie’ feitelijk niet op want er werd nu ook een operette van gemaakt.
Hier in Roeselare en met groot orkest. Dat is een formidabele prestatie geweest: 9
of 10 opvoeringen voor bomvolle zalen. Het was echt televisie. De rol van
moeder-overste werd gespeeld door Paula Tanghe.Een van de leukste scènes was
met de nonnetjes: de zusterkes staan psalmen te zingen en daar horen ze op een
bombarden blazen. Als moeder-overste dan met die bombarden ten tonele verschijnt,
beginnen al die nonnetjes te dansen. Er komen muzikaal echt schone dingen in voor.
Putman trok nog een ander folkloristisch toneelspel uit ‘Peegie’, namelijk ‘Peegie
Piot’. Het lijkt me evenwel wat arm aan stoffering.
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Dat is ook zo. Hij heeft het te vlug afgewerkt. Hij wilde naam maken en zag er ook
financieel voordeel in. Toch zitten er wel enkele mooie stukjes in, zo b.v. de
ondervraging bij de deken voor het huwelijk. Het werd een vijftiental keren opgevoerd.
Hoe zit dat met ‘De vrolijke kapelaan’ ? U was aan dat werk al bezig in 1952 maar
daar is nooit een boek uit gekomen. Er zit nochtans muziek in, dunkt me.
Er zijn vier stukken van verschenen, drie in 't Manneke uit de Mane. Maar het wordt
moeilijker dat thema te behandelen omdat de pastoors uit de actualiteit verdwijnen.
Wij hadden hier vroeger een rijkdom aan originele pastoors: pastoor Van Haecke,
Flips, Hostens en nog andere. Over die mannen was dan ook een schat van anekdoten
te vertellen.
Hier is er een van deze tijd: ‘De bisschop bracht een bezoek aan een parochie. Na
bij de pastoor goed te hebben gegeten, nam hij afscheid. Hij is te wege zijn auto in
te stappen als de pastoor hem komt nagelopen en vraagt: “Monseigneur, ik heb
vergeten dat te vragen maar ik heb horen zeggen dat ze het celibaat gaan afschaffen.”
Antwoordt de bisschop: “Van afschaffen, beste vriend is er geen sprake, wel van
versoepelen.”’
Dan deze, die van oudere datum is: ‘Monseigneur Lamiroy had de gewoonte een
nieuw aangestelde te begroeten met de naam van zijn nieuwe functie en het dorp
waar hij die zou uitoefenen. Zo komt bij hem een priester die hij aanspreekt met
“Meneer Pastoor van Gijzelbrechtegem”, wat de nieuwe pastoor doet zeggen:
“Nondedomme.” - “Zei u wat?” vroeg de bisschop. “Jawel,” zei de pastoor, “in
nomine Domini.”’
Gijzelbrechtegem was namelijk de laatste plaats waar ge als flamingant of om een
andere reden van ongenade naartoe kon vliegen. Eigenlijk was het de voorlaatste
standplaats want de allerlaatste was Spiere, dat is de Franse gemeente Espierres, die
bij West-Vlaanderen was gebleven en daar werdt ge in het Frans begraven.
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Als de voornoemde nieuwe pastoor van Gijzelbrechtegem op punt staat weg te gaan,
zegt hij ineens tot de bisschop: ‘Ik heb nog iets vergeten te vragen. Waar steekt u
feitelijk de gestraften?’
Het was vroeger de gewoonte dat elke priester elk jaar eens naar Brugge kwam
om op het bisdom zijn theologische kennis wat op te frissen. Ze noemden dat ‘naar
de schietinge gaan’. Er is zo een pastoor die in de stad kanunnik Mahieu ontmoet en
deze vraagt hem wat hij in Brugge komt doen. ‘Ik moet naar de schietinge,’ antwoordt
de pastoor. ‘Ha,’ zegt Mahieu, ‘'t is daarmee dat er hier zoveel gaaien rondlopen.’
Thema onuitputtelijk! - Maar ik heb nog een paar vragen. Hoe zit dat eigenlijk met
‘'t Manneke uit de Mane’?
Dat is een zeer typische Westvlaamse volksalmanak die in 1881 gesticht werd door
Alfons van Hee, professor aan het klein seminarie en lid van de Swighende Eede,
door Hugo Vernest nog opgericht. Hij heeft die meer dan twintig jaar en op een
schitterende manier uitgegeven, feitelijk tot aan zijn dood in 1903. De eerste
medewerkers werden ook ‘de ridders metter roode lancië’ genoemd en daarbij waren,
ik vermeld alleen een paar bekende namen: Amaat Vyncke, priester-missionaris en
medeoprichter van De Vlaamsche Vlagge, Hendrik Persyn, notaris. Hugo Verriest
was de bezieler en centrale figuur van de Swighende Eede.
Na de dood van Van Hee zet de drukker Adolf van Mullem de uitgave voort tot
in 1914, toen de oorlog uitbrak. In 1923 gaven mijn vader Achiel Denys en Edward
Vermeulen opnieuw 't Manneke uit en dat doen wij nu nog altijd.
En daar bestaat nog een publiek voor?
Dat wordt gedrukt op 7500 exemplaren en wordt veel gelezen. Werken er nu o.m.
aan mee: André Demedts, Boschvogel, pater
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Thillo, dokter Spyckerelle. Achiel van Acker heeft bij gelegenheid ook meegewerkt.
Vooral de ‘goe- en kwaweremaren’ hebben een reputatie.
Ik schreef ze vroeger voor de twaalf maanden maar nu doe ik er maar zes meer. Voor
de illustratie zorgt Marcel Notebaert. Daarin wordt dus het weer voorspeld maar het
geheel wordt met grappen doorweven. De manier van voorstellen is belangrijk: die
moet namelijk zo zijn dat de mensen het geloven. Verder is het Westvlaamse humor
die iedereen kan lezen. Naast weer- en andere berichten verschijnen er ook artikels
over ziekten van dr. Mane, b.v. over het speen, en die zijn zeer gegeerd. Dan
verschijnen er ook stukken in van De vrolijke kapelaan.
Eigenlijk een soort ‘Snoeckalmanak’.
Iets verfijnder, zou ik zeggen. Ook staat er een ‘excellente kronieke’ in over bekende
Westvlamingen en die wordt steeds bijgewerkt.
De titelplaat van de almanak werd indertijd bezorgd door Ferdinand Rodenbach,
de broer van Albrecht. Die wordt nog gebruikt?
Het is nog altijd hetzelfde titelblad.
Er is dan nog de Ridderorde van 't Manneke uit de Mane bijgekomen. Wat is daar
de bedoeling van?
Dat hebben we een klein beetje geforceerd. Wij zeggen dat we de afstammelingen
zijn van de mannen van de Swighende Eede, die de stichters waren van ‘de ridders
metter roode lancië’: met die ‘lancië’ werden gewoon pijpen bedoeld. Later werden
die leden ook ‘ridders van de groene tente’ genoemd, eenvoudig
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omdat ze hun vergaderingen hielden onder een groene beuk.
Wij hebben die opvolging opgenomen en slaan tot ridder van 't Manneke uit de
Mane alle Westvlamingen die zich op om 't even welk gebied verdienstelijk hebben
gemaakt. De mensen die deze onderscheiding krijgen, waarderen dat ten zeerste
omdat het een decoratie is die ge niet kunt vragen en ook niet kunt weigeren. Ge
kunt ze niet van ambtswege krijgen en ze staat ook boven de andere die automatisch
worden toegekend om redenen van ouderdom of dienstjaren. Deze onderscheiding
wordt in de naam van het volk toegekend.
De ridderzitting heeft telkenjare plaats op de laatste zondag van oktober en daar
wordt dan ook de nieuwe almanak voorgesteld. Dat gebeurt te Diksmuide en we zijn
daar toch wel met een 350 man aan tafel.
Dat begint met een mis in de IJzercrypte, opgedragen door 8 à 10 priesters, en de
laatste keer met professor Dondeyne als hoofdcelebrant. Daarna heeft er een feestelijke
ontvangst plaats op het stadhuis, waar nieuwe ridders in de orde worden opgenomen.
Daar wordt enkel patersbier gedronken.
's Namiddags heeft er dan in Sint-Jan een feestzitting plaats waarop ons medelid
en ridder Willem Vermandere, begeleid door zijn orkest, zijn nieuwste liedjes laat
horen. Het is een enig gezelschap van mensen die blij zijn mekaar weer te vinden in
een ongedwongen sfeer.
De stad Diksmuide trouwens is van plan een monument op te richten ter ere van
't Manneke uit de Mane, als hulde aan honderd jaar Vlaamse humor. Het zal op de
markt komen en een rijzige kolom zijn waarop een struik staat in brons; in de kruin
van deze struik komt een halve gulden maan waarop het manneke in 't boekje zit te
lezen.
Ik heb de indruk dat u plezier schept in al wat u doet en onderneemt. De lach is een
kostbaar kruid voor u?
Zo kostbaar en onmisbaar als kruiden in de gastronomie. De
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lach is het zout van het leven. Ik beklaag diep die mensen die niet meer kunnen
lachen.
Uitzending: 10 maart 1978. Een tweede deel werd uitgezonden op 7 juni 1978 onder
de titel Anekdotisch.
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Phil Bosmans
Holle Weg 2, 2550 Kontich
Phil Bosmans, wie uw naam uitspreekt, denkt aan de Bond zonder Naam. Waarom
heeft die bond van u geen naam?
Die heeft geen naam omdat hij nog altijd niet gedoopt is. We willen nergens met die
Bond zonder Naam ‘gekazeerd’ zijn, niet aan de ene kant of niet aan de andere kant.
Wanneer ge eenmaal een naam hebt en hoort bij een partij of bij een beweging die
zich afzet tegenover andere bewegingen, dan krijgt ge al tegenstellingen. Onze Bond
zonder Naam zou ik heel graag plaatsen op een heel breed platform, waar alle mensen
zich thuis kunnen voelen, hoe ze ook zijn en vanwaar ze ook komen, van links of
van rechts. Ik zou zeggen: het is een thuis voor iedere mens en wij proberen in die
thuis de diep-menselijke waarden echt aan bod te laten komen.
U zegt: wij. Wie is dat of wie zijn dat: wij?
Ik zeg heel graag: Bond zonder Naam heet wij, precies omdat ik
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Bond zonder Naam niet ben. Ik vertegenwoordig misschien wel een gedachte, zou
ik zeggen, die daar leven aan geeft, maar Bond zonder Naam voor mij, dat zijn die
duizenden, tienduizenden, ik zou bijna zeggen die honderdduizenden, want we zijn
op het ogenblik met over de tweehonderdduizend en we groeien nog met gemiddeld
duizend nieuwe aansluitingen per maand. Voor mij zijn het in die grote massa mensen
die duizenden eenvoudige kleine lieden die lichaam geven aan de gedachte van Bond
zonder Naam, een fantastisch idee, dat gekomen is uit Nederland van die fameuze
radiopredikant Harrie de Greeve en dat ook in ons land een zeer goede weerklank
heeft gevonden. Bond zonder Naam, dat zijn voor mij duizenden harten die van
andere mensen gaan houden. Dat zijn duizenden handen die mensen troosten en
opbeuren en die mensen helpen. Dat zijn zoveel voeten die naar de minstbedeelden
gaan. Dat zijn zoveel monden die een goed woord spreken. Bond zonder Naam heet
wij. In heel het Vlaamse land is dat als het ware een warme golfstroom die heel veel
mensen goed doet. Wij krijgen dankbrieven waarin staat: ‘Bedankt voor wat u gedaan
hebt’ - en wij weten niet waarover het gaat. Dat betekent dat er ergens mensen zich
in naam van Bond zonder Naam hebben ingezet voor medemensen.
Uw hefboomspreuken zijn overbekend en hebben een eigen merk. Waar haalt u ze
vandaan?
Uit het leven en bij de mensen zelf. Er zijn heel wat mensen die denken dat ik beschik
over een team van massapsychologen die deze spreuken produceren, maar dat is
helemaal niet zo. Ik vrees dat die specialisten dat ook niet zouden kunnen want een
goede slogan, een goede aansporing in een goede formule gegoten, is niet het resultaat
van overleg en verstand. Een spreuk groeit niet uit een knap brein en heeft niets te
maken met wetenschappelijke scholing. Daar is wat meer voor nodig: een glimp,
een flits, een ontmoeting, een opmerking, wakker zijn. Je kunt niet voor een wit blad
gaan zitten en zeggen: nu ga ik een spreuk maken. Daar

Joos Florquin, Ten huize van... 15

185
kan ten hoogste wat stuntelig geleuter uit voortkomen.
Neem nu b.v. de spreuk Menslief, ik hou van je!, die op zoveel miljoenen
exemplaren is verspreid dat ze dreigt wat afgezaagd te raken. Hoe is ze er gekomen?
Ik kom met de auto terug uit Limburg en zit zo wat te denken aan mijn laatste
gesprekken en ik hoor als 't ware wat wordt gezegd. Ineens komt dat woord ‘menslief’
naar boven, een term die de Limburgers voortdurend in de mond hebben. Ineens
realiseer ik me hoe formidabel die aanspreking is: al de genegenheid voor de mens
zit erin, maar we zijn er ons niet meer van bewust. En terwijl ik onder de
spoorwegbrug van Beringen doorrij, heb ik mijn spreuk: Menslief, ik hou van je! Er
staat dus een verduidelijking bij die ons bewust moet maken van wat we zeggen.
Ik ken een man die de vriendelijkheid zelve is. Op zekere dag maakt die zich om
de een of andere reden kwaad en gaat lelijk te keer. Ik denk ineens: Jong, wat zijt ge
nu lelijk! Daarmee is de spreuk er ook: Wat ben je lelijk als je kwaad bent!
Je krijgt echt enorm veel toegespeeld. Trouwens, wat heeft een mens van zichzelf?
Alles is gave. Ik zie me eerder als een bakker die brood bakt en daarvoor meel nodig
heeft en water en gist. Als men je alles zou afnemen wat je hebt gekregen, zou er
niet veel overblijven.
Op een goeie dag zit ik in een café te praten met vrienden. Aan de tapkast staat
een man rustig zijn biertje te drinken en die hoort waarover wij het hebben. Ineens
zegt hij tot ons: ‘Ha, ge zijt van de Bond zonder Naam. Daar ben ik ook bij, want
mensen geren zien dat is mijn hobby!’ Probeer dat maar eens te bedenken.
Het komt er natuurlijk op aan de slagzin zo te formuleren dat hij iets zegt en bij
de mensen aanslaat.
In de periode dat er zoveel te doen was over de fusies, rij ik achter een auto aan
en zie op de achterruit de tekst: ‘Ik ben tegen fusie’. Dan klikt er ergens iets en je
denkt: als ik die f in r verander, heb ik het weer: Ik ben tegen ruzie!
De ene slagzin slaat ook beter in dan de andere. Toen we de
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spreuk Hier mag je lachen uitbrachten, kwam een bankinstelling van Antwerpen die
hier met pakken vragen om ze in de kantoren op te hangen. De nieuwe spreuk van
de maand wordt elke keer in al de Antwerpse trams opgehangen en daar krijgen wij
veel reacties op, die alweer inspirerend kunnen werken.
Het is een kwestie van inspiratie en ook wel een beetje een gave. Om het te kunnen,
is het absoluut nodig in zeer nauw contact met de mensen te leven en mee te leven
met de meest eenvoudige dingen van elke dag. In elk geval mag je je niet geestelijk
laten verschrompelen in eindeloze besprekingen en vergaderingen.
Humor is een van uw sterke wapens.
Het is één van onze wapens, maar soms slaan we ook hard toe. Er moet trouwens
afwisseling zijn. De bedoeling is de mensen even te raken, te schokken om ze te doen
nadenken. Wij spelen de mensen zoveel kaarten toe, dat ze vroeg of laat een troef in
handen krijgen. Het gebeurt dat iemand als lid jarenlang elke maand onze spreuken
krijgt en dat het langs zijn kouwe kleren gaat. En dan komt ineens een spreuk die
doel raakt. Dat is de bedoeling.
*
Het kleine klooster waar Phil Bosmans zijn rusttent heeft opgeslagen, ligt in een nog
landelijk milieu waar nog vogels te horen zijn en waar van op straat nog het geluid
van spelende kinderstemmen aanwaait.
Binnen in het gebouw hangt een sfeer van helderheid en kalmte. In de kleine
huiskapel is die rustigheid van geest nog intenser.
Achter de woning is een stukje park en een tuin met bloeiende perelaren.
*
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Limburger, geboren op 1 juli 1922 in Gruitrode, een dorp tussen Opglabbeek en
Bree.
Je schijnt nog te weten waar dat ligt ook.
Drie maanden mobilisatie en een heerlijke tijd. Dat was toen nog een echt stuk natuur.
Er zijn nu nog veel bossen, al kom ik er te weinig om precies te weten hoe het is
geëvolueerd. Ik ben er tot mijn 16de jaar gebleven en was er dus niet meer toen jij
er het vaderland kwam verdedigen. Maar het is het landschap van mijn jeugd en het
is een zegen voor een mens in een dorp geboren te mogen worden en er zijn
kinderjaren te mogen doorbrengen. Ik zou het een ramp vinden als kind geboren te
worden op de 21ste verdieping van een monsterachtig flatgebouw.
Als kenner mag ik u vragen op welke wijk uw ouderhuis stond.
In het gehucht Ophoven, in het huis de Striep, met het gevolg dat ik Lips van Striep
werd genoemd of Lips van Bosmanneke. Ik had namelijk een nonkel die Lips heette
en die naam werd doorgegeven.
U komt uit een groot gezin?
Vier kinderen. Ze waren thuis kleine boeren, te klein om het uit te houden. Vader
verdiende een cent bij met vervoer: hij bracht met zijn kar hout van Bree naar As,
waar de trein kwam. We hadden het thuis wel niet breed maar we maakten veel
plezier.
Mijn ouders zijn de meest fantastische mensen die ik ooit heb ontmoet. Ik heb die
nooit kwaad gezien of ruzie horen maken. Ze vingen alle moeilijkheden met veel
humor op en bezaten de gave alles in het leven te relativeren. Ook mijn geloof heb
ik niet
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gekregen van een bisschop of paus of een theoloog, maar van die twee formidabele
mensen.
Waarom zijn ze uit Gruitrode weggegaan?
Om den brode en het is voor hen een zware beslissing geweest dat vertrouwde stuk
grond te verlaten. Mijn vader heeft in Genk nog wat voortgeboerd maar met veel
tegenslag. Mijn twee broers gingen naar de mijn en ook de man van mijn zuster
werkte in de mijn, al van zijn twaalfde jaar trouwens.
Moeder was bijzonder moedig: toen de Duitsers naderden en iedereen wegliep,
ging zij met haar gezin schuilen in de kelder en haalde daar de speelkaarten boven.
Wat kreeg u aan schoolse vorming?
In Gruitrode was er een man die onderwijzer was voor al de klassen van de lagere
school en ik heb me daar goed bij gevoeld: ik heb trouwens achteraf mogen
constateren dat ik daar niet zo mismaakt ben uitgekomen, ook al zullen alle pedagogen
de methode veroordelen. Wij werden daar niet zo volgepropt met allerlei dingen
waar we toch niets aan hadden.
Het lag dan wel niet voor de hand dat u zou studeren.
Helemaal niet en het is heel toevallig gekomen. Een tante van mij werkte in
Opglabbeek bij iemand die in zijn familie een pater montfortaan had. Die heeft zich
mijn lot aangetrokken en ervoor gezorgd dat ik in Rotselaar op de humaniora kon.
Was dat toen geen apostolische school, een school waar men verwachtte dat de
leerlingen roeping zouden hebben?
Het was wel wat men noemde een apostolische school en veel mensen denken dat
de leerlingen daar met dwang naar het
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priesterschap werden gestuwd. Dat is helemaal niet waar. Na elke vakantie zei vader
thuis: ‘Ge kunt altijd hier blijven en achter de ploeg lopen.’ Dan was er de buurman,
die lachte: ‘Word maar pastoor, dan zijt ge van het werk af!’
Ik heb daar in Rotselaar een leraar gehad die op mij een sterke indruk heeft gemaakt
en dat was de Nederlandse pater Willy Loop. Die man had iets te vertellen en deed
het met enthousiasme, zonder veel blabla, met de toon van de echtheid.
In Rotselaar leeft de legende van Beatrijs.
Daar heb ik van gehoord. Ik vind die literatuur van de middeleeuwen wel mooi, maar
mijn belangstelling is nooit naar de oudheid gegaan. Ik ben b.v. ook geen
museumloper. De levende mensen hebben mij altijd geïnteresseerd en als ik ergens
kom, heb ik altijd meer interesse voor achterbuurten en gevangenissen dan voor de
geschiedenis.
U moet zowat in de retorica, hebben gezeten toen de oorlog uitbrak.
In de poësis en ik weet er nog bij dat ik toen pas het boek De wind waait van Ernest
van der Hallen had gelezen. Toen we dan op 10 mei met een bus naar huis werden
gebracht, gebeurde dat in een erg vrolijke stemming: wij gingen het avontuur tegemoet
en zongen heel de reis door vol enthousiasme. Toen we in Bilzen aankwamen, zagen
we daar de markt die pas gebombardeerd was: toen is het heel stil geworden in de
bus.
Als alle andere jonge mannen zijn we dan van thuis uit op voorhistorische fietsen
naar Frankrijk vertrokken, een broer en ik. En als leeftocht gaf moeder ons twee
broden mee, een ham en 50 frank. We werden overal maar verder gestuurd: van
Roeselare naar Abbeville, waar we het bombardement hebben meegemaakt. Enfin,
de reis heeft drie maanden geduurd, een echt avontuur!
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Dan ben ik opnieuw naar school gegaan om de retorica uit te doen. In die tijd mochten
we om de drie weken naar huis, dat was om den brode natuurlijk, maar zo raakten
we nog meer vrijgevochten. Wij zijn dus niet als serreplantjes opgegroeid, zoals zo
vaak werd gezegd. Normaal had ik mijn noviciaat in Nederland moeten doen, maar
wegens de oorlog was dat niet mogelijk. Ik heb het dan ook in Rotselaar op het
montfortaans seminarie gedaan en we hebben daar hard gewerkt en veel gelachen:
we waren daar met z'n vijven en dat had vele voordelen.
U bent dus als 't ware naar het priesterschap gegroeid zonder problemen.
‘Gegroeid’ is nog een woord waarvan ik hou. Ik had in Genk al veel contact gehad
met de mijnwerkers. Ik ging er regelmatig bezoeken die in de kleine kliniek van
Winterslag lagen en ik zag dat vele kleine mensen om niks werden gekraakt. Ik
voelde instinctmatig dat er voor die kleine man wat gedaan moest worden. Ik voelde
mij bij eenvoudige kleine mensen altijd goed. Bij hen komt het leven zuiverder op
je toe. Ze zijn zoals ze zijn, ze zijn echt. En ik vond er veel vreugde en vriendschap
zoals bij die mijnwerker die in het ziekenhuis lag met een gebroken ruggegraat. Die
vriendschappen waren duurzaam. Onlangs ontmoette ik nog een Hongaar voor wie
ik in die tijd wat heb kunnen doen. Die man was speciaal naar een huwelijksmis
gekomen waar hij wist dat ik als lid van de familie zou zijn; hij heeft mij letterlijk
van de bruiloft weggesleurd om me zijn huis te laten zien en zijn gezin.
Dus priester geworden om de kleine man te helpen.
Ja. Montfort heeft me in deze zin altijd sterk geboeid. Hij is jong gestorven, 43 jaar,
en heeft zich altijd gericht tot de ontkerstenden en tot de armen. Hij zette zich af
tegen de rijke Kerk en zag er niet tegen op zelfs de pastoors terecht te wijzen. Hij
werd
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dan ook regelmatig verjaagd, want ze vonden hem een halve gare. Een voorval dat
in zijn eerste levensrelaas vermeld staat, heeft mij altijd getroffen: hij neemt een
arme op zijn schouders en gaat ermee naar een klooster - niet naar een gewoon huis
maar uitgerekend naar een klooster! - en daar belt hij aan en zegt: ‘Doe open voor
Jezus Christus.’
Het geloof is nooit een probleem geworden?
Nee. Ik geloof zoals een blinde gelooft in de zon: hij ziet ze niet maar hij voelt ze.
Als ik een mens zie, al is het een gehavend mens, dan geloof ik in een wezen dat
groter is dan de mens.
U doet dan toch nog een stuk studie in Nederland en wordt priester gewijd in 1948,
dit jaar dus 30 jaar geleden.
Op 7 maart was dat 30 jaar ja. Als het te herbeginnen was, zou ik het rustig opnieuw
doen en met evenveel stommiteiten als nu. Wat dat priesterschap betreft, moet je ook
niet denken dat het zo'n wandelen is door het leven. Men kent zeker ook in het
religieuze leven wittebroodsweken, maar het is toch niet altijd zo eenvoudig. Priester
word je volgens mij eigenlijk verschillende keren. De gemakkelijkste keer is de eerste
keer.
Ik moet hierbij toch nog iets over mijn moeder vertellen. Een jaar voor mijn wijding
was ze zo ziek dat de dokters haar opgaven. Nu was zij zo diepgelovig dat ze toch
bleef hopen dat ze mijn wijding en eerste mis zou kunnen bijwonen. Ze heeft zich
inderdaad herpakt en heeft alles kunnen meemaken. Typerend voor haar waren haar
eerste woorden na mijn priesterwijding: ‘Zijt ge nu echt gelukkig?’ Het belangrijkste
voor haar was gelukkig zijn.
Achteraf, toen ik in Frankrijk was, is ze me daar nog komen opzoeken op doorreis
naar Lourdes. Een jaar later heb ik in Waterschei nog een missie gepreekt van zes
weken en bij de sluiting ervan, op Allerheiligen, is ze gestorven. Haar laatste
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woorden waren: ‘Ik heb alles gekregen wat ik gevraagd heb’. Wie dat kan zeggen,
is gelukkig geweest.
U bent nog in Frankrijk geweest?
Een jaar in het dorp waar Montfort is gestorven. Ik heb me daar tevens bezig mogen
houden met ontkerstenden in de omgeving van Tours. Ik ben met een oude pater mee
geweest, die er in schuren ging preken omdat de mensen naar de kerken niet meer
kwamen. Ik heb daar veel geleerd en o.m. dit: als het evangelie niet bestond, dan
moest men het uitvinden om mensen op aarde gelukkig te maken. Het evangelie is
er niet alleen om mensen naar de hemel te brengen, maar ook om ze op aarde een
beetje hemel te laten proeven. Dat is de wil van God.
Ik ben ook nog een tijd in Parijs geweest waar ik sterk werd geboeid door het werk
van de priester-arbeiders en eigenlijk was ik dat graag geworden, maar het mocht
niet.
Na Frankrijk deed ik mee aan volksmissies in eigen land en had een voorkeur voor
ontkerstende wijken. Zo woonde ik een tijdje in een barak tussen vreemdelingen en
in een geprefabriceerd huisje op Nieuw Texas in Waterschei.
Maar eigenlijk hebt u naam gemaakt met de Bond zonder Naam. Hoe is dat in zijn
werk gegaan?
Dat is mogelijk geweest omdat ik voor niets anders meer goed was. In 1954, tijdens
die fameuze Mariatocht in Limburg, ben ik ziek geworden op de pastorie van het
meest verloren dorpje in Haspengouw, te weten Horpmaal. Ik werd ziek en ben twee
jaar op die pastorie gebleven, heb er twee jaar kunnen blijven omdat daar de meest
gastvrije pastoor van de wereld woonde! Denk u eens in dat de specialist-geneesheer
aan die pastoor vraagt: ‘Mag hij hier blijven?’ En dat de pastoor antwoordt: ‘Zeker!’
De specialist vond het goed dat ik daar bleef, omdat bij pastoor Aerts juffrouw
Leontine Franck woonde, die ver-
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pleegster was. Naar het klooster mocht ik niet terug, want ik was aanvankelijk heel
moeilijk vervoerbaar: ik had een totale verzwakking en moest onmiddellijk gaan
liggen.
Deze twee fantastische mensen hebben alles voor mij gedaan. Zonder enige
berekening! Ze hebben me twee jaar lang als een prins verzorgd, terwijl ik daar te
bed lag en zelfs geen mis mocht lezen. Je ontmoet in je leven veel mensen, maar
bepaalde mensen groeien in je leven binnen. Pastoor Aerts en juffrouw Leontine zijn
in mijn leven binnengegroeid; ze zijn als het ware mijn tweede vader en moeder
geworden. Doordat ze zo goed voor mij zijn geweest, heb ik alles aan hen te danken.
En daardoor heeft ook de Bond zonder Naam zo enorm veel aan hen te danken.
Maar hoe bent u dan bij die Bond zonder Naam gekomen? Dat is nog niet duidelijk.
Na die twee jaar werd mijn gezondheid wat beter, hoewel de specialist tegen mijn
oversten zei dat ik mijn leven lang een sukkelaar zou blijven. Ik moest alleszins
beginnen met nog een jaar te rusten. Tijdens dat jaar convalescentie mocht ik eigenlijk
doen wat ik graag deed. Nu sprak de Bond zonder Naam me toch wel heel sterk aan.
Pater Loop had me trouwens voordien al gevraagd er hier in het Vlaamse land mee
te beginnen. Dat mocht toen niet, maar nu ik voor niets meer deugde, was er geen
enkel probleem meer. En dus kwam ik in september 1957 in Antwerpen terecht bij
de Bond, die daar toen al actief was. Dat is nu twintig jaar geleden en ik ben er nog.
De specialist is intussen al lang dood.
De Bond zonder Naam werd in Nederland gesticht.
Jawel, door pater Henri de Greeve. Die verzorgde elke zaterdag voor Radio Hilversum
een veel beluisterde uitzending die Lichtbaken heette. Op 2 april 1938 legde hij deze
verklaring af: ‘Luisteraars, u zult wellicht verbaasd zijn als ik u vanavond

Joos Florquin, Ten huize van... 15

194
uitnodig een bond op te richten met mij, u zult nog meer verbaasd zijn als ik zeg dat
deze bond geen geld kost, geen contributie. Nog meer verbaasd als ik u zeg dat deze
bond geen bestuur zal hebben, noch naam, noch voorzitter, noch secretaris, noch
penningmeester. Dat deze bond geen zetel zal hebben, noch officieel kerkelijke, noch
officieel koninklijke goedkeuring en toch... als het plan mocht slagen, zal er wezenlijk
een bond en een band zijn.’
Bond zonder Naam is een reusachtig idee geweest. In de oorlogsjaren bleef de
Bond in stilte voortbestaan. Henri de Greeve, een van de felste bestrijders van het
nazisme, werd opgesloten in het gijzelaarskamp De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel.
De jaren direct na de oorlog bruisten van originele activiteiten, zoals de actie
Ruitentroef die tot doel had in de gebombardeerde steden de ruiten in de rechtgebleven
huizen te herstellen om kou en regen tegen te gaan. In 1947 ontmoette Henri de
Greeve de directeur van de Technische Scholen van de Londenstraat te Antwerpen,
de heer L'Homme, en door hem juffrouw Tony Winkeler. Ze hadden veel
belangstelling voor het initiatief en besloten Bond zonder Naam in België op gang
te brengen. In 1950 werd Henri de Greeve, oververmoeid, opgevolgd door pater
Willy Loop, die Bond zonder Naam in Nederland verder uitbouwde. Hij nam het
initiatief voor de Sterritten en de bekende kerstkaarsenactie Mensen in Nood. - Loop
was een rijk begaafd man, die met een stuk van z'n hart in Vlaanderen woonde.
Ondanks zijn drukke bezigheden kwam hij dikwijls naar Antwerpen. Hij was het die
in 1956 het kantoor in de Lange Klarenstraat 24 huurde en daar ben ik een jaar later
dan terechtgekomen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ik me niet moe zou
maken. Dat is de korte inhoud van een lang verhaal.
En de Bond kreeg al gauw een eigen Vlaams gezicht.
Wel, die Hollandse slagzinnen spraken de mensen van bij ons niet zo goed aan. In
1958 ben ik dan met eigen slagzinnen
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begonnen en in 1959 werd de Bond officieel als een v.z.w. in ons land opgericht.
Ik vond de grootste nood van onze tijd de nood aan een nieuwe cultuur, die ik de
‘cultuur van het hart’ heb genoemd, want het hart was en is het meest verwaarloosde
gebied in de stad van de mens.
Toen, en nu nog meer, besteedde men alle aandacht aan het lichamelijke, maar de
mens is meer dan een stukje materie. Hij is ook een geest: zijn lichaam is een bezield
lichaam. En de mens kan alleen in liefde mens worden.
De opdracht is de liefde van God voelbaar en tastbaar maken in de wereld. Voor
mij vormen God, de mens en het leven één geheel. Een mens kan niet geloven in z'n
medemens, kan niet geloven in het leven en kan zeker niet in God geloven als hij
nooit bemind is geweest, als hij nooit liefde ervaren heeft. Deze boodschap spreekt
ook andersdenkenden aan. Het is trouwens fout Christus te beschouwen als een
monopolie van katholieken of protestanten. Hij is er voor alle mensen.
Van hieruit is uw Bond ook nog naar het buitenland gegroeid.
Ja. Omdat er in België Vlamingen en Walen wonen, hebben wij in Brussel getracht
via een postbus ook het franstalige gebied te bereiken. Later is dat uitgegroeid tot
een eigen kantoor voor de franstalige gemeenschap. Verder is er in Taipe op Formosa
een Bond zonder Naam die in het Chinees spreuken uitgeeft. In Caracas (Venezuela)
zijn het de paters salvatorianen die actief bezig zijn met de Movimiento sin Nombre
en iedere maand een spreuk uitgeven en ook elk jaar een kalender maken. Bijna
geheel Zuid-Amerika spreekt Spaans en langs die weg kan Bond zonder Naam zijn
boodschap brengen aan de vele mensen op dat continent die ervoor openstaan.
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*
Het vertrek op de eerste verdieping, waar Phil Bosmans thuis is, is een echte leefkamer
want het dient hem tot zit-, werk- en slaapkamer.
Op de boekenkast achter zijn werktafel staan de foto's van zijn ouders en die van
zijn tweede ouders op de ereplaats.
Verder staan er gezellig door mekaar verscheidene voorwerpen die aan diverse
gebeurtenissen herinneren, o.m. het getekend portret van de Russische professor
Hans Busov.
In een hoek staat de aansprekende foto van een Turks jongetje uit de foyer in de
Noordwijk te Brussel dat verongelukte.
Ook deze pop is een aandenken aan de actie van Phil Bosmans voor de gastarbeiders
van de Brusselse Noordwijk.
Op een tweede boekenkast staan her en der nog voorwerpen die voor de gastheer
iets te betekenen hebben. Centraal staat het borstbeeld van de Montfort.
De boekenkast is een werkinstrument en voor Phil Bosmans is de mens het meest
boeiende boek.
Toch heeft hij voorkeurauteurs: Thomas Merton, Rabindranath Tagore en Antoine
de St. Exupéry.
Op een staander ligt het evangelieboek altijd beschikbaar om er te gelegener tijd
vitaminen uit te halen.
Voor het raam, dat op de tuin uitziet, hangt een glas-in-loodraam dat de Barmhartige
Samaritaan voorstelt. Wouter van Hove maakte het en schonk het met de woorden:
‘Gewoon uit dank voor wat ge deedt’.
Boven het bed hangt een bijzonder helder schilderij dat een gezicht op Horpmaal
voorstelt. Achter dat raampje lag Phil Bosmans twee jaar ziek.
Hier ook weer een foto van een dierbare vriend die een lichtend voorbeeld was:
pater Frans.
Dit schilderij evoceert de verlatenheid van de gevangene, die in de wereld geen
vaste grond meer krijgt.
Phil Bosmans heeft een zwak voor clowns en een van zijn
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idolen is Charlie Chaplin.
Een andere versie van de clown staat op de boekenkast.
Toen de gastheer 25 jaar priester was, sneed Sim Kootjans voor hem uit een
boomstam deze dolaard.
*
U bent de auteur van het meest verkochte Nederlandse boek. Uw ‘Menslief, ik hou
van je’ haalde een 31ste druk en een oplage van 360.000 exemplaren - de vertalingen
zijn daar dus niet inbegrepen. Dat betekent dat deze ‘Menslief’ na de bijbel het meest
verkochte boek is in de Nederlanden.
Ik zou het echt niet graag met de bijbel vergelijken. Ik vind dat die torenhoog uitsteekt
boven alles wat ooit geschreven is. Ik zou het liever vergelijken met Suske en Wiske
en dan moet ik zeggen dat zo'n album toch altijd 400.000 à 500.000 exemplaren
haalt.
Die bescheidenheid siert u, maar u zou het ook anders kunnen bezien: normaal haalt
een roman bij ons, als het goed gaat, 3.000 exemplaren.
Dat is juist. Menslief, ik hou van je is ook begonnen met 3.000 exemplaren. Omdat
Bond zonder Naam er 4.000 exemplaren voor zijn rekening nam, zijn er de eerste
keer 7.000 gedrukt. Ik denk dat ik in dat boek zowat schrijf waf de mensen zelf
voelen. Eigenlijk denken de mensen het al, maar ik schrijf het uit. Dat is wellicht de
reden waarom ze het boek zo graag lezen, omdat ze er zichzelf in herkennen. Ik ben
wel blij verrast geweest door het vlugge succes van het boek, niet alleen in Vlaanderen
maar ook in Nederland, overal zowat. Ik krijg veel sympathiebetuigingen, veel brieven
ook van alle mogelijke mensen. Een tijdje geleden vertelde een moeder me deze
anekdote. Ze las geregeld een stukje in Menslief, ik hou van je en ze ging daar dan
rustig bij zitten. Op een dag was ze erbij in slaap gevallen. Haar zoontje was daarop
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naar zijn papa gelopen om hem te zeggen dat mama met Phil Bosmans in slaap was
gevallen.
Menslief, ik hou van je! Hoe is het boek eigenlijk ontstaan? Is het zo ineens
geschreven?
Nee. Het is in feite een herschrijving van een hele reeks Vitaminen voor het hart. En
Johan Ducheyne van de uitgeverij Lannoo was er eigenlijk de promotor van. Hij
wilde de Vitaminen naar een breder publiek brengen.
Sinds 1961 hebben wij hier namelijk in Antwerpen een telefoonnummer 33.33.11
en als je dat draait, krijg je een opmonterende tekst te horen. Elke week is er een
andere tekst beschikbaar. Al de teksten van mijn boekje zijn via de telefoon als
Vitaminen voor het hart te horen geweest. Ik ben van de gedachte uitgegaan dat als
iemand dorst heeft, hij een verfrissing verlangt. Het kan evengoed gebeuren dat
iemand behoefte heeft aan een goed woord. Wel, dat kan hij via de telefoon krijgen.
Het is dus geen alarmtelefoon voor kandidaat-zelfmoordenaars, maar gewoon een
mogelijkheid om een opmonterende stem te horen, die iets vriendelijks zegt aan een
ander mens die daar nood aan heeft, omdat hij eenzaam is of gewoon omdat een
vriendelijk woord hem blij maakt en gemakkelijker doet leven.
Over de reacties daarop zou ik heel wat verhalen kunnen doen. Een moeder b.v.
schrijft: ‘De kinderen waren die morgen uit naar school en ineens zag ik op tegen de
leegte van de dag. Ik heb de Vitaminen gebeld en het is een blije dag geworden.’
Iemand anders bezorgt mij een kist sigaren met een briefje erbij: ‘Dank voor de
Vitaminen. Ze helpen me 's nachts beter dan mijn pillen.’
Het eigenaardige is nu dat alles wat in die teksten staat, dus ook in dat boekje, zo
eenvoudig is dat mijn moeder het had kunnen schrijven als ze taalvaardig was geweest.
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Wordt van die ‘Vitaminen’ via de telefoon veel gebruik gemaakt?
Geregeld 100 à 150 oproepen per dag. In het begin, toen het nieuw was, hebben we
het eens door de regie laten controleren: er werd toen in 24 uur tijd 619 maal opgebeld.
Wat er op wijst dat er aan zoiets toch een nood bestaat.
Mag ik even de proef op de som maken?
Ga je gang: draai maar 33.33.11. Alleen moet ik er duidelijk bij zeggen dat de teksten
nu niet meer van mij zijn. Karel Staes stelt ze nu op en Hugo Visser spreekt ze door
de telefoon. Luister maar.
‘Een man met levensvragen als “Waarom”? en “Waarheen”? kwam bij een oosterse
monnik en vroeg hem:
- Hoe leeft gij?
De monnik antwoordde:
- Als ik ga, dan ga ik;
als ik sta, dan sta ik;
als ik zit, dan zit ik;
als ik eet, dan eet ik;
als ik slaap, dan slaap ik.
De ander was teleurgesteld en liet zich ontvallen:
- Is dàt alles wat je me te zeggen hebt?
Heb je mijn vraag wel verstaan?
En de monnik herhaalde:
- Als ik ga, dan ga ik;
als ik sta, dan sta ik;
als ik zit, dan zit ik;
als ik eet, dan eet ik;
als ik slaap, dan slaap ik.
- Maar dat doe ik toch ook, riep de man uit.
Wat is daar voor bijzonders aan?
Toen glimlachte de monnik, mild en zonder verwijten, en zei:
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- Als jij gaat, dan sta je al. Als je staat, wil je al gaan zitten. Als je zit, denk je al aan
eten en als je eet, zoek je al te slapen. Jij bent zo opgejaagd bezig met al wat je nog
moet doen, dat je niet meer tenvolle doet wat je doet.
Deze wijsheid is oud.
Zoals met alle wijsheden die bewaard gebleven zijn, omdat ze bestand waren tegen
tijd en eeuwen.
Daarom wou ik ze je vertellen.’
Het is werkelijk een wijsheid om over na te denken, dunkt mij. Die ‘Vitaminen’ hebt
u in een onmogelijk boekformaat op de markt gebracht. Waarom?
De uitgever was aanvankelijk absoluut niet te sprekeh over dit formaat. Het is
inderdaad een onmogelijk formaat, het gaat in geen enkel boekenrek. Maar dat was
het juist wat ik moest hebben. Het mag in geen enkel boekenrek passen, want de
boekenrekken staan toch al vol boeken die niet gelezen worden, en ik heb geen enkele
behoefte om daar nog van die boeken bij te zetten. Ik vind het beter dat ze het ergens
anders laten slingeren, het moet een boek zijn dat ergens ligt waar ze er geen weg
mee weten, dat gelezen moet worden, anders moet je het niet schrijven. Ik heb dat
formaat doorgedreven. Bij de vertalingen had ik wellicht niet zoveel meer te zeggen
want daar heeft men andere formaten genomen.
Dus u wilt tot elke prijs in de weg liggen, als ik u goed begrijp.
Ik wil wel geen dwarsligger zijn maar ik vind dat dit boek geschreven is opdat de
mensen het zouden lezen. Als dat jaren in het boekenrek staat, wordt het later toch
ergens verbrand of weggedaan.
U zei dat het vertaald werd. In welke taal of talen?
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Het is vertaald in het Frans, het Duits, het Italiaans, het Noors en in het Japans.
Ik heb de indruk dat u een van onze meest vertaalde schrijvers bent. U wordt ook
gelezen in Nederland.
Volgens de uitgever is de afzet in Nederland zelfs groter dan in Vlaanderen.
Oorspronkelijk was de uitgever gaan informeren in Nederland of dat boek het zou
doen. Hij kreeg als antwoord: ‘Het is te Vlaams.’ En toch blijkt nu achteraf dat men
zich grondig vergist heeft. Ik denk dat het hart van de mens overal hetzelfde is. En
daarbij, wat in dit boek geschreven staat, is zo eenvoudig en staat zo dicht bij de
mens dat iedereen het goed aankan.
Dus het is niet bijgewerkt door een Hollander.
Het is wel hier en daar lichtjes bijgewerkt, maar achteraf heb ik het dan weer
bijgewerkt. Dan heb ik gezegd: ‘Het komt uit Vlaanderen en het mag uit Vlaanderen
komen.’
Waar zit het geheim? Er wordt altijd gezegd dat Nederlandse boekhandelaars het
Vlaamse boek negeren.
Van die toestanden weet ik niets. Ik kan alleen raden waarom ze die Menslief wel
willen hebben. De mensen zijn de eenvoudige dingen vergeten en precies daaraan
hebben ze in de hele wereld de grootste behoefte. Men heeft de gewone mensen met
zoveel duistere dingen geïndoctrineerd, dat het leven niet meer aangenaam en niet
meer leefbaar is. Er bestaat duidelijk een grote nood aan eenvoud.
U hebt zelf wel een voorkeur voor het een of ander stukje. Leest u er ons een kort
voor?
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Je hebt me gevraagd dat voor te bereiden en die keuze is nog niet zo gemakkelijk
geweest. In elk geval dit korte:
‘Is het leven je soms toch te zwaar
probeer dan een beetje te gelijken
op een clown,
die in zijn hart schreit,
maar met een lach
op de viool speelt voor een kind,
om zo
zijn eigen hart
van droefheid te genezen.’

De clownfiguur boeit u wel. Ik heb er hier zeker drie zien hangen.
Inderdaad. Ik heb een echte voorliefde voor clowns. Een clown helpt mij leven.
Iedere raens zou in zijn hart een beetje clown moeten zijn om de zwarte kanten van
het leven humoristisch te kunnen bekijken. Lachen, ook al is de weg hard en zwaar;
het komische zien van alle situaties die je pijn doen, anders ga je eraan ten onder. Ik
vind de clown iets fantastisch; ik zou bijna clowns willen verzamelen.
Die waar ik het meest van hou, is een clown uit een gevangenis in Venezuela. Op
een bepaald ogenblik was ik in Caracas - dank zij een goeie vriend van de K.L.M.,
want zelf heb ik daar geen geld voor - en bezocht daar een gevangenis. Aanvankelijk
zei iedereen dat dat onmogelijk zou zijn, maar de laatste dag kreeg ik toch de toelating.
Ik kwam daar bij een gevangene die juist zijn portret had geschilderd. Hij had zijn
eigen beeld gelegd in een clown. Ik vond dat zo geweldig dat ik vroeg of ik het kon
kopen. Een begeleider heeft het dan gekocht en ik heb het meegenomen, vochtig nog
en oningepakt. Ik moest langs de directeur terug naar buiten en toen die mij met dat
schilderij zag, werd hij ineens heel koel en terughoudend. Niette verwonderen: in
zijn bureau hingen grote schilderijen van dezelfde schilder. Ik
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dacht: dat is iets wat hem ontglipt. Ik heb mijn clown niet gelost en ben er stilletjes
onder begeleiding mee naar buiten gegaan. Ik vind dit een formidabel schilderij: heel
de droefheid van Zuid-Amerika ligt in het gezicht van die clown. Daarom hou ik er
zo enorm veel van.
Krijgen we nog een paar voorbeelden uit ‘Menslief’?
Misschien dat andere, dat ook kort is.
‘Menslief, je zit met heel je verleden op je nek
en je wilt ook nog heel je toekomst dragen.
Dat is veel te veel.
Je krijgt je leven in schijfjes van 24 uur.
Waarom dan alles ineens willen dragen?
Daar ben je niet voor gemaakt.
Daar ga je aan dood!’

Ze zijn niet allemaal zo kort.
Je hebt me een kort gevraagd. Anders zou ik wellicht Loop naar het hos hebben
gekozen. Of zeker dat stuk dat heel het thema bevat.

Menslief, ik hou van je
‘Een vreemde blijde boodschap!
Of is het een illusie, een utopie?
Ik geloof in een nieuwe lente over de wereld,
als iedere soldaat, overal waar gevochten wordt,
zijn wapen in de grond steekt
en naar de zichtbare of onzichtbare vijand
zal roepen:
“Menslief, ik hou van je!
Ik zal je niet doden!
Ik zal je geen kwaad doen!”
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Ik geloof in een massa nieuwe kansen,
als de rijke, zich schamend over zijn rijkdom,
zal afstand doen van macht en bezit
en naar de arme zal gaan
met de woorden:
“Menslief, ik hou van je!
Vergeef me, ik nam teveel voor mezelf!
Ik zal aan jouw tafel gaan zitten
met hetzelfde brood
en met bloemen van vrede in de zon!”
Ik geloof in het wonder,
als in ieder huis, in iedere straat, in elke stad,
de een tegen de ander zal zeggen:
“Menslief, ik hou van je!
Ik zal alle bittere woorden
uit mijn mond nemen.
Mijn hart vullen met tederheid
mijn handen met de gave van de vriendschap!”
“Menslief, ik hou van je”.
Zeg het voort met of zonder woorden.
Zeg het met een glimlach,
met een gebaar van verzoening,
met een handdruk,
met een woord van waardering,
met een klop op de schouder,
met een spontane omhelzing,
met een kus,
met een ster in je ogen!
zeg het voort met duizend kleine attenties
elke dag opnieuw!
“MENSLIEF, IK HOU VAN JE”.’

Veel van die stukjes worden op de scholen voorgedragen en sommige werden ook
op muziek gezet.
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Op de zelfklever waarop reclame wordt gemaakt voor de Duitse vertaling van uw
boek ‘Menslief, ik hou van je’, wordt u ‘der flämische Franciscus’ genoemd.
Ja, ze hebben het mij niet gevraagd of ze mij zo mochten betitelen. Ik heb hun alleen
gezegd dat zij ofwel Franciscus niet kennen, ofwel mij niet kennen. Maar ik denk
dat dat een grote rol gespeeld heeft om het boek op gang te krijgen in Duitsland.
Loopt het goed in Duitsland?
Ze zijn al een stuk over de honderdduizend op dit ogenblik. Zij vinden het een ‘loper’.
Een bestseller, ja, dat is een ‘loper’, een boek dat goed loopt. Ook uw ‘Bloemen van
geluk’ is een bestseller, geloof ik.
Dat heeft op dit ogenblik 115.000 exemplaren. Maar wat is dat eigenlijk een
bestseller?
Een boek dat goed verkoopt.
Ik ben blij als het mensen deugd doet. Eigenlijk geeft een appelboom zijn appels
zomaar zonder te vragen wie ze krijgt en hij wordt er niet voor betaald.
Laten we het nu even hebben over uw andere activiteiten, want dat is nog een hele
waslijst. Uw kerstkaarsenactie is eigenlijk een vaste waarde van de Bond zonder
Naam.
Bond zonder Naam heeft een fonds, Mensen in Nood, maar dit fonds is uiteraard
uitsluitend bedoeld voor hulp aan mensen in nood. Daarnaast heeft Bond zonder
Naam een hele reeks culturele activiteiten. De fondsen daarvoor moeten zomaar van
de mensen komen. Men kan zijn leven lang aangesloten zijn bij
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Bondzonder Naam zondër ooit één cent te betalen, hoewel ik me natuurlijk moeilijk
kan indenken dat iemand het over zijn hart kan krijgen. Maar zo is het. Wij hangen
volkomen af van de mensen in dit opzicht. Maar omdat we niet alleen een woord
willen zijn tegen de muur, of op de radio, of in de telefoon, maar ook de daad bij het
woord willen voegen - want een woord is toch maar geloofwaardig wanneer men de
daad bij het woord voegt -, heeft Bond zonder Naam reeds van den beginne aan acties
gevoerd en initiatieven genomen voor de minstbedeelden in dit land. Maar om dat
te kunnen financieren, hadden wij natuurlijk geld nodig en dat geld wordt
bijeengebracht door de opbrengst van de jaarlijkse kerstkaarsenactie.
Dat is eigenlijk een wonder op zich. Dank zij onze 800 promotoren en promotrices,
onze gewestpromotoren en dan duizenden sympathisanten en medewerkers en
supporters, noem maar op, zijn er nu het afgelopen jaar voor Kerstmis 1977 op 2 à
3 maanden tijd voor ongeveer 20 miljoen fr. kerstkaarsen verkocht. Mensen kopen
toch kaarsen met Kerstmis, wel als ze dan zo'n kerstkaars van Mensen in Nood kopen,
dan hebben ze eigenlijk al iets gedaan. Bijna zou ik zeggen: als men op tafel zo'n
kaars aansteekt, dan eet er al een beetje een arme mee, een onbekende naamloze
arme.
De actie heeft ook een symbolische betekenis.
Jawel. De actie gebeurt ter gelegenheid van het feest van de menswording van de
liefde. In die periode zijn de mensen meer gevoelig voor de evenmens dan in de loop
van het jaar.
Nu ben ik over die periode niet zo enthousiast, want het lijkt wel of alleen met
Kerstmis mensen in nood aandacht verdienen. De pers, de radio, de televisie vragen
ons in die periode hen sukkelaars aan de hand te doen voor een interview of een
indrukwekkend verhaal. Je hebt op het laatst de indruk dat een sukkelaar bij het
kerstmenu hoort. Wij krijgen in die periode echt zoveel vragen om mensen in nood,
dat je je afvraagt of je
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geen advertentie moet plaatsen: ‘Mensen in nood gevraagd’. Zoveel zijn er die een
stakkerd willen hebben. Het is spijtig dat de mensen het hele jaar door niet door zulke
gevoelens worden bezield.
Verder proberen wij er nu wel voor te zorgen dat wij stijlvolle kaarsen op de markt
brengen om op die manier in te gaan tegen smakeloze kitsch.
U hebt dan een soort tombola met de eigenaardige regel dat de winnaar zijn prijs
moet weggeven.
Ik zou het geen tombola durven noemen. Het gaat hier om: Win voor een ander. Het
is weer een middel om de mensen aan te sporen zelf iets te doen. De Bond zonder
Naam is een beweging die de nadruk legt op het ‘zelf-doen’. Wij hebben daar geen
zeg over, wij geven geen richtlijnen, wij hebben geen controle; wij proberen alleen
de mensen op weg te zetten naar andere mensen. Dat wil zeggen: mensen kunnen
een radio winnen, een elektrisch scheerapparaat voor een gehandicapte die zich
anders misschien nog met een krabber moet scheren, een vakantie aan zee voor b.v.
een moeder die er nooit eens uit raakt, een cheque van 500 fr. waarmee men dus om
het even wat kan kopen, een fles wijn, een kist sigaren, een boek voor een eenzame,
noem maar op. We doen dat gewoon omdat we bij de mensen dat zesde zintuig willen
ontwikkelen, zodat ze de nood van een medemens zien. Wanneer we hen zoiets in
handen geven om het aan anderen te schenken, moeten ze uit hun ogen gaan kijken
en het gebeurt heel dikwijls dat mensen ons schrijven en zeggen: In onze eigen straat
was er iemand van wie wij niet meer wisten dat die er was, omdat hij al zoveel jaren
ziek was; we waren hem compleet vergeten.
Een ander actieterrein is de pakjes voor de gevangenen.
We trachten één keer per jaar - en ook weer tegen Kerstmis aan - de mensen achter
de tralies een blijk te geven van begrip, en
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dat is een gebaar dat ons niet altijd in dank wordt afgenomen. Er zijn mensen die ons
dan aanvallen en schrijven: ‘Zorg maar goed voor die moordenaar van de vrouw van
Van Isacker. Hij verdient het.’ Onze bedoeling is de misdaad uit te roeien tot in het
hart van de misdadiger en dat doel is niet te bereiken met wraak en haat. Dat wil niet
zeggen dat wij geen begrip opbrengen voor de slachtoffers, die het niet kunnen
verwerken wat hun werd aangedaan en zich dan in scheldbrieven afreageren.
Dat houdt eigenlijk allemaal verband met uw actie Mensen in Nood, een naam die
u, naar de mode van de tijd, op een duistere manier afkort tot MIN.
MIN is de eerste keer gebruikt wanneer we in 1959 begonnen met een werkhuis voor
oud-gevangenen. De mannen hadden al heel vlug dit woord op de lippen: ‘We zijn
in de MIN om PLUS te worden.’ Men noemt dat werkhuis nu nog meestal ‘de MIN’.
Indertijd is dat er gekomen omdat ik echt geen uitweg zag voor heel wat mensen die
uit de gevangenis kwamen. Die gingen overal solliciteren naar werk, maar dan kwam
de vraag: ‘Waar hebt ge de laatste keer gewerkt?’ Dan moesten ze iets uitvinden of
zeggen: ‘In de gevangenis.’ Meestal geraakten die mensen dan weer helemaal aan
de grond en kwamen tot een nieuw misdrijf. Ik dacht: we moeten zien dat we die
mensen op de een of andere manier werk kunnen bezorgen. Want als we ze alleen
maar eten geven en een dak, dan blijven ze afhankelijk en kunnen ze niet terug de
maatschappij in. Ze moeten zichzelf helpen en zichzelf redden. Maar om zoiets te
beginnen moest er geld zijn en ik zag aanvankelijk geen mogelijkheden. Op zekere
dag ontmoette ik een man die 10 jaar in Leuven Centraal had gezeten voor moord wegens verzachtende omstandigheden was hij na 10 jaar vrijgekomen. Hij werd door
heel zijn familie uitgestoten, alleen zijn oude moeder ving hem op, zijn oude moeder
die een soort verlamming had opgelopen toen ze vernam wat haar zoon gedaan had.
Hij was handelscorrespondent en kende vier talen.
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Hij kwam regelmatig bij mij en het was zoeken naar werk: hij met brieven schrijven
en ik per telefoon. Op zekere dag werd hij aanvaard in een fabriek van elektrische
huishoudapparatuur om die te gaan demonstreren langs de huizen. Als hij dat nu
goed deed - hij kreeg een maand proeftijd -, zou hij definitief worden aangenomen.
Ze waren tevreden en ze namen hem aan. Maar toen moest ik in Brussel een
leurderskaart aanvragen. En die werd door het ministerie geweigerd omdat hij vast
had gezeten. Toen was die man zo diep ontgoocheld. Hij kwam bij mij en zei: ‘Wat
moet ik gaan beginnen? Ik had zo graag mijn oude moeder nog een beetje vreugde
bezorgd in haar oude dag. Ze heeft al zoveel afgezien omwille van mij, en nu kan ik
niet anders dan haar spaarcenten opeten. Wat moet ik beginnen?’
Ik had daar ook geen antwoord op. We hebben geprobeerd op 126 plaatsen, hij
met schrijven en ik met telefoneren. Zonder resultaat. Op de 127ste plaats kwam de
chef van het personeel persoonlijk onder de indruk van het tragische van dit geval.
Hij zei: ‘Ik zal hem werk geven.’ Toen was voor mij de maat vol. Ik heb dan een
duizendste geluk gehad dat iemand afkwam met een lokaal. ‘Je mag erover
beschikken. Je mag ermee doen wat je wil.’ En zo is dat eerste werkhuis gestart.
Maar er waren geen subsidies. Er waren geen mensen voor de leiding, dat waren
oud-gevangenen. Goddank vond ik in dezelfde straat de heer Robeyns, een
gepensioneerd onderwijzer, een buitengewoon mens, en door hem is dat werkhuis
toch mogelijk geworden. Had ik het alleen moeten doen, ik geloof niet dat ik het had
kunnen volhouden. Want er waren zoveel ontgoochelingen. Het feit dat er
oud-gevangenen in de leiding zaten, was ontzettend moeilijk en toch heb ik
volgehouden, samen met meneer Robeyns, omdat er reeds vanaf het eerste ogenblik
mensen waren die een brug konden maken naar vast werk en er zo bovenop raakten.
Dan kwam er nog bij dat ik 160.000 frank aan maatschappelijke zekerheid
achterstond. Ik werd beschouwd als werkgever. Mensen bepleitten het geval bij de
minister, die toen Servais

Joos Florquin, Ten huize van... 15

210
was, en die riposteerde sec: ‘D'ordre public pas de dérogation.’ Geen uitzondering.
Ik zeg: ‘Ik betaal niet - ik heb er trouwens geen geld voor -, ik ben geen werkgever,
ik probeer alleen mensen te helpen.’ Op Sociale Voorzorg hebben ze veel begrip
voor mijn zaak en ze zeggen mij: ‘Ga naar het hol van de leeuw, naar het bestuur
van de Rijksmaatschappelijke Zekerheid.’ Ik daar naar toe. Daar ligt een tafel vol
boeken en wetteksten en aan de hand hiervan leggen ze mij uit dat ik moet betalen.
Ik vond dat gewoon fantastisch. De sociale zekerheid moet de mensen beschermen,
maar in mijn geval dient ze om de mensen kapot te krijgen. Ik probeer ze duidelijk
te maken dat al die voorschriften voor mijn mensen een onding zijn. Mijn mensen
zijn geen normale werknemers. Ik selecteer averechts: mensen die nergens gewild
zijn, neem ik, met alle gevolgen vandien. Vandaag zijn ze er, maar morgen zijn ze
ergens anders naar toe, vinden werk op een schip en verdwijnen. Als ik daar sociale
lasten voor moet betalen, moet ik met het werk stoppen, leg ik hun uit. Moet u me
zeggen wat beter is: de mensen niks geven en ze opnieuw naar de misdaad sturen of
ze helpen.
Toen vernam ik toevallig dat er in Merksplas ook geen R.M.Z.-bijdragen werden
afgehouden. De Staat zelf blijft in gebreke en stoot de mensen uit. Ik zeg aan de
verantwoordelijken dus: ‘Doe mij maar een proces aan, maar terzelfder tijd dan ook
aan de Staat.’ Ja, dat was dan een nieuw probleem dat ze moesten bestuderen. Een
maand nadien kreeg ik bericht van de directeur van de Rijksmaatschappelijke
Zekerheid dat ik van alle vervolging was ontslagen.
En hoe staat het nu met die werkplaatsen?
Wij hebben nu twee ateliers waar zowat 70 mensen werk hebben; 50 zijn vast
ingeschreven en 20 à 30 wisselen.
Wat soort werk doen ze?
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Plasticverwerking, bijenkorven maken en bloembakken, manipulatie van oud papier,
krimpfolie, kinderfietsen maken. Aan de leiding staan nu zowat negen broeders en
leken.
Mensen in Nood heeft ook een hotel, het MIN-hotel.
De bedoeling daarvan is mensen op te vangen die rechtstreeks uit de gevangenis
komen en te proberen ze te herklasseren. Die mensen worden bezocht als ze nog in
de gevangenis zijn en we nemen ze op als we ondervinden dat ze gemotiveerd zijn
om bij ons te komen.
Het grote probleem bij de opvang van mensen is geen financieel probleem, maar
het probleem van mensen die de opvang kunnen doen, die het aankunnen en het uit
kunnen houden. Erover schrijven is ook geen probleem, maar het doen wel.
We beschikken in dat tehuis over ongeveer 30 bedden, maar beperken de gasten
tot 20 omdat we op een verantwoorde manier willen werken: de ervaring heeft
uitgewezen dat het met grotere groepen niet haalbaar is.
In dat doorgangshuis heerst een hartelijke, familiale sfeer. Het is ook een centrum
waar oude kostgangers, die nu in de buurt op kamers wonen, geregeld terugkomen.
Dan is er ook nog een MIN-home voor vrouwen.
Ja, voor vrouwen die uit de gevangenis komen of uit de prostitutie weg willen. Het
heet Home Anne-Françoise, naar een jonge montfortaanse zuster die in 1964 in Isangi
in Kongo werd vermoord. Toen ik met dat home in 1965 wou beginnen, vroeg ik
twee zusters: een van hen had zuster Anne-Françoise goed gekend en daar ik geloof
in de gemeenschap der heiligen, heb ik die naam aan het tehuis gegeven. Zo voelde
die zuster zich nog sterker betrokken bij de onderneming en had ze nog meer reden
om er de hand over te houden. Al die werken heb ik trouwens in de handen gelegd
van O.-L.-Vrouw van Banneux, die er dan ook
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alles voor doet. Het MIN-hotel b.v. werd opengesteld op 24 maart, op de vooravond
van het feest van O.-L.-Vrouw Boodschap.
De lijst is nog niet afgewerkt: u hebt ook een depannagedienst.
Ik hoop dat u niks tegen het woord depannage hebt.
Hoe zou ik in deze omstandigheden over een woord durven te struikelen!
Depannage is anders Zuidnederlands hebben ze mij gezegd. Het gaat in elk geval
om mensen die panne hebben en die wij uit de moeilijkheid willen helpen: dat zijn
alleenstaande bejaarden, gehandicapten en andere mensen die op de een of andere
manier hulpeloos staan in het leven. Wij gaan bij hen een heleboel zaakjes opknappen
die ze anders nooit gedaan krijgen, omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken,
b.v. helpen bij een kleine verhuizing, elektriciteit repareren, een kachel die niet wil
branden herstellen of vervangen, een venster dat niet sluit repareren en verder van
die kleine zaken, waarvoor zelfs mensen die het betalen kunnen moeilijk een vakman
vast kunnen krijgen.
Ik heb voor die karweitjes twee broers die bijzonder handig zijn in het opknappen
van het meest onverwachte werk. En ook hier heb ik weer geluk gehad: ik heb die
mensen niet hoeven te zoeken, ze zijn als vanzelf gekomen. Gust werkte eerst bij
ons ophaalcentrum van lorren dat werd afgeschaft. Hij is al 17 jaar bij ons. Zijn broer
Staf viel vier jaar geleden eveneens zonder werk en is er dan bijgekomen. Die ketsen
met hun bestelwagen als barmhartige samaritanen heel de streek af.
Niemand zal het willen geloven maar het is nog niet alles. U hebt het ook voor de
zigeuners opgenomen.
Dat is ook een heel verhaal. Ik zal proberen het zo kort mogelijk
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te maken.
De zigeuners zijn in ons land de meest ontrechte mensen. Indien we met hun
problemen, met hun situatie naar Straatsburg zouden gaan en België dus aanklagen
als zijnde in overtreding met de Europese Conventie van de Rechten van de Mens,
die België ondertekend heeft, ik ben er zeker van dat we gelijk zouden krijgen. Maar
dat zou weer een heel lange geschiedenis worden. We hebben geprobeerd om op
onze manier in dit land een terrein te forceren. En dat is gebeurd in 1974. Daar is
een hele geschiedenis aan voorafgegaan, maar ik wil u dat besparen. Wij hebben
getracht zelf een terrein te huren en we hebben dat ook zeer vlug gevonden. In
Mortsel. Nu begrijpt u zelf dat de mensen die daar rond dat terrein wonen, niet erg
enthousiast waren toen ze hoorden dat de zigeuners gingen komen. Ik had geen verlof
om daar te beginnen want ik had geen bouwvergunning. Ik mocht ook niet graven.
Ik moest nochtans 600 meter graven door gronden van de C.O.O. om water en
elektriciteit aan te brengen op het terrein. Dat was ook verboden. Ik heb dat dan toch
gedaan, maar ik had vooraf een brief aan Binnenlandse Zaken, aan de Provincie en
aan de gemeente Mortsel geschreven om hun te laten weten wat ik zou doen. En als
zij dachten dat wij moesten stoppen, dan moesten ze ons maar doen stoppen. Ik heb
dat zo gedaan omdat er een oplossing moest komen. Hier moest een
structuurverandering komen. Met praten en brieven schrijven ging het niet. Dat
hadden we al zo lang gedaan. We hadden heel veel beloften gekregen en heel veel
waardering, maar er gebeurde niets. Dan heb ik wel een heel kwade brief van de
C.O.O. gekregen. Ik heb ze geantwoord dat ze gelijk hadden. Men heeft me echter
niet gestopt. Achteraf heb ik vernomen dat Binnenlandse Zaken getelefoneerd had
naar de gouverneur om te vragen dat hij de gemeente zou verwittigen mij te laten
doen. De minister beschouwde het als een experiment. Dat terrein is er gekomen
maar daar is heel veel voor moeten gebeuren. Het heeft b.v. een 3 à 4 miljoen gekost
aan Bond zonder Naam. We kregen daarvoor éénmaal 60.000 fr. van de Provincie
en nu onlangs
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hebben we nog eens 100.000 fr gekregen. Wij hebben een vaste kracht aangenomen
om onderwijs aan de kinderen te geven, want deze zigeunerkinderen hebben nooit
onderwijs gehad. Door het feit dat wij dat terrein forceerden in december '74 was
het ineens mogelijk om de nomadenkaart af te schaffen. Dat gebeurde op 14 januari
1975 en in april daarop werden de zigeuners opgenomen als vreemdelingen. Dat
brengt dan wel mee dat hun kinderen schoolplichtig zijn, maar daar wordt niets voor
gedaan. Als je politiek niet interessant bent, dan tel je ook voor niks.
Een van uw doelstellingen in de laatste tijd was de hogere inkomens tijdelijk te
bevriezen en de lagere op te trekken.
Daar zijn we in oktober 1966 al mee bezig geweest. Men zegt altijd dat de koopkracht
van groot economisch belang is. Als men aan de mensen met een klein inkomen
meer geeft, zullen ze ook meer kunnen kopen. Waarom moet er trouwens zo een
groot verschil zijn tussen de inkomens? En die kloof wordt dan steeds nog dieper
gemaakt door de ongenuanceerde indexaanpassing. Daarom zeggen wij: stop de
hogere en werk de lagere bij. Toen we die slogan lanceerden, kregen we van heel
wat mensen als reactie: wij hebben inderdaad genoeg.
Ik ben ook tegen voorrechten en verworven rechten. Zijn dat wel rechten? In een
crisistijd als deze moet men daar maar eens over nadenken.
Wat zijn de K 13 Katernen?
De term komt van de brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 13, de brief die
handelt over de liefde. Het zijn kleine werkschriften om de mensen van vandaag
voor sommige problemen gevoelig te maken. Ze vestigen vooral de aandacht op de
problemen van de minstbedeelden en ook op sommige problemen van geestelijke of
morele aard. En ze doen ook suggesties
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om bepaalde toestanden te verbeteren.
In sommige problemen neemt de Bond zonder Naam een publiek standpunt in. Zo
heeft hij zich ondubbelzinnig uitgesproken over abortus en die scherp afgewezen.
Op welke gronden?
Ik vind het een heel droevige geschiedenis, heel de discussie over abortus. En vooral
omdat die discussie nu terechtgekomen is in de politieke sfeer. Ik heb alle begrip,
ook voor de voorstanders van abortus. Ik begrijp dat iemand voorstander kan zijn
van abortus.
Op zekere dag krijg ik een telefoon van een vrouw om me te zeggen dat ze bereid
is publiek zelfmoord te plegen om abortus erdoor te krijgen. Dat was een heel
tragische, een heel droevige telefoon. Ik heb ze beluisterd en we hebben een heel
lang en langzaam gesprek gehad. Zij was verpleegster, maar ze heeft haar naam niet
gezegd. Ze heeft me wel gezegd: ‘Mijn moeder heeft me altijd gehaat, mijn moeder
heeft me altijd gehaat.’ En onmiddellijk daarop zei ze: ‘Het leven voor mij is
onhoudbaar.’
Kijk, die combinatie van gehaat te worden door moeder en het leven. De mens is
een mysterie. De mens kan alleen in liefde mens worden. Als hij geen liefde, geen
menselijke warmte vindt in zijn leven, wordt hij een onmens.
Deze vrouw zegt: ‘Ik ben sinds lang vermoord, had ze mij maar geaborteerd!
Waarom verplicht de Kerk mensen kinderen te krijgen, mensen die niet in staat zijn
lief te hebben? Ik ben voor abortus en ik ben bereid publiek zelfmoord te plegen om
abortus erdoor te krijgen.’
Ik meen dat wij er alle begrip voor moeten hebben dat mensen die nooit warmte
gekend hebben in hun leven, die nooit geborgenheid hebben gekend, uitkomen voor
abortus. Wij mogen de noodvraag die uitgaat van mensen die abortus willen plegen,
niet uit de weg gaan. Er zijn inderdaad tragische, zeer tragische gevallen. Bond zonder
Naam is wel goed geplaatst, omdat we
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sinds jaren ook met deze problemen geconfronteerd worden. Maar ik ben diep
overtuigd dat een maatschappij die niet in staat is menselijk leven te waarborgen en
de mensen op een menswaardige wijze op te vangen, een failliete maatschappij is.
Het is een duidelijk erkennen van het faillissement als wij niet in staat zijn groeiend
menselijk leven te waarborgen, want daar gaat het bij abortus toch om. En dat men
toch ophoudt met te zeggen: één week, twaalf weken, drie maanden! Wat maakt dat
uit? Het is beginnend menselijk leven en ieder menselijk leven is van een andere
orde. Wij zitten ons te verdedigen tegen de vernieling van het leven in de natuur. En
dan zou men beginnend menselijk leven willen wegsnijden als een beginnende kanker.
Ik vind dat zo droevig. Men spreekt eigenlijk nooit over datgene wat er voorafgaat.
Nooit hoort men de woorden ‘liefde’ of ‘verantwoordelijkheid’. Ik meen dat een
seksuele relatie maar een menselijke relatie is wanneer er liefde is en
verantwoordelijkheid. Dit zou ook benadrukt moeten worden in onze samenleving.
Want ook op seksueel gebied zijn er mensen die andere mensen op een afschuwelijke
wijze uitbuiten. Verder stel ik me vragen over het feit of een technische ingreep een
oplossing kan bieden aan een sociale en psychische nood. Ik betwijfel dat.
Daarbij heb ik nu heel onlangs nog een paar zeer droevige ervaringen gehad. Een
eerste maal met een vrouw die vier jaar terug naar Engeland is geweest om abortus
te laten verrichten. Die vrouw is bij mij gekomen, zij was werkelijk diep ongelukkig.
Ze zegt: ‘Ik ben nu bij alle mogelijke psychiaters geweest en het helpt niet. Ik kan
niet meer slapen, ik raak dat niet kwijt. Ik zie altijd weer die verpleegster, die een
Chinese was, en toevallig was mijn kind van een Chinees. Ik zie nog altijd deze
Chinese verpleegster met mijn kind weggaan. En daar zit ik elke nacht achteraan.
Het is voor mij een voortdurende pijn.’
Nu vorige week een andere vrouw, die in Nederland is geweest. Die zegt mij: ‘Ik
kan het niet verteren, ik kan het echt niet verteren!’ Waar moeten deze mensen
naartoe? Ik vraag het mij af. Men moet inderdaad niet te lichtzinnig over deze abor-
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tuskwestie spreken. En zeker niet gaan manifesteren met van die cultuurloze
slagzinnen als ‘baas in eigen buik’ en kleine kinderen daarbij betrekken, die men
dan volplakt met klevers over abortus. Ik vind het smakeloos. Ik kan er niets anders
over zeggen.
Of nu de strafbaarheid van abortus al dan niet behouden blijft, zal aan de situatie
niet veel veranderen. Ik meen echter wel dat men de strafwaardigheid van abortus
moet behouden. Maar beter zou het zijn als de mensen van mentaliteit zouden
veranderen en wat meer enthousiast zouden zijn over het leven.
Uw aandacht, of liever uw genegenbeid en interesse gaan naar hen die we de
marginalen noemen, mensen die op de grens van de bestaansmogelijkheden leven,
mensen ook waarop de op orde gestelde burger vaak minachtend neerkijkt.
Inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet op orde ben gesteld, dat ik voor
wanorde zou zijn. Ik wil alleen niet dat de orde van de enen de anderen belet aan
hun trekken te komen. Ik hou van de minsten der mijnen, maar ik hou er niet van
geweld te gebruiken of de boel zonder meer ondersteboven te gooien. Geweld lost
niets op. Uit geweld groeit haat, geweld maakt stukken. Ik zou alleen willen dat de
gevestigde machten meer aandacht zouden besteden aan kleine mensen.
Ik hoor zeggen dat België het land is met de meeste sociale voorzieningen.
Nu het gewaarborgd inkomen en het recht op bestaanszekerheid er zijn, is voor velen
toch een minimum bestaansmogelijkheid verzekerd, al kan die nog gevoelig verbeterd
worden. De laatste jaren is het grootste probleem ook niet meer het geld maar wel
te leven als mens. De mensen hebben zichzelf vaak geïsoleerd. Deze maatschappij
is te koud, te hard, er is te veel steen en beton en er is geen plaats meer voor het hart.
De mens is voor de evenmens

Joos Florquin, Ten huize van... 15

218
geen broeder of zuster, maar een nummer. De hardheid dringt de mensen in de
marginaliteit, want als je nergens welkom bent, word je marginaal. En in elk geval
is geluk niet te kopen met geld.
Ik ben onder de indruk van de opsomming van al uw activiteiten. Ik neem aan dat
zo een organisatie beschikt over een serieus opgezette administrate.
Ik denk dat u verrast zou zijn als u in de Lange Klarenstraat ons te kleine kantoortje
zou komen bekijken, waar eigenlijk alles verwerkt moet worden.
Het is inderdaad veel te klein, maar het is er echt gezellig en daar zitten ook weer
van die bijzondere mensen. Sommigen zullen zeggen: hij heeft het altijd maar alleen
over fijne mensen. Inderdaad, ik ken in mijn omgeving geen andere. Ze mogen
allemaal een kwade dag hebben bij ons; dat hindert niet. Die mensen werken daar
op een formidabele wijze; ze zijn er met hart en ziel bij betrokken. En dat is van
kapitaal belang. Wij hebben een hekel aan paperassen en proberen alleen het
allernoodzakelijkste te doen. Het is net zoals met vergaderen: dat doen we zeer weinig
want dat werkt vaak frustrerend.
Waar leeft u van?
Van de hemelse dauw, zou ik zeggen.
Maar die valt niet elke dag, neem ik aan.
Wij bestaan op de goodwill van onze aangesloten leden en dat is een gezond bestaan.
Als wij de mensen niets meer te bieden hebben dat waarde heeft, zullen ze ons laten
staan en dan is het ook goed dat wij doodgaan.
Een beweging die de mensen niet meer aanspreekt, moet men niet kunstmatig in
het leven houden: dan blijft de structuur wel maar het is een lijk. De dag dat de Bond
zonder Naam niets meer
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te bieden heeft, moet hij begraven worden. Maar zolang je reacties krijgt van mensen,
van eenvoudige mensen, van zieken, van marginalen weet je dat je er nodig bent.
Betekent dat, nuchter gezien, dat u van de hand in de tand leeft?
Ik weet in elk geval niet of er morgen geld binnenkomt. Dit werk is trouwens niet
in statistieken vast te leggen, je moet voelen wat het is. Veel werk bij ons wordt door
vrijwilligers gedaan en er zijn heel wat mensen die geestelijke en materiële nood
gaan lenigen en er nog van hun eigen geld bij inschieten.
We krijgen ook wel wat toelagen, maar dat is lang niet genoeg om rond te komen.
Toch heb ik van geld nooit een probleem gemaakt, omdat ik uit ervaring weet dat
als je je hand uitsteekt naar de armen, God altijd je andere hand vult.
Vormt u eigenlijk een nieuw soort religieuze gemeenschap?
Geenszins. Hoewel in het kader van de Bond heel wat religieuzen van een tiental
congregaties te werk zijn gesteld. Wel meen ik te voelen dat we een gemeenschap
vormen, maar ik bedoel daar dan niet mee dat we onder hetzelfde dak wonen en aan
dezelfde tafel eten. Het zijn mensen die op dezelfde golflengte zitten, die door dezelfde
geest bezield zijn.
Ik hecht veel belang aan een evenwichtig leven, aan een natuurlijk leven van dag
en nacht, van slapen op natuurlijke uren. Dan hou je het lichaam in vorm en kun je
ook behoorlijk eten. En wie dan nog het contact onderhoudt met het mysterie, met
God, die hoeft zich geen zorgen te maken.
Het gaat erom in de bedding te blijven. Ook als religieus word je geconfronteerd
met alles wat de wereld heeft te bieden en het is vaak moeilijk stand te houden, want
je bent mens. Met storm en onweer raak je wel eens uit de bedding, maar wie buiten
de bedding blijft, wordt moeras. Wie het bij de bedding houdt, is veilig.
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Uit al wat ik over u heb gelezen, en ook na al wat ik nu heb gehoord, hou ik de indruk
over dat u het niet hebt voor universitairen en andere academisch gevormden.
Ik heb dikwijls de indruk verwekt dat ik iets heb tegen mensen die gestudeerd hebben
en dat ik geen grote waarde hecht aan studie. Ik heb de grootste waardering voor
elke studie, maar ik heb een hekel aan mensen die met een titel op hun neus rondlopen
en de waarde van de eigen studie niet kunnen relativeren. Mij gaat het natuurlijk
vooral om de mensverzorgende sector. Aan wie daar wil komen helpen, vraag ik
nooit of hij een diploma heeft, wat niet wil zeggen dat een diploma niet belangrijk
zou zijn. Een diploma geeft echter alleen de garantie dat iemand op een bepaald
moment een intellectuele prestatie heeft geleverd. Daarmee weet ik nog niets over
zijn persoonlijke ingesteldheid, zijn toewijding, zijn aanleg en bekwaamheid in de
omgang met mensen. Zo kan iemand de beste studie gedaan hebben als
maatschappelijk assistent en in de praktijk er niets van terechtbrengen, ofschoon hij
de intellectuele bekwaamheid bezit om in de mensverzorgende sector op te treden.
Ik leg altijd zeer sterk de nadruk op deze stelregel: je moet van mensen houden of
anders moet je ze met rust laten. De mens heeft niks aan meneer de psychiater of
meneer de socioloog. Wat kan een psychiater doen als hij de mensen aan de lopende
band ontvangt? Een diagnose stellen en medicamenten voorschrijven en de rekening
presenteren. Maar als die persoon iemand nodig heeft die hem de moeite waard vindt,
die bij hem blijft, waar moet hij dan naartoe? Dan blijven er alleen de idioten van
het evangelie over die dag en nacht beschikbaar zijn.
Ik heb niets tegen kennis van zaken. Kennis is van groot belang maar er moet meer
zijn dan kennis. Een garageman moet een motor goed kennen, maar mensen kennen
is heel wat anders. Goede mensen zijn soms de beste psychiaters. Als mensen in de
buurt mensen voor elkaar waren, zouden zoveel mensen niet zo ver afzakken. Het
is nu zo ver aan 't komen dat we leven in een
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maatschappij waar tenslotte de ene helft verzorgd moet worden door de andere helft.
Tegen techniek, ruimtevaart, produktie en consumptie zet u de cultuur van het hart.
Ik zet ze er niet tegen, ik zet ze erin. We moeten geen verkeerde conclusies trekken.
We moeten niet terug naar de kar van grootvader. Ik profiteer van de autowegen die
als een tapijt voor mij openrollen. De techniek is een weldaad, net zoals geld en
organisatie weldaden zijn. Maar als daar geen hart in zit, als de mens slaaf wordt van
techniek en geld en organisatie, dan is dat geen menselijke vooruitgang meer.
Waarom kapitalen besteden om naar Mars te gaan als er op deze aarde miljoenen
van honger sterven? Als we al onze energie, alle kapitalen gebruiken om het probleem
van de honger op te lossen, dan is dat mogelijk. Maar de rijken houden niet van de
armen. Er is geen liefde in de wereld.
In de natuur groeit alles naar het licht, alleen de mens groeit krom naar de materie
toe. Techniek en wetenschap en geld moeten in dienst staan van de mens. Als men
sinds jaren 1200 tot 1500 ha. grond met beton overgiet voor autowegen, dan is dat
een ramp voor het natuurlijke leefmilieu van de mens. Als je een huis wilt bouwen,
zul je je plannen maar goedgekeurd krijgen als er in een garage is voorzien. Er wordt
nooit gevraagd waar het kind moet spelen. Dat is tekenend.
Eigenlijk is die organisatie, die Bond zonder Naam, in deze tijd een ongewone, een
uitzonderlijke en zelfs onwaarschijnlijke onderneming.
Onwaarschijnlijk wanneer men dus oppervlakkig deze wereld van vandaag bekijkt.
Maar wanneer men weet dat er een massa eenvoudige fijne mensen zijn in ons land
- ik noem ze dikwijls de longen waarmee de wereld nog ademen kan -, dan geloof
ik
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dat Bond zonder Naam iets vanzelfsprekends is. Ik zie Bond zonder Naam als een
soort dwaze profeet in deze tijd. Een vreemde, kleine kabouter die de mensen
achtervolgt met die stomme vraag naar het hart. Want ik meen dat de cultuur van het
hart eigenlijk de basiscultuur is van de mens. Als wij er niet in slagen deze basiscultuur
van de mensen op peil te brengen, dan zijn wij als mensengemeenschap failliet. Bond
zonder Naam wil in deze wereld en in deze tijd mensen weer de weg wijzen naar het
licht, mensen weer leren leven en weer leren genieten van het leven.
Daarbij wil Bond zonder Naam mensen verdedigen tegen mensen en structuren.
Hij wil mensen weer thuisbrengen. En dat is allemaal mogelijk precies omdat er die
mensen zijn midden de massa, die vele mensen die het mogelijk maken. Want anders
stonden wij met enkelen misschien in de kou, in de woestijn, alleen. Het zou niets
uithalen. Het zijn die eenvoudige mensen die het mogelijk maken. Het is verrassend
wat er nog allemaal gebeurt en het is tevens bemoedigend, ook al wordt op deze
positieve dingen in pers en radio en televisie nooit de nadruk gelegd. Ik zeg dikwijls
dat onze media in donkere kamers negatieven zitten te ontwikkelen. Goed nieuws
brengen is moeilijk. Men legt in het nieuws zelden de nadruk op het positieve omdat
er geen sensatie van is te maken, en dan wordt het niet interessant geacht. Het goede
en de goede mensen leven meestal in de schaduw.
U vindt dus dat het positieve in de wereld niet genoeg wordt benadrukt.
Ik zou er veel voorbeelden van kunnen geven. Neem het geval van Hans Busov, die
professor was in de economie en de agronomie van de universiteit van Kiev - zijn
portret staat daar. Hij had heel wat geleerde boeken geschreven, maar dan op een
bepaald ogenblik ook een dat te ver ging, dat indruiste tegen de communistische
orthodoxie in Rusland. Hij kon valse papieren
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bemachtigen en met een walvisboot naar Estland ontsnappen. Vandaar is hij te voet
verder gegaan, een tocht van 4600 km over Finland tot in Zweden waar hij in elkaar
is gestuikt. Een melkboer heeft hem op straat gevonden en naar een hospitaal gebracht,
waar ze hem de gal en een nier wegnemen. Via Duitsland raakt hij in België. Om te
kunnen leven speelt hij hier knecht, tot 16 uur per dag, met het gevolg dat hij weer
ineenstort. Ik krijg van hem een brief om mij te bedanken voor een attentie. Die
kwam niet van mij maar van iemand anders. Maar ik dacht wel dat die man eenzaam
moest zijn en ben hem gaan opzoeken. Ik heb zelden zo een diep religieus man
ontmoet. Een lijfspreuk van hem was: ‘Der Tod ist mein Freund’. Het Westen had
hem vreselijk ontgoocheld. ‘Hier is niets meer heilig’, zei hij. ‘De vrouw niet, het
kind niet, de mens niet.’ Hij heeft hier dan toch nog een hele kring vrienden gekregen.
Hij had nog een boek willen schrijven over zijn levensverhaal, maar hij heeft het niet
klaar gekregen. Hij is gestorven op Goede Vrijdag, na een lange kruisweg.
Over zo een leven wordt nergens iets bericht omdat het te positief is. Als de man
zich als een stuk revolutionair had aangemeld, dan had hij al de kranten gehaald.
Vreest u niet dat u alle problemen enorm, simplificeert?
Ik neem de problemen voor wat ze zijn. Te velen compliceren ze. Er zijn deskundigen
die erin slagen een probleem zo ingewikkeld te maken, dat ze er heel hun leven mee
bezig kunnen zijn om zo te bewijzen hoe nodig ze zijn. Simplificatie werkt wel eens
meer verhelderend en geleerd jargon moet vaker dienen om leegheid te maskeren of
zaken die niet zuiver op de graat zijn.
Raakt het u als sommige mensen u een naïeveling noemen?
Dat raakt mij helemaal niet, neen. Ik denk ook nog dat ze gelijk hebben. Als je droomt
van een maatschappij waarin de mensen
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zich echt thuis zouden kunnen voelen, waar weer de zon schijnt voor iedereen, ja,
dan moet je een naïeveling zijn. Dat kan niet anders. Maar ik meen wel dat het de
moeite waard is om aan een andere maatschappij te werken en er alles voor over te
hebben. Het is misschien een utopie, maar ik wil er aan blijven werken tot mijn laatste
adem. Omdat ik het de moeite waard vind? Het doet veel mensen goed ook.
U ontleent vaak beelden aan de natuur. U hebt het wel voor de natuur.
Inderdaad. Ik hou enorm veel van de natuur, precies omdat in de natuur ook alles
groeit. Het is één groeiproces. De mens heeft zich veel te veel afgezonderd van de
natuur: beton, staal, glas... het is allemaal koud en hard. Ik denk dat dit de mensen
frustreert. Ze zijn te ver weggegroeid van de natuur. Om geestelijk gezond te blijven,
moeten wij terugkeren naar de natuur. Wij zouden moeten kunnen praten met de
bomen, vriendschap sluiten met de natuur!
U leeft in een moeilijke tijd, in een bewogen tijd en u hebt veel met ellende te doen.
En toch geeft u de indruk een gelukkig man te zijn. Wat is het geheim?
Ik ben inderdaad een gelukkig mens. Ik voel mij echt gezegend. Ik heb erg veel
‘chance’, geluk in mijn leven gehad en veel fijne mensen ontmoet bij wie ik
geborgenheid vind. Ook voel ik dat God in mijn leven altijd aanwezig is geweest.
Hij houdt van mij als ik leef, Hij houdt ook van mij als ik sterf. Dus ik heb eigenlijk
niets te vrezen. Ik voel mij oprecht tevreden en gelukkig om heel veel redenen. Dat
wil niet zeggen dat ik geen kwade en moeilijke dagen heb. Die heeft iedereen, want
het geluk bestaat altijd uit zoveel delen, dat er altijd één deeltje te kort is. Maar ik
vind het verkeerd altijd naar dat éne deeltje te zitten kijken. Ik kijk nogal gemakkelijk
naar de rest. Ik voel me echt diep gelukkig met de
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mensen die me gegeven zijn; ze zijn een zegen voor mij. En ik ben dankbaar voor
wat ik gekregen heb. Dat helpt gelukkig zijn. Dankbaar zijn voor het leven van elke
dag, dankbaar omdat het hart 123.700 en zoveel keren per dag klopt, dat we 20.000
keer kunnen ademen en 137 kubieke meter lucht gratis verwerken. De mens is zich
van al die zaken niet meer bewust. Hij heeft ze ten geschenke gekregen maar hij
waardeert ze niet meer.
U ziet er vrij onschuldig uit, maar in feite bent u een revolutionair, want u predikt
de revolutie, laat het dan de roze revolutie zijn.
Revolutie is een verkeerd woord voor geweld: dat woord werd door de geschiedenis
met bloed en tranen bezoedeld. Revolutie betekent oorspronkelijk ommekeer revolvere -, een fundamentele ommekeer. Een gewelddadige revolutie is nooit een
fundamentele ommekeer, omdat geweld geweld oproept en niet uitgroeit tot een
menselijke houding maar tot een houding van haat.
Geweld op personen is criminaliteit en oorlog is de hoogste vorm van criminaliteit.
In de sfeer van geweld gebeurt er altijd onrecht, gaat het onderscheid tussen recht
en onrecht verloren.
Ik heb begrip voor geweld in de ontwikkelingslanden, waar mensen uitgeput en
ten einde raad tot opstand komen, maar ikzelf zou er niet voor kiezen.
Geweld kan een corrupte maatschappij niet veranderen, want het recht van de
sterkste wordt dan een nieuwe dictatuur. Haat is een even grote kracht als liefde,
maar het is een destructieve kracht.
Een geweldige revolutie is een schijnoplossing: ze gooit structuren omver, maar
de kogel van het geweer verandert de mens nooit. Geweld steunt op macht en de
maatschappij blijft even ziek en corrupt, omdat de basis waarop ze steunt dezelfde
blijft. Alleen de namen van de machthebbers en bezitters veranderen. Aanmoedigen
tot geweld is crimineel, omdat hij die dat
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doet, medeplichtig is aan moord op onschuldigen. In de roze revolutie staat de mens
centraal, is de liefde de macht. De roze revolutie is de culturele revolutie van het
Westen.
Maar goed, genoeg gepraat nu.
Gij hebt mij enorm veel vragen gesteld. Ik heb nooit zoveel vragen moeten
beantwoorden. Het is een verschrikkelijk examen geweest. Maar zou ik om te eindigen
op mijn beurt u eens een vraag mogen stellen?
Wanneer komt er een uitzending ‘Ten huize van... Joos Florquin’?
Ja, daar is niet moeilijk op te antwoorden: de dag dat ik één honderdste gedaan heb
van wat u hebt gedaan.
Uitzending: 5 mei 1978.
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Jules de Sutter
Oudburchtweg 27, 9830 Sint-Martens-Latem
‘La casa è piccola ma la quiete è grande’ staat op een tegel in de keuken. ‘Het huis
is klein maar de rust is er groot’.
De dichter Firmin van Hecke schreef over dit huis:
‘'t Zal hier wel zijn, zoals in 't oude
vaderhuis - want hier huist rust, zover
die denkbaar is. Voor de ouden onder
ons, die weten hoe de rust een koele
halte is, op eenzaam-barre hoogte,
en die beseffen hoe een denkend mens
nooit voelt wat rust is voor een ander:
versterking of de bode van de dood.’

Dit huis dat in Sint-Martens-Latem op een kilometer van de Leie staat en in echte
‘klinkaards’ van Boom werd opgetrokken, doet aan een Provençaalse mas denken.
De afgeknotte kerseboom laat nu het licht erop spelen en de noteboom zorgt voor
schaduw als de zon een echte zomer wil maken.
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Voor het huis staat een waterput met ook echt water in en op een hoekje mediteert
een turk, die uit een tabakswinkel werd ontvoerd.
Op een voetstuk staat een stenen beeld van beeldhouwer Georges Minne, het enige
dat deze boetseerder ooit heeft gekapt.
Tegen een bijgebouw groeit een klimop, die van Auvers-sur-Oise komt. De heer
des huizes nam in 1948 de stek op het graf van Vincent van Gogh.
In dit huis woont kunstschilder Jules de Sutter.
*
Mag men u de laatste Latemse schilder noemen?
Dat denk ik niet. Tenzij u wat anders bedoelt. Als u denkt aan de zogenaamde
expressionistische school van Latem, dan ben ik hiervan inderdaad de oudste levende
schilder die hier woont. Hubert Malfait heeft hier ook zijn huis maar hij is drie jaar
jonger dan ik en hij woont hier maar pas zeven jaar. Alles hangt dus af van her
standpunt.
Wat betekent dat voor u: expressionisme?
De vraag is eerst: wat is expressionisme? Vaak denken de mensen dat expressionisme
zo maar een doek bekladden is en zij die slecht schilderen, heten dan expressionisten.
De mensen hebben in deze eeuw het woord expressionisme uitgevonden omdat ze
de kunst absoluut in mootjes willen hakken, in compartimentjes willen klasseren, in
stukjes willen verdelen. Vandaar komt dan die hele reeks -ismen, waar ik mijn voeten
aan veeg. Het expressionisme, of wat men dan zo noemt, heeft altijd bestaan: er is
expressionisme bij Breugel, bij Grünewald, bij Rembrandt. Expressionisme is een
deel van de kunst, net zoals het figuratieve en het non-figuratieve facetten zijn van
de kunst. Wat er nu gedaan wordt aan non-figuratisme en aan pop-art b.v. is nog
laboratoriumwerk.
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Voor mij is kunst heel wat anders: kunst is voor mij de mens zelf die spreekt. Ik voel
mij een toeschouwer en ik doe alleen wat ik voel. Mijn werk is een dagboek: ik
schilder wat ik zie en voel. Ik schilder niet de boer en het landschap zoals ze daar
staan of zijn, maar ik schilder wat de boer en het landschap mij geven. Ze noemen
dat dan interpretatie, maar hóe het wordt genoemd, laat me dan weer helemaal koud.
De deformatie is een karakteristiek van het officiële expressionisme. Is er bij u nog
de deformatie?
Deformatie is niet alleen een karakteristiek van het expressionisme, deformatie vindt
u b.v. ook bij de Primitieven. Zij ook hebben al het karakter van hun figuren op eigen
manier geïnterpreteerd: ze schilderden een beeld dat te groot was of een mond die
te klein was. Expressionisme is alleen maar een naam en die dan nog vaak misbruikt
wordt. Al wat onhandig was, noemde men expressionisme en mensen die absoluut
niet kunnen schilderen, worden vaak expressionisten genoemd. Voor mij is
expressionisme de indruk die ge krijgt van een figuur of een landschap, niet het zo
maar met de borstel er op los slaan. Het is de persoonlijke uitdrukking van een gevoel.
Die zich dan toch door een bijzondere vorm uitdrukt.
Ze moet natuurlijk in een vorm gegoten worden want er moet toenadering bestaan.
De persoonlijke uitdrukking van het gevoel. Zou het dan eerder iets met
impressionisme te maken hebben?
Nee, impressionisme is direct weergeven, direct schilderen van wat men ziet. Denk
aan Claude Monet, die vijf kathedralen van Rouen schilderde met vijf verschillende
belichtingen.

Joos Florquin, Ten huize van... 15

230
Bij u is er toch deformatie!
Ja, maar die is er b.v. bij Rodin ook. In zijn portret van Victor Hugo b.v. is de arm
van Hugo veel te lang. Waarom? Hij heeft expressiviteit willen geven aan het
beweeglijke van Hugo. Ik wil maar dit zeggen: ik voel me verwant met alle schilders,
op welke manier ze ook geschilderd hebben, als het maar goed was!
*
Omdat achter de gewone voordeur het televisietoestel staat, betreedt men dit huis
via een veranda waar een houten laat-Romaans beeld naar het verglijden van de tijd
kijkt op een oude staande klok, terwijl in een hoek af en toe de oliebrander aanslaat
om in het huis de gezelligheid van de warmte te brengen.
In alle kamers hangen schilderijen van de groten der kunst, die van vriendschap,
affiniteit of gewoon bewondering getuigen.
In deze zitkamer hangt centraal boven de Hollandse ladenkast een aquarel van Rik
Wouters: De vrouw in 't bos. Van Rik Wouters is er hier verder nog een aquarel:
Bosvoorde 's avonds en een pastel: Gezicht op Bosvoorde. Ook het eerste schilderij
van Rik Wouters hangt hier. Het heet Maria de Cat en haar baby en staat nog sterk
onder de invloed van Ensor.
*
Hebt u Rik Wouters goed gekend dat u van hem hier werk hebt?
Niet alleen bezit ik van hem werk maar ook zijn palet en de tafel waarin hij zijn
tekeningen bewaarde. Ik heb die van zijn vrouw gekregen toen ik haar later met
exposities heb kunnen helpen.
*
Deze gracieus getekende Jonge vrouw is van Henri Evenepoel en
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dit Meisje met mantel is van dezelfde schilder. De gastheer bezit heel wat werk van
Gust de Smet, die zijn vriend was: Hoeve met koe in olieverf, een Naaktfiguur, olie
op papier. Meisje, een tekening. Het hemdje, dat van 1937 dateert, en dan het stevige
schilderij De kaartspelers, waarop de eerste man rechts Gust de Smet zelf is.
Permeke is hier aanwezig met een Naakt, dat hij met een hartelijke opdracht aan
Jules de Sutter cadeau gaf, en Frits van den Berghe met De tilbury, die in
Bachte-Maria-Leerne gesitueerd staat.
Van Jakob Smits, de schilder die eens gezegd heeft ‘Rembrandt en ik’, hangt hier
de schets van De molen.
Werk van Jules de Sutter zelf is er maar schaars aanwezig: een pastelportret van
zijn vrouw dat van 1944 dateert, dit expressieve kinderkopje en dan het kerkje van
Sint-Martens-Latem in de bloemen.
En hier ook weer een oude mooie klok, een Franse madonna in hout en een Vlaamse
Lievevrouw, eveneens in hout.
*
U werd geboren op 18 oktober 1895 en u wordt dit jaar dus 72. Was er in uw familie
een artistieke traditie?
Er zijn De Sutters die kunstenaars waren: er is van een De Sutter beeldhouwwerk in
de Sint-Pieterskerk en ook het Vleeshuis in Gent zou door een De Sutter gezet zijn.
Verder was de componist Jules Toussaint de Sutter, die in Fréjus om het leven kwam,
mijn kozijn. Maar mijn vader zelf was eenvoudig huisschilder.
U werd geboren in Gent en bent dus feitelijk een kind van de stad.
Gedeeltelijk toch maar. Toen ik vijf jaar was, stierf mijn moeder en een tijd lang
werd ik dan eens bij het ene, dan weer bij een
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ander familielid ondergebracht. Mijn vader is dan een jaar later hertrouwd met een
vrouw van Lochristi en dan zij we daar gaan wonen. Ik heb daar op de molen
gewoond, ben er naar school gegaan en, wat het belangrijkste is, ik heb er de boeren
leren kennen.
En dan bent u naar de academie gegaan in Gent.
Zo eenvoudig ging dat nu ook niet. Als ge in mijn tijd twaalf jaar werd, dan was de
vraag: hoeveel gaat ge opbrengen? Ik moest dus een stiel leren. Mijn vader, die zeer
intelligent was maar niet ontwikkeld en verder een stevig glas kon drinken, plaatste
mij toch eerst nog een jaar op school bij de broeders in Gent. Toen besliste mijn
voogd dat ik fotograaf moest worden en ik kwam in de leer bij Isidoor Mast, die in
de Hoogstraat de fotografiewinkel had overgenomen van Juul de Smet. Gust en Leon
de Smet zijn daar trouwens in het vak nog werkzaam geweest en Leon was een van
de fijnste retoucheurs van vergrotingen. Vader De Smet woonde toen op de
Godshuizen, waar ik hem met Isidoor Mast soms ben gaan bezoeken en waar ik dan
voor 't eerst Gust heb gezien. Mast had toen al een huisje hier in Sint-Martens-Latem
en elke maandag - dat was toen de vrije dag van de fotografen - kwamen wij hier
doorbrengen. Dat was mijn eerste contact met Latem.
En de academie dan?
Van mijn voogd mocht ik niet naar de academie maar Isidoor Mast, die een vader
was voor mij, zorgde ervoor dat ik wel kon gaan, eerst 's avonds, dan ook in de dag.
Ik heb dan zeven jaar academie gelopen.
De belangrijkste leermeester in die tijd was Jan Delvin, die vrijwel alle Latemse
expressionisten heeft gevormd. Wat betekende hij voor u?
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Jan Delvin was inderdaad de beste want van al de anderen heb ik niets meegedragen.
Delvin was geen groot schilder maar hij was een grote meneer. Hij begreep ons en
bij hen die iets betekenden, trachtte hij de persoonlijkheid te versterken. Het gebeurt
dat ik nu nog dingen doe die zo ineens weer opkomen en die ik bij hem geleerd heb.
Delvin heeft me de geschiedenis van de kunst geleerd en vooral duidelijk gemaakt
welke waarde de werken hadden. Hij kon zeggen waarom een kunstwerk sterk was
en waarom het minder sterk was. Ook tegenover zijn eigen werk stond hij nuchter
en wanneer ik hem soms proficiat wenste voor iets dat hij gemaakt had, wimpelde
hij dat af en wees op de zwakke plekken. Het is Delvin die mij voor 't eerst een boekje
over Chagall heeft gegeven en erbij zei: ‘Bekijk dat maar eens goed.’ Hij was een
man met een brede onderlegdheid en een ruime belangstelling.
Wat heb u dan gedaan toen u op de academie klaar was?
Ik was daar nog in 1918 toen Georges Minne uit Engeland terugkwam en ik heb hem
nog een veertiental dagen als tekenleraar gehad. Maar Minne was geen professor,
daarvoor was hij een te groot artiest. - Ja, na de academie ben ik dan soldaat geworden
in Brasschaat, daarna in Duitsland. Dat heeft zo geduurd tot 1923, want we werden
bij tussenpozen weer voor een bepaalde tijd opgeroepen.
U moest dan toch wat doen om van te leven.
Wel, in 1921 ging ik in Waregem bij een kozijn op bezoek om er een tiental dagen
te blijven. Ik ben er tien jaar gebleven. Ik heb er geschilderd en ik kon van mijn kunst
leven, ook omdat ik wat geld bezat. Ik heb in Waregem Gustave van de Woestijne
leren kennen, die daar in het Rozenhuis woonde. Hij was toen in zijn mystieke
periode. Wij zijn zeer goede vrienden geworden, ook al was Gustave geen
gemakkelijke vent. Ik heb hem b.v. nooit zien
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werken, want ge kwaamt bij hem niet binnen. Als hij iemand het huis zag naderen,
kleedde hij zich vlug om, liep naar buiten, zei dat hij juist wilde uitgaan en nam zijn
bezoeker mee. Dat was wel paradoxaal als ge bedenkt dat hij bij de ingang van zijn
huis, in de gang, een prachtig fresco had hangen dat de gastvrijheid uitbeeldde:
Gustave van de Woestijne die een bedelaar noodt binnen te komen. Maar daar kwam
geen mens binnen, want hij had ook nog een grote hond die u dat wel belette en aan
de poort hing een groot slot. Hij kwam dan ook geregeld bij mij op bezoek.
Hij was een curieuze vent. Hij had het zogezegde expressionisme bijgetreden,
maar dat was expressionisme naar de natuur. Er is b.v. dat bekende doek van hem
Gaston et sa soeur. Wel, ik heb bewijzen gevonden dat Gaston en zijn zuster
geposeerd hadden: op de grond was o.m. met krijt afgetekend waar de voeten van
de personages moesten staan. Ik vond zijn interpretatie - ook die van zijn Christussen
in de eerste periode - wat te literair. Maar ik vind hem een groot artiest. Een van zijn
prachtige doeken is zeker dat landschap met zwijntjes waarop een boer staat te kijken.
Het hangt nu in Brussel.
Ook Karel van de Woestijne kwam daar veel op bezoek en hij is werkelijk een
van de fijnste mensen die ik ooit heb gekend. Niet alleen was hij fijn van gezicht,
maar hij was ook fijn als hij b.v. iets opnam. Ik ‘pakte’ het vast, hij ‘nam’ het vast.
Hij had toen al zeer veel eczema en droeg altijd handschoenen om dat te verbergen.
Gustave had trouwens ook iets aristocratisch en hij voelde er ook veel voor, want
hij heeft ooit een stamboom opgemaakt waaruit moest blijken dat hij van een markies
Van de Woestijne afstamde. En hij kon eigenaardige dingen doen, b.v. flink
geblinddoekt over een streep lopen zonder er een centimeter van af te wijken. Goed.
Toen Gustave dan in 1925 door Huysmans tot directeur van de academie in Mechelen
werd aangesteld, heb ik het Rozenhuis van hem overgenomen en ben in Waregem
blijven wonen tot in 1929.
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Hebt u nog werk uit die tijd?
Geen doek meer. Maar in het maandblad Sélection is er in 1925 een keuze uit mijn
werk gepubliceerd, met een artikel van Georges Marlier. U weet dat Paul-Gustave
van Hecke, André de Ridder en later Georges Marlier een maatschappij hadden
gesticht, in 1920 geloof ik, die tot doel had het kunstleven in België op te werken.
Zij hadden daarvoor een eigen methode bedacht. Zij gaven aan de kunstenaar elke
maand een vast bedrag en daarvoor moest de kunstenaar een bepaald aantal
schilderijen leveren, die zij dan exposeerden of via hun blad Sélection bekendheid
bezorgden. De meeste kunstenaars van die tijd waren daarbij aangesloten, b.v. ook
Tijtgat en Brusselmans. Permeke was daar niet op ingegaan en ik ook niet, omdat
men mij gezegd had dat het nadelig uitviel voor de kunstenaar. Ik heb daar later wel
spijt van gehad want het was voor die tijd de goede methode. Wel had ik een contract
dat ik niets mocht verkopen voor Sélection het gezien had. Zo zijn op zekere dag
Van Hecke, De Ridder en Gust de Smet op mijn atelier gekomen en hebben er vier
schilderijen gekocht voor drieduizend frank, wat veel geld was voor die tijd. Marlier
is dan gekomen en heeft die studie over mij geschreven in Sélection. In hetzelfde
nummer verscheen er ook een van de broers Haesaerts over het werk van Gustave
van de Woestijne.
*
Als we even in dat nummer van Sélection bladeren, zien we vooral de rustmomenten
in het leven van de boer.
De stal: zelfs in de ogen van de meest primaire wezens leeft er een mysterieuze
droom.
Het eetmaal: eten is een rustmoment in de dag.
Het kalf: na de spanning van het werk wordt de boer meer mens en streelt even
het kleine witte kalf.
De herberg: de rust en de vreugde van een zorgeloos uur
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's zondags bij het kaartspel in de herberg.
Boerenfamilie: verpozen in de avond na het werk.
De trein: onhandig in zijn zondagse kleren zit de boer op de bank en rookt ietwat
melancholisch een kort pijpje.
Het varken: de boerin kijkt vertederd toe hoe het biggetje gulzig eet.
De baadsters: een naakt dat tegelijk kuis en bevallig is en dat doet denken aan het
beeld van een kleine Eva, zoals de oude Vlaamse tekenaars ze zagen.
*
Is de doorbraak dan gekomen?
Het was in die tijd heel moeilijk, al niet veel beter dan vóór 1918: als ge toen een
schilderij verkocht, stond het in de krant.
De boer speelt een grote rol in uw werk.
Ik had toch van kindsbeen af de boer bezig gezien. Nu zeggen ze dat dat de Vlaamse
boer is, maar voor mij is het de boer van alle tijden: als die stilvalt, valt alles stil en
ligt alles overhoop.
U bent dan weer niet in Waregem gebleven maar naar Astene verhuisd.
Wel, in het Rozenhuis kwam toen de zoon van Karel van de Woestijne wonen, Paul,
die later professor werd aan de universiteit. Dezelfde kozijn die mij naar Waregem
had gebracht, verhuisde toen naar Astene en ik ben met hem meegegaan. Hij was als
een broer voor me en we zijn dan samen gaan wonen, zonder vrouwen! Ook Hubert
Malfait woonde toen in Astene. Ik ben er weer tien jaar gebleven.
En u bleef schilderen en exposeerde af en toe.
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De eerste belangrijke expositie had ik in de tentoonstellingszaal van Vooruit in Gent.
Er was daar een socialistische studiekring, die o.m. door Richard Minne en Langui
was gesticht en waar ik ook lid van was. Toen de revolutie in Rusland uitbrak, dachten
we trouwens dat we ook revolutionair moesten zijn, maar Edward Anseele heeft ons
dan aan de deur gezet. Later mochten we er weer binnen: Frits van den Berghe was
de grote baas van deze onderneming.
U had ook meer dan éên tentoonstelling in de zaal Ars en daar hebt u zelf een
belangrijke rol in gespeeld.
De grote baas van Ars was de dominicaan pater Janssens, die dezé
tentoonstellingsmogelijkheid had geschapen op aandringen van Gust de Smet. Pater
Janssens wilde met politiek niets te maken hebben en het ging hem niet aan of ge
communist waart of iets anders. Het was hem er alleen om te doen de kunst te
verdedigen. In de zaal Ars kwam er ook om de tien dagen een nieuwe schilder aan
bod. Ik begon eerst met zelf te exposeren in zaal Ars, werd door toedoen van Gust
de Smet lid van het comité en toen pater Janssens naar Antwerpen overging, heb ik
in zijn plaats de zaal bestuurd. Dat is o.m. onder de oorlog niet zo gemakkelijk
geweest, want de Duitsers verboden de expositie van wat zij ‘ontaarde’ kunst noemden
en elke vrijdag moest hun meegedeeld worden wat er de volgende zondag op de
expositie te zien zou zijn. Ik kwam met dat bericht natuurlijk altijd te laat, want wij
wensten te exposeren wat wij goed vonden. Ik ben dan op het matje geroepen en heb
me daar, door nogal stout te spreken, uit de slag kunnen trekken.
U hebt ook in het verzet gestaan.
Moet daar nu nog over gesproken worden? Ik was daar mooi in geraakt omdat de
zaal Ars een uitstekende plaats was om inlichtingen door te geven. Maar ik spreek
er toch liever niet meer
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over. In elk geval kreeg ik in die tijd geen verf, want om die te krijgen moest ge
ingeschreven zijn in Kleur en fleur. Gelukkig kreeg ik af en toe wat verf van een
vriend en toen ik er op een moment helemaal geen had, ben ik met pastels begonnen.
Ik heb er in die tijd 900 gemaakt!
U hebt in Ars ooit Chagall geëxposeerd.
Ja. Chagall is in 1926 op bezoek geweest bij Van Hecke in Afsnee, die daar een villa
had gehuurd en bij die gelegenheid alle vrienden van Sélection had uitgenodigd. Gust
de Smet mocht in die villa wonen maar tijdens het weekend kwamen de familie en
vrienden van Van Hecke over en het was er dan zo druk dat Gust er niet meer kon
werken. Hij is dan naar Deurle gaan wonen. Het is door Ars dat ik zo goed bevriend
ben geraakt met Gust. Hij was de promotor en de duivel-doet-al in Ars. Hij was
daarbij een heel goed mens en samen met Saverijs is hij voor mij een van de beste
confraters geweest. Elke zaterdag ging ik naar Deurle om met Gust te gaan
wipschieten. Ik was altijd bij de betalers want ik kon niet schieten. Als ik slecht
schoot, waren de anderen kwaad maar Gust niet: die lachte altijd. Gust was een schuw
en schuchter mens en ik vrees dat ik dat ook wat heb meegekregen.
U bent dan weer niet in Astene gebleven maar naar Latem komen wonen. Waarom?
Dat was niet om in Latem te wonen maar om buiten te kunnen blijven wonen. Latem
heeft trouwens maar zijn reputatie gekregen door het boek van Haesaerts. Als
landschapschilder wilde ik van de stad niet weten. Ik had in Astene een groot atelier,
maar moest dat opgeven. Ik ben dan naar grond gaan kijken in Baarle en er was daar
een mooi stuk vlak aan de Leie, maar terwijl ik daar stond te kijken, kwam er ineens
van een nabijgelegen fabriek zo een kwalijke reuk over dat al mijn enthousiasme
weg was. We zijn dan eenvoudig verder gewandeld, kwamen hier
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voorbij en zagen een bordje waarop stond: ‘Grond te koop’. Samen met professor
Brounts en nog iemand hebben wij het hele pand gekocht en ik heb dan aan architect
Gaston Esselinck gevraagd mij een huis te bouwen, maar dan zo goedkoop mogelijk
want ik had geen geld. Met die speciale steen van Boom zal dat gaan, zei hij. In die
tijd bouwde men een huis voor 185.000 frank. Het mijne heeft er 285.000 gekost!
Nog een kostelijk detail is dit: toen ik begon te bouwen, vroeg Georges Minne mij
om hem te komen bezoeken. Ik heb dat gedaan en dat was eenvoudig om mij te
zeggen dat ik in mijn tuin een noteboom moest planten. Hij gaf die raad aan al zijn
vrienden. Ik heb het ook gedaan en de noteboom staat er nog.
U hebt Georges Minne hier dus nog gekend.
Ik was er in de laatste jaren zeer mee bevriend. Hij was een zeer fijne meneer. Als
ik wat lang wegbleef, schreef hij mij een kaartje en vroeg of ik dit of dat wou brengen.
Dat betekende dan dat ik een halve dag bij hem zou doorbrengen en dat was telkens
een fijne dag. Hij was als een oester; je moest hem open krijgen maar als je hem
open had, dan vond je ook een mooie parel.
U hebt dus veel contact gehad met de bekende kunstenaars van deze streek en vooral
met de expressionisten. Zijn er die invloed op u hebben gehad?
Ik geloof niet dat iemand daartoe in staat was. Het viel in mijn voordeel uit dat ik
alle kunst kon waarderen. Ik zag graag schilderijen, bewonderde ze maar nam er
niets uit over. Ik heb altijd veel gehouden van de Romaanse en Gotische kathedralen
en dan wel speciaal van de gebeeldhouwde toneeltjes boven de poorten en in de
muren, zoals in Rouen b.v. of in Doornik, waar er zo een bijzonder mooi reliëf is
waarop O.-L.-Vrouw de duivel bezweert. Ik vind dat magnifiek omdat het zo volks
is, zo echt en zo gezond. Ik kan me voorstellen dat die naamloze kunstenaars,
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die ambachtelijke artiesten 's avonds in een café een pint zaten te drinken en dat ze
tegen een van de andere bezoekers ineens zegden: ‘Gij hebt een lelijke smoel, ik zal
er u morgen eens opzetten!’ Dat was echt volks en die dingen hebben me sterk
getroffen. In die zin ben ik een boerenschilder; als ik zo een typische figuur zie, denk
ik ook: die moet ik eens schilderen en vaak maak ik dan onmiddellijk een schets.
Maar ik probeer dan niet er de gewone boer van te maken, maar de boer die van alle
tijden is. Voor mij is de Argentijnse boer dezelfde als de onze. Als ik een zaaier
schilder, dan schilder ik hem met blote voeten en als ik een pikker schilder, schilder
ik hem ook met blote voeten. Dat bestaat niet want een pikker op blote voeten zou
zijn voeten kwetsen. Maar voor mij betekent het dat de boer in het land geworteld
staat, dat hij erin is ‘versmoord’, zoals ze in Gent zeggen.
U was toch sterk bevriend met de Latemse schilders.
Dat wel, maar dat betekent niet noodzakelijk dat er schildersinvloed was. Ik was
vooral bevriend met Permeke en nog beter met Gust de Smet. Karaktèristiek voor
het temperament van beiden, was de manier waarop ze een schilderij lieten zien.
Permeke zette een schilderij op de ezel en zei: ‘Voilà, dat is een mooi schilderij!’
Gust de Smet, als hij hetzelfde deed, zei: ‘Voilà, zietgij dat geren?’
Wie is de grootste volgens u?
Dat is een vraag waar ik niet op kan antwoorden; ieder heeft zijn kleine en grote
kanten in zijn werk.
Dan zal ik de vraag directer stellen. Wat waardeert u in Permeke?
De grootsheid waarmee hij de figuren zag, een grootsheid die
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soms bijna te groot is. Als ge dat werk ziet, is er iets dat u pakt, dat u aanspreekt en
dat mij in elk geval geweldig aantrok. Soms is een schilderij van hem wel wat te
direct en als ik er dan enkele dagen over heb nagedacht, dan detecteer ik wel eens
dat het mindere kwaliteit is. Ge kunt door een schilderij worden aangesproken als
door een affiche. Maar in elk geval is Permeke iemand, hij is een groot schilder.
Frits van den Berghe?
Hij is een groot artiest, die mij vooral aantrekt door zijn techniek, door zijn wijze
van uitvoeren. Het poppenachtige in zijn werk, dat soms ook bij Gust de Smet bestaat,
trekt me niet aan. Maar voor sommige dingen is zijn techniek niet te overtreffen.
Ook hij is voor mij een goede vriend geweest.
Albert Servaes?
Is een groot kunstenaar maar ik hou niet van zijn werk, om schilderkunstige redenen.
Hij is voor mij te gemaakt, niet eerlijk genoeg, te onevenwichtig ook van karakter:
hij heeft alle manieren aangepakt om zich te doen gelden. Alle artiesten spelen
comedie, maar als hij voor een doek staat, moet een kunstenaar eerlijk zijn.
Dat is een hard oordeel, wellicht toch iets te hard. Leon de Smet?
In het werk van Leon ziet ge geen groot artiest: de motieven die hij schilderde, zijn
niet leefbaar, ze zijn dood. Hij heeft daarmee niets dat pakkend is, dat u vastgrijpt,
dat u aanspreekt.
En Gust de Smet tenslotte?
Hij is een kunstenaar die me altijd heeft getroffen, getoucheerd. Er zit in zijn werk
een geweldige ziel en er zijn veel kunstenaars
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die dat missen. In het kunstwerk telt eigenlijk alleen de ziel en het métier.
Gust was zeer ontroerbaar. We hadden eens een vergadering van het comité van
Ars en Gust komt binnen en begint ineens te schreien. Wij vragen perplex wat er
gebeurd was. Gust zegt: ‘Ik heb een mens gezien die in twee dagen niet gegeten had
en die mij een aalmoes vroeg.’ Dat had hem zo fel geroerd omdat hij in dezelfde
situatie was geweest.
*
Het liefst verblijft onze gastheer in deze kamer, die hij zijn leefkamer noemt, waar
hij door drie ramen al wat staat en beweegt buiten kan volgen.
Hier weer is er werk van de vertrouwde vrienden: van Gust de Smet Het bakhuis,
Jonge vrouw en dit Maanlandschap, dat een van de laatste schilderijen is van de
kunstenaar.
Van Rik Wouters staat hier deze bronzen meisjeskop, die Lizie heet, en het liggend
naakt van dezelfde artiest is een tekening uit de tijd van Het zotte geweld.
Deze gekleurde tekening is van Frits van den Berghe: ze stelt een kroeg voor die
In de kroesel heet.
Van Permeke is dit Landschap met witte wolken en van Jakob Smits deze
wit-zwarttekening met boereninterieur en ook deze tekening van zijn tweede vrouw
met haar kind.
Dit moederschap is een sculptuur van Georges Minne en deze bevallige naaktfiguur
is eveneens van deze kunstenaar.
Op een mooie oude Vlaamse commode staat een houten renaissancebeeld van
Sint-Anna-ten-drieën naast het gipsen beeld van een Zittende vrouw van Jef Cantré,
van wie ook dit klinkerstenen beeld is van de Heilige Theresia.
De zaaier heet deze tekening en ze is van Hubert Malfait.
Van Jules de Sutter zelf is dan dit verbeten Zelfportret uit 1942, dit Hooi, met de
bewegende lijn van koren en wolken, deze Marine, die op motief gemaakt werd, wat
wil zeggen ter
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plaatse, en tenslotte deze schets van een Zomeravond met geel en groen.
In het gedicht dat hij aan Jules en Anna de Sutter opdroeg, zegt Firmin van Hecke
over deze woning:
‘Gij vindt getuigenis van Gust en hart
En de bedrevenheid van vriendenhand
In schilderijen: binnenvensters op de strakke wand
Waarbij 't inwendig oog zoveel ontvangt van buiten Permeke bij wie baaierd orde wordt
Dat vragenvolle landschap van Gustaaf de Smet,
Die eens te wenen zat op een arduinen mijlpaal
Omdat hij niet genoeg kon delen met de beedlaar
Die in drie dagen niets geëten (veel gedronken) had,
Tenzij het roggebrood, dat licht hem beter smaakte
Dan kunstenaarsbrood aan de vertwijflingstafel En daar 't dynamisch doek van Jules de Sutter:
Twee meisjes aan 't oogstladen op het land.
Ene werkt dapper door, en een slanke andere
Staart ene wijl naar 't dalend, dreigend zwerk
Want de avond komt en nors 't vijandig onweer.
Welk zal haar lot in 't verder leven zijn?
Zal 't dieper fonklen met de tijd, zoals de wijn?’

In de keuken van dit huis is er een wondere sfeer van gemoedelijkheid en distinctie.
Een werkelijk prachtige hoek vormt de rustieke trap die naar het atelier leidt: een
oud kruisbeeld uit de 15de eeuw hangt er centraal naast een ploegende boer van Jules
de Sutter en het pastelportret dat de kunstenaar van zijn schoonvader maakte. En ook
hier weer is het een oude klok die de tijd bijhoudt.
De vriend Gust de Smet is ook hier weer aanwezig met twee bloemstukken, die
mooi uitkomen op de witte muur. Van Albert Saverijs is er een ongewoon
Bohemersleven en van Jules de Sutter zelf weer een Naakt.
Onder de Italiaanse tegel waarop de rust van de kleine wo-
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ning wordt geloofd, hangt een oud schilderijtje dat de Heilige Theresia van Avila
voorstelt.
Typisch werk voor de periode 1930-40, toen Jules de Sutter in Astene verbleef,
zijn deze doeken die hij niet uit zijn atelier Het gaan.
*
Ziet u zelf een evolutie in uw manier of in uw opvatting van schilderen?
Ik heb geen opvatting, ik krijg mijn opvatting als ik ervoor sta. Ik geef de natuur niet
zoals ze er is, ik interpreteer ze en verder tracht ik technisch goed te blijven.
U begon met uw figuren wat humoristisch te schilderen: het waren grote kleurvlakken
in vieve en schitterende tonaliteit.
Dat doe ik nog maar met zakelijke, gezonde kleuren. In het begin waren het zeer
scherpe kleuren. In 1930 heb ik een inzinking gehad en dan waren de kleuren donker.
Nu ben ik weer naar de oude methode teruggekeerd.
Was daar niet iets decoratiefs aan?
Dat zit er nog in en ik heb er geen bezwaar tegen. Als het gevoel er maar is, dan is
alles gezegd. Het schril-groen dat ik er vroeger op zette, gebruik ik nu nog. Er is bij
mij niets liefs; zulke lieve dingen laat ik voor het modejournaal.
Het landelijk leven, de mens, het dier en de grond zijn voor u vaste bronnen van
inspiratie. Waarom?
Omdat ik van jongs af boeren gekend heb. Voor mij is de boer de enige die
schilderbaar is, omdat hij alles voortbrengt. Als een grote autofabriek stilvalt, dan is
het daarmee gedaan en het leven
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gaat verder. Als de boeren in de wereld zouden ophouden te werken, dan is het met
alles gedaan. De boer is de bron van de mens.
En het dier?
Daar ben ik verzot op. Op alle dieren.
Waarom?
Waarom zijt ge verliefd op de ene vrouw en op de andere niet? Misschien hou ik
zoveel van dieren omdat de mensen zo embêtant kunnen zijn.
En de natuur?
Die is in de laatste tijd meer een bedreiging geworden en dat komt omdat ik de laatste
twee jaren ziek was. Ik voel me wat bedreigd en dat is te zien in het werk, omdat
mijn werk, zoals ik al zei, een dagboek is.
U schildert wel de werkende mens, maar u schijnt toch een voorkeur te hebben voor
de rustende boer of boerin.
De arbeid op het land is in de laatste tijd sterk veranderd: de mechanisatie speelt er
een steeds grotere rol. Ik weet wel dat dit noodzakelijk is, maar ik vond de mens toch
schoner toen hij zelf het werk deed. Als de mens rust, is hij èchter dan wanneer hij
werkt.
Er bestaan doeken van u waarin het landschap het overwicht heeft en de mens maar
even gesuggereerd wordt, soms met een eenvoudige lijn.
In elk landschap is een levend wezen, het mag een paard of een
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mens zijn. Ik kan niet anders. Een zuiver polderlandschap is grandioos en toch
mankeert er het leven in: dat leven is de mens.
Er zit in uw landschappen sotns iets dromerigs dat op sommige momenten bijna
idyllisch wordt, zegt Van Hecke.
Dat is het mysterie van het landschap, want het landschap op zichzelf interesseert
me niet, wel wat ik ervan maak, en dat is dan het landschap en toch is het landschap
onttrokken aan zijn realiteit, het is als het ware geabstraheerd zonder non-figuratief
te worden. Het puur abstracte bestaat niet, maar de abstrahering die ik bedoel, zit
zowel in de Mona Lisa als in Rembrandt. Ge zult mij geen boerenhuizen zien
schilderen, want dat vind ik vals.
U hebt een voorkeur voor koren, zowel het wassende koren als het rijpe koren.
Voor het koren als het beweegt! Ik tracht het leven van het koren op te vangen. De
landschappen van Cézanne b.v. zijn stillevens, ik probeer er levende levens van te
maken. Als ge daarmee bezig zijt, voelt ge u een kleine jongen, dan realiseert ge u
hoe klein de mensen zijn.
Groeiend koren is groen, rijp koren is geel. Hebt u soms een voorkeur voor deze
kleuren?
Een grote voorkeur. Vroeger was mijn groene kleur donker en die schilderijen vonden
niet zo goed hun weg. Nu zijn ze gegeerd en wordt er naar gezocht door de
kunstverzamelaars. Amateurs zijn altijd twintig jaar achter.
Waarom houdt u zoveel van groen en geel?
Waarom is men verliefd op de ene vrouw...
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U hebt ook een voorliefde voor het naakt.
Het naakt is voor mij een mysterie, net als het landschap. Als ik de rilling over het
koren zie gaan, denk ik aan een mooie vrouw en ik zie graag een mooie vrouw. Mijn
naakten zijn echter niet sensueel, ik schilder ze niet om te exciteren want daar voel
ik niets voor. Een naakt maakt deel uit van de natuur, het is in mijn ogen ook een
akker.
Wat betekent voor u koloriet?
De kleur is de uitdrukking van mijn ziel en zij geeft me mijn koloriet. Van Gogh gaf
filosofische verklaringen aan kleur. Hij zei b.v.: ‘Ik schilder blauw en goud, omdat
ze de kleur zijn van het drama.’ Ge kunt daar natuurlijk een hele theorie over geven,
maar voor mij is kleur niets anders dan ziel. Als ik een café moest schilderen, zou
ik het niet zoeken in een kleur. Het drama bestaat of gebeurt in mij en ik bepaal de
kleur dan niet, ze dringt zich als het ware op.
U hebt ooit een koe in een oranje vacht geschilderd. Kunt u dat verklaren?
Die oranje vacht kwam overeen met het landschap. Ik heb onlangs een landschap
gemaakt met een blauw paard erin. Een vriend-schilder zei me toen: ‘Ik heb nooit
een blauw paard gezien.’ Nog een ander zei dat en ik kwam onder de indruk. Ik maak
van dat blauw paard een bruin paard, dan een wit paard maar het was slecht. Tenslotte
heb ik er opnieuw een blauw paard van gemaakt en zo was het weer één met het
landschap. Dat blauwe paard harmonieerde met het landschap en moet in dat
landschap een accent leggen.
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*
Bij de schilderijen die Jules de Sutter tussen 1940 en nu schilderde, zijn er sterke
doeken, die je inderdaad pakken als je ze bekijkt. Een goed voorbeeld is deze
Harmonikaspeler in het hooi van 1940.
Als de bezoeker het zolderatelier van de schilder binnenkomt, valt zijn blik
onmiddellijk op de bekende spreuk in driehoek: ‘God ziet mij, hier vloekt men niet’.
Weer is er een oude klok die de maat van de tijd aangeeft.
Een groot raam laat het licht binnenvallen. Vroeger bood het een ruim uitzicht op
het landschap, dat nu door serres is vervormd. Maar rechts heeft men nog een vrij
uitzicht op de nog bijna ongeschonden kouter, en links op de molen, die Jules de
Sutter van vernieling heeft kunnen redden. Nog door een ander raam rechts kan men
in de verte de torens van Gent ontdekken.
Verder is het atelier rudimentair gemeubileerd: naast een mysterieuze oude houten
kop staat een oude sacristiekast waarin de gastheer zijn eigen kleren bewaart.
Maar de pronkstukken zijn hier relikwieën: het palet van Rik Wouters en de twee
paletten van Gust de Sraet.
*
Er wordt van u gezegd dat heel uw leven lang twee invloeden in u elkaar bestreden
hebben: een instinctief krachtig levensgevoel, in de trant van Permeke, en een heldere
geest die naar harmonie zoekt, in de trant dan van Cézanne.
Men spreekt inderdaad veel van Cézanne. Ik zal niet zeggen dat er geen invloed is,
want ge weet het nooit. Ge ondergaat soms een invloed en ge zijt er u niet van bewust.
In elk geval kan ik niet wat Cézanne kan en kan ik ook niet wat Permeke kan. Maar
ik maak iets anders.
Ze zeggen nu dat het gedaan is met boeren schilderen, dat het
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voorbijgestreefd is. Ze hebben altijd boeren geschilderd en ze zullen er blijven
schilderen zolang er boeren bestaan. Natuurlijk heeft de jonge generatie het moeilijker:
ze hebben geen houvast meer, ze weten niet wat schilderen, zij zijn aangewezen op
trams en auto's en treinen.
Er zijn er onder hen die wel boeren willen schilderen maar ze kennen de boer niet,
ze zijn niet van de boer, ze kunnen de essentie niet raken, ze weten niet wat de zin
is van het leven van de boer, ze hebben de vorm niet vast en ook de kleur niet.
Er zijn ook verscheidene manieren om de boer te benaderen. Ik zie graag de boeren
van Permeke, maar Permeke heeft een heel andere opvatting van de boer dan ik, hij
heeft soms iets karikaturaals dat mij niet ligt. Ik zie ook graag de boeren van Jean
Millet in de Arenleessters, het Angelus of De zaaier en dat zijn toch weer heel andere
boeren dan die van Permeke. Maar mijn opvatting is ook niet die van Millet.
Als ge een boerenvrouw van Permeke en een van mij naast elkaar zet, moet ge het
verschil zien, want het is iets heel anders. Bij mij is de figuur kloek van vorm,
sprekend van vorm, ik ben duidelijker dan Permeke. Permeke is veel impulsiever,
het is soms als een borreling, hij kan zich laten gaan. Bij mij is alles overdacht, ik
ben meer berekend in vorm en kleur. Ik denk en overdenk wat ik schilder en het
gebeurt dat ik er niet van slaap. Waarmee ik nu ook niet gezegd heb dat impulsieve
schilders niet zo goed zouden zijn als de anderen.
Is er nog altijd die tweestrijd?
Om een goed schilderij te maken, is er steeds strijd nodig en mijn beste schilderij
moet ik nog altijd maken. Ook ik heb impulsief geschilderd en aan zee heb ik het
zelfs veel gedaan. Zoiets kost geen moeite, er komt alleen wat techniek bij te pas. Ik
heb het graag gedaan maar een echt goed schilderij wordt dat niet, omdat een goed
schilderij altijd het resultaat is van een strijd. Er zijn dingen die amusement zijn en
daardoor prettig. Permeke zei
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van dat soort van zijn eigen schilderijen: dat is er een van een half uur later of van
een half uur vroeger.
Ik lees in een kritiek over u: ‘Jules de Sutter verwaarloost de illusie van de
ruimtelijkheid in de achtergrond’. Wat wordt daarmee bedoeld?
Dat ik op platte grond schilder maar dat is niet waar. Mijn figuren staan nog altijd
in hun ruimte of ik zou mis moeten zijn. De Byzantijnen verwaarlozen de
ruimtelijkheid in de achtergrond en de criticus heeft gemeend dat ik onder die invloed
stond. Er is altijd een filosofie waarrond men de mensen wil groeperen, maar ik voel
helemaal niets voor filosofie. Ik voel nog het meest voor de leer van Confucius. Ik
benijd de mensen die een religieus houvast hebben. Ze bidden een onzevader en
kunnen opnieuw beginnen. Ik kan dat niet maar ik benijd hen die het wel kunnen.
Hebben uw werken een symbolische achtergrond? U zou dat eens gezegd hebben.
Dat zou mij verwonderen want ik heb er nooit aan gedacht. Voor mij gaat de boer
mee met zijn land: als hij maait, dan maait hij. Ik schilder hem dan met blote voeten,
zoals ik al zei, wat in werkelijkheid niet gebeurt. Voor mij is dat de verbondenheid
met de grond. Is dat wellicht symbolisme? Mij goed. Al de -ismen laten me lekker
koud.
U hebt ook portretten gemaakt.
Jawel, maar nooit op commando. Wel spontaan, af en toe van een vriend, of een
vriendin, of een kind. Maar dat zijn geen portretten om in een fotowinkel te hangen.
In zijn boek over Sint-Martens-Latem zegt Paul Haesaerts van u:
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‘Eerst waren zijn kleuren levendig en doorschijnend, nu worden ze warm en dicht.’
Mijn kleuren zijn nooit doorschijnend geweest. Haesaerts heeft zich mispakt. Hij
heeft gedacht aan de Vlaamse Primitieven die met glacis werkten. Dat is een
doorzichtige kleurlaag die op de heldere kleur wordt gebruikt om haar eigen toon
daaraan te geven. Als ge een blauwe toon legt, is dat hard. Om die te doen leven,
moet ge er iets onder leggen. Om het blauw te bereiken dat ik wil hebben, zet ik er
eerst roze onder. Dat roze speelt door, geeft rijkheid en warmte. Dat is geen vondst
van mij want Velasquez deed dat al. Hij zou nooit zo maar een zwart geschilderd
hebben. Maar de Primitieven deden het anders: die legden er een glacis over, d.w.z.
ze deden bij een kleur veel olie en streken die over de eerste kleur. Ge hebt b.v. geel
en ge wilt dat bruin trekken. Ge gaat over het geel met een licht bruin waar veel olie
bij is en die geeft aan uw geel een lichtbruine toets. Als men een schilderij van de
Primitieven restaureert, moet men daarmee rekening houden, anders maakt men het
kapot. De restauratie van Van Eycks Brugge is op dat stuk niet erg gelukkig geweest.
Ik citeer verder Haesaerts: ‘De opbouw was los en wat verwaarloosd, nu wordt hij
streng en bestudeerd.’
Ik denk dat ik in het begin niet genoeg op de hoogte was en door die onkunde was
ik minder vast. Het eigenaardige is dan weer dat de schilderijen uit die tijd nu fel
gezocht worden. Wat die kleuren betreft, wil ik nog zeggen dat de schitterendste
kleuren met de tijd hun glans verliezen, ze blijven niet zo hevig. De kleuren in de
doeken van Permeke b.v. nemen af, omdat voor hem alleen het moment telde.
Nog eens Haesaerts: ‘De naaktfiguren waren slank en fijn, nu massief.’
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Mijn naaktfiguren zijn nooit slank en fijn geweest. Ze waren altijd vrij massief, zwaar
geschilderd, met zware matière. Ook dat was een beetje onkunde. Ge leert zoiets
schilderen op de academie. Maar dat is dan kopiëren, waar kunst interpretatie is. Ik
heb licht en donker geschilderd, donker in mijn zwarte periode, maar de vorm is
altijd dezelfde gebleven. De architectuur van een schilderij is van belang en daar
blijf ik naar zoeken.
U hebt zelf les gegeven aan de academie.
Zestien jaar en ik heb er prachtige herinneringen aan, vooral omdat ik daar nooit
schools les heb willen geven. Omdat ik een eigen opvatting had, heb ik natuurlijk
veel miserie gehad met het ministerie, maar ik heb me nooit willen neerleggen en
dat doe ik nog niet. Ik heb trouwens in heel mijn leven nooit iets gevraagd. Mijn
leerlingen waren mijn vrienden en ik werkte eenvoudig met hen samen.
Kunt u de wordingsgeschiedenis van een schilderij vertellen?
Dat is een zware vraag. Ik zie op het land b.v. een figuur, een mens of een boom, die
me interesseert. Ik neem dat in mij op en het proces begint en ontwikkelt zich. Ik
kom thuis en maak een tekening waaraan ik peuter tot ik bijna de juiste vorm heb,
die bijna natuurlijk is. Dan maak ik een tweede tekening die een synthese is van de
uitdrukking. Soms komt er nog een derde als het nodig is. Ik werk zo door tot ik
content ben van mijn deformatie, die een gevoelskwestie is. De tekening komt dan
onder een carreau om de proporties te bewaren en dan wordt er op het doek gewerkt.
De kleuren komen dan vanzelf.
Uitzending: 30 juni 1967.
Jules de Sutter overleed te Sint-Martens-Latem op 11 februari 1970.
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Herman Vanderpoorten
Antwerpse Steenweg 2, 2500 Lier
Mijnheer Vanderpoorten, Lier beeft een naam die eigenlijk een reputatie is in het
land. Wat betekent die stad, uw geboortestad, voor u?
Ik hoop dat men die reputatie van Lier niet enkel zal stoelen op de bekende Lierse
vlaaikens, die velen wel kennen maar daarom nog niet eten. Lier is de stad waar ik
gewonnen en geboren ben, waar ik altijd heb gewoond. Het is een lieflijke stad met
een groot verleden. Lier is wegens zijn ligging ook zeer bekend in de omgeving van
Antwerpen, en bevindt zich ook op slechts enkele kilometers van Mechelen. Lier
kan terugblikken op een grote historie en heeft veel bezienswaardigheden. Hier zijn
veel mensen over de kasseien gelopen die iets hebben bijgedragen tot de bekendheid
van hun stad, zowel nationaal als internationaal. Wij hebben hier ook zeer
merkwaardige gebeurtenissen gekend in het verleden en één van de eerste
gebeurtenissen die mij bijgebleven is, in die zin dat de geschiedenis erover spreekt,
is het feit dat de Lierenaars bekend staan als raensen die het aange-
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name aan het nuttige weten te paren.
Toen Hertog Jan II van Brabant, in het begin van de 14de eeuw, aan de Lierenaars
een privilege wilde geven, liet hij hun de keuze tussen een schapenmarkt en een
universiteit. De Lierenaars hebben toen de schapenmarkt gekozen, omdat ze daarin
een middel zagen om de lakennijverheid te ontwikkelen. Ze hebben de universiteit
links laten liggen, heel waarschijnlijk denkende dat er in de twintigste eeuw genoeg
universiteiten zouden zijn.
Is het daarom dat ze de Lierenaars ‘Schapekoppen’ noemen?
Ja, dat is de toegeworpen naam voor de Lierenaars. Later heeft hier het huwelijk
plaatsgehad tussen Filips de Schone, zoon van Maria van Bourgondië, met Johanna
van Castilië. Na het overlijden van haar man is Johanna krankzinnig geworden, zodat
zij in de geschiedenis bekend staat als Johanna de Waanzinnige. Vandaar dat men
haar in Lier, in de volksmond, ‘Zot Jeanneke’ noemt. Later hebben wij hier het bezoek
gehad van een onttroonde koning van Denemarken, Christiaan II. Die heeft van 1524
af gedurende 7 jaar in ballingschap in Lier verbleven in een gebouw aan de voet van
de Sint-Gummaruskerk. Nu noemt men dat verblijf nog altijd het Deense Hof; daar
is nu de dekenij gevestigd.
Later, in de 19de eeuw en de 20ste eeuw, hebben in Lier een aantal prominenten
gewoond die, op verschillend gebied, de faam van onze stad hebben bevestigd en
nog verstevigd, o.m. Tony Bergmann, schrijver van het nog altijd lezenswaardige
en zeer aangename werk Ernest Staas. Nadien kregen we, zowat vanaf de jaren
1884-'85-'86, het fameuze klaverblad dat op zijn minst vijf leden telt: Felix
Timmermans, Isidoor Opsomer, Lodewijk van Boeckel, Lode Zimmer en Renaat
Veremans. Voorts zijn ook bekende politici op Lierse grond geboren, b.v. de gewezen
eerste-minister Gaston Eyskens op 1 april 1905.
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U bent in dit huis geboren?
Nee, deze woning is niet mijn geboortehuis, wél mijn vaderhuis. Mijn vader was
directeur van een textielfirma. En in die firma trouwens de collega van de vader van
Gaston Eyskens. Het is in die tijd dat de vriendschapsbanden tussen onze twee families
zijn gegroeid. Persoonlijk heb ik altijd mogen ervaren dat, over alle partijbarrières
of partijgrenzen heen, in lengte van dagen, die genegenheid is blijven bestaan.
*
De zes achter mekaar liggende gelijkvloerse vertrekken van dit hoekhuis hebben alle
ramen aan de straatkant. Aan de andere kant is er een lange gang.
Wie de drempel overstapt, wordt begroet door de stoïcijnse blik van de wijsgeer
Seneca. Op een oud meubel staat, als symbool van de arbeid, het beeld van een
mijnwerker. Het doek met kerkinterieur werd geschilderd door Frans Ros en is een
erfstuk van vader Vanderpoorten. Het vertrek aan de straatkant is de vroegere
wachtkamer. In een hoek staat het borstbeeld van vader Vanderpoorten, gemaakt
door beeldhouwer René Boschmans. Echt Lierse intimiteit gaat uit van deze
tekeningen van Felix Timmermans. Onmiskenbaar van Rik Slabbinck is dit stilleven
met oranjeappels, een geschenk van het Liberaal Vlaams Verbond aan zijn vijftigjarige
voorzitter. Typisch liberaal is ook deze foto: Frans Grootjans, gouverneur Kinsbergen
en de gastheer. Net als in de andere kamers van het huis staan ook in het bureau
mooie, oude meubelen. In de ene boekenkast staan talloze boeken over geschiedenis,
cultuur en literatuur, en ook de befaamde Naessensreeks.
*
Uw vader was politicus, maar geen beroepspoliticus, al had hij wèl specialiteiten.
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Dat wil zeggen, mijn vader, geboren in 1884, had politiek gesproken een late roeping,
want hij is maar actief in het politieke bedrijf getreden in 1936, toen hij 52 jaar was.
Hij is trouwens ook laat getrouwd, nl. in 1918. Onmiddellijk nadat mijn vader in het
Parlement is gekomen, heeft hij daar een grote activiteit aan de dag gelegd. Hij was
vertegenwoordiger van de partij van de liberale Vlamingen, was een groot verdediger
van het officieel onderwijs en heeft, van bij de aanvang van zijn mandaat, datgene
wat hij vroeger had voorbereid in wetsvoorstellen omgezet. Zo is er het wetsvoorstel
gekomen dat later de wet is geworden van 17 juni 1937, d.w.z. één jaar na zijn intrede
in de Senaat, de wet waardoor de kosten van nieuwbouw, onderhoud en didactisch
materiaal voor het middelbaar onderwijs ten laste van de Staat werden gelegd. De
situatie was vroeger zo dat de gemeenten waar een instelling voor middelbaar
onderwijs gevestigd was, die kosten moesten betalen. Maar vele gemeenten waren
niet erg ingenomen met het officieel onderwijs, derwijze dat verscheidene van die
gebouwen verwaarloosd werden, ja verloederden. Mijn vader heeft dan zijn
wetsvoorstel ingediend om die bedoelde kosten over te dragen aan de Staat, hetgeen
de logica zelf is. Ja, de geschiedenis van het ei van Columbus moet nu en dan eens
herhaald worden. Ik beschouw dat als een belangrijke wetgeving en ik geloof zelfs
dat men mag zeggen dat het initiatief van mijn vader beschouwd mag worden als
een soort voorloper van het latere schoolpact, dat in 1958 tot stand gekomen is.
Immers, ter gelegenheid van het aannemen van het wetsvoorstel, door mijn vader
ten bate van het Officieel Onderwijs ingediend, moest er reeds een compromis worden
gesloten met de vertegenwoordigers van het Vrij Onderwijs. Toen zijn er drie wetten
goedgekeurd: de wet-Vanderpoorten, de wet-Missiaen, die betrekking had op het
Lager Rijksonderwijs - de heer Missiaen was een socialistisch senator uit
West-Vlaanderen - en de wet-Marck, die betrekking had op de pensioenregeling van
de mensen uit het Vrij Onderwijs - de heer Marck was volksvertegenwoordiger van
de christen-democraten te Antwerpen.
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Dus dat was toen reeds een garve, een bundel van wetgevingen die betrekking had
op de verschillende onderwijsnetten.
Uw vader was de promotor van de turnbeweging in deze streek. U doet ook aan
sport?
Ikzelf heb mij, helaas, minder met de turnbeweging beziggehouden. Ik heb wel
gepoogd een actief sportbeoefenaar te zijn in mijn leven, met een zeer klein succes
overigens. Ik heb zowat aan alle ruiven geproefd. Ik heb een beetje voetbal gespeeld,
als amateur, en was altijd blij dat de wedstrijd gedaan was voor de verfrissing die
nadien, weze het al dan niet in alcoholische vorm, werd aangeboden. Ik heb een
beetje ijshockey gespeeld, maar ook met gering succes. Ik heb mij ook eens... Ja, ik
had een grote bewondering voor de toenmalige wielrenners in Vlaanderen en in
België, zodat ik mij ook eens met de wielrennerij heb beziggehouden. Maar ook dat
is geen succes geworden. Mijn eerste koers was een absolute flop. Mijn broer was
mijn verzorger en bij elke ronde, telkens als ik hem moest passeren, gaf hij mij een
drinkbus; Ik dacht dat er zuiver water in zat, maar het was een alcoholische drank,
met het gevolg dat ik op zeker ogenblik in tegenovergestelde richting aan het rijden
was. Nadien heb ik mij meer beziggehouden met het voetbal, voornamelijk als
supporter. Trouwens, in de voetbalwereld zijn er supporters nodig. Ik ben lid geweest
van het hoofdbestuur van de Lierse Sportkring. Nu ben ik erevoorzitter van de Lierse
Sportvereniging, de ‘Lierse’. Dat is een vereniging die hier in de stad zeer veel nuttig
werk heeft verricht, vooral wat de vrijetijdsbesteding van de jeugd betreft, en die in
de voetbalgeschiedenis van België een naam en een faam heeft die hier nog geregeld
worden bezongen. Ik moet daarover natuurlijk niet verder uitweiden.
Ik had eigenlijk verwacht dat u toch ook iets zou zeggen over uw liefde voor paarden.

Joos Florquin, Ten huize van... 15

258
Ja, het paardrijden is eigenlijk het enige wat ik nu nog actief doe. Dat stamt al uit
mijn jeugd, omdat we hier destijds te midden van kleine landbouwers woonden, die
gevestigd waren op de Vierbunder. Toen kwamen er nog paarden bij te pas. Op zeker
ogenblik heb ik mezelf een paard aangeschaft. Dat eerste paard heb ik ongeveer 15
jaar bereden, maar het is helaas eens in een konijnehol getrapt, in een duin te Knokke.
Het heeft daarbij een zodanig letsel opgelopen dat het niet meer berijdbaar was. In
plaats van dat paard te laten verkommeren en zijn oude en gehandicapte dag te laten
slijten in de weide, heb ik het verkocht om het te laten slachten. Wel heb ik een bewijs
geëist van de koper dat het inderdaad geslacht zou worden. Nadien is er dan een
ander paard gekomen, en nu ben ik nog altijd hetgeen men noemt een ruiter, maar
wel bescheiden en als liefhebber, voornamelijk aan de kust.
Dat is dus duidelijk uw lievelingssport. - Uw vader heeft een belangrijke rol gespeeld
in uw leven. Ik heb zo de indruk dat hij een boegbeeld voor u is, als ik dat woord uit
de scheepvaart mag gebruiken.
Dat is zo. Ik heb mijn vader maar gekend tot mijn zeventiende jaar. Hij is minister
van Openbare Werken geweest in de regering-Pierlot, die gevormd werd in april
1939. In September van datzelfde jaar werd die regering uitgebreid ingevolge de
oorlogsomstandigheden in Europa. Men wilde in België een nationale regering
vormen, bestaande uit katholieken, liberalen en socialisten. In januari 1940 is mijn
vader minister van Binnenlandse Zaken geworden, in opvolging van zijn partijgenoot,
de heer Albert Devèze. Toen de oorlog uitbrak, op 10 mei 1940, lag mijn vader in
een kliniek te Antwerpen, omdat hij enkele dagen voordien was gèopereerd wegens
een galsteen. Ik heb hem in de morgen van 10 mei in dat ziekenhuis opgehaald en
wij zijn rechtstreeks naar Brussel gereden, waar hij onmiddellijk de leiding van zijn
departement opnieuw op zich heeft genomen.
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Mijn vader is dan, na de 18-daagse veldtocht, samen met eerste-minister Pierlot, met
minister Spaak en met generaal Denis, bij het historisch onderhoud met koning
Leopold III in Wijnendale aanwezig geweest. Na het verder oprukken van de Duitse
legers is de regering uitgeweken naar Frankrijk en heeft een tijd te Parijs verbleven.
De ontwikkeling van de oorlogsomstandigheden heeft meegebracht dat de regering,
in de volledige verwarring die toen heerste, zich heeft teruggetrokken in Vichy. Het
was in augustus 1940 dat ik mijn vader het laatst heb gezien. Mijn moeder, mijn
zuster, mijn broer en ik zijn terug naar België gekomen. Mijn vader is aanvankelijk
te Vichy gebleven en heeft zich dan teruggetrokken op een buitengoed bij Grenoble,
te Pont-de-Claix in de Isère. Op dat buitengoed, dat Grand-Gallet heette, verbleef
hij samen met de ministers De Schryver, d'Aspremont-Linden en Matagne. Maar
ook dat nog vrije gedeelte van Frankrijk is daarna door de Duitsers bezet geworden.
In zijn hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken en ook van
Volksgezondheid - deze laatste portefeuille had hij overgenomen te Bordeaux, toen
minister Marcel-Henri Jaspar naar Engeland was uitgeweken - hield mijn vader zich
bezig met het lot van de Belgische vluchtelingen, op zeker ogenblik ook met diegenen
die via het onbezette deel van Frankrijk, over Spanje en Portugal, naar Engeland
wilden uitwijken. Dat is de Duitsers ter ore gekomen. Mijn vader werd aangehouden
op 3 januari 1943 en aanvankelijk opgesloten in de gevangenis van Fresnes bij Parijs.
Van daaruit werd hij overgebracht naar Oraniënburg, daarna naar Sachsenhausen en
op het einde van de oorlog naar Bergen-Belsen, het concentratiekamp waarvan men
beweerde dat het beter geschikt was voor mensen van een zekere ouderdom. Daar
is mijn vader overleden op 3 april 1945, d.w.z. tien dagen vóór de bevrijding van dat
gedeelte van het Duitse grondgebied.
Ik wil hier niet langer bij stil blijven staan, maar ik meen dat het oproepen van
deze feiten nodig was om u te laten begrijpen waarom ik mijn vader altijd heb
bewonderd en waarom ik met
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de grootste eerbied zijn handelingen, én in het politieke, én in het dagelijkse leven,
heb gadegeslagen en trachten te volgen. Hij was iemand die door zijn voorbeeld
werkelijk tot daden wekte en strekte. Ik geloof dat men mag stellen dat de politieke
loopbaan, die mijn vader in zeer dramatische omstandigheden is begonnen en ook
heeft beëindigd, op mij vanzelfsprekend een grote indruk heeft gemaakt. Te meer
daar hij tijdens zijn ballingschap nogal geregeld met ons in contact kon blijven door
het schrijven van brieven, die meestal overgesmokkeld moesten worden.
Het geheel van zijn levensopvatting aan de ene kant, en zijn gedragingen tijdens
de oorlog aan de andere kant, moest de ontvankelijke jongeman die ik toen was,
vanzelfsprekend diep beïnvloeden en stempelen voor het leven.
Het ligt voor de hand dat het tragische lot van uw vader, dat vreselijke lot, u sterk
heeft gemerkt, en die praktijken zijn ook niet te vergeven, laat staan te vergeten.
Onderhouden ze ook haatgevoelens?
Wanneer men onder haatgevoelens verstaat dat men aan anderen toewenst wat men
u heeft aangedaan, dan moet ik zeggen dat ik soortgelijke gevoelens niet ken. Maar
dat wil niet zeggen dat ik kan goedkeuren wat door bepaalde regimes in die periode
in Duitsland en in Italië is opgewekt. En dat wil zeker niet zeggen dat ik zou willen
vergoelijken wat diegenen die deze regimes hebben aangekleefd, hebben gedaan.
Maar betalen met dezelfde munt, daar heb ik nooit aan gedacht. Neen, ik geloof niet
dat ik ooit haatgevoelens heb gekoesterd.
In een artikel ‘Van Kamerleden en Senatoren’ in ‘De Standaard’ heeft Many Ruys
eens geschreven dat u als minister van Justitie met een bewonderenswaardige
sereniteit geantwoord hebt op een parlementaire vraag over amnestie.
Wel, ik heb inderdaad ter gelegenheid van de bespreking van één
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van de begrotingen van Justitie, die ik heb verdedigd voor het Parlement, mijn
antwoord op een vraag over amnestie als volgt geformuleerd: ‘Ik wil begrip opbrengen
voor de motieven die sommigen hebben aangespoord om bepaalde houdingen aan
te nemen. Ik wil de individuele dossiers grondig onderzoeken, maar ik vraag ook dat
iedereen begrip zou opbrengen voor datgene wat anderen onder onze landgenoten
hebben moeten ervaren en zijn tegengekomen, en voor de wrede wijze waarop zij
moreel en lijfelijk getroffen zijn geworden door de oorlogsomstandigheden. Dus,’
heb ik gezegd, ‘we moeten trachten dat te doen in volle sereniteit en met de bedoeling
andermans standpunten te begrijpen.’
Het is daarbij aansluitend dat ik later heb voorgesteld dat men zou overgaan tot
het opmaken van een inventaris van al de gevolgen van hetgeen men in ons land de
epuratie noemt. Want dat is een ingewikkelde zaak geworden door de verschillende
wetgevingen en door de verschillende departementen die met deze aangelegenheid
geconfronteerd zijn.
Ik heb vastgesteld dat men op bepaalde ogenblikken in het Parlement
wetsvoorstellen voor amnestie zonder voorbehoud heeft ingediend. Nochtans, dat
voorbehoud diende in elk geval te worden gemaakt, wilde men door amnestie niet
diegenen begunstigd zien worden die daden van gemeen recht hadden gesteld. Dus
wanneer men het geheel van die problematiek wilde aansnijden, moest men beginnen
met de inventaris te maken, en moest men de verschillende geledingen van het
probleem onderzoeken, opdat adequate beslissingen zouden kunnen worden getroffen.
En er moest in het Parlement betreffende die aangelegenheid vooral een consensus
tot stand komen, om na te gaan op welke manier men, zoveel jaren na de oorlog, een
oplossing zou kunnen vinden.
Ik ben opgevoed als jurist; ook wil ik de grote beginselen van het strafrecht
eerbiedigen. Op een bepaald ogenblik moet men maatregelen kunnen treffen om het
verleden in een nieuwe optiek te bekijken. Ik heb echter altijd onderlijnd dat men
dat op
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een behoedzame manier moet doen en wel derwijze dat men de gevoelens van anderen
niet kwetst.
Uw vader was een overtuigd Vlaming, maar zeker geen flamingant of een
Vlaams-nationalist. Hij verlangde voor Vlaanderen een volwaardige status, maar
binnen het Belgisch staatsverband. Dat is ook uw houding, geloof ik.
Vóór de oorlog publiceerde mijn vader nogal wat geschriften en monografieën over
de problemen die zich voordeden. Eén van de geschriften, dat mij altijd is bijgebleven,
was de neerslag van een voordracht die hij heeft gehouden voor het Willemsfonds
te Rupelmonde. Die voordracht was getiteld: Het zomert in Vlaanderen, en daarin
heeft mijn vader op klare en duidelijke wijze gesteld dat hij geen Vlaams-nationalist
was, maar dat hij erop stond dat in het Belgisch staatsverband de eigenheid van de
grote gemeenschappen tot uiting zou komen en erkend zou worden, zonder enig
voorbehoud. In de jaren 1936-'37-'38 had hij trouwens deelgenomen aan de
werkzaamheden van het Studiecentrum voor Hervorming van de Staat, dat was
opgericht, op particulier initiatief weliswaar, als v.z.w.o., onder het voorzitterschap
van wijlen René Marck, en waaraan vooraanstaande personen hebben meegewerkt,
o.m. Pierre Wigny, Lode Claes, Julius Hoste en nog anderen. In dat Studiecentrum
heeft men de vaststelling gedaan dat België een dualiteit kende van twee grote
gemeenschappen en dat die dualiteit in de staatsstructuur tot uiting moest komen.
Mijn vader was iemand die het bestaan en het voortbestaan van de Belgische natie
voorstond, maar hij ijverde ervoor dat de rechten van de nederlandstaligen en de
franstaligen, en vanzelfsprekend ook die van de Brusselaars, gevrijwaard zouden
worden, met wederzijdse eerbied, maar volledig.
Ik geloof dat u wel duidelijk in dezelfde lijn loopt, want in een geschreven portret
dat over u verscheen in de Franse krant ‘Le
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Monde’, waren de laatste regels: ‘Ce libéral lucide, plus belge que flamand’. Dat
onderschrijft u wel?
Wel, ik zou de comparatieve zin niet gebruiken, maar ik zou willen zeggen ‘even
Belg als Vlaming of omgekeerd’, want dat schijnt mij de neerslag te zijn van al wat
ik persoonlijk heb ervaren als een noodzakelijkheid en ook als een realiteit.
Wat betekent liberaal zijn eigenlijk voor u?
Liberalisme betekent voor mij dat wij eerst en vooral de zin voor vrijheid onder de
mensen moeten blijven cultiveren. Dat wil natuurlijk niet zeggen een absolute
‘permissive society’ voorstaan. Men heeft eens gezegd dat ‘la liberté est le droit
d'être discipline’. Dat betekent voor mij het vrijheidsbeleven voor iedereen, in de
hoogst mogelijke mate, sociaal, economisch, cultureel.
Anderzijds voel ik mij liberaal omdat één van de grondslagen van het liberalisme
de verdraagzaamheid is. Elke vorm van onverdraagzaamheid is een litteken in de
geest van diegene die onverdraagzaam is. Men moet de opvattingen van anderen,
zelfs indien ze op verre na niet met de eigen opvattingen overeenstemmen, kunnen
respecteren; men moet trachten ze te begrijpen, wat niet wil zeggen dat men ze moet
aankleven. Verder meen ik dat de vrije-markteconomie, de zin voor initiatief, het
aanvaarden van risico's, het trachten er telkens iets van te maken en aldus op
verschillende terreinen een zin te geven aan zijn leven, ook als één van de basissen
van het liberalisme dient te worden beschouwd. Ik meen ook dat in een levende
maatschappij de sociale gerechtigheid, die solidariteit veronderstelt onder de
verschillende geledingen van de bevolking, één van de liberale beginselen is die
werden aangekleefd door mijn vader, en die ik ook van hem heb overgenomen.
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*
De eet-, zit- en televisiekamer vorraen in dit huis één vertrek, het is eigenlijk de
leefkamer van het gezin. Het mooiste dat hier hangt, is een schilderij waarop Felix
Timmermans Boer Wortel uit Boerenpsalm in kleur heeft gezet. Verder bezit de
gastheer nog een bloemstuk van Floris Jespers en twee lithografieën van Magritte.
Typisch voor Lier is het Spuihuis, dat ter hoogte van de samenvloeiing van de Grote
en de Kleine Nete staat; Theo Verstreken, vader van Frans, bracht het in beeld. Uit
het atelier van Gaspard de Wit komt dit wandtapijt, een cadeau van mevrouw aan
haar man toen hij 25 jaar advocaat was. Een ander geschenk, maar dan van zijn
schoonvader, is dit gezicht op Venetië door de Lierse schilder Tilleux. Het porselein
op het buffet is van Sèvres. In een toonkast in een hoek staat een mooie verzameling
oud porselein, maar er ligt ook een collectie diverse eretekens die de gastheer als
minister heeft gekregen. Ook in de moderne leefkamer, die op de tuin uitziet, hangt
mooi schilderwerk waar de heer des huizes op gesteld is: een marine van Henri
Wolvens, een boot uit de Hollandse periode van Isidoor Opsomer, een pointillistisch
tuingezicht van Leon de Smet en een doek met perziken van Jacob Smits.
*
U studeert onder de oorlog rechten in Gent. Na vier jaar stage, die u doelbewust in
Brussel doet om uw Frans bij te spijkeren, vestigt u zich als advocaat te Lier. Bent
u advocaat geworden om in de politiek te gaan?
Nee, ik geloof dat het ene onafhankelijk staat van het andere. Vroeger beslisten de
ouders meestal wat de kinderen zouden studeren. In die manier van handelen is nu
wel een evolutie gekomen. Mijn ouders meenden dat het nuttig was dat ik doctor in
de rechten zou worden, omdat de rechten toch een spring-

Joos Florquin, Ten huize van... 15

265
plank zijn naar vele mogelijkheden: de balie, de magistratuur, het adviseurschap in
particuliere ondernemingen, enz. Maar ik geloof dat ik eigenlijk advocaat ben
geworden omdat ik het al een plezierig en interessant beroep vond nog vóór ik het
zelf had beoefend. Ik had natuurlijk Ernest Staas gelezen, zoals elke Lierenaar en
zoals veel mensen in Vlaanderen, en ik had ook de geschriften gelezen van Bordewijk,
de Nederlandse advocaat die zo gevat over dat beroep geschreven heeft. Naderhand
heb ik ondervonden dat men in de advocatuur iets kan doen om de mensen hun pijnen
en smarten te stillen. Want het is zo: iemand die in een procedure betrokken is, het
weze strafrechtelijk of burgerlijk, wordt door een zekere paniek bevangen. Hij kent
heel dit instituut, dat men het gerecht noemt, niet. Hij staat daar met één of meer
tegenstrevers en komt bij de advocaat om zijn nood te zien lenigen. Ik heb altijd aan
de cliënten, die ik heb mogen ontvangen, de nodige tijd gegund om hun kalmte te
herwinnen en ook hun vertrouwen. Ik geloof dat dit een grote morele voldoening is
bij de uitoefening van dat beroep. Gedurende heel mijn praktijk heb ik dat kunnen
ervaren.
U kwam via de Provincie in de politiek terecht. Dan is de Kamer gekomen en daarna
de Senaat. Waarmee kreeg u eerst te maken?
In 1961 was ik kandidaat op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In het Parlement tracht men zijn politieke idealen, zijn politieke zienswijze te
verwerkelijken. Mijn eerste tussenkomst na anderhalf jaar stilzwijgen - want ik vind
het voor een jong parlementariër voorzichtig eerst een beetje te zwijgen, te kijken
en te luisteren - hield verband met het zogeheten taalontwerp van de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken Gilson in de regering-Lefèvre-Spaak. Dit ontwerp
had betrekking op hetgeen men noemde de vastlegging van de taalgrens en de
aanpassing van de administratieve grenzen aan die taalgrens, en door het feit van de
vastlegging van de taalgrens, de afschaffing van de talentelling die vroeger als acces-
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sorium bestond bij de algemene volkstelling. Het was een belangrijk ontwerp waarover
zeer heftig werd gediscussieerd. Uiteindelijk zijn wij in de Commissie van
Binnenlandse Zaken van de Kamer akkoord geraakt, nederlandstaligen en franstaligen,
Walen en Vlamingen, over het tracé van die taalgrens en over de taalgrensgemeenten,
die ieder bij een taalgebied werden gevoegd. Ik herinner mij dat minister Gilson, na
het goedkeuren van dat ontwerp in de Commissie van Binnenlandse Zaken en toen
hij had vastgesteld dat het eenparig was gebeurd, triomfantelijk zegde ‘que c'était
un vote historique’.
Later heeft men in de openbare zitting van de Kamer de zaak opnieuw
bediscussieerd en sommige punten werden andermaal voorwerp van betwisting.
Nadien werd hierover ook in de Senaat heftig gediscussieerd. Eén van de grote
knelpunten was het overhevelen van de zes Voergemeenten van Luik naar Limburg.
Ik heb toen in de Commissie van Binnenlandse Zaken het amendement ingediend
tot overheveling van de Voerstreek, een amendement waarin eerst niet voorzien was
en waarvan in de oorspronkelijke tekst geen sprake was. Ik heb dat amendement
ingediend na ruggespraak met de verslaggever van die wet, die Jan Verroken was,
trouwens iemand die de materie uitzonderlijk goed kende en nog kent, en die dus op
dat gebied als een autoriteit, als een expert moet worden beschouwd. Dat amendement
heeft toen heel wat deining veroorzaakt, zowel in mijn partij als in het Parlement.
Maar uiteindelijk is die taalgrens vastgelegd en is de talentelling afgeschaft na akkoord
van Kamer en Senaat. Zo is dan de wet van 3 november 1962 ontstaan.
Ik weet niet of de naam van het Liberaal Vlaams Verbond al is gevallen, maar dan
wordt het hoog tijd dat wij erover spreken. U bent vele jaren voorzitter geweest van
dit Verbond. Het is eigenlijk een pressiegroep.
Het Liberaal Vlaams Verbond werd opgericht in 1913. De Vlaamse liberalen in de
toenmalige Liberale Partij vonden dat zij
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zich moesten groeperen, en bijgevolg hebben vertegenwoordigers uit de verschillende
Vlaamse provincies beslist het L.V.V. op te richten. Na de periode van de oorlog
1914-1918, toen er op dat gebied natuurlijk geen activiteit was, is dat Verbond één
van de belangrijkste drukkingsgroepen in de Liberale Partij geworden.
In 1957 ben ik voorzitter geworden van het Liberaal Vlaams Verbond, in opvolging
van wijlen Victor Sabbe, die van 1946 tot 1957 voorzitter was geweest maar die zeer
jong is gestorven. Toen ik het voorzitterschap heb aanvaard, was ik in het L.V.V.
omringd door een aantal mensen die vroeger in het Liberaal Vlaams Studentenverbond
actief waren geweest, zoals Albert Maertens, de huidige directeur-generaal van Het
Laatste Nieuws, Frans Grootjans, Karel Poma en verder een reeks vrienden die
werkzaam waren bij Het Laatste Nieuws, zoals Piet van Brabant, Siaens, Adams,
Verbist e.a. Wij hebben van het Liberaal Vlaams Verbond een organisme gemaakt
dat een groot dynamisme aan de dag heeft gelegd door het houden van studiedagen,
landdagen en colloquia, door het wijden van besprekingen en studies aan allerlei
problemen die toen aan de orde waren, o.m. de Vlaams-Waalse verhoudingen, de
onderwijsproblematiek, de hervorming van de instellingen. Hieruit zijn rapporten
ontstaan die later nog veel diensten hebben bewezen.
Indien u mij zou vragen wat de aangenaamste ervaring is geweest in het geheel
van mijn politieke loopbaan, dan zou ik zeggen dat het de periode was gedurende
dewelke ik het voorzitterschap van het Liberaal Vlaams Verbond mocht uitoefenen,
omdat ik daar die gezonde Vlaams-liberale en sociaal gerichte geest heb gevonden
die altijd een stempel heeft gedrukt op mijn gedragingen in het politieke leven.
Ik denk dat ik mag zeggen dat het Liberaal Vlaams Verbond een sterk merk heeft
gegeven aan de partij, aan de P.V.V.
Wel, ik geloof te mogen stellen dat men de oprichting van de
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P.V.V. als autonome partij niet zou hebben meegemaakt zonder het Liberaal Vlaams
Verbond. De Vlaamse P.V.V. is in 1971 als het ware logischerwijze gegroeid uit het
Liberaal Vlaams Verbond. Dat hadden wij reeds voorzien ter gelegenheid van de
viering van het vijftigjarig bestaan van het L.V.V. in 1963 te Gent, in de aula van de
universiteit, toen een ontleding werd gemaakt van de situatie op dat ogenblik. Toen
werd er reeds gesteld dat, indien er in de partij een Vlaamse vleugel zou komen, die
vleugel door het L.V.V. zou worden gevormd. Dat is later ook zo gebleken, want
diegenen die de Vlaamse P.V.V. hebben opgericht, waren allen leden van het Liberaal
Vlaams Verbond. Wat meer is, toen onze generatie voor het eerst deelgenomen heeft
aan regeringsverantwoordelijkheid, waren de vier Vlaamse ministers, die in 1966 in
de regering werden opgenomen, allen leden van het Liberaal Vlaams Verbond.
In 1966, u bent dan 44 jaar, wordt u voor het eerst minister, en wel minister van
Binnenlandse Zaken. Wat is het belangrijkste dat u daar te doen kreeg?
Ik ben de 19de maart 1966 minister van Binnenlandse Zaken geworden in de
regering-Vanden Boeynants-De Clercq. Het eerste wat toen gedaan moest worden,
was de oprichting van de Nationale Commissie voor de Verbetering van de
Betrekkingen tussen de Belgische Taalgemeenschappen, een commissie met een
bijzonder lange naam. Het ontwerp hiertoe was voorbereid geworden door mijn
geachte en gewaardeerde voorganger op Binnenlandse Zaken, nl. minister Vranckx.
Die commissie werd aanvankelijk de commissie-Vranckx genoemd. Later, toen de
heer Paul Meyers voorzitter is geworden, sprak men van de commissie-Meyers.
Tenslotte noemde men ze ook de commissie-Vanderpoorten, maar dan voornamelijk
op het ogenblik dat het hele opzet mislukt was, d.w.z. mislukt wegens de politieke
omstandigheden.
Er is in die commissie evenwel zeer goed werk verricht. Het is
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daar dat ik de zogeheten uitvoeringsbesluiten van de taalwetten ben gaan verdedigen
en uitleggen, samen met mijn collega's Grootjans en Toussaint, die op Nationale
Opvoeding zaten.
Wat waren nu die uitvoeringsbesluiten? Om de taalwetten die in de jaren
1961-'62-'63 waren aangenomen volledig operationeel te maken, moeten er door de
Uitvoerende Macht uitvoeringsbesluiten getroffen worden. Voor het departement
van Binnenlandse Zaken waren dat er 12 of 14; zo waren er ook enkele voor Nationale
Opvoeding. Die uitvoeringsbesluiten hebben heel wat stof doen opwaaien, omdat de
franstaligen er zich tegen verzetten; ze hadden liever dat ze achterwege bleven. Toch
was er voldoende aandrang bij sommige politieke fracties om de taalwetten te
verwezenlijken. Ik heb die taalwetten dan uitgevaardigd nadat ze voorafgaandelijk
in de commissie-Meyers waren behandeld. Sedertdien zijn de taalwetten honderd
ten honderd operationeel geworden, alleszins wat het departement van Binnenlandse
Zaken betreft. In andere departementen is men enigszins achterop gebleven. Maar
voor mij was dat een belangrijke opdracht.
Verder werd ik op het departement van Binnenlandse Zaken geconfronteerd met
alles wat dit departement eigen is. Ik moet zeggen dat ik daar een nogal pijnlijke
periode beleefd heb, want in die tijd gebeurde er om de maand een ramp. Het begon
met de instorting van de brug over het Albertkanaal te Pulle, op de autoweg
Antwerpen-Luik gelegen. Nadien was er de tragische brand in de Innovation te
Brussel, met meer dan 200 doden. En dan was er in Martelange die vrachtwagen,
geladen met een ontvlambaar produkt, die in brand vloog. Die laatste twee rampen
zijn dan aanleiding geweest tot het treffen van veiligheidsmaatregelen in de
warenhuizen en in dans- en feestzalen.
Laten wij nog even terugkomen op de uitvoeringsbesluiten van de taalwetten; dat is
nu alweer een tiental jaren geleden. Waar staan we nu na Egmont en na Stuyvenberg?
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Persoonlijk heb ik heel die geschiedenis meegemaakt, in 1961 als parlementslid, en
vroeger, weze het onrechtstreeks, als medewerker van het Harmel-centrum.
Ik heb altijd gemeend dat de taalwetten een noodzakelijkheid waren, wegens de
dualiteit van de Belgische bevolking en om de eigenheid van de twee gemeenschappen
te vrijwaren en te beschermen.
De onlangs getroffen beslissingen in verband met de communautaire betrekkingen,
waardoor opnieuw een reeks faciliteiten - want ik kan dat niet anders uitleggen zouden worden verleend aan de franstaligen in het randgebied, o.m. in de zes
faciliteitengemeenten en in de zogeheten Egmontgemeenten, lijken mij in strijd te
zijn met al hetgeen we vroeger hebben gedaan en bereikt. Toen België werd opgericht
als onafhankelijke staat, was de enige officiële taal het Frans. Decennium na
decennium heeft men er voor moeten strijden om het Nederlands een gelijkwaardige
positie te geven in ons land en ook als officiële taal erkenning te zien krijgen. Ik wil
even herinneren aan de pogingen die reeds in 1857 werden gedaan om, inzake
onderwijs, bestuur en gerecht, het Vlaams naast het Frans te erkennen; veel later, in
1932, zijn dan belangrijke wetten gekomen; in 1961 hebben wij nieuwe taalwetten
gekregen waarvan ik al gewag heb gemaakt. De Vlamingen hebben zich hiervoor
duchtig moeten inspannen en hebben moeten doorzetten om die gelijkheid, die
gelijkwaardigheid van de twee talen binnen het Belgisch staatsverband, tot stand te
brengen.
En nu wil men door die akkoorden van Egmont en Stuyvenberg een systeem in
het leven roepen waarbij o.a. in de zes randgemeenten de franstalige
gemeenschapsraad bevoegdheid zou krijgen over gebieden die men als Vlaamse
gemeenten erkent, en waarbij ook ruime bevoegdheid aan de franstalige
cultuurcommissie zou worden gegeven. Men wil in die zes faciliteitengemeenten
gemeenschapscommissies oprichten, die zouden moeten worden aangeduid door
verkiezingen op gesplitste lijsten. Ter gelegenheid van de onderhandelingen op
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Stuyvenberg, heeft men zich bereid verklaard ook op onderwijsgebied nog faciliteiten
toe te staan aan de franstalige Brusselaars alleen, niet aan de Walen. Franstalige
Brusselaars zouden over bepaalde gerechtelijke, fiscale en administratieve faciliteiten
beschikken; ze zouden hun stemrecht behouden in de gemeente waar ze wettelijk
gedomicilieerd zijn, en daarenboven stemrecht krijgen in de gemeente waar ze een
fictief domicilie zouden krijgen.
Men moet mij eens uitleggen hoe het geheel van die beslissingen samen te brengen
is met al de inspanningen die voordien gedaan werden om in België de twee
gemeenschappen vredig, maar met gelijke rechten, te laten samenwonen. En dan
spreek ik nog niet van het grote knelpunt dat Brussel is, die 19 gemeenten van de
agglomeratie waarvan men nu én een subgewest, én een gewest, én een provincie
zou willen maken, met wat weet ik al voor structuren. Ik heb onlangs door de
eerste-minister zelf horen verklaren dat hij de indruk had dat de Vlaamse
onderhandelaars van strategie waren veranderd wat Brussel betreft, en dat de
mogelijkheid bestond dat men, voortgaande op de ingeslagen weg, Brussel vroeg of
laat voor de Vlamingen verloren zou laten gaan. Dan wanneer Brussel toch de
hoofdstad is van België, waar zowel nederlandstaligen als franstaligen, naar het mij
voorkomt, volledig aan hun trekken moeten kunnen komen.
Toen ik minister van Binnenlandse Zaken was, heb ik mij telkens opnieuw moeten
inspannen om de interpellaties te beantwoorden van diegenen die beweerden dat de
taalwetten van 1961-1962 en vroeger niet veel te betekenen hebben, hoewel men
dan aan de andere kant weer zegt dat er niet aan getornd mag worden. Daar zit een
tegenstrijdigheid in die ik niet kan begrijpen. Persoonlijk durf ik stellen dat het een
vernedering is voor al diegenen die zich in het verleden hebben ingespannen om
datgene te bereiken waartoe wij nu gekomen zijn, en dat hetgeen men nu doet, een
aanslag is op hetgeen zo moeizaam werd verworven. Als ik de commentaren lees
over het geheel van die uitgewerkte nieuwe structuren en maatregelen, dan stel ik
vast
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dat de franstalige pers bijna juicht over de oplossing die men heeft gevonden. Ik zal
niet zeggen dat het om kreten van triomfalisme gaat, maar het begint er toch zeer
goed op te gelijken.
Zou het feit dat u in de oppositie staat, uw oordeel niet beïnvloeden?
In 1961, toen wij de taalwetten mee hebben goedgekeurd, zaten wij ook in de
oppositie, en in 1968-1970, toen eerste-minister Eyskens en de heer Tindemans, als
minister van de Communautaire Betrekkingen, de grondwetsherziening er door
hebben gekregen, beschikten de toenmalige regeringspartijen niet over de 2/3
meerderhied. Maar zoals zij hadden meegewerkt aan het tot stand komen van de
taalwetten van 1961-1962, hebben de liberale Vlamingen dat gedaan ter gelegenheid
van de grondwetsherziening. En wél omdat in die grondwetsherziening precies die
beginselen waren ingeschreven die aan de Vlamingen welbepaalde garanties gaven.
Het ging om het erkennen van de gemeenschappen, het inschrijven van de
taalgebieden, die maar gewijzigd konden worden in hun grenzen, wanneer de
gekwalificeerde meerderheid zou worden verworven, d.w.z. de helft in elke taalgroep
en 2/3 in het geheel van het Parlement. Wij hebben aan die grondwetsherziening
meegewerkt om de culturele autonomie, waarover sedert 1937 gesproken werd,
erdoor te krijgen. In het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat sprak men
reeds over de noodzakelijkheid in België de culturele autonomie tot stand te brengen,
en alle vlaamsgezinden gingen daarover akkoord. Voor de vrijzinnigen was er echter
een voorwaarde. Zij vroegen waarborgen voor de ideologische en filosofische
minderheden. Welnu, die waarborgen zijn er gekomen door het inschrijven van het
artikel 6bis in de Grondwet, waarbij men elke discriminatie vanuit filosofisch of
godsdienstig standpunt door het goedkeuren van de wet op de filosofische
minderheden en door het instellen van het cultuurpact wilde voorkomen.
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Als ik nu het geheel overzie van al de maatregelen die bij de grondwetsherziening
van 1968-1970 zijn getroffen, dan meen ik te mogen zeggen dat er een belangrijke
stap vooruit werd gezet. Zoals alle menselijk werk is dat geheel natuurlijk nog voor
verbetering vatbaar.
Overigens geloof ik van mezelf te mogen zeggen dat ik een gematigd man ben.
Ik ben nooit een scherpslijper geweest, noch op taalgebied, noch op enig ander gebied.
Ik heb nooit deelgenomen aan manifestaties zoals marsen op Brussel of
IJzerbedevaarten of bijeenkomsten van het Algemeen Nederlands Zangverbond en
noem maar op. Maar ik heb mij toch altijd ingespannen om de Vlaamse eigenheid
in België recht te laten wedervaren en gaaf te houden. Ik geloof dat men bij het sluiten
van de Egmont- en Stuyvenbergovereenkomsten belangrijke imperatieven van de
Vlaamse Beweging uit het oog heeft verloren. Ik kan niet anders dan dat geheel
interpreteren als de uiting van een drang van bepaalde politieke partijen om in
bepaalde gewesten bepaalde machten te verwerven. Dat leid ik af uit de kippedriftige
manier waarop de voorstanders van de Egmontovereenkomsten die hele zaak nu
willen verdedigen, en dan meestal nog met argumenten die moeilijk vatbaar zijn voor
tegenspraak, heel eenvoudig omdat men ons geen klare en duidelijke teksten wil of
kan voorleggen.
Mijnheer Vanderpoorten, u bent niet alleen de zoon van een bekend vader, u bent
zelf ook vader van een dochter die in de actualiteit heeft gestaan. In 1972, het is nu
alweer zes jaar geleden, publiceerde uw dochter Marleen, onder de schuilnaam
Marleen Porta, een autobiografisch verhaal, dat toen enig stof deed opwaaien. Het
boek, dat nogal anti-bourgeois gericht was en ook anarchistische tendensen vertoonde,
spaarde de familiale privacy niet. Het is bekend dat het u in die tijd geraakt heeft.
Het is een delicate zaak en u zou ze uit de weg kunnen gaan maar, wellicht, met de
afstand, is er toch over te spreken.
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Wel ja, toen mijn tweede dochter 17 à 18 jaar was, heeft ze mij op een zeker ogenblik
gezegd: ‘Ik heb een boek geschreven en ik zou dat willen publiceren.’ Ik antwoordde
dat ik erop stond het eerst te mogen lezen, hetgeen ik dan heb gedaan. En inderdaad,
de inhoud was nogal aan de permissieve kant. Ik heb aan enkele vrienden raad
gevraagd en uiteindelijk heb ik erin toegestemd een overeenkomst te sluiten met de
uitgever, want mijn dochter was minderjarig en had dus mijn toestemming nodig.
In het begin kwam die hele zaak op een voor mij pijnlijke manier over, maar bij
nadere overweging heb ik respect gevoeld voor de vrijmoedige wijze waarop een
jong meisje haar situatie, haar verlangens, haar zorg en haar kommer uit de doeken
heeft gedaan. Later heb ik ervaren dat vele ouders, na de publikatie van dat boek, bij
ons gekomen zijn om van gedachten te wisselen over de problematiek die mijn
dochter in haar boek behandeld had. Ik heb toen ingezien dat ik een zekere evolutie
niet genoeg had gevolgd. Ook heb ik mezelf op dat ogenblik opgelegd meer aandacht
te schenken aan de situatie van de jongeren. Dat is de eerste verdienste die ik aan
het boek van mijn dochter toeschrijf.
Dan is gebleken dat het boek een zeker succes kende, vermits er twee uitgaven
gekomen zijn. En indien er geen derde verschenen is, ligt dat waarschijnlijk aan de
omstandigheid dat de uitgever er onderdoor gegaan is. Nu is mijn dochter gehuwd,
ze heeft twee kinderen en staat in het onderwijs. Ik geloof dat zij een volledig open
visie behouden heeft op mens en maatschappij.
In u is uw vader te herkennen. Herkent u zich ook in uw dochter?
Ik geloof het wel. Vooral in haar vrijmoedigheid, haar openhartigheid en in de manier
waarop zij die hele geschiedenis heeft beleefd, meen ik mijzelf te herkennen. Ik ben
geboren onder het teken van de Maagd, mijn dochter onder dat van de Leeuw, het
beeld dat de Maagd juist voorafgaat. U weet dat men in de astrologie verbanden legt
tussen de verschillende tekens. Ik stel in ieder geval vast dat, wat mijn dochter en
mijzelf betreft,
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hiervan een en ander tot uiting is gekomen.
Hecht u belang aan de astrologie?
Wat zou ik zeggen...? Ik weet b.v. dat ik bij mezelf al vaak de kenmerken heb
waargenomen van het dierenriemteken waaronder ik geboren ben, zoals die ook in
de ‘abstract’ geschreven werken daarover worden aangegeven. Trouwens, ik ben
niet de enige die daarin gelooft. Karel Jonckheere heeft een boek geschreven, Een
hart onder de Dierenriem, waarin hij, aan de hand van vele gegevens over
verschillende auteurs, hun werk heeft geëxpliciteerd en ook hun karakter heeft
uitgelegd; dat alles in het kader van hun dierenriemteken. Men moet daar niet meer
belang aan hechten dan nodig is, maar ik geloof toch dat het de moeite waard is zich
daarover eens te bezinnen.
*
Mevrouw Vanderpoorten, is het prettig de vrouw te zijn van een politicus?
Toen ik met Herman Vanderpoorten huwde, wist ik dat ik midden in de politiek zou
terechtkomen. Ik gaf mij daar zeer goed rekenschap van en ik heb altijd mijn best
gedaan om mijn man zo volledig mogelijk te steunen. De vrouw van een politicus
zijn, wil zeggen uw echtgenoot delen met de politiek, wat niet altijd prettig is en
zeker niet gemakkelijk. Maar er zijn ook mooie dagen die men, dank zij de politiek,
samen beleeft, en die maken dan weer veel goed.
Toen mijn man minister werd, voelde ik mij bijzonder gelukkig, omdat ik vond
dat die functie de bekroning was van zijn werk. Niemand weet beter dan ik hoe hard
mijn man in zijn leven heeft gewerkt. Vandaar dat gevoel van vreugde telkens als ik
zie dat zijn inspanningen bekroond worden. Ik heb in die periode van zijn
ministerschap wel moeten ervaren dat mijn
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kinderen hun vader erg misten. Er was toen zo weinig contact, en dat... gedurende
zeven jaar! Dat betreur ik wel erg.
Wat ziet u als het meest markante in uw man? Het mag natuurlijk positief zijn, maar
misschien kruidt u het een beetje en voegt u er iets ondeugends bij.
Wat ik vooral bewonder in mijn man, is zijn eerlijkheid en zijn verdraagzaamheid
in de politiek. Ikzelf ben zeer gesteld op eerlijkheid, en daarom treft mij dat zo, zeker
in de politiek. Spijtig genoeg heb ik meer dan eens moeten ervaren dat, juist door
zijn eerlijkheid en zijn verdraagzaamheid, aan mijn man de erkenning onthouden
werd waarop hij in het politieke leven recht had. Dat heeft mij soms pijn gedaan.
Verder mag ik zeggen dat mijn man zachtaardig is en zeer gevoelig. Dat klinkt
misschien nogal verrassend, omdat men doorgaans de indruk heeft dat hij eerder
streng en teruggetrokken is. Maar wie hem beter leert kennen, verandert geleidelijk
van mening. Een andere trek van zijn karakter komt hierop neer dat wanneer hij
problemen heeft, hij die voor zichzelf houdt, en dan wordt hij de ‘eenzame man’
over wie zijn dochter in haar boek schrijft.
Over dat boek van uw dochter gesproken, hoe is dat bij u overgekomen?
Ik ben wel een beetje geschrokken bij de lectuur, maar tenslotte vond ik het niet zo
erg. Onlangs heb ik Dag Leven herlezen en ik moet zeggen dat ik het als een goed
boek beschouw. Ik zou willen dat Marleen nog veel boeken zou schrjven.
*
Mijnheer Vanderpoorten, het leven is niet altijd mild geweest voor u, maar u hebt
toch ook voldoening gehad.
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Ja, ik heb voldoening gehad. Ik heb het lichtend voorbeeld van mijn vader gekend.
Al wat ik graag deed, heb ik gedaan. Ik ben een man van de hoop. ‘Espérer, c'est
agir’. Ik geloof in de zin van het leven. Ik ben geen nihilist. Ik ben een man van de
gulden middenweg, omdat mijn ervaring mij heeft geleerd dat de extreme oplossingen
nooit kunnen gedijen en nooit goede oplossingen zijn. Ook heb ik kunnen bijdragen
tot het geluk van zekere mensen, waaruit veel van mijn eigen geluk is voortgesproten.
Maar dan rijst de vraag: ‘Wat is eigenlijk geluk?’
Uitzending: 10 februari 1978.
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Prof. dr. Hendrik Fayat
Aarlenstraat 51 A, 1040 Brussel
Wie de naam Hendrik Fayat hoort uitspreken, denkt aan de Vlamingen in Brussel.
Bent u een authentiek Brusselse Vlaming?
Ik ben een echte Brusselaar. Ik ben geboren in een wijk van Brussel, Klein Molenbeek,
vroeger een deel van Sint-Jans-Molenbeek, in 1922 bij Brussel gevoegd. Dat was de
wijk aan de Antwerpse steenweg, tussen de Zenne en de Vaart en die nu bijna volledig
is verdwenen. Vóór 1914 en ook nog na 1918 was dat een van de levendigste wijken
van Brussel met kermissen, optochten, fanfares, dansavonden, drukbezochte cafés.
Maar u draagt een Franse naam!
Zou Florquin daar iets op aan te merken hebben?
Geen haar op mijn hoofd zou daaraan durven denken. Ik maakte een nuchtere
constatering.
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Wel, ik heb een vierde Waals bloed in mijn aderen. Mijn vader was een geboren
Brusselaar maar zijn vader was een Waal die uit het land van Namen kwam; zijn
moeder, dus mijn grootmoeder aan vaderszijde, was afkomstig uit Eppegem uit een
familie van melkboeren.
Maar u voelt zich volledig stadsmens.
Ik ben een echt Brussels ketje. Ik heb mijn eerste jeugd op straat doorgebracht, wat
geen probleem was want er was praktisch geen verkeer. Ik had thuis maar een kleine
kamer, maar ik voelde mij niet opgesloten omdat ik de hele straat had.
Daarnaast staat dat ik veel vakanties op een kleine boerderij heb doorgebracht en
wel op die van mijn grootouders aan moederszijde. Die woonden in Alveringem,
een typische gemeente van Bachten de Kupe, gelegen in het Veurne-Ambachtse, een
prachtige streek. Daar heb ik de arbeid op het land meegemaakt: ik heb het graan
gepikt, het in schoven gebonden en het mee helpen tassen in een mijt; ik kan dorsen
met de vlegel, ik heb de koe gemolken - in de Westhoek zegt men ‘gemelkt’ - en ik
heb met een rudimentaire molen bieten gemalen. Ik heb vaak eiers ‘geroofd’ wat
niet betekent gestolen, maar gezocht naar eieren die door kippen in hun drang naar
onafhankelijkheid op verloren plaatsen werden gelegd. Ik heb met Kerstmis het
varken zien en horen kelen. Ik weet dus wel wat boerenwerk is.
Hoe vond uw Brusselse vader een Westvlaamse vrouw?
Er waren drie kinderen op de boerderij. Moeder was de oudste en zoals dat in die
tijd ging, is ze naar de stad gaan dienen: zo heeft ze vader leren kennen. De jongste
zuster is op de hoeve gebleven om de ouders te helpen en de middelste is non
geworden in een klein klooster bij Poperinge, dat 't Vogeltje heette. Het behoorde
toe aan een minder bekende orde, namelijk de Paulinnen buiten de stad. Ze is daar
later moeder-overste geworden en
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heeft die gemeenschap kundig geleid. Ik heb met haar altijd de beste betrekkingen
onderhouden: toen ik minister werd, kwam het eerste gelukwenstelegram van tante
en ze deed het in naam van heel de kloostergemeenschap! Het kwam trouwens aan
samen met dat van Herman Teirlinck. Als ik bij tante op bezoek ging, nam ze me
altijd mee wandelen tot aan het einde van de kloosterakkers waar je een prachtig
gezicht hebt op de Vlaamse bergen: er zijn er zes, van de Kemmelberg links naar de
Katsberg rechts, en verder is er de Kasselberg, maar die kun je van op die plaats niet
zien.
Fayat Brussel, Alveringem Verschaeve. Hebt u hem daar gekend?
Verschaeve was daar toen onderpastoor. Hij deed zondags de mis om halfacht, de
pastoor deed ze om tien uur. Het was de tijd dat het ondenkbaar was dat iemand die
in het dorp verbleef niet naar de mis ging. Ik ging dus met grootvader gewoonlijk
mee naar de hoogmis om 10 uur. Maar soms gingen we om halfacht en dan konden
we daar een onwaarschijnlijke preek van Verschaeve horen, waarin zowel de
Hebreeuwse geschiedenis als de betekenis van de Griekse letter Tau werden
behandeld. Zijn sermoenen hadden altijd een sterk intellectuele inslag en gingen over
de hoofden van zijn parochianen heen.
Ik heb hem ook op de boerderij ontmoet als hij zijn huisbezoeken deed en ik ben
ook wel eens bij hem thuis geweest. Hij vroeg me toen of ik een boek wou lezen. Ja,
zei ik, maar het mag niet te kwezelachtig zijn. Zijn antwoord was: Van dat genre hou
ik ook niet! Ik heb toen van hem een verzenbundel van Goethe in leen gekregen
waarvan de titel was: Über allen Gipfeln. Verschaeve las de Nieuwe Rotterdamse
Courant en de oude kranten gaf hij aan grootmoeder. Ik heb daar heel wat in
gegrasduind en dat heeft me later nog gediend. Ik vermoed dat niet één mens in ons
land weet wie Lafcadio Hearn is. Hij is een Engels schrijver, op een Ionisch eiland
in 1850 geboren toen die archipel nog
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onder Brits protectoraat stond. Toen hij 19 jaar was, ging hij naar Amerika. In 1891
werd hij als dagbladcorrespondent naar Japan gezonden, trouwde daar met een Japanse
en liet zich onder de naam Jakoemse Koizoemi tot Japanner naturaliseren. Hij
doceerde Engelse literatuur aan de keizerlijke universiteit van Tokio en schreef heel
wat interessante werken over zijn tweede vaderland. De hier weinig bekende Lafcadio
Hearn heb ik leren kennen in de NRC's van Verschaeve!
Verschaeve was een veelzijdig kunstenaar. Als hij zich alleen met kunst bezig had
gehouden, zou hij zichzelf en anderen veel onheil bespaard hebben.
U bent dus geboren in Molenbeek. Voor hen die op preciesheid gesteld zijn, vermeld
ik dat het was op 28 juni 1908. U hebt natuurlijk vaker het befaamde lied van
Molenbeek gezongen.
‘Wijle zijn van Meulebeek en van de Marollen geen verveerd!’ Maar er is er een dat
ik nog beter ken. Wij hadden in augustus 1914 gedurende 24 uur de Duitsers in de
stad zien binnenrukken en defileren en die hadden met hun prachtige uitrusting grote
indruk gemaakt. De infanterieregimenten zongen toen veel het lied Gloria Victoria
en wij zongen dan mee:
‘Gloria Victoria
De keizer heeft de cholera
En hij is zo ziek
En hij heeft verdriet
De vuile deugeniet!’

De prettige humor van de straat. Als ik spreek van zingen is dat niet zo verwonderlijk
want u komt uit een muzikaal gezin.
Papa was inderdaad een bezeten musicus. Hij had overwegend door zelfstudie muziek
geleerd en had zich opgewerkt tot dirigent van volkse muziekverenigingen. Daarbij
heeft hij ook een
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bescheiden bijdrage geleverd als componist. Hij is 51 jaar muziekbestuurder geweest
van de socialistische fanfare De Broederliefde van Vilvoorde. Hij is dat geworden
door de tussenkomst van Jan Preckher, die dirigent was van de Brusselse fanfare
Royal Cercle Meyerbeer en aan vader gratis les had gegeven in notenleer en ook
enkele lessen in harmonie en compositie. De rest had vader dan op eigen houtje
geleerd.
Wat was het beroep van uw vader eigenlijk?
Aanvankelijk loopjongen bij de grote muziekinstrumentenfabriek Mahillon. Het is
trouwens daar dat hij de zin voor muziek te pakken kreeg. Later is hij boekhouder
geworden bij een verzekeringsmaatschappij.
Was de sfeer bij u thuis Vlaams? De titels van al de stukken die uw vader heeft
gecomponeerd, zijn in het Frans.
Papa is opgegroeid in een tijd dat al wat in en rond Brussel werd gedrukt, Frans was.
Ook in Vilvoorde waren vóór 1914 al de programma's van de concerten in het Frans.
Men kan zich dat nog moeilijk indenken maar dat was de werkelijkheid.
Welke krant las u thuis?
Le Peuple. Verder werd er thuis, zoals in zovele Brusselse gezinnen, afwisselend
Frans en Nederlands gesproken. De kleuterschool van de wijk van de Antwerpse
steenweg in de Nicolaïstraat heb ik in 't Vlaams gedaan. Ik had daar trouwens een
reputatie: ‘Rikske de babbelaar’, noemde mij de kleuteronderwijzeres. Het eerste
jaar van de lagere school heb ik nog in 't Nederlands gedaan en dan werd er geleidelijk
naar het Frans overgeschakeld. Wat me als Vlaming heeft gered, is het feit dat ik in
het atheneum van Brussel de Vlaamse afdeling heb gekozen. Waarom dat gebeurd
is, kan ik niet heel duidelijk meer ach-

Joos Florquin, Ten huize van... 15

283
terhalen. De eerste vonk zal wel veroorzaakt zijn door enkele verzen van Emile
Verhaeren, die wij op de lagere school te memoreren kregen en die ik sindsdien nooit
meer vergeten ben:
‘J'appris alors quel pays fier était la Flandre
Et quels hommes jadis avaient fixé son sort.
En ces jours de bûchers et de flammes
Où la cendre que dispersait le vent était celle des morts.’

Zeker heeft ook het contact met de grootouders hier invloed gehad. Als ik zeg
Nederlandse afdeling, dan betekent dat wel dat we alle vakken in het Frans kregen,
behalve geschiedenis en aardrijkskunde en toch ook Nederlands.
Daar gaan we zo dadelijk nader op in. Eerst nog een vraag over uw vader. Hij heeft
enkele composities geschreven die ook werden uitgevoerd. Welke zijn z'n beste, of
liever welke zijn u het liefst?
Ik twijfel tussen Rood Menuet en Coeur joyeux. Papa had een zingend hart, dat wat
weemoedig was maar toch ook levenslustig. Daarbij had hij genoeg Vlaams bloed
om van feestelijk trompetgeschal te houden.
Aan Coeur joyeux is in elk geval een mooie herinnering verbonden. In 1923 - ik
was toen 15 jaar - ging ik op een zondag met papa naar Gent om de grote
internationale tentoonstelling van de Coöperatieven te bezoeken. Toen we in de
voormiddag uit het Sint-Pietersstation kwamen, zagen we op het stationsplein een
socialistische fanfare uit Wallonië zich opstellen om al spelende naar het
tentoonstellingspark op te stappen. De kleine muziekgroep zet zich in beweging en
speelt als stapmars Coeur joyeux van vader. Het was een onvergetelijk en ontroerend
moment. Vader en ik zijn trouwens achter de fanfare mee gestapt.
Bestaat er muziek van uw vader op band of plaat?
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Helaas nee. Rood Menuet wordt vandaag nog gespeeld. En op 11 januari van dit jaar
had in het stadhuis van Vilvoorde een herdenkingsconcert plaats waar Coeur joyeux
werd uitgevoerd. Vader is op 16 december 1965 gestorven. Toen hij 78 was, dirigeerde
hij nog een Cecilia-concert in Vilvoorde. Zijn herinnering is daar nog erg levend
gebleven.
U bent socialist van huize uit. Wat hield dat in?
Ik denk dat dat verband houdt met het feit dat mensen die van hun arbeid moesten
leven in de stad, en vooral dan in de fabriek, voelden dat ze betere levensvoorwaarden
konden bekomen als ze hun krachten verenigden in de Socialistische Partij. Deze
levenservaring heeft mij geleerd dat de grootste verdienste van Karl Marx niet zijn
economische theorie is maar wel deze stelregel: ‘De ontvoogding van de arbeiders
zal het werk van de arbeiders zelf zijn.’
Marx heeft de mensen doen hopen dat ze door samenwerking hun lot konden
verbeteren en niet door geweld, dat altijd slachtoffers eist. Dat is in deze tijd van
geweld wel het overwegen waard. In elk geval heeft die opvatting mij sterk beïnvloed.
U hebt eens gezegd: ‘Ik ben flamingant geworden omdat ik socialist was.’
Dat is toch duidelijk. De Vlamingen werd onrecht aangedaan omdat ze de zwaksten
waren. Voor de bourgeois is Vlaanderen nooit een probleem geweest: hij stond aan
de goeie kant, aan de kant van het geld en de macht. Het is overduidelijk dat de strijd
van de socialisten de Vlaamse zaak heeft gediend. Het algemeen stemrecht heeft aan
de Vlaamse Beweging een opgang bezorgd die ze anders nooit zou hebben gekend:
om stemmen te winnen, moest men ineens tot in de verste uithoeken van het land
Vlaams gaan spreken.
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Hebt u aan de eerste wereldoorlog nog markante herinneringen?
Wel, wij verkeerden in de toestand van al de gewone mensen: wij hadden het niet
breed en in 1917 hadden we het bepaald moeilijk. Ik zie mijn vader nog 's avonds
schreven maken op de korst van het bruine brood om te tellen hoeveel boterhammen
er overbleven vooraleer het volgende brood aan huis werd bezorgd.
Er is dan een andere herinnering die tijdens een reis is opgekomen. In het begin
van de oorlog waren de ulanen voor iedereen het schrikbeeld: het waren de Duitse
soldaten met de reputatie van de wreedste strijders. Onlangs bracht ik een bezoek
aan de kerk in Ulm, waar in het voorportaal al de vlaggen van de ulanenregimenten
zijn samengebracht met als opschriften: ‘An unseren gefallenen Kameraden.’ Op de
dichtgemetselde crypte stond te lezen: ‘Hierin zijn de namen geregistreerd van de
23.000 gesneuvelden “die von Ulm ausmarchiert sind”’ Als ge daar een moment
over nadenkt, dan krijgt ge ineens een ander beeld en ziet ge duidelijker de stupiditeit
van de oorlog: deze gesneuvelden deden hun plicht, net als de onzen dat deden.
Dit voorval doet me denken aan uw maiden-speech als volksvertegenwoordiger in
de Kamer in 1946. U interpelleerde toen de regering over de vernieling van de
IJzerloren. Dat was voor een socialist wel een beetje onverwacht.
Niet voor mij. Dat had te maken met mijn eigen jeugd en verleden, met mijn
verwantschap met de streek waar de IJzertoren stond en met wat er in en na de eerste
wereldoorlog was gebeurd. Toen hadden soldaten verlangd begraven te worden onder
het heldenhuldenzerkje waarop A.V.V.-V.V.K. stond. Ik had na de oorlog horen
vertellen hoe die zerkjes werden verbrijzeld op het naburige kerkhof van Oeren en
dat had me toen al geraakt, ook al was die leuze niet de mijne, de tweede helft dan
toch zeker niet. Daarom vond ik het een misdaad een gedenk-
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teken voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog op te blazen, wat er dan ook
gebeurd mocht zijn tijdens de tweede wereldoorlog, - waar ik helemaal tegen gekant
was. Ik heb toen gezegd: ‘De IJzertoren maakt deel uit van Vlaanderens geschiedenis,
landschap en gemoed.’
Zo een stellingname was toen niet gewoon in onze rangen maar Camille Huysmans
stond aan mijn kant. Ik heb nog de tekst van mijn rede, met enkele verbeteringen
van de hand van Huysmans.
Opnieuw naar de jeugd: het koninklijk atheneum te Brussel. Heeft die studietijd veel
betekend?
Jawel, want ik heb daar veel geluk gehad. Ik heb daar namelijk onderwijs gekregen
van een stel uitstekende leraren: voor Nederlands had ik de bekende filoloog Willem
van Eeghem en daarna Brants, een van de twee samenstellers van de toen gebruikte
bloemlezing Dicht en Proza. De tweede samensteller was O. van Hauwaert. Voor
Frans had ik de letterkundige Georges Rency, die met zijn ware naam Albert Stassart
heette. Voor Engels hadden we als leraar Dupont, die verbindingsofficier was geweest
bij het Britse leger en die zijn nonchalance manifesteerde door met zijn voeten op
de lessenaar les te geven. Maar hij sprak voortreffelijk Engels. Voor wis- en
natuurkunde was het Van Lierde en voor geschiedenis en aardrijkskunde Quicke.
Quicke heeft trouwens een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Hij sprak in de
klas over de Volkenbond en liet zich daar sceptisch over uit: ik was pro en sprak
hem tegen. Hij gaf me dan de opdracht mijn stelling voor de klas te verdedigen. Na
die uiteenzetting vroeg hij me dan wat ik ging doen. Mijn droom was het toen zeeman
te worden, want in de familie waren er vissers van De Panne, maar ik was enig kind
en mijn ouders wilden daar niet van weten. Dan wou ik iets doen dat er dicht bij lag
en zou voor scheepsbouwkundig ingenieur studeren: daarom had ik ook de
modern-wetenschappelijke richting gekozen. Quicke zei me:
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‘Dat is niets voor u, u moet advocaat worden.’ Ja, maar ik had geen oude talen geleerd.
Ik heb dan omgeschakeld en op negen maanden genoeg Latijn en Grieks geleerd om
voor de Centrale Examencommissie een diploma van de oude humaniora te halen.
Sedertdien heb ik nog altijd een voorliefde voor de klassieke Griekse literatuur. Mijn
favorieten zijn lang Aischulos en Sophocles geweest, maar sinds kort ben ik meer
gaan voelen voor Euripides: zijn kijk op de levensomstandigheden is zo modern dat
je er verbluft van staat.
U bent niet alleen een goed leerling maar terzelfder tijd ook al vroeg actief in de
politiek: als zeventienjarige bent u in Molenbeek secretaris van de Socialistische
Jonge Wacht, de jeugdbeweging van de socialisten.
Dat was een soort voorbereiding op de politieke activiteit. De Socialistische Jonge
Wacht was meer politiek gericht dan de Arbeidersjeugd, waarvan de activiteit meer
geïnspireerd was door Duitse en Nederlandse voorbeelden en waarvan Gust de
Muynck de grote animator was. Ik ben ook nog bibliothecaris geweest van het
Volkshuis in Molenbeek. Aan de universiteit was ik secretaris en daarna voorzitter
van de Socialistische Studenten. Eigenlijk heb ik 22 jaar gemiliteerd in de partij
zonder enig mandaat. Ik heb ontelbare voordrachten gehouden voor de Centrale voor
Arbeidersopvoeding en ik heb lange tijd elke week een artikel over taalkwesties
geschreven voor het dagblad Vooruit.
Als student was u mede-oprichter van het Vlaams Verbond voor Brussel. Dat was in
1932.
De bedoeling daarvan was het Vlaamse leven in Brussel te vrijwaren en te bevorderen.
Al de Vlaamse verenigingen groepeerden zich om in Brussel gezamenlijk de culturele
actie te voeren. Dit verbond werd in 1946 opnieuw opgericht onder de naam
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Vlaams Comité voor Brussel en ook daarvan ben ik medestichter.
U vestigt zich dan als advocaat te Brussel en u doet u opmerken door uw taalgebruik,
- het zal trouwens de laatste keer niet zijn.
Ik heb in 1935 mijn eed van advocaat te Brussel in het Nederlands afgelegd, wat
helemaal niet de gewoonte was. Dan heb ik ook mijn stageverslag in het Nederlands
gemaakt en dat was nog niet eerder gebeurd. Ik werd trouwens bij de stafhouder
geroepen om me daarvoor te verantwoorden maar de man - hij heette Thomas Braun
- was verstandig genoeg om de klacht zonder gevolg te laten. Er waren er wel die
dwang probeerden uit te oefenen, maar Braun zag in dat de tijd van de
tuchtmaatregelen tegen Vlamingen voorbij was en dar het beter was van mij geen
slachtoffer of martelaar te maken.
Het Eerste Vlaams Socialistisch Congres in Antwerpen op 20 maart 1937 is een
belangrijke gebeurtenis voor u. Waarom? U was er verslaggever.
Het was een teken van tot rijpheid komen van het Vlaamse bewustzijn in socialistische
rangen. Door het feit dat de socialistische beweging economisch, sociaal en
internationaal was gericht, is het begrijpelijk dat zuivere taaltoestanden haar militanten
minder aanspraken, maar onvermijdelijk moesten de sociale en Vlaamse
bekommernissen samenvloeien. Dat is toen ook gebeurd. Een jaar later, in 1938, had
in Kortrijk een socialistisch Guldensporenfeest plaats, waar ik natuurlijk bij was.
U dacht toen al aan een provincie Vlaams-Brabant.
Ik heb in 1937 reeds gepleit voor een wel omlijnde Brusselse agglomeratie en voor
een taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië, die tegelijkertijd een administratieve
grens zou zijn. Ik
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meende dat hoe minder wrijvingsvlakken er waren, hoe beter de verstandhouding
zou zijn: als Vlamingen en Walen ieder aan eigen kant hun eigen zaken afhandelen,
kan de vrede er maar groter door worden. Ik geloofde ook dat het Nederlandse
taalgebied zo beter beveiligd was. Dat is trouwens nog altijd mijn stelling. Het is een
zaak die me is blijven bezighouden en dat is ook de reden van de oproep van Teirlinck
en Streuvels in oktober 1959 tot de bestuurders van het land, opdat die de
onaantastbaarheid van de beide taalgebieden in België zouden eerbiedigen, een
initiatief dat van mij is uitgegaan.
Die vooroorlogse tijd is de roerige periode van het plan-De Man. U deed actief mee?
Ik was lid van de redactie van Leiding, het nieuwe socialistische tijdschrift waarvan
Hendrik de Man hoofdredacteur was. Andere redactieleden waren o.m. Jet Rens,
Maurits Naessens. Hendrik de Man heeft op gebied van socialistische leerstellingen
op de generatie van de jonge Vlaamse intellectuelen grote invloed gehad. Zijn
theorieën werken nog altijd bevruchtend. Het is jammer dat hij tijdens de oorlog op
zuiver politiek vlak heeft gefaald.
*
Hendrik Fayat betrekt in de Aarlenstraat, dat is in de buurt van de Leopoldwijk, een
flat op de eerste verdieping van een groot woongebouw.
Boven op de schouw het portret van Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands.
Het geeft aan de sober gemeubileerde werkkamer een duidelijke stempel, die trouwens
wordt versterkt door het schild van de Vlaamse Leeuw.
Boven op een boekenkast staan dan een aantal vlaggetjes die uit Amerika komen
en voor een internationaal cachet zorgen.
Van zijn sociale gerichtheid spreken twee mijnwerkerslampen
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die hij ter gelegenheid van voordrachten kreeg: een oudere met glascilinder die uit
de Borinage komt en een meer moderne uit Limburg.
Hier hangt ook een portret van professor Meyers, de grote Nederlandse jurist, die
de auteur is van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Op de twee schilderijen die er hangen, staat toevallig een boerderij: dit is Het
Heiken in Ganshoren zoals het 30 jaar geleden werd geschilderd door V.
Wagemaekers; dit landelijk hoekje is nu volgebouwd. Het tweede is van H. Cassiers.
Ook in de aansluitende zitkamer hangt een schilderij waarop een hoeve werd
uitgebeeld door Warnis.
Van de zee spreken deze typische visserssloep van Nieuwpoort, een geschenk
trouwens van de stad, en dan dit bronzen schild waarop ook een schip staat afgebeeld.
Deze kaart van Zeeland werd op last van Alva geschilderd: het origineel berust in
de Nationale Bibliotheek in Madrid.
*
1940. De oorlog. Waar bent u?
In België. Ik werd gemobiliseerd maar daar die mobilisatie zo lang duurde, werd ik
gevraagd in een ministerieel kabinet mee te werken. Ik heb dan de terugtocht van de
regering meegemaakt tot in Vichy.
In welke gemoedstoestand?
Ik behoor tot de weinigen die nooit hebben getwijfeld aan de uiteindelijke overwinning
van het democratische Westen.
Een vraag over deze bewogen geschiedenis: waren onze bewindslieden op de hoogte
van hun taak om deze verwikkelingen op te vangen?
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Ik kan getuigen dat zij eerlijk getracht hebben hun volle plicht te doen in uitzonderlijk
moeilijke omstandigheden. De toenmalige eerste-minister, Hubert Pierlot, was een
voorbeeld van nauwgezette plichtsbetrachting.
U speelt dan verder een rol in het niet bezette Frankrijk.
Toen de regering in Frankrijk einde juli 1940 ontbonden werd, kreeg ik als advocaat
de opdracht de landgenoten bij te staan die moeilijkheden hadden met het Franse
gerecht. Geleidelijk aan werd ik betrokken bij de actie die op touw was gezet om
mensen te helpen van Frankrijk naar Groot-Brittannië over te gaan. Ik verkeerde daar
trouwens in een eigenaardige toestand. Ik had een kamer waar al mijn dossiers stonden
in een klein hotel in Vichy. Dat werd op zeker ogenblik opgeëist door de Sûreté van
Pétain, maar daar ik een quasi officiële functie bekleedde, lieten ze mij blijven. Ik
was toen nog bij andere activiteiten verwikkeld, maar ik kon niet veiliger zijn dan
waar ik was, omdat niemand eraan dacht mij in dat huis van de Sûreté te zoeken. Zo
heb ik b.v. Henri Rolin geholpen om naar Engeland uit te wijken. Rolin was een zeer
beminnelijk man maar soms onvoorzichtig en uit Portugal stuurde hij mij een open
kaart waarop hij had geschreven: ‘Ik dank u omdat ge me geholpen hebt’!
Einde februari 1942 was ik over Spanje naar Lissabon gereisd om daar instructies
te krijgen uit Londen. Daaromtrent ontstond dan een misverstand en ik besloot maar
liever naar Engeland te gaan. Toen ik daar een tijdje was, kwam iemand uit Frankrijk
die me zei: ‘Gelukkig dat u onze boodschap hebt ontvangen.’ Ik had die boodschap
helemaal niet ontvangen en dat had me fataal kunnen, zijn. De tekst luidde: ‘Ne
reviens pas. On t'attend à la frontière!’ - ‘Kom niet terug. Je wordt aan de grens
opgewacht.’ - In Brussel dachten de Duitsers dat ik hier was en op zekere dag hebben
ze iemand gestuurd om me neer te schieten, een lid van de bende-Verbeelen en
consoorten. Ik heb dat maar na de oorlog vernomen. In 1946 vraagt een krijgsau-

Joos Florquin, Ten huize van... 15

292
diteur mij of ik even tot bij hem kan komen. Ik begreep niet waar het om ging want
ik dacht dat ik me niets had te verwijten. De krijgsauditeur heeft me dan gezegd:
‘We hebben een man aangehouden die bekent de opdracht te hebben gehad naar uw
huis te gaan en u neer te kogelen.’ Hij vroeg me of ik met de man geconfronteerd
wenste te worden, hetgeen ik heb geweigerd. In de oorlog liep je natuurlijk meer
risico's: op zekere dag valt er een vliegende bom, er heeft een instorting plaats en
het zwaarste gedeelte van een boekenkast valt op de tafel waar ik normaal had moeten
zitten werken.
In Engeland wordt u opgenomen in een ministerie.
Toen ik in Londen aankwam, ben ik eerst naar 't leger gegaan. Toen hadden ze iemand
nodig in de juridische dienst van Buitenlandse Zaken en ik werd geroepen om
professor Kaeckenbeeck te helpen. Negen maanden later vroeg August de Schryver,
minister van Binnenlandse Zaken - extra muros! - me bij hem te komen om de
bevrijding voor te bereiden.
Hebt u in die tijd dat soort Engels cachet gekregen dat typisch is voor u?
Ik heb zeer vroeg gedweept met al wat Engels was. Op de lagere school had ik al
een onderwijzer die er af en toe een Engels woord bij te pas bracht. Ik zei al dat ik
op het atheneum een uitstekende leraar Engels had. Misschien is die subtiele band
met Engeland nog anders te verklaren: vanaf 1927, toen ik student was, las ik elke
dag The Times: die werd om 2 uur 's nachts in Londen gedrukt en was hier om 8 uur
's morgens al te koop, dank zij de eerste regelmatige luchtpostverbinding.
Dan is er nog iets dat zeker zijn invloed heeft gehad. Toen ik in 1935 afgestudeerd
was, vond ik een bijverdienste door een groep Zwitsers rond te leiden. Na de rondreis
wilden die mij een geschenk geven en ze informeerden wat me plezier zou doen. Ik
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wist dat er toen een prachtige uitgave van Shakespeare was verschenen en suggereerde
dat, als het hun niet te veel zou zijn. Ik heb toen de hele Shakespeare gelezen met
het woordenboek bij de hand. Ik heb met hem zo gedweept dat er een periode is
geweest dat, als men een vers van hem citeerde, ik het volgende kon aangeven. Ik
vermoed dat ik een van de weinigen ben met Willy Courteaux die de hele Shakespeare
gelezen heeft.
Ook de Seven Pillars of Wisdom van Kolonel Lawrence heb ik volledig gelezen.
Ik vraag me nu soms af waar ik de tijd haalde om aan die marathonlectuur te doen
want daar waren boeken bij van lange adem. Oorlog en vrede van Tolstoi, The
Pickwick-Papers van Dickens, Don Quichotte in de vertaling van Van Dam, aangepast
door Werumeus Buning, De geschiedenis van de Peloponesische Oorlog van
Thucydides in een prachtige Engelse vertaling. Dan Sarah Burgerhart, dat een
prachtig boek is maar ge moet het geduld hebben om het te lezen. De
achttiende-eeuwse literatuur behoort tot het fijnste dat er bestaat: Sheridan, Goldsmith,
Goethe en nog zoveel anderen.
Ik dacht dat in de letterkunde uw voorkeur toch ging naar Vondel.
Dat is zo. Voor sommigen is hij kletskoek maar voor wie hem rustig leest, blijft de
klassieke waarde van zijn taal ongeëvenaard. Als ge hem leest, grijpt ge terug naar
de oerkracht van onze taal, die vol zit met uitdrukkingen die de Vlaming zelfs meer
aanspreken dan de Nederlander. Er is ten minste één stuk dat onrechtvaardig wordt
behandeld, want het is een van zijn krachtigste, al wil ik met die uitspraak geen
afbreuk doen aan de andere. Jozef in Egypte wordt bijna nooit opgevoerd en nochtans
staat het op het peil van Phèdre van Racine. Ik vraag me soms af of het niet
verwaarloosd werd omdat de liefdeshartstocht daar een nogal sterke seksuele inslag
heeft, wat Vondel noemt ‘de hete trek tot paren’. Het wemelt trouwens van
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dat soort bepalingen. Wat is overspel? ‘Een kus de echte mond voorbij’!
Het zijn in elk geval sprekende voorbeelden. Werumeus Buning behoort ook tot uw
lievelingsschrijvers.
Omdat weinig dichters van deze tijd in het Nederlands zoals hij diep-menselijke
effecten dichterlijk kunnen bereiken met de meest doodgewone en directe taal. Denk
aan de Ballade van de dingen die niet overgaan: ‘De geur van 't paard dat men het
liefst mag rijden, En van het donker haar waarvan men houdt’. Ik heb trouwens ooit
Maria Lécina in het Engels vertaald.
Is daar een voorbeeldje van te krijgen?
Herinner u de strofe:
‘De bergen zijn heet bij Cartagena
en de dalen zacht bij Ayora
Maar heter en zachter dan bergen en dalen
is Maria Pepita Lécina
Porqué, Maria.’

In mijn Engelse versie luidt dat:
‘The mountains are hot near Carthagena
and the valleys soft near Ayora
But hotter and softer than mountains and valleys
is Maria Pepita Lécina
Porqué, Maria.’

Als je het hoort, krijg je zo zin het gedicht te herlezen. Maar Shakespeare is de grote
liefde.
Hij is Molière, Racine en Corneille te samen en nog meer. Sedert de grote Griekse
treurspeldichters is er niemand die hem evenaart. Hij is praktisch de enige
toneelschrijver die sinds zoveel eeuwen in heel de wereld wordt gespeeld, wat toch
wel pleit voor zijn universaliteit.
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We mogen ons gelukkig prijzen dat een Vlaming het heeft kunnen bolwerken heel
het oeuvre in het Nederlands om te zetten. Daarvoor moeten we Willy Courteaux
dankbaar zijn.
U bent verder altijd goede relaties blijven onderhouden met Engeland, ook toen u
minister was.
Ja, en ik heb daar nog wel leuke dingen mee beleefd. Toen ik adjunct-minister van
Buitenlandse Zaken was, kwam het eerste verzoek van Engeland om lid te worden
van de Europese Gemeenschap. In 1962 was met de zaak al goed opgeschoten. Dat
laatste kwartaal was een Nederlander voorzitter van de conferentie, want om de drie
maanden kwam het voorzitterschap toe aan een ander land. In 1963 nam België het
voorzitterschap over: ik maakte voorbereidende reizen naar Bonn en Parijs en er
kwam schot in de zaak. Maar toen gooide de Gaulle zijn kaarten op tafel: op maandag
14 januari 1963 hield hij zijn beruchte rede waarin hij zijn veto uitsprak tegen de
toetreding van Engeland. Hij deed dat tijdens een grote persconferentie, zonder
evenwel iemand te verwittigen. Hij beweerde dat Engeland nog niet rijp was voor
de toetreding. Drie dagen later waren wij echter nog voort aan het onderhandelen.
Op woensdag 16 januari komt Couve de Murville om 16 u. in Brussel aan waar de
conferentie verder doorging: hij gaat op de tweede rij zitten van de Franse delegatie
maar zegt geen woord. Voor het diner 's avonds wordt er een aperitief aangeboden,
en in de gang die leidt van de aperitiefzaal naar de zaal waar het avondmaal werd
geserveerd, komt Couve naast mij lopen, neemt me bij de arm en zegt: ‘Monsieur le
Président, croyez-vous que nous pouvons continuer à négocier comme si le général
n'avait rien dit?’
Het is toen gebleken dat zes regeringen verder wilden onderhandelen maar dat
alleen de Franse regering weigerde.
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*
Wie deze woning binnentreedt, ziet in de kleine hal een luchtfoto van Londen die
direct na de oorlog werd gemaakt en waarop al de vernielingen te zien zijn.
Deze kop van een negerin is van ebbehout.
Ook hier is er weer een schilderij waarop een boerderijtje staat afgebeeld. Het
werd geschilderd door Frans Depooter.
Achter de toegangsdeur hangt het portret van een jonge man door M. Cockx.
Op een kast liggen de vijf delen van de Times Atlas met daarop de symbolische
sleutel van de stad San Francisco.
*
U wordt dan in 1946 socialistisch volksvertegenwoordiger voor Brussel en zult het
een hele tijd blijven, tot november 1971, geloof ik.
Dat is inderdaad bijna 26 jaar. Maar eigenlijk heb ik 28 jaar lang nationale mandaten
vervuld, want na november 1971 ben ik nog twee jaar als extra-parlementariër lid
geweest van de regering.
Het zou een taaie zaak worden als we meer dan een kwart eeuw zouden gaan
uitrafelen. Daarom zou ik er liever enkele scherpe flitsen uithalen.
U bent in 1949 lid van de eerste zitting van de Raadgevende Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa. Op een internationale vergadering spreekt
u Engels, tot grote ergernis van heel wat Franssprekenden in ons land. Waar en
waarom?
In Parijs op een vergadering van de Unesco. Het ging om een verslag waarvan de
bespreking door een andere delegatie was ingeleid, die dat in het Engels had gedaan.
Ik vond het gepast dat verslag dan ook verder in het Engels te bespreken. Van dan
af is
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er een hetze tegen mij gevoerd, omdat sommigen beweerden dat een Belgisch
afgevaardigde in een internationale instelling waar Frans werd gesproken, verplicht
zou zijn Frans te spreken omdat het Frans een nationale taal is. Ik heb die thesis nooit
aanvaard. Ik stelde vast dat de Nederlanders gewoonlijk Engels spraken en ik meende
datzelfde recht te hebben. Ik stelde ook vast dat zij die zich beriepen op het nationale
karakter van het Frans, gewoonlijk dezelfden waren die het vertikten als
Franssprekenden bij gelegenheid het Nederlands als nationale taal te hanteren.
Het is zo ver gegaan dat af en toe instructies werden gegeven om te verbieden dat
een Belgisch afgevaardigde op een internationale vergadering het Engels zou
gebruiken.
Mijn daad was de Franse delegatie niet zo welgevallig geweest en ze had erop
aangedrongen dat het niet meer zou gebeuren. Het is trouwens in de UNO gebeurd
dat ik in het Engels begon te spreken en dat de Franse delegatie als één man de zaal
verliet. Het taalimperialisme van de Fransen is onvoorstelbaar.
Een andere prestatie. U bent als parlementair redenaar een recordhouder: u houdt
een rede die vier uur duurt en dat tegen het Concordaat tussen het Vaticaan en
Kongo. Wat was de reden van deze vasthoudendheid?
Omdat dat Concordaat oppervlakkig en summier was opgemaakt en voorbijging aan
een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen, die toen in Kongo golden. Het
toeval wilde dat ik op dat ogenblik aan de V.U.B. docent was voor koloniaal recht.
Daarbij was ik lid van de Commissie van Koloniën en ik had dus een dubbele ervaring
van de innerlijke structuur van de koloniale wetgeving en instellingen. Daar ik
vermoedde dat weinigen in het Parlement de tekortkomingen van het verdrag en de
toestanden in Kongo kenden, heb ik al de tekortkomingen uiteengezet en ik heb daar
vier uur voor nodig gehad. Dat was geen filibuster...
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Wat zei u?
Filibuster. Dat is het geëigende woord voor een rede die men houdt om te saboteren,
voor obstructie die men voert door lange redevoeringen te houden in een wetgevende
vergadering of vertegenwoordigend lichaam. Ik hield die rede helemaal niet om
zomaar de tijd te doen voorbijgaan, maar wel omdat het nodig was. Trouwens,
voorzitter van de Kamer was toen Frans van Cauwelaert en die zou me zeker tot de
orde hebben geroepen was ik buiten het onderwerp getreden of was ik in herhaling
vervallen.
Daar is trouwens nog een leuke anekdote aan verbonden. De tweede spreker die
op de agenda stond, was Jean Rey, die geduldig op zijn beurt zat te wachten en die
tenslotte onverrichter zake naar huis is moeten gaan. Het erge was dat zijn zuster
speciaal naar de Kamer was gekomen om naar de rede van haar broer te luisteren:
er waren toen nog geen hoofdtelefoons voor het publiek en de arme vrouw heeft dus
vier uur moeten luisteren naar een rede in het Nederlands waar ze geen snars van
begreep.
La petite histoire van het Parlement.
Die is ruim te stofferen. Als voorloper van de schooloorlog was Huysmans, die
minister van Onderwijs was, ermee begonnen lagere staatsscholen op te richten. Zijn
thesis was: de interpretatie van de Grondwet dat de gemeente het lager onderwijs
moet organiseren, is een thesis van de C.V.P. Harmel was in deze kwestie de
interpellant en hij legt dat uit. Nu moet ge u even de Kamer voorstellen op dat
ogenblik: Van Cauwelaert is voorzitter en er zijn nog tien leden aanwezig. Harmel
richt zich van op het spreekgestoelte tot Huysmans, die op de bank van de ministers
zit met achter hem de hiëratische figuur van Graaf Carton de Wiart. Harmel, sprekend
tot Huysmans, zegt: ‘Monsieur le Ministre, on viole la Constitution!’ (Men verkracht
de Grondwet!) - Huysmans repliceert: ‘Nee, meneer Harmel, we ver-
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krachten ze niet.’ Klinkt ineens achter hem de stem van Carton de Wiart die zegt:
‘Si, on la viole!’ (Ja, we verkrachten ze.) - Draait Huysmans zich om en zegt tot de
graaf: ‘Voyons, Monsieur Carton de Wiart, à notre âge!’ (Op onze leeftijd!) - Van
Cauwelaert kreeg een blos, Harmel wist niet hoe zich te houden maar Carton de
Wiart bleef even hiëratisch afkeurend zonder een woord te zeggen. Dat voorval is
me als een fotografisch beeld bijgebleven.
Er zou eens iemand al die anekdotes moeten optekenen. Maar nu even ernstig. U
wordt in 1957 minister en u blijft het ± 11 jaar, tenminste dan toch als lid van de
regering. Daarbij bent u ± 10 jaar op Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
Zijn daar de meeste markante gebeurtenissen uit te lichten?
Ik heb eens de optelling gemaakt dat ik op meer dan 150 vliegvelden van de wereld
ben geland.
Op zichzelf ook een prestatie. Was u graag minister?
Ik heb nooit gevraagd om het te worden. Ik kan u trouwens vertellen hoe ik het de
eerste keer ben geworden. Eind januari 1957 ben ik op een vergadering in Luxemburg
en word door de kabinetschef van eerste-minister Achiel van Acker aan de telefoon
geroepen: ik word bij Van Acker in Brussel ontboden. Ik ga hem opzoeken en hij
zegt me: ‘Hebt ge een jacket?’ - Ik zeg: ‘Nee.’ - ‘Dan kunt ge er een huren. Ge gaat
een brief krijgen waarin staat dat ge hierover moet gaan.’ - Verder geen uitleg. Alleen
begreep ik dat ‘hierover’ het koninklijk paleis was. Ik werd inderdaad op het paleis
ontboden en had een gesprek met de koning, maar u weet dat het niet de gewoonte
is te verklappen wat men met de koning heeft besproken. Alleen wil ik wel zeggen
dat de koning mij in het Nederlands heeft aangesproken en het gesprek in die taal
verliep. Trouwens, ik moet zeggen dat dit ook zo was met prins Albert: het is vaker
gebeurd dat in een groter
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gezelschap alles in het Frans verliep maar dat de prins, als hij daarna met mij alleen
was, onmiddellijk naar het Nederlands overschakelde. Men is van hogerhand soms
stipter dan vele Vlamingen dat zijn.
Nu opnieuw naar dat ministerschap. Enkele maanden later verlaat Spaak het
ministerie van Buitenlandse Zaken om secretaris-generaal van de NATO te worden.
Ik word weer bij Van Acker geroepen en hij zegt me: ‘Wilt ge morgen met mij naar
hierover gaan om de eed af te leggen?’ Verder gaf hij geen uitleg. Hij dacht natuurlijk:
die gaat me wat vragen - maar daar had hij geen geluk. Ik zei eenvoudig: ‘Ja, dat is
goed.’ De dag daarna heb ik inderdaad de eed afgelegd als minister van Buitenlandse
Handel.
Het is vaker eigenaardig gegaan met dat minister worden. In 1961 waren de
onderhandelingen bezig voor het vormen van een regering. Ik krijg een telefoon van
Spaak die zegt: ‘Ici Spaak. C'est toi Fayat?’ - ‘Oui.’ - ‘Dis moi oui.’ - Ik zei: ‘Oui.’
Ik wist niet waar het om ging. De dag daarna was ik adjunct-minister van Buitenlandse
Zaken!
U hebt altijd geijverd voor betere betrekkingen tussen Nederland en België. U eindigt
een brochure, gewijd aan de Vlaamse Beweging, met deze woorden: ‘In het Europa
van morgen kunnen wij, indien wij onszelf blijven, opnieuw een eervolle plaats
innemen. Vlaanderen, schreef Vermeylen - neen! Groot-Nederland: zien ze dan niet
hoe schoon het daar ligt in Europa, tussen de grootste naties in, aan de samenloop
der Duitse, Franse, Engelse geestesstromingen?’
Bent u tevreden over de evolutie?
Mijn compliment. U kent uw auteurs! Of ik tevreden ben? Wat Vermeylen
Groot-Nederland noemt, is wat ik er onder versta: de culturele eenheid tussen Noord
en Zuid. Politiek is er van een eenmaking weinig te verwachten: de staatkundige
toestand is zo dat daar geen mogelijkheid voor bestaat. Het heeft trouwens

Joos Florquin, Ten huize van... 15

301
meer zin te streven naar de politieke eenheid van Europa dan naar een politieke
eenheid tussen Nederland en België. De culturele eenheid heeft trouwens vooruitgang
gemaakt, al is er nog heel wat te doen.
Wat ziet u als het dringendste?
Het overwinnen van een soort intellectueel wantrouwen tussen Noord en Zuid. De
Vlamingen lijden nog te zeer aan een minderwaardigheidscomplex ten opzichte van
Nederland en de Nederlanders kennen nog onvoldoende Vlaanderen. Meer kansen
zouden moeten worden gegeven om gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse
werkzaamheden te verrichten in allerlei vakken en domeinen. Wij moeten
systematischer cultureel algemeen Nederlands denken.
U hebt u ook altijd sterk ingezet voor de Rijn-Schelde-verbinding.
Ik verberg niet dat ik er fier op ben dit eeuwenlange geschil tussen Nederland en
België te hebben opgelost door het verdrag van 13 mei 1963. Sedert 23 september
1975 is die nieuwe vaarweg opengesteld, die recht naar het noorden loopt, geschikt
is voor de meest moderne binnenvaart en de afstand tussen Antwerpen en de Rijn
met 40 km verkort.
Een van de mooiste pluimen op uw hoed is de creatie, mag ik wel zeggen, van de
Fayat-boys. Dat is wel een zware onderneming geweest.
Dat en het invoeren van taalrollen in de Buitenlandse Dienst. Kort samengevat is de
wordingsgschiedenis zo geweest. Er was een groot overwicht van franstalige
diplomaten, al was er altijd betwisting hoe groot dat onevenwicht wel was. Ik stelde
voor een speciale aanwerving te organiseren, voorafgegaan door de

Joos Florquin, Ten huize van... 15

302
instelling van taalrollen in de diplomatie. Daar ook was er betwisting, want sommigen
beweerden dat die taalrollen in werkelijkheid bestonden, en dat wie met een
Nederlands diploma waren aangeworven, alleen op de Nederlandse rol zouden komen,
naar het voorbeeld van wat in het hoofdbestuur bestond. Maar in de diplomatie was
er een tijd geweest dat zij die met een Nederlands diploma binnenkwamen, niet
evenredig in getal waren als zij die met een Frans diploma begonnen. Er moest dus
eerst uitgemaakt worden wie op de Nederlandse rol thuishoorde en wie niet. Dat was
het voorwerp van een eerste wet, namelijk die van 5 april 1962. Om het
ontegensprekelijk bestaande onevenwicht gedeeltelijk goed te maken, werd een
aanwerving toegestaan van vijftig diplomaten voor de Nederlandse rol in hogere
klassen dan de aanvangsklasse. Die nieuw aangeworven diplomaten, die als het ware
in de diplomatie via een examen werden geparachuteerd, werden de Fayat-boys
genoemd, ik neem aan omdat het een maatregel was die tot de verbeelding sprak.
De instelling van taalrollen was echter nog belangrijker, want met de taalrollen werd
de taalwet in bestuurszaken ook toepasselijk op de diplomatie. Een diplomaat van
de Nederlandse rol werd aldus verplicht het Nederlands te gebruiken als ambtstaal.
Dat was altijd een groot struikelblok geweest, maar ik heb het standpunt kunnen
doen zegevieren door te verwijzen naar de toestand in Zwitserland: daar ook is Frans
een van de nationale talen maar de diplomaat wiens moedertaal het Duits is, gebruikt
in zijn ambtelijke betrekkingen met Bern het Duits.
De toestand is dus nu gesaneerd.
Het evenwicht tussen de taalrollen is nu in de diplomatie bereikt. De Fayat-boys zijn,
dank zij het strenge toelatingsexamen, op de hoogte van hun beroepstaak gebleken
en de wet op het taalgebruik zorgt ervoor dat in de diplomatie de sfeer voor het
Nederlands grondig ten goede is veranderd.
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U bent niet alleen politicus geweest, u was en bent professor aan de Vrije Universiteit
van Brussel. U begon als docent in 1948. Voor welke vakken?
Aanvankelijk voor Koloniaal Recht. Maar toen Kongo in 1960 onafhankelijk werd,
werd ik als docent werkloos. Ik werd dan belast met de cursus Actuele Vraagstukken
uit de Internationale Politiek, met het daaraan verbonden werkcollege. Later is daar
bijgekomen: Internationale Economische Instellingen. Toen ik in 1974 hoogleraar
werd, is er nog een meer filosofisch gerichte cursus bijgekomen: Structuur en Functie
van de Staat.
Hebt u voldoening aan uw onderwijs?
Als ik de actuele vraagstukken uit de internationale politiek behandel, is het alsof ik
mijn vorige regeringsfuncties voortzet, maar dan op meer theoretisch vlak. Wanneer
ik moet handelen over de structuur en functies van de staat, kan ik putten uit mijn
hele politieke ervaring van een volle kwart eeuw. Ik hoop dat mijn studenten er
evenveel voldoening aan hebben als ik.
De Franse universiteit van Brussel had u al vaker uitgenodigd bij haar te doceren,
maar dan in het Frans natuurlijk. Dat was vóór de splitsing. U bent op dat aanbod
nooit willen ingaan.
Ik heb gemeend mijn beschikbare tijd te moeten wijden aan het onderwijs in het
Nederlands.
U bent op vele plaatsen van het Vlaamse front actief geweest. Zo bent u sedert de
stichting in 1954 voorzitter van de August Vermeylenkring. Kent die activiteit geen
inzinking?
Het wordt moeilijker en moeilijker cultuuravonden te organiseren. Er is een
verschuiving ten gunste van de televisie. Ik geloof dat men ongelijk heeft, niet dat
ik de verdiensten van de televisie
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wil onderschatten maar het zich samen vinden van een aantal mensen in een
vergadering of een schouwburg, is onvervangbaar. Het is een ervaring die men zou
moeten doen herleven. Af en toe slaagt men daar trouwens in: voorwaarde is dat de
keuze van het onderwerp en de spreker zorgvuldig gebeurt, zodat de mensen de
honkvastheid bij het televisiescherm overwinnen. Zo hebben wij hier voor de jeugd
grote literaire avonden georganiseerd over grote literaire figuren, die soms zelf
aanwezig waren. Ik noem enkele namen: Carmiggelt, Mulisch, Gijsen, Claus. Ook
met politieke voordrachten slagen wij er soms in een groot publiek bijeen te brengen.
Dergelijke samenkomsten en ook toneelopvoeringen zijn een cultuurvormende
ervaring die de mensen niet mogen missen. Een verheugend feit is b.v. dat er vorig
winterseizoen in de K.V.S. in Brussel 120.000 toeschouwers zijn geweest voor Het
hemelbed van Jan de Hartog.
In de Vlaamse strijd hebt u naast heel wat figuren gestaan die zich op cultureel vlak
sterk hebben laten gelden. Wie zijn daar de markantste?
In elk geval August Vermeylen, die een nieuwe zin heeft weten te geven aan de
Vlaamse Beweging: hij heeft ze boven een taalkibbelarij opgetrokken en er een
Europese strekking aan gegeven.
Herman Teirlinck?
Ik heb het niet zozeer voor zijn taal en zijn oeuvre is hier en daar voorbijgestreefd.
Maar Meneer Serjanszoon is klassiek en zit vol plasticiteit; het verhaal speelt ten
zuiden van Brussel en daar bestaat voor mij wel een affectief verband.
Teirlinck is altijd een strijdend Vlaming geweest en met hem is het Nederlands
aan het Hof binnengetreden. Zijn echt ‘gevecht met de engel’ is zijn gevecht voor
het Nederlands toneel geweest. Daarin is hij niet alleen baanbrekend geweest maar
ook
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bezielend: zijn studie over Jokaste, een resumé van het Oedipusgeval, is een
pronkstuk.
Pieter Geyl?
Heb ik veel contact mee gehad. Hij is het voorbeeld geweest van wat meer
Nederlanders hadden moeten zijn voor de Vlaamse Beweging.
Een van mijn beste vrienden is Lode Craeybeckx geweest. Samen met hem heb
ik de strijd geleverd voor de Vlamingen in Brussel. Aan hem danken we het
gevleugelde woord: Antwerpen laat Brussel niet los. Hij is een van de grootste
burgemeesters geweest die Antwerpen heeft gehad.
Nog even naar de politiek. In het begin van 1968 richt u, samen met Frans Gelders,
een eigen (Vlaamse) Belgische Socialistische Partij-federatie op, de zogenoemde
Rode Leeuwen. Waarom?
In het Vlaamse gedeelte van het arrondissement Brussel beantwoordde ze aan een
noodzakelijkheid, die des te duidelijker zal blijken de dag dat het kiesarrondissement
gesplitst zal worden in een Vlaams gedeelte en tweetalig gebied Brussel.
In Brussel-Hoofdstad heeft de oprichting van de Rode Leeuwen het tot stand
komen van een Nederlandse vleugel van de socialistische partij als gevolg gehad en
dat ondanks grote moeilijkheden, omdat alles uit niets moest worden opgebouwd.
Heeft de Vlaamse B.S.P. voor het arrondissement Brussel gegeven wat u ervan hoopte
of verwachtte?
Ze beantwoordt aan een noodzakelijkheid des gebods. Het is een vanzelfsprekendheid
voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Met de nieuwe culturele bewustwording
van de Vlamingen te Brussel, met het ontstaan van een Nederlandse gemeenschap
te Brussel - zoals gebleken is door het Congres der Brusselse
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Vlamingen -, is er ook een autonome Vlaamse B.S.P. nodig in Brussel-Hoofdstad
om de Brusselse Vlamingen die socialistisch gezind zijn te groeperen.
Brussel is altijd een grote zorg voor u geweest. Ik heb in de laatste tijd Brusselse
Vlamingen wel eens wat ontmoedigd horen zeggen dat Vlaanderen Brussel heeft
laten vallen.
Ik zou het anders willen stellen: Brussel is nooit onder de eerste belangen aan bod
gekomen in de Vlaamse Beweging. De reden daarvan is dat er zoveel recht te trekken
was in Vlaanderen, dat er zoveel strijd moest worden geleverd om het Nederlandse
taalgebied veilig te stellen. Nu nog moet hard gevochten worden om het Nederlandse
gebied veilig te stellen en af te bakenen. De tijd komt echter dat de Vlaamse Beweging
onontwijkbaar voor haar plicht komt te staan wat de Brusselse Vlamingen betreft.
Die dag komt als weldra het Brussels tweetalig gebied geïsoleerd wordt als
afzonderlijk kiesarrondissement. Vlaanderen moet zich er bewust van worden dat
de Brusselse Vlamingen wel een betrekkelijk kleine minderheid vormen in het geheel
van de 19 gemeenten, maar die minderheid is toch ongeveer 200.000 man sterk. Dat
betekent dat Vlaams Brussel met Antwerpen en Gent een van de drie grootste
stedelijke concentraties van Nederlandssprekenden vormt in ons land, met daarbij
het hoofdstedelijk element. Vlaanderen mag niet onderschatten wat het voor zichzelf
zou verliezen als die Brusselse Vlamingen tot verdwijnen zouden zijn gedoemd.
Om de verdrukking van die Vlaamse minderheid in Brussel te vermijden, rekening
houdend met de anti-Vlaamse agressiviteit van de overwegend franstalige meerderheid
in Brussel, zal een statuut van beschermde minderheid niet volstaan. Er moet voor
de Brusselse Vlamingen een statuut van autonomie in de Brusselse agglomeratie
uitgebouwd worden, in enge verbinding met de hele Nederlandse cultuurgemeenschap,
waarvan de Brusselse Vlamingen als een onafscheidbaar deel zijn te beschouwen.
Het
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moet voor iedereen zeer duidelijk worden dat de Brusselse Vlamingen de uiteindelijke
instandhouding van de Nederlandse aanwezigheid in Brussel slechts kunnen
verzekeren als deel van de Nederlandse gemeenschap in België, meer dan als
ingezetenen van het Brusselse gewest. Een Nederlandse aanwezigheid in Brussel
betekent ook dat daar een Nederlands cultureel ontmoetingscentrum blijft leven, niet
alleen voor de Vlaamse Brusselaars maar ook voor de Vlamingen uit Leuven,
Mechelen, Aalst. Die Vlaamse aanwezigheid mogen wij nooit prijsgeven.
Uitzending: 14 november 1976.
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Mgr. E. de Smedt
Heilige-Geeststraat 4, 8000 Brugge
Het bisschoppelijk paleis te Brugge staat in het hart van de stad, tussen de
Sint-Salvatorkathedraal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Tot aan de Franse Revolutie was hier het seminarie gevestigd.
Toen het bisschoppelijk huis op de Burg, bij de voormalige Sint-Donaaskathedraal,
werd verwoest, kreeg de bisschop hier zijn woning en verhuisde het seminarie in
1834 naarde abdij Ter Duinen.
Bij dezelfde gelegenheid werd Sint-Salvator de kathedraal of bisschoppelijke kerk.
Heel dit complex, dat het eigendom is van de provincie, heeft van een paleis alleen
de allure want binnenin heerst er de drukte van een administratieve instelling met
haar spreekkamers en kantoren.
Wie hier op bezoek komt, loopt van uit de Heilige-Geeststraat over een binnenplein
en komt dan in een voorhal.
Hier hangen enkele oude schilderijen waarvan deze originele voorstelling van de
H. Geest de merkwaardigste is: de Vader en
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de Geest verheffen de verrezen Christus op de troon. Ongewoon in deze voorstelling
is dat de Heilige Geest als mens is uitgebeeld.
Een belendend vertrek is de wachtkamer, de kamer waar het indertijd de traditie
was bibberend te wachten.
Die tijd is voorbij want de bezoeker blijft hier maar kort: iemand doen wachten is
volgens mgr. De Smedt een gebrek aan eerbied voor de tijd van een ander.
De werkkamer van de bisschop van Brugge is een ruim en sfeervol vertrek, dat
op een stille tuin uitziet.
Ook hier weer is de Heilige Geest in de buurt want de tuin wordt begrensd door
de achterhuizen van de Kleine Heilige-Geeststraat.
Toch wordt men er ook aan herinnerd dat de zonde in de wereld is: het andere
belendende straatje heet de Goezeputstraat.
*
Monseigneur, het is wellicht een wat oneerbiedige vraag maar ik stel ze toch graag:
u weet wat bier is?
Dat weet ik inderdaad want ik ben opgegroeid in de geur van het bier en ik heb dus
al vroeg geleerd wat het is de dorst te lessen. Ook heb ik al zeer vroeg goede hop
leren waarderen, wat me dan later nog van pas is gekomen als ik bij de mensen van
Poperinge kwam.
De brouwerij thuis was een klein middenstandsbedrijf en dat heeft veel voordelen
gehad: van jongs af ben ik tussen arbeiders opgegroeid want in dat soort bedrijf
vormden alle werkenden één grote familie. Dat is van belang geweest voor mijn
latere bedrijvigheid omdat het mij gediend heeft in mijn omgang met mensen. Wat
men later is, krijgt men in de eerste levensjaren mee. Ik vind dat dat een aanmoediging
is voor de ouders: wat zij aan hun kinderen meegeven, zit er zo diep in dat het zich
tot in latere levensjaren manifesteert.
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U komt uit een groot gezin.
Ik ben de oudste van negen kinderen. Mijn vader was een man die kon werken, zowel
met het hoofd als met de handen. Moeder deed het huishouden en had daarvoor wel
hulp, want daarnaast was zij het die klanten ontving die bier kwamen bestellen. Ik
heb dus thuis altijd veel vreemde mensen gezien omdat mijn ouders zo sterk tussen
de mensen leefden.
Ze waren thuis betrekkelijk welstellend maar dat sloot ze niet af van de gewone
mensen. Vader deed op zijn manier aan sociale hulp. Vaak kwamen mensen bij hem
geld lenen en dat gebeurde dan op de eenvoudigste manier: de lener schreef op een
papiertje dat hij dat geld had gekregen tegen een zeer lage interest en dat hij het zou
teruggeven als hij kon. Vader had een echte bezorgdheid voor de mensen. Op zeker
ogenblik is hij in de politiek gegaan en is jaren burgemeester geweest.
Het eigenaardige was nu dat hij een erg zwijgzaam man was en een voorkeur had
voor de stilte. Ik heb daar veel van meegekregen, want van temperament ben ik
eigenlijk een eremijt. Mijn opdracht is nu wel gans anders want ik heb een druk leven
en verkeer dagelijks onder de mensen. Maar als ik een uur stilte krijg, ben ik gelukkig.
Mijn beide ouders waren verstandige mensen, zeer christelijk en die wisten wat
ze wilden.
Er werd nog niet gezegd dat u in Opwijk werd geboren op 30 oktober 1909. Opwijk
is een gemeente die deel uitmaakt van het veel besproken arrondissement
Halle-Vilvoorde. De Vlaamse inslag is er altijd groot geweest, ook in uw familie.
Ik kom uit een uitgesproken Vlaamse familie. Toen ik in Boom op het college kwam,
was in de Franse les de eerste vraag van de leraar: Wat is vader in het Frans? De
vingers van al die jongetjes van negen jaar gingen de lucht in, want zij wisten het.
Ik was de enige die het niet wist. Als vader en moeder thuis iets bespraken
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dat de kinderen niet moesten horen, deden ze het in 't Frans. Opwijk was inderdaad
een door en door Vlaams dorp.
Hoe komt het dat u in Boom op het college terechtkwam?
Omdat ik daar een oom-priester had, die directeur was van de Zusters van de
Presentatie en ik bij hem mocht inwonen. Zo ben ik op dat college extern geweest
van mijn negende jaar tot in de retorica. Boom was inderdaad niet gewoon bij ons
want wie van onze streek kon gaan studeren, ging naar het klein seminarie in
Mechelen of in Hoogstraten.
Goede herinneringen aan dat college?
Uitstekende. Het was een college waar hard werd gewerkt. Ik heb daar leren bidden,
de Kerk liefhebben en in de dienst van de armen staan. Ik heb er hard gestudeerd.
Vooral de poësis en de retorica zijn markante jaren geweest. De directeur van het
O.-L.-Vrouwcollege was Jozef Jacobs, eminent taalkundige, lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie en een ongewoon schrander man. Naast zijn directeurschap gaf
hij ook les in de poësis en de retorica en die man heeft ons Latijn, letterkunde en
levenswijsheid geleerd. Op het Concilie heb ik vaak aan hem moeten denken omdat
ik daar veel Latijn heb moeten spreken. Dat ik met die taal kan spelen, heb ik aan
Jacobs te danken.
In de jaren dat u humaniora deed, waren de studentenbonden zeer actief. U bent er
ook bij geweest.
Natuurlijk, en dat ook is een sterke steun geweest in onze vorming. Ik was lid en
later voorzitter van de Vlaamse Studentenbond in Opwijk, die was aangesloten bij
het A.K.V.S. Wij speelden daar elk jaar toneel onder leiding van Constant Lindemans,
die voor korte tijd is gestorven. Ik kreeg altijd maar een kleine bijrol en later heeft
Lindemans mij eens gezegd: ‘Gij hebt
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nooit comedie kunnen spelen.’
Door de activiteiten van die Studentenbond werden wij sterk en bewust
vlaamsgezind gemaakt. Ik was b.v. op de begrafenis van Dosfel en stond met de vlag
van onze Studentenbond bij het graf.
Daarbij speelde dan ook de sfeer van de familie, die geïnteresseerd was in de
Vlaams-katholieke strijd. Al de leden van mijn familie waren overtuigde leden van
de katholieke partij en hadden een grote bewondering voor Frans van Cauwelaert.
Toen ik student was, heb ik tijdens de vakantie dikwijls de landdagen van de
Katholieke Vlaamse Landsbond bijgewoond waar ik Van Cauwelaert heb horen
spreken en Daels en de jonge De Schryver.
Ik ben opgegroeid in een echte katholieke Vlaamse familie, die overtuigd was van
het katholiek Vlaams ideaal, ook op politiek vlak, maar dan in een sfeer van
medeverantwoordelijkheid en opbouw, dus niet in negatieve zin, wat de vergissingen
niet uitsloot.
Mijn vader heeft priester Daens in Aalst zien opkomen. Toen hij 90 jaar was, heeft
hij me daarover nog verteld. Hij zei: ‘Ik ben die man gaan uiffluiten, ik begrijp niet
dat ik zo dwaas heb kunnen zijn. Die man had het juist voor met zijn strijd voor de
arbeiders. Men heeft zich zwaar vergist met die man te veroordelen.’
Later is de botsing met de oprichting van de K.S.A. tegen het A.K.V.S. gekomen. Voor
vele priesters is dat een pijnlijk conflict geweest. Hoe is dat bij u overgekomen?
Niet als een conflict. Ik heb altijd K.S.A. gevoeld omdat ik sterk kerkelijk was
ingesteld. Als jong priester ben ik dan ook in de K.S.A. sterk actief geweest. Ik was
bevriend met de promotoren van de beweging: Karel Dubois, Constant Lindemans,
Pol Vaes van Antwerpen. Toen ik leraar was aan het Sint-Jozefsseminarie in
Mechelen, heb ik op eigen voorstel een cursus over katholieke actie gegeven. Dat
lag in mijn lijn: ik heb altijd sterk met de
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bisschoppen meegevoeld.
U werd in 1950 hulpbisschop van Kardinaal Van Roey, die niet de reputatie had een
bijzonder makkelijk man te zijn.
Dat lijkt me toch overdreven. Hij was een kolossaal zwijger, een man die geen enkel
nutteloos woord sprak. Maar van karakter was hij een zeer zacht en beheerst man,
die ook als iets hem wrevelig stemde, dat niet toonde. Hij was een goed mens maar
erg eenzaam: hij had niet de minste behoefte met mensen om te gaan en ik weet niet
wie zijn intieme vrienden zouden kunnen zijn geweest. Hij ging volledig op in zijn
functie en leefde er totaal voor. Hij was een man die rechtvaardig was en recht door
zee ging zonder vrees. Hij werd in de socialistische pers geregeld aangevallen maar
hij las die artikels niet, steunend op de redenering: het is niet waar, dan lees ik het
niet.
Hij sprak Frans en omdat zijn bisdom tweetalig was, opteerde hij voor het gemak
voor een franstalige administratie: maar dat betekende niet dat hij liever Frans sprak
dan Nederlands. De dag dat ik tot bisschop van Brugge werd benoemd, is hij
Nederlands met mij beginnen te spreken omdat ik bisschop was van een Vlaams
bisdom. Hij stond echter in een moeilijke situatie als bisschop van een tweetalig
bisdom en als primaat van een tweetalig land. Hij wilde gelijk zijn voor iedereen
maar was afhankelijk van de mentaliteit die toen heerste, maar zeker is dat hij met
zijn volk samenvoelde.
Verder was hij een bijzonder schrander man, zelfs geniaal. In de tijd dat ik
vicaris-generaal was, was het de gewoonte dat de vicarissen-generaal elke avond om
halfzeven bij hem kwamen voor bespreking. Als het om een moeilijke zaak ging,
verzocht hij iedereen zijn gedacht uit te spreken. Het besluit was altijd: we zullen er
over nadenken. Hij besliste nooit ilico. 's Anderendaags gaf hij dan zijn conclusie
en het trof altijd dat die veel wijzer en helderder was dan die welke een van ons had
voorgesteld. Hij was een sereen man, die de zaken objectief bekeek en zich in
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geweten afvroeg wat rechtvaardig was. Hij kende alleen zijn plicht en zocht niet naar
enige populariteit. Het mangelde hem trouwens aan psychologisch doorzicht om met
mensen om te gaan. Hij was iemand om bang voor te zijn, iemand bij wie ge u nooit
op uw gemak voelde. Maar alles samen een zeer grote figuur, een zeer groot bisschop
voor wie ik enorm veel eerbied en waardering had.
Wat hij wel miste, was zin voor humor. Als er een mop werd verteld, wist hij nooit
of hij die au sérieux moest nemen, gewoon omdat hij ze niet verstond. Ik zei hem
eens op een dag dat het op de wegen zo druk was dat ik eraan dacht een helikopter
te kopen. Hij nam dat onmiddellijk ernstig op. In andere gevallen kon hij dan toch
echt plezier hebben. Zo genoot hij altijd opnieuw van de bekende anekdote met de
fameuze verspreking of gemis aan kennis van het Frans van mgr. Cento, die pauselijk
nuntius was. Cento wees er in een toespraak op dat men nooit de hoop mocht opgeven,
dat men altijd vertrouwen moest hebben en dat men, als het nood deed, maar een
gelofte moest doen. Als voorbeeld citeerde hij dan zijn ouders die lang geen kind
hadden kunnen krijgen: ‘Mes parents ont fait un veau et je suis né!’
*
Als mgr. De Smedt aan zijn schrijftafel zit te werken, wordt hij op de vingers gekeken
door een groep gemijterde bisschoppen van het Concilie, die op een beeldhouwwerk
humoristisch staan uitgebeeld.
De kamer is verder sober ingericht: er hangt één schilderij van Romain de Saeger,
voorstellend de nederdaling van de Heilige Geest.
Verder hangt er een foto die herinnert aan een ontmoeting met de paus.
Rondom deze ruime tafel komen elke dinsdag en vrijdag de twee hulpbisschoppen
en de drie vicarissen-generaal samen, om met hun bisschop de problemen van het
ogenblik te bespreken.
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Op de tafel ligt een uniek exemplaar echte Brugse kant.
*
25 jaar geleden kwam de Brabander die u bent, hier naar West-Vlaanderen. Van
professor Sobry, die een authentiek Westvlaming was, heb ik meer dan eens horen
zeggen dat de Brabander levenslustig was maar oppervlakkig, de Westvlaming
daarentegen eerder stug en gesloten wat dan op verdieping zou wijzen. U bent een
Brabander die Westvlaming werd.
Kan men dat wel zo veralgemenen? In Brabant leven zowel levenslustige als gesloten
mensen. In mijn streek, in Asse en verder, richting Pamel en Sint-Kwintens Lennik,
zijn het bijzonder zwijgzame mensen die nauwelijks de tanden van mekaar doen als
ze spreken. En er is in Brabant toch veel variatie tussen de mensen van Leuven,
Tienen, Diest en noem verder maar op. Hier in West-Vlaanderen is het net zo: de
mensen van het noorden en de Westhoek, en die van Kortrijk en Menen, hebben een
ander temperament. Men kan moeilijk van hen zeggen dat ze stug zijn: er zijn wel
gesloten naturen bij, maar die zijn overal te vinden.
Toen ik hier toekwam, heb ik mij in elk geval onmiddellijk thuis gevoeld. Ik vond
ook dat er weinig verschil was, op de taal na dan. Die kwam in het begin wel eens
wat vreemd over: de mensen van Poperinge b.v. spreken zeer mooi doch ik moest
wel een inspanning doen om ze te begrijpen.
Wel hebben Brabanders en Westvlamingen gemeen dat ze ondernemende mensen
zijn, mensen die voor de realisatie van iets kunnen vechten, geen lammeren om te
slachten zonder blaten.
Ten andere: u noemt mij Brabander maar het grootste deel van mijn leven, bewust
leven, heb ik in de provincie Antwerpen doorgebracht: eerst Boom, dan Mechelen,
en na 7 jaar in Rome weer Mechelen.
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Toen u hier werd benoemd, werd ook gezegd dat u als Brabander naar Brugge werd
gezonden om het Westvlaams particularisme te doorbreken.
Ik weet daar niets van en weet zeker ook niet of ik met enige bedoeling naar hier
werd gestuurd. Die tendens van particularisme is er zeker geweest: het is bekend dat
de Westvlamingen in Leuven samenhokken, dat ze in Brussel een bond van
Westvlamingen hebben en dat Westvlamingen die mekaar in de vreemde ontmoeten,
zich onmiddellijk familie voelen. Daar is trouwens iets schoons aan en in toespraken
zeg ik vaak: ‘Wij, Westvlamingen, zijn particularisten!’ Na 25 jaar ben ik ook een
van hen geworden. Er was vroeger wat afsluiting maar er is nu zoveel uitwisseling
en contact op elk gebied dat die geslotenheid toch sterk gezuiverd is.
Op vergaderingen spreken de priesters als ik erbij ben beschaafd Westvlaams; als
ik er niet bij ben onbeschaafd Westvlaams. Dat zit er nog diep in. Ik heb nooit
geprobeerd Westvlaams te spreken want het zou naäperij zijn en een potsierlijk effect
hebben. Ik heb vanaf mijn filosofie in Mechelen altijd getracht goed Nederlands te
spreken en dat was in die tijd helemaal niet gebruikelijk: ik heb dat gedaan onder de
invloed van Wim van Cauwelaert, die door zijn vader naar het college in Neerpelt
was gestuurd omdat dat toen het enige Vlaamse college was van het land, en die daar
bijzonder mooi had leren spreken. Ik zou trouwens mijn eigen dialect nog moeilijk
kunnen spreken. Als ik bij mijn broers en zuster ben, gebeurt het wel eens meer dat
er wordt gezegd: ‘Hoe is dat in echt Opweks?’ Ik sla er vaak naast.
U kwam hier als bisschop in een vrij star bisdom. Volgens een anekdote was het
makkelijker hier buiten te vliegen dan binnen te komen.
Die ik natuurlijk ook ken. Op een goeie dag stort er hier op het
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binnenplein een Engelse vlieger neer en mgr. Mahieu, die toen vicaris-generaal was,
heeft toen gezegd: ‘Het is de eerste keer dat ik dat zie. Ik heb er hier al veel zien
buitenvliegen maar dat is de eerste die hier komt binnenvliegen.’
Wij hebben hier door dat voorval trouwens lang gevaarlijk geleefd. Toen het
vliegtuig werd opgeruimd, vond men 4 bommen die natuurlijk ook werden verwijderd.
Maar er was een vijfde die men niet vond. Toen ik hier dan bisschop was geworden,
was het op zeker ogenblik nodig, wegens het drukke verkeer, voor een parkeerplaats
te zorgen. Toen de struiken waren verwijderd, stootte men onmiddellijk op een hard
voorwerp en dat bleek die vijfde bom te zijn. De ontmijningsdienst is die komen
uitgraven en heeft ze hier in de tuin op het gras gelegd en ze ook laten liggen. Ik heb
ze er nog aan moeten herinneren dat die bom onze tuin versierde!
Een star bisdom... Laten we zeggen dat het er hier zeer systematisch aan toe ging,
wat trouwens zijn voordelen had want mijn voorganger heeft grote dingen kunnen
doen, ook omdat hij ver vooruitzag. Hij heeft in de landbouwgebieden systematisch
technische scholen opgericht, waar hij groepjes jonge priesters benoemde die in die
scholen inwoonden als in een college. Dat heeft kwaliteit gegeven aan het onderwijs
en het volk heeft daar sterk van geprofiteerd: er zijn hier vele goed gevormde arbeiders
en technici gekomen. Die enorme verdienste komt mgr. Lamiroy toe.
Ik kan over hem moeilijk een persoonlijk oordeel vellen want ik heb hem
nauwelijks gekend. Hij had in elk geval de reputatie de zaak goed in handen te hebben
en een sterk administrator te zijn. Hij was daarbij een verwoed werker die geen
secretaris of vicaris nodig had: hij kon het allemaal zelf. Hij was inderdaad een
intellectueel met grote kracht, maar het gebeurt wel eens meer dat men zondigt door
zijn kwaliteiten te sterk te laten groeien. In elk geval was het bisdom sterk rationeel
geadministreerd.
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U bent hier nu 25 jaar bisschop en hebt hier heel wat initiatieven genomen in het
parochiaal leven, de jeugdzorg, het ziekenhuiswezen, de scholenbouw en er is niet
aan te denken ze alle op te sommen of te vermelden. Ik probeer er de markantste uit
te lichten. U hebt al vroeg gepleit voor het priesterschap van de gelovigen. Wat
bedoelt u daar precies mee?
Vanaf de voorbereiding van het Concilie was ik lid van het secretariaat voor de
eenheid en we moesten daar het vraagstuk van het algemeen priesterschap van het
Godsvolk bestuderen. Bij deze studie werd ik getroffen door de publikaties van
Cerfaux en Philips. Ik hield veel tussenkomsten over dat onderwerp. Kardinaal Bea
zei me: ‘U moest daar een brochure over schrijven in het Nederlands of het Frans en
ik zorg ervoor dat ze in het Duits wordt vertaald.’ Zo is het boek Priesterschap van
de gelovigen ontstaan. Het was de doctrinale onderbouw van wat ik beoogde, namelijk
dat alle gelovigen in de Kerk vreantwoordelijkheid hebben en recht op inspraak.
Eigenlijk kwam de gedachte uit de sfeer van de Katholieke Actie en uit gesprekken
met Cardijn. Ook Cruysberghs' had al gesproken over het uur van de leken en dat
betekende wel dat de leken hun verantwoordelijkheid moesten opnemen. Door al die
studie kwam ik tot de doctrine dat alle gelovigen door het doopsel met elkaar zijn
verbonden en dat ze door het vormsel bezield zijn door dezelfde geest. Alle gelovigen
samen zijn de Kerk: de hiërarchie is een dienaar door Christus gewild maar ten bate
van de gelovigen. De hiërarchie, dat zijn dus de priesters op alle niveaus, van kapelaan
tot paus, heeft de opdracht de gelovigen aan te sporen hun verantwoordelijkheid
ernstig op te nemen. Priesterschap van de gelovigen betekent dat heel de gelovige
gemeenschap de opdracht heeft het werk van Christus voort te zetten, d.i. God
verheerlijken, de mensen helpen, het evangelie bestuderen en verkondigen om op
die manier een menswaardig bestaan te bereiken.
Het secretariaat voor de eenheid heeft sterk achter die ideeën
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gestaan. Ik kreeg van de kardinalen Bea en Willebrands de opdracht ze uiteen te
zetten op het Concilie en de monseigneurs Philips en Heuschen hebben erop ingehaakt
en ervoor gezorgd dat de gedachten in Lumen Gentium werden opgenomen. De
vroegere piramide: paus, bisschoppen, priesters, gelovigen wordt omgedraaid: de
Kerk is het volk van God, dat is de basis, en op die basis werkt de hiërarchie. De top
steunt en staat ten dienste.
Wat heeft dat als verandering meegebracht?
Dat het accent valt op het volk van God. Vóór het Concilie werd daarover niet
gesproken: nu spreekt iedereen erover en dat wijst op een mentaliteitsverandering,
op een grotere bewustwording van de verantwoordelijkheid der gelovigen. Vele leken
voelden dat ze iets konden doen in de Kerk maar dat ze de gelegenheid niet kregen;
dat veroorzaakte een soort ontevredenheid die slechts kan verdwijnen als diezelfde
leken een grotere verantwoordelijkheid krijgen. Er is een reële groei gekomen in het
verlangen verantwoordelijkheid op te nemen, helaas maar een groeike in het effectief
opnemen van die verantwoordelijkheid.
Toch is dat de richting die we uitgaan: het vormen van kleine groepen die de
structuren, die trouwens ook in de wereld bestaan, doorbreken en die bezield zijn
door een ernstig verlangen om samen iets te doen voor het evangelie en Christus.
Dat is b.v. te realiseren in ziekhuizen en scholen: daar ontstaan groepen van
pastorale werkers, van priesters en leken samen, die iets willen doen voor de diepere
geloofsbeleving bij zieken en leerlingen. Ziekenhuis- en schoolpastoraal was vroeger
het exclusief domein van de priester-leraar of de aalmoezenier. Nu streven kleine
gemengde groepen ernaar om samen aan pastoraal te doen, om samen de zielzorg
en het geestelijk leven te behartigen.
Een ander voorbeeld zijn de pastorale raden, die in de parochies ontstaan en waar
leken meedenken over pastorale pro-
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blemen en zich inspannen om die op te lossen. Ook in het sociale werk, in de K.W.B.,
de Middenstandsvrouwen, de K.L.V. wordt er zeer ernstig werk van gemaakt om
werkelijk effectief iets te doen voor de beleving van het evangelie en er worden daar
zeer positieve resultaten bereikt.
Een ander initiatief van u, en dat u na aan het hart ligt, heet christelijk buurtleven.
Strada, dat is de afkorting van ‘straatactie voor dienstbetoon en apostolaat’. Mijn
idee was dit: de mensen moeren elkaar helpen, moeten samenwerken als er in de
buurt nood is. Als er een sterfgeval is, of er zijn zieken, moet men de mensen niet
aan hun lot overlaten: de medeverantwoordelijkheid moet solidair groeien en de
hulpbereidheid moet zich uitstrekken tot gelovigen en niet-gelovenden. Mensen die
met moeilijkheden hebben af te rekenen, mogen we niet in de kou laten staan maar
moeten we helpen door vriendschappelijk in te springen.
Er kwam daarbij ook een parochieel aspect: de moderne parochie zou een federatie
van buurten moeten zijn. De buurten gaan voor sommige vieringen naar de grote
kerk maar in plaats van alles in het centrum te laten gebeuren, droomde ik ervan dat
er in elke buurt een centrum zou zijn waar men zou kunnen samenkomen om gewoon
te bidden of om te bidden b.v. als er iemand van de buurt is gestorven.
In de beginfase had deze actie veel succes en invloed en ze is blijven voortleven
in verscheidene parochies. Maar toen is er tegen deze actie voorbehoud gemaakt:
men heeft gezegd dat de buurt sociologisch was voorbijgestreefd, omdat de moderne
mens op zijn privacy staat en niets uitstaande wil hebben met de buurt. De moderne
mens heeft nood aan vrienschapsrelatie, en die vindt hij niet bij de buren maar bij
zelfgekozen relaties.
Wij hebben dan getracht de parochieraden, waarin de buurten vertegenwoordigd
waren, te versterken. In de parochies waar dat niet ging, hebben we kernen gesticht
voor parochie-anima-
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tie. Dat bloeit.
Maar nu gaan andere sociologen weer aandacht vragen voor de buurt en sterk
aanraden werk te maken van een serieus buurtleven. Men moet b.v. proberen van
een nieuwe wijk een echte buurt te maken, waar de mensen mekaar kennen, mekaar
groeten, met mekaar praten en mekaar helpen. In die richting wordt nu sterk gewerkt.
Ik heb ook aan de priesters gevraagd veel aandacht te besteden aan het dorp, nu
door de fusies alles een grote, kille administratie dreigt te worden. Ik heb ze
aangeraden met de fusies mee te doen maar toch veel zorg en aandacht te besteden
aan het dorp en aan de wijken van het dorp. De parochie krijgt nu een nieuwe
betekenis omdat het gemeentehuis niet langer meer op de parochie staat, maar de
kerk is er wel blijven staan.
De campagne hartelijkheid is wel in dezelfde sfeer te situeren.
Dat is het thema van het boek Dag, vriendelijk licht. Hoe ontstond het? Ik had een
vergadering met de dekens en daar werd gezegd dat het tijd werd dat de
verantwoordelijkheid van de leken au sérieux werd genomen, dat wij, priesters, de
leken ernstig moesten laten meewerken aan de verkondiging van het echte evangelie.
We vonden toen dat er een thema nodig was dat niet uitvoerbaar zou zijn zonder de
hulp van de leken, waarbij de leken dus onmisbaar zouden zijn en waar ze goed
zouden kunnen presteren. Ik heb toen de idee gelanceerd van de hartelijkheid in de
kerk, de hartelijkheid in de liturgie, op het werk, thuis. Niet zo maar van iemand
houden, maar ook tonen dat ge van hem houdt. Dat is ingeslagen. Op de parochies
werden gesprekken georganiseerd met de hartelijkheid als thema en de strijd dus
tegen een koud instituut of cerebrale instelling. We pleitten voor een Kerk met een
hart, voor een vriendelijke Kerk. Ik heb over dat thema links en rechts gesproken,
heb er artikels aan gewijd en dan is het idee gekomen daar een boek over te schrijven
met een titel die door Newman werd geïnspireerd: Dag, vriendelijk
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licht. Dat is vrij goed ontvangen want alleen in het Nederlandse taalgebied werden
er ruim 20.000 ex. verspreid, wat voor zo een soort boek toch niet kwaad is. Het is
nu uitverkocht maar ik werk nu aan een ander dat Zaad van vreugde zal heten. Het
is eigenlijk niets anders dan een bloemlezing uit artikels die ik geregeld in Kerk en
Leven publiceer op de diocesane bladzijde van het bisdom Brugge. Ik heb er 60 van
de 150 uitgepikt en daar een soort jaarkrans van gemaakt, verdeeld over feesten en
seizoenen. Ik probeer aan die artikels een volkse inslag te geven en toch enkele
ernstige gedachten in te lassen. Het is namelijk zeer moeilijk diepe godsdienstige
dingen in mensentaal te zeggen. Danneels, de nieuwe bisschop van Antwerpen, kan
dat: die kan de diepste dogmatische ideeën in eenvoudige en heldere taal uitdrukken.
Dat is de ware wijsheid.
*
In dit ruime huis zijn drie vleugels met wachtkamers en kantoren en nog is er plaats
te weinig.
In de administratie werken priesters en leken.
Bij de priesters zijn er ook minder-validen die in hetparochieel werk geen gewone
plaats kunnen bezetten en hier half-time administratief werk komen doen.
In een aparte kamer bevindt zich de telefooncentrale en die wordt bezet door een
vrouw.
In de verschillende wachtkamers hangen ettelijke oude schilderijen, die bij het
huis horen.
De namen van de schilders zijn onbekend maar de schilderijen behoren meestal
tot de Vlaamse Primitieven van de Antwerpse school: Golgotha, Aanbidding van de
Koningen, Christus aan het kruis.
Ook in deze kamer hangen juweeltjes van schilderkunst: Maria Boodschap,
Kruisiging, Maria Magdalena met bloem, Kruisafneming en dit mooie portret van
een oude man.
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich dan nog de kapel
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waarin mgr. De Smedt elke dag mis leest. Hier concelebreert hij ook met de priesters
van zijn bisdom als die voor de een of andere gelegenheid samenkomen.
De maaltijd gebruiken ze dan samen in een plechtig salon en wel onder toezicht
van de vroegere bisschoppen, waarvan bekende namen o.m. zijn: mgr. Faict, de
bisschop van Guido Gezelle, mgr. Waffelaert, specialist van Ruusbroec, mgr. Lamiroy,
de voorganger.
*
De waarheid heeft haar rechten en daarom moet ik het nu even hebben over een
paar dingen die bij sommige Vlamingen hard zijn aangekomen.
Er is uw herderlijk schrijven van 22 mei 1958, waarin u als enige bisschop
verklaarde dat ‘stemmen voor de Volksunie in de huidige omstandigheden zwaar
zonde is’.
Prof. Karel van Isacker heeft daar vief op gereageerd en gezegd dat deze brief
een tijdperk afsloot.
Als men die verklaring in het huidige klimaat en situatie hoort, dan moet dat als iets
ongunstigs voorkomen, maar men moet de verklaring situeren in de toestand waarin
ze werd uitgesproken. Ik heb in die tekst duidelijk en nadrukkelijk geschreven: ‘in
de huidige omstandigheden’.
En wat waren die? Dat was na vier jaar schoolstrijd waarin men getracht had een
eitje te pellen met de katholieke school en het voortbestaan van de katholieke school
moeilijk had gemaakt. Na die vier jaar kwamen verkiezingen en in de kiesstrijd werd
gezegd dat de uitslag van de verkiezingen moest dienen als een goedkeuring van het
gevoerde beleid, en ook als een fiat om die politiek voort te zetten. Er zat dus een
nadrukkelijke bedreiging in voor de katholieke school en die bedreiging zou na de
verkiezingen uitvoerbaar worden. Het was dus een moment waarop heel dat christelijk
schoolnet, dat voor de christelijke
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bevolking zo belangrijk is, in gevaar kwam. Als de andersdenkenden succes hadden,
kwam de katholieke school in grote moeilijkheden.
In die omstandigheden heb ik gemeend dat iedereen zijn geweten moest raadplegen,
en dat het een zware fout zou zijn niet te stemmen voor de enige partij die de
verdediging van de katholieke school op haar programma had staan. De verklaring
was evengoed bedoeld voor de andere partijen als voor de Volksunie.
Wanneer Van Isacker zegt dat deze brief een periode afsluit, dan bedoelt hij een
tijdperk waarin een zekere druk werd uitgeoefend op de mens. Maar was mijn
verklaring een dwang? Ze was bedoeld als een belichting van de toestand en eveneens
als een aansporing om in geweten te oordelen.
Merkwaardig genoeg stelt u datzelfde jaar een uitgesproken Vlaamse daad: u wijdt
op 11 november 1958 de crypte in van de nieuwe IJzertoren en houdt er een
merkwaardige kanselrede op het thema: ‘Vrede en verzoening’. Tot slot zegt u dat
het de Vlamingen mogelijk moet worden gemaakt Vlaanderen lief te hebben.
Ben ik minder Vlaams geweest toen ik verklaarde dat men het belang moest inzien
van de christelijke school? Was dat geen waarde die primeerde? Men moet in bepaalde
gevallen de waarde op haar plaats kunnen stellen, ook met pijn in het hart. Ik vond
het dus normaal de crypte van de IJzertoren in te zegenen: er was volgens mij geen
breuk geweest in mijn gehechtheid aan het Vlaamse volk.
Een andere Vlaamse daad van u is dat u de Franse preken aan de kust indamt. Hoe
is de toestand nu?
Alles is genormaliseerd en gebeurt in het Nederlands. Tijdens het toeristisch seizoen
wordt in vele kerken een korte toespraak
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gehouden in vier talen, met dan de homilie in het Nederlands. Ook bezorgt men aan
de aanwezigen de teksten van het evangelie en van de oraties in vier talen. Wij vinden
dit een vorm van gastvrijheid die te verdedigen is: alleen moet men beschikken over
mensen die vier talen kunnen spreken.
Dan komt weer een ander gebaar. U ondertekent in mei 1966 het mandement van
de bisschoppen over Leuven, maar betreurt kort daarop publiek dat u uw handtekening
onder dat stuk hebt geplaatst. Wat was de reden van uw onzekerheid?
Ik dacht de leefbaarheid van Leuven te verdedigen. Ik dacht ook dat de Franse afdeling
onleefbaar zou worden als ze uit Leuven moest vertrekken. Ik vond het ook erg dat
die eeuwenoude universiteit, die ook voor de gelovige Walen en Franssprekende
Brusselaars zoveel betekende, de doodsteek zou krijgen. Ik dacht bovendien dat,
mits sommige regelingen, de aanwezigheid van de Franssprekenden voor de Vlaamse
stad Leuven niet fataal zou zijn. Ik oordeelde dat de levenskracht van het Vlaamse
volk en van de Vlaamse bevolking van Leuven sterk genoeg was om de aanwezigheid
van die franstalige gemeenschap te kunnen dulden. Dat zijn de redenen waarom ik
dat document, dat men nadien het mandement heeft genoemd, heb getekend. Zoals
u weet, werd daarin geijverd voor een spreiding van de kandidaturen met behoud
van de licentiaten en doctoraten in Leuven.
Tegen deze beslissing is geweldig protest ontstaan: men heeft gezegd dat de Franse
aanwezigheid in Leuven een noodlottige bedreiging was voor de normale expansie
van de Vlaamse cultuur en het Vlaams karakter van dit gedeelte van Vlaams-Brabant.
Men heeft bevestigd dat deze bedreiging noodlottig zou worden voor Vlaanderen en
dat de franstalige afdeling van de universiteit ook buiten Leuven leerbaar zou zijn.
Dan heb ik gedacht: onze interpretatie van die franstalige aanwezigheid is mis
geweest; ik heb me vergist. Ik heb mijn visie herzien omdat men mij overtuigd heeft
dat ze mis was. In alle
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eerlijkheid moest ik daar het besluit uit trekken en ik heb dan ook publiek erkend
dat ik me vergist had. Ik heb ook gemeend dat het beter was de franstalige universiteit
in Wallonië te vestigen. Ik heb toen evenwel ook verklaard dat ik die franstalige
universiteit zou helpen om haar rechten te bekomen. En dat heb ik ook gedaan.
Daar de rust in Vlaanderen niet terugkwam, nam u twee jaar later, op 3 februari
1968, het initiatief om namens de Vlaamse bisschoppen een gemeenschappelijke
verklaring uit te geven. Mgr. Suenens hield zich op de vlakte maar vond dat elke
bisschop zijn houding publiek kon verklaren. Mgr. Van Peteghem sloot zich de
volgende dag aan bij uw verklaring, mgr. Daem en mgr. Heuschen twee dagen later.
Indien ik dat zo omstandig citeer, is het omdat J. Francis in zijn boek ‘Mes belges
années’ (1974) schrijft dat u met die daad de laatste steunpilaar van het unitaire
België hebt omvergeworpen en op dat ogenblik hebt geopteerd voor het federalisme.
Dat is een interpretatie die ik laat voor de rekening van de anderen. Ik had niet het
inzicht op politiek vlak te handelen maar ik heb alleen het bestaan van de twee
universiteiten erkend en hun verdediging opgenomen.
*
Aan de voet van de monumentale trap die naar de verdieping leidt, staat een wit
Mariabeeld dat mgr. Malou had laten maken na de afkondiging van het dogma van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, met de bedoeling een mooi Mariabeeld ter
beschikking te stellen. De verschijningen van Lourdes hebben de verspreiding van
dit beeld belet.
Op de eerste verdieping betrekt o.m. de persdienst van het bisdom zijn kantoren.
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Hier bevindt zich ook een grote moderne vergaderzaal waar o.m. de dekens
samenkomen en ook de benoemingsraad zitting houdt.
De verrezen Christus tegen de zwarte wand werd gemaakt door Kamiel Colruyt,
die eveneens het wapen van de bisschop van Brugge in brons vastlegde.
Het devies van mgr. De Smedt is: Ministrando, dat is: dienende.
Het portret van de bisschop dat hier hangt, is van de hand van Van Belleghem.
Vanuit deze zaal heeft men mooie gezichten op het Belfort in de verte, op de
Onze-Lieve-Vrouwekerk rechts en op de kathedraal van Sint-Salvator links.
Op de verdieping is ook het archief ondergebracht.
Vroeger, vóór de kopieermogelijkheden bestonden, moest elke pastoor elk jaar de
afschriften bezorgen van de doopsels en de huwelijken die in zijn provincie hadden
plaatsgehad.
Hier staan ook de Acta van de bisschoppen opgeborgen, dat zijn de verslagen van
het tijdperk van de bisschop van dag tot dag.
Verder berust hier ook het archief van Sint-Salvator en dat van de afgebrande
Sint-Donaaskathedraal.
Van de Sint-Donaaskerk bevindt zich hier ook het cartularium met prachtige
miniaturen uit de 15de eeuw.
Een andere bezienswaardigheid wordt gevormd door 36 laden met rouwprentjes
van overleden priesters.
Vanuit de archiefzaal heeft men een mooi gezicht op de oude gebouwen van het
Sint-Janshospitaal waar Memling in kleuren droomt.
In de tijdschriftenzaal is nog de vroegere zoldering met balken bewaard.
*
In de wandelgangen van de Sint-Pietersbasiliek in Rome werd

Joos Florquin, Ten huize van... 15

328
het Tweede Vaticaans Concilie wel eens schertsend het Leuvense of Mechelse Concilie
genoemd. U hebt aan die reputatie meegewerkt.
Meegewerkt ja, want het is het werk geweest van meerdere bisschoppen daar wij in
verschillende departementen zaten: Suenens voor de algemene oriëntatie, Charue en
Heuschen voor theologie, Daem voor het onderwijs en ik voor de oecumene. Met
ons samen werkten de voornaamste theologen van Leuven, vooral dan mgr. Philips,
de grote man van het Concilie, die de tekst van het Concilie heeft uitgewerkt. Maar
naast hem stonden ook hun man Thils, Cerfaux, Dondeyne, Onclin, Heylen. Wij
werkten ook nauw samen met de dominicaan Congar, die in het begin niet op het
Concilie was: de Belgische bisschoppen hebben bewerkt dat hij wel werd uitgenodigd.
De Belgische bisschoppen hebben op het Concilie een grote invloed gehad en dat
om verschillende redenen. Daar kwam o.m. bij dat we gemakkelijk Latijn spraken,
dat we ons in Rome goed konden bewegen en ook nog dat we veel talen kenden:
Italiaans, Frans, Nederlands plus dan toch ook nog kennis van het Duits en het Engels.
De reputatie van Leuven was enorm in de kerkelijke kringen van heel de wereld,
en vele bisschoppen dachten dat de Leuvense professoren onze toespraken, opstelden
omdat dat bij hen zo gebeurde. Wij deden het evenwel zelf omdat wij bekwaam
waren om het te doen: de Belgische bisschoppen hadden de zaken zelf degelijk
ingestudeerd, kenden ze dus ook en daarbij kwam dan nog dat wat het Concilie als
nieuw wilde invoeren, wij dat in België al lang dachten en deden.
Het Concilie is in hoofdzaak het werk geweest van de bisschoppen van Duitsland,
Nederland, België, Frankrijk en ook Oostenrijk. Met andere woorden: het is Europa
dat het Concilie heeft gemaakt. In andere continenten voelt men dat christelijk en
cultureel leven in Europa iets ernstigs is, dat die waarden voor hen een hulp kunnen
zijn, ook waar zij, van hun kant, ons iets
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hebben te bieden van hun cultuur.
U bent vice-voorzitter van het secretariaat voor de eenheid. Dat houdt zich vooral
bezig met het oecumenisme.
Ik ben dat geweest. Dat hield zich inderdaad bezig met de verschillende Kerken om
samen te streven naar het herstel van de eenheid. Daar kwam bij dat Johannes XXIII
ons ook de opdracht gaf werk te maken van de relaties met de joden, die geen
christenen zijn en dus normaal buiten ons werkterrein vielen.
U bent een overtuigd voorstander van de godsdienstvrijheid.
Dat is een van de zaken die we het sterkst hebben verdedigd. Wij meenden dat er
geen sprake kon zijn van een loyale ontmoeting tussen protestanten, anglicanen,
orthodoxen en rooms-katholieken indien men niet erkende dat mensen inzake
godsdienst niet gedwongen mogen worden, of door niet faire middelen inzake geloof
mochten worden beïnvloed. Van daaruit is men gaan zeggen: dat geldt niet alleen
voor de betrekkingen tussen christelijke gemeenschappen, maar het geldt ook voor
alle andere godsdiensten en voor alle mensen: ieder heeft het recht zijn
onafhankelijkheid op te eisen wat betreft zijn godsdienstige overtuiging; geen staat
of instelling of individu mag zijn onderdanen enige dwang opleggen als het gaat om
godsdienst. Wij hebben jaren gewacht om dat stuk op te stellen, omdat we het met
de nodige nuances wilden doen. Het gevaar zat er namelijk in dat men de zaak zou
omdraaien en zou gaan proclameren: inzake godsdienst doe ik mijn zin, het is een
zaak van absolute willekeur. Dat aanvaarden wij niet. Wij denken dat elke mens
inzake godsdienst ernstig moet zijn: als hij na overweging tot het besluit komt dat
zijn geweten inzake religie dit eist, dan moet hij dat geweten trouw zijn. Het gaat er
dus om de godsdienst niet te bagatelliseren.
We hebben dan ook veel moeite gehad om de tekst te doen
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aanvaarden, niet dat men tegen de zaak was, maar men vond ze te slecht geformuleerd.
Men vond dat er niet genoeg rekening werd gehouden met de verplichting die de
mens tegenover de godsdienst heeft.
Ik was rapporteur en als dat onderwerp werd behandeld, moest ik steeds het woord
nemen, wat wegens de gepassioneerde sfeer van deze besprekingen een heel delicate
zaak was. Ik moest voorzichtig zijn en zien datikgeen manke of onvolledige of te
ver gaande uitspraken deed. Ik had evenwel het voordeel dat ik me los kon uitdrukken
en ook dat ik wist hoe ik een microfoon moest gebruiken.
Heel dat Concilie is voor mij een zeer afmattende onderneming geweest omdat er
zoveel bij kwam kijken: er waren niet alleen de vele thema's maar ge moest ze ook
bestuderen, er gesprekken over voeren, publieke toespraken houden. Dat was geen
sinecuur.
Volgens het woordenboek Koenen bent u de uitvinder van het woord ‘triomfalisme’.
Dat woord wordt verklaard als ‘overbewustzijn van eigen grootheid, macht, recht
en zegepraal’.
En dan volgt deze informatie: ‘Het woord triomfalisme is door Emile J.M. de
Smedt, bisschop van Brugge, gebruikt ter kenschetsing in een stuk over de r.k.-kerk
op de eerste zitting van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962.’ Waar ging het om?
Toen ik professor was aan het groot seminarie in Mechelen, hadden we al vaker
gelachen met een bepaalde grootspraak, daarbij de conclusie trekkend dat men toch
voorzichtig moest zijn met het gebruik van bepaalde woorden. Als men sommige
artikelen in de Osservatore Romano leest, heeft men de indruk dat de Kerk gaat van
triomf naar triomf, daar waar wij weten dat de Kerk er niet schitterend voorstaat.
Nu moest ik op het Concilie een toespraak houden over de huidige situatie in de
Kerk en ik wilde onderstrepen dat de Kerk voorzichtig moest zijn met drie dingen:
juridisme, dat alles
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nauwkeurig inwette, klerikalisme, waarin de priester alles te zeggen heeft, en tenslotte
irrealisme, waarmee ik wilde doen uitkomen dat de Kerk realistisch moet zijn. Mijn
tekst was geschreven. Op de dag dat ik hem moest uitspreken, was ik er nog mee
bezig terwijl ik me 's morgens aan 't scheren was. Ineens dacht ik: ‘Irrealisme is
eigenlijk niet het goede woord’ en daar schoot me plots het woord triomfalisme te
binnen. Ik heb mijn scheermes neergelegd en het woord in de tekst veranderd.
Toen ik in Sint-Pieter de toespraak moest houden, kwam ik wat dichter bij de
microfoon om dat woord uit te spreken en dat werd op een stormachtig applaus
onthaald. Nu was ik er zelf wel niet helemaal gerust in want ik vond het nogal straf
gezegd.
Bij het begin van de tweede zitting van het Concilie ontving de nieuwe paus de
niet-katholieke waarnemers en een van hen gebruikte in zijn toespraak tot de paus
het woord triomfalisme. Hij zei namelijk dat het tijd was dat de Kerk zich in acht
nam tegen het triomfalisme. Toen was ik al wat geruster en toen de paus later zelf
het woord gebruikte, was natuurlijk alles in orde. Het gebeurt vaker dat ik zo een
inval krijg en dan vraag ik me wel eens af waar ik het haal. Er is maar één antwoord:
de H. Geest is in ons actief.
Het Rijke Roomse Leven hebt u zonder heimwee afgeschreven?
De waarheid van het evangelie heeft krachten uit zichzelf en de geest heeft geen
behoefte aan een rijke omkleding en een schitterende verschijning, die indruk maakt
op de verbeelding en de gevoelens. Ik denk dat de Kerk bij de verkondiging van het
evangelie niet overdadig op uiterlijke middelen moet steunen.
Ik zeg ‘niet overdadig’, want al wat plechtig is, wat stijl heeft, wat mooi is, spreekt
tot de verbeelding van de mens en kan hem helpen open te staan voor de boodschap.
Als met het Rijke Roomse Leven bedoeld wordt overdadige praal, dan ben ik er
tegen. Als ermee bedoeld wordt het aanhouden van bepaalde symbolen en tekens,
dan ben ik ervoor.
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U spreekt met veel lof en geestdrift over het Concilie maar precies sedert het Concilie
kent de Kerk minder goede dagen.
Dat houdt verband met de mentaliteitsverandering in heel de wereld die sterk onder
de invloed staat van de media: televisie, radio, pers en film. Er zijn grote wijzigingen
gekomen in het maatschappelijk beeld: de mensen worden geconfronteerd met
levenswijzen die nieuw zijn. Daar komt bij dat het grootste deel van de mensen meer
comfort bezit; daar komt ook bij dat er in het algemeen een crisis is van het gezag
met daarbij dan ook nog een pessimisme over de structuren, die de levensgang van
nu omsluiten. In zo'n sfeer ontstaat onvermijdelijk een gebrek aan rust, daar rijzen
enorm veel problemen en ontstaat de neiging al het overgeleverde in vraag te stellen.
Er zijn veranderingen in het gezin, het groeperingsleven, het staatsleven, de
internationale betrekkingen, de godsdienstige gemeenschappen. Het resultaat is een
verwarring en een crisis. Alles wordt in vraag gesteld.
Maar of het Concilie er nu geweest was of niet, de Kerk zou in die sfeer
onvermijdelijk een moeilijke tijd hebben gekend. In de rooms-katholieke Kerk heeft
het Concilie over veel zaken doen nadenken, heeft nieuwe vormen ingegeven en
oude laten vallen. Dat heeft de crisis nog scherper gemaakt.
En toch maakt mij dat niet ongerust. Ik ben een optimist. De maatschappij zal
opnieuw haar evenwicht vinden. Hoe, dat weet ik niet. In de geschiedenis zijn er
altijd ups en downs geweest, ook in de Kerk. Ik denk dat we nu weer zover zijn dat
we opnieuw een evenwicht tegemoet gaan, in een situatie die verrijkt is en die beter
is dan vroeger omdat geloof en trouw aan de Kerk zullen steunen op persoonlijk
inzicht. Wij zullen christenen hebben die, veel meer dan vroeger, uit overtuiging
christelijk zijn.
En dat zal niet elitair gebeuren maar massaal, omdat het algemeen cultuurniveau
van de mensheid is gestegen: ook de eenvoudige mensen zullen meer nadenken.
Want we moeten opletten dat we de Kerk niet opsluiten in een elitair getto en
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alleen bezig zijn met ‘les purs’, met de intellectuelen.
Mijn optimisme steunt niet alleen op die beschouwingen maar ook op mijn geloof.
Ik geloof in de kracht van de Geest. Als wij het nodige doen, als wij van goede wil
zijn, zal hij naast ons staan. Het zal niet komen met een blind of zot vertrouwen. Nee,
wij moeten zelf wat doen.
Men heeft wel eens de indruk dat de katholieke Kerk sterker wordt getroffen door
de afval dan de protestantse.
Dat zou ik niet durven bijtreden. Bij ons is het meer zichtbaar omdat we met een
grotere overgang te doen hebben: wij komen van het Rijke Roomse Leven en gaan
naar een eenvoudige Kerk. Ik wil van onze protestantse geloofsbroeders geen kwaad
zeggen maar ik denk toch dat ze het veel moeilijker hebben. Doch ook bij hen zijn
er hoopgevende tekens, ook daar werkt de Geest.
U kent paus Paulus al lang, al voor hij paus werd. In de N.R.C. van voor enkele
weken verscheen een artikel over de toestand in de katholieke Kerk met deze harde
kop: ‘Paulus VI, paus van de leeglopende Kerk’.
Dat is een pessimistische visie die ik helemaal niet deel. Paulus VI is de paus van de
zich vernieuwende Kerk. Wanneer men later de geschiedenis zal schrijven van dit
pausdom, zal men verbaasd staan over het ongehoord aantal nieuwe initiatieven die
juist deze paus heeft genomen. Hij is de eerste reizende paus geweest, een paus die
een ontzettend groot aantal mensen privé heeft ontvangen, die met heel de wereld in
contact staat via radio en televisie, die een durvende paus is.
Er werd opgemerkt dat de paus harder scheen te reageren op de gedragingen van
iemand als mgr. Lefèbvre dan op de manifestaties van hyper-progressieve christenen.
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De paus is bezorgd om de misgroei van beide strekkingen en tracht die met aangepaste
middelen te bedaren. Er is nooit een paus geweest die zoveel geduld aan de dag heeft
gelegd tegenover een houding als die van mgr. Lefèbvre. Vroeger zou die al lang de
laan zijn uitgestuurd. Iemand die met een schisma dreigt, die wijdingen toedient
zonder instemming van de paus en de bisschop van zijn diocees, die in feite zich
helemaal onafhankelijk opstelt, tot zo iemand blijft de paus zeggen: Kom terug.
Aan de andere kant is er nu onlangs het feit geweest dat de paus aan de gezamenlijke
Nederlandse bisschoppen de vermaning heeft gedaan de katholieke Kerk van
Nederland opnieuw katholiek te maken.
Als de paus bisschoppenconferenties ontvangt, geeft hij altijd richtlijnen voor de
pastoraal in hun eigen land. Zo ook voor Nederland. De situatie heet daar bijzonder
moeilijk te zijn. Ik wil me daarover niet uitspreken. Ik heb werk genoeg met te vegen
voor mijn eigen deur.
Hoe heeft de Kerk in West-Vlaanderen op de vernieuwing gereageerd?
Met gezond verstand. Wij staan niet onze beide voeten op de grond. Wij zijn realisten:
wij hebben getracht ons aan te passen aan de nieuwe problemen. Dat heeft zoeken
gevraagd en wij hebben onze klappen gekregen, ook hier is er minder volk in de
zondagse mis. Maar men moet dat op een juiste manier interpreteren. Het is natuurlijk
jammer dat velen niet geregeld aan de eucharistieviering deelnemen, maar hebben
zij daarom hun geloof en hun verbondenheid met de Kerk verloren? Ik denk dat veel
mensen van tijd tot tijd naar de kerk gaan en het zeker doen op hoogdagen. Veel
mensen blijven hun kinderen laten dopen en hun doden kerkelijk begraven.
Ik betreur evenwel dat veel mensen de nog bestaande ver-

Joos Florquin, Ten huize van... 15

335
plichting in het weekend mis te horen, niet nakomen.
U zei in het weekend. Zou het feit dat de Kerk de verplichting heeft afgeschaft op
zondag mis te horen, en dus de dag des Heren te heiligen, die zorgeloosheid niet in
de hand hebben gewerkt?
Die verbreding naar de zaterdagavond is gebeurd om het de mensen makkelijker te
maken. Het is niet nodig de zaken nutteloos moeilijk te maken. Men moet rekening
houden met de verandering van de levenssfeer: de zaterdag groeit nu ineen met de
zondag. Het is redelijk dat de Kerk met de realiteit rekening houdt. Op zaterdag zijn
sommige mensen veel rustiger als op zondag omdat ze meer meester zijn van hun
tijd. Eigenlijk hebben we de dag des Heren verbreed en aldus de zondag verlengd.
Hoe staat het met de priesterroepingen in uw bisdom?
Die nemen weer toe. Wij hebben vermindering gehad maar de drie laatste jaren
hebben wij elk jaar ongeveer 20 priesterroepingen. Er zijn op dit ogenblik 72
seminaristen die zich voorbereiden op het priesterschap. Dat is een mooi aantal, ook
al is het niet zo groot als vroeger. Wij stellen in deze knappe jonge mensen een grote
hoop. Wij merken ook op dat in de colleges waar deze jongens vandaan komen, de
medeleerlingen trots zijn dat er van hun kameraden priester worden. Ik mag trouwens
zeggen dat er in alle seminaries van Vlaanderen dit jaar een vermeerdering is van
roepingen. Er zijn ook opnieuw kandidaten voor het kloosterleven en de missies.
Ook de roeping tot permanent diaken breekt door.
Er is een minder groot aantal roepingen en toch zendt u nog van uw eigen priesters
als missionarissen uit.
Dat woord missionaris is niet helemaal juist: missionarissen zijn leden van een
kloostergemeenschap die het geloof gaan verkon-
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digen aan niet-christelijke volkeren. Ook nu de missiegebieden tot jonge Kerken met
een eigen (meestal) inlands bisschop zijn uitgegroeid, blijft men blanke missionarissen
vragen. Maar daarnaast stellen wij diocesane priesters ter beschikking van de jonge
Kerken: er zijn er ongeveer 30 op die manier werkzaam. Wij moeten solidair zijn
met die Kerken. Ik krijg uit die landen voortdurend aanvragen om priesters te zenden,
hoewel zij een eigen inlandse clerus hebben. Als iemand van mijn priesters naar
ginder wil gaan en hij bezit de nodige kwaliteiten; dan laat ik hem ook gaan uit
solidariteit met die jonge Kerken. Onze-Lieve-Heer moet dan maar zijn rekening
maken: in de bijbel staat toch dat elke gift u honderdvoudig zal worden teruggegeven.
Wij moeten solidair en edelmoedig zijn.
U bent lid van de pauselijke commissie voor Latijns-Amerika. Daarom gaan uw
priesters naar ginder. Waarom deze speciale commissie?
Elk jaar komen de bisschoppen en de nationale afgevaardigden die in Europa
verantwoordelijk zijn voor de hulp aan Latijns-Amerika, samen omdat in
Latijns-Amerika speciale toestanden bestaan. Wij organiseren samen de opleiding
en de zending van priesters, religieuzen en leken die zich in dat werelddeel in dienst
willen stellen van de aldaar gevestigde lokale Kerken. De Kerk kent daar een groot
priestertekort en leeft onder vervolging. Wij moeten hen gaan helpen. Wij kunnen
ook van elkaar leren.
Met de zusterroepingen zou het niet zo goed gaan.
Waarom de meisjes de crisis moeilijker overwinnen dan de mannen is voor mij een
mysterie. Durven de meisjes niet zoveel als de jongens? Ik weet het niet. Ik heb al
vaker artikels geschreven met de vraag: waar blijven de meisjes? Er is op die vraag
nog maar weinig antwoord gekomen. Er zijn nu toch hoopgevende tekens. De
vrouwelijke kloostergemeenten in West-Vlaanderen hebben
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zich goed aangepast: ze hebben zich verdiept, vermenselijkt en vergeestelijkt. Er
heerst een goede geest en een goed samenhorigheidsgevoel. Er was in
West-Vlaanderen vroeger een bonte verscheidenheid van vrouwelijke
kloostergemeenschappen. We hebben ook daar fusies kunnen bewerkstelligen, met
het gevolg dat de vroegere concurrerende firma's nu leden zijn van een bondsstaat.
Ik ben sterk overtuigd van het nut voor de Kerk van sterk geestelijk levende mannen
en vrouwen. Toch merkt men ook weer een nieuwe belangstelling voor
kloosterroepingen en zeker en vast voor de contemplatieve kloosters.
Is het toch niet zo dat vele jonge mensen de Kerk de rug toekeren?
Niet het geloof en de christelijke liefde, maar de Kerk als structuur. Dat houdt verband
met de algemene weerstand tegen al wat structuur is en zich georganiseerd aandient.
Het komt ook doordat ze in de bijeenkomsten van de christelijke gemeenschap niet
genoeg werden opgevangen en zich vaak niet thuis voelen bij oudere mensen.
De vertegenwoordigers van de Kerk moeten tonen dat ze de jeugd begrijpen,
waarderen en ernstig nemen. Ze moeten met de jongeren samenwerken. Ik heb veel
contact met de jeugd en wij praten open over haar problemen. De jonge mensen
kunnen de Kerk jong houden. Ze zullen de toestanden niet verbeteren door weg te
blijven. Als ik ergens in een eucharistie veel jonge mensen zie, ben ik gelukkig.
Vooral als ze daar niet aanwezig zijn als passieve deelnemers maar als actieve
medewerkers in de kerk. Maar er is hoop. Er is overal een opflakkering van nood
aan stilte en gebed, speciaal bij de jongeren, en dat doet mij verwachten dat jonge
mensen ook de eucharistievieringen zullen leren waarderen. Ik ben voorstander van
jongerenmissen. Ik ben voor verzorgde missen van jongeren maar ze mogen dan
geen happening worden. We mogen hen niet laten weggroeien uit de gewone
eucharistievieringen waar ze biddend verenigd zijn met
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de massa van de gewone mensen.
We kunnen ook positieve en hoopgevende vaststellingen naar voren schuiven. De
K.S.A. in West-Vlaanderen telt meer leden dan ze ooit heeft gehad. Ook de Chiro,
de V.K.S.J., Scouting en de Landelijke Jeugd zijn zeer bloeiend. Er is bij een deel
van de jeugd een stille ingetogenheid waar te nemen die zich manifesteert in gebed.
Heel wat jonge mensen zijn lid van een gebedsgroep die samenkomt om het evangelie
te lezen.
Wij hebben op dat stuk geen statistieken maar toch enkele steunpunten. Wij
organiseren elk jaar een ‘woestijndag’ en een ‘oasedag’ waarop jonge mensen worden
uitgenodigd om stil te komen zijn: bidden, nadenken, het evangelie lezen. Dat gebeurt
in de grootste soberheid want voor eten en drinken wordt niet gezorgd: wie wat wil
hebben, moet het meebrengen. Men moet 15 jaar zijn om te mogen meedoen. We
hadden vorig jaar 1250 deelnemers. Dit jaar hebben we moeten splitsen: op zaterdag
waren er 630 jonge mensen, op zondag meer dan 700. Daar heerst op die bijeenkomst
een ernstige ingetogen stemming, die gelukkig maakt. En wat ze daar meemaken, is
een stimulans om thuis ook zo te zijn.
Bij dat deel van de jeugd leeft de drang naar stilte: zij geven een nieuwe waarde
aan de oude term meditatie. Maar stilte kan verworden tot een gemijmer zonder
inhoud. Wij moeten ze in de stilte het contact met de levende Christus leren ontdekken.
De jeugd is daar vatbaar voor. Hoe meer we de jeugd spreken over Jezus Christus,
hoe meer wij hen met Hem bekend maken, hoe meer verdieping er zal komen.
Dezelfde trend is ook vast te stellen in de andere provincies. Zowel in Limburg als
in West-Vlaanderen is er een sterke jeugdwerking. Wij zijn sterker dan we zelf
denken. We zien naar wat scheef is gegroeid en kijken te weinig naar wat goed is.
Het goede maakt geen gerucht.
Nog een ander voorbeeld in die zin. Voor een paar jaren organiseerden wij in
Kortrijk in de grootste hallen van Vlaanderen een nacht der verzoening, waarop
mensen van overal werden uitgenodigd om van 21 tot 24 uur evangelisch samen te
zijn. Wij
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kregen zo een vloed van inschrijvingen dat we veertien dagen voor het gebeuren
moesten meedelen dat er bij gebrek aan plaats geen inschrijvingen meer konden
worden aanvaard. Er waren 15.000 deelnemers. De dag ervoor hebben we de mensen
betalend toegelaten op de algemene repetitie. Er waren 3000 mensen en elke keer
enorm veel jeugd. Er bestaat een reële drang naar ernstige dingen.
Het huwelijk is altijd een vaste waarde geweest in de katholieke Kerk. Nu constateert
men dat het aantal echtscheidingen voortdurend groter wordt, zelfs zo groot dat
vooraanstaande ongelovigen daarover hun bezorgdheid uitspreken. Hebt u er een
verklaring voor?
Een ernstige reden daarvan is dat men het gevaar niet meer vreest. Men gaat zo los
en vrij met mekaar om dat alle grenzen vervallen. De gemengdheid van de echtparen
is vaak ook zo groot dat men zich niet meer houdt aan een elementaire privacy. Een
negatieve invloed gaat ook uit van de media, die propaganda voeren voor de losse
verhoudingen en de trouw als bespottelijk voorstellen. In de publieke opinie wordt
te veel aandacht besteed aan het koppel en veel te weinig aan het gezin. Wanneer
toont men een gelukkig gezin met normale verhoudingen? En nochtans liggen daar
diepe vreugden, die heel wat waardevoller zijn dan het oppervlakkig gevlinder, dat
geen blijvende voldoening kan geven.
De Mariaverering in onze gewesten is altijd zeer groot geweest, maar nu lijkt die
wel te worden doodgezwegen in de kerken.
Ik ben inderdaad bang dat men te weinig over Maria spreekt. Men moet dat niet
noodzakelijk dithyrambisch en sentimenteel doen. Maria, de Moeder van God,
bekleedt een belangrijke plaats in het christelijk leven. Paulus VI schreef daarover
onlangs een zeer merkwaardige encycliek. Ik kan me moeilijk een har-
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telijke Kerk indenken zonder Maria. Persoonlijk heb ik een grote verering voor Maria.
Ik aanroep ze als mijn Moeder en als de Moeder van de Kerk.
Aan de andere kant wijzen de vele bedevaarten naar Lourdes toch op een gezonde
Mariadevotie. Waar vroeger weinig arbeiders uit Vlaanderen naar Lourdes konden
reizen, gaan ze er nu jaarlijks met meer dan 20.000 naar toe. Daarnaast zijn er grote
diocesane bedevaarten. Aan onze bedevaarten naar Scherpenheuvel, Oostakker,
Dadizele nemen nu meer mensen deel dan vroeger. Er wordt wel iets gedaan, maar
het is zeker niet voldoende.
De aanwezigheid van Maria zou ook in het moderne levensbeeld zichtbaar moeten
zijn. Vroeger zongen wij: ‘Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis
of tronk, komt men u, Maria, tegen.’ Ook in moderne gebouwen zouden beelden van
Maria moeten komen.
Men heeft wel eens de indruk dat de Kerk en de priesters alle aandacht besteden aan
de mens - wat natuurlijk te loven is - maar dat er een andere dimensie in het gedrang
komt, namelijk de relatie met God. De horizontale relatie werkt veel sterker dan de
verticale.
Men schenkt terecht veel aandacht aan de mens. Dat is de opdracht van elke christen.
Over zijn liefde tot de medemens zal hij geoordeeld worden door de opperste Rechter.
En er mag daarbij niet vergeten worden dat het minimum van de liefde niet bereikt
wordt als er geen rechtvaardigheid is. De Kerk moet dan ook strijden voor betere
structuren, voor menswaardige levensvoorwaarden, voor herverdeling van bezit,
macht en achting. Er dient ook rekening gehouden met de eigen wetmatigheid der
dingen. Men mag het belang van wetenschap, techniek en inzet niet onderschatten.
Godsdienst vervangt ze niet. Maar de aandacht voor het humane mag het
strikt-godsdienstige niet verdringen. Het is een van de grote zwakheden in de laatste
tijden
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dat men veel te weinig aandacht besteedt aan de persoon Christus. Jezus was een
bewonderenswaardige menselijke figuur maar bovendien de zoon van God. Hij wil
de vriend zijn van de mensen. De relatie met Hem krijgt vaak een te weinig persoonlijk
karakter. Godsdienst is een persoonlijke relatie tot de Vader, leven in de intimiteit
van God, kind en vriend zijn van God, in dienst van de mens staan, maar in verbinding
met God.
Priesters zijn gezanten van Christus om de mensen te helpen. De problemen
waarmee de mens heeft af te rekenen, zijn niet alleen van stoffelijke en psychologische
aard. Het zijn levensproblemen die niet zijn op te lossen met psychologische
raadgevingen maar die vaak opgehelderd worden door de verkondiging van het woord
van Christus, door de mensen te leren ontdekken wat God in hun leven kan betekenen.
Gelovigen en priesters moeten het licht zijn, wij moeten optreden als getuigen van
ons geloof. Wij moeten helpen geloven. Paulus zegt het toch overduidelijk: ‘Wee
mij als ik niet verkondig.’
Als ik zie welke vreugde en sterkte de mensen bezitten wanneer ze in contact met
God oprecht evangelisch leven, dan kan ik niet zwijgen, dan voel ik mij aangedreven
om mijn geloof aan anderen mee te delen. Maar om dàt met vrucht te kunnen, moet
ik bidden en op Gods hulp rekenen. Christus heeft gezegd: ‘Zonder mij kunt ge niets.
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.’ Hij belooft ons de Geest om dit werk te
bevruchten. Doen alsof de H. Geest niet bestond, is geen loyaal getuigenis afleggen.
Overal waar ik kom, raad ik de gelovigen aan dikwijls met drie woorden Gods
Geest af te smeken: ‘Kom Heilige Geest’. Die hulp inroepen vermindert de mens
niet en maakt de menselijke inspanningen niet overbodig.
Het oude ‘Veni Creator Spiritus’. Er zijn heel wat mensen die het afschaffen van het
gregoriaans als een verarming aanvoelen. Is dat toch geen te brutale beeldstormerij
geweest?
Wat er ook gebeurd is, de hetze is nu voorbij. Het gregoriaans en
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de gezangen in de volkstaal kunnen van nu af vreedzaam naast mekaar bestaan, net
zoals vroeger de polyfonie en het gregoriaans naast mekaar bestonden. Wij mogen
die wondermooie gezangen niet verloren laten gaan. Men kan nu weer het gregoriaans
herwaarderen omdat het niet meer gezien wordt als gericht tegen het gebruik van de
volkstaal. Daarom moeten we ook weer meer aandacht besteden aan het gregoriaans
en op dat stuk heeft het nieuwe zangboek Zingt Jubilate uitstekend werk gedaan.
Daar is naast de Nederlandse gezangen een heel deel gereserveerd voor het
gregoriaans, zodat dat ook opnieuw kan worden aangeleerd.
In West-Vlaanderen had men vroeger een grote inspanning gedaan voor het zingen
in het Latijn. Dan is de volkstaal gekomen en heeft men zich daar terecht op ingesteld.
Ik ben er ook een oprecht voorstander van en hoop dat er nog mooie liederen zullen
bijkomen.
Het is geweten dat u eigenlijk de geestelijke vader bent van de herderlijke brief van
de Belgische bisschoppen over Europa. Wat ligt u daar zo na aan het hart?
Ik ben ervan overtuigd dat Europa in de wereld een belangrijke rol heeft te spelen,
niet alleen op economisch en politiek gebied maar ook op cultureel en godsdienstig
vlak. Naast het bieden van stoffelijke hulp zouden wij, Europeanen, andere volkeren
in contact moeten brengen met de waarden die door de eeuwen bij ons zijn gegroeid.
Het is met deze internationale visie voor ogen dat wij pleiten voor een Europa dat
opnieuw zelf gaat leven van de waarden die dit continent groot hebben gemaakt,
voor een levenskrachtig Europa.
Slaat de zaak van Europa nog wel aan?
Wij hebben ons twee jaar geleden dezelfde vraag gesteld, doch nu zijn we verbaasd
over de respons die de idee Europa ontmoet
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in de meest verscheiden kringen: de jeugd, de arbeiders, de boeren, de patroons, de
middenstanders, de sociale organisaties, de schoolwereld, de verplegingsinstellingen,
enz. De feiten wijzen erop dat er veel belangstelling is en dat is hoopgevend.
Als geneesmiddel voor het zieke Europa prijst u aan ‘Kernen van hoop’ te vormen.
Wat bedoelt u daar precies mee?
Om het geschetste leef- en actieprogramma te doen doordringen in de massa,
suggereren wij de vorming van Kernen van hoop. Neem nu een groot ziekenhuis
waar vijf, zes dokters of verplegenden beslissen samen de idee van een levenskrachtig
Europa te realiseren in hun beroep. Of in een onderneming: Kernen van hoop gaan
ervoor werken dat er rechtvaardigheid heerst, dat er een klimaat van solidariteit en
broederlijkheid groeit. Het kan ook in de politiek: kleine groepen mensen die zich
samen inspannen om Europa opnieuw een ziel te geven en zijn levenskansen groter
te maken. Van die kleine groepen kan een genezende kracht uitgaan.
U hebt vaker verklaard dat u een levensblij mens bent. Waarop steunt deze
levensblijheid in een tijd dat het pessimisme zich - en wel niet zonder reden - sterk
doet gelden?
Ik ben een enthousiast bewonderaar van Jezus Christus. Persoonlijk beleef ik zeer
veel vreugde aan het feit dat ik Christus ken, dat ik in Christus mag geloven. Ik ben
overtuigd van de persoonlijke vriendschap van Christus voor mij. Jezus is een levende.
Hij is de levende God, de verrezen Heer. Zijn evangelie lezen, over Jezus nadenken,
met Hem in het gebed spreken, maakt mij gelukkig. In mijn bewondering voor Jezus
word ik gesterkt als ik zie wat een consequent beleven van het evangelie bewerkt bij
zieken, gehuwden, jonge mensen, ouders, ouden van dagen en bij stervenden. Ik ben
uiterst dankbaar dat ik die vreugde bij mij en anderen mag ervaren.
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In mijn bewondering voor Jezus word ik bevestigd en opgewekt door het leven van
de Kerk. Door velen wordt die Kerk gekritiseerd en beschuldigd. Ongetwijfeld heeft
die Kerk haar tekorten. Hoe kan het anders? Ze is een Kerk van mensen. Maar die
criticasters zien alleen het oppervlakkige. Christus zelf echter leeft in die Kerk en
Hij werkt in en door die Kerk voor het welzijn van de mensen. Door haar
verkondiging, door haar sacramenten, door haar gemeenschapsleven is die Kerk een
bron van liefde en grote toewijding in de wereld. Ik ben mijn Moeder, de heilige
Kerk, dankbaar. Ik bemin de Kerk. Ik bewonder Christus, levend in zijn Kerk. Omdat
ik zelf aan mijn geloof, aan mijn verbondenheid met de Kerk, aan mijn vriendschap
met Jezus zo onzeglijk veel vreugde en troost beleef, daarom wil ik het secreet, de
sleutel van mijn geluk, ook aan anderen bekendmaken. Uit dankbaarheid jegens God
en uit solidariteit met de mensen.
Ik geloof bovendien dat ik als priester en bisschop door de levende Christus
geroepen, uitgekozen en ook gewijd ben om zijn vreugde uit te dragen. Ik geloof dat
Hij me hiervoor het licht en de kracht van de H. Geest wil geven. In zo'n leven ga
ik op.
Ik spreek daarover onophoudend elke dag, op vele plaatsen en in de meest diverse
milieus. Als ik mensen ontmoet, probeer ik ze die ontdekking van Christus mee te
geven.
Deze opgave is iets dat het leven van een mens opslorpt. Ik ben een mens met
drukke bezigheden. Ik ben soms zwaar vermoeid en er komt wel eens een zware
teleurstelling. Toch doe ik mijn werk graag omdat ik overtuigd ben dat het de moeite
waard is.
Ik ben een gelukkige bisschop omdat het werk dat ik mag doen, zinvol is. Dat wil
niet zeggen dat ik de mensen die mijn geloof niet delen misprijs. Ik eerbiedig hen.
Ik waardeer hen. Onder de niet-gelovenden en de zwak-gelovenden zijn er veel
begaafde en toegewijde mensen. Ik verlang met hen samen te werken in dienst van
de mensheid. Ik denk echter zó: wat zou het leven van deze flinke mensen nog veel
warmer en vruchtbaarder zijn indien zij Christus en de vreugde van het christen-zijn
mochten ontdekken en beleven. Ik ben geen fanatieke propa-
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gandist en ik eerbiedig ieders geweten en godsdienstvrijheid. Doch ik wens uit de
grond van mijn hart en ik bid met aandrang dat iedereen mijn vreugde en mijn geluk
mag kennen.
En aan al mijn medegelovigen, vooral aan de jeugd, zeg ik en schrijf ik onverpoosd:
laten we samen Jezus van Nazareth bekendmaken, in zijn dienst arbeiden en uit al
onze krachten zwoegen voor het welzijn van al de mensen en het meest voor hen die
het moeilijk hebben.
Uitzending: 16 december 1977.
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