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Aftitelen
De publikatie van dit zestiende boekdeel in de reeks Ten huize van beantwoordt
ongetwijfeld aan de plannen van Joos Florquin. Immers, in de aftiteling van deel 14
schrijft hij: ‘Ik hoop de resterende 82 ook nog uitgegeven te krijgen; het is een zorg
die me na aan het hart ligt.’ Uit reacties op deel 15 is andermaal gebleken dat de
lezers voor die zorg evenmin ongevoelig zijn. De niet geringe documentaire waarde
van de afgedrukte getuigenissen uit eerste bron - in recensies trouwens herhaaldelijk
onderstreept-, alsmede Florquins hoffelijke aanpak en zijn boeiende schrijfstijl zullen
daar wel niet vreemd aan zijn.
Zoals de vijftien vorige boekdelen biedt ook dit zestiende, naar wij hopen, een
gevarieerde keuze. Dat is geen toeval: de samenstelling ervan heeft Joos Florquin in
nagelaten documenten nog grotendeels zelf gesuggereerd.
Net als voorheen hebben de geïnterviewden ook nu weer - voor zover dat nog
mogelijk was - de gelegenheid gekregen hun script-versie, in alle tien hier
gepubliceerde interviews de neerslag van het voorbereidend gesprek, nog eens extra
na te lezen. Daardoor konden hier en daar waardevolle correcties worden aangebracht.
Allerlei nuttige informatie kregen we voorts van Renaat Rombouts, die jarenlang
voor de technische afwerking van de T.V.-films heeft ingestaan. Het is een aangename
plicht hen allen, mede in naam van mevrouw Florquin, wie de voortzetting van de
Ten huize van-reeks zeer ter harte gaat, voor hun medewerking oprecht te kunnen
danken.
Annie van Avermaet
Fons Fraeters
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Prof. dr. Frank Baur
Vrijheidslaan 23, 9000 Gent
Wij zijn blij, professor, dat wij u eindelijk thuisvinden. Deze ‘ten huize van’ werd al
een paar keer aangekondigd zonder dat hij op het scherm kwam en de mensen
begonnen zich al af te vragen wat er gebeurde.
Ze zullen misschien gedacht hebben dat ik er bang voor was.
Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand zou kunnen denken dat professor Baur bang
is voor iets!
Dat schijnt mij op een reputatie te doelen! De zaak zit echter zo dat ik het de laatste
tijd druk had: ik heb eerst moeten spreken te Damme en daarna in Nederland. En
dan ben ik pas sinds enkele dagen weer in Gent: de hele zomer was ik te Waasmunster
waar ik een landhuis bewoon.
En dat Huize Rijmsnoer heet. U verblijft daar natuurlijk graag.
Zeer graag. Ik heb altijd de indruk dat ik daar beter kan ademen
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dan in de stad en dat het mij daar gezondelijk beter gaat. Ik leef er ook in direct
contact met de natuur.
Van in mijn werkkamer kan ik de bomen bijna raken en het spel volgen van de
vogels op het terras en van de hazen in het gras. Om te wandelen hoef ik maar buiten
te gaan en ik ben direct in veld of bos. Zelfs de kerk waar ik 's zondags naartoe ga
is aangepast aan het kader: het is een zeer mooie landelijke kapel en in de directe
nabijheid zijn eetgelegenheden waar men het beste kan krijgen. En ook dat zal men
niet versmaden!
Als men u zo hoort spreken zou men wel denken dat Waasmunster een Eden is.
Dat is het ook. En er wonen brave mensen van wie ik de meesten ken en die mij
graag zien. Het is een klein stuk paradijs.
Voor de zomer?
Ja, dat hangt samen met andere problemen. In de winter is het te afgelegen en
misschien ook te eenzaam. En al mijn boeken en werkmateriaal zijn hier in dit huis.
En dan, ik ben een oud man, die tegen de kou niet kan.
Professor Baur een oud man lijkt mij een contradictio in terminis.
73 jaar, meneer, gaande naar de 74!
Maar die u met zwier draagt! En nu u toch van uw leeftijd spreekt, mag ik u misschien
een eerste vraag stellen, die mij wat intrigeert. U werd geboren te Vilvoorde maar
deed humaniora te Oostende. Wat voor een landsman bent u dan eigenlijk: Brabander,
Westvlaming of een verwestvlaamste Brabander?
De laatste term schijnt mij de gelukkigste, als u er nog een
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Oostvlaamse inslag wil bijdoen, vermits ik heel mijn leven te Gent heb gewoond.
De zaak zit zo: mijn vader was visiteur de locomotives te Vilvoorde, maar werd
achteraf in die functie naar Oostende gezonden. Zo verbleef ik van mijn 9e tot mijn
17e jaar, de jaren van de fixering der indrukken bij een jongeman, te Oostende.
En wat was dan uw huisdialect?
Brabants, maar te Oostende leerde ik onmiddellijk het authentiekste Oostends. Al
moet ik er meteen bijvoegen dat ik zeer vroeg Algemeen Beschaafd Nederlands - of
liever nee - goed Nederlands heb gesproken. Ik was te Oostende bevriend met een
jongen, Fons, die de zoon was van een loods. U weet dat ook de Belgische loodsen
veel in Vlissingen wonen. Welnu, die Fons sprak perfect Hollands, en aan zijn taal
heb ik de mijne geschaafd. (Ik heb echter nooit Hollands willen spreken en nu nog
niet: ik neem niet aan dat een Vlaming alleen dan A.B. spreekt wanneer hij de
Hollanders napraat: dan zal onze taal nooit los in de mond zitten!) In elk geval sprak
ik vrij vroeg goed Nederlands en ik herinner mij nog hoe de studenten op de
Rodenbach-feesten te Roeselare in 1909 verbaasd waren over het Nederlands dat dat
kleine ventje sprak. (Ik ben natuurlijk nooit groot geweest!) Ik herinner mij in dat
verband nog een goede anekdote. Toen ik later weer in Vilvoorde was, gebeurde het
al eens dat ik mijn oom, die zakenman was, 's zondags vergezelde als hij zijn klanten
bezocht en dus moest ik alle herbergen mee doen. Ik hoor Alphonsine, de bazin uit
De Wolvin, nog zeggen: ‘Collie, wat gaat gij drinken?’
En mijn oom, die in elk café moest drinken, antwoordde: ‘Een striepke’, dus een
glas halfvol.
En ik zei: ‘Geeft u mij een glas spuitwater.’
Reactie van Alphonsine: ‘Spuitwater, spuitwater, spreek uw moedertaal, hé
manneke!’
Toen ik later aan het front was, vielen mijn taalmogelijkheden
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ook op aan de soldaten: ‘Dat is een rare brancardier, zeiden ze, die spreekt alle talen!’
U is dus na Oostende terug naar Vilvoorde gegaan.
Ja. Ik heb mijn moeder verloren toen ik zes jaar was. Mijn vader hertrouwde later
en dat bracht wat wrijving mee in het gezin. Mijn meter, die de echte Brabantse zin
had voor de familie, nam mij en mijn zuster samen op in haar huis te Vilvoorde.
U hebt er nooit aan gedacht naar het land van uw herkomst terug te gaan?
Ik heb daar even aan gedacht toen ik emeritus werd maar dat was niet te doen, hoor.
In mijn jeugd was Vilvoorde, zoals u weet, een der oudste stadjes van Brabant, een
homogeen Vlaams stadje. Er waren zeker geen tien families waar Frans werd
gesproken. Nu wordt het van overal bestookt door een stelselmatige verfransing,
zodat ik er mij niet meer thuis kan voelen. En natuurlijk is mijn vriendenkring ook
daar zeer dun geworden. Oud worden, betekent eenzaam worden.
Dat mag u, die nog volop in de activiteit van het leven staat, niet zeggen. Er is in uw
jeugd nog een feit dat verrast: u hebt moderne humaniora gedaan.
De wil van mijn vader, die een praktisch man was en die mij voor het praktische
leven wilde laten opleiden. Als ik de eerste niet was dan klonk het altijd: ‘De hamer
en de burin en ge gaat naar de atelier!’ Dat belet niet dat mijn vader zeer fier was op
mij.
En dan nog een onverwacht feit bij u: u hebt atheneum gedaan.
Ja, om twee redenen. Vader was liberaliserend en geen kerkpilaar.
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Maar de voornaamste reden was dat hij, evenals vele katholieken, het college niet
kon betalen. Mij laten studeren was voor hem al een zware sacrificie. Maar hij heeft
het er voor over gehad en nu nog kniel ik in mijn hart uit dankbaarheid voor hem,
want hij was een brave goede man.
Wie heeft er invloed op u gehad in die atheneumtijd?
De onderpastoor van mijn parochie, Lodewijk Verriest, die een neef was van Hugo
Verriest. Hij heeft mij Gezelle leren ontdekken. In zijn huis vond ik Rond de Heerd,
kreeg ik Twintig Vlaamse Koppen mee om te lezen. Bij hem ook heb ik al de
Gezellianen ontmoet en toen de broer van Guido Gezelle, Jozef Gezelle, die pastoor
was te Stene, overleed, ben ik uit verering voor Guido Gezelle naar de begrafenis
gegaan. Ten huize van Lodewijk Verriest heb ik ook pastoor Van Haecke ontmoet,
die toen al een eerbiedwaardige oude man was. Het is ondenkbaar dat die goede
priester Huysmans geïnspireerd kan hebben voor zijn fameuze boek.
En de studentenbeweging in uw tijd, hoe stond het daarmee?
Wel, in de athenea hadden wij onze eigen studentenbeweging. Ikzelf heb te Oostende
een studentenbond gesticht: de Frederickxszonen, naar Julius Frederickx, een
schitterend student van Pirenne, die ons in het Nederlands geschiedenis gaf. Maar
er bestond ook contact met de katholieke Vlaamse Studentenbonden. Te Oostende
was de voorzitter van de studentenbond Harry Baels, en ik had met hem, die toen al
een echte gentleman was en trouwens sterk onder Engelse invloed stond, geregeld
contact. De studenten van athenea en colleges zochten trouwens contact, omdat de
strijd voor de vervlaamsing van de Gentse Universiteit al bezig was. Ik zelf ben
eigenlijk een produkt van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging omdat
Rodenbach, die ik als al de anderen als de ideale jongeling beschouwde, zeer grote
invloed
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had op ons. Een van de grootste momenten in mijn jeugd is de onthulling geweest
van het standbeeld van Rodenbach te Roeselare.
En toen u klaar was met de humaniora, bent u naar de universiteit gegaan.
Geen denken aan. Ik moest eerst geld verdienen om dat eventueel mogelijk te maken.
Feitelijk liep ik toen al rond met de idee van een geestelijke roeping. Ik was een
vroom jongetje, die bij Gezelle een religieus heimwee had opgedaan. Ik dacht aan
het priesterschap, vooral dan aan een sociaal priesterschap, precies in die tijd toen
de sociale beweging met pater Rutten opkwam. Na mijn retorica kwam ik terug naar
Vilvoorde bij oom en moest allereerst beginnen met mijn kost te verdienen. Ik werd
opsteller van het blad Onze Tijd, dat het eigendom was van Karel Brants, een
oud-makker van Rodenbach. Ik heb dat blad twee jaar lang volgeschreven, voor een
wedde van 45 fr. per maand. Ik was 18 jaar en kon mij bedruipen: ik had alleen voor
mezelf te zorgen en kon boeken kopen. Als redacteur van Onze Tijd heb ik in die
tijd alle mensen van de Vlaamse Beweging leren kennen en o.m. Prosper van
Langendonck elke week ontmoet.
Ik ben dan ook nog een tijd parlementair redacteur geweest op Het Nieuws van de
Dag, tot Joris Helleputte mij naar Leuven ontbood om voor de Boerenbond te werken.
Er wordt daar een aardige anekdote over u verteld uit die tijd.
Ik weet wat dat is. De Boerenbond organiseerde toen zijn Verzekeringsmaatschappij
en dat moest vliegensvlug gebeuren. Zo werden wij verplicht op Tweede Sinksendag
te werken. Dat zat mij lelijk dwars: ik moest vroeg uit Vilvoorde vertrekken, kwam
geladen in Leuven aan en kreeg toen nog een opmerking dat dit of dat nog niet in
orde was. In een gebaar van ophitsende woede scharrelde ik al de papieren die op
mijn bureau lagen samen en
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gooide ze door het venster de Dijle in. Dat ik toen ook niet gevlogen ben, heb ik te
danken gehad aan Vliebergh, die mij de hand boven het hoofd hield.
Maar u bent er toch niet gebleven.
Nee, ik besloot dan jezuïet te worden. Ik was eerst een jaar te Mechelen, ging dan
naar Turnhout om met de leerlingen van de derde en de tweede Latijn en Grieks te
leren, verbleef dan nog in Alken en ging daarna naar Aarlen mijn noviciaat doen.
Voor niets ter wereld zou ik die jaren willen missen. De leerschool van de jezuïeten
is hard en met mijn wankele gezondheid heb ik het daar moeilijk gehad. Dat is
trouwens het drama van mijn leven. Maar het zijn kostbare jaren van inkeer geweest,
waar ge de tijd kreegt om in u zelf te kijken. Ik had natuurlijk ook een beetje last
omdat ik mijn tong niet kon houden... Ik heb daar trouwens altijd last mee gehad!
Indien u dat zou doen, zou u uzelf niet meer zijn! U bent in die tijd ook beginnen te
schrijven onder een paar pseudoniemen: Aran Burgs, V. Voorde. Dat is telkens een
letterspel.
Ja, in Aran Burgs zit Frank Baur en V. Voorde slaat op Vilvoorde. Met schrijven
ben ik natuurlijk al vroeger begonnen. Gedichten bv., zoals Aan ene schone Sultane.
Mijn vroegste publikatie heette Nieuwe Krachten, een bundel die ik met een paar
makkers heb uitgegeven. Het waren gedichten van Streuveliaanse novellen met al
de brutaliteit van het realistisch proza. Jef de Cock besprak mijn proza zeer gunstig
in Hoger Leven en dat was een hele onderscheiding. Het boek werd goed verkocht,
maar toen we de drukker moesten betalen, hadden we al het geld op het succes
opgedronken!
U hebt ook al zeer vroeg een werk gewijd aan René de Clercq.
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In 1908. Ik had hem gekend te Oostende, waar hij tot leraar aan het atheneum werd
aangesteld het jaar dat ik wegging. Het is een enthousiast overzicht van zijn werk.
Ik denk trouwens nog dat De Clercq een van de grote miskenden is van de
Westvlaamse literatuur. Geen enkel gedicht van zijn tijd was zo goed als die van
hem. Hij was een man van cultuur, germanist van Gent, die een dissertatie had
gemaakt over Gezelle en de arbeiders.
In hetzelfde jaar, of toch ongeveer, verscheen ook ‘Onze dichters der Heimat’.
Dat zal wel een jaar later zijn. Maar eerst heb ik nog een kort essay geschreven over
Berten Rodenbach, dat is dit jaar ongeveer 51 jaar geleden. Onze dichters der Heimat
ontstond uit reactie. Mij degouteerde de afglijding der Nederlandse literatuur naar
zedelijke bandeloosheid, psychologische uitrafelingen, zielsafwijkingen, alkoofscènes.
Ik wilde mij verzetten tegen de profanisering van de poëzie en de naturalistische
levensopvatting en ik zocht die te corrigeren door de terugkeer naar het regionalisme.
Dat idee kwam uit Frankrijk onder het motto: ‘La poésie du clocher’, dat door een
Franse auteur was gelanceerd.
Onze dichters der Heimat beantwoordt daaraan. De grondidee is: willen de
Vlamingen literatuur voor hun volk schrijven, dan moet die proper en eigenlands
zijn. Ge ziet, ik ben conservatief, onder een abrupte en wat brutale vorm. Het laatste
woord van dat boek is van Paul Heyse, een van de fijnste geesten uit die tijd, die
eerder Romaans dan Germaans was gericht: ‘Es lebe die Poesie und nieder mit der
Schweinerei!’ Ik zou dat nog onderschrijven!
Dan mag men zeggen dat er lijn zit in uw leven! U hebt achteraf Germaanse filologie
gestudeerd te Leuven. Hebt u daar nog goede herinneringen aan?
En of! In de eerste plaats aan die onvergetelijke man die profes-
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sor Scharpé was. Hij was een uitstekende geest, maar nog een veel beter hart. Ik heb
nooit met hem gepraat zonder iets bij te leren. Hij was een onvermoeid plannenmaker,
maar de omstandigheden hebben hem niet toegelaten daarvan veel te verwezenlijken.
Voor mijn geestelijke oriëntatie heb ik zeer veel te danken aan professor Collinet,
een classicus die graag contact nam met studenten van andere faculteiten.
Wat professor Scharpé betreft, heb ik ooit door pater Van Mierlo een pittige anekdote
over u horen vertellen. Het was op het examen.
Ho ja, ik weet het al. Scharpé ondervroeg altijd met zijn boek open voor hem. Ik
kwam voor hem zitten, sloeg het boek toe en zei: ‘Met gelijke wapens, hé professor!’
Hij heeft me dat niet kwalijk genomen, al was het natuurlijk nogal brutaal!
Ik geloof dat de oorlog dan uw studie heeft onderbroken?
Jawel. In 1915 was ik nog te Leuven, maar professor Colinet zei me: ‘Gij moet hier
weg want met uw franc-parler gaat gij last hebben.’ Ik ben dan over de grens geraakt
naar Holland, met een boodschap van pater Salsmans voor de Vlamingen ginder:
‘Zeg vooral dat ze de stempel van de hatelijkheid niet drukken op de Vlaamse
Beweging.’ Ik heb daar dan een jaar de lessen gevolgd van professor De Vooys en
les gegeven te Sluis aan het Belgisch Atheneum. Ik heb daar de eerste Franse lessen
gegeven aan Charles d'Ydewalle want ik moest daar alle vakken onderwijzen.
Maar u was ook aan het front.
Ja, in 1916 ben ik naar Engeland gegaan en vandaar naar het front.
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Hebt u aan de frontbeweging deelgenomen?
Als u daarmee bedoelt geheime vergaderingen bijgewoond en zo, dan moet ik zeggen
nee. En daar was een goede reden voor: ik kon niet zwijgen en dat was bekend. Maar
een reputatie van flamingant had ik wel en die liep mij zelfs vooruit. Toen ik te
Folkestone aankwam, moest ik een examen afleggen om in Engeland binnen te
mogen. Ik kreeg daar onmiddellijk als aantijging te horen dat ik te Sluis Duitse
liederen had gezongen. Ik gaf dat onomwonden toe en vroeg of zij ook wisten welke
Duitse liederen ik had gezongen. Zover ging hun informatie niet. Wel van ‘le plus
français des Allemands’. En ik heb hun daar dan Die zwei Grenadiere van Heine
gezongen, waarin zoals u weet de Marseillaise verwerkt is. Dat heeft ze overtuigd.
Toen ik aan het front was hebben ze me nog eens naar Le Havre geroepen omdat ik
verdacht was en indien Helleputte mij niet had beschermd, was ik houthakker
geworden.
En na de oorlog hebt u dan uw studies aan de universiteit kunnen voltooien. Op
welke dissertatie hebt u gedoctoreerd?
De letterkundige geschiedschrijving als wetenschap. De algemene bewijsvoering
daarvan is dat de geschiedschrijving van de literatuur de wetenschap van documenten
en feiten is. Ik heb dat later hernomen in mijn inleiding tot de Geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde en het is nog altijd mijn standpunt.
U werd in 1927 tot hoogleraar benoemd aan de universiteit te Gent voor Opvoedkunde
en Neerlandistiek. Men heeft altijd gezegd dat dat ‘een daad’ geweest is van de
non-conformistische Kamiel Huysmans.
Dat is ook zo. Huysmans heeft voor die benoeming tegen heel zijn partij gevochten.
Hij heeft de aanstelling zes maanden ingehouden, maar ze dan doorgedreven. Het
gekste was dat hij me
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een opdracht wilde geven die mij niet zo direct interesseerde: de pedagogiek. Ik had
meer interesse voor de opvolging van Vercoullie, die het volgende jaar vrijkwam.
Maar Huysmans zei: ‘Ik heb een professor in de pedagogie nodig en uw temperament
interesseert mij.’ En hij heeft het gedaan. Hij was een rechtvaardig minister. Het
gevolg is echter geweest dat ik tien jaar lang de last heb gehad de theoretische en
historische pedagogiek te moeten onderwijzen. Als ik vroeger geen filologische en
filosofische scholing had gehad, had ik dat werk niet kunnen doen.
Gent was toen nog niet vervlaamst. In welke taal doceerde u?
Nee, het was de Nolfuniversiteit, half en half. Ik heb jarenlang de pedagogische
lessen in het Frans gedoceerd aan de Universiteit en in het Nederlands aan het
Pedagogisch Instituut. De Encyclopedie der Germaanse filologie heb ik aanvankelijk
ook in het Frans gegeven. Verder behoorde de verklaring van schrijvers tot mijn
opdracht en later heeft Vermeylen mij de opvolging van Persyn gegeven. Ik had toen
mijn handen vol: 15 à 16 uur college per week.
En dan is ook de periode van uw groot wetenschappelijk werk begonnen. Mogen we
daar even over praten?
Goed, maar dan stel ik voor dat we naar mijn bureau gaan. Het is twee hoog maar
dat zal de jonge man die ge zijt, wel niet afschrikken. Voor mij is het al iets zwaarder.
Dat is weer iets waar ik geen last mee heb in Waasmunster: trappen. Maar daar mis
ik dan weer mijn bibliotheek, die hier opgestapeld staat in alle kamers en gangen.
Als er nu nog wat bijkomt, zal ik ook op de badkamer boeken moeten zetten. Kom,
we zullen eens gaan kijken.
Dit is een echt boekenhuis!
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Vrucht van een heel leven verzamelen en verzaken! Maar ik ben blij met dat bezit,
waarin kostbare dingen zijn. Als ik het ooit moet verhuizen, zal het een ander
probleem zijn. Ik heb het al twee keer gedaan en weet wat het is.
Dat wil ik graag geloven. Maar de tijd brengt altijd raad. Mogen we nu over uw
werk praten? Een groot werk van u, een standaardwerk dat unaniem wordt geloofd,
is de ‘Jubileumuitgave van G. Gezelle's volledige werken’ in 18 delen.
Wel, het wordt niet door iedereen bewonderd maar het is mijn levenswerk. Ik was
als enig universitair de wetenschappelijke leider van de onderneming en had drie
medewerkers, plus Walgrave die na een jaar is gestorven. Dat werk is zeker niet
perfect: wij hebben die uitgave moeten bewerken op grond van het materiaal dat op
dat ogenblik tot onze beschikking stond. Al het materiaal dat er later is bijgekomen
staat er noodzakelijkerwijze niet in en ik kan tonen hoeveel er nu weer bij moet.
Trouwens, ik zal dit jaar nog een complementaire lezing houden over Gedichten,
Gezangen en Gebeden, de bundel die in 1860 verscheen en die centraal is voor
Gezelle's werk.
U hebt natuurlijk heel wat bescheiden moeten nakijken om die uitgave op te bouwen.
Misschien 100.000 papieren en papiertjes. Ik zal u een voorbeeld geven. Toen ik
meende alles gezien te hebben, zei de meid van Caesar Gezelle zo terloops tegen
hem: ‘Hebt gij er al aan gedacht dat er boven ook nog dozen staan van Meneer
Gezelle?’ Dat waren 45 dozen met fiches, die Gezelle zijn ‘woordentas’ noemde.
Het is een historisch woordenboek van de woordenschat van het Nederlands (niet
van het Westvlaams!) in al zijn uitingen en gedaanten. Ieder woord staat op een fiche,
dat is op de achterkant van een circulaire, van een doodsbrief, zelfs van zijn eigen
manuscripten.
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U begrijpt wat een ontdekking dat was. En we weten niet eens of alles er is, want
die dozen zijn in de gevangenis van Gent geweest, waar gevangenen al de fiches
hebben moeten afschrijven voor het Woordenboek der Nederlandse Taal. Bij die
duizenden en duizenden fiches waren brieven, gedichten, kladjes, onbekende
besprekingen, in één woord materiaal zonder einde. De dozen staan nu in het
Gezellemuseum te Brugge waar alles zou moeten samenkomen wat op Gezelle
betrekking heeft. Al wat ik over Gezelle heb, zal na mijn dood ook naar het
Gezellemuseum gaan: dat moet de apotheek worden van de Gezellestudie. Ik vind
trouwens dat men in de Nederlanden te weinig aandacht besteedt aan Biekorf en dat
men de verdienste van Viaene, die dat blad in stand houdt, niet genoeg waardeert.
Dat moest het blad zijn van de systematische Gezellestudie, zoals dat gedaan wordt
voor Dante en Shakespeare.
En zijn er nog nieuwe belangrijke ontdekkingen gedaan?
Jawel. Seraphijn Dequidt schrijft bv. in 1900 in Dietsche Warande en Belfort: ‘Boze
en slechte mensen spuwden naar mijn priesterkleed.’ Niemand begreep dat. Welnu,
ik heb die geschiedenis kunnen ontraadselen. Het vertrek van Gezelle uit Brugge in
1872 was een vlucht, zonder kleren, zonder meubels, eerst naar de familie te Heule,
dan naar Kortrijk onder de hoede van een oud-professor om te bekomen van de slag.
En dat was alleen omdat hij op zeer onvoorzichtige en zeer belangeloze wijze een
ongeregeld huwelijk in orde had willen brengen. Uiteindelijk werd hij daarvoor
belasterd.
U hebt in 1931 bij het Davidsfonds een zeer onderhoudend en interessant boek over
Gezelle uitgegeven: ‘Uit Gezelle's leven en werk’, dat voor velen de grond is geweest
van de Gezellekennis in Vlaanderen. Dat boek gaat evenwel maar tot Roeselare, tot
1860. Er werd ooit een tweede deel beloofd. Mogen we dat verwachten?

Joos Florquin, Ten huize van... 16

22
Ik ben ermee bezig het volledige leven van Gezelle uit te werken. Ik heb voor de
Bibliographie Nationale de opdracht gekregen 50 kolommen re wijden aan Gezelle.
Dat zal de grondslag worden van mijn nieuw leven van Gezelle. Ik voel mij nog fris
van geest. Mijn vader is 80 geworden, wens mij dat ook maar toe.
Graag en van harte. En de belangstelling voor Gezelle blijft groot?
Gezelle heeft nog steeds onvermoede straalkracht. Van de dundruk kwamen er sedert
1939 vier uitgaven op de markt van 15.000 exemplaren, zonder dan te spreken van
de andere Gezellebloemlezingen waarin de gedichten uit de Jubileumuitgave
schaamteloos werden nagedrukt, zonder trouwens de tekstbewerker te vermelden.
En ook in Holland staat hij steeds hoog aangeschreven. Ik herinner mij hoe ik in een
voordracht over Gezelle Henriëtte Roland Holst heb zien wenen van ontroering. En
na de voordracht kwam mijn collega Wille, die een calvinist is, bij mij en zei: ‘Wij
bidden in Gezelle.’
Wat is dan volgens u de waarde van Gezelle, absoluut gezien en voor Vlaanderen
in het bijzonder?
Hij is de grootste dichter van de 19de eeuw. Hij is een geniaal journalist, de Veuillot
van Vlaanderen, tussen 1863 en 1870. Hij was in die jaren de schrijver van het enige
proza dat leefde, dat het proza van Streuvels en de Van Nu en Straksers aankondigde.
Hij is een intuïtief taalkundige, die er zich rekenschap van gaf dat hij niet op de
hoogte was van de ontwikkeling van de taalkunde, maar die een der eersten was om
de Duitse taalkundigen te kennen. Hij was lang voor Pol de Mont en De Cock de
initiator van de wetenschappelijke folklorestudie met 't Jaar 30, Rond de Heerd,
Biekorf en kleine tijdschriftjes als Eigen Volk. Zijn ‘woordentas’ is een monument.
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Is de dichter Gezelle vertaalbaar?
Is poëzie vertaalbaar? De samenhang tussen vorm en inhoud is onvertaalbaar. Maar
in het Duits gaat het wel, vooral in het Platduits. De vertalingen van Schröder zijn
uitstekend.
Zou u ons nu een mooi of karakteristiek gedicht van Gezelle willen lezen, liefst in
het Westvlaams en eventueel met een korte toelichting?
Met genoegen. Laten we er een nemen uit Liederen, Eerdichten en Reliqua, namelijk
De keerse en de koperen kandelaar. Reeds Walgrave zegde van dit gedicht: ‘Minder
opgemerkt en toch van hoger gehalte, waarin een geheimzinnige toespeling schuilt
die nog niet opgelost is.’
Een ouder standaardwerk van u is de ‘Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde’
in 9 delen. De inleiding, van uw hand, in het eerste deel: ‘De Literatuur, haar
historiografie en methodes’ werd bij het verschijnen sterk opgemerkt. Wat bedoelde
u daarmee?
Eerst omschrijven hoe ik het letterkundig feit zie, de begrippen ordenen en bepalen
waarmee de literair-historicus werkt, de onderscheiden takken van studie, die het
letterkundig feit tot voorwerp hebben, verbinden in een soort van systeem van de
literatuurwetenschap. Verder de ontwikkeling verhalen van de literaire
geschiedschrijving, in hoofdzaak in de Nederlanden, en tevens de strijd der methoden
kenschetsen. Ik heb getracht voor iedere periode de meest gekwalificeerde
vertegenwoordiger aan te werven wat mij niet altijd is gelukt. Ik heb de eerste zeven
delen gedirigeerd. Er moeten nog drie delen komen, waarvan ik er nog één zou
verzorgen. Ik heb daar 20 jaren aan gewerkt en al het materiaal is verzameld. Maar
ik sta nu buiten de zaak.
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Ik zou zeggen dat dat spijtig is.
Maar nee. De dag dat het boek klaar is, zal het toch verschijnen!
U hebt een opmerkelijke studie gewijd aan de moedertaal-didactiek. Wat was uw
stelling?
Ik wilde een brug slaan tussen de anarchistische opvatting van de didactiek van de
school van Taal en Letteren en de meer conservatieve zorg voor de taalvorm van de
behoudsgezinden. Ik was voor spellingvereenvoudiging, maar was er heel wat minder
voor om de lexicografische armatuur van onze spraakkunst te halveren, zoals dat
gebeurd is.
‘Kalveren’ is voor mij een essentiële vrouwelijke bezigheid en daarom kan ik niet
aannemen dat men mag zeggen: ‘de koe, hij kalvert’.
U bent sedert 1949 hoofdredacteur van de ‘Katholieke Encyclopedie’. Was die nodig?
Ik ben er absoluut van overtuigd, omdat een katholiek altijd zijn eigen visie heeft op
geschiedenis en problemen.
Die uitgave is trouwens een groot succes geweest en is nu uitverkocht.
Ook heel wat niet-katholieken gebruiken ze omdat ze zo voortreffelijk
gedocumenteerd is.
U was een tijd actief in de politiek en u was senator. Hoe bent u daartoe gekomen?
Ik wilde geen politicus zijn maar ik was een getuige van een koning, die ongeluk
had gehad en die recht had op mijn getuigenis. Ik had hem ontmoet - op zijn verzoek
- op 6 juli 1940 en in een lang gesprek - in het Nederlands - met hem gesproken over
de toekomst van België. Hij heeft mij zo hoopvol naar huis
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gezonden dat ik van die dag af de publieke propagandist ben geworden voor de
overwinning van de geallieerden. Ik heb aan politiek gedaan om daarvoor publiek
te kunnen getuigen.
U staat bekend als een van de meest welsprekende mensen in Vlaanderen. Hoe hebt
u die faculteit verworven?
Ik ben altijd welsprekend geweest. Van op de lagere school moest ik al fabeltjes
voordragen op de prijsuitdelingen omdat de leraars opmerkten dat ik gemak had om
op te treden. En gemakkelijk leren spreken heb ik zeker gedaan in de studentenbond
waar wij geen vreemde sprekers vroegen maar zelf optraden: dat was een echte school
van zelfwerkzaamheid. Mijn welsprekendheid is gemoedelijk, geen bombardon. Ik
probeer alles eenvoudig te zeggen, zonder geleerde woorden, direct op de man af,
zoals ik het meen. Daarom ben ik ook dikwijls mis. Ik heb gewoonlijk geen
geschreven tekst, maar bereid de rede grondig voor. Drie of vier weken na de
spreekbeurt schrijf ik de tekst gecondenseerd en iets gearrangeerd neer. Ook Hugo
Verriest deed het zo: hij had enkele punten klaar en ontwikkelde die onder de invloed
van het publiek. Ik was trouwens voorbestemd voor de welsprekendheid: ik ben nooit
een held geweest in wiskunde en mijn leraar wiskunde heeft mij eens gezegd, toen
ik aan de plank aan algèbre financière zat te laboreren: ‘De grâce, Baur, taisez-vous:
vous ne serez qu'un vulgaire orateur de cabaret!’ - Ge weet dat ze dat ook van Spaak
hebben gezegd.
U hebt veel vrienden, ook bij andersdenkenden. Mag men naar uw beste
vriendschappen vragen?
Al de mensen die mij van nabij hebben gekend, zijn mijn vrienden geworden.
Vermeylen, die geen vriend was maar met wie ik goed over de baan kon, zei van
mij: ‘Baur is geen mak broertje, maar als ge hem kent, weet ge wat ge eraan hebt en
hij is eerlijk.’ Mijn vrienden? Scharpé, Lecoutere, De Vooys, Brom, Fransen.
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U hebt het aan de andere kant ook nogal eens met iemand aan de stok, ik bedoel, u
hebt een flink contingent tegenstrevers.
Persoonlijk heb ik geen vijanden, tenminste ikzelf heb geen vijandig gevoel tegen
iemand. Maar ik heb een hoekig karakter en een sterke overtuiging, waarin ik eerlijk
geloof. Iedereen verdraagt dat niet.
Velen verwijten mij dat ik ouderwets ben: ik noem dat traditioneel. Ik geloof in
de verbondenheid van de cultuurfasen. Elk cultuurverschijnsel dat gezond is, bereidt
zich ondergronds voor tot het uitkomt. Dat is waar, overal! Ik houd niet van revolutie,
maar ik geloof aan de evolutie.
Ik ben geen fanaticus: ik kan elke zonde begrijpen, maar ze blijft zonde. Ik haat
de zondaar niet, ik haat het kwaad. Ik haat de leugen, maar heb medelij met de
leugenaar. Ik vind niet dat wij katholieken ons moeten opsluiten, maar ik ben tegen
de doorbraak. Mijn formule is: laten wij ieder van ons zo eerlijk mogelijk zijn in
onze levensbeschouwing en als beschaafde mensen met mekaar omgaan, maar onze
eigendommelijkheid niet wegsteken. Die stelling wordt mij door sommigen kwalijk
genomen.
Men zegt dat ik geen kritiek verdraag. Ieder mag over mij kritiek uitbrengen: dat
is het lot van hem die aan de weg timmert. Maar de kritiek moet eerlijk zijn en
objectief en niet ingegeven door personlijke consideranten bij hen die de kritiek
beoefenen.
Ik zal u een voorbeeld geven: als ik een boek over Rodenbach schrijf, dan heb ik
mijn opvatting daarover, die ik in mijn woord vooraf uiteenzet. Ik bedoel geen
bellettristische beschouwingen over Rodenbach, want in die zin is Rodenbach
gedepasseerd. Ik deed wat ik meende te moeten doen: een legende herschrijven, een
biografie opstellen die teruggaat op documentatie die 80 jaar lang niet bereikbaar
was, maar die nu 100 jaar na de geboorte van Rodenbach mocht worden prijsgegeven.
Mijn bedoeling was niet Rodenbach te schaden, maar van zijn leven een beeld te
brengen zoals het geweest is. Want ofwel verdient hij nog bestu-
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deerd te worden, maar dan zoals hij is, of anders laat men hem vallen. Men mag er
geen schooldiscussie van maken.
U citeerde zelf Rodenbach. Reeds in 1907 hebt u aan Rodenbach een studie gewijd.
U is nu zoveel ouder en de waardering voor Rodenbach is gebleven. U zou anders
zijn volledig werk niet hebben uitgegeven. Rodenbach schijnt op weg te zijn een
betwist geval te worden in onze letteren. Er zijn er die helemaal niet in hem geloven,
anderen hebben zijn aureool, indien niet afgerukt dan toch zeker een lelijke deuk
gegeven. U zelf wijkt erg af van het traditionele Rodenbach-beeld.
Dat zijn vele vragen. Toen ik in 1907 mijn studie schreef was Rodenbach voor ons
de belichaming van de jonge idealistische flamingant zonder enige restrictie. Ook
voor de jongens van het Rijksonderwijs was hij het ideaal van de Vlaamse student.
Ik kende toen al zijn werken, tenminste degene die gepubliceerd waren, want er
waren toen belangrijke stukken die onbekend waren. Ik denk bv. aan die warmbloedige
literatuur als zijn beide stukken op de Wagneriaanse vertoningen in de
Muntschouwburg, die vol erotische spanning zijn. Ook een bekend gedicht als Macte
Animo is pas laat gepubliceerd, in 1905 bij de onthulling van de gedenkplaat in de
Kortestraat te Leuven.
In mijn laatste werk heb ik Rodenbach als dichter beschouwd zoals hij was en dat
heeft nauwelijks een vermoeden kunnen geven van wat hij zou zijn geworden.
Literatuurgeschied-schrijving is een wetenschap van feiten en documenten, die dus
geen rekening houdt met wat de dichter zou zijn geweest. Je mag ook niet alleen
steunen op fragmentjes die een idee geven van de glimpjes van genie die hij bezat.
Ik heb getracht de betekenis van Rodenbach als eventueel radicaal vernieuwer van
de literatuur in Vlaanderen in beeld te brengen en ik ben zeker dat hij dat geweest
zou zijn als dramaturg. Zijn Wagnerenthousiasme was voor die tijd - 1876 veelbetekenend. Wagner was iets nieuws in onze gewesten en hij
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ging minstens een keer per maand naar Brussel om zo'n opvoering bij te wonen. Hoe
Goetheaans ook van aanleg, had hij het plan het drama in de Wagneriaanse richting
te sturen: hij wilde de muziek, de epiek en de plastiek tot een eenheid verwerken.
Later ontdekt hij de Musset en Alexandre Dumas fils en komt sterk onder hun invloed.
Bij de Musset ontdekt hij een nieuwe vorm waarvan men de weerslag vindt in Irold,
Arnold of crisis en een stuk in 't Frans: Folies. Die stukken spelen in het
studentenleven te Leuven en hij heeft daarin autobiografische stof trachten te
veruitwendigen. Hij behandelt daar het probleem der ideale liefde, dat van de fatale
vrouw en van de demi-mondaine. Het zijn theorieën van Dumas fils: ‘réhabilitation
de la chair, de la passion’.
De verklaring ligt in een wending in zijn eigen leven. Hij werd geobsedeerd door
de vrouw. Hij kon de bruid van hierboven niet bereiken en van de weeromstuit is hij
in het andere uiterste gevallen.
Lissens zegt in zijn inleiding tot de brieven dat Rodenbach zelfs getekend zou zijn
geweest door het teken van Venus. Ik geloof dat niet. Rodenbach zegt zelf op twee
plaatsen: ‘mijn eigen roekeloosheid’, en in een door mij ontdekte brief aan Vuylsteke
spreekt hij van ‘mijn eigen vermetelheid’. Dat is complex voor veel dingen. Dat slaat
op het onmenselijke dat hij van zichzelve geëist heeft, hij die een week kind was
geweest, een achtmaandertje dat nooit zeer sterk was. Omdat hij bij 't spel op 't been
werd getrapt, moest hij maanden te bed liggen en is daar heel de tijd met zichzelve
bezig geweest, en heeft daar mateloos veel gelezen, ook veel dingen die boven zijn
krachten waren.
Rodenbach zou zeker de moderniteit in het toneel hebben gebracht, maar hij zou
ook de hervormer geweest zijn van de poëtische vorm, dus niet alleen van de inhoud.
Ik laat zijn eerste pogingen terzijde in de stijl van Longfellow of Heine en ook zijn
proberen met de alexandrijn, dat hij stopzette toen hij het gedicht las van Dautzenberg
tegen de alexandrijn, die niet Germaans is. Wat doet hij dan? Hij schept zelf zijn
vers van 14, 15,
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16 syllaben, dat breeddeinende vers waarin Ter waarheid, Sneyssens, Abyssus abyssum
vooral zijn gesteld. Dat vers past uitstekend voor het inkleden van zijn ruime
gedachten.
Als vormvernieuwer van het dramatische vers ontdekt hij, jaren vóór Keats en
Shelley, het blanke vers, de vijfvoetige rijmloze jambe van Shakespeare en Goethe.
Wat de ideeënontwikkeling van Rodenbach zou zijn geweest is nog een ander
vraagstuk.
Uw uitgave werd op uiteenlopende kritiek onthaald. Meent u zich daar te moeten
verdedigen?
Het is mijn gewoonte daar niet op te antwoorden. Iedereen mag oordelen in geweten.
Ik heb in de inleiding van mijn uitgave gezegd wat ik bedoelde. Er moest in 1956
een jubileumuitgave komen van Rodenbach en de uitgever vroeg mij die in 1955. Ik
heb ervan gemaakt wat ervan te maken was. Ik heb eerst geantwoord dat anderen
die uitgave konden bezorgen; maar die anderen hebben het niet aangenomen. Ik heb
dan eerst de volledige documentatie ter beschikking gekregen en ik heb getracht mij
door die warboel heen te werken.
Greshoff heeft u ook een stekelig verwijt gemaakt.
Dat ik geen Nederlands kan schrijven. Hij is niet de eerste en die verwijten komen
altijd uit dezelfde hoek. Menno ter Braak heeft dat gezegd van mijn Inleiding op de
Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde en ik geloof dat Van Duinkerken het
ook eens gezegd heeft.
Ieder heeft zijn opvatting van stijl. Ik houd het bij Button: ‘Le style est de l'homme
même’, stijl is het meest eigen bezit van de mens, stempelt zijn persoonlijkheid. Maar
ik verbied aan ieder, hij zij Noord- of Zuidnederlander, tegenover mij van zijn
taalgebruik het patroon te maken waaraan ik mij moet onderwerpen. Ik heb
medezeggenschap in het beoordelen van zwierig
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Nederlands.
Trouwens, wat is dat voor een precédé? Greshoff beweert dat hij de 400 bladzijden
van het boek heeft gelezen. Hij eiteert daaruit één enkele uitdrukking, die naar zijn
mening strijdig zou zijn met het A.B.N.: ‘rouwkoop voelen’, d.w.z. spijt hebben van
iets dat men gedaan heeft, berouw hebben over een gesloten koop. Het woordenboek
der Nederlandse taal wijdt twee kolommen aan dat woord en Greshoff kan daar zeer
vele voorbeelden vinden van betere pennen dan de mijne, die het gebruik van deze
uitdrukking wettigen. Welnu, op één voorbeeld in een boek van 400 bladzijden steunt
hij zijn oordeel. Trouwens, in het artikel heeft Gresshoff kennis van Rodenbach aan
de dag gelegd, maar al wat hij weet, weet hij uit mijn boek en soms woordelijk. Maar
hij is een lichtzinnig leerling: op het laatst van zijn artikel ontleent hij aan mijn boek
een Frans citaat van Hugo Verriest, maar hij geeft het zo slecht weer dat hij het bewijs
levert niet het minste benul te hebben van de woordorde in het Frans. Waar er staat:
‘Ne vous laissez jamais dépoétiser’, citeert hij: ‘Ne laissez-vous,’ war een Nederlandse
woordorde is. En dat komt van de man die beweert sinds veertien jaar de Romaanse
literatuur in Nederland te propageren.
Het ware onwaarschijnlijk geweest als u niet geprikt had. Mag ik u tot slot nog vragen
het gedicht van Rodenbach dat u als het waardevolste beschouwt, te willen voorlezen.
Dat zal Macte Animo zijn.
Uitzending: 4 november 1960.
Frank Baur overleed te Waasmunster op 9 januari 1969.
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Eugeen de Bock
Alice Nahonlei 19, 2120 Schoten
Meneer De Bock, ik heb zo de indruk dat u een van de oudste bewoners van
Schotenhof moet zijn.
Bedoelt u in jaren? Er wonen hier oudere mensen dan ik. Ik ben maar 73!
Nee, ik wil zeggen dat u een van de mensen moet zijn die hier het langst wonen.
U gaat natuurlijk voort op de stijl van het huis en dat moet inderdaad een van de
eerste villa's geweest zijn die hier gebouwd werden. Maar ik zelf woon hier pas zes
jaar. Daarvóór heb ik altijd in de stad gewoond.
En valt die verandering mee? De streek lijkt me vrij aangenaam. Ik heb geen mens
ontmoet om de weg te kunnen vragen.
Ik zou voor geen geld nog in de stad willen wonen. Het is hier zomer en winter
verrukkelijk. En van die eenzaamheid merk ik
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niets. Integendeel: hier kan men nog rustig werken. Verder heb ik hier voor de deur
een tram die mij op een half uurtje in het centrum van de stad brengt: de nodige tijd
om een krant of ander drukwerk te lezen.
U bent niet meer actief in de zaak.
Nee, ik ben met pensioen en ik ben blij dat ik het ben. Ik ben nog wel
afgevaardigde-beheerder van de zaak en loop er dus nog wel eens binnen, maar de
leiding heeft mijn neef Karel nu. Ik rust.
Op uw lauweren?
O nee, ik probeer er nog te plukken met werk waarvoor ik een leven lang veel te
weinig tijd heb gehad.
Over het werk gaan we het dadelijk hebben, als u het goed vindt. Laten we eerst eens
even het leven nemen. U bent een authentiek Antwerpenaar.
En ermee vergroeid. Ik ben in Borgerhout geboren en ben altijd in de stad gebleven:
ik was nooit op kostschool, nooit lang uit de stad, heb er mijn beroep gehad, ben er
op school geweest.
Waar was u op school?
Eerst op de lagere school in Borgerhout, waar mijn vader onderwijzer was, dan
atheneum tot de tweede, dan buitengevlogen...
Slecht gedrag?
Dat zal wel. Ik had in een blaadje een artikel geschreven tegen het Frans onderwijs.
Mijn franskiljonse leraar Frans kon dat niet verteren en pestte mij waar hij mij pesten
kon. Het lag hem des te
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zwaarder op de maag omdat ik, de flamingant, in de algemene wedstrijd van het
middelbaar onderwijs de eerste van het land moet zijn geweest, zowel voor Nederlands
als voor Frans opstel. Hij kon het zover krijgen dat ik bij de prefect werd geroepen
en daar een aanbevelingsbrief kreeg om op een handelskantoor te gaan werken.
Was dat erg?
In het begin, ja. Maar alles schikt zich in het leven. Ik ben daar 5 jaar met export en
import bezig geweest en heb er heel wat nuttige kennis opgedaan, die mij achteraf
goed van pas is gekomen. Ik heb er Spaans voor geleerd en zo heb ik later Cervantes
kunnen vertalen, een novelle die dan in een prachtuitgave verscheen met houtsneden
van Cantré.
Als curiosum hebben ze die Nederlandse tekst ooit in een Spaans tijdschrift
afgedrukt. Achteraf is de novelle dan ook nog bij de Wereldbibliotheek verschenen.
Maar u bent toch niet op dat kantoor gebleven.
Nee. Ik was er van 1907 tot 1912. Toen wilden ze mij voor de zaak naar Zuid-Amerika
sturen, maar ik voelde er niet veel voor. Ik had toen al wat gepubliceerd en ik dacht
me onmisbaar in de Vlaamse Beweging... Na mijn weigering had ik op kantoor niet
veel toekomst meer, het vlotte er ook niet goed meer en ik zocht een andere werkkring.
Emmanuel de Bom zocht toen juist iemand om te helpen in de stadsbibliotheek en
hij heeft me aangenomen.
Uw eerste geschrift was, geloof ik, een studie gewijd aan Conscience: ‘Hendrik
Conscience, zijn persoon en zijn werk’. Dat verscheen in 1912. U was toen 23 jaar.
Dat was mijn eerste boekje, maar lang daarvoor was ik al
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begonnen met essays te schrijven en wel over een curieus onderwerp: gymnastiek.
Ik was voorturner in een kring te Antwerpen. Die stukken, Gymnastiek een kunst?
en Geschiedenis van de gymnastiek, verschenen in De Beweging van Albert Verwey.
Dat moet in 1907 geweest zijn. Mijn vrienden van toen, Herman Vos, Leo Picard,
Anton Jacob, vonden dat een eigenaardige belangstelling.
Hoe kwam u er toe in ‘De Beweging’ te publiceren?
Wij vonden toen dat De Beweging hét tijdschrift was: het had evenveel belangstelling
voor het maatschappelijke als voor het literaire. Ik heb Verwey dan ook leren kennen
en ben met hem bevriend geworden voor het leven.
Ik heb hem trouwens heel wat te danken. Ik bewaar nog met zorg een gedicht dat
hij mij na een bezoek heeft opgedragen.
En hoe kwam u dan bij Conscience?
In 1912 heb ik mee de grote Conscience-tentoonstelling helpen voorbereiden en zo
raakte ik in de stof ingewerkt. Ik heb er dan een boekje van gemaakt voor de
Wereldbibliotheek te Amsterdam.
U bent toch die liefde trouw gebleven want in 1919 publiceerde u een nieuw boek
over Conscience: ‘Hendrik Conscience en de opkomst van de Vlaamse Beweging’.
Wat trok u zo aan in Conscience?
De miskende artiest. Als kind had ik alle boeken van Conscience verslonden en later
ergerde het mij dat hij niet geschat werd zoals hij het verdiende. Nu nog verft men
hem nogal eens dood als schrijver voor kinderen. Maar Conscience is een groot
artiest, een zuiver stilist, een schrijver die op een bewonderenswaardige manier een
verhaal ineen kan steken. Het buitenland heeft dat
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trouwens ingezien want hij werd vertaald in alle talen van de wereld.
Hij is lang de meest gelezen Vlaamse schrijver in het buitenland geweest. Is hij dat
nog?
Dat is moeilijk uit te maken. Ik denk dat hij in het buitenland vooral voortleeft als
schrijver van boeken voor kinderen, zoals dat voor vele grote schrijvers het geval is:
denk aan de satirische roman Gullivers reizen van Swift, denk aan dat meesterwerk
van universeel proza van Cervantes, Don Quijote, dat ingekort als kinderboek het
meest gelezen wordt. Zo gaat het ook met De leeuw van Vlaanderen.
Natuurlijk speelt in die waardering ook de mode een rol. De gewone man vraagt
nu iets anders, maar dat is alweer het geval met andere grote schrijvers. Ik hoor jonge
intellectuelen nu zeggen: Balzac en Dickens, die kunnen wij niet meer lezen, laat
staan genieten. Er is in de geest van onze tijd te veel veranderd: de schrijvers van nu
hebben belangstelling voor het onbewuste en zoeken daar het liefst naar Freudiaanse
motieven. Ik heb eens een van de beste critici van de Times horen zeggen dat er geen
echte romans meer geschreven worden, omdat wij geen gemeenschappelijke
levensbeschouwing meer hebben. Nu zijn het altijd maar problemen die men moet
hebben en voor een aaneengesloten levensgeschiedenis bestaat er geen belangstelling
meer. Daarbij gebeurt er zoveel in de wereld dat de mensen daarover graag meer
vernemen en daarom lezen ze meer boeken met politieke beschouwingen, over de
oorlog, over reizen. Maar ik blijf erbij dat Conscience een rasartiest is en genietbaar
blijft, voor kinderen zeker maar ook voor fijnvoelende mensen met begrip voor kunst.
Over dat geval Conscience zou nog wel heel wat te zeggen zijn. Alleen nog dit: zijn
taal is toch stuntelig.
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Is de taal van al onze tegenwoordige schrijvers zoveel beter? U ook kunt schrijvers
van nu noemen wier werk vol gallicismen zit. Maar in de taal van Conscience zit er
een meeslepend ritme dat niet bedriegt. Trouwens, hij is nu te lezen in een gezuiverde
uitgave. Ik heb hem door een Hollandse filologe laten verbeteren en heb het werk
dan nog eens zelf nagekeken.
Ik moet er echter bijvoegen dat wij die reeks hebben moeten stopzetten bij gebrek
aan belangstelling. Daartegenover staat dan weer dat de Arbeiderspers diezelfde
teksten onlangs opnieuw heeft uitgegeven en dat die wel van de hand zijn gegaan.
Hij blijft dus een gevestigde waarde. Maar u hebt zelf ook zuiver literair werk
geschreven. Er is daar vooreerst ‘Jeugd in de stad’.
Dat zijn prozaschetsen die in De Beweging verschenen waren. Het is een poging om
het leven van heel jonge intellectuelen in de stad weer te geven. Ik zou dat nu
natuurlijk niet meer uitgeven.
Beschaamd erover?
Ach nee. Het was eigen aan de tijd.
U hebt een rol gespeeld in ‘Ruimte,’ het avant-garde-tijdschrift der Vlaamse
expressionisten. Dat was in 1920-21.
Ik heb dat opgericht samen met een groep jonge mensen, die meest allen uit het
activisme kwamen. Dat waren vooral letterkundigen en schilders. Waren daarbij:
Marnix Gijsen, Wies Moens, Gaston Burssens, Victor Brunclair, Jos Léonard, Albert
van Hoogenbemt en dan Jozef Cantré, Floris Jespers, Jozef Peeters, Prosper de Troyer.
Ook Paul Joostens. Zo gauw het tijdschrift bestond werkte ook Van Ostaijen mee,
die toen in Berlijn was. Wij vonden dat de Vlaamse literatuur zich te ver van het
werkelijke leven had afgehouden en dat ze te individualis-
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tisch was. Wij hadden ook een grotere belangstelling voor maatschappelijke
onderwerpen en stonden sterk onder de invloed van de humanistische gevoelens, die
toen in heel de wereld aan de orde waren. Het eerste artikel was van Herman Vos en
zijn besluit illustreert duidelijk ons streven: ‘Zo knoopt de kunst dan weer verbinding
aan met wat een vroegere esthetiek als een haar vijandig element beschouwde: de
ethische en de politieke waarden die in grote mate richting en doel van het massale
gebeuren in de moderne wereld bepalen.’
Toen Vos dit schreef zat hij in de gevangenis. Als men zich dat herinnert is het
toch wel sterk dat hij 20 jaar later minister was van Openbaar Onderwijs en
plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken.
Maar heel wat mensen die toen ‘gezeten’ hebben, hebben achteraf een schitterende
carrière kunnen maken! Het is wel een sterk bewijs dat er toen iets niet in orde was.
Maar laten wij het bij de literatuur houden. ‘Ruimte’ heeft een zeer kort bestaan
gekend.
Er was ook geen grote eenheid in de groep: er waren grote verschillen tussen de
theorie van Wies Moens en die van Paul van Ostaijen bv. De een marcheerde volop
in de humanistische richting terwijl de ander resoluut naar het formele expressionisme
overging. Het groepsgevoel, indien dat er was, was ontstaan uit het feit dat we samen
opgegroeid waren en dat we praktisch allen uit het activisme kwamen. Verder waren
er de negatieve elementen: wij voelden dezelfde tegenstand tegen de ouderen en
dezelfde ontevredenheid over de bestaande toestanden. En verder werd ons geslacht
gevormd door dezelfde mensen: De Raet, Vermeylen, Mac Leod...
U hebt Van Ostaijen goed gekend?
Ja. Hij had geen gemakkelijk karakter, wat zijn verklaring vond
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in zijn triestige gezondheidstoestand. Zijn gedichten heeft hij tijdens zijn leven
allemaal zelf uitgegeven in soms onooglijke uitgaven, die nu antiquarisch zeer
kostbaar moeten zijn. Later heb ik zijn gedichten en proza stelselmatig uitgegeven,
drie keer zelfs. En dan enkele jaren geleden heb ik samen met twee Hollandse firma's
de grote uitgave bezorgd, die nu alweer uitverkocht is.
U zelf hebt in ‘Ruimte’ ook heel wat gepubliceerd o.m. gedeelten van een onvoltooid
gebleven roman met intellectualistische inslag: ‘De drempel’.
Die verscheen gedeeltelijk in Ruimte en gedeeltelijk in De Stem, het tijdschrift van
Dirk Coster. Het was weer een poging om een idee te geven van de toenmalige jonge
generatie. Ikzelf heb dat verhaal nooit goed genoeg gevonden om het uit te geven.
Wij komen nu aan een belangrijk stuk levenswerk van u. U bent stichter en directeur
van de uitgeversfirma De Sikkel. Wanneer hebt u die gesticht en hoe is dat gegaan?
Dat is een gevolg van de oorlog geweest. Tijdens de oorlog was ik correspondent
geweest voor Het Vaderland in Den Haag. Ik had dat o.m. gedaan om iets bij te
verdienen want in 1916 was ik getrouwd en ik had toen als salaris 85 fr. per maand.
Na de oorlog werd mij dat kwalijk genomen, niet wàt ik geschreven had - want daar
vroegen ze niet eens naar -, maar omdàt ik geschreven had. Ik werd dus afgezet en
moest wat anders beginnen.
En u begon zomaar met een uitgeverij?
Zomaar is nog niet zo slecht gezegd. De manier waarop ik het opvatte was in elk
geval naïef. Ik dacht op die manier tijd vrij te maken om mij aan literair werk te
wijden. Toen ik eenmaal in de
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zaak zat, heb ik jarenlang geen tijd meer gehad om nog een boek te lezen. De
voornaamste reden om die uitgeverij op te richten was toch wel een ingeboren
belangstelling voor het boek. Mijn vader was altijd een boekenvriend geweest en ik
was opgegroeid in een huis vol boeken. Daarbij had ik op mijn exportkantoor
handelskennis opgedaan en in de Antwerpse stadsbibliotheek kennis van boeken.
Allemaal goed en wel, maar om een uitgeverij te beginnen is er toch in de eerste
plaats kapitaal nodig.
Ook daar was ik naïef. Ik ging toen eens naar de directeur van De Nederlandsche
Boekhandel om hem te vragen hoeveel kapitaal er minstens nodig zou zijn om zo
een zaak te beginnen. Als ge heel klein begint, zeker 20.000 frank, zei hij. Ik heb
toen met moeite 10.000 frank samen gekregen en ben van wal gestoken. Ik woonde
toen in de Van Schoonbekestraat op een appartement en mijn boekenopslagplaats
was in het huis van mijn broer, die aan de andere kant van de straat woonde.
Wat gaf u eerst uit?
Een brochure over de heropbouw van de Meirbrug. Dan een roman van de nu vergeten
schrijver Victor de Meyere en het boek In het gevang van Van der Ven, die als
pseudoniem Noordling gebruikte. U hoort wel uit welke richting de wind waaide.
En de zaak vlotte?
Jawel, omdat ik veel sympathie ondervond en goed geholpen werd. Na zekere tijd
kon ik zelfs een halve bediende nemen; dat was een man die lantaarnopsteker was
en ook gedichten publiceerde. Als hij niet van dienst was, kwam hij mij helpen.
Was er van in het begin de bedoeling om een bepaalde richting
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uit te gaan?
Oorspronkelijk wel niet. Achteraf is gebleken dat ik heel wat over taalverbetering
heb uitgegeven. Ik denk bv. aan de Nederlandse Taalgids van Constant H. Peeters,
aan de Geschiedenis van de Nederlandse taal van De Vooys, waar ik een
vermeerderde en geïllustreerde uitgave van bezorgde.
U hebt u toch vrij vroeg voor het schoolboek ingespannen.
Ja, dat wel. Ik ben begonnen met een voor ons land totaal nieuwe leesmethode van
Fons van Hoof, die nu nog altijd gebruikt wordt. Kamiel Huysmans was toen schepen
van onderwijs en heeft daar ook veel voor gedaan. Dan zijn de schoolboeken blijven
volgen. Ik vermeld maar De Gouden Poort van Julien Kuypers en de Uitspraakleer
van Blancquaert. Het is mijn manier geweest om bij te dragen tot een betere outillering
van het onderwijs.
U hebt ook heel wat schrijvers gelanceerd.
Dat is inderdaad een heel rijtje. Om te beginnen het eerste boek van Marnix Gijsen:
Loflitanie van den H. Franciscus van Assisië. Het was de literaire revelatie van die
maanden en het vers ‘geef mij een vaderland om te beminnen’ werd een gevleugeld
woord. Zijn eerste bundel gedichten: Het Huis verscheen bij mij en bij De
Gemeenschap in Utrecht. Dan is hij voorgoed in Holland gebleven, wat begrijpelijk
is. Men kocht in Holland tien keer meer boeken dan hier.
Van Wies Moens heb ik tot in de laatste oorlog alles uitgegeven, o.a. De boodschap
en De tocht. Zijn Celbrieven heb ik zes keer mogen herdrukken. Deze celbrieven
moest Moens op smalle repels papier uit de gevangenis naar buiten smokkelen.
Verder heb ik van Gaston Burssens Elegie en Fabula rasa bezorgd.
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Van N.E. Fonteyne heb ik alles uitgegeven, bv. de vier boeken Kinderjaren. Ik heb
hem zeer goed gekend en hem zowel te Brugge als in zijn huis te Oedelem bezocht.
Het verzameld werk van Virginie Loveling, waarin feitelijk alleen het beste is
opgenomen en dat nu ook uitverkocht is, hoort er eveneens bij.
Verder noem ik het toneelwerk van Teirlinck met houtsneden van Masereel en
zijn Elkerlyck met houtsneden van Jozef Cantré, die veel voor mij gewerkt heeft. Ik
vergeet Van de Woestijne.
Ook van Felix Timmermans heb ik verschillende boeken in prachtuitgaven gebracht
o.m. De pastoor uit den Bloeyenden Wyngaerdt en vooral De zeer schone uren van
juffrouw Symforosa, begijntje, met tekeningen van Jules Fonteyne, die met de hand
gekleurd waren. Dat is weer iets dat nu niet meer te doen is, daar is geen publiek
meer voor. In die tijd waren er een 400 mensen waar ge op kondt rekenen.
Ik heb ook jaren een Pallieterkalender uitgegeven met tekeningen die Timmermans
er speciaal voor maakte. Er is daar ook een reeks verzonnen portretten bij met
bijbehorende verhalen in enkele regels, zeer curieus en onder zijn ander werk te
weinig opgemerkt. Ook die zijn nu onvindbaar en waardevol.
Verder nog te hooi en te gras dan, want anders wordt de lijst te lang: Hugo Claus:
Een huis dat tussen nacht en morgen staat, Julien Kuypers: Heer van Lembeke, rijd
aan, Donderkoppen, Aan de Waterkant.
Verder Marcel Matthijs, Karel van den Oever, toneelwerk van Gaston Martens,
Aan de voet van het Belfort van Achilles Mussche, Toussaint van Boelaere, Urbain
van de Voorde, Paul Verbruggens Gedichten waar ik zelf hoog mee oploop, Jan
Walravens' eerste roman Roerloos aan zee, enz., enz.
U moet wel het een en ander beleefd hebben in uw contact met deze bonte groep
mensen, die dan nog schrijvers zijn!
De herinneringen die het sterkst bijblijven zijn de pijnlijkste en dus niet te vertellen.
Maar er zijn er ook prettige geweest. Ik denk
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bv. aan de kinderboeken van Verhees: Verhalen van de smid. Verhees was ook in
werkelijkheid smid, die op verzoek van de klanten vertelavonden inrichtte in de
herbergen aan de dokken. Hij had een dubbel repertorium: een avond vertellen uit
de boeken van Dickens en een andere avond uit zijn eigen leven, maar op het einde
van elke avond schreide heel het gezelschap, de verteller incluis. Ik had hem leren
kennen in de bibliotheek en had hem gevraagd zijn verhalen op te schrijven. Hij heeft
dat gedaan zonder punten en komma's maar ik heb er toch niet veel aan moeten
verbeteren. Hij wou echter nooit een verhaal opschrijven voor hij het mij verteld had.
Wat beschouwt u als uw grootste uitgaven?
De Dialectatlassen van prof. Blancquaert, de Pedagogische encyclopedie van
Verheyen en Casimir, de Geschiedenis van de Vlaamse kunst door mijn vriend Stan
Leurs, een werk dat ook in het buitenland een groot succes is geweest. Horen er ook
bij het grote werk over Congo van Louis Franck, met een spectaculair omslag, en
De geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden door Pater Axters. En dan
Les primitifs flamands, een uitgave voor deskundigen, die in het Frans en het Engels
verscheen. Een deel verscheen ook in het Nederlands.
Hoe ziet u de positie van het Vlaamse boek nu?
Er is ontegensprekelijk vooruitgang. Er worden meer boeken verkocht dan vroeger
en de uitvoering is ook veel beter geworden.
En de materiële mogelijkheden? De Nederlandse markt?
Dat is niet schitterend. Een boek exporteren loont zelden of nooit. Er komen te veel
tussenpersonen bij te pas en men moet te veel laten vallen. Dat is trouwens niet alleen
zo voor ons taalge-
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bied alleen. De Engelse uitgevers zitten met dezelfde moeilijkheden: zij hebben het
grootste afzetgebied van de wereld maar zij weten dat ze op export weinig of niets
kunnen verdienen. Zij hebben echter een grote afzet in eigen land en de export laat
toe de oplagen te verhogen en op die manier de prijs te drukken.
En hoe staat Holland tegenover het Vlaamse boek?
Hier moet ik een genuanceerd antwoord geven. De Hollandse boekhandelaar heeft
altijd een vooroordeel gehad tegenover het Vlaamse boek en terecht. Wanneer ik nu
een boek in handen neem dat ik voor 40 jaar heb uitgegeven, dan vraag ik mij af hoe
ik dat heb kunnen doen. Onze boeken zijn nu goed geworden en kunnen het tegen
de Hollandse opnemen, maar onze slechte reputatie is gebleven. De Nederlandse
boekhandelaars zeggen wel dat het niet zo is, maar het is zo, ondanks hun goede wil.
Daarbij komt dat de boekhandel voorzichtig is omdat hij risico's moet nemen. Hij
koopt niet op de naam van de schrijver, niet op de welsprekendheid van de reiziger
(daar is hij veel te nuchter voor) maar louter en alleen op de naam van de uitgever net zoals hij dat doet voor Hollandse uitgevers. Wie in Nederland een uitgave van
Nijhoff koopt, weet dat hij een serieus boek in handen krijgt. Wij moeten ons dus
een reputatie maken met ernstig literair werk en wij moeten dat via een Hollandse
helper doen, omdat het voor ons niet mogelijk is het zelf te doen. In Vlaanderen is
de aanbieding van een boek binnen 14 dagen afgewerkt. In Nederland, waar er een
veel groter aantal boekhandelaren bestaat, is dat werk van maanden. En wij kunnen
het zelf niet doen omdat wij de boekhandelaren niet kennen.
Feitelijk hebben de schrijvers er dus voordeel bij in Nederland uit te geven.
Op 't eerste gezicht wellicht wel, maar in feite niet. Wij moeten in Holland een markt
veroveren en dat kunnen wij alleen met goed
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werk. Wij moeten dus de schrijvers en vooral de jongeren overtuigen in Vlaanderen
uit te geven. Er zijn er trouwens die het doen: Libera Carlier bv. is hier uitgegeven
maar gaat goed in Holland. Dat heeft twee jaar inspanning gevraagd maar het resultaat
is er.
Ik dacht feitelijk dat de taksen zo een nadelige grote rol speelden.
Dat is ook zo. Eer een boek van de schrijver bij de lezer belandt, moet er vier keer
taks op betaald worden: de drukker, de uitgever, de grossier en de boekhandelaar.
Overal in de wereld is de belasting op het boek afgeschaft, zowel in Engeland als in
Zwitserland of Duitsland, en natuurlijk ook in Holland. Daarbij komt dat de Hollandse
lonen 25% lager liggen dan hier en dat Holland een publiek heeft dat veel meer koopt.
Ook hier dus is onze positie zwak. Ge zoudt dan kunnen vragen: moeten er nationale
uitgevers bestaan? Dat is niet zozeer nodig om Walschap of Gijsen uit te geven maar
men moet het probleem op een veel breder plan zien. Het kan mogelijk zijn dat een
werk voor Vlaanderen van groot belang is en niet interessant is voor het buitenland:
dat kan bv. het geval zijn voor boeken over de economie of de folklore. Welnu, zulke
werken kunnen maar uitgegeven worden als er een welvarende uitgeversstand is.
Wel, dat is een echt stukje economie van het boek. U bent leraar geweest aan de
bibliotheekschool te Antwerpen. Wat hebt u daar onderwezen?
De geschiedenis van de boekhandel, de organisatie van de boekhandel en de fabricage
van papier.
Dat laatste komt onverwacht.
Een uitgever moet dat kennen. En daar ze niemand anders hadden om dat te
onderwijzen, heb ik het maar gedaan en graag
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gedaan.
Over de geschiedenis van de boekhandel in de Nederlanden hebt u een boek
geschreven. Met welke bedoeling?
Ik ben historisch georiënteerd. Zoals ik in mijn jeugd de herkomst van de gymnastiek
wilde achterhalen, zo wilde ik weten hoe de boekhandel en de uitgeverij bij ons
ontstaan en gegroeid zijn.
Dat begint met de manuscripten, waarvan het centrum in Europa Frans-Vlaanderen
was, met leraars die waarschijnlijk uit Ierland kwamen.
De eerst geschreven boeken zijn daar dus ontstaan. Dan zijn de luxe-uitgaven
gekomen ten gerieve of in opdracht van de Franse koningen en vooral van de hertogen
van Bourgondië. Deze manuscripten werden geïllumineerd en zeer vele Vlaamse
artiesten, zo schrijvers als illustrators, werden naar de hoven gehaald. Dan werd de
boekdrukkunst uitgevonden en wij zijn weer de allereersten geweest om daar iets
van te maken. In de 16de eeuw was Antwerpen het grootste centrum van de
boekdrukkunst in Europa. Het grootste aantal persen van de Nederlanden stond daar
en het grootste aantal boeken werd in Antwerpen gedrukt. Dat heeft geduurd tot aan
de val van Antwerpen in 1583; dan is de activiteit naar Holland overgegaan. Er is
dan de inzinking in de 18de eeuw, bij ons tot in de 19de eeuw zelfs, en dan is er weer
een langzame groei gekomen.
Dat is een studie geweest waar heel wat bij kwam kijken.
En of! Ik heb daar o.m. een apart hoofdstuk gewijd aan het honorarium, dat een recent
verschijnsel is. Erasmus zou bv. verontwaardigd geweest zijn als men hem over een
honorarium zou hebben gesproken.
Er bestond wel het privilegium: dat was het verbod om binnen zoveel jaren het
werk opnieuw te drukken, maar dat beschermde
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de drukker en niet de uitgever! Het honorarium is maar ontstaan in de 18de eeuw in
Engeland; het is door de populaire Engelse romanschrijver Richardson in de mode
gekomen. Zijn romans werden op zo een ruime schaal verkocht dat de Engelse
uitgevers hem een honorarium aanboden om zijn boeken te mogen uitgeven. Voor
die tijd kreeg de schrijver gratis een aantal exemplaren, een aantal dat vrij groot was.
In de 15de, 16de en 17de eeuw was de oplage doorgaans 300 exemplaren: de schrijver
kon daar van 20 tot 100 exemplaren van krijgen plus een geschenk van de magistraat,
aan wie het boek was opgedragen. Een opdracht aanvaarden bracht de verplichting
mee een geschenk te geven: dat konden zilveren lepels zijn of gouden dukaten. Ook
de uitgever kreeg dat geschenk.
Ik heb toch de indruk dat de schrijvers voor die Richardson een standbeeld zouden
moeten oprichten. In 1949 verscheen er dan weer een ander boek van u dat ik niet
ken: ‘De Nederlanden’.
Dat is een overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunst, de bouwkunst en de
letterkunde.
Feitelijk is dat gegroeid uit een overzicht van de Vlaamse letterkunde, dat ik tijdens
de eerste wereldoorlog in opdracht had geschreven en dat ik later ook nog zelf als
boek heb uitgegeven. Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg ik meer vrije tijd en ik
heb me dan maar weer aan de studie gezet. Ik wilde voor mezelf de Nederlandse
cultuurgeschiedenis onder de knie krijgen. Ge kunt zo geen studie maken of ge moet
aantekeningen maken. Uiteindelijk is dat dan een cultuurgeschiedenis geworden in
Groot-Nederlands verband, met de politieke geschiedenis als achtergrond. Het boek
werd vrij goed ontvangen en is nu uitverkocht.
Het laatst verschenen boek dat ik van u ken, is uw ‘Geschiedenis van de Vlaamse
letterkunde’. Hoe kwam u er toe die te schrijven?

Joos Florquin, Ten huize van... 16

47
Een wordingsgeschiedenis volgt dikwijls rare wegen. Mijn standpunt is geweest:
wat moet een buitenlander die met de Vlaamse literatuur kennis wil maken, erover
vernemen? Ik ben daar waarschijnlijk te persoonlijk geweest, wat nochtans mijn
recht was, maar wat niet werd aanvaard. Dat boek heeft heel wat ontevredenheid
gewekt bij mensen die zich miskend achtten.
Onderscheidt dat boek zich volgens u van andere literatuurgeschiedenissen en in
welke zin?
Natuurlijk onderscheidt het zich, anders had ik het niet geschreven. Ik denk dat ik
meer oog gehad heb voor sociale omstandigheden.
U hebt in dat boek heel wat aandacht besteed aan wat u noemt ‘het merkwaardige
en typische Nederlandse verschijnsel van de burgerlijke rederijkerij’. Wil u dat even
toelichten?
Het is altijd mijn mening geweest dat de rederijkers onderschat werden. Men heeft
tot in den treure herhaald dat het knoeiers waren. Er zijn bij die mensen echter heel
wat artiesten die merkwaardige dingen hebben gedaan. Antonis de Roovere was een
echt dichter, Cornelis Everaert was een knap toneelschrijver, Anna Bijns een
authentieke dichteres. De rederijkers zijn dus niet alleen merkwaardig als sociaal
verschijnsel, want als dusdanig zijn ze inderdaad een unicum in de wereld, alleen te
vergelijken wellicht met de Meistersinger in Duitsland. Hun optreden is trouwens
alleen te verklaren door de ongemene bloei van de gemeenten, maar men moet er bij
zeggen dat ze ook werkelijke kunst hebben voortgebracht. Alle boeken die nu
verschijnen zullen over vierhonderd jaar ook niet meer allemaal als meesterwerken
beschouwd worden. Dat vooroordeel tegen de rederijkers is begonnen met de
Verlichting en sindsdien wordt dat van generatie tot generatie doorgegeven.
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Ik geloof dat het mede aan u te danken is dat Colijn van Rijssele's ‘Spiegel der Minne’
een herwaardering heeft gekend.
De eerste die feitelijk dieper ingegaan is op de rederijkers is Jan Knuttel geweest. In
een artikel in De Gids van 1912 tracht hij de rederijkers in eer te herstellen door te
wijzen op hun literaire waarde. Hij vernoemt daar al de Spiegel der Minne. Er is dan
een juffrouw geweest die het werk heeft heruitgegeven, evenwel zonder succes. Toen
ik het in handen kreeg was ik dadelijk één en al geestdrift. Ik heb er eerst over
geschreven in De Nederlanden, daarna apart in studies, in de Spiegel der Letteren
en voor drie jaar in het boek Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers.
Mijn artikel in De Nederlanden is in handen gekomen van Rik Jacobs van het Reizend
Volkstheater, die onmiddellijk besloot het stuk te bewerken en op te voeren. Dat is
een succes geweest en ieder jaar nog wordt het te Antwerpen in het Rubenshuis
opgevoerd. Daarna heeft Fred Engelen het bewerkt en er een opvoering van bezorgd,
ook in Nederland. Ook dat is een succes geworden. Natuurlijk moest het stuk ingekort
worden, want oorspronkelijk werden de bedrijven over verschillende avonden
verdeeld.
Waarom is het merkwaardig?
Omdat het een groot stuk is en het eerste burgerlijk drama in Europa. Het werd
geschreven rond 1500. Het is de geschiedenis van een rijke jongen en een arm meisje,
maar het drama ontstaat door psychologische tekortkomingen die zich uitdrukken in
aarzelingen en bedenkingen, merkwaardig voor die tijd
U schrijft in uw boek ook dat onze taal eenmaal gold als de handelstaal in
Noord-Europa.
Dat was zo ten tijde van de Hansa. Toen werden de handelsdocumenten tot in Lübeck
in het Nederlands opgesteld.
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Is het nog te verantwoorden een literatuurgeschiedenis te schrijven die de
eng-Vlaamse letterkunde behandelt?
Vast en zeker zolang onze literatuur in de Noordnederlandse handboeken
stiefmoederlijk wordt behandeld. Dat is nu wel wat verbeterd maar toch nog verre
van perfect. En men kan toch niet ontkennen dat de Vlaamse literatuur zich vanaf
de 17de eeuw min of meer onafhankelijk heeft ontwikkeld. Nu groeit dat weer samen
en dat is maar goed ook.
Hoe komt het dat Anton van Duinkerken voor uw boek de inleiding schreef?
Wij kenden elkaar sedert lang.
Wie beschouwt u als de grote schrijvers van de laatste honderd jaar?
Conscience, Loveling, Gezelle, Buysse, Karel van de Woestijne en dé grote man:
Streuvels.
En hoe waardeert u de huidige generatie?
Ik ga er zeker vergeten. Ik heb waardering voor Gilliams, Elsschot, Baekelmans,
Timmermans, Claes, Van Nijlen, Jonckheere, Ruyslinck, Ivo Michiels, Van Aken,
Vandeloo, Carlier, Daisne, Lampo, Roelants, Walschap. Er zijn zoveel namen en
dan noem ik nog niet eens de dichters: Herreman, Richard Minne, Herwig Hensen,
Mussche, Christine D'haen, Snoek. In dit noemen zit veel toeval en veel persoonlijks.
Ik hou bv. meer van Marnix Gijsen dan van Brulez. Anderen doen voorzeker het
omgekeerde. Ook heb ik de produktie van de laatste twee jaren niet meer kunnen
volgen: ik heb bv. de twee romans van Herman Vos of de laatste werken van André
Demedts nog niet gelezen. En als ik nu spreek van toeval en persoonlijke smaak:
enkele
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jaren geleden kreeg ik een boek in handen over Adam en Eva in het aards paradijs,
door Van der Elst of Van Elst. Het was voor mij een revelatie maar voor anderen is
het dat blijkbaar niet geweest, want ik heb over dat frisse en aantrekkelijke boek niet
meer horen spreken.
Ik geloof dat ik het lijstje met uw werken hiermee heb afgewerkt.
Toch niet volledig. Mijn laatste boek was er niet bij! Het verscheen verleden jaar en
handelt over Jan Baptist Houwaert. Ik heb die studie aangevat in verband met de
Spiegel der Minne, omdat ik ervan overtuigd ben dat aan Houwaert stukken worden
toegeschreven die van Colijn van Rijssele zijn. Het is een echt benedictijnenwerk
geweest om al die stukken te lezen, want Houwaert heeft enorm veel geschreven.
En bent u nog met nieuw werk bezig?
Voor de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden van De Standaard heb
ik opdracht gekregen de periode 1815-1850 te behandelen.
U hebt enkele jaren geleden nog een tijdschrift gesticht: ‘Spiegel der Letteren’.
Waarom?
Om een orgaan te hebben waarin studies kunnen verschijnen over de Nederlandse,
inzonderheid de Vlaamse letterkunde, bv. over de rederijkerij. De algemene
tijdschriften nemen zulke studies niet op.
U bent verzamelaar van boeken en speciaal van oude drukken. In welk genre?
Ik ben geen bibliofiel als zodanig. Ik heb altijd alleen boeken gekocht die ik nodig
had en vooral dan voor mijn twee speciali-

Joos Florquin, Ten huize van... 16

51
saties: Conscience en de rederijkers. Daarbij natuurlijk ook literatuurgeschiedenissen
en middeleeuwse woordenboeken.
Wat is uw kostbaarste bezit?
Een uitgave van het Landjuweel van Antwerpen van 1561. En dan een incunabel van
1488: Levene van ons Here. Het leven van de heiligen moet men vaak kennen om
de sinnespelen van de rederijkers te kunnen verklaren.
U hebt in uw leven in al die oude documenten voorzeker heel wat ontdekt. Wat is het
verrassendste of meest typische geweest?
Een jong auteur ontdekken is natuurlijk op zichzelf al een verrassing. Maar ik herinner
me een bezoek aan Sint-Niklaas. Daar is zo'n klein, lokaal museum, waar allerhande
herinneringen aan Mercator liggen. En daar vond ik een boek van Mercator: een
handleiding voor het schoonschrijven. - Mercator was ook een calligraaf! In die
handleiding heeft hij het over hoe je je pen moet versnijden, hoe je ze moet
vasthouden, de lelijke houding met de kneukel, enz. Ik heb dat boekje gefacsimileerd
en het uitgegeven in het Engels, met een inleiding door een Engels specialist: Stanley
Morrison. Ik heb het op een bekende handpers in Italië laten drukken, omdat de
meeste liefhebbers van de calligrafie in Italië en Engeland zitten.
Een tweede plezierige ontdekking heb ik gedaan in de bibliotheek van Rouen.
Daar berust namelijk een cahier met tekeningen van Joris Hoefnagel. Hoefnagel, die
uit een bekende Antwerpse familie kwam - er schijnen nog afstammelingen van te
leven in Antwerpen -, was goed thuis in de artistieke wereld van zijn tijd. Hij maakte
vooral tekeningen, stadsgezichten bv. die toen erg in trek waren, en dan tekeningen
van insekten, vlinders en zo. Dat was zijn grote specialiteit en daar was toen veel
vraag naar. Maar hij was ook gemengd in de godsdiensttroebelen ten tijde van Filips
II en behoorde tot de anti-Spaanse groep. Daar-

Joos Florquin, Ten huize van... 16

52
over heeft hij een aantal wat we noemen ‘cartoons’ getekend, vooral over de
Spanjaarden: hoe ze zich hier gedroegen, hoe ze op de Grote Markt meubels
verbrandden en al die dingen. En daar heeft hij dan Spaanse en Nederlandse gedichtjes
onder geschreven. Ik heb die mogen fotograferen en heb ze vervolgens in facsimile
uitgegeven.
Ook de humor ontbreekt niet in het ernstige uitgeversbedrijf.
Gelukkig maar!
Uitzending: 14 maart 1962.
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Louis de Meester
Zeugsteeg 14, 9000 Gent
Fietsen is altijd een passie van u geweest. Nu nog? Want u werd op 28 oktober 65
jaar, als het tenminste juist is dat u in 1904 werd geboren.
Dat is juist en het is ook juist dat fietsen altijd een passie van mij geweest is, zowel
toen ik in Marokko verbleef als toen ik in Brussel woonde. Ook hier in Gent fiets ik
nog geregeld. Ik heb ook heel wat tochten gemaakt met de fiets, zelfs lange reizen.
Ik vond dat het meest interessante vervoermiddel: het is of ge alles te voet doet en
toch gaat het rapper, maar ge kunt ook voor een niemendal afstappen. Ik deed dan
zo gemiddeld 100 km per dag, soms al eens 150, dan weer reed ik maar een halve
dag. Ik geloof dat ik zo wel heel België heb bezocht en de streek rondom Brussel tot
in de kleinste uithoekjes heb leren kennen. Mijn moeder heeft een tijdje in Namen
gewoond en het is meer dan eens gebeurd dat ik 's morgens ineens de fiets opsprong
om haar eens goeie dag te gaan zeggen. Uit pure sportiviteit heb ik daar dan ook al
eens La Route Merveilleuse bijgenomen. Maar ik heb nooit aan competitie gedaan,
ook op de weg niet. Ze mogen me voorbijrijden,
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dat kan me niks schelen.
Waar gingen de grotere tochten heen?
Vanuit Brussel ben ik tweemaal naar de Vogezen gefietst en naar de streken er
omheen: La Lorraine en de Elzas. Ik heb ook twee tochten gemaakt in de Savoie
maar daarvoor was ik eerst met de trein tot Lyon gereden. Verder ben ik dan blijven
hangen rond het Lac d'Annecy. Toen ik er de tweede keer was, heb ik mijn
hoogterecord gehaald: ik ben de kleine Sint Bernard opgefietst. Mijn laatste grote
tocht - dat moet nu toch al een tien jaar geleden zijn - is naar Parijs geweest, waar
een concert van mijn werk plaatshad. Ik ben toen via Boulogne, de kust en een stuk
van Normandië toch op tijd in Parijs aangekomen.
Wat denkt u als fietser van de Belgische wegen?
Dat ze levensgevaarlijk zijn voor de fietser. Het is eigenaardig, maar ge voelt u beter
op de grote wegen in Frankrijk, waar bezijden de weg altijd een uitwijkruimte is.
Nee, bij ons is het met uw leven spelen en ik beklaag de jonge mensen die er nog
met de fiets op uit willen.
Een andere liefhebberij van u zou het biljart zijn.
U zegt wel liefhebberij want ook hier heb ik nooit aan competitie gedaan. De panaché
heeft mijn voorliefde. Ik heb daarvoor mijn vast café, naast de opera. En in de zomer
doe ik ook wel eens een spelletje pétanque. Hoe zegt ge dat in 't Nederlands?
Soort knikkerspel met metalen kogels!
Ik heb al beter gehoord.
Ik ook. Is biljart een voorliefde eigen aan de componisten, want
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ik las precies in een studie over u dat ook Mozart graag biljartte.
Ik weet er niks van. Men zegt wel dat er een relatie bestaat tussen muziek en schaken
en veel instrumentalisten houden van schaken, maar dat is met mij niet het geval.
Schaken vraagt nog een inspanning en ik vraag van een liefhebberij dat ze me
ontspant. Spel moet spel blijven. Fietsen betekent voor mij ook me ontspannen. Als
ge op de fiets zit, blijft alles achter u: ge hebt geen problemen, ge rookt niet, alles
komt los.
*
De Zeugsteeg in Gent ligt in een van de oudste wijken van de stad en wel vlak bij 't
Gravensteen. De kortste weg ernaar: Korenmarkt, Veerlepleintje, Geldmunt.
In dit oud Spaans huis betrekt Louis de Meester op de tweede verdieping de zolder.
Een gedeelte van de traphal werd in de oorspronkelijke staat hersteld.
*
U bent componist. Komt u uit een artiestenfamilie of was men in uw familie tenminste
muzikaal?
Niks daarvan. Ik kom uit een bourgeoisfamilie, om het duidelijk te zeggen: une
familie terriblement bourgeoise. Mijn vader was altijd een verwend kind geweest,
en hij heeft het leven altijd van de gemakkelijke kant genomen. Hij had wat men
noemde un comptoir charbonnier, maar in de oorlog 1914-1918 heeft hij als groot
patriot niets willen doen met het gevolg dat hij na de oorlog een geruïneerd man was.
Voor mij had dat als gevolg dat ik van mijn vijftiende jaar ben moeten gaan werken,
zodat ik mijn studie heb moeten afbreken.
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U hebt toch de middelbare school gedaan.
Ja, met veel protectie: een jaar middelbare school, een jaar atheneum en een jaar bij
de broeders en dat allemaal in het Frans, zodat ik er vreselijk versukkeld uitkwam.
Om u een idee te geven van wat er in die tijd mogelijk was. Als kleine jongen was
ik een tijd ziek en daarom werd mijn zuster op pensionaat gedaan. Als ze met vakantie
thuiskwam sprak ze nog alleen Frans en ik kon haar niet verstaan. Buiten dat Frans
werd in Roeselare alleen Westvlaams gesproken en toen ik later al eens een paar
meer beschaafde klanken probeerde te zeggen, zei mijn vader: ‘Go gi flamingant
worden he?’ Ik hoor het hem nog zeggen.
En uw moeder?
Kwam uit een even typische bourgeoisfamilie. Ze was de dochter van een veearts,
wat een traditioneel beroep was in haar familie. Ik kon het met vader en moeder even
goed stellen. Moeder heb ik natuurlijk veel langer gekend - ze was 23 jaar jonger
dan vader. Ze is vijfjaar geleden gestorven en was het braafste mens van de wereld.
Maar met vader ging het ook. Toen ik 15 jaar was bv., mocht ik met hem uitgaan
omdat ik werkte. Hij is het die mij heeft leren biljarten. Van hem kreeg ik ook mijn
eerste pijp, want hij wilde niet dat ik sigaretten rookte. Hij was 63 jaar toen hij stierf.
Ik was er toen nog geen 19 en werd dan de voornaamste steun van het huisgezin.
Wat soort werk hebt u dan gedaan?
Eerst was ik bankbediende in Gent, dan boekhouder. Mijn soldatendienst is daar dan
tussengekomen in 1925: die heb ik als soldaat uitgedaan in Sint-Niklaas bij de
M.G.H.M., de Magasin général des hôpitaux militaires!
Na deze militaire prestatie ben ik naar Antwerpen gegaan, waar ik weer
bankbediende werd. En daar is het dan gebeurd. In
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Antwerpen leeft men veel 's nachts, maar als kleine bankbediende kon ik daar niet
zo aan meedoen omdat ik niet veel geld had. Ik had wel nooit veel muziekles gehad,
maar ik was toch zeer handig op het klavier: ik had een zeer goed gehoor en kon al
de deuntjes van de dag zo naspelen. Ik hield toen trouwens zoveel van muziek dat,
als ik al eens vijf frank te veel had, ik naar de opera ging. Ik heb dan deel uitgemaakt
van alle mogelijke kleine groepen muzikanten, verenigingen, symfonietjes, waarin
ik piano speelde. Eigenlijk heb ik daar mijn vak geleerd en vooral dan de functionele
kant van de muziek.
Maar intussen bleef u nog altijd bankbediende.
Ja, maar ik wilde muzikant worden. Ik was 22 jaar en het vooruitzicht heel mijn leven
bankbediende te blijven, trok mij niet aan. Ik zocht werk als beroepsspeler, ik voelde
me sterk genoeg om dat aan te kunnen en ik vond inderdaad een job als pianist in
een bioscoop in Gent. Toen kwam er een andere complicatie. Mijn zuster was verloofd
met de zoon van een vooraanstaand advocaat van Gent en mijn bezigheden werden
in die bourgeoiskringen als een schande beschouwd. Beroepskunstenaars hadden
toen een bijzonder slechte naam: voor niks mocht ge gaan spelen maar niet voor de
kost. Ik heb dan maar de knoop doorgehakt door naar Frankrijk te gaan waar niemand
mij kende en waar ik kon doen wat ik wilde. Ik heb het daar zeer hard gehad, maar
heb er mijn vak toch kunnen leren en uitoefenen.
Waar was dat in Frankrijk? Parijs?
Nee, nee. Eerst was dat Le Touquet-Paris-Plage, later een seizoen in Berck-Plage.
Dat was altijd klavier spelen in de bioscoop bij stomme films. Soms gebeurde dat
ook al eens met orkest en het is daar dat ik mijn eerste functionele arrangementen
heb gemaakt. Als ik alleen speelde, was dat gewoonlijk improviseren, maar als
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dat met orkest was, moesten we weten wat we speelden. Ik zocht dus materiaal, eerst
uit kleine werkjes, later uit grote partituren. Later kregen we van de verdeler zelf
muziek die bij de film kon worden gespeeld. Er zijn heel wat componisten die hun
vak in de bioscoop hebben geleerd.
U bent toch niet zo lang in de provincie gebleven.
Nee, want ik viel er zonder werk en in Frankrijk was het toen zo dat, als je in de
provincie zonder werk viel, je naar Parijs trok waar alles mogelijk scheen. Ik heb dat
ook gedaan. Ik heb er rondgelopen van 's morgens tot 's avonds om er werk te vinden,
heb tientallen impressario's bezocht, verdiende links en rechts al eens een cachet
waarmee ik in leven kon blijven, tot mij een contract voor een jaar werd aangeboden
in een brasserie van Charleville, de stad van Rimbaud in de Franse Ardennen. Ik zou
daar spelen met twee andere Belgen: de een, die viool speelde, had de eerste prijs
van het conservatorium van Luik, de tweede, die cello speelde, was de eerste prijs
van het conservatorium van Verviers. De violist leeft nog en maakt deel uit van het
Orchestre symphonique de Liège. Een brasserie stelde weer andere eisen dan de
bioscoop, want daar moest het casinorepertoire uitgevoerd worden en zo heb ik me
daar moeten inwerken. Na een jaar kon ik mijn contract hernieuwen maar dat is op
een detail afgesprongen. Ik had betrekkelijk lang haar en de baas zei me: ‘Ce n'est
pas propre. Vous devez porter les cheveux courts.’
Ik heb mijn contract niet getekend en ben terug naar Parijs gegaan. Daar heb ik
het dan twee maanden verduiveld lastig gehad. Ge moest bij een orkest kunnen
geraken en dat was niet makkelijk.
Ik heb dan nu en dan een contractje gehad, dan eens een bal musette, dan wat
anders, kortom al wat gevraagd werd. Vroegen ze 's morgens: ‘Kunt gij de Veuve
Joyeuse spelen?’ dan kon ik die 's namiddags spelen. Op alles zei ik ja. Ik ben daar
eens drie dagen zonder eten gebleven en ik kan u verzekeren dat dat niet
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meevalt. Toen kreeg ik ineens vier dagen werk en verdiende 30 frank per dag. Daarvan
heb ik dan nog tien frank gebruikt om naar de Negende Symfonie van Beethoven te
gaan luisteren!
In Parijs bent u ook niet zo lang gebleven, want ineens vinden we u dan weer in
Marokko en wel in Meknes. Dat was in 1930. U was toen 26 jaar.
Ik had ten slotte toch een orkest gevonden, een zeer slecht orkest trouwens, en daarmee
ben ik naar Algiers vertrokken om er in een magnifiek hotel tijdens de maaltijden te
spelen. We waren met vijf man van vijf verschillende nationaliteiten. In Algiers
maakte ik kennis met een jazzorkest waarvan de muzikanten niks afwisten van het
brasserie-repertoire en dat bracht moeilijkheden mee want ze hadden een gemengd
contract: 's namiddags moesten ze in de brasserie spelen en 's avonds ten dans. Daarom
wilden ze een andere pianist hebben en hebben ze mij gevraagd. Op mijn beurt heb
ik dan jazz leren spelen, want dat had ik nog nooit gedaan. Zo kwam ik bij The
Snappy Boys terecht. Ik mag dus zeggen dat ik een oude snappy ben. Wat het betekent
weet ik niet. Dat orkest bestond uit zes man en weer waren het vijf nationaliteiten:
een Fransman, een Spanjaard, twee Sicilianen, een Belg, een Maltees. Nu moet u
eens horen wat er van die mensen is geworden: ik heb onlangs, na 35 jaar, drie van
hen ontmoet. De Fransman leeft in Parijs en is voor drie vierde blind. Om zijn kost
te verdienen, speelt hij in nachtgelegenheden. Hij is een sukkel. De Siciliaan die onze
violist was, is professor aan het conservatorium in Casablanca. De Spanjaard is
gestorven. De Fransman heeft een kleine kruidenierswinkel in de volksbuurt in Nîmes.
Van de Maltees weet men geen nieuws. Alleen wist men dat hij vroeger magazijnier
geweest was in Marseille. Het is de Fransman die toevallig via de R.T.F. heeft
vernomen dat een zekere Louis de Meester verbonden was aan radio Brussel en die
heeft me geschreven. We hopen mekaar nu volgende zomer nog eens weer te zien.
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We zijn nog altijd niet in Meknes, waar u lang hebt verbleven.
Wel, met de Snappy Boys ben ik naar Mers-el-Kabia geweest, dan naar Rabat, dan
Casablanca en ten slotte naar Meknes. Daar zijn we uiteengegaan. Zij wilden een
andere pianist hebben en de baas wilde mij wel behouden en vroeg me een nieuw
orkest samen te stellen, wat ik dan met alleen Fransen heb gedaan.
In Meknes hebt u dan toch carrière gemaakt want u bent er directeur geworden van
het conservatorium.
Waarvan ik trouwens de beste leerling ben geweest! Meknes is wat men noemt le
bout du monde en voor de eindexamens in het conservatorium vroeg men als juryleden
de muzikanten die daar waren, dus de leden van het orkest. Zo ben ik er binnengeraakt,
eerst voor solfège en piano. Ik ben met het bestuur in contact gebleven en op een
goeie dag vraagt de voorzitter van de raad van beheer me: ‘Wil u professor van
solfège bij ons worden?’ Die muziekschool was gesticht door de dirigent van La
musique militaire de la Légion Etrangère voor de kindertjes van de kolonialen, die
allen een eerste prijs moesten halen. Ik zei onmiddellijk ja, want ik dacht dat ik ze
wel de noten kon leren en daarbij wilde ik toch ook proberen dat schooltje wat op te
werken. Ik kreeg dan een brief waarin ik werd aangesteld tot professor solfège van
de hoogste klas. Dat betekende 3, 5 en 7 sleutels die ik nooit zelf had geleerd.
Gelukkig kreeg ik mijn aanstelling in het begin van de vakantie, zodat ik drie maanden
had om me voor te bereiden. Ik kocht een stel boeken en heb heel de zomer hard
gewerkt.
Verder is dat dan betrekkelijk goed gegaan. Na de eerste week vroeg de beheerder
me: ‘Kunt u het secretariaat van de school niet op u nemen?’ Ik deed dat ook. De
twee andere leraars die er waren, waren beiden Fransen en na de derde week kwam
een van hen niet terug à cause du Belge. Ik kreeg ook zijn opdracht. Op het einde
van de maand kwam de vraag: ‘Voudriez-vous as-
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surer la direction de l'école?’ Ook dat heb ik aanvaard. U ziet dat het echt een
blitz-carrière was: op een maand tijd van de pianistenkruk in een nightclub naar de
directeursfauteuil van de muziekschool!
Ik ben daar nog vier jaar gebleven en ik moet zeggen dat mijn leerlingen het later
niet slecht hebben gedaan. Als ze achteraf naar het Conservatoire national gingen in
Frankrijk, haalden ze praktisch allen de gouden medaille, wat een eerste prijs is bij
ons.
Met echt componeren was u toen nog niet bezig?
Ik ben er daar mee begonnen. Ik had eigenlijk al wel stukjes gemaakt in de brasserie.
Maar nu had ik kleine stukjes nodig waarmee de leerlingen konden optreden als de
auditions publiques des élèves plaatshadden. Die stukjes waren al vooruitstrevend,
ik bedoel niet klassiek, niet zo Schmollachtig. Daarna ben ik beginnen te zoeken om
echt te componeren. Daar in Meknes is het begonnen.
Hoelang bent u eigenlijk in Afrika geweest?
Acht jaar waarvan vijf in Meknes. Toen wilde ik Europa weerzien. Hoe kwam dat?
We hadden daar in Meknes een zaaltje waar Les amis de la musique geregeld
concerten organiseerden. Dat was goed opgevat en alle grote solisten zijn daar
opgetreden, Sergej Prokofjev evengoed als Francis Poulenc. Af en toe bleven die
een dag onze invités: dan bezocht ik met hen de oude stad of had met hen ook langere
gesprekken. Prokofjef heeft me aangemoedigd. Ik liet hem een stuk zien en hij zei
koudweg maar toch zeer ernstig: ‘Doe voort. Wat ge doet is interessant. Het is goed
dat ge durft zoeken, dat ge buiten de schreef durft lopen.’ Poulenc sprak in dezelfde
zin. Ik heb hem in 1937 opgezocht en ik heb hem gevraagd: ‘Moet ik ginder blijven
waar ik mijn kost verdien en veilig ben? Hier is een pak muziek. Wat is dat waard?’
- Het is nu waardeloos, hoor! - Poulenc zag er iets
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in: ‘Cela a quelque chose du terroir de chez vous. Ik denk dat ge in uw eigen land
gauw zult weten wat u te doen staat.’ Ik heb toen gezegd: Goed. Ik riskeer het. Ik
was moe en had verandering nodig. Ik vroeg een jaar vakantie zonder wedde en
kwam naar België terug, net op tijd om voor de eerste keer gemobiliseerd te worden.
In 1939 had de tweede mobilisatie plaats en dus werd ik hier geblokkeerd. Kwam
dan de oorlog: als zovele anderen heb ik gewerkt op de Openbare Onderstand van
Brussel, waar na acht jaar Frans in Afrika mijn kennis van het Vlaams werd
gewaardeerd. Ik had daar zelfs kunnen carrière maken want ze hebben me aangeboden
er te blijven. Er zijn er trouwens heel wat gebleven.
U bent er inderdaad niet gebleven want u werd modulator bij het N.I.R.
Daar heb ik geluk gehad want de leeftijdsgrens voor dat examen was 35 jaar en ik
was er net 40. Maar als oudstrijder profiteerde ik van een verhoging van de
leeftijdsgrens. Dat examen was voor mij anders niet zo gemakkelijk: ge moest alle
soorten dingen weten over geschiedenis en aardrijkskunde, die ge in de humaniora
leert. Enfin, ik ben er door gekomen en kon de carrière beginnen waarvan ik gedroomd
had.
Wat is dat eigenlijk, modulator?
Nu heet dat bij ons: muziekregisseur. In het Duits klinkt het veel mooier: Tonmeister.
De Fransen zeggen ook ingénieur du son. In elk geval is het een interessant werk
voor een componist. Een microfoon is niet gelijk te stellen met het oor. Het oor maakt
correcties voor hoge en lage frequenties, waardoor er een evenwicht ontstaat. De
microfoon neemt mechanisch op en het is de taak van de muziekregisseur het
ensemble van de klanken weer in evenwicht te brengen, zodat het zoveel mogelijk
overeenstemt
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met het rechtstreeks horen door het oor. Het is interessant werk voor een componist
omdat hij de orkestraties ziet realiseren onder zijn ogen. Toch is het ook gevaarlijk
werk voor een componist die iets persoonlijks heeft te zeggen, omdat hij gemakkelijk
onder een invloed kan komen en gevaar loopt clichés te gaan gebruiken. Daarom
moet ge zuiver technisch naar de zaken kijken en er esthetisch buiten blijven, want
anders wordt het gauw à la manière de.
Dat verblijf in Noord-Afrika heeft u muzikaal toch beïnvloed.
Ja, misschien wel. We worden altijd beïnvloed door iets. Dat kan niet anders. Men
zegt soms: een componist zoekt naar zijn eigen taal, maar die komt er toch maar door
wat hij rondom zich hoort. Soms is er wel eens een genie dat iets speciaals hoort,
zoals het ook gebeurt dat er iets nieuws in de lucht hangt en dat het op twee plaatsen
ontstaat. Het zal wel wat pretentieus klinken maar het is de waarheid: zonder
Schönberg te kennen en zonder ooit iets over dodecafonie te hebben gehoord, had
ik daar in Marokko het twaalftonensysteem ontdekt. Het is inderdaad mogelijk een
melodie te schrijven met twaalf klanken en dan het omgekeerde te doen, in kreeftvorm
dus. Ik heb misschien alleen het ongelijk gehad daar niet verder op te werken.
Het is inderdaad toch wel zo dat men in mijn werk lijnen kan ontmoeten die meer
oosters zijn dan westers. Ik heb dat niet gedaan om oosters te zijn, maar omdat ik er
een sierlijke kant aan vond of er expressiemogelijkheden in zag.
Uw werk ‘Magreb’ is op dat stuk wel typisch. U hebt u daar ingespannen om de
obsederende ritmen van Afrika aan te passen aan het moderne orkest.
Met Magreb heb ik een echt Marokkaans werk willen schrijven voor een modern
westers orkest. Ik heb geen toegevingen gedaan door de gebruikelijke regels van
harmonie of contrapunt of
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de systemen van de dodecafonie toe te passen. Ik heb zuiver oosters willen schrijven,
al doet Magreb zuiver westers aan. Magreb is het land waar de zon ondergaat en ligt
dus in het westen van de Arabische streken.
Wat voor een stuk is ‘Magreb’?
Een werk voor orkest, met altviool-solo.
Wat is er typisch aan?
Het is op zijn Marokkaans geschreven maar het thema is niet van ginder maar van
Louis de Meester. Het is dus niet folkloristisch. Ik heb het thema onze rijke orkestkleur
gegeven. Ik gebruik veel slagwerk, hobo's die veel lijken op een soort primitieve
hobo van ginder, die ghaïta heet. Ik heb dat werk geschreven in 1946 en het werd
uitgevoerd in 1947. Het is mijn eerste belangrijk werk voor orkest. Het bestaat
trouwens op plaat.
U bent dan ook weer geen modulator gebleven bij de B.R.T.
Maar toch bij de B.R.T. gebleven. Ik ben 16 jaar modulator geweest, van 1945 tot
1961. Dan heeft de B.R.T. mij hier naar Gent gezonden, naar het Instituut voor
Psycho-akoestiek en Elektronische muziek van de Gentse universiteit. Dat heet in 't
kort I.P.E.M.
Wat gebeurt er in dat I.P.E.M.? Wat is het nut van dat instituut?
Om mijn bezigheid hier te verduidelijken moeten we eerst over de elektronische
muziek spreken, want daarvoor ben ik hier.
Dat doen we dan maar direct, want als de naam Louis de Meester wordt uitgesproken,
denken velen onmiddellijk aan elektronische muziek.
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In 1953 heb ik samen met David van de Woestijne de eerste uitzendingen gemaakt
met wat toen nog concrete muziek werd genoemd.
Concrete en elektronische muziek verschillen dus ook nog!
Het zijn benamingen voor twee verschillende dingen. Concrete muziek is muziek
die gemaakt wordt uitgaande van concrete voorwerpen, d.w.z. de klanken die door
de microfoon worden opgenomen.
Elektronische muziek daarentegen wordt gemaakt van klanken, die rechtstreeks
van elektronische generators op band worden opgenomen. Hier hebt u zo een
miniatuur-generator, die ik van mijn collega's kreeg toen ik verleden maand 65 werd.
Hij werd helemaal door het personeel zelf gemaakt. Hier zijn de toetsen. Deze leerling
is een symbool. De echte zitten hier in dit laatje. Dan is er een schaar die erop wijst
dat wij veel knippen en hierboven is het bandje waarop de wensen van alle
personeelsleden staan.
Het zal wel moeilijk zijn u een zinvoller of nuttiger geschenk te geven! Concrete
muziek en elektronische muziek zijn dus meer dan twee benamingen, het zijn twee
systemen.
Ja, maar ze worden op dezelfde manier afgewerkt. Voor mij is concrete en
elektronische muziek alleen maar mogelijk door de bandopnemer, omdat men op dat
ogenblik de klank in handen heeft en er aan kan werken. En dan kan men er ook alles
mee doen.
Wat is dan het verschil tussen de traditionele en elektronische muziek?
De traditionele muziek wordt geschreven op partituur. Elk puntje, streepje of lijntje
heeft zijn bepaalde betekenis en kan
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uitgevoerd worden op bepaalde klassieke instrumenten. Misschien maak ik het
duidelijker als ik de uitleg van de Franse ingenieur Pierre Schaeffer geef. De
traditionele muziek begint in het abstracte (de conceptie van de toondichter), wordt
vervolgens gerealiseerd op papier, maar bestaat ten slotte alleen met en door de
uitvoering. De concrete muziek volgt ongeveer de tegenovergestelde richting. Zij
begint concreet in alle geluiden, instrumentaal of niet. Die geluiden worden dan
vervormd door allerlei manipulaties, zowel elektronische als mechanische, tot ze
voor de componist een interessante klank zijn geworden. Eens in het bezit van een
hoeveelheid van deze klanken, die dus natuurlijk niet bestaan, begint de toondichter
de realisatie, rechtstreeks met de geluiden zelf. Men kan wel een schema op papier
krijgen, maar alleen voor de toondichter betekent dat iets mogelijks: niemand anders
kan er wijs uit worden. Toch wordt het nu meer gedaan, maar de muziek blijft moeilijk
te noteren: het is alleen mogelijk met cijfers en diagrammen. Als ik het nog eens kort
mag samenvatten: traditionele muziek gaat van het abstracte naar het concrete;
concrete muziek gaat van het concrete naar het abstracte.
Wie heeft dat systeem uitgevonden?
Parijs was de basis van de concrete muziek. Schaeffer is er na de oorlog mee
begonnen. Keulen was met H. Eimert en Stockhausen de basis van de zuivere
elektronische muziek. Geleidelijk echter gebruikte Parijs elektronische muziek en
Keulen concrete. De hostiliteit heeft maar een tijdje geduurd, al houdt Parijs nog erg
van concrete klanken. In werkelijkheid is het zo dat er met filtrage en alle soorten
apparatuur zo grondig gewerkt wordt, dat men gaat twijfelen of bepaalde muziek
van concrete of elektronische oorsprong is. Het systeem van gebruik en verwerking
is voor de twee hetzelfde. Schaeffer is nu nog bezig met een ‘recherche du solfège
de la musique concrète’.
Een voorbeeld van concrete muziek hebben David van de
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Woestijne en ik bezorgd in 1953. Het stuk heette Efficiency 53 en is wel de eerste
realisatie van concrete muziek in België geweest. Het was natuurlijk zeer primair.
Kijk, we hebben eeuwen nodig gehad om tot onze traditionele muziek te komen. Ze
was monodisch, eenstemmig gezang zonder begeleiding. We hadden een lijn meer
nodig om twee klanken op mekaar te zetten. Wat later is het contrapunt gekomen,
de verbinding van twee of meer melodieën of stemmen op een bepaald motief. Verder
de polyfonie, de muziek bestaande uit minstens twee zelfstandige partijen, waarbij
elk der partijen zelfstandig is. We kunnen ook zeggen: veelstemmigheid. Uit de
polyfonie is de harmonie gegroeid. Maar het heeft allemaal tijd gevraagd. Nu staan
we hier met klanken die niets meer te maken hebben met de traditionele muziek: het
zijn alleen klanken die uit de elektronische generator komen. Het is normaal dat men
op punt nul begint. Er zijn nog maar zeer weinig zuiver muzikale montages gemaakt.
De meeste realisaties zijn functioneel, dus ten dienste van andere disciplines. Wel
zijn er gemengde werken, een verbinding van instrumentaal en geluidsband.
Een voorbeeld van een zuiver elektronisch muziekstuk bestaat dus nog niet.
Een poging wel - al is ze dan nog niet uitsluitend elektronisch. Trouwens, ik heb
nooit bij enig dogmatisme gezworen. Ik gebruik alles wat mij kan dienen, alles wat
op kunstgebied geldig is. Mijn systeem is geen systeem. Een voorbeeld is Incantations,
het werk dat ik als het meest muzikale beschouw. Ik gebruik de stem, maar met
lettrisme. Het is alleen klankband: de stem is concreet want je moet over de microfoon
komen. Een prettige anekdote is wel de volgende. In 1953 gaven we elke maand zo
een uitzending van concrete muziek. Toen kregen we een nota van de minister dat
het gedaan moest zijn met die flauwe praat. Later kwam minister Anseele eens het
laboratorium bezoeken en volgde met grote interesse de uitleg. Hij is zelf ingenieur,
zoals u
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weet. Hij loofde ons werk maar toen zeiden wij: U hebt deze experimenten toch
verboden! De minister viel uit de lucht. Het bleek toen dat zijn afgevaardigde de
beslissing had getroffen.
Wat is dan het doel van het I.P.E.M., waarvan u artistiek directeur bent?
Laat ik beginnen met te zeggen dat zo'n instituut of iets in die aard overal in de wereld
bestaat. Alle universiteiten in Amerika hebben zo'n instituut; het meest actieve is dat
van Columbia en ook dat van Urbana (Illinois).
Ons instituut werkt deels voor de B.R.T. en deels voor de universiteit. Voor de
B.R.T. realiseren we functionele muziek voor de illustratie van radio- en
televisiespelen, ook voor films.
Voor de universiteit is dat meer wetenschappelijk: zij houdt zich bezig met al wat
te maken heeft met fonetiek, elektro-akoestiek en psycho-akoestiek, een specialiteit
die nog maar weinig beoefend wordt.
Mijn taak is de muziek. De B.R.T. mag niet experimenteren, de universiteiten wel.
De B.R.T. kan subsidiëren omdat de uitzendingen de uitwerking justificiëren. De
universiteit heeft navorsers en zoekers. Het instituut wordt gebruikt voor muziek en
daarom is het verbonden met de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waarin een
seminarie voor muziekgeschiedenis bestaat met als directeur prof. L. Broeckx.
Kunt u een voorbeeld geven van het werk dat in dat instituut wordt verricht?
Wel, bv. een zoeker gaat het hinniken van paarden opnemen bij boeren, die die
paarden goed kennen, die aan elke soort kreet van het paard een betekenis kunnen
geven, die kunnen zeggen dat het gehinnik duidt op blijheid, vrees, honger, enz. Die
klanken werden opgenomen bij een tiental boeren en daarna geanalyseerd: de klanken
worden visueel op diagrams gebracht, er
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komen curven, men vergelijkt, men trekt conclusies en tracht uit te maken of de
paarden een eigen taal hebben.
Wat de muziek betreft - wat mijn domein is! - wordt hier een reeks lessen gegeven
die bedoeld zijn als een initiatie tot de elektronische muziek. Die theorie wordt
gevolgd door praktische oefeningen, waarin de leerlingen zelf realiseren. Elk
experiment, tot het meest gewaagde toe, is hier mogelijk.
En wat de fonetiek betreft?
De klanken van de dialecten kunnen geanalyseerd worden, elke klinker kan zichtbaar
ontleed worden in lijnen en curven.
Het ligt wel buiten mijn specialiteit maar toch heb ik eens een interessant
universitair experiment meegemaakt. Een dame uit Parijs, die licenciée en phonétique
was, bereidde een doctoraat voor in Straatsburg. Ze heeft veel documentatie nodig
en wendt zich tot de universiteit van Brussel, die haar voor die specialiteit naar Gent
verwijst. De dame had enkele zinnen opgenomen die affirmatief, dubitatief, narratief,
enz. waren. De hoedanigheid van de zin wordt bepaald door het accent of de hoogte.
De dame wenste nu de regels daarvan te noteren en zo heb ik met haar een hele dag
gewerkt op een half dozijn zinnetjes.
Het voorbeeld was: ‘Nous sortons ce soir’, dat heel wat mogelijkheden biedt
naargelang we het accent op een bepaald woord laten vallen of de zinsmelodie anders
uitspreken.
Het kwam erop aan wetenschappelijk vast te leggen wat precies de juiste betekenis
gaf aan de zin en ook juist uit te meten wat voor een verschil de klemtoon en de
amplitude veroorzaakten. Ik heb van een ondervragende zin een narratieve zin kunnen
maken en omgekeerd: van een mededelende zin een ondervragende gemaakt. Wij
hebben echt de betekenis van bepaalde zinnen kunnen veranderen door technische
manipulatie van de band, door het verminderen of verhogen van de frequentie of de
sterkte, enz. Dat is de reden waarom de geluidsband minder waarde aan 't krijgen is
in gerechtszaken. Men kan gemakkelijk
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van ‘ik heb hem niet gezien’ maken ‘ik heb hem gezien’, eenvoudig door ‘niet’ weg
te knippen en dan de zin op een nieuw bandje over te schrijven.
Dat is een hele inwijding, zou ik zeggen, in de wereld van de elektronische muziek.
Weet u dat ik de meest beluisterde componist ben in België en dat elke Vlaming elke
dag naar elektronische muziek luistert?
Het lijkt wel wat overdreven, maar er zit natuurlijk wat achter.
Het indicatief, de herkenningsmelodie, waarmee in de radio om het uur het journaal
wordt aangekondigd is van mij én elektronisch!
*
In het Instiuut voor Psycho-akoestiek en Elektronische muziek op de Muinkkaai 42
te Gent heeft Louis de Meester op de tweede verdieping zijn eigen bureau.
Bijna twee muren zijn behangen met aanplakbrieven die herinneren aan
opvoeringen waaraan hij heeft meegewerkt, zowel in het eigen land als in Parijs,
Berlijn, Stockholm, Londen.
Zijn kostbaarste bezit is hier een grote kast waarin hij 650 banden bewaart met
eigen werk, experimenten en ook documentatie van elektronische muziek. In een
ander kastje staan de steekkaarten waarop al de nuttige inlichtingen te vinden zijn.
Dit is een harmonium met geschiedenis. Permeke bracht het mee uit Engeland,
gaf het, toen hij het moe was, aan de beeldhouwer Geo Vindevogel, die het na een
tijdje cadeau gaf aan Louis de Meester.
Natuurlijk staan hier bandopnemers, drie in getal, is er ook een mengtafel, zijn er
versterkers en luidsprekers.
Een karikatuur van Louis de Meester wijst in de zin van zijn
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activiteit: even door de filter om te zien wat het geeft.
Toen Louis de Meester in 1949 een inzinking had, ging hij in Brugge uitrusten en
zijn gastheer, die Markaine tekent, maakte van hem dit portret.
In dit instituut zijn verder diverse studio's en werkkamers.
Hier is de belangrijkste: hier staan de generatoren waarmee de basisklanken worden
gezocht. De transformatoren vervormen de klanken tot die geluiden die men wil
hebben. Ten slotte zijn er dan de bandopnemers, waarop de eindrealisatie gebeurt.
In de Zeugsteeg, waar hij zijn leefzolder heeft, heeft Louis de Meester in zijn
gedeelte van de traphal enkele schilderijen opgehangen: een doek van Paul van
Gijsegem, een van Markaine, een ets van Jaak Boonen die Kristelijke Elegie als titel
heeft.
Links van de toegangsdeur hangt een van de eerste abstracten van Felix de Boeck,
een schilderij van 1922, en op de achterkant staat de bekende accordeonist van 1918.
Op de deur zelf is een aanplakbrief gespijkerd met diverse pittoreske aanmeldingen.
Een massieve houten negerkop uit Congo kijkt star naar de bezoeker die verzocht
wordt zijn komst via de Indische bel aan te melden.
De zolder zelf bestaat uit twee kamers.
In de eerste geeft de in oude trant gereconstrueerde schouw een intiem cachet.
Naast een boekenkast hangt het portret van de 50-jarige Louis de Meester, in 't
rood geschilderd door Felix de Boeck. Daarnaast bevindt er zich een tekening die
uit het atelier van Rik Wouters komt; ze illustreert een wijs gezegde van Guido
Gezelle: ‘Men zoekt niemand bachten den oven of men heeft er zelf gezeten’.
Op het televisietoestel staat van Frans Tinel het beeldje De maaier of Pietje de
Dood.
Van de vriend-beeldhouwer Frans Lambrechts is dit beeld in massief brons, dat
een project was voor de slachtoffers van de oorlog.
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Natuurlijk zijn er hier herinneringen aan Noord-Afrika: deze rebeb, die een soort
primitieve banjo is, komt uit Marokko net als deze grote plateau.
Ook deze karikatuur komt uit die gewesten en verduidelijkt in attributen de activiteit
van Louis de Meester in die verre oorden: zijn eerste kwartet was gemaakt, hij gaf
solfègeles, speelde klavier, altviool en voetbal.
Deze prachtige marionet, die Louis de Meester voorstelt, werd gemaakt door
Jean-Pierre Segers. De componist kreeg ze op zijn jongste verjaardag.
Ook hier hangt werk van de goede liefhebber Markaine.
Als men door het raam kijkt, ziet men de daken van Gent met hun televisiegalgen.
De tweede ruimte op deze zolder dient als werk- en slaapkamer.
Ook hier spreken de doeken van de vriendschap met Felix de Boeck: Moeder en
Kind en twee zelfportretten: een getekend uit 1918, een geschilderd uit 1940.
Boven de bandopnemer ten slotte hangt het portret van Pierre Bourgeois in 1921
geschilderd door Pierre Flouquet.
*
U bent dus de promotor in dit land van de elektronische muziek. Betekent dat dat u
van de traditionele muziek niet houdt?
Dat heb ik nooit gezegd. In mijn toelichting bij onze eerste uitzending van
elektronische muziek in 1953 heb ik gezegd: ik beschouw concrete muziek als een
verrijking van ons muzikaal palet. We hebben al de rest en krijgen er dat nog bij.
Ondertussen hebben we wel ondervonden dat we van nul moeten beginnen, dat we
moeten werken alsof we niets kenden of wisten, maar dat we met de ontdekte klanken
misschien een nieuw kunstwerk zullen kunnen maken. Het is nu wel eigenaardig dat
zelfs de mensen, die in die tijd het meest vijandig stonden tegen mijn
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uitspraak ‘verrijking van palet’, omdat ze meenden dat de elektronische muziek op
zichzelf iets ging worden, dat die mensen hoe langer hoe meer overgaan naar de
gemengde vorm, dus instrumentaal en elektronisch.
U hebt niet altijd muziek van dezelfde aard geschreven. Ziet u fasen in uw
muziekleven?
Feitelijk zijn mijn composities de illustratie van de milieus waarin ik geleefd heb.
In de tijd van de brasserie componeerde ik autodidactisch voor de mensen, in de tijd
van het conservatorium was het voor de leerlingen en ten slotte kwam de radio waar
ik eindelijk kon doen wat ik graag wilde doen.
Toen u uit Afrika terugkwam bent u gaan luisteren naar de moderne Europese muziek.
Ik had ginder al geluisterd naar de moderne muziek, zowel naar Bartok als naar
Schönberg, om de twee uitersten te noemen. Later is er Webern bijgekomen en al
wat avant-garde was dan ook. Ik heb in mijn school in Meknes als een van de eerste
vernieuwingen de microcosmos van Bartok binnengebracht. Ik heb stukjes voor
piano uitgewerkt, die in het begin zo makkelijk waren om te spelen dat zelfs leerlingen
in het eerste jaar er weg mee konden en met het goede gevolg dat ze onmiddellijk
loskwamen van de methode van Schmoll. Dat was een prestatie van 1933.
Jawel, maar er is Jean Absil geweest, die u iets heeft geleerd of wellicht beïnvloed
heeft.
Ik heb inderdaad, toen ik weer in Europa was, contact gezocht met Jean Absil. Ik
wilde weten wat er in de muziekwereld gaande was, ik wilde kennismaken met de
traditionele kant van het onderwijs en dat wilde ik vernemen van de meest bevoegde.
Welnu, Jean Absil stond bekend als een uitstekend professor met
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rijke cultuur. Ik ben zes maanden lang elke week bij hem in de leer geweest. Hij was
een man die zeer breed zag. Bij hem kwam ik in contact met de strenge discipline
van het contrapunt, die Absil toch betrekkelijk vrij liet. Eigenlijk waren die bezoeken
meer gesprek en discussie dan lessen.
Ik kan u trouwens een voorval citeren dat onze relatie goed typeert. In 1938 - niet
zo lang voor de oorlog - wordt er een wedstrijd uitgeschreven en ik stuur een partituur
in voor orkest. Mijn werk wordt geselecteerd voor de finale, wat voor mij al een heel
succes was. Ik was toen maanden niet meer bij Absil geweest, omdat ik de lessen
niet altijd kon betalen. Ik ga dan naar Absil en vertel hem van de aanmoediging die
ik had gekregen. Absil zegt mij: ‘Tiens, j'étais membre du jury et je n'ai pas reconnu
ton oeuvre.’ Dat was wel het bewijs dat ik niet onder zijn invloed stond.
Maar hij heeft u toch iets geleerd.
Hij heeft me breed leren zien en mij zijn eigen techniek voor het gebruik van het
contrapunt bijgebracht. Dat heeft me veel tijd gespaard later, want zo heb ik een losse
hand gekregen bij het schrijven.
Absil voelde zich aangetrokken tot het expressionistische klankbeeld.
Indien ik dat zou hebben, dan is het mijn schuld. Als u absoluut wil classificeren,
dan is de bepaling ‘impulsief kunstenaar’ op haar plaats. Het zit er zo in en het moet
er zo uit. Ik aarzel niet gewone accoorden te gebruiken als ik vind dat het zo moet,
al doe ik het soms uit ironie. Ik kan goed overweg met pseudo-romantisme. Ik heb
daarover een mooie anekdote voor u. Voor de oorlog krijg ik een tekst in handen van
Alexandre Breffort, de schrijver van Irma la Douce. Het is een sonnet, een ironisch
ding, maar zeer gespannen romantisch. Het heette Obsession. De
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romantiek houdt aan tot in het laatste vers waar ge plat op uw buik terechtkomt. Het
thema was ongeveer dit: een man ziet dat zijn vrouw met een obsessie zit, hij voelt
dat er iets is, wil weten wat er is en doorheen heel het sonnet groeit die spanning.
Dat was dus voor de oorlog, ten tijde van de mobilisatie. Komt dan het laatste vers
waarin de vrouw meedeelt, wat ze wil hebben: ‘Je voudrais un masque à gaz gris
perle à franges de dentelles!’ Die melodie werd uitgevoerd en er was een dametje
dat intens mee opging in de romantische deining tot plots dat laatste vers komt dat
alles droogweg afknakt. Ik heb nooit iemand met zoveel ontgoocheling horen zeggen
‘Dommage!’
Absil liet zich ook wel door de folklore inspireren. En u?
Ik geloof al niet in het woord inspiratie en ik hou er ook niet van. In de muziek is er
altijd meer transpiratie dan inspiratie. Wel is het nodig de nodige sfeer of stemming
te vinden om te kunnen werken. Hier op deze zolder is het rustig en zal ik wel kunnen
werken.
Het is eigenlijk geen direct antwoord op mijn vraag en voor de inspiratie geeft u een
eigen definitie als ik het goed begrijp: om te ontstaan heeft een werk een eigen klimaat
nodig.
Maar we moeten verder. Een groot deel van uw werk behoort tot de traditionele
muziek.
Ik ben in die zin begonnen in 1945-46. Mijn eerste werk dat werd uitgezonden was
muziek bij Les poèmes de Gosses van Maurice Carême. Daarvoor had ik tijdens de
oorlog de muziek geschreven. Wat ik daarvóór had gemaakt, heb ik vernietigd.
Laten we uit uw produktie een paar werken naar voren halen. Met uw helpende hand
zal dat natuurlijk veel vlotter gaan. Ik vermeld de titel: ‘Sinfonietta Buffa’.
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Die is inderdaad nog zo kwaad niet. Er bestaat een plaat van en enkele weken geleden
werd er nog een nieuwe en goede opname van gemaakt. Wat ook nog pleit voor dit
werk is dat er een goede uitgave van werd bezorgd door de uitgeverij Universal in
Wenen en Londen. Zo een uitgave is altijd een referentie voor een componist. Ze
zien u vaak niet staan, maar als ze zien dat Universal werk van u in zijn cataloog
heeft staan, dan zijt ge ineens iemand. Dat brengt u niet zoveel op maar het dient uw
reputatie!
Wat voor een werk is het?
Een compositie voor snaren, twee trompetten en slagwerk. Een symfonie heeft
eigenlijk geen verhaal: ze is in de grond alleen een trachten naar zuivere muziek. De
thematiek zit in iedere beweging en in deze compositie zijn dat er vier. Ik geloof dat
de titels van die bewegingen voor zichzelf spreken: l. Burleske 2. Romaneske 3.
Humoreske. Wat kan er dan nog op eske uitgaan?
Het groteske of pittoreske of...
Nee, het is het funambuleske, dat wat eigen is aan de koorddansers en dus gewaagd
of geestig is. De eerste maten van de burleske vormen de finale van de funambuleske
en dat is, geloof ik, nogal briljant met die onverwachte stilte die valt. In de humoreske
zit trouwens een enorme sloeberderij als ik dat woord mag gebruiken...
Ik vermoed dat u deugnieterij bedoelt, maar laten we er geen taaldispuut van maken.
De melodische lijn van het eerste gedeelte, van het scherzo, is gemaakt met de noten
van de Brabançonne, die ik dooreengooi. Sol, mi, fa, sol wordt do, la, si bemol, do.
Luister maar eens! Ik speel het even voor. Ze komen dus in een andere toonaard te
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staan en in een ander ritme. Ik heb dus alleen de klanken genomen. Er zijn maar een
paar mensen die dat ontdekt hebben. Het is een humoristisch spel. Met dezelfde noten
kunt ge altijd iets anders maken. Alles hangt er van af hoe ge ze gebruikt.
We kunnen er niet verder op ingaan of we blijven bij dat ene stuk. Ik probeer verder
het beste van uw werk op te noemen: ‘Divertimento voor blazerskwintet’.
Dat is van 1946 en daar bestaat ook een plaat van. Het is mijn eerste werk voor
kamermuziek.
Zou Bela Bartok u hier beïnvloed hebben?
Nee. Wellicht is er invloed geweest, maar die blijft beperkt tot de strijkkwartetten
en tot zekere gedeelten van het symfonisch werk. Ik kan dat zelf zo niet bepalen. Als
die invloed er is, is het zeker onbewust. Ik heb nooit partituren willen bestuderen om
het gevaar voor clichés te bezweren. Eigenaardig zou kunnen zijn dat het eerste deel
hoofdzakelijk monodisch is, het tweede een spel van tweeën, het derde is met z'n
drieën, het vierde met z'n vieren en het vijfde met z'n vijven. Het is spel, en spel is
belangrijk bij mij. Ik zie die zaken van de optimistische kant.
Ik citeer verder: ‘Twee pianoconcerten’ uit de jaren 1950.
Eigenlijk Concerto voor piano en orkest. Het ene is uit 1952, het tweede uit 1956.
Ik heb daar een eigen opvatting over: ik zie de solist in een orkest meespelen en niet
het orkest dat de solist begeleidt. Het orkest is voor mij even belangrijk als de solist.
Eigenlijk zou ik moeten spreken van ‘concertstuk met klaviersolo’.
Het volgende nummer is ‘Musica per archi’.
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Muziek voor snaren, voor viool, altviool, cello en bas. De Italiaanse titel is beter dan
de Franse: ‘musique pour archets’ want er is geen harp bij bv. Men zou kunnen
zeggen: ‘concerto voor snarenorkest’ maar het is eerder een suite waar elke groep
op het voorplan komt. Ge kent de bekende bepaling: ‘thèmes et variations’. Wel: bij
mij is het ‘thèmes variés sans thème’: variaties maar zonder thema. Is weer spel. Bij
mij is muziek spel.
In verband met uw werk wordt vaak het woord of de term dodecafonie gebruikt. Wat
is dat?
Het twaalftonig stelsel. Nee, ik ben geen dodecafonist en ik wens het ook niet te zijn.
Wat dat is, is moeilijk uit te leggen. Het heeft trouwens ook niet veel zin leken
daarmee te plagen. Laten we zeggen dat de dodecafonie de laatste schakel is van de
atonale muziek. Schönberg is er de grote man van. Nu wil ik geen kwaad zeggen
van de dodecafonie, van de atonaliteit, van de politonaliteit en al die andere-teiten
of-ismen, want er zit overal wat goeds in en ik gebruik al wat mij kan dienen. Maar
ik ben absoluut tegen een procédé dat u bindt. Als ik vind dat ik een bladzijde lang
atonaal moet schrijven, dan doe ik dat. Vind ik dat het vertrekpunt dodecafonisch
moet zijn, dan neem ik dat. Maar vind ik dat die manier saai of vervelend is, dan laat
ik ze los en ga op een andere manier verder.
Ontstaat er dan soms geen conflict in de stijl bv.?
Kijk eens, men zegt altijd dat Bach de regels heeft vastgesteld voor de zuivere tonale
fuga. Maar Bach schreef muziek en geen schoolvoorbeelden van fuga's. Op het
ogenblik dat hij in zijn fuga naast de schreef moest lopen, deed hij het en in al zijn
werken loopt hij er naast. Die zuivere integrale tonale fuga vindt ge alleen in het
huiswerk van leerlingen, die op het conservatorium zitten.
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Wat is er dan typisch of eigen aan de dodecafonie?
Dat elke klank onafhankelijk is. Elke klank is niet verbonden aan de voorgaande of
de volgende. Het is de bevrijding van de klanken op zichzelf en dat is er het goede
van.
Wie zijn de groten van de dodecafonie?
Men zegt dat Schönberg de uitvinder ervan is maar hij heeft het stelsel niet tot zijn
hoogtepunt gebracht, ook al heeft hij het dan verwekt. Het hoogtepunt is Anton
Webern, hoewel Alban Berg, de rechtstreekse leerling van Schönberg, ook groot is,
maar hij is niet zo zuiver. Uit die dodecafonie is dan nog de seriële muziek
voortgekomen maar dat is voor mij hetzelfde.
Is die muziek niet erg cerebraal?
Ze riskeert het wel te zijn maar bij Webern is ze het niet. Denkt ge trouwens niet dat
alle muziek cerebraal is? Ze kiemt en wordt toch ontworpen in de brains! Onder
cerebraal verstaat men vaak droog. Met de oude systemen van do groot of majeur
kan men ook cerebraal zijn. Als men bij cerebraal denkt aan academisme dan zou ik
zeggen dat het pejoratief is.
Die dodecafonie doet toch pessimistisch aan.
Dat lijkt wel ja, ze heeft een tendens om naar het zuivere pessimisme te gaan. Daarom
ben ik er ook aan ontsnapt. Toch beweer ik dat het mogelijk is zelfs met
dodecafonische muziek niet pessimistisch te zijn.
Ik ben daar zo op ingegaan omdat wordt gezegd dat uw werk wel eens herinnert aan
de dodecafoniek van de Weense school en aan de instrumentatie van Bartok en
Stravinsky.
Dat is mogelijk, maar ik moet toch herhalen dat ik mijn werk en
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orkestratie zoveel mogelijk uit mezelf haal. Ik vermijd daarom partituren van anderen
te lezen en ik ben bijna zeker dat in mijn partituren geen clichés van orkestraties
voorkomen. Dat er soms wel werken ontstaan in dezelfde tijd die gelijkenis vertonen,
is waarschijnlijk.
Uw muziek sluit toch aan bij de moderne Westeuropese stijl.
Ik hoop het, ja. Ik wil hedendaags zijn. Ik wens niet de muziek van morgen te
schrijven. De jonge mensen zijn altijd een beetje de muziek van morgen geweest.
Dat moet ge ze laten. Ik zou geen leerlingen willen voor compositie. Ik wil wel met
hen babbelen over hun of mijn werk, maar ik wil ze niet zeggen: doe het zo. Ik zou
wellicht al eens zeggen: dat heb ik nog nooit gehoord. Men moet meer zijn eigen
leerling zijn. Ik kan niet geloven dat een professor-componist een componist zou
kunnen maken als zijn leerling het niet heeft. Het is natuurlijk typisch de opinie van
de autodidact die ik ben, maar er zit toch wel een grond van waarheid in.
U hebt grote componisten van nabij gekend, o.a. Stravinsky.
Toch niet zo goed. Ik heb enkele dagen repetities met Stravinsky gedaan, toen hij in
Brussel een werk kwam dirigeren naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Hij was
zoals u weet een grote vriend van Paul Collaer. Groten hebben mijn werk niet gehoord
buiten Darius Milhaud en Francis Poulenc die Magreb hebben horen uitvoeren.
Milhaud was er wel mee ingenomen.
U hebt ook wat men noemt seriële muziek geschreven. Ik vernoem ‘Variaties voor
twee piano's’ van 1947.
Ik heb die nooit integraal in precédé geschreven. Seriële muziek komt uit de
dodecafonische strekking, maar als men mijn werk van dichtbij bekijkt is dat niet
juist. Met al die termen moet men
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toch voorzichtig omgaan. Ik moest eens muziek maken voor een openluchtspel in
leper en ik schreef muziek à la Dufay op een oud Vlaams lied uit de middeleeuwen.
Dat viel nogal mee. Guillaume Dufay is een Frans-Vlaams componist die in de 15de
eeuw in Kamerijk leefde. Nu hebben de vertolkers dat voorgelegd aan musicologen
en gevraagd of die muziek niet van Dufay zou zijn. De musicologen zeiden:
waarschijnlijk wel, maar er zitten veel fouten in. Het is slecht afgeschreven! Ik had
aan die muziek alleen een archaïsche vorm gegeven en was helemaal niet gaan kijken
bij Dufay.
Laten we het nu eens hebben over enkele grote prestaties op het gebied van de opera
of het oratorium. U hebt muziek geschreven voor ‘De grote verzoeking van
Sint-Antonius’. Dat was een werk voor soli, groot symfonisch orkest, jazzensemble
en elektronische klanken. Dat werd eerst door de radio uitgezonden.
Dat was op een tekst van Michel de Ghelderode die het werk een ‘cantate burlesque’
noemde. Eigenlijk was het geschreven in de jaren 30 voor poppenspel, maar het was
nooit uitgevoerd. Het was in de la blijven liggen. Ik kreeg opdracht iets te maken
voor de Italiaprijs en ik heb aan Jan Boon twee condities gesteld: ten eerste moet het
een tekst zijn van de Ghelderode, ten tweede moet er elektronische muziek bij te pas
mogen komen. Ik heb nog met de Ghelderode over nieuw werk gediscussieerd, maar
in de laatste jaren van zijn leven kon hij niets meer afwerken. Toch had hij een plan
gemaakt: het zou L'enfer de la musique geweest zijn, geïnspireerd door Jeroen Bosch.
Het is nooit iets geworden, onder het voorwendsel dat het stuk twee uur zou duren
en voor de Italiaprijs is de lengte beperkt tot 90 minuten. De zaak werd dringend en
daar ik aandrong gaf hij mij de oorspronkelijke tekst van La grande tentation de
Saint-Antoine. Uit dat werk van 40 bladzijden heb ik dan een scenario van 15
bladzijden geknipt. Voor bepaalde personen heb ik tekst moeten bijschrijven. Het
Vlaamse meisje bv. zei maar drie woorden en dat kon er niet
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door. Ik heb er dan maar een spottend liedje bijgeschreven en geprobeerd dat op zijn
de Ghelderode's te doen. Ik heb hem de tekst getoond en hij heeft me gezegd: ‘Doe
wat ge wilt.’ Die Verzoeking heeft dan buiten alle verwachting de Italiaprijs gekregen
en nog wel met eenparigheid van stemmen, wat zeer zelden gebeurt. Dat was in 1957.
In 1962 heb ik de Italiaprijs bv. net niet gekregen voor La voix du silence omdat er
maar twee stemmen vóór en drie tegen waren. Nochtans is La voix du silence op
tekst van Maurice Carême het meest gevoelige van mijn werken. Er bestaat ook een
plaat van maar het is geen commercieel werk en dus...
Was die ‘Verzoeking’ een echt experiment?
Nee, ik wist alleen dat ik elektronische klanken nodig had om het te kunnen maken
zoals ik het wenste.
Die ‘Verzoeking’ heeft achteraf nog verder carrière gemaakt.
Ze werd later aangepast voor het podium en werd drie seizoenen in de Koninklijke
Opera van Antwerpen opgevoerd. Dat ook is bijna nooit gebeurd met het werk van
een Belgisch componist. Verder werd ze dan ook nog uitgezonden in de Engelse
radio, twee keer zelfs, en dan ook nog door de Franse radio. De opera van Antwerpen
heeft ze gespeeld in de Théâtre des Nations in Parijs en ten slotte is er ook nog een
televisieversie gekomen.
Wat trok u eigenlijk aan in de tekst van de Ghelderode?
Mijn temperament, of dat dan toch van mijn schrijfwijze, stemt nogal overeen met
de tekst en de opvatting van de Ghelderode. Ik heb later nog veel muziek geschreven
op teksten van hem. Ik heb een grote partituur gemaakt voor Sire Halewijn en een
fantastische montage voor Escurial. Dat laatste werk heb ik op verscheidene manieren
gesonoriseerd, volgens de wens van de
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regisseur die ze nodig had. De belangrijkste sonorisatie is toch wel die die ik gemaakt
heb voor de televisie en die gegaan is in de regie van Marc Liebrecht. Ook voor
Pantagleize heb ik muziek geschreven en Magic rouge werd uitgevoerd met bestaande
muziek van mij.
Er wordt gezegd dat u net als Stravinsky alle lyrisme vermijdt.
Overdreven lyrisme misschien ja, want ik ben toch altijd min of meer lyrisch. Ik
moet zeggen dat ik er eigenlijk nooit aan gedacht heb. Het is wel mogelijk dat ik
dikwijls denk dat ik niet lyrisch moet zijn. Er speelt in elk geval geen enkel apriorisme.
Hoe ontstaat muziek dan eigenlijk bij u?
In de brains natuurlijk. Ik denk dat de mensen, zoals wij zijn, gedurig zingen. Ik
bedoel daarmee niet dat we het vocaal uitgalmen maar dat het in ons zingt. Op den
duur voelt men zich dan geneigd die klanken op papier vast te leggen. In elk geval,
vóór ik een werk neerschrijf heb ik er weken over nagedacht. Ik kan niet op een stoel
gaan zitten en zeggen: nu ga ik iets componeren. Is nooit gebeurd. Eigenlijk ben ik
er altijd mee bezig, als ik op straat loop, als ik me ontspan. Het gebeurt soms dat ik
aan tafel zit en plots iets hoor. Ik schrijf dat dan op en soms vind ik dat later maar
terug en denk dan: hé, dat is niet zo dwaas. En dan gebruik ik het.
U schrijft veel functionele muziek. Men zegt zelfs dat u de specialist bent van de
functionele muziek.
Van de functionele elektronische muziek dan. Ik heb die soort muziek geschreven
omdat ik voor de radio werkte en ze dus vaak nodig had. Dat is niet altijd de wens
van de componist geweest. In functionele muziek gebruikt ge uw kennis, métier,
ondervinding. Ge wordt ook aangespoord: de regisseur zegt u welke
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muziek hij nodig heeft. Dat is dikwijls moeilijk te bepalen. Ik laat dan enkele werken
horen van mij en vraag waar hij naar toe wil. Wanneer hij zegt: dat of dat is goed,
dan weet ik wat functioneel is in mijn werk. Als ik dan de partituur moet schrijven,
schrijf ik à la manière de Louis de Meester.
In die functionele muziek ben ik veel geholpen geweest door de ervaring opgedaan
bij het begeleiden van stomme films. Alles is natuurlijk geëvolueerd, maar het métier
kreegt ge daar toch, hetzij voor de stemming, de aard of de dimensies. Men moest
voelen hoe lang het mocht duren, waar er pauzes moesten zijn. De functionele muziek
wordt als minderwaardig beschouwd, zeker door de jongeren, maar geen enkele
componist kan leven van zijn composities, zeker niet van ernstige muziek. Dat is
niet alleen zo in ons land, maar ook in heel de wereld. Met deuntjes is nog geld te
verdienen maar daarna houdt het op. Daarbij zijn er in België geen uitgevers: we
hebben hier agentschappen van buitenlandse firma's. Als een jonge componist wil
componeren moet hij dat beschouwen als een kleine nevenactiviteit. Zijn brood moet
hij verdienen door les te geven of zelfs buiten de muziekwereld actief te zijn. Het
enige waar hij een beetje geld mee kan verdienen is functionele muziek. En dan nog
is dat geen verloren tijd. Ik zou zelfs zeggen dat het een betrekkelijk goede school
is, die een componist de gelegenheid geeft iets van zichzelf, soms iets experimenteels
door te voeren. Als een regisseur iets niet vindt in de miljoenen platen die er bestaan,
dan is het voor de componist goed dat speciale te mogen maken, of het althans te
proberen.
Daar u een optimist bent, schrijft u ook vrolijke muziek.
Meestal ja. Niet altijd. La voix du silence bv. is een zeer sereen werk.
Ik wou het eigenlijk hebben over uw muzikaal sprookje ‘Betje Trompet’. In 1957
hebt u me over dat Betje al gesproken, maar
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ik geloof dat er een nieuw Betje is bijgekomen.
Betje Trompet is een kort verhaaltje van een trompet, die een knoop in haar hals
gekregen heeft. Die knoop moet er absoluut uit vóór het concert begint. Hoe die
knoop eruit raakt, dank zij de hulp van haar mede-instrumenten, dat vertellen u de
muziek en de tekst.
En het nieuwe ‘Betje’?
Dat heet Betje Trompet en de reus. Het is een werk voor groot orkest en twee
recitanten en werd in 1968 gecreëerd. Het gaat weer over hetzelfde personage en een
deel van zijn maats. Het zijn de avonturen van een boerenorkest, van een dorpsfanfare
die er op uittrekt. De burgemeester is gestorven en wegens de rouwperiode heeft de
fanfare weken niets meer te doen. De instrumenten trekken er dan op uit om iets te
zien van de wereld. Ze raken verdwaald in een bos en komen terecht in het kasteel
van de reus Amelodie, die geen muziek kan verdragen en ze allemaal de nek wil
omdraaien. Om hun leven te redden, bedenkt Betje een oplossing: de reus moet
dansen. Ze brengen het zover dat de reus danst: dan is hij bekeerd en wordt de reus
Melodie. Het bos heette eerst Silenti Sylvania. Na de bekering is het Harmo Sylvania.
Dat was een opvoering met twee verhalers. De tekst van de reus werd gezegd door
een man, de rest door vrouwenstemmen. De stem van de reus moest geweldig
vervormd worden. Ik heb dat kunnen realiseren volgens de elektronische
vervormingsmogelijkheden. Ik heb de stem en het orkest afzonderlijk opgenomen
en dan gemengd. Dat gaat natuurlijk alleen voor de radio. Bij een opvoering in de
zaal is dat niet mogelijk.
Uw Betje doet denken aan ‘Peter en de Wolf’ van Prokofjef.
Prokofjef is een Rus en Rusland is altijd rijk aan sprookjes
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geweest. Maar ik had Rusland niet nodig om sprookjesziek te zijn. Nee, die slechte
invloed komt zeker van mijn optimisme. Kinderen verliezen voor het eerst iets van
hun optimisme als ze niet meer in sprookjes kunnen geloven. Bij verliefden is dat
ongeveer hetzelfde. Bij kunstenaars ook, meen ik. Nu is het wel zo dat Betje samen
met Peter en de Wolf al geprogrammeerd werd door het Nationaal Concert.
En die invloed van Prokofjef. Kijk eens, in zo een geval wordt ge geïnspireerd
door de tekst. De vraag is dan: heeft René Metsemaker, die de tekst schreef, inspiratie
gehaald bij Prokofjef?
U bent wel zeer eclectisch, want u hebt alle soorten muziek gecomponeerd: modale,
tonale, polytonale, atonale, seriële, elektronische en dat in velerlei vormen van de
klaviersonate tot het oratorium.
Maar zonder vastgeklonken te zijn aan om 't even welk procédé. Ik heb alles gebruikt
wat ik meende dat goed was. Aan een procédé blijven plakken zou betekenen dat
een schilder alleen maar monochroom zou schilderen.
Klassieke vraag: wat beschouwt u als uw beste werk?
Klassiek antwoord: wat moet ge daarop antwoorden? Ik zou zeggen Serenade voor
strijkers en klavecimbel, - of Amalgame, voor kamerorkest, of Twee is te weinig en
drie is te veel. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door de opera buffa, die in onze
literatuur weinig voorkomt.
Aan welk werk hebt u het meeste plezier gehad?
Duidelijk antwoord: aan alle werk.
Welk werk had het meeste succes?
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Daar moeten we eerst het grotere werk van het kleinere scheiden. Het grootste
financiële succes is voor mij een dans geweest, de Paso doblo, die ik in de tijd van
mijn dansmuziek heb gecomponeerd. Ik heb daar een concertversie uit getrokken,
die Gitanerras heet. Het is zo'n specifiek Spaanse muziek dat geen enkele Spanjaard
aanvaardt dat het door een niet-Spanjaard zou zijn geschreven! Zelfs de gidsen van
de militaire kapel spelen dat en Poulain heeft er een versie voor harmonie bij
geschreven. Dat wordt af en toe gespeeld en er bestaat ook een plaat van.
Van mijn lyrisch repertorium kende de Verzoeking het meeste succes. In de zuivere
symfonie is dat Musica per archi.
De laatste jaren was u bijzonder bedrijvig. Uw opera buffa in één bedrijf en voor
groot orkest, op tekst van Tone Brulin, kreeg in 1966 weer de Italiaprijs.
Niet de Italiaprijs maar de speciale prijs de la Regione Siziliana, uitgereikt ter
gelegenheid van de Italiaprijs. Ze herdachten daar het twintigjarig bestaan van hun
autonomie en hadden bij die gelegenheid een speciale prijs voor lyrisch werk
uitgeschreven. Dat gebeurde in Palermo en daarom werd er van het werk een Italiaanse
versie gemaakt. Dat was een heel werk om die Italiaanse tekst in dezelfde orkestratie
te brengen. Dit jaar werd het gecreëerd op het podium. Eigenlijk had een Nederlandse
schouwburg dat moeten doen. Dan hadden ze een wereldcreatie gehad.
U componeerde elektronische aanpassing bij gedichten van Paul de Vree en Paul
van Ostaijen. Hoe verrijkt de muziek de verzen?
We moeten hier alweer een onderscheid maken. Voor Van Ostaijen was het een
klankdecor, voor Paul de Vree was het een fonetische bewerking, d.i. in de zin van
la poésie sonore, iets dat Henri Chopin doet en ook Gust Gils en wat Paul de Vree
al vroeger had gedaan. Een fonetische bewerking is een klankdecor
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maken met geluiden en klanken van het gedicht zelf, zoals het is voorgedragen - dat
is tenminste mijn principe - omdat het een zekere homogeniteit geeft aan het geheel.
Het is dus de vervorming van de concrete tekst. Uit die vervorming kan men muzikale
geluiden halen zodat het geheel muzikaal wordt. Een voorbeeld ervan is Organum
van Paul de Vree.
U maakte veel klankbanden voor toneel en hoorspelen.
Voor film, toneel en televisie meer dan 60 en over 't algemeen is dat meegevallen.
Ik heb in het omgaan met mensen veel souplesse opgedaan en dat is in dat vak nodig.
Hoe waren de reacties van het publiek bv. bij de opvoering van ‘Thyestes’ van Seneca
in de bewerking van Hugo Claus?
Goed, denk ik. Het publiek is beleefd. Het brengt applaus voor alles, zelfs voor het
slechtste. In de pers geloof ik niet en het kan me niet schelen wat ze schrijft, en ik
zeg dit met alle respect voor hun kunnen. Maar de muziekpers wordt geschreven
door componisten en dan wordt het moeilijk, he. Elke componist houdt alleen van
zijn eigen werk, hoe goed hij het ook moge bedoelen.
En de musicologen, zult u zeggen. Die vinden vaak veel meer in het werk dan de
componist erin gelegd heeft. Ik heb boeken gelezen over Wagner waarin de
bedoelingen van Wagner werden beschreven en behandeld, maar het is niet mogelijk
dat Wagner al de bedoelingen heeft gehad die in dat dikke boek zijn samengebracht.
Na de uitvoering van een werk schrijft een correspondent een artikel waarin hij
zegt dat hij er niets van heeft begrepen. Dat is eerlijk. Maar moeten die mensen dan
in informatiebladen schrijven? Het blad zou dan tenminste mensen moeten aanwerven
die er wel wat van kennen.
Die ‘Thyestes’ werd in Parijs en op het Holland Festival opge-
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voerd. Hoe waren de reacties daar?
Ik weet het niet. Ik heb er geen kritiek over gelezen.
Nog in 1966 schreef u elektronische muziek bij ‘Trijntje Cornelis’. Die muziek wordt
nog beschouwd als avant-garde.
Dat was voor de opvoering door het N.T.G., Nationaal Theater Gent in de regie van
Frans Roggen. Avant-garde? Ik ben nooit avant-garde geweest. De muziek is
eenvoudig de persoonlijke visie van de regisseur en de componist op klassiek werk.
De muziek hangt af van de visie van de regisseur. Er moet een zeker wederzijds
begrip bestaan tussen die mensen. De componist moet de bedoeling van de regisseur
begrijpen en de auteur of regisseur moet weten wat de componist hem kan bieden.
Het meest omvangrijke werk op dat gebied heb ik geleverd voor de Italiaan Horatio
Costa, die voor het Théâtre National in Brussel Les Géants et la Montagne, het laatste
werk van Pirandello, is komen regisseren. Pirandello had dat werk niet kunnen
beëindigen maar hij had aan zijn zoon de elementen voor het laatste bedrijf gegeven
en ook gezegd hoe het slot moest zijn. Costa heeft dat laatste bedrijf dan ook
uitgewerkt. Voor dat werk heb ik twee en een half uur band gemaakt en bij de
opvoering waren er drie bandopnemers nodig.
Bij ‘De Vertraagde Film’ van Teirlinck schreef u ook elektronische muziek.
Elektronische en andere, zoals altijd. Ik heb er een radioversie en een toneelversie
voor gemaakt.
Heeft de muziek dat stuk kunnen dienen?
Het is altijd een gevaarlijke zaak De Vertraagde Film te monteren. Het is ongetwijfeld
een document, maar veel elementen zijn
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niet meer te gebruiken. Men moet het werk terugzien in de stemming van toen. Het
heeft toen zekere reacties verwekt en met oude slechte gewoonten gebroken. Maar
aan de andere kant heeft het wellicht nieuwe slechte gewoonten meegebracht, die
ondertussen ook alweer verdwenen zijn. Toch blijft het een interessant document,
maar Teirlinck zelf heeft gezegd dat De Vertraagde Film een mislukking was.
Was er iets nieuws aan ‘Warai’, een suite voor strijkers, gecreëerd door het Belgisch
Kamerorkest?
Niets nieuws. De inleiding en het postludium waren zuiver elektronisch. Het was nu
mogelijk de klanken van de elektronische sequenties duidelijk op de partituur te
schrijven.
U houdt veel van kamermuziek?
Vooral van het strijkkwartet, ja. Ik heb er al een geschreven in 1947, een in 1949 en
een in 1954. Het vierde hoop ik klaar te hebben in 1970.
Kamermuziek is de zuiverste vorm van muziek. Men trukeert niet met een
strijkkwartet. Daar mag geen stofje vuil op zitten. Componeren is problemen stellen
en ze oplossen. Als men bij orkestwerk in nesten zit, raakt men er altijd uit door
divers klankenmateriaal te gebruiken, timbres, klankkleur, orkestraties, slagwerk, in
één woord de grote artillerie. Met het strijkkwartet gaat dat niet. Ge hebt daar vier
instrumenten met hetzelfde timbre, twee violen, een alt en een cello, en ge kunt daar
niet mee ‘zeuren’. Tricheren is uitgesloten.
In 1967 hebt u muziek geschreven bij de ‘Paradijsvogels’ van Gaston Martens. Daar
is enige deining rond geweest.
Ik heb muziek geschreven voor de Paradijsgeuzen van Martens. Dat was wel hetzelfde
stuk, maar wegens bepaalde rechten
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mocht de oorspronkelijke titel niet gebruikt worden. Ik had dat stuk gezien als een
enorme klucht: ik had als voorbeeld Le bourgeois-gentilhomme van Molière gegeven,
wat toch ook een enorme klucht is. Zoals u weet schrijft of schreef Martens om in
gewesttaal gespeeld te worden. Ik wilde al de flandricismen en typische gezegden
en wendingen van bij ons er wel inhouden, maar verlangde dat het stuk correct
gesproken zou worden. Volgens mij ging dat wel. De realisatie is volledig de
tegenovergestelde richting uitgegaan. Ze hebben er spelletjes van gemaakt, die met
mijn muziek niets te maken hadden. Ze hebben er sketches aan toegevoegd, die ik
eruit gelaten had. Men kan inderdaad geen drie bedrijven tekst op muziek zetten, dat
is te veel. Het is dan ook misgelopen. Ik moet dan wel besluiten dat de opera van
Gent met zijn mogelijkheden van werk, van werkrooster enz. geen tijd heeft om
nieuw hedendaags werk te monteren of in te studeren.
U hebt met de schilder Luc Peire in Parijs in het Musée de l'Art moderne iets
ongewoons gerealiseerd. Wat was dat experiment eigenlijk?
Ik heb getracht met een sequentie elektronische klanken de bedoeling van Luc Peire
te illustreren. Peire wilde een indruk geven van het oneindige verticale. Ik heb getracht
die oneindigheid weer te geven met elektronische klanken. Eigenlijk is dat bijna een
truc de métier: men kan de indruk geven dat de klank altijd naar omhoog gaat, hoewel
men niet naar omhoog kan blijven gaan. Het trucje zit hem hierin dat, als ge bezig
zijt, ge bij een hervatting weer iets lager begint. Peire had een vierkante cel laten
bouwen volgens de richtlijnen van Le Corbusier. De zoldering en de vloer waren
spiegels, de wanden beschilderd met wit-zwarte verticalen. Door die spiegels onder
en boven werden die verticalen in de twee richtingen verlengd. Men had de indruk
in de ruimte te zweven en vele mensen durfden de cel niet ingaan. De sequentie
duurde maar 6 à 7 minuten, dan viel er voor een
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paar minuten stilte in, en dan herbegon het weer. Dat experiment werd vrij goed
onthaald en werd herhaald in Lille, Antwerpen en nog andere steden. Peire heeft zo
een cel verkocht aan Mexico.
Wat zijn uw zwaarste problemen?
Werkloos te vallen als ik nog kan werken. Het is het drama van velen. Als iemand
moe is, werkelijk op is, moet hij op rust gaan. Maar als iemand nog in volle actie zit
en hem wordt dan gezegd: het is gedaan want uw leeftijd is daar, ge moet buiten, ge
krijgt geld om te rusten, wel dat moet een drama zijn. Ik kan natuurlijk altijd
componeren, gevraagd of niet gevraagd, maar het is ergens toch niet in orde. Men
is ten slotte maar volledig componist als men 50 jaar is. Er zijn natuurlijk
uitzonderingen en het geval Mozart ligt zo voor de hand. Maar voor mij is het zeker
het geval, omdat ik zo laat begonnen ben. Volledig rijp als componist is men maar
als men vijftig jaar is.
Wat vindt u het moeilijkst in uw vak?
Alles. Hoe ouder ik word, hoe meer ik de zin begrijp van wat Poulenc eens heeft
gezegd op oudere leeftijd: ‘La musique devient difficile’. Dat kwam dan van een
man die toch groot succes had gekend. Muziek is altijd moeilijk geweest. Als ge nu
vroeger werk hoort, dan denkt ge: ik zou het nu anders doen. Daarom sluit ik me aan
bij het wijze woord van Valéry: ‘Je n'achève jamais un poème, je l'abandonne’. Ik
heb heel veel groten horen zeggen: wij zijn altijd alleen - en daar moet ge tegen
kunnen. Dat heeft niets te maken met de aanwezigheid van een vrouw of met het
niet begrepen worden. Nee, we zijn altijd in onze geest alleen als we aan 't werken
zijn en dat kan wel lastig zijn. Het geldt natuurlijk voor elke kunstenaar, voor iedereen
die schept. Voor mij is dat in alle geval een van de moeilijkste dingen om te
overwinnen: de druk van de eenzaamheid.
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Voelt u zich een alleenloper?
Ik weet het niet. Ik voel me in elk geval geen meeloper. Er zijn wellicht gelijklopers.
Waardeert het publiek uw muziek genoeg?
Af en toe schijnt dat wel zo te zijn. Maar de componist moet schrijven zoals hij is
en moet niet denken aan het publiek. Al is er dan weer een andere opvatting, die
zegt: de schepper heeft een boodschap te brengen. Wat moet ge doen? De hoofdzaak
blijft toch eerlijk te zijn met zichzelf. Ik kan toch de steen niet gooien naar grote
meesters die af en toe concessies aan het publiek hebben gedaan, zoals Prokofjef in
Rusland. Denk aan het geval van Peter Benoit. Hij heeft het heel zijn leven gedaan,
omdat hij in het brandpunt stond van het flamingantisme. Als hij vrij geweest was,
zou hij ander werk hebben gemaakt. Hij heeft meer strijdmuziek geschreven dan
muziek voor zichzelf. Ik kan het hem niet kwalijk nemen. Maar daarmee is Peter
Benoit maar een Vlaamse componist gebleven, waar hij componist tout court had
kunnen zijn. In de meeste werken van hem vindt men elementen waarvan ik zeg:
chapeau!
De humor is een bron van inspiratie voor u. Is dat gefundeerd?
Ik doe het instinctief uit reactie tegen het pessimisme. Kijk naar de Verzoeking: die
is volledig humoristisch. Ik vind dat de muziek in het algemeen te weinig optimistisch
is. Men kan optimistische muziek maken die ernstig is en gezond. De Vlamingen
zijn erg gevoelig voor romantisme en dat gevoel maakt vaak een werk kapot. Maar
er zit toch in alle muziek romantisme en zelfs in de avant-garde is er te vinden. In
elk geval vind ik dat men af en toe opzettelijk aan optimisme moet denken om tegen
het pessimisme te reageren.
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Een vraag van heel andere aard. U bent een goede vriend van Felix de Boeck, de
authentieke boer die ook een authentiek schilder is. Wat waardeert u in hem?
Ik heb Felix de Boeck leren kennen via Pierre Bourgeois. Van het eerste ogenblik
was er sympathie tussen ons. Bij het eind van mijn eerste bezoek heb ik dat getekend
zelfportret van hem gekregen. Vaak heeft hij me gezegd: ‘Ik zou met u de baan willen
opgaan met de fiets. Dat moet goed zijn.’
Wat ik in hem waardeer? De mens. Zijn kunst natuurlijk ook, maar de mens is nog
belangrijker. Hij is groot-menselijk in zijn eenvoud. Hij is zuiver. Ik zou uren bij
hem kunnen blijven zitten.
Nog een strikvraag dan en ook een klassieke: wat is de mooiste muziek die u kent?
Is niet te bepalen. Ik hou van alle goede muziek. Ik hou van Mozart en Bach maar
zuiver gezien heb ik het voor de muziek van vóór de romantiek en van na de
romantiek. Er zijn natuurlijk uitzonderingen: Schumann en Schubert hebben prachtige
melodieën gemaakt. Elke componist heeft vaak een specialiteit die merkwaardig is.
Ravel is een wonder van orkestratie, Bartok bewondert ge het meest voor zijn
strijkkwartetten, Webern voor de zuiverheid van de dodecafonie. De goede muziek
ideaal genomen is perfect.
Wat zou u nog graag componeren?
Een strijkkwartet. Men kan nooit alles schrijven wat men denkt te moeten schrijven.
Ik vind dat ik veel meer had moeten doen, althans voor mijzelf; voor het publiek is
het wellicht gelukkig dat ik het niet gedaan heb. Maar als ik denk hoe laat ik begonnen
ben en hoe slecht ik gewapend was, dan ben ik toch min of meer tevreden. Het publiek
en de collega's kunnen er anders over denken. Met mijn Nederlands is het ook zo
geweest. Toen ik
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terugkwam uit Afrika, heb ik het opnieuw moeten leren maar ik trek mijn plan. Zo
is het ook met mijn muziek. Ze zal wel nooit perfect zijn.
Deze uitzending moet een orgelpunt krijgen en daar moet u voor zorgen door uit uw
werk een goed stuk muziek te kiezen. Wat zal het zijn?
Als ik drie minuten krijg, zou ik zeggen de finale van Magreb. Of nee: liever de
finale van Musica per archi. Of een stuk uit Capriccio of uit mijn Concerti voor
dubbelsnaren. Nee, ik weet beter. Ik heb op tekst van het gedicht Bloedtransfusie
van Karel Jonckheere voor het Rode Kruis eens een stuk gemaakt dat Hier is mijn
bloed heet. Dat is nogal briljant, dacht ik. Er wordt telkens maar een vers gezegd en
dat wordt dan verder muzikaal uitgewerkt. Zal het dat zijn?
Uw wens is de beste keuze.
Uitzending: 27 november 1969.
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Hubert Malfait
Eikeldreef 6, 9830 Sint-Martens-Latem
Wie de naam Sint-Martens-Latem uitspreekt, denkt aan een schilderachtige plek aan
de Leie waaraan kunstcritici poëtische namen hebben gegeven als ‘kunstenaarsdorp’,
‘begenadigd oord van de Vlaamse schilderkunst’ of ‘bakermat van het Vlaamse
expressionisme’.
Spontaan vallen dan ook de namen van bekende schilders; die van de eerste groep:
Binus van den Abeele, Valerius de Saedeleer, Georges Minne, Gustave van de
Woestijne en ook de dichter Karel van de Woestijne wordt erbij vermeld.
En bij de groten van de tweede groep denken we aan Gust de Smet, Frits van den
Berghe, Constant Permeke, Albert Servaes, Léon de Smet.
En ook aan de twee jongste nu nog levende schilders van de beroemde school:
Jules de Sutter en dan de benjamin Hubert Malfait.
Maar wie de naam Sint-Martens-Latem uitspreekt, denkt ook aan expressionisme,
het Vlaamse expressionisme.
Zullen we nog even resumeren met de nuchtere woorden van het woordenboek:
Expressionisme is een richting in de
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beeldende kunst, waarbij de kunstenaar ernaar streeft een weergave te geven die de
natuurlijke vormen deformeert, teneinde op veel heviger wijze uiting te kunnen geven
aan wat er in hem leeft, of wat hij tot uitdrukking wil brengen in het onderwerp, zoals
hij dat ziet. Een expressionistisch kunstwerk is dus subjectief en uitermate persoonlijk.
*
Wanneer men spreekt van ‘het expressionisme’, dan wordt daaronder voornamelijk
verstaan de tendentie, die sedert het einde van de 19de eeuw bij een aantal beeldende
kunstenaars bestaat, om zich opzettelijk en bewust af te wenden van het interpreteren
van de realiteit, teneinde uiting te geven aan geestelijke spanningen, waarbij een
sterk aansprekende kleur bijdraagt tot de beoogde expressie.
*
Kunstschilder Hubert Malfait woont te Sint-Martens-Latem in de Eikeldreef, in
dezelfde dreef waar enige huizen verder de goede dichter Richard Minne vele jaren
heeft gewoond en waar hij ook is gestorven.
*
Laten we eerst duidelijk zeggen dat u geboren werd op 25 december 1898.
Waarmee u duidelijk wil zeggen dat ik een kerstekind ben...
Wat dan ook duidelijk als een compliment bedoeld zou zijn geweest. Feitelijk wou
ik o.m. zeggen dat u dit jaar 70 wordt. Maar ook dat u met in Sint-Martens-Latem
word geboren. Bent u in Sint-Martens-Latem komen wonen wegens de reputatie die
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het dorp heeft?
Nee, omdat het er stil is. Ik ben geboren in Astene en heb er gewoond tot in 1955.
Wij woonden in Astene aan de grote weg naar Kortrijk - de beruchte E3 - en daar
reden zoveel vrachtwagens voorbij dat we van het lawaai vaak niet konden slapen.
Sint-Martens-Latem heeft me altijd aangetrokken, maar toen we besloten te verhuizen
is het toch per toeval dat we bij een makelaar in Gent dit stuk grond hebben kunnen
kopen. Maar we zijn hier met volle goesting komen wonen.
U bent de jongste schilder van de befaamde Latemse school.
We zijn nog met twee over. Jules de Sutter is er ook nog. Hij is drie jaar ouder dan
ik maar mijn eerste expressionistisch werk is ouder dan het zijne.
Bent u de eerste schilder in uw familie?
Nee, ik had een nonkel, Oktaaf Malfait, die als amateur in de trant van Emile Claus
schilderde maar dan uitsluitend pastels. Hij had een fijn oog.
Emile Claus was een dorpsgenoot van u.
Ja, en ik heb hem nog goed gekend. Hij was zeer goed bevriend met mijn vader, die
gemeentesecretaris was. We hadden thuis daarbij een staminee die al ten tijde van
mijn grootvader op het uithangbord had staan: In Sint-Eligius. Logies te voet en te
pierde! Daarbij verkocht mijn moeder nog ellegoederen. Dat was wel nodig want er
waren thuis vier kinderen, waarvan ik de oudste was. Er waren nog twee broers en
een zuster die jong is gestorven.
Zondags na de mis kwam Emile Claus bij ons in de herberg om met de boeren te
praten. Hij was wel niet gelovig, denk ik, maar
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soms ging hij ook naar de mis alleen om naar de boeren te kijken. Ik heb ooit gezien
hoe hij op zijn manchettten het profiel van een of andere boer tekende. Tegen dat de
mis uit was moest ik thuis een plateau met glazekens klaarzetten waaruit de boeren
dan jenever dronken. Claus kon bijzonder goed vertellen, zo goed dat de boeren
stonden te luisteren met open mond. Hij kon ook bijzonder goed imiteren: als hij het
had over een goederentrein die bij de overweg voorbijreed dan kon hij dat geluid
perfect nadoen: ‘Hoelang zou ik nog moeten lopen, hoelang zou ik nog moeten
lopen...’ Of als hij vertelde over iemand die een kruiwagen loof had gestolen, dan
bootste hij de piepende kruiwagen na: ‘Ge zult gezien zijn, ge zult gezien zijn...’
Begon de man sneller te lopen, dan piepte de kruiwagen: ‘'k Heb 't gezeid, 'k heb 't
gezeid...’ De boeren konden daar niet genoeg van krijgen.
Claus sprak dus vloeiend Vlaams.
Dat zal wel. Hij was van Sint-Eloois-Vijve en sprak beter Vlaams dan Frans. Hij was
goed bevriend met Camille Lemonnier en Emile Verhaeren en als die bij hem op
bezoek kwamen hadden ze altijd leute als ze Claus Frans hoorden spreken. Die
mannen waren voor die tijd excentriek gekleed zodat ze door iedereen in het dorp
werden nagekeken.
Heeft Claus invloed op u gehad? Ik bedoel: is het door zijn voorbeeld dat u bent
gaan schilderen?
Eigenlijk niet, al zit hij er voor iets tussen. In onze staminee hingen affiches waarop
een boot stond afgebeeld en mensen die de boot nawuifden. Ook affiches met reclame
van een merk elixir en zo. Ik tekende die dingen af in een boek. Ik moet toen zes of
zeven jaar zijn geweest. Toen Claus eens dat boek zag, zei hij: ‘Ge moet dat niet
doen. Ge moet een stoel tekenen. Kom eens mee naar het achterhuis.’ Ik ging mee.
De deur van het ach-
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terhuis stond open en er viel licht op de pompsteen. Daar stonden witte borden en
daar lag een stuk groene zeep. Dan vroeg Claus: ‘Wat is het klaarste deel, dat ge hier
ziet?’ - Dat was natuurlijk de luminist, die sprak. Ik zei: ‘De witte borden.’ - ‘Nee,’
zei Claus, ‘dat is mis. Doe eens uw ogen bijna dicht en kijk dan door het streepke
dat open blijft.’ Ik deed dat en zag toen dat het stukje groene zeep klaarder was,
omdat het dichter bij dat licht lag. Claus heeft me op die manier waarden leren zien
en dat is van groot belang geweest.
Hebt u die stoel dan getekend?
Jawel. Ik ben ook buiten gaan tekenen, het landschap en allengerhand ben ik ook
gaan schilderen: oude geveltjes in het dorp en zo. Dat werk stond dichter bij Laermans
en Jakob Smits dan bij Claus, ook al liep ik meer dan eens achter Claus aan, als die
ergens zijn ezel in het veld ging plaatsen. Ik hield toen al meer van het werk van
Laermans en van Smits dan van dat van Claus. Gewoonlijk bleven wij als kinderen
niet lang naar de schilderende Claus kijken, maar op zekere dag bleef er een jongen
- ik was het niet - langer bij hem staan. Toen zei Claus: ‘Hewel jongen, zoudt gij
daar willen op staan?’ De jongen antwoordde bedeesd: ‘Ja.’ - ‘Goed,’ zei Claus, ‘ga
dan bij die boom staan.’ De jongen doet het en blijft er staan tot het schilderij af is.
Dan mag hij komen kijken en ziet zich nergens afgebeeld. ‘Waar sta ik?’ vraagt hij
aan Claus. ‘Achter die boom,’ zei Claus.
Hoe verliep het dan verder met uw schilderwerk?
Wel, na die geveltjes begon ik landschappen te schilderen met opkomende maan en
zo. Claus wist dat en zei op een dag: ‘Kom eens naar mijn atelier en breng uw werk
mee.’ Ik deed het. Claus zat in zijn atelier steunend op zijn stokske en veel rook van
zijn sigaret uitblazend. Mijn schilderijtjes waren aan de donkere
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kant en Claus zei ironisch: ‘Dat is zeker 's nachts geschilderd?’ - Ik verdedigde me
naïef: ‘Nee, op het einde van de dag, daar op die plaats.’ Hij zei me dan toch voort
te doen. Met de oorlog 1914 is Claus dan net als Georges Minne en Valerius de
Saedeleer naar Engeland gegaan. Claus bleef in correspondentie met mijn vader en
in zijn gesmokkelde brieven vroeg hij geregeld naar mij.
*
Er werd zoveel over Emile Claus gesproken dat het wellicht goed is even te zeggen
wie hij was. Emile Claus werd in 1849 in Sint-Eloois-Vijve geboren. Zijn
vriend-kunstschilder Theo Verstraete leert hem in openlucht schilderen en zijn
schilderkunst krijgt zo een zekere luminositeit. Hij heeft dan een atelier in Parijs
waar hij de vriend wordt van Le Sidaner en sterk de invloed ondergaat van Claude
Monet. Uit die tijd dateert zijn impressionistische techniek, waarvan de markantste
eigenschappen zijn: juxtapositie direct op het doek van de complementaire kleuren
met heldere en bloemige schakeringen. Zijn ideaal is: de gekleurde effecten van de
zonnestralen op een doek uitbeelden. Hij overleed in 1924 in zijn villa ‘Zonneschijn’
te Astene. Emile Claus was voor vele schilders in binnen- en buitenland de paus van
het luminisme.
Dat is zo iets als een waterval. Want wat is luminisme?
Luminisme is een term die in de schilderkunst wordt gebruikt voor de weergave
van een zeer sterk effect van licht. In Nederland is deze naam in het bijzonder
gebruikelijk om een bepaalde, uit het impressionisme voortgesproten richting in de
moderne schilderkunst aan te duiden, die men ook wel pointillisme, divisionisme of
neo-impressionisme noemt.
Misschien kan het ons ook helpen als ik nu nog even zeg wat impressionisme is.
Impressionisme is de naam van een kunstbeweging, ontstaan in Frankrijk in de tweede
helft van de 19de eeuw...
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De jonge schilders verlaten de academic en de ateliers om in de openlucht te gaan
schilderen, waar licht en schaduw met hun wisselende werking het aspect der dingen
voor het schildersoog ieder ogenblik van de dag deed veranderen. Het was iets nieuws,
dat de voorstelling op het schilderij bijzaak werd: in de allereerste plaats ging het nu
om de impressie van de kleurige verschijning der dingen op het oog der schilders.
*
Wat dachten uw ouders van dat schilderen van u?
Vader vond het wel goed maar moeder was praktischer aangelegd en had liever dat
ik naar de nijverheidsschool zou gaan om weefkunde te leren. Ik heb me voor die
school zelfs ingeschreven maar ben er nooit naartoe geweest.
U bent naar de academie gegaan?
Ja. Ik had tijdens de oorlog middelbare studies gedaan maar had die afgebroken om
vader op het kantoor te helpen. Daarnaast mocht ik dan naar de academie.
Daar had u o.m. als leraar Jean Delvin, de man die alle Latemse schilders heeft
helpen vormen.
Dat was in de schilderklas. Delvin was een zeer verstandige vent en een zeer goede
leraar. Een van zijn grote kwaliteiten was dat hij zijn leerlingen vrij liet en ze een
uitstekende algemene vorming gaf. Hij was een pince-sans-rire, die ook sarcastisch
kon zijn. Op zekere dag liet een leerling hem een tokening zien. Delvin zei: ‘Daar
staat niet veel op.’ De leerling antwoordde: ‘Ge moet er kunnen rond dromen.’ Dat
moest ge precies aan Delvin zeggen. Hij draaide het blad om en de witte bladzijde
bekijkend zei hij: ‘Nu kan ik dromen zov eel ik wil.’ Maar voor
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de rest liet hij u schilderen. Voor mij was dat in die tijd in een zekere grisaille. Toen
hij een naakt van mij zag, zei hij: ‘Dat doet me denken aan Zorn.’ Ik had nooit die
naam gehoord of van die man werk gezien. Delvin heeft op de Latemse school een
grote invloed gehad maar mij heeft hij niet gemerkt.
U had ook Georges Minne als leraar.
Hij was eveneens een goed leraar maar hij zei niet veel. Alleen heeft hij me eens
aangezet anatomie te leren. Ik voelde daar niet veel voor. Hijzelf was een fameus
tekenaar.
Die kunstenaars hebben toch invloed op u gehad.
Er gaat van zulke mensen altijd een invloed uit, een geestelijke invloed althans. Maar
voor mij is het belangrijkste geweest de ontdekking in de bibliotheek van de academie
van een boekje over André Lhote, de Franse kubist, die de vormen respecteerde maar
ze gesloten bracht. Dat voorbeeld bracht me op het goede spoor. Het impressionisme
deed ons geen goed. Het abuseerde, het was te los. De lessen van het kubisme hebben
mij op de goede weg gebracht. Mij niet alleen trouwens, ook Gust de Smet heeft
ervan geprofiteerd. Wij zijn gaan construeren. De invloed van het kubisme vindt ge
trouwens bij vele schilders terug. Ook bij iemand als de Fransman Ingres zijn
kubistische elementen aanwezig. Er bestaat een doek van mij uit 1923 waarin de
kiemen aanwezig zijn van heel mijn later werk.
Dat was uw eerste belangrijk doek?
Mijn eerste belangrijk werk is de schets uit 1921 waarmee ik de Pipijnprijs heb
behaald. Ze stelt in tegenlicht mijn vader voor, die rechtstaande zijn dagblad leest,
en mijn zuster, die in onze grote kamer bij de piano zit. Op mijn retrospectieve
tentoonstelling in Oostende is de schets te zien, het levensgroot schilderij
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hangt in de Academie in Gent. Dat werk staat zeker dichter bij Ensor dan bij Claus.
U hebt in die tijd meer dan één prijs gehaald. Ook de prijs van Rome en de
Rubensprijs.
De tweede prijs van Rome. Met het bedrag van de Rubensprijs, toen 14.000 frank,
moest ik een jaar naar Parijs gaan. Ik ben daar een tijd geweest en heb verder ook
gereisd in Italië en Nederland.
't Was overal schoon en interessant maar als jonge schilder heb ik toch het meest
geleerd in Parijs.
*
In de hal van deze woning, die geen naam draagt, kan men al een tokening
bewonderen van Hubert Malfait: Peinzende jonge vrouw.
In de ruime leefkamer staat centraal een vleugelpiano want de gastvrouw is pianiste.
Soms musiceert ze met een van haar zonen, die violist is geworden.
Op en tegen de schouw staan en hangen voorwerpen uit Kongo, niet omdat ze
ethnografisch waarde hebben, maar omdat het kunstvoorwerpen zijn.
In een toonkast daarnaast staat een verzameling kinkhoorns, louter om hun
decoratieve waarde.
Er hangt ook werk van andere schilders: Vrouwenrug door André Derain, de
dochter Hilda, geschilderd door Albert van Dyck, dan een schilderij op glas van
Valentin Prax, die een vrouw voorstelt, en een steendruk van Edgar Tytgat waarop
een quatuor is afgebeeld.
Dit bronzen beeld heet Judith en werd door Charles Leplae gemaakt.
Van de gastheer zelf zijn er twee doeken met ruiters en een tekening waarop zijn
eigen hond staat afgebeeld.
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Tegen de trap die uit deze kamer vertrekt staat het televisietoestel en tegen een andere
van deze hoek een oude kast.
*
Wat hebt u na de academie gedaan?
Dat was in 1919. Ik heb vader verder op het kantoor geholpen en dan ook geschilderd.
Ik heb veel werk uit die tijd vernietigd omdat het niet goed was. Moeder was daarvoor
zeer kwaad want ik kon dat werk verkopen.
In welke trant schilderde u toen? De kritiek spreekt van een ‘ietwat Ensoriaans getint
wazig mysterieus intimisme’.
Het was een tijd van tasten en zoeken. Belangrijk is toch geweest de expositie die in
1924 in Latem werd georganiseerd met werk van de Latemse schilders. Ik was daar
natuurlijk nog niet bij. Daar hing heel wat en ik heb daar het Vlaams expressionisme
ontdekt. Ik was er zelf al mee bezig want dat hing toen in de lucht.
Noemt u een belangrijk schilderij uit die tijd?
Vrouw met paander van 1923. Het hangt op de expositie in Oostende. Dat is een
eerste stap en volop expressionistisch. Daar zitten ook al elementen in van de
negerkunst, niet overdreven maar ge voelt ze. Ik hou van de negerkunst.
Had u toen al contact met de andere schilders van de Latemse school?
Op die tentoonstelling in Latem heb ik kennisgemaakt met Marlier, André de Ridder
en Paul-Gustave van Hecke. Die zijn bij mij thuis naar mijn werk komen kijken en
Van Hecke heeft
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toen een werk gekocht: Liggende boerin in boomgaard met koe. Het is sterk
constructivistisch. Het is ook in Oostende te zien.
Eerst dan de moeilijke vraag. Wat betekent expressionisme voor u?
Expressionisme is niet meer dan een naam en heeft niets te zien met de tijd. Breugel
was al een expressionist, net als Bosch al surrealist was. De impressionisten schilderen
de buitenkant van de dingen, het was hun om de atmosfeer te doen. De expressionisten
boorden dieper, zij wilden naar de kern gaan. Bij de expressionisten hebben de lessen
van het kubisme gewerkt: de soberheid van de middelen bv. en de schrijfwijze.
Bepaalde dingen als bv. het meer accentueren van de vormen door overdrijving,
gebeurde instinctief. Daarbij komt een verhoging van de kleuren, die ge ook al in
het fauvisme vindt. Denk aan Matisse. Het expressionisme is niet zoeterig: het is
hard, het is sterker, het is brutaler.
Breugel heeft men niet altijd goed verstaan. Als die in Frankrijk had geleefd zou
men hem de eerste kubist hebben genoemd. Bekijk eens een ton met sneeuw van
hem. Als ge die analyseert, dan ziet ge dat hij de gesloten vorm bereikt met de minste
middelen en hij doet dat voor al de dingen die hem inspiratie geven: het volk, de
folklore, het land, de jaargetijden. Elke kunstenaar interpreteert, deformeert dus. De
kleur transponeert, verhevigt, maakt het geheel intenser. Kunst begint met de
transpositie.
Met wie voelt u het meest verwantschap?
In de eerste plaats met Breugel en dan ook met Permeke en Gust de Smet. Die geest
zit in mijn werk maar dan ook alleen de geest. Mijn schrijfwijze is niet die van
Permeke of van Gust de Smet. Ze is heel anders, ze is persoonlijk. Er is ook
verwantschap met Brusselmans wat de schrijfwijze betreft - niet wat de geest of
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het onderwerp betreft, maar de schrijfwijze, en dat komt weer van het kubisme. Ook
Brusselmans wil met een minimum aan middelen iets suggereren, een geslotenheid
bereiken.
Wie zijn voor u de grootste Vlaamse expressionisten?
Permeke en Gust de Smet maar het zijn twee verschillende mensen. Bij Permeke is
het meer de kosmos, bij Gust de Smet is het dat minder omdat hij gevoeliger is dan
Permeke. De laatste werken van Gust de Smet, waarvan men zegt dat het animisme
is, zijn z'n slechtste niet.
U noemt Albert Servaes niet bij de groten van het Vlaams expressionisme.
Servaes is de eerste Vlaamse expressionist geweest. Dat zegt iedereen en dat weet
iedereen. Toen Permeke, Gust de Smet en Frits van den Berghe nog impressionistisch
schilderden - ik spreek van 1913 - toen schilderde Servaes al met harde kleuren en
veel dramatischer. De anderen waren toen nog met het licht van Claus bezig. Servaes
heeft dat nooit gedaan.
Staat Servaes op het niveau van Permeke en Gust de Smet?
Voor het hele werk niet maar een werk als Sursum Corda bv. staat wel op dat niveau.
U hebt de meeste Latemse schilders dus nog persoonlijk gekend.
Praktisch allemaal en ik waardeer ze ook. Neem nu het werk van Binus van den
Abeele, dat nu in Latem geëxposeerd wordt. Dat was een groot artiest. Hij heeft
sparrebossen geschilderd waardoor ge kunt wandelen. Ge riekt het hout als ge het
ziet. Toen hij zo een schilderij zag heeft de Fransman Maurice de Vlaeminck eens
gezegd: ‘Het is gezien met de ogen van een haas.’ Ik ben
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met vader bij Binus op het kamerke geweest waar zijn schildersezel stond. Binus
werkte zeer langzaam. Hij begon in de zomer aan een schilderij en werkte op hetzelfde
tijdstip van de volgende zomer verder!
De Saedeleer hebt u ook nog ontmoet.
Toen hij hier in Latem aan de Leie woonde. Ik ging er met vader op bezoek en De
Saedeleer schonk jenever in eierpotjes want hij had geen glazen.
Hij schilderde toen nogal donker maar glad: een korenveld en de Leie en zo. Ik
ben bij hem ook in Tiegem geweest, toen hij dicht bij de Belvédère woonde. En dan
in Etikhove, na zijn terugkeer uit Engeland. Al de Brusselse schilders kwamen daar
op bezoek. De Saedeleer vertelde dat Claus hem eens gezegd had over een van zijn
doeken: ‘Zo ziet ge de natuur toch niet.’ De Saedeleer had geantwoord: ‘Ik heb nooit
beter naar de natuur gekeken dan nu.’ In Etikhove heeft Tytgat eens het plafond van
een café volledig beschilderd.
Ik vrees dat u niet te stelpen zult zijn als u uit die tijd herinneringen ophaalt.
Ze hadden allemaal iets speciaals. Gustave van de Woestijne kwam als jurylid naar
Astene, vanuit Waregem, waar hij woonde, per huurkoets in lange frak en met bolhoed
op. Gust de Smet aan de andere kant kon men op de kermis zien lopen met een zakje
frieten in de hand. Brusselmans kwam bij ons thuis logeren.
En Permeke?
Permeke had me geschreven om naar een woonst uit te kijken voor hem, liefst een
kamer op een hofstee. Ik vond die in Astene op een groot hof en Permeke heeft daar
kapitale werken ge-
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maakt. O.m. Zwart brood, De papeter en Koeien die uit de stal komen. Maar hij was
niet zo makkelijk te benaderen. Op een dag zagen De Sutter en ik hem met zijn
visgerief naar de Leie toe gaan en wij liepen er achter. Toen we bij hem kwamen
was hij aan het vissen en geen van ons twee durfde hem aanspreken. Permeke rolde
een sigaret maar zei geen woord. Wij zijn dus afgedropen.
Een gebeurtenis in die tijd is het bezoek van Chagall geweest.
Dat was in Afsnee. Al de vrienden van Sélection waren daar te gast bij Gust de Smet
en heel de groep is samen paling gaan eten. Later heb ik Chagall nog bezocht in
Parijs. Toen ik binnenkwam zei hij me: ‘Voilà un oiseau des Flandres.’ Ik heb daar
de Speelman op het dak gezien. Ook Zadkine heb ik bezocht op zijn atelier. Daar
stonden halve bomen en Zadkine probeerde de natuurlijke groei van de bomen te
volgen voor zijn beeld.
We moeten nu uw eigen kunstenaarsleven in periodes indelen. Er zouden er drie zijn:
de eerste gaat van circa 1923 tot 1933.
Het was de tijd van compositie zonder model. Er is een uitzondering, het doek De
schilder. Daarvoor heb ik de spiegel gebruikt.
Haesaerts zegt dat u in die tijd van instinctieve stijl overgaat naar vereenvoudiging
en controle maar wat verder zegt hij ook dat u het handig ingewikkeld maakt.
Ik denk nog altijd dat het moeilijker is te schilderen dan erover te schrijven.
De kleur was in die tijd eenvoudig wit.
Er zijn doeken die zo zijn. Maar de Liggende boerin van 1923 is kleurrijk, het
Moederschap van 1924 is in gouden tonen en zeer
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sterk. De Boerin met varken, ook van 1924, is sterk van toon. Het volume is sterk
geaccentueerd, het imponeert.
In die eerste doeken vullen uw personages het voorplan.
De personages predomineren altijd. Het schilderij is gemaakt voor en om de figuren
en het landschap is een constructie er omheen. Maar hoofdpunt blijft de figuur: een
boer met koe of wat ook. Een zuiver landschap zonder figuren is zeldzaam.
Waarom hecht u zoveel belang aan de figuur?
Omdat de figuur picturaal beter geeft, omdat ze interessant is voor de vormgeving.
In een landschap kunt ge veel loslaten en ge kunt het ook opvullen. Bij mij is alles
constructie: de figuur domineert het landschap maar het geheel moet geëquilibreerd
en geharmonieerd worden. De schilder staat voor een wit doek en moet er een
schilderij van maken.
Is heel die periode met dezelfde karakteristieken te bepalen?
Er is in die periode zelfs een evolutie. Er is af en toe verfijning van de kleur gekomen.
De eerste doeken zijn brutaler en hebben meer volume. Een voorbeeld van die evolutie
is De verloofden van 1926. Derain zei al: ‘Je cache la construction.’ Ook bij mij was
de constructie er: alleen zij die niet konden lezen, zagen het niet.
Van de doeken uit de eerste periode zegt Haesaerts nog dat ze vaak schematisch zijn
en bijna karikaturale omtrekken hebben.
Voor mij is dat niet zo. Dat zijn woorden die de kunstcritici hebben uitgevonden.
*
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Maar wat zegt ook een andere criticus? Urbain van de Voorde heeft aan Hubert
Malfait een monografie gewijd en daarin lezen we: ‘Vaak is de jeugd tot extremen
geneigd en overtuigd dat ze het veel beter zal doen als ze in sommige vormproblemen
nog verder gaat dan haar voorbeelden. Zo komt het dat de jonge Malfait in de aanvang
van zijn loopbaan de deformerende strekkingen van het expressionisme soms nogal
ver heeft doorgedreven en niet altijd de klip van de hier dreigende karikatuur heeft
weten te omzeilen, die zelfs rijpere talenten als Permeke en Gust de Smet meermaals
ternauwernood hebben kunnen vermijden.’ U kent de gegevens, kijkers. Laten we
het markantste werk uit die periode eens bekijken aan de hand van de toelichtingen
van de schilder.
Zondagmiddag, van 1925. De kop is niet vreemd aan de negerkunst. De compositie
en de oppositie van tonen is opvallend.
De gendarmes, van 1926. De paarden zijn wit, de rijkswachters blauw.
Gesprek bij de bareel, van 1926. Het profiel van de boer is tamelijk experimenteel
voor die tijd. De schilder leeft zich picturaal uit in deze uitbeelding van het dorpsleven.
Vrouw met koffiemolen is van 1926, maar schijnt vroeger te zijn geschilderd dan
De verloofden van 1926. Sluit dus aan op het eerste werk.
Het bruidspaar, van 1927, een zo typische Malfait dat er geen andere naam onder
te plaatsen is.
De pastoor, van 1927, is een zo belangrijk personage in het dorp dat hij dominerend
op het voorplan staat met een paar koetjes in de verte.
De schilder, van 1928, uit de periode van toon op toon: het is een gamma van
verschillende witten. In de deuropening staat de schilder een tweede maal afgebeeld,
ruggelings.
*
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Bij deze keuze van de gastheer voegen wij nog een schilderij waarvan Urbain van
de Voorde het volgende zegt: ‘Zo is er daar een ‘vrouwtje in de buurttram’ uit die
jaren twintig, vol gisting en spanningskracht, een doek dat typisch is voor heel een
kant van het expressionisme die men niet mag onderschatten, de humanitaire kant
nl., die misschien meer in de poëzie dan in de beeldende kunst tot uiting is gekomen,
- afgezien dan van de grafiek. Met dat zielig persoontje, dat, in een tijd waar velen
zich breed maakten, zich kennelijk smal maakt in haar hoekje van een coupé derde
klas, vertolkt welsprekend zowel het observatievermogen als het ietwat schuchter
meewarigheidsgevoel van de kunstenaar, die hier op aangrijpende manier een
mensenlot - een noodlot misschien - heeft weten te vertolken met de middelen der
kunst alleen. Want alle tendentie is vreemd aan dit doek. Een compositie van bruin,
geel, groen en zwart, stelde het zich naast de expressionistische vorm, drager van de
emotie, alleen picturale problemen.’
*
Wanneer is dan uw doorbraak gekomen?
Feitelijk werd ik ontdekt door Marlier, De Ridder en Van Hecke op die expositie in
Latem. Van dan af stond ik onder de bescherming van Sélection, en zo was ik in de
groep opgenomen. Ik heb van toen af aan alle exposities in binnen- en buitenland
meegedaan. Marlier en De Ridder schreven artikels over ons en zij hebben ons
bekendgemaakt. Wij waren de vernieuwers en kregen het ordewoord niet te exposeren
in de driejaarlijkse salons.
Als lid van de groep Sélection was u verplicht al uw werken aan hen af te staan.
Welke waren daar de voordelen van?
Wij kregen per doek zoveel per vierkante meter. Dat systeem
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bezorgde ons een vast inkomen zodat we vrij konden werken en geen rekening
moesten houden met de smaak van het publiek. Want in die tijd moest het publiek
van dat soort werk niet hebben. Heel die voorlichting werpt nu nog haar vruchten
af. En dat contract stelde me in staat te leven, plus nog wat mijn vrouw door haar
werk inbracht.
Ook met de Centaure hebt u onder soortgelijke voorwaarden gewerkt.
Tot er met de Centaure een breuk is gekomen. Dat is een moeilijke tijd geweest, want
als onafhankelijk schilder moest ik zelf een nieuw cliënteel maken. Toen konden we
van de kunst helemaal niet leven en heeft mijn vrouw veel muzieklessen moeten
geven om ons boven water te houden. Maar ik heb ook dan geen concessies moeten
doen.
U trouwde in 1927 met de pianiste Solange de Gryse. Wat bracht u samen? De muziek
of de schilderkunst?
Eerder de schilderkunst dan de muziek. Mijn vrouw heeft in haar jeugd ook wat
geschilderd.
*
Mevrouw Malfait, waar hebt u muziek gestudeerd?
Aan het conservatorium te Gent: piano, orgel, harmonie en fuga. In het begin van
mijn loopbaan heb ik veel privélessen gegeven maar stilaan werd de piano in de
huiskamer verdrongen door de radio. Ik ben dan lerares geworden aan het atheneum
in Deinze.
Houdt uw man van muziek?
Ja, maar uitsluitend van goede muziek. Wij woonden verschil-
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lende concerten bij in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, o.a. een
Stravinsky-concert en een Prokofjef-pianorecital, telkens met medewerking van de
auteurs zelf.
Houdt u van zijn schilderwerk?
Zou ik nu nee kunnen zeggen? Ik hou van alle goede schilderkunst.
Er zijn toch zeker werken die u liever ziet dan andere.
Vanzelfsprekend, en de werken die hij het liefst ziet, zie ook ik het liefst!
Dan moet ik toch de duimschroeven aanzetten. U moet vertrekken naar een eiland
en u mag maar één schilderij meenemen! Wat zal het zijn?
Vrouw met geit!
Heeft uw man ooit uw portret geschilderd?
Ja, vooral in de eerste expressionistische periode.
Een traditionele vraag die toch altijd delicaat blijft: is het gemakkelijk de vrouw van
een kunstenaar te zijn?
Eerlijk gezegd, niet altijd. Kunstenaars zijn altijd een beetje grillig.
U volgt het werk van uw man?
Ja, ik volg het reeds vanaf het begin.
Welke zijn de meest typische karaktertrekken van uw man?
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Dezelfde als die van zijn werk met als dominanten de soberheid en de eerlijkheid.
Hebben de kinderen iets van de artistieke begaafdheid van de ouders gekregen?
Paul is violist, Marc is fotograaf en onze dochter heeft literaire aanleg.
Wat is het mooiste dat u van het leven nog verwacht?
Rust! Wij leveren dit jaar onze laatste grote inspanning: de retrospectieve
tentoonstelling in Oostende.
*
In de eetkamer, die een deel is van de leefkamer, staan twee beelden: een Zittende
vrouw in brons door Georges Grard en een Badend meisje door Sarteel.
Er zijn natuurlijk ook schilderijen of liever pastels: een Zittende vrouw door Jules
de Sutter en een Vrouwenfiguur door Rik Wouters.
Van de gastheer zelf hangt er, boven een achttiende-eeuwse koffer die uit het
Zwarte Woud komt, een mooie boerderij.
*
We komen nu aan uw tweede periode. Die begint in de jaren drie, vierendertig. Er
komt een vertederde ontroering in uw werk, u wordt sentimenteler. Het is de periode
van het animisme.
Die verandering hing in de lucht. Animisme is een woord dat Haesaerts heeft
uitgevonden maar ik vind het minder gelukkig. In Frankrijk noemen ze dat
neo-humanisme en dat vind ik veel
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beter. De doeken zijn niet meer zo hevig, de hoekigheid valt weg, alles wordt inniger:
in feite komt de menselijkheid op de voorgrond. Als u het verschil duidelijk wil zien
moet u het portret van mijn dochter uit 1936 plaatsen naast dat van De verloofden.
Bij het portret van mijn dochter is de toon van het vlees gerespecteerd. Bij De
verloofden is het gezicht van de man in gele toon en de vrouw heeft een grijs gezicht.
Het portret van mijn dochter is niet meer gedeformeerd, het is menselijker, meer
gevoelig, sentimenteler als u wil. Feitelijk gaat het naar een gevoelig realisme, naar
het leven van de natuur.
U houdt veel van dat portret van uw dochter.
Het is een sterk voorbeeld van de worsteling die een kunstenaar soms moet doormaken
om te komen tot wat hij wil bereiken. Mijn dochterke heeft voor dat doek van 4 uur
's namiddags tot 2 uur 's nachts in de keuken geposeerd. Om middernacht bestond
het doek nog niet, ik voelde dat ik het niet had en als ik toen had opgehouden, had
het werk niet bestaan. In zo een werk gaat het niet alleen om het figuurtje, er moet
een volledige eenheid zijn. Vele critici kunnen daar niet bij omdat ze met een parti-pris
tegenover een schilderij staan en ze spelen dan het ene doek tegen het andere uit.
Het is dus in elk geval veel zachter werk dan vroeger.
Als u wil zachter en in elk geval liever. Evenepoel heeft dingen geschilderd die niet
sterker zijn dan dat. Zie ook naar het werk van Albert van Dyck uit die periode. Hij
was een goede vriend en kwam hier vaak aan huis. Hij was een heel eerlijke en goede
schilder, die streng was voor de anderen maar ook heel streng was voor zichzelf. Hij
zou niet vlug gezegd hebben dat iets goed was.
Wat denkt u van zijn werk?
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Hij is een goed schilder en daarmee is alles gezegd. Voor mij mag een schilder doen
wat hij wil, maar het moet goed zijn. Ik ken maar twee soorten werk: goed en slecht.
*
Zullen we toch even nakijken welke bepaling de officiële theoretici geven van het
animisme? Animisme is de naam gegeven aan de richting, uitgaande van een groep
Vlaamse schilders, als reactie op de door hen als buitensporig aangevoelde evolutie
van het expressionisme. In hun werk was, naast het verlangen naar het normale, het
menselijk gevoelige en begrijpelijke in opvatting en vorm primair. Tot de animisten
kunnen o.a. worden gerekend: War van Overstraeten, Albert Dasnoy, Albert van
Dyck, Jozef Vinck, Marcel Stobbaerts, Jacques Maes en Louis van Lint.
Urbain van de Voorde noemt het animisme intimisme. Over de tweede periode
van Hubert Malfait schrijft hij: ‘Voldoet hem ook minder zijn expressionistische
vormentaal en komt hij onder de indruk der intimisten? Dezen zijn schier allen
schilders van zijn generatie die buiten het expressionisme sensu stricto waren blijven
werken en aan de vooravond van de tweede wereldoorlog met hun meer realistische
formule de aandacht op zich hadden weten te vestigen. Naar de leeftijd stonden een
War van Overstraeten, een Albert van Dyck, een Vinck e.a. dichter bij Malfait dan
Permeke en Gust de Smet. Maar innerlijke verwantschap en ongetwijfeld ook het
artistiek klimaat waarin hij opgegegroeid is - Latem is ten slotte de bakermat van het
expressio-nisme in ons land - leggen ook hun gewicht in de schaal en weldra bleek
dat Malfait zich in het intimisme niet thuis voelde. Al dateren enkele knappe
schilderijen uit die tijd, de gevoelvolle en verfijnde, maar nogal bescheiden manier
der intimisten weerstreefde zijn kloeke, bonkige natuur. Maar zeker heeft zijn korte
trip door de rustige wereld der intimisten hem iets geleerd, nl. zijn vormexpressie
van haar wilde haren te ontdoen, iets
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waaraan hij zich in de jaren tussen de twee oorlogen niet bijster gelegen had laten
liggen.’
Ja, dat staat er zo: niet bijster gelegen had laten liggen. Zullen we maar weer naar
het feitenmateriaal gaan en - met al wat we nu weten - de doeken uit de tweede
periode bekijken?
Boerin, meisje en geit, van 1937. Het is een voorbeeld van de overgang van
expressionisme naar het zogenaamde animisme - of neo-humanisme - of intimisme.
De boerin vertoont duidelijk expressionistische toetsen, het meisje duidelijk
animistische.
Meisje met hoed, van 1940, vriendelijk, lief, gevoelig.
Meisjeskop, van 1941, is eerder sterk en eigenlijk al een voorbode van de derde
periode.
Op weg naar huis, van 1942, is wel het duidelijkste voorbeeld van Malfaits
gevoelige kunst uit de tweede periode. De gevoeligheid dreigt gevoelerigheid te
worden.
Het atelier in dit kunstenaarshuis ligt op de eerste verdieping met het raam dat
uitziet op het noorden.
Op de ezel staat nog een aangezet schilderij met harkers en verder nog een ander
dat bijna is afgewerkt.
Er is in dit ruime vertrek weinig dat de aandacht afleidt: boven een oude commode
een pijpenrek met pijpen die buiten gebruik zijn.
Boven op een oude kast een verzameling potten - al wat nodig is om een stilleven
te stofferen.
In een hoek dan nog het alaam van de boer: de pik met haak en de dorsvlegel. Nog
een ander typisch stuk is deze kap van een boerin die op het land werkt.
*
Komt dan na 1945 uw derde en voorzeker grootste periode.
Het is in feite de synthese van de twee voorgaande periodes. Men heeft deze derde
periode het realistisch expressionisme genoemd en ik vind die bepaling niet slecht.
Een schilderij wordt nu
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volledig synthese, alle anekdoten vallen weg.
Iemand heeft gezegd dat deze periode de synthese zou zijn van uw kunde van het
abstracte en die van het concrete. Heeft het abstracte u ooit aangetrokken?
Nee. Ik heb de steun van de natuur nodig. Is de natuur er niet, dan is mijn schilderij
niet goed. Voor anderen kan dat wel zijn maar ik fantaseer niet. Trouwens, een
schilderij is altijd abstract. Als ik soms zou doordrijven, zou een doek abstract kunnen
worden. Maar ik hou vast aan de realiteit. Een duidelijk voorbeeld is mijn
Sneeuwlandschap van 1963. Ik heb de werkelijkheid rondom mij altijd nodig gehad,
niet om ze te copiëren of slaafs uit te beelden maar als bron van inspiratie en dat
zowel voor de vorm als voor de sfeer. Wat men de inhoud noemt van een schilderij,
dat dus wat voorgesteld wordt, vind ik zeer belangrijk. Een paard schilderen is niet
hetzelfde als een geit schilderen!
Van paarden gesproken. Vanaf 1957 schildert u ruiters, die ook sterk onder de invloed
van het expressionisme staan.
Ik heb eigenlijk altijd paarden geschilderd maar dat waren dan boerenpaarden en
koerspaarden van de kleine koersvelden. Sinds ik hier woon schilder ik rijpaarden,
zoals ik ze hier in de dreef geregeld zie voorbijkomen. Een ruiter op een paard heeft
uit zichzelf een perfecte stijl. Ge hebt het zo maar op doek te zetten!
U hebt opvallend veel geiten geschilderd en zeiden of nooit een schaap.
Een geit is veel pittiger dan een schaap, dan een schaap met vacht tenminste. In een
geschoren schaap zit nog lijn!
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Portretten hebt u wel gemaakt.
Maar toch niet veel. Ik voel niets voor werk op bestelling. Om het portret van mijn
dochter of van Christine of Hilda te schilderen was ik volledig vrij. Maar toch, ik
schilder niet graag portretten. De eerste vereiste van een goed portret is dat het goed
geschilderd moet zijn. En dan is het altijd interpretatie.
En stillevens?
Niet veel. Ik schilder dat zo graag als iets anders en ik weet niet waarom ik dat niet
méér gedaan heb. Een goed voorbeeld is De snoek, een groene snoek in een harmonie
van geel en goud. Een ander goed stilleven is nog dat met een makreel.
Op uw expositie in Oostende hangen ook tekeningen.
Ik heb altijd zeer veel getekend. Ik heb vaak achter de boeren op het land gelopen
om ze in tekening te zetten. Die kleine tekeningen heb ik dan groter gemaakt en veel
ervan heb ik altijd in mijn schilderijen gebruikt. Tekenen is voor een schilder een
nodige oefening.
U woont in Sint-Martens-Latem aan de Leie. Maar de Leie hebt u nooit geschilderd.
Nee, ik kan die niet schilderen. Ik zie ze graag maar voor mij mist ze iets picturaals.
Ik heb ze bijna nooit geschilderd.
*
Er zijn dan de doeken uit de derde periode. Laten we eerst nog even nagaan hoe
Urbain van de Voorde ze karakteriseert: ‘De verandering die men niettemin seffens
kon vaststellen, bleek hierop neer te komen dat hij een synthese had weten te verwe-
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zenlijken tussen zijn expressionisme en zijn intimisme, in die zin dat dit laatste hem
tot een bezonkener vorm van het eerste bleek te hebben gebracht. Men kan zeggen
dat de schilder daarmee zijn definitieve weg heeft gevonden. Niet in de verhevigde
deformaties van zijn eerste periode lag voor hem het artistieke heil, maar integendeel
in minder felle formele vertolkingen, in zulke die, het natuurbeeld vereenvoudigend,
het niet dan lichtelijk vervormen.’
En wat verder heet het: ‘Maar dank zij die a.h.w. organische ontwikkeling behoren
Hubert Malfaits recente schilderijen tot de merkwaardigste, die tegenwoordig
voortgebracht worden.’
En dan de doeken:
Christine, uit 1959, een meisjesfiguur, een doek waarop een artistiek kenner als
Léon de Smet verliefd was.
De was, van 1962, heeft weer de overwegende expressionistische toets. Het thema
staat weer dichter bij het leven dan bij de schilderijen uit de vorige periode.
Boer met koe, uit 1963.
Oogst met twee figuren, uit 1964.
Uitstap, eveneens van 1964. Commentaar van Urbain van de Voorde: ‘Elders is
het, bespannen met een mostaardbruin paard, een gele kar, waarin boer en boerin op
hun zondags uitgedost. De achtergrond is ingenomen door een dorp met kerktoren
en klaar omlijnde huizen tegen diepblauwe lucht. Hierin herkent men motieven eigen
aan Permeke en Gustaaf de Smet, anders te pas gebracht maar steeds getuigend van
de onverbreekbare verwantschap die alle schilders van de “Latemse” groep der
Vlaamse expressionisten opleveren. Dat zijn de elementen waaraan een schilderij
zijn waarde dankt, meer dan aan de richting waartoe het behoort of aan het onderwerp
dat het behandelt.’
De oogst, van 1965, met figuren die overheersen en sterker zijn dan het landschap.
De aardappelrooiers, ook van 1965, waarde natuurlijke kleur de sterkte aan geeft.
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U bent de jongste van de Latemse school. Ziet u opvolgers?
Nee. Er komen hier jonge schilders wonen om in de aureool te leven. Latem is een
aantrekkingspunt maar het is niet omdat ge er woont dat ge een goed schilder zijt.
Wie waren uw beste vrienden?
Ik heb niets anders dan vrienden gehad. Een goede vriend is Richard Minne geweest.
Ik lees hem het liefst van alle schrijvers. Hij was een eerlijk mens. Hij was niet zoveel
van zeggen maar hij kon het raak zeggen.
Wat is de grootste kwaliteit van een mens?
Eerlijkheid.
En van een schilder?
Eerlijkheid, maar hij moet kunnen schilderen!
Uitzending: 22 augustus 1968.
Hubert Malfait overleed te Sint-Martens-Latem op 15 September 1971.
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Pol Jacquemyns
Huize ‘Karekiet’ Welvaartstraat 53, 2530 Boechout
U hebt mij ooit eens getelefoneerd om mij een mysterieuze vraag te stellen. U vroeg
wie in de oudheid de man was die de staart van zijn prachtige en dure bond afhakte.
Ik ken het antwoord nog. Het was Alcibiades die voor die hond 7.000 drachmen had
betaald. Heel de stad Athene sprak van die mooie hond en om er nog meer van te
doen spreken, hakte Alcibiades hem de staart af. Als uitleg voor deze daad voerde
hij aan dat, zolang de Atheners over deze gebeurtenis zouden praten, ze geen kwaad
over hem zouden vertellen. Men haalt die gebeurtenis aan om een daad te
karakteriseren, die alleen tot doel heeft over iemand te doen spreken.
Waarom wou u dat zo precies weten? Was dat uit liefde of interesse voor de antieke
wereld?
Nee. Het is veel eenvoudiger. Een collega had in een stukje voor de krant een
voetballer vergeleken met Alcibiades. Ik moest dat
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verbeteren en wilde precies weten hoe de vork in de steel zat. Dat heeft nu wel te
maken met mijn betrachting om in sportproza interessante dingen te vertellen, die
ook de mensen met cultuur zouden kunnen interesseren. De sporttaal is vrij armelijk
en banaal en ik heb altijd getracht die wat op een hoger niveau te trekken. Daarom
heb ik altijd veel gelezen en als ik op iets stoot dat goed gedraaid of geformuleerd
is, dan teken ik het op, want onthouden doe ik zulke dingen anders toch niet. Wat
zegt ge van deze zin bv.: ‘Wij hebben de tweederde van de Australische bevolking
uitgemoord om aan het resterend derde broeksknopen te kunnen verkopen’?
Sport en cultuur gaan dus goed samen.
Zij kunnen uitstekend samengaan. Dat wordt trouwens toch duidelijk bewezen door
het grote aantal intellectuelen dat naar de sportontmoetingen gaat. Albert Westerlinck
vertelde me onlangs nog dat hij bijna elke zondag met gouverneur Roppe naar een
voetbalmatch gaat kijken.
Minder goed is dat er bij de sportlieden velen zijn die alleen interesse hebben voor
de sport. Maar dat is dan ook weer zo voor vele supporters en kijkers. Als ze de krant
in handen krijgen zoeken ze direct naar de sportbladzijde en als ze die gelezen hebben
is het gedaan. Die eenzijdige belangstelling is betreurenswaardig. Als ik de krant
krijg, begin ik die op de eerste bladzijde te lezen.
*
Boechout kan men op meer dan een manier bereiken, maar volgens Pol Jacquemyns
is het best in Mortsel de prachtig met bomen getekende weg naar Lier op te rijden.
Voor de overweg rechtsin, dan nog eens rechts en nog eens rechts en zo bereikt
men de nieuwe tuinwijk waar Pol Jacquemyns onder een strooien dak woont, in een
landhuis dat ‘Kare-
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kiet’ heet. Achteraan in de tuin is de garage en daarboven het bekende duivenhok,
waar de gastheer vaak verwijlt en zuivere vreugden kent.
*
Ik mag u wel een authentieke Brusselaar noemen.
Ik zou eerder zeggen een halve want ik ben in Drogenbos op 10 km van Brussel
geboren en ons dialect was ook half Brussels. Maar ik ben in hart en nieren altijd
Brabander gebleven, ook al ben ik er nu al twintig jaar weg.
U gaat er dus trots op Brabander te zijn.
Dat zal wel. Wij, Brabanders, hebben altijd op de voorposten gestaan daar in de
bedreigde randgemeenten en ik ga er trots op dat ik in die strijd mijn mannetje gestaan
heb.
Drogenbos is nu toch bijna een stuk van Brussel.
Maar wij geven het niet prijs. Drogenbos is uiterlijk wel verfranst en de tweetaligheid
is er officieel toegelaten. Ik ken herbergiers die geen woord Frans kennen, maar die
in het Frans reclame maken. ‘Met Frans komt ge overal’ zeggen ze dan. Ik antwoord
daarop: ‘Tot in Brussel en verder niet!’
In mijn jeugd was er in Drogenbos geen mens die Frans kende of sprak. Alleen
op het kasteel werd Frans gesproken omdat de kasteelvrouw een Française was.
Drogenbos was toen een kleine gemeente.
Er waren toen 1.600 inwoners, nu zijn er 6.000. Niet zo bekend is dat Drogenbos de
rijkste gemeente van Brabant is omdat er tien of twaalf fabrieken gevestigd zijn. De
inwoners betalen daar
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geen belasting voor het ophalen van het huisvuil bv. en ook niet op de duiven!
Drogenbos heeft iets van Italië, wat de vorm betreft dan. Op kaart ziet de gemeente
er ook uit als een laars.
Van Beersel tot Anderlecht is ze zeven kilometer lang maar op sommige plaatsen
is het grondgebied maar 500 m breed. De vader van Piet Theys, de sportjournalist,
heeft over Drogenbos een monografie geschreven.
In mijn jeugd was Drogenbos een landelijke gemeente waar vooral ‘berkoezen’
woonden, dat is wat men in het Frans ‘maraîchers’ noemt en in het Nederlands
warmoezeniers, groentekwekers dus. Deze ‘berkoezen’ verkochten op de markt in
Brussel groenten en kaas. De kaas kwam uit Halle maar Drogenbos had de specialiteit
die kaas op een bijzondere manier rijp te maken.
We hebben nog niet vermeld dat u op 30 november 1896 werd geboren.
Op de dag van Sint-Andries en die naam doet mij altijd aan sigaren denken! Ge weet
dat erop 30 november heel wat illustere personages zijn geboren: Winston Churchill,
Mark Twain en hier bij ons Frans Vonck, de latere leider van de Vonckisten in de
Brabantse Omwenteling. Ook Richard Minne werd op die dag geboren. Ik ben dus
in goed gezelschap.
Wie waren uw ouders?
Mijn moeder was wat Teirlinck in zijn Gevecht met de Engel een ‘perrette’ noemt.
Een ‘perrette’ was iemand die de kaas droog binnenkreeg, hem drie maanden bewerkte
en hem dan naar Brussel ging verkopen. Dat was de toen bekende Brusselse kaas,
die men in de volksmond ‘harde kaas’ noemde en die nu door de grote kazen bijna
volledig van de markt is geconcurreerd. Mijn moeder was een echte specialiste in
het vak en
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heeft er veel geld mee verdiend. Als mijn vader wat meer oppassend geweest was,
had ze zeker fortuin gemaakt.
Uw ouders waren dus ook echte Brabanders
Mijn moeder was van Halle en de jongste in een gezin van negen kinderen. Haar
vader stierf aan de cholera toen ze elf jaar was en zo werd ze meid, eerst in Brussel,
dan in Drogenbos. Mijn vader was van Drogenbos en had een boerderij. Toen mijn
moeder met hem trouwde, dacht ze een rijk huwelijk te doen maar alras bleek dat
vader tot over zijn oren in de schuld zat. Mijn moeder, die wel niet geleerd was, wist
echter van aanpakken. Ze zette vlak bij de kerk een winkel op, die een kleine
supermarkt was, en later kwam daar nog een herberg bij. We waren thuis met zes
kinderen en we hebben allemaal pensionaat gedaan. Ik was de jongste. Een van mijn
zusters is non geworden.
U spreekt meer over uw moeder dan over uw vader.
Moeder was ook de drijfkracht in het gezin en heeft in haar leven onwaarschijnlijk
hard gewerkt. Ze stond om 12 uur 's nachts op, laadde samen met vader de kar vol
groenten en kaas en vertrok dan rond één uur alleen naar Schaarbeek, waar er winter
en zomer markt was in openlucht. Als de markt rond 13 uur gedaan was, ging ze bij
verschillende leveranciers de meest diverse waren ophalen, die ze nodig had voor
haar winkel: specerijen evengoed als ijzerwaren of textiel. Het was bij ons een winkel
zoals je die beschreven vindt bij Knut Hamsun: je kon er zowel spijkers vinden als
gerookt vlees! De zondag was het voor moeder nog zwaarder: ze stond in de herberg
tot 12 uur 's nachts, probeerde dan de laatste klanten buiten te werken en begon
daarna, zonder te gaan slapen, aan de dagtaak. Vader was een brave man, maar hij
was geen werker. Ik heb gelukkig meer het karakter van moeder.
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U hebt dan humaniora gedaan in drie scholen.
Toen het Sint-Pieterscollege in Ukkel werd opgericht, kwamen de leraars in de
omgeving leerlingen ronselen en zo gingen heel wat jongens van Drogenbos,
waaronder Felix de Boeck en ik, naar Ukkel om er de zesde Latijnse te beginnen.
Mijn moeder vond evenwel dat ik te veel op straat liep en na de zesde zette ze mij
in 't pensionaat van het klein semmarie in Mechelen. Ik ging er feitelijk graag naar
toe, maar na 14 dagen had ik er al spijt van. We mochten maar één keer per trimester
naar huis en er was geen gelegenheid om voetbal te zien. Om terug thuis te geraken
wendde ik voor dat ik ingenieur wilde worden en daarom een wetenschappelijke
voorbereiding moest krijgen. Zo werd ik naar Saint-Louis hier in Brussel gezonden,
waar ik de Latijns-Griekse humaniora dan ook voltooide. Dat was in 1914.
Een overbodige vraag: dat was allemaal in het Frans.
Ukkel was Frans en ook Mechelen was Frans, dat wil zeggen dat alle lessen in het
Frans werden gegeven, maar de leerlingen waren in meerderheid flamingant. We
hadden daar trouwens een eigen blad dat De keikop heette. Ik moet zeggen dat ik in
Mechelen mijn echte vorming heb gekregen. Saint-Louis was daarentegen een
compleet franskiljonse boel. De directeur stond daar 's morgens aan de poort van de
school om de leerlingen te controleren: de franskiljonse leerlingen mochten alle
soorten tricolore strikjes of speldjes met Jeanne d'Arc dragen, maar toen ik er
aankwam met een zwart-gele das, trok de directeur die in het publiek af.
Hoe was u zo vlaamsgezind geworden?
Door de studentenbond natuurlijk, die we in de colleges hadden leren kennen. Felix
de Boeck, zijn broer Marcel, Hendrik Baeyens, de latere componist, en ik hadden
trouwens in
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Ruisbroek onze eigen studentenbond opgericht. Onze ouders wisten niet eens dat de
Vlaamse Beweging bestond en als wij zongen ‘Wij eisen een Vlaamse hogeschool’,
dan wisten zij niet waarover het ging. Ik herinner me nog dat in 1910 de toen 24-jarige
Staf de Clercq, de latere leider van het V.N.V., in ons dorp kwam spreken. Hij had
het over alle soorten schandalen en hekelde scherp bepaalde toestanden. Hij zei bv.:
de dokters in de ziekenhuizen kennen geen Vlaams. Is dat niet schandalig? Wij
brulden dan als één man: ja! Ik had vader mee naar die vergadering gekregen en die
begreep niet wat er gebeurde. Zwijg toch, zei hij tegen ons, die man spreekt goed,
laat hem spreken. Dat was de tijd van het romantisch flamingantisme!
Bestond er op uw dorp eigenlijk wat men noemt enig cultuurleven?
Wel, daar zorgden we zelf al vroeg voor. Toen we 12-13 jaar waren schreven we al
zelf stukjes, die we opvoerden in de schuur van Felix de Boeck. Onze ouders werden
daarop uitgenodigd maar moesten er entree voor betalen en met dat geld maakten
wij dan uitstapjes naar Villers-la-Ville en Waterloo. In ons dorp organiseerden de
fanfare en de koorvereniging elk jaar ook wat werd genoemd een concert en daar
werden dan telkens een kort drama en een blijspelletje opgevoerd, waarvoor een
beroep werd gedaan op de medewerking van de studenten. Ik kreeg altijd de rollen
van jeune premier en Felix de Boeck was de grote komiek van het gezelschap. Van
als hij opkwam moesten de mensen al lachen met zijn formidabele mimiek. Later,
onder de oorlog, speelde ook Jan Boon bij ons mee.
Is er feitelijk in uw vormingsjaren iemand die een sterke invloed op u heeft gehad?
Jawel, en dan nog wel iemand die al dood was, hoe eigenaardig dat ook kan klinken.
Een legendarische figuur in onze streek was
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pastoor Davidts en bij elke gelegenheid werd over hem gesproken, of dit of dat
voorval van hem verteld. Hi|j was zowat te vergelijken met de bekende Westvlaamse
onderpastoor Van Haecke. Toen ik over hem hoorde spreken was hij al 30 jaar dood
maar zijn leven, zijn gezegden, zijn grappen, ook zijn idealisme spraken me zo aan,
dat ik al vroeg alles opzocht wat over hem te vinden was.
Hij was in 1808 in Leuven geboren, was een tijd onderpastoor geweest in Waver
en was in 1852 pastoor geworden in Drogenbos waar hij zich onmiddellijk volledig
had aangepast. Hij was zo vrijgevig dat hij alles weggaf wat hij bezat en maar één
tot op de draad versleten toog bezat. Hij had geen meid maar wel een sukkel van een
oude knecht, die Martinus heette.
Zijn preken waren berucht en beroemd in de streek en als hij in de mis 's zondags
meedeelde dat hij in het lof 's namiddags eens extra zou preken, dan werd dat
onmiddellijk verder verteld en 's namiddags kwamen dan hele drommen mensen uit
de naburige dorpen om die preek niet te missen. Pastoor Davidts nam geen blad voor
de mond en in een zeer beeldende en scherpe taal hekelde hij al wat hem dwars zat:
de hogere instanties, de vrijmetselaars, de franskiljons, de knoeiers met de spelling
(ook toen al!), de katholieke burgemeester die een franstalig liberaal blad las, de
Franse opschriften op de grafstenen en noem nu maar verder op. Als de preek te lang
duurde moest Martinus aan zijn toog komen trekken. Soms brak de pastoor zijn preek
dan af, maar het gebeurde ook dat hij tot Martinus zei: ‘Achteruit, Martinus, alle
katten zijn nog niet gegeseld.’
Denk nu maar niet dat hij een dorpspastoorke was van tweede klas: hij was
schrijver, dichter, polemist, groot bewonderaar van de gotiek en kunstkenner, criticus
en flamingant uit één stuk. Zijn reputatie als kanselredenaar was zo groot, dat hij
eens werd uitgenodigd om de vastenpreken in Sint-Goedele te houden. Na de eerste
preek hebben ze hem niet meer teruggevraagd!
Deze Davidts heeft voorzeker op mijn vorming een grote invloed gehad. Als ge
eens in Drogenbos komt moet ge het
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gemeentehuis eens binnenlopen, dan kunt ge daar het portret zien dat Felix de Boeck
aan de hand van een oude vergeelde foto van Michel Davidts gemaakt heeft. Om u
een idee te geven hoe de man was, lees ik u zijn grafschrift dat hij zelf op rijm had
gezet:
‘Hier ligt Michiel in 't graf
zijn rolleke is af.
Hij heeft in 't werkzaam leven
gesticht,
gedicht,
geschreven.
Nu is Michiel van Loven
daarboven
aan God gaan rekening geven.
Al lachend kroop hij in zijn graf,
terwijl hij elk zijn zegen gaf.’

Ik zou bijna durven zeggen dat er iets van pastoor Davidts in Pol jacquemyns zit! Kwam dan de eerste wereldoorlog, die de levensrichting van bijna al de mensen van
uw generatie sterk heeft beïnvloed. Wat gebeurde er met u?
Ik was toen dus net klaar met de humaniora en de universiteiten waren gesloten. De
pastoor van het dorp, die zonder onderwijzer zat, vroeg mij hem voor veertien dagen
uit de nood te helpen. Ik ging op het voorstel in met het gevolg dat ik drie jaar
onderwijzer ben gebleven. Dat was trouwens geen sinecuurtje: ik had 43 leerlingen,
het eerste en tweede jaar samen, en ik verdiende drie frank per dag; maar als er een
dag vakantie was, viel ook mijn drie frank weg.
In 1917 kreeg de pastoor dan toch een gediplomeerde onderwijzer. Ik wilde toen
feitelijk naar de vervlaamste hogeschool in Gent maar mijn ouders verboden het mij.
Ik ben dan klerk geworden in een Vlaams ministerie, dat met de bestuurlijke
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scheiding in Brussel was opgericht. Wij gingen daar naartoe, niet om geld te
verdienen, maar omdat we meenden dat het onze plicht was. Met mij was daar o.m.
de broer van Felix de Boeck; Felix niet, die bleef thuis om te schilderen. Met de
Vlaamse studenten van de streek hadden we toen ook de Groeningerwacht opgericht,
een bond die geregeld vergaderingen belegde en veel moties aannam. Maar die
activiteit stond wel in het teken van het activisme.
U hebt na de oorlog dan wel last gehad.
Ik ben natuurlijk de bak ingegaan en heb drie maanden gezeten. Ik werd eerst
veroordeeld en dan vrijgesproken. Feitelijk profiteerde ik van het geval van Marcel
de Boeck, die ziek werd in de gevangenis en daarom werd vrijgesproken. Daar mijn
geval identiek was, lieten ze mij ook vrij.
Zaten daar in de gevangenis nog andere bekende mensen?
Lode Craeybeckx was er ook, August Borms en een korte tijd dan ook Jan Boon.
U hebt daarna toch nog militaire dienst mogen of moeten doen.
Moeten. Dat waren in die tijd eigenaardige situaties. Vandaag was je staatsgevaarlijk
en vier maanden later was je een verdediger van het vaderland. Ik heb die militaire
dienst gedaan hier in Schaarbeek op het Daillyplein bij het 1e karabiniers, waar ook
Raymond Herreman soldaat was. Ik ben dan nog een tijd in Beverlo geweest, waar
heel wat jonge intellectuelen toen hun dienst deden, o.m. Urbain van de Voorde.
Toen ik afzwaaide kwam Wies Moens in onze kazerne aan om soldaat te worden.
Moens had toen al zijn Celbrieven geschreven en kwam geregeld op bezoek bij Felix
de Boeck.
*
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De vriendschap met en van Felix de Boeck is in dit huis in de schilderijen merkbaar.
Dit is een zelfportret van de schilder nu twintig jaar geleden, dat is een portret van
Pol Jacquemyns door Felix de Boeck dertig jaar geleden en zo zag Felix de Boeck
Dirk, de jongste van de drie zonen, toen die derden maanden was.
Deze ets stelt de IJzer voor en is van Pol Crabs. Deze Rodenbach met blauwvoet
is een geschenk van de voetbalclub S.K. Roeselare.
In de hoek van de kamer staat een mini-televisietoestel, met daarop de ironische
lach van een Reinaart in hout. Op deze foto staat Pol Jacquemyns met zijn vrouw en
het door de studenten gestolen beeld van Uilenspiegel.
Op de schouw dan nog deze foto: prins Albert die aan de 65-jarige Pol Jacquemyns
vraagt hoe oud hij is.
*
Na de oorlog moest u dan op de een of andere manier uw brood verdienen. Wat hebt
u gedaan?
Examen, ditmaal voor het Belgisch ministerie van Financiën en ik ben klerk-opsteller
geworden. Dan is toch het belangrijkste keerpunt in mijn leven gekomen. In het
Pershuis in Brussel begon men cursussen te geven voor journalisten en ik ben daar
naartoe gegaan. Dat gebeurde op zaterdagnamiddag en zondagmorgen, met het gevolg
dat ik van heel de week alleen de zondagnamiddag vrij had. Ik was dan trouwens 20
moe dat ik sliep. Toen was alles daar nog in het Frans, nu bestaan er twee secties.
De meest bekende professor was daar Hymans, die l'Histoire parlementaire doceerde.
Na drie jaar heb ik daar mijn diploma behaald.
En u kon van richting veranderen.
O nee. Ik heb mijn diploma in de la gestoken waar het nu nog
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ligt. Nooit heeft iemand mij naar dat diploma gevraagd en ik veronderstel dat geen
mens weet dat ik de eerste gediplomeerde Belgische journalist ben. Het was wel mijn
bedoeling uit dat ministerie weg te raken, maar dat is pas gelukt in 1929, daar waar
ik al in 1924 mijn diploma had behaald.
Wat deed u in die jaren dan buiten uw gewone werk, want ik kan me niet voorstellen
dat u maar alleen op kantoor hebt gezeten?
Toen ik 25 jaar was, dat was dus in 1921, was ik voorzitter van de toneelvereniging
en van de duivenbond in Drogenbos, waarschijnlijk wel de jongste voorzitter van
het land. Met die toneelmaatschappij, zoals dat heette, hebben we goed werk verricht.
Wij hebben bv. in het oud kasteel van Beersel opvoeringen bezorgd van De
buskenblazer en van Een cluyte van Player-water.
Daarnaast moesten we ook ander werk spelen om geld in 't laatje te krijgen, want
met serieus werk kunt ge geen kring rechthouden. 1k heb dan de tekst geschreven
van een soort operette met als titel Drogenbos zingt en drinkt. Ik geloof dat we die
wel tien keer hebben opgevoerd. Felix de Boeck had er maskers voor gemaakt en
Albert Daenens had het geheel als regisseur gemonteerd. Het laatste toneel was een
parodie op het bekende stuk van Herman Teirlinck De man zonder lijf. Ge herinnert
u misschien dat op een bepaald ogenblik in dat stuk een chirurg aan de zieke een
inspuiting geeft en dan op zeer geaffecteerde toon vraagt: ‘Doet dat pijn?’ Waarop
de zieke antwoordt: ‘Nee, maar het verveelt me.’ In onze versie werd de man
geopereerd en terwijl de dokter bezig was, werd achter het toneel met een zaag over
ijzer gekrast, wat een vreselijk geluid geeft. In ons stuk vroeg dan de dokter: ‘Doet
het zeer, jong?’ Waarop de patient dan in 't Brussels antwoordde; ‘Nee, maar ik kan
het kraschen van die zaag niet verdragen.’ Teirlinck, die dat achteraf heeft vernomen,
was er helemaal niet
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mee gediend en hij heeft het ons lang kwalijk genomen dat we zijn stuk belachelijk
hadden willen maken!
De naam van schilder Felix de Boeck is nu al meer dan eens in 't gesprek gevallen.
U kent hem dus zeer lang.
Van in de gemeenteschool al. Ik heb hem zien beginnen te schilderen. Hij had wegens
ziekte een trimester thuis moeten blijven en was uit verveling beginnen te tekenen.
Ik heb intuïtief in zijn talent geloofd.
Als u nu een karakteristiek van hem zou moeten geven, wat zou u zeggen?
Ik heb duizenden mensen gekend maar ik kan mij geen betere menselijke betrekking
met iemand voorstellen dan met Felix. Ik ben bij Felix op bezoek geweest met de
meest diverse mensen, met arbeiders evengoed als met ministers, en als ze
buitenkwamen zeiden ze allemaal hetzelfde: wat een sclioon figuur! Zijn boerderij
is trouwens altijd een intellectueel en artistiek trefpunt geweest, want wie zijn daar
niet allemaal vaste bezoekers geweest: Wies Moens, Charles Plisnier, Jan Boon, de
dichter Bourgeois, kunstliefhebbers uit Parijs evengoed als uit Nederland.
Wat denkt u van zijn werk?
Ik ken te weinig van schilderkunst om daar een gefundeerd oordeel over te kunnen
vellen. Ik vertrouw dus volledig op mijn gevoel maar ik weet dat iemand met de
wilskracht en de eerlijkheid en het talent van Felix geen kitsch kan voortbrengen.
Aan dat werk is niets vals en dat alleen vind ik al een grote waarde.
Wat voor iemand was Albert Daenens, die uw stukken regisseerde en die ook
schilderde?
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Een aandoenlijke figuur, voor wie het leven niet mild is geweest. Hij was een bastaard,
de zoon van de indertijd gevierde actrice Malvina. Hij was kreupel van zijn geboorte
af en de artiesten in de K.V.S., waar hij veel kwam, noemdenhem ‘Bère Notje’. Hij
had talent om te tekenen en om toch maar met het toneelleven verbonden te blijven,
legde hij zich toe op decorschilderen. Hij noemde zichzelf een anarchist en gaf na
de oorlog een revolutionair tijdschrift uit, dat Haro heette en sterk antimilitaristisch
was. Het curieuze was dat hij voor dat tijdschrift medewerking kreeg van Walen, die
in het Frans het flamingantisme verdedigden als protest tegen het anti-Vlaamse
staatsbestel. Ze waren flamingant omdat ze anarchist waren! Daenens was wel een
begaafd kunstenaar en Felix de Boeck heeft altijd gezegd dat hij een groot artiest
zou zijn geworden als hij zich op een kunst had geconcentreerd, Maar hij was erg
veranderlijk en deed van alles en nog wat om aan de kost te komen. Zo maakte hij
om den brode de meest smakeloze aanplakbiljetten, die als blikvanger moesten dienen
voor het ‘Vlaams theater’. Het is zelfs eens gebeurd dat hij in Brussel op wandel was
met Jean Giono, die zijn vriend was, en dat Giono bij het zien van zo een affiche zei:
‘Is het niet schandalig dat er artiesten zijn die zich verlagen zulk prulwerk te maken!’
Daenens gaf toe dat het inderdaad schandalig was maar verzweeg wijselijk dat hij
de affiche zelf had gemaakt.
Wat deze Daenens nog interessant maakt is dat hij het prototype is geweest van
Houtebeen in het stuk Pantagleize van Michel de Ghelderode. Het is wel minder
geweten dat de hoofdpersonen uit dat stuk allemaal geleefd hebben, alleen Pantagleize
zelf was een gefingeerd personage en dat kan de Ghelderode zelf zijn geweest. Aan
de premiere van dat stuk is trouwens nog een vrij dramatisch voorvalletje verbonden.
Het Vlaamse Volkstoneel creëerde het stuk in 1930 en Daenens had horen vertellen
dat de Ghelderode hem als model genomen had van één van zijn personages. Ik moest
met hem mee naar de opvoering en toen hij Houtebeen op de planken zag komen,
werd hij razend en ge-
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bruikte de meest sterke krachtwoorden om zijn woede lucht te geven. Tijdens de
pauze weigerde hij zowel de Ghelderode als Jan Boon, die het stuk vertaald had, te
groeten. Later zou de Ghelderode er spijt van gehad hebben dat hij drie van zijn beste
vrienden belachelijk had gemaakt.
Over Albert Daenens zou ik nog lang kunnen vertellen. Hij was anarchist en
ongelovig, maar werd meer door de katholieken aangetrokken dan door de anderen.
Op een zeker ogenblik regisseerde hij, de anarchist, toneel in het Gildehuis van
Ruisbroek, samen met de onderpastoor. Toen Daenens vele jaren later in een
ziekenhuis in Ukkel op sterven lag, heeft hij trouwens gevraagd dat deze onderpastoor
hem zou komen bezoeken en na een lang gesprek liet de 72-jarige zich dan nog
dopen. Hij heeft een triest leven gehad, woonde op een mansardekamertje en is
jarenlang in leven gebleven van de soep en het eten dat hij bij Marieke de Boeck
mocht komen halen.
U hebt de grote periode van het Vlaamse Volkstoneel dus van nabij gevolgd.
Ik heb al de vertoningen, die in Brussel in de Patria of in een ander klein zaaltje
werden gegeven, bijgewoond; om een vertoning ergens anders bij te wonen hadden
we geen geld. De beste herinnering heb ik bewaard aan de opvoering van de
Beeldekens van Sint-Franciscus; ik zie die nu nog altijd midden in de zaal staan
spreken. Ik vond dat veel beter dan de opvoering van Lucifer, waarvan men ons op
de humaniora al gedegouteerd had. Ik vind dat zo'n stuk de mensen van deze tijd niet
meer aanspreekt. Van al de acteurs was Renaat Verheyen me het liefst en zijn dood
heb ik me zo fel aangetrokken als die van Jo Erens. Ik ben een fanatiek bewonderaar
van Jo Erens en ik vind dat al de mannen van nu niet eens aan zijn enkels komen.
Wat die man zingt is echt. Ik ben er misschien naast, maar dat is mijn smaak.
Terug naar Pol Jacquemyns. Hoe bent u dan uiteindelijk in de
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journalistiek terechtgekomen?
Ik had dat altijd in het bloed gehad. Ik ben begonnen met elke zondag na de match
een stukje te schrijven in het Frans, dat in het blad Le Vingtième Siècle werd
opgenomen. Ik schreef toen beter en gemakkelijker in het Frans dan in het Nederlands.
Karel van Wijnendaele, die toen de Sportwereld uitgaf, wilde in zijn krant een bijblad
opnemen dat Het Algemeen Nieuws zou bevatten en ook zo zou heten. Dat zou
verschijnen vanaf 1 april 1930 en zes maanden vooraf werd ik aangeworven om als
redactiesecretaris het werk te leren. Pol de Mont had de titel van hoofdredacteur en
als medewerkers waren er Filip de Pillecyn, Gerard Walschap, Maxim Kröjer, Paul
Kenis, Jacques Railings, Clovis Baert, Albert van Hoogenbemt, Marcel Matthijs en
nog anderen. Dat blad heeft enige jaren bestaan, maar is toch een mislukking geweest
omdat er altijd meer en meer plaats moest worden gereserveerd voor de sport.
Ik was dus niet speciaal voor de sport geengageerd maar 's zondags moest ik toch
een handje toesteken omdat er dan zoveel te doen was. Ik begon over voetbal te
schrijven. Ze vonden dat ik dat goed deed en na enige tijd werd ik vast sportreporter,
verslaggever voor alle sport maar met voetbal als specialiteit. De doorbraak voor mij
is mijn reis naar Italië geweest in 1934 voor het wereldkampioenschap voetbal. Ik
moest daar drie weken blijven om vijf matches te verslaan en omdat ik er toch was
schreef ik elke dag een stukje over het volksleven in Napels of over iets anders dat
me getroffen had. Die stukjes werden gelezen en zo kreeg ik een beetje reputatie.
De voetbalsport in onze gewesten is niet zo oud. Hoe hebt u ze leren kennen of
beoefenen?
Ik heb het voetbal ontdekt toen ik op het college was in Ukkel. In Drogenbos wist
men toen niet wat dat was. Felix en Marcel de Boeck en ik hebben het voetbal in
Drogenbos ge|;importeerd: dat
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was dan een voddeballetje waarop we met overtuiging trapten. Later ben ik kapitein
geweest in Ruisbroek, dat was een niet aangesloten club, en daarna ben ik speler
geweest bij Brussels, een club die wel aangesloten was. - Ze bestaat nu niet meer. Ze speelde in een afdeling die correspondeerde met de huidige derde klasse. Ik heb
voetbal gespeeld tot ik 43 jaar was; ik heb toen een laatste match gespeeld met de
journalisten.
De voetbalsport is dus wel een jonge sport.
De eerste competitie in Belgie had plaats in 1896. In Engeland speelde men toen al
30-40 jaar. De voetbalsport is bij ons via Brugge binnengekomen omdat er in die
tijd in Brugge veel Engelsen woonden. Ook via Antwerpen wel, waar eveneens veel
Engelsen woonden. Antwerp heeft trouwens stamnummer één en Brugge twee of
drie. Ik heb die evolutie gevolgd sinds 1908. De voetbalsport is bij ons in 1920
doorgebroken omdat de Belgen toen het Olympisch kampioenschap in Antwerpen
hebben gewonnen. Een curieus detail: van de elf mannen van de ploeg leven er nu
nog negen. Dat zijn natuurlijk nu allemaal mannen van rond de 70 jaar. Maar het is
toch formidabel als ge bedenkt dat er van mijn retorica nog zeven leven van de 34.
Hoe long bent n dan bij ‘Sportwereld’ gebleven?
Tot De Standaard-groep hem in 1938 heeft opgekocht. Ik ben dan automatisch mee
overgegaan.
Tot er weer een oorlog kwam met zijn kwade gevolgen.
Ik heb inderdaad onder de oorlog verder over sport geschreven en ik ben daarvoor
na de oorlog zes maanden geschorst geweest. Eigenlijk mocht ik wel schrijven maar
ik mocht er mijn naam niet onder zetten. Dat was toen weer een eigenaardige situatie.
De clubs richtten complete kampioenschappen in en dat mocht,
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maar hoe konden de mensen het weten als daar niet in de krant over werd geschreven,
want naar de radio mocht men ook niet luisteren. Ik moet zeggen dat de Voetbalbond
ons wel goed heeft beschermd na de oorlog.
U hebt in die tijd toch aan een andere krant meegewerkt.
Ik ben toen hoofdredacteur geworden van Sporting, een blad dat gesticht werd door
enkele mensen die van verschillende kranten kwamen. Daardoor ben ik ook naar
Antwerpen komen wonen, want Sporting werd gedrukt bij La Metropole net als 't
Pallieterke. Ik heb in die tijd ook Bruno de Winter leren kennen, die voor mij de
grootste journalist is van na de oorlog. Hij verstond de kunst grote waarheden te
zeggen zonder anderen te kwetsen en hij bracht ook de moed op die waarheden te
zeggen. Hij begon in Het Handelsblad met korte stukjes te schrijven die sensatie
maakten. Hij ondertekende die toen al met de naam 't Pallieterke en achteraf heeft
hij die naam dan gegeven aan zijn eigen weekblad. Hij was werkelijk een rasjournalist,
een man van klasse en daarbij een ingoed mens. Hij heeft een onnoemelijk aantal
mensen geholpen, wat Filip de Pillecyn trouwens op zijn rouwprentje heeft getuigd.
Ik heb volksvrouwen zien schreien toen de lijkkoets voorbijreed.
‘Sporting’ heeft niet zo lang bestaan.
Nee, enkele jaren. Op 1 januari 1948 heeft Karel van Wijnendaele me gevraagd terug
naar de oude krant te komen. Hij schreef mij in een kort briefje: ‘Wij horen te samen
als de wind en de zee’, d.w.z. hij voor de wielersport en ik voor het voetbal. En zo
beleef ik dan een mooie fin de carrière. Ik ben vast redacteur en in de winter schrijf
ik vrijwel elke dag over voetbal en duiven. In de zomer is het minder. Ze laten mij
op de krant veel vrijheid omdat ze vinden dat ik hard genoeg gewerkt heb in mijn
leven.
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*
In de eetkamer van dit huis hangen twee houtsneden van Albert Daenens: De wilde
jacht - een rijke vrek die over de daken van de fabrieken rijdt op zoek naar het geluk
dat met geen geld te betalen is - en Zonnewende: de proletariër, die de zon wil wenden
maar er niet in slaagt. Daartussen een prachtig moederschap van vriend Felix de
Boeck, dat Pol Jacquemyns als herinnering aan de Bert Leysénprijs kreeg aangeboden.
Ten slotte hangt er boven de deur een prachtige foto gemaakt door Cornil van
Zottegem en verder een foto van het huis dat architect Jozef de Bruyckere in 1935
voor Pol Jacquemyns in Drogenbos bouwde en dat nu door een van de zoons wordt
bewoond.
*
U hebt vier boeken geschreven over de sport. Het eerste heet ‘Onze voetbalfiguren’.
Dat verscheen bij De Standaard-Boekhandel in 1942 en is een fantastisch succes
geweest. Het boekje kostte twaalf frank en werd beter verkocht dan broodjes, want
brood was er niet zoveel. Het was oorlog en de mensen hadden tijd om te lezen;
daarbij werd het boek verzonden naar krijgsgevangenen, arbeiderskampen, enz. Het
heeft voor mij heel wat betekend, omdat ik er door de zware ziekte van mijn eerste
vrouw financieel onderdoor was geraakt en de opbrengst van dit boek me heeft
rechtgeholpen: ik kon er de laatste hypotheek, die op mijn huis in Drogenbos stond,
mee afbetalen.
Goed, maar dat is de eigen petite histoire. Feitelijk behandelt dat boek de
geschiedenis van het Belgische voetbal. Ik vertel er over de mensen die ik gekend
heb en ik heb geprobeerd hun menselijke trekken en hun specialiteit te karakteriseren.
Ik noem Coppée bv. het kanon, omdat hij de man is die ooit het hardst
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heeft geschoten, Brebard is de kunst van het dribbelen, enz.
Daar het boek zo een succes was, vroeg de uitgever natuurlijk een tweede. Dat
heette Voetballers van heden en verscheen in 1943. Het is hetzelfde genre als het
eerste maar het behandelt de spelers die toen in het licht stonden.
Na de oorlog verscheen dan ‘Hoe ik voetbal zie’.
Daarin leg ik de spelregels uit aan een man, Amedeus, die naast mij naar het voetbal
staat te kijken en die van het spel niets begrijpt. Ik leg dan alle regels uit aan de hand
van concrete voorbeelden.
In 1945 komt dan nog ‘Wilt u sportjournalist worden?’
Volgens mij is dat het beste en dus werd het het minst goed verkocht! Ik zet in dat
boek de principes uiteen van de goede sportjournalistiek. Het was mijn betrachting
aan het vrij armzalige sportproza meer standing te geven. Ik betoog in dat boekje
o.m. dat sportproza even goed moet worden geschreven als proza dat handelt over
economie of literatuur. Het boekje begint met een korte historiek van de
sportjournalistiek en verder handelen de hoofdstukken over de bronnen van informatie,
de sporttaal, de illustratie, de koppen van een artikel, enz.
Toen dat boek klaar was heb ik gezworen dat ik er geen meer zou schrijven. Gaston
Durnez heeft mij deze eed doen vergeten: nadat ik voor hem enkele herinneringen
had opgehaald, heeft hij er mij van overtuigd mijn memoires te schrijven. Dat is dan
geworden Ik heb mensen gekend. Het gaat daar over ontmoetingen met mensen, die
ik oppervlakkig beschrijf. Ge kunt in vier bladzijden per figuur niet veel méér doen.
Ik ben de centrale figuur in het boek maar het gaat meer over andere mensen dan
over mij.
Hebt u dat gemakkelijk geschreven?
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Vanzelf, zonder één enkele aantekening. Natuurlijk niet in één geut, maar zo voor
en na, als ik tijd en zin had. Het is ook gebeurd dat, als ik 's nachts niet kon slapen,
ik eenvoudig opstond en er verder aan schreef.
Welke is de treffendste sportmanifestatie die u hebt bijgewoond?
De meest sensationele, de Olympische Spelen, heb ik nooit gezien. Vroeger had ik
geen geld om ze te gaan bekijken en toen ik in 1952 de kans kreeg om naar Helsinki
te gaan heb ik een jongere collega laten gaan. Toch heb ik over de Olympische Spelen
geschreven en wel onder de titel De goden in de huiskamer. Dat waren dan
beschouwingen over wat ik er via de televisie van had gezien!
Aan de professionele sport zijn ook slechte kanten. Welke zijn die?
Ik zou zeggen het dwaze chauvinisme van vele mensen, voor wie de prestatie op
zichzelf niet telt maar wel het ten allen prijze winnen. Ik vind het ook schandalig dat
een voetballer per match 50.000 frank kan verdienen: dat is geen gezonde toestand.
Gezonde sport is feitelijk sport die beoefend wordt door mensen die het niet doen
voor het geld. Het zou beter zijn dat er 22 mensen kijken naar 60.000
sportbeoefenaars! Maar we stellen toch vast dat het aantal mensen dat de sport als
liefhebberij beoefent, elk jaar groter wordt en dat het publiek op de terreinen
vermindert. Maar daar komt de televisie dan wel weer tussen, ook de spreiding van
de sport en het feit dat veel mensen een wagen hebben en daarmee graag uitrijden.
Is de evolutie van de spelkwaliteit in het voetbal niet ongunstig en bedenkelijk?
Ik betreur het maar het is niet tegen te houden. Er wordt nu veel
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verdedigend gespeeld, omdat er veel geld te verdienen is. Men speelt niet meer voor
de schoonheid van het spel, ook al niet omdat de mensen sensatie vragen. Men speelt
nu harder, rapper dan vroeger en men zet alles op de training. Nu mogen die
uitspattingen in de top ons ook weer niet verblinden, want het geld dat in die top
wordt verdiend maakt het mogelijk dat vele jongeren aan sport kunnen doen.
U bent een ond-gediende in de Vlaamse Televisie. U komt geregeld op het scherm.
Ik heb in het voetbalseizoen elke zondag een vast programma, waarin ik de synthese
tracht te brengen van de matches, gespeeld in eerste klasse.
U doet dat graag.
Anders had ik het al lang laten staan. Ik heb 14 jaar geleden de televisie ontdekt en
ze is sindsdien mijn hobby geworden.
Hoe speelt u het klaar om die synthese te brengen op zondag? U kunt toch alle
wedstrijden niet zien.
Dat is natuurlijk een klassieke vraag. Ik maak de zondagnamiddag mijn verslag voor
de krant en als ik daarmee klaar ben, ga ik informeren bij mijn mederedacteurs over
wat zij weten van de gespeelde wedstrijden. Ik neem dan tram 16 om naar het
Flageyplein te rijden en onderweg schik ik de kerngedachten. Als ik aankom weet
ik waarover ik het zal hebben.
U doet dat nog steeds met evenveel interesse.
Wel, na 40 jaar ben ik wel wat ‘geblaseerd’ en kan ik niet meer supporteren zoals
een jongeman dat moet doen. Ik hoop dat dit pleit voor mijn objectiviteit. Mijn zorg
is vooral geen misbruik te
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maken van grote woorden, want overdrijven is verwant met liegen.
Die praatjes worden druk gevolgd.
Het moet wel zijn want overal waar ik kom, schijnen ze me te kennen en iedereen,
zowel de werkman als de gouverneur, noemt me Pol. Ik ben overal van de familie.
Mijn beste fans zijn echter oudere vrouwen, die niks van voetbal kennen en die me
toch bezig willen zien en horen. En die reageren. Hier is bv. een kaart van 33 nonnen
uit Brugge, die me schreven nadat ik aan Luceat had meegewerkt. Ik vind dat
bijzonder sympathiek.
Hoe verklaart u het geheim van uw succes?
Televisie is volgens mij in de eerste plaats contact hebben met de kijkers, er moet
communicatie zijn, warmte en vooral geen papier, want dat is dodelijk. Het contact
heeft niets te maken met taal of houding, het is alles samen, het is de hele mens. Ik
denk ook dat de mensen spontaneïteit waarderen en dat is het voordeel van de
improvisatie: ik probeer met hen te praten zoals ik dat in een café zou doen. Ik mag
me al eens vergissen, ze nemen die lapsus er graag bij omdat ze voelen dat het echt
is. Dat zijn dingen die ge u in een cultureel programma natuurlijk niet kunt
permitteren. Misschien speelt ook nog het visuele element mee van de oude man,
die daar nu al 14 jaar verschijnt en die iedereen dus kent. Er is continuïteit.
U houdt wel veel van televisie.
Televisie is een aparte wereld waar ik inderdaad van hou. Toen ze me veertien jaar
geleden vroegen, wilde ik er niet aan meedoen en ik gaf als excuus op dat ik een
hartinfarct had gehad. Ik ben er toch mee begonnen en dan had het virus me te pakken.
Ge kunt er niet meer van scheiden. Als ik 20 jaar was, zou ik niet meer de
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sport kiezen en ook niet meer de krant, maar de televisie. Dat heeft niets met ijdelheid
te maken want ik ben nooit ijdel geweest. Ik vind dat aan de televisie werken een
carrière is als een ander.
U hebt natuurlijk wel het een en ander beleefd tijdens al die uitzendingen.
Zullen we daar nog aan beginnen? Een van de beste heb ik met Rik Coppens
voorgehad tijdens het salon in Brussel, in gesloten circuit dan toch. Het was mijn
gewoonte eerst een inleidend woordje uit te spreken met de geïnterviewde naast mij,
maar ik alleen was in beeld. Ik zeg dus: ‘Velen in Vlaanderen zeggen dat Coppens
de beste is, anderen menen dat het niet zo is.’ Valt de onzichtbare Coppens ineens
in en zegt: ‘Die kennen er dan ook niets van!’ In zo'n geval moet je natuurlijk wel
een inspanning doen om op je pootjes te vallen.
Heel in het begin hebben we natuurlijk de stiel moeten leren. Om mijn praatje te
houden werd ik in een hoekje op een stoeltje gezet en de camera gaf mij dan in
close-up. In een van de eerste uitzendingen wil ik in het vuur van mijn uiteenzetting
laten zien hoe fameus de dribbel geweest was en ik sta dan ook recht om hem uit te
voeren, met het gevolg dat de camera een close-up nam van mijn buik en de mensen
verder niets te zien kregen!
De plezantste ervaring heb ik toch eens opgedaan met een Spaanse danseres, die
na mij moest optreden in de kleine studio 6. Ze had een hele carrière achter zich van
dansen in Europa en Amerika, maar dit was haar eerste optreden voor de T.V. Ze
voelde zich als het ware verloren en opgejaagd nu ze zou moeten dansen zonder
publiek. Ik was de enige mens die daar zat en ze kwam mij smeken daar te blijven
zitten tot zij haar nummer had afgewerkt. Toen het zover was heeft ze gedanst,
hartstochtelijk gedanst en mij daarbij zo vurig aangekeken dat ik er soms wat
ongemakkelijk bij werd. De technici die van het hele geval niet veel begrepen vonden
het duidelijk eerder verdacht: zou die
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ouwe Pol, he... Toen de danseres klaar was, bleek wel duidelijk dat ze ernaast waren.
De danseres bedankte mij vriendelijk met ‘merci beaucoup’ en verdween dan.
U bent de meest bekende duivenmelker van ons land.
Niet de bekendste. Ik heb maar 20 duiven en er zijn er die tweeof driehonderd duiven
bezitten en van die sport een beroep maken. Ik speel voor mijn plezier.
Maar zelfs een leek als ik weet dat u duivenmelker bent. Van waar komt die liefde
voor de duiven?
Van mijn vader. Ge kent de verzen van René de Clercq
‘Ik kreeg van mijn ouders
van ieder mijn part:
van vader de schouders
van moeder het hart...’

Van moeder kreeg ik emotionaliteit en een zwakke maag, van vader de passie voor
de duiven. Ik was voor die sport in mijn jeugd al gepassioneerd, later heb ik er de
tijd niet meer voor gehad, maar in 1946 ben ik er weer mee begonnen. Voor sommige
mensen lijkt dat wel een afwijking van het gezond verstand. Ik ken het verhaal van
een Nederlandse dame die alle goeds over een man vertelde maar tot slot dan zei:
‘Maar hij heeft een afwijking: hij houdt van duiven!’ Een troost is dan wel dat er in
ons land honderdduizend zijn die dezelfde liefde hebben voor de duiven en de
duivensport en daar zijn zelfs pastoors bij geweest.
Wat boeit u zo in de duif en in de duivensport?
Dat het sport is. Ge speelt daar dezelfde rol als de trainer die een sportman oefent.
Ge prepareert die duif, ge voedt ze, ge geeft ze
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de vrijheid, die bij de training past. Dat is kunde, geen folklore. Ge moet een duif
wilskracht aankweken, anders zal ze nooit tot een goed resultaat komen. Als ze dan
slaagt is dat een grote voldoening, die helemaal niets te maken heeft met geldelijk
voordeel. Er is ook een sensatie aan verbonden, een spanning. Ge weet dat die duif
500 km ver werd gelost: wanneer gaat ze komen? En dan het genot ze aan te zien
komen! Dat is dezelfde sensatie als die de hengelaar kent wanneer een vis bijt!
Blijft er dan nog tijd over om Dostojevski te lezen?
Weinig. Ik heb vroeger enorm veel gelezen en een van mijn eerste liefdes was
Dostojevski. Toen ik uit de humaniora kwam meende ik dat heel de literatuur bestond
uit Racine, Corneille en Gezelle. Maar dan heb ik Dostojevski ontdekt en de grote
Knut Hamsun. Daar kreeg je nog wat anders te lezen. Bij ons heb ik de grootste
verering voor Elsschot. Dat is een fameuze schrijver en een eerlijk en moedig man!
En dan heb ik het ook voor Filip de Pillecyn. Hij is een van mijn beste vrienden
geweest.
Vallen de dagen u niet te lang?
Te lang? Ik sta elke dag op om 5 uur, zet koffie en drink hem dan ook! Dan is het
wachten op de post, die om 7 uur komt. Ik neem dan de kranten door en schrijf mijn
artikels tot tegen de middag. 's Namiddags werk ik in de tuin of ga ik wandelen. En
's avonds, na het journaal, leggen we een kaartje.
Wat zou u nog graag zien gebeuren of beleven?
Weinig. Ik ben mij al los aan het maken van de tijd. Ik heb geen ambitie. Ik sta zeker
niet te trappelen dat de mensen op de maan zouden landen: het kan me helemaal
niets schelen. Ik hoop nog wat te leven in vrede, ongestoord van de mensen, met
mijn duiven.
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Het liefste wat ik doe is met een gelapte broek en in klompen rond te lopen. En na
negen uur 's avonds een glaasje witte wijn te drinken terwijl de radio speelt en we
een kaartje leggen! Het is een droom van rust.
Uitzending: 1 juni 1967.
Pol Jacquemyns overleed te Berchem op 9 september 1977.
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Prof. dr. Alfons Vranckx
Maria-Theresiastraat 90, 3000 Leuven
U bent sinds korte tijd geen minister meer. Wat doet u nu?
Wat de boer van Werumeus Buning al deed: hij ploegde voort. Ik volg de grote
politieke vraagstukken en kom mijn universitaire verplichtingen na.
U was ongeveer vier jaar lang onafgebroken minister van Justitie en u hebt een heel
werk opgebouwd. Bent u nu niet bitter dat dat werd afgebroken?
Ik ken het woord verbittering niet. Een ander woord zou beter passen, want ik wil
eerlijk zijn: een gevoel van wrevel omdat ge niet hebt kunnen afmaken wat ge
begonnen zijt. Maar als ik de regeringsverklaring lees, constateer ik toch dat men
van plan is te beëindigen wat ik ben begonnen.
In het diepste van uw hart denkt u dat u het beter zou hebben gedaan.
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Dat zou ik toch graag nuanceren. Er zijn dingen die mijn opvolger niet op dezelfde
manier aanvoelt als ik. Dat is geen kritiek want het kan niet anders. Iemand die tot
een andere partij behoort, heeft andere gevoelens. Zoiets merkt men ook in de
commissie van Justitie, waarvan de leden tot verschillende partijen behoren: die staan
ieder afzonderlijk anders tegenover een probleem. Als ik daar sprak van proportionele
geldboetes of als ik voorstelde de korte gevangenisstraffen af te schaffen, dan kwam
dat niet bij iedereen goed aan.
Proportionele geldboetes?
Op een overtreding staat 500 fr. boete. Arm en rijk moeten dezelfde boete betalen,
maar dat is onrechtvaardig, want 500 fr. is veel voor een arme en een peulschilletje
voor een rijke. Dat is dus klassegerecht. Ik heb voorgesteld dat aan te passen: de
arme zou minder moeten betalen, de rijke meer.
Zijn er nog andere problemen waarop uiteenlopend werd gereageerd in de laatste
tijd?
De wet op het bezit van de wapens. Ge voelt in de commissie dat die controle niet
door iedereen even gunstig wordt ontvangen. Neem het erfrecht van de overlevende
echtgenoot. U weet hoe het was. Als in een huwelijk zonder kinderen laten we zeggen
de man sterft, dan hebben zijn broers of zusters direct erfrecht. Maar de grote
familiecirkel van vroeger bestaat niet meer: ooms en tantes spelen niet meer dezelfde
rol. Die moeten op dat ogenblik, waar de vrouw van de overledene het moeilijk heeft,
niet komen erven. Welnu, als het over dat thema in de commissie tot een discussie
komt, dan voelt ge zeer goed de kloof die er bestaat tussen de leden.
Er is nog het wetsontwerp over de afstamming. Dat wetsontwerp zal voorkomen
dat natuurlijke kinderen nog als bastaarden worden gebrandmerkt. Zal het de algemene
instemming
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krijgen? Ik weet het niet maar ik zou het spijtig vinden als het niet gebeurde.
Het is duidelijk dat u met deze zaken druk bezig bent geweest. Er is nog een ander
project waarover op de straat veel wordt gesproken en waartegen wordt betoogd:
het wetsvoorstel Vranckx op het stakingsrecht.
Daar wordt tegen betoogd maar ik vraag mij wel eens af of men duidelijk weet
waartegen men betoogt. Er bestaat een wet op de privé-militie en die dateert van
1933-34.
Met privé-militie bedoelt u paramilitaire groepen als de Socialistische Jonge Wacht
in die tijd.
De Socialistische Jonge Wacht was geen paramilitaire organisatie, de Arbeidsmilitie
was dat wel. Die is toen tot stand gekomen als verzet tegen elke fascistische poging
om zich van de macht meester te maken. Ze ontstond in een tijd toen de Volkshuizen
werden bedreigd. Maar ze werd precies ontbonden door de wet op de militie van
1933-34. Nu werd die wet toegepast op de stakingspiketten en in het voorstel dat ik
heb gedaan, wordt gezegd dat de stakingspiketten niet vallen onder de toepassing
van de wet op de militie, voor zover ze geen delicten plegen van algemeen recht, bv.
iemand in het gezicht slaan.
De stakingspiketten hebben dus bestaansrecht maar in het voorstel wordt ook
bepaald dat een stakingspiket wordt gevormd door de arbeiders die bij de staking
betrokken zijn, of door hun vertegenwoordigers van de vakbonden. Het is deze
bepaling die niet bevalt aan de leden van de 4e Internationale zoals de organisatie
‘Alle macht aan de arbeiders’, omdat zij een ondermijningsstrijd voeren tegen de
vakbonden. Het is in België mogelijk dat ze zo een strijd voeren maar ik ben niet
verplicht een strijd van die aard goed te keuren. Als zij het doen worden zij niet
beschouwd als stakingspiketten. De Rijkswacht
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kan een stakingspiket dat normaal is samengesteld niet uiteendrijven: ze moet het
laten staan. Mensen die geen arbeider zijn of vakbondsleider en die onder het mom
van stakingspiketten optreden, kunnen door de Rijkswacht uiteen worden gejaagd.
Studenten die onwetend zijn over de ware draagwijdte van de wet, zouden er goed
aan doen dat onderscheid te maken en als ze kritiek uitoefenen, zouden ze moeten
beginnen met er publiek voor uit te komen dat ze de vakbonden willen ondermijnen.
Ik kan niet aannemen dat studenten van Leuven naar Limburg gaan om een staking
uit te lokken en piketten te zetten, want dat is het werk van de vakbond. Als arbeiders
morgen hier aan de poorten van de universiteitsgebouwen de studenten zouden komen
aanzetten te staken en zij zouden stakingspiketten zetten, dan zouden zij op dezelfde
manier worden behandeld. Deze piketten zouden niet worden erkend als
stakingspiketten. Nu geloof ik niet dat de arbeiders dat zouden doen, daarvoor hebben
ze veel te veel gezond verstand.
Is het toch niet te loven en aan te moedigen dat studenten contact zoeken met het
volk en willen optreden om de leefvoorwaarden en de rechten van dat volk te
verbeteren?
De arbeiders kunnen en willen dank zij hun vakbonden een normale strijd voeren
voor de verbetering van de bestaansvoorwaarden. Het is te gek dat men zou beweren
dat het Gemeenschappelijk Front van de vakbonden geen waarborg voor de arbeider
is. Als de aangesloten arbeiders niet tevreden zijn over de actie van de
vakbondsleiders, dan is het in de vakbond dat ze moeten optreden. Het ontwerp sluit
trouwens de wilde stakingen niet uit, dus stakingen die uitbreken zonder de
instemming van de vakbonden. Ook de stakingspiketten van de wilde stakers genieten
de bescherming van de wet.
U ziet dus geen heil in de samenwerking tussen studenten en
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arbeiders?
Het tegendeel is waar. Ik wil alle soorten groepen betrekken in de strijd voor het
socialisme en als student heb ik me al gemengd in de strijd van de arbeiders, maar
dat kan gebeuren zonder de aanwezigheid van stakingspiketten bestaande uit
studenten. De staking moet geschieden onder de verantwoordelijkheid van de arbeiders
zelf.
De studenten mogen de arbeiders toch voorlichten.
Dat is hun recht want iedereen mag voorlichting geven. Ze mogen de staking zelfs
op alle mogelijke manieren propageren of helpen, maar stakingspiketten opstellen
komt alleen de arbeiders toe of de vakbonden. Zij moeten de volle
verantwoordelijkheid dragen.
Ik moet soms toch wel eens het hoofd schudden als ik ze zie betogen: er bestaat
een militiewet, die veel strenger is dan mijn wetsvoorstel maar er zijn vaak elementaire
dingen die men niet weet.
Limburg is nu toch gevallen in het gesprek. In januari 1966 hadden in Zwartberg
betogingen plaats, gericht tegen het sluiten van de mijn. Het kwam tot incidenten
waarbij twee mensen de dood vonden. Sommigen hebben u als minister van
Binnenlandse Zaken verantwoordelijk gesteld voor deze dramatische zaak.
Bij het ontslag van de regering heb ik een memorandum ingediend, waarin de
verantwoordelijkheid wordt vastgesteld. Ik heb de gelegenheid gehad dat verslag in
de Kamer te verdedigen nadat ik opgehouden had minister te zijn. Men heeft mijn
naam bij deze zaak moedwillig betrokken. Men vergeet in België één zaak, namelijk
dat de minister van Binnenlandse Zaken bij de handhaving van de orde
verantwoordelijk wordt gesteld voor
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aangelegenheden waarbij hij geen medezeggenschap heeft. Er is de wet van 2
december 1957 op de Rijkswacht die bepaalt dat, wanneer de Rijkswacht opgevorderd
wordt voor het behoud of het herstel van de orde, ze dan uitsluitend staat onder het
gezag van de eigen bevelhebbers.
Men heeft deze zaak politiek willen exploiteren tegen de minister van Binnenlandse
Zaken en dat werd vooral gedaan door hen, die de grote verantwoordelijkheid van
de wanordelijkheden droegen. De mijnwerkers zelf hebben het anders begrepen want
qp het Sint-Barbarafeest dat volgde op deze incidenten, werd ik door hen uigenodigd
en bij die gelegenheid hebben ze mij een tinnen schotel aangeboden ter herinnering.
Ze staat op een ereplaats op mijn bureau.
Er moet toch iemand verantwoordelijk zijn geweest.
Men bevond zich toen in een revolutionaire toestand. Het was de bedoeling de
elektriciteitscentrale van Waterschei te vernielen, wat de dood kon kosten aan de
mijnwerkers die zich voor onderhoudswerken nog in de ondergrond bevonden.
Ik heb toen mijn kabinetschef Marc Châtel naar ginder gestuurd om de zaak op
de voet te volgen. Ik dacht dat het beter was toegevingen te doen en had daar ook op
aangedrongen, maar men was er niet op ingegaan. Toen ik zag hoe de relatie
mijnwerkers-Rijkswacht verslechterde, heb ik aan Moyersoen, die minister van
Landsverdediging was, gevraagd parachutisten naar ginder te sturen. Ik was ervan
overtuigd dat de bevolking die beter zou ontvangen, wat ook zo geweest is, en daarbij
konden soldaten beter de spoorwegen en de elektriciteitscentrale bewaken.
Toen vernam ik dat men op de dag van de begrafenis van de slachtoffers mensen
wilde aanhouden, van wie men door foto's wist dat ze zich aan baldadigheden hadden
overgegeven. Dat zou onvermijdelijk aanleiding hebben gegeven tot nieuwe
incidenten. Ik heb toen gezegd aan minister van Justitie Wigny, in
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aanwezigheid van de ministers Moyersoen en Dehousse: Verwittig de
procureur-generaal dat dit niet mag gebeuren. Doet hij het toch dan neem ik op
staande voet ontslag. Het is dan ook niet gebeurd.
De grootste verantwoordelijke voor deze jammerlijke feiten is de Vlaamse
Militantenorde. Zij was zogezegd naar de Voer gaan betogen en was dan ineens
afgezakt naar Genk, waar de Rijkswacht door hun komst werd verrast. Er werden
wagens in brand gestoken en dan werd het steeds maar erger. Het ergste was nog dat
ze vrouwen en kinderen hadden opgeladen om aan deze manifestatie mee te doen.
*
Deze eetkamer ziet direct uit op de tuin, die hier het paradijs is van duiven, eenden
en kanaries.
Een eenzame pijnboom vecht in deze stadstuin verbeten voor zijn bestaan.
Helemaal achteraan is er een Oostenrijkse berghut waarin bij tijd en wijle plezier
wordt gemaakt.
Het is een oude serre die werd verbouwd en waarin met afbraakhout van een kerk
de sfeer van het geliefkoosde vakantieland wordt opgeroepen.
De authentieke Oostenrijkse stoelen hebben een makkelijke zitting.
Heel de benedenverdieping van dit soliede burgershuis vormt een grote suite.
In de tussenkamer hangt een groot schilderij waarop Dumont in 1879 de slag van
de 600 Franchimontezen heeft uitgebeeld.
Boven op een kast staat het hoofd van de slaaf van Michelangelo en een toonkast
bergt een selectie van de vele artistieke voorwerpen die mevrouw Vranckx heeft
gemaakt.
In het salon aan de straatkant wordt een muur ingenomen door een Winterlandschap
van Jozef Dufour.
In dit Congolese hout gaf Clement Pardon gestalte aan de
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mooie Andromeda.
Dit portret waarop de gastheer staat als lid van de Raad van State werd door Kurt
Peiser geschilderd.
Ook hier staan her en der snuisterijen die mevrouw heeft gemaakt.
*
U bent Brabander, geboren in Kessel-Lo op 24 januari 1907. U hebt heel uw leven
in uw geboortestreek gewoond. Zij betekent wat voor u.
Ik voel me ermee verbonden. Ik ben altijd graag buiten geweest en ik heb altijd veel
gewandeld. Als student al trok ik naar buiten om in het open veld of in het bos boeken
te lezen. Het is het landschap van mijn jeugd en daaraan blijft ge gehecht. Toen ik
een jongen was, was Kessel-Lo nog een echte plattelandsgemeente. Ge hadt alleen
Blauwput dat een industriekern bezat, maar voor de rest was het open veld en bos.
Wij kenden al de beukebomen en kastanjebomen van de streek en als het seizoen
daar was, gingen we in het park van de graaf van Linden beukenootjes rapen. We
gingen ook zwemmen in wat ze hier noemen 't Rivierke, dat schoon water had, of
polsen en visjes vangen in de Witvisbeek. Toen we groter waren gingen we in de
Dijle zwemmen maar nooit in de vaart. De meeste van die dingen waren verboden,
maar een kwajongen is ten allen tijde een contestant geweest. Als we in 't Rivierke
aan 't zwemmen waren en de veldwachter kwam eraan, dan sprongen wij uit het
water, scharrelden onze kleren mee en renden in adamskostuum over de spoorweg
Aarschot-Leuven, waar we ons in veiligheid voelden. Ik heb dus al vroeg te doen
gehad èn met de politie èn met bloot.
U bent een werkmanszoon.
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Mijn vader was ketelmaker. Hij was de oudste van 13 kinderen, wat tot gevolg had
dat mijn oom Clement jonger was dan ik. Ik heb tegen hem nooit nonkel gezegd
maar zijn drie kinderen, die eigenlijk mijn kozijns zijn, zeggen tegen mij nonkel. Bij
mijn moeder thuis waren 12 kinderen en zij was het derde.
Bij u thuis waren er niet zoveel.
Er zijn er vier geweest. Er is een meisje geweest dat aan hersenvliesontsteking is
gestorven toen ze 18 maanden oud was. Het zou goed geweest zijn dat mijn broer
en ik een zuster hadden gehad. Toen mijn moeder al oud was heb ik met haar nog
vaak over dat afgestorven zusje gesproken. Ook een derde kindje is dan nog vlug na
de geboorte gestorven en ik ben dan gekomen als nummer vier, de vierde van een
klaverblad van vier, zei een van mijn ooms altijd.
Uw vader stond al vroeg actief in de socialistische partij.
Hij was al jong een militant. Hij stapte in 1902 mee op in de betoging voor algemeen
stemrecht, waarbij toen vijf doden zijn gevallen. Ook mijn moeder manifesteerde
mee. Ze liep aan de arm van mijn oom Van Eeckhoudt, die door een kogel in de arm
werd getroffen.
Uw vader was een harde kop.
Hij wist wat hij wilde en had karakter. Hij stond bekend als een knap vakman en had
grote invloed, wat geweten was. Na een staking werd hij op zijn werk niet meer
aanvaard en is hij verplicht geweest naar Noord-Frankrijk te gaan om daar zijn brood
te verdienen. Als vader dacht dat iets noodzakelijk was, dan deed hij het. Hij was
nooit soldaat geweest maar toen de Duitsers hier waren in de eerste wereldoorlog,
probeerde hij met vijf man naar Holland te geraken om soldaat te kunnen worden.
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Hij werd gepakt en kwam in een Duits kamp terecht. Zijn beslissing volgde altijd uit
zijn overtuiging. Toen hij opnieuw hier was weigerde hij voor de Duitsers te werken
in de Centrale Werkplaats. Hij verkoos te gaan helpen bij het oprichten van de fabriek
De Stordeur aan de vaart, ook al moest hij daar de hele dag tot aan de knieën in het
water staan. Mijn broer of ik moest dan 's middags op een drafje van Blauwput naar
Wilsele om hem warm eten te brengen.
Was hij ontwikkeld?
Schoolgeleerdheid had hij niet. Hij ontwikkelde zichzelf constant in zijn beroep en
tekende allerhande plannen. Maar hij was een verwoed lezer en is dat tot diep in de
zeventig gebleven. Hij kende de Vlaamse schrijvers beter dan ik. Hij werkte een tijd
bij de Buurtspoorwegen en kreeg daar dan gratis kaartjes om naar Brussel te gaan.
Hij nam ons dan mee naar Brussel en daar gingen we met hem alle musea bezoeken.
Hij kende beter de namen van de kunstenaars dan de artistieke waarde van hun werk.
Maar als we dan voorbij een schilderij van Rubens kwamen, zei hij: Zie, dat is nu
een Rubens.
Het is nochtans uw moeder die u tot studeren heeft aangezet.
Zij was een zeer wilskrachtige vrouw en ze was inderdaad bezeten door het verlangen
dat haar zonen zouden studeren. Het was een droom waarvoor ze bereid was te
sterven. Het is een gevoel dat moeilijk is uit te leggen.
Uw ouders waren ongelovig maar ze hebben u een katholieke opvoeding laten geven.
Waarom?
Niet wat de school betreft want ik ben alleen maar op de officiële school geweest.
Maar ze verplichtten ons naar de mis te gaan, de catechismusles bij te wonen, de
eerste communie te doen en ook
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naar de toenmalige patronage te gaan. Dat deden ze om de kinderen braaf te houden.
Ze zouden daarvoor nu minder gelegenheid hebben.
Is er van die katholieke vorming iets overgebleven ?
Ge kreegt daarmee het gevoelen een godsdienstig katholiek te zijn. Daar is van
overgebleven dat ik altijd heb voorgestaan dat de beschaving waar we naar moeten
streven, een beschaving moet zijn waar het socialisme en het christendom in
versmelten. Wat de christelijke beschaving ons heeft gegeven mag niet verloren gaan.
Dat was ook de houding van Jaurès,al gaf hij zich daar geen rekenschap van.
De relatie moet u altijd hebben blijven boeien want in 1928 - u bent dan 21 - schrijft
u als student een brochure ‘Katholicisme en socialisme’. Wat wilde u bewijzen?
Dat de principes die aan de grondslag lagen van het socialisme niet strijdig waren
met het katholicisme.
U brengt in dat geschrift begrip op voor de houding van de Kerk tegenover het
socialisme.
Ik bedoelde daar dat, als de Kerk het socialisme veroordeelde, het was op grond van
sommige beginselen, die niet alleen in het socialisme maar ook in andere sociologische
stelsels aanwezig waren. L'esprit du siècle, de Verlichting, Voltaire en de
encyclopedisten, ze werden allemaal door de Kerk veroordeeld. Het staat vast dat
men de stelsels en geschriften van Marx en Engels in dat licht zag en ze dus ook
veroordeeld werden. De Kerk was daarin hard. Ik beweerde dat men het socialisme
niet moest veroordelen op grond van geschriften maar op grond van wat leeft in de
beweging zelf. De Kerk was in de 19de eeuw natuurlijk behoudsgezind.
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Ik zei dat het thema u boeide want elf jaar later publiceert u samen met Arthur
Wauters een boekje over ‘Les Encycliques et le Socialisme’. Het verscheen maar in
1945 in het Nederlands. Uit dat geschrift blijkt dat u waardering hebt voor de
encycliek ‘Quadragesimo Anno’, maar u bent het natuurlijk niet eens met de
veroordeling van het socialisme door paus Pius XI. Zijn besluit was: niemand kan
tegelijk een goed katholiek en een werkelijk socialist zijn. U weerlegt dat.
Wij hielden rekening met de evolutie die we vaststelden. Ik moet er toch aah
toevoegen dat Wauters, met wie ik de studie heb geschreven, meer humanist was en
strakker bij het marxisme stond dan ik. Mijn standpunt was dit: wij moeten de
christelijke arbeiders front laten maken met de socialistische, we moeten de taal
zowel van de socialisten als van de christelijken proberen te veranderen. Eigenlijk
is hetzelfde streven tot uiting gekomen in de bekende 1 mei-redevoering van Leo
Collard in 1969, toen hij pleitte voor een progressistisch front. Alleen waren wij 30
jaar te vroeg. Over dezelfde bekommernis heb ik het nog gehad in 1966 te Antwerpen
op verzoek van het Europees Studie- en Informatiecentrum. Daar ook heb ik gepleit
voor het samengaan van en de goede verstandhouding tussen gelovige en niet-gelovige
arbeiders.
Inderdaad. Theo Lefevre sprak daar over ‘De toekomst van de christelijke
democratie’, u over ‘De toekomst van het socialisme’ en L. de Weerdt over ‘Een
hedendaagse revolutie. Het liberalisme’. Hoe is uw visie op het socialisme nu?
Het kapitalisme en het neokapitalisme zijn het voorwerp van de algemene kritiek.
Sinds honderd jaar is er maar één antwoord gekomen op het kapitalisme en dat kwam
van het socialisme. Ik meen dat de beginselen waarop het socialisme steunt, nog
altijd dezelfde gelding hebben als vroeger. De ontwikkeling van de economische
regeling op internationaal gebied maakt de strijd
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moeilijker, omdat in de werkelijkheid de socialistische beweging op dat gebied
tegenover het kapitalisme een achterstand heeft in te lopen: denk maar aan de
multinationale ondernemingen die aan de vakbonden een heel nieuwe strijdmethode
opleggen.
Een van uw besluiten is: men kan een volwaardig socialist zijn zonder marxist te
zijn.
Men moet het socialisme zien als een beweging en in die beweging zie ik grote
socialistische voormannen als Marx en Pierre Proudhon bv., die indertijd door Marx
werd aangevallen maar op dit ogenblik in de socialistische beweging aan invloed
wint. Neem nog andere figuren als Jaurès en Hendrik de Man die, hoezeer ze ook in
hun theoretische uiteenzettingen verschillen, toch op gemeenschappelijke grond
staan: de ontvoogding van de arbeidersklasse en de opbouw van een gemeenschap
waarin elke mens geboren wordt met gelijke rechten en kansen en waarin
rechtvaardigheid heerst.
Johannes XXIII bracbt een nieuw geluid in de Kerk. Hebben de socialisten dat
opgevangen?
Op die vraag kan alleen bevestigend worden geantwoord. Ik kan nog eens verwijzen
naar de rede van Collard over de progressieve frontvorming en op de invloed van
die rede op de socialistische partij, die op het daaropvolgend congres die redevoering
volledig is bijgetreden.
Maar het duurde tot 14 december 1969 eer het BSP-congres ermee instemde. Blijven
vele socialisten toch niet steken in een star antiklerikalisme?
Er zijn socialisten die daarin blijven steken zoals er christenen zijn die in het
antisocialisme blijven versmachten. Aan de andere kant moet toch worden toegegeven
dat aan de katholieke bewe-
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ging in België concessies werden gedaan, die vroeger ondenkbaar waren. Denk aan
het schoolpact: iedereen is het er over eens dat dat essentiële vraagstuk niet langer
als splijtzwam mag dienen tussen socialisten en christelijken.
U hebt op het atheneum te Leuven Gaston Eyskens gekend.
We waren samen op het atheneum maar hij was een paar jaar ouder dan ik en me
dus iets voor. We hebben het samen altijd best kunnen vinden, ook al zijn we een
andere politieke richting uitgegaan.
Als altheneumleerling schrijft u al artikels in ‘L'Etudiant so- cialiste’ - in 't Frans!
Ik was vroegrijp en er bestond niets anders. Ik had al vroeg veel contacten en was
ook bevriend met Brusselse studenten.
In het blad ‘Mensen’ hebt u een vrouwenrubriek verzorgd onder de schuilnaam Mita
Boens. Waarom Mita Boens?
Dat was dan in mijn studententijd al. Het studenten blad Mensen was een initiatief
van Jef Rens en de eerste artikels werden door Maurits Naessens en mij geschreven.
Ik schreef de vrouwenrubriek omdat wij geen vrouwen hadden. Toen al ijverde ik
voor de rechten van de vrouw. Het amusante was dat op een bijeenkomst in Ukkel
meisjes aan mij kwamen vragen of Mita Boens ook zou komen. Ik heb geantwoord
dat ze waarschijnlijk niet kwam, want ik wilde dat dat geheim bleef. De schuilnaam
had ik ontleend aan mijn vriend Alfred Boens, die familie was van de dichter Daan
Boens.
In 1926 begint u dan rechten te studeren in Leuven. U koos Leuven omdat u er
woonde.
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Omdat het minder uitgaven meebracht. Er bestonden toen zo geen studiebeurzen als
nu. Dat was toen een mager beestje.
U was van huize uit socialist. Bracht dat voor u als student aan de katholieke
universiteit geen problemen mee - in dié tijd?
Bij drie professoren die erg fanatiek waren, maar ik werd verdedigd door kanunnik
Van Hove en door de professoren Van Dievoet, Van Goethem en Dabin.
En bij de kameraden?
Ik had alleen vrienden. In werkelijkheid geloof ik dat ze er respect voor hadden dat
ik durfde te zijn wat ik was. De doctors in de rechten die in 1935 zijn uitgekomen,
komen elk jaar eens samen en daar werd ooit eens gezegd: wij hadden bewondering
voor Vranckx omdat hij zegde wat wij meenden en niet durfden zeggen. Een van
mijn beste vrienden was trouwens een pater franciscaan, Hugo van Breda, de broer
van Herman, de professor hier in Leuven met wie ik trouwens nog altijd bevriend
ben. Hugo is sinds jaren professor aan een katholieke universiteit in Amerika maar
als hij naar Europa komt, zal hij nooit nalaten mij te bezoeken. Hij kwam trouwens
in mijn studententijd bij mij thuis op bezoek en dan was mijn ongelovige moeder
altijd sterk voor hem in de weer. Die paters liepen toen nog met blote voeten en als
hij dan bij koud weer aankwam, maakte ze onmiddellijk water warm en zei: Vooruit,
Hugo, met uw voeten erin!
U voelde zich beter thuis in de Oudenaardse Club dan in de Brabantse Gilde of in
Het Hageland.
Dat kwam door het feit dat de meeste Vlaamse studenten van Leuven in de Franse
afdeling zaten. Ik was veel samen met mannen van Oudenaarde.
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Een van de Belgische bisschoppen noemt u nog altijd bij de voornaam.
Mgr. Daem. Hij was classicus en ik heb hem leren kennen in het seminarie van
Latijnse letterkunde bij professor Cochez, waar ik trouwens een voordracht heb
gehouden over Seneca. Ik had nog meer vrienden van dat soort, o.a. pater Van Gestel
en pater Perquy, maar ik had natuurlijk niet alleen in die kring vrienden.
U was een blokker - in die tijd zou men gezegd hebben een filister?
Dat zat zo. Ik ging naar de les, luisterde aandachtig, kwam thuis en maakte
aantekeningen. Dat volstond voor mij om bij te blijven. Ik was vlug van begrip, ik
heb er geen verdienste aan maar het had zijn voordeel: ik kon in korte tijd een examen
voorbereiden en het met goed gevolg afleggen. Zo had ik de gelegenheid veel te
werken in andere sectoren, sociologie en wijsbegeerte o.m.
Dat klinkt heel mooi maar ik dacht te weten dat u een vast stamcafé had waar de
smaak van het hier werd veredeld door de aanwezigheid van vrouwelijk schoon.
Ik heb de indruk dat u detectivewerk hebt verricht. De waarheid is dat wij na de
vergadering van het rechtsgenootschap met een paar vrienden gingen napraten in
Het Keizerinneke, een café in de Naamsestraat waar inderdaad een vriendelijke
dochter was. Dat deed ik o.m. met Karel van Cauwelaert en Willem Melis. We
bestelden altijd met drie pinten tegelijk want een glas Jack-Op kostte toen 35
centiemen maar voor drie glazen moest ge maar een frank betalen en zo spaarden
we 5 centiemen uit! We discussieerden daar verder over de diverse vraagstukken,
maar door de aanwezigheid van het vriendelijke Poldineke gebeurde het dat we het
hadden over vraagstukken
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die minder wetenschappelijk waren.
In elk geval nam u actief deel aan het studentenleven want u was secretaris van
betgenootschap Met Tijd en Vlijt waarvan professor Boon toen voorzitter was.
Het meest memorabele dat daar is voorgevallen is de voordracht die ik heb gehouden
over De gierigaard van Plautus, de Warenar van Hooft en L'avare van Moliere. We
hadden toen drie stu- dentes in de Vlaamse sectie en ik had die met jongens laten
optreden in enkele tonelen uit die stukken. Het was toen zo vreemd dat
meisjesstudenten zich ‘bloot gaven’ aan de lachlust van een studentenpubliek dat de
professor helemaal niet gecharmeerd was.
Dat is nu wel enigszins geëvolueerd. - Ook voor de Volkenbond had u toen interesse
want u was voorzitter van de Vereniging voor Volkenbond en Wereldvrede.
Wij stonden op het standpunt dat de bepalingen van het Vol- kenbondpact moesten
worden uitgevoerd, speciaal dan de ont- wapening. Ik heb daar o.m. als
voordrachtgevers laten komen: Victor Leemans, Henri Rolin, Henriëtte Roland Hoist,
met wie ik van in mijn jongstudententijd al bevriend was, in die mate dat ik bij haar
in Bloemendaal kon gaan logeren, wat ik ook deed. Ik had heel wat brieven van haar
en ook haar gededicaceerde boeken, maar er is mij maar één boek overgebleven. Ik
had tijdens de laatste oorlog mijn boeken in veiligheid gebracht in Loonbeek en daar
werd heel wat door kenners gestolen: niet alleen de boeken van Henriëtte Roland
Holst maar bv. ook de reeks Geschiedenis van het Oostenrijks socialisme. Dat heeft
zeker geen boer meegenomen. Toen Henriëtte Roland Hoist hier was heeft Piet Gillis
van haar de tekening gemaakt die nu nog in mijn bureau hangt. Ik wil er nog even
aan toevoegen dat ik in die tijd zo een boekenwurm was, dat ik al mijn zakgeld
besteedde
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aan het kopen van boeken. Mijn broer mocht zondags maar uitgaan als ik meeging
en meer dan eens moest ik hem opbiechten dat ik blut was en dus niet meekon. Ik
moet tot zijn eer zeggen dat hij me dan wel vrijhield.
U was al vroeg antimilitaristisch.
Het moet aangeboren zijn en ik heb er ook voor gezeten. Toen ik mijn militaire dienst
deed te Leuven bij de Vliegende Kanonniers, maakte ik van mijn vrije tijd gebruik
om antimilitaristische toespraken te gaan houden. Na zo een toespraak in Herent
werd ik op het matje geroepen en kreeg veertien dagen cachot.
U was met Henriëtte Roland Holst op een bijeenkomst in Hep- penheim in Duitsland.
Die is belangrijk geweest.
Wegens de belangrijkheid van hen die daar referaten hidden en omwille van de
discussies die erop volgden. Ik heb zelden iets van die aard kunnen meemaken. Alle
grote namen van toen waren er: Hendrik de Man, Emile Fuchs, Martin Buber, Max
Weber.
Wat heeft Henriëtte Roland Holst voor u betekend?
Ze was een vrouw met veel verstand en veel gevoel, die trouwens geëindigd is als
christelijk socialist. Zo een contact betekent veel voor een jonge man. Ge houdt van
literatuur en ge komt in contact met een eersterangsfiguur van die dagen, die zich
dan ook nog met sociologie bezighield. In het begin zag ik tegen haar op, maar na
een tijd werd dat een hartelijke en kameraadschappelijke verhouding.
U hebt ook Hendrik de Man gekend.
Gekend, maar ik heb geen hartelijke omgang met hem gehad omdat dat met hem
eerder moeilijk ging. Ik heb nooit een
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inspanning gedaan om beter contact met hem te krijgen, omdat ik er helemaal geen
neiging voor voelde. Maar ik heb veel van hem geleerd. Ik beschouw hem als een
van de grootste sociologen van deze tijd. Ik kende beter de geschriften van De Man
dan De Man zelf.
In uw partij zijn er mensen geweest die zijn waarde hebben willen relativeren.
Die het geprobeerd hebben, hebben ongelijk gehad. Zij hebben daarmee alleen
bewezen dat ze zijn waarde niet kenden en evenmin zijn wetenschappelijke kennis,
die buitengewoon was. Men spreekt veel over zijn Psychologie van het marxisme,
dat inderdaad een standaardwerk is, maar volgens mij is zijn meesterwerk het minder
dikke boek Opbouwend socialisme, dat toch ook nog meer dan 500 bladzijden telt.
In het Frans heet het L'idée socialiste. Dat moet ge lezen. Het is het beste wat hij
heeft geschreven.
Om u een idee te geven van onze verhouding. Toen hij minister was ging ik, die
een jong volksvertegenwoordiger was, hem iets vragen. Hij kon een brutaal antwoord
geven en hij gaf me er ook een. Ik heb toen gezegd: ‘Hendrik, dat is de laatste keer
dat ik u iets heb gevraagd.’ En zo is het ook geweest. Als ik dan denk hoe iemand
als Emile Vandervelde, die toch ook een hele meneer was, zich gedroeg tegenover
jonge collega's! Vandervelde betoonde mij echte vriendschap en zou nooit in Leuven
zijn voor- bijgekomen zonder even binnen te springen. Ook met Kamiel Huysmans
was het zo. Hij kwam hier eens 's middags eten, net op de dag dat mijn oudste zoon
werd geboren. De volgende dag zond hij mij ter herinnering een ets uit het
Plantijnmuseum met een opdracht!
Ik ga nog even terug naar uw studententijd. U publiceert in 1928 een brochure
‘Confessions d'un flamingant’. Waarom?
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In L'Avant Garde, het weekblad van de franstalige studenten, was er een brochure
verschenen van Léon Degrelle over Les flamingants en een van onze jaargenoot J.
Dautricourt over Flandre et Flamands. Léon Degrelle behandelde het probleem als
Waal; Dautricourt deed het als Franssprekende Vlaming. Kanunnik Van Hove haalde
een twintigtal studenten bijeen om daarover te discussiëren en ik kreeg de opdracht
op die brochures als Vlaming een antwoord te schrijven. Mijn brochure verscheen
ook in L'Avant Garde.
Er staan daarin uitspraken en stellingen die nog valabel zouden kunnen zijn. ‘Celui
qui aime vraiment la Flandre, qui sent en lui ces “innombrables liens frêles et
douloureux”, qui le reliant au peuple, ne laisse pas croupir son esprit dans de lâches
complaisances, il place l'amour du peuple, de la vérité et de la justice plus haut qu'un
amour abstrait et proclame hautement sa vive réprobation contre un régime
d'oppression. C'est avec honte que nous avouons qu'il y a encore des Flamands qui
sont impassibles devant cette situation.’
Ik zou op die toon - zo een beetje à la Gambetta - nu niet meer kunnen schrijven.
Maar die strijderstoon was eigen aan de tijd en wij waren door een enorme geestdrift
bezield.
U hebt op die brochure een vleiende reactie gekregen van Jules Destrése.
Destrée schreef me daarover inderdaad een vriendelijke brief met een memorabel
slot:
‘Oui, mon jeune ami! Les adversaires des flamands ne sont pas les wallons, mais
les bourgeois fransquillons de Bruxelles et du pays flamand.’
Uw doctoraal proefschrift draagt als titel ‘Gemeenschap en klassenstrijd’. Is het
nog actueel?
Ik geloof dat het actueel is gebleven. Ik zou weinig terugnemen
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van war erin staat. Het bestaat uit drie delen. Het eerste geeft antwoord op de vraag:
wat moet verstaan worden onder gemeenschap? Het tweede handelt over het begrip
klasse en dat is zeker actueel gebleven. Wanneer sociologen in Nederland nu over
klassen schrijven, dan geven zij bijna altijd een ontleding van wat ik daarover heb
geschreven. Het derde hoofdstuk is dan een studie van de klassenstrijd.
Van het tweede deel werd gezegd dat het belangrijk was omdat daar een eigen
opvatting van het begrip klasse wordt gegeven. Als de klassenstrijd berust op
eigenbelang, dan zal hij nooit tot het echte socialisme behoren. Klassenstrijd moet
ook rusten op ethische motieven van rechtvaardigheid en solidariteit om te komen
tot een rechtvaardige gemeenschap. Er bestaat een verschil tussen een marxist en
een christen socialist. Als een marxist spreekt over de gemeenschap, dan spreekt hij
als een individu met mechanische opvattingen van de maatschappij, terwijl de
gemeenschap als een universalistisch geheel moet worden beschouwd, waarin elk
individu zijn vrijheid kan ontplooien maar in het kader van de gemeenschap en onder
de bescherming van de gemeenschap.
U maakt in het laatste hoofdstuk een onderscheid tussen cultuurgoederen en
cultuurprodukten.
De marxisten beschouwen de klassen op grond van de inkomsten: het salariaat, de
landbouwers, enz. Ik ga uit van het streven naar bezit van goederen. Dat kunnen
beschavingsgoederen zijn, auto's bv., of cultuurprodukten, kunst en wetenschap bv.
Een echte intellectueel streeft naar het bezit van cultuurprodukten: hij hecht meer
waarde aan een schilderij dan aan een auto. De hogere bourgeoisie staat open voor
beschavingsgoederen en voor cultuurprodukten. De kleine bourgeois is vatbaar voor
beschavingsgoederen. Deze indeling berust op een waardering die van land tot land
kan verschillen. In Duitsland heeft de status
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van officier aantrekkingskracht, in Engeland niet het minst. Een officier wordt daar
in de maatschappij niet hooggeschat.
Wat nu de arbeider betreft moet er een levensbeschouwing bijkomen, die rust op
wat de christelijke beschaving heeft gegeven. Het socialisme moet een menselijk
aangezicht krijgen. Wanneer men Marx leest dan is de ideologische bovenbouw de
weerspiegeling van de economische benedenbouw. Maar Jaurès zegt: De economische
factor speelt een grote rol, maar hij werkt in op de mensen zoals de geschiedenis ze
heeft overgeleverd. Die mensen hebben een overtuiging en daarop werken de
economische factoren. Op de vraag ‘Hoe is de mens in Europa?’ is er maar één
antwoord: zoals hij door de geschiedenis is overgeleverd, geboetseerd door de
christelijke beschaving. Het is de mens zo gezien waarop de economische factoren
inwerken, die evolutie brengt in de maatschappij.
U stond al vroeg bekend als een uitstekend kenner van het werk van Marx. Hoe staat
u nu tegenover hem en zijn leer?
Hij heeft ons veel geleerd met zijn historisch materialisme, dat getemperd moet
worden door enige principes, die ik al heb opgenoemd. Het heeft als werkmethode
grote invloed gehad, wat door de wetenschap wordt erkend. Maar dat betekent niet
dat al wat hij in de toekomst gezien heeft, ook juist is. Zijn verarmingstheorie - die
Verelendung-theorie - kan niet zonder meer onderschreven worden. De grote betekenis
van Marx is niet zoals Marx was, maar zoals de man Marx werd begrepen. De arbeider
weet niets af van de meerwaardetheorie van Marx en dat was ook niet nodig. Voor
de beweging was het voldoende dat de arbeider wist dat hij werd uitgebuit, dat hij
te weinig werd betaald.
Leuven heeft u met dit doctoraat voorgesteld als kandidaat voor de Interuniversitaire
ivedstrijd, waarin u laureaat werd.
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Dat was het werk van Van Goethem, die als jong professor de moed had promotor
te zijn van deze thesis. Het feit dat ik laureaat werd, bracht het voordeel mee dat ik
van de staat een studiebeurs kreeg om twee jaar aan een buitenlandse universiteit te
gaan studeren.
Dat werd de Karlsuniversiteit in Praag. Waarom Praag?
Tsjecho-Slowakije was een jonge republiek, ontstaan na 1918 uit het vroegere
vorstendom Oostenrijk-Hongarije. Ik hechtte belang aan grondwettelijk en
administratief recht en wilde de ontplooiing van de jonge staat van nabij volgen. In
die tijd hadden in Centraal-Europa ook grote landbouwhervormingen plaats en tijdens
de vakantie heb ik dat landbouwbeleid kunnen bestuderen in Tsjecho-Slowakije,
Oostenrijk, Roemenië, Polen, Hongarije. Ik kon dat doen dank zij de tussenkomst
van Benesj die ervoor zorgde dat ik vrij verkeer kreeg op het spoor. Ik was
ingeschreven als stagiair bij Henri Rolin, die de Belgische afgevaardigde was bij de
Volkenbond. Door hem had ik de gelegenheid kennis te maken met heel wat
prominenten, o.m. met Aristide Briand en Benesj. Toen ik in Praag aankwam had ik
aanbevelingen bij me van Rolin en Vandervelde.
Is die studie u van enig nut geweest later?
Ze heeft ertoe bijgedragen mij een meer vrije kijk te geven op heel wat problemen.
Zo een studie maakt het u mogelijk u los te maken van begrippen, die u door de
universiteit norrnaal worden doorgegeven zonder dat ge er u rekenschap van geeft
dat ze verouderd zijn. Een ruime kij'k op de dingen maakt u wetenschappelijk meer
onafhankelijk.
Gold dat ook voor de landbouwbervormingen?
Ik heb over die landbouwhervormingen een stuk geschreven
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maar ik ben niet aan het einde geraakt, wegens de intensieve ontwikkeling die we in
België en nazi-Duitsland hebben meegemaakt. Toen ik er wel tijd voor had waren
de statistieken verouderd en heb ik het werk niet meer uitgegeven. Ik heb later wel
een brochure geschreven waarvoor ik mijn vroegere studie heb kunnen gebruiken.
Ze heette Stad en platteland en was een soort catechismus voor de propagandist, die
in dat boekje de socialistische kijk op het landbouwprobleem kreeg uiteengezet. Er
werd in gesproken over rationalisering van de landbouw, er werd op gewezen dat de
boeren de rechten niet hadden die hun toekwamen, er werd bewezen dat de belangen
van de boeren niet noodzakelijk tegenstrijdig waren met die van de arbeiders.
U hebt een belangrijke rol gespeeld in de socialistische jeugdbeweging. U had met
Louis Major, Leo Rommens en Frans Vinck de leiding van de Socialistische Jonge
Wacht. Wat streefde die na?
De opleiding tot het socialisme en de strijd voor het socialisme. Ze hielp ook de
invloed van de jongeren te laten gelden in de par- tijbeweging. Wij hadden hier in
Leuven meer dan 200 leden die bijna elke week een voordracht bijwoonden over het
een of ander gewoon politiek probleem of over een ideologisch vraagstuk. De
Socialistische Jonge Wacht heeft een grote rol gespeeld bij de staking van 1936, toen
het er om ging de 40-urenweek te verkrijgen en vakantie met loon. De Jonge Wacht
stond achter de stakers. Wij hadden ook een blad dat Ulenspiegel heette en waarvan
ik hoofdredacteur was. Medewerkers waren o.m. Louis Major, Leo Rommens, Ward
Coens, Frans Vinck.
Louis Major heeft u het geweten van deze groep genoemd. U bent heel uw leven door
met Major goed bevriend gebleven.
Een vriendschap uit de jeugd blijft nawerken. Wij zijn altijd goede vrienden gebleven,
wat niet belet dat wij al eens hak-
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ketakken als we het niet eens zijn, maar dat raakt de vriendschap niet.
U voelde zich in die tijd al geestelijk verwant met Jaurès. Waarop sloeg dat?
Mij trok vooral aan zijn breedheid van gedachten en zijn zienersblik die vele
problemen overschouwde. Niemand beter dan hij heeft aan het socialisme dat
menselijke gezicht gegeven dat mij zoveel waard is. Ook zijn zin voor pacifisme
sprak me sterk aan. De mensen van mijn generatie hebben allen sterk onder de invloed
van Jaurès gestaan.
U bent dan in de politiek gegaan. Was dat een roeping?
Het was mijn roeping universiteitsprofessor te worden. Mijn politieke mandaten in
de beweging heb ik uitgeoefend omdat mijn kameraden er mij toe aanzetten. Het
was onder een andere vorm strijden voor het ideaal.
U was 25 jaar toen u in Kessel-Lo gemeenteraadslid werd.
Dat is nog een hele geschiedenis geweest. Wij hadden in de gemeenteraad vier leden
en we dachten er met de verkiezingen van 1932 vijf of zes te hebben. Daar ik soldaat
was, hadden ze me op de zevende plaats gezet met de afspraak dat, als ik zou
afzwaaien, nummer zes ontslag zou nemen om mij te laten zetelen. We haalden echter
de volstrekte meerderheid met zeven verkozenen, zodat ik ontslag moest nemen om
nummer zeven binnen te brengen en de meerderheid te behouden. Bij de volgende
verkiezingen in 1938 ben ik dan gemeenteraadslid en schepen geworden.
Maar daarvoor was u in 1936 al volksvertegenwoordiger geworden, 29 jaar oud.
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Ik ben twaalf jaar lang de jongste socialistische volksvertegenwoordiger geweest.
Alleen de rexistische volksvertegenwoordigers waren toen jonger.
In 1940 was u waarnemend burgemeester in Kessel-Lo. Hoe kwam dat?
De burgemeester Alfons Roelandts was door de gouverneur afgezet omdat hij de
gemeente verlaten had.
U hebt met de Duitsers moeilijkheden gehad.
Diverse conflicten met de Kommandantur, over het inrichten van feesten en over
onrechtmatige opeisingen. Het grootste conflict ging over de badinstallatie van de
nieuw te bouwen turnzaal. De Duitsers verlangden dat de gemeente dat op haar kosten
zou doen zodat de Duitsers, die in de Centrale Werkplaats te werk gesteld waren,
die zouden kunnen gebruiken. Ik heb dat vlakaf geweigerd. Ze hebben me toen
afgezet als burgemeester en wegens sabotage voor de krijgsraad gedaagd. Dat was
op 5 mei 1941. Ik werd vrijgesproken, eigenlijk omdat ik zo goed Duits sprak! Ge
kreegt daar een tolk aangewezen en ik moest er op wijzen dat die man onnauwkeurig
vertaalde. Ik heb de zaken dan zelf maar in het Duits uitgelegd en dat maakte effect.
Een jaar later zou dat niet meer waar zijn geweest. - Mijn vrouw heeft toen zo een
angst gehad dat mijn zoon Jan te vroeg werd geboren.
In 1942 werd ik opnieuw aangehouden en dan heb ik 2 maanden mogen zitten.
Dan werd ik als gijzelaar aangewezen en heb een hele tijd mogen meereizen in de
derde wagen van de treinen die Duitse verlofgangers vervoerden van Brussel naar
Maastricht. Toen er weer eens een bomaanslag had plaatsgehad, vreesde ik opnieuw
te worden aangehouden en dan ben ik ondergedoken in Loonbeek, op dezelfde plaats
waar ik geprobeerd had al mijn boeken veilig te verbergen.
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Bij de bevrijding was u opnieuw waarnemend burgemeester in een half verwoeste
gemeente.
Burgemeester Roelandts zat toen in een concentratiekamp. Er moest dringend gezorgd
worden voor onderkomen. Van een paar vriendelijke Engelse officieren kreeg ik de
toestemming met een paar vrachtwagens de troepen te volgen en wij zijn dan in
Bevekom al de barakken gaan opladen plus een volledige keukeninstallatie, zodat
we de mensen een onderkomen konden verschaffen en het noodzakelijke eten
bezorgen. En dan hebben we onmiddellijk de wederopbouw aangepakt en met het
puin nieuwe wegen aangelegd.
U was volksvertegenwoordiger van 1936 tot 1947. Had u een spedaliteit?
Ik had vooral zitting in de commissie van Justitie. Ik heb daar ettelijke wetsvoorstellen
gedaan. Van mij is o.m. de nieuwe wet op de arbeidsongevallen, die later werd
overgenomen door Achiel Delattre, de toenmalige minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg. Ook het voorstel om een nationale kas voor verzekering tegen
arbeidsongevallen op te richten kwam van mij, maar daar kwamen zoveel particuliere
belangen bij te pas dat ik er geen meerderheid voor heb gehaald. Ik vond dat daar
niets onlogisch in zat. De hele sociale wetgeving hangt af van de overheid, alleen de
wet op de arbeidsongevallen valt erbuiten. De werknemer is verplicht zich te
verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij die hem bij een arbeidsongeval de
vergoeding uitbetaalt. Maar de verzekeringsmaatschappij verdient daar geld aan.
Waarom moet precies een dienst die geld opbrengt in privéhanden blijven? Na de
oorlog is er dan nog mijn werk geweest als rapporteur voor de wet op de
oorlogsschade.
U neemt dan ontslag als volksvertegenwoordiger om kamervoorzitter te worden van
de Raad van State. Dat was in 1947. U
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deed dat niet vrijwillig.
Maar mijn partij drong erop aan dat ik zou aanvaarden naar de Raad van State te
gaan, omdat ik terecht of ten onrechte beschouwd werd als een specialist in
administratief recht. Vermeylen, Spaak en Spinoy waren daar sterk voor. Huysmans
was er even sterk tegen.
Met als argument: ik wil de jonge socialisten in de Kamer niet laten onthoofden.
Ja, hij hechtte meer belang aan het werk als socialistisch volksvertegenwoordiger.
Toen ik aanvaard had, zei hij mij, - hij was toen eerste minister -: ‘Wat is dat? Gij
gaat naar de Raad van State. Wat gaat ge daar doen? ledereen kan dat!’ - Ik heb hem
geantwoord: ‘Stuur er dan een specialist in canoniek recht naartoe.’ Hij heeft dan
dagenlang niet meer met me willen spreken en deed alsof hij me niet zag. Na een
dag of tien komt hij op een avond bij mij in het restaurant van de Kamer zitten en
doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Ik ken nu nog de anekdote die hij mij toen
vertelde. ‘Kent ge het verschil tussen een Vlaamse boer en een Hollandse? Een
Hollandse boer is gelovig, hij wroet de aarde om maar af en toe legt hij de spade
neer en richt dan de blik naar boven. De Vlaamse boer is eveneens gelovig, wroet
de aarde ook om, legt de spade ook al eens neer maar kijkt nooit eens naar boven!’
En dan voegde hij er ineens aan toe: ‘Als ge dan toch naar de Raad van State wilt
gaan, voor mij is het goed.’
Als overtuigd voorstander van de rechtsstaat was u natuurlijk ook voorstander van
de oprichting van de Raad van State.
Dat was een noodzakelijkheid voor de bescherming van de rechten van de burgers.
Het was een prachtige taak want het was een heel nieuw werk, de gehele rechtspraak
moest worden
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opgebouwd.
Wat is het belangrijkste dat u daar hebt kunnen presteren?
Wellicht de soberheid! Bij de Raad van State geldt de geschreven procedure; de hele
zaak wordt dus schriftelijk uitgewerkt. In het begin brachten de advocaten hun cliënten
mee en wilden dan pleiten. Eigenlijk mochten ze dat alleen maar doen als er nieuwe
argumenten voorop te zetten waren. Als dat niet het geval was, zei ik altijd dat er
geen reden was om nog eens te horen wat we al gelezen hadden en dat er dus niet
gepleit moest worden. Ik heb die stelregel zelfs tegenover oud-ministers toegepast,
o.m. tegenover Spaak die er onmiddellijk mee akkoord ging, daar waar de anderen
gewoonlijk kwaad werden. Het gevolg was dat de advocaten zonder cliënt kwamen
en we veel tijd wonnen. In de Franse kamer liet men de advocaten wel pleiten, met
het gevolg dat zij drie zaken konden behandelen waar de Vlaamse kamer er op
dezelfde tijd tien afwerkte.
U bent samen met E. van Dieuoet, Frédéricq en René Victor stichter van het
‘Administratief Lexicon’. Dat begon te verschijnen in 1951. Wat is het nut ervan?
Daarin zijn tot nu toe 131 bijdragen verschenen en dat is een heel werk geworden.
Er worden vraagstukken in behandeld waarmee de staat, de provincie en de gemeente
op administratief gebied af te rekenen hebben. Toen we daarmee widen beginnen
zei men dat het niet zou gaan, dat we nooit de nodige Vlaamse juristen zouden vinden
om dat werk te doen. Het is toch gegaan. Daarbij was het een vorm van
cultuurverheffend werk want als ze die prikkel niet hadden gehad, zouden veel juristen
nooit iets hebben geschreven. Nu werden ze verplicht na te denken en zo bekwaamden
ze zich in hun vak, want het is bekend dat hij die de bijdrage schrijft, van die bijdrage
het meest leert.
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U was lid van de commissie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst
van de grondwet, de wetboeken en de voornaamste wetten en besluiten, de zogenoemde
wetboekencommissie.
Gewoonlijk de commissie-Van Dievoet genoemd. Het werk is nog niet klaar, al werd
er al veel afgewerkt. We beschikken nu over de officiële Nederlandse tekst van de
grondwet, de strafwetten, van het burgerlijk wetboek, van het provincierecht en van
het gemeenterecht. Maar er zijn nog vele wetten buiten de wetboeken die in het
Nederlands nog geen rechtskracht hebben. Want het was ons doel een Nederlandse
tekst te leveren die net als de Franse rechtskracht zou hebben en dat is nu een feit.
Op dit ogenblik werken we aan de wet op het notariaat. Vaak staan we daar voor
zeer ingewikkelde toestanden. Zo hebben we heel wat kopbrekens gehad met het
decreet op de kerkfabrieken van 1807. De spil van deze commissie was vader Van
Dievoet en het was voor mij, die ondervoorzitter was, een echt genoegen met mijn
oud-professor te mogen samenwerken. Ik heb van hem grote vriendschap mogen
ondervinden. Hij ging trouwens trots op mij.
In 1954 werd u hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Gent voor de vakken
Administratief Recht en Vergelijkend Grondwettelijk Recht. Kunt u het met de
studenten goed vinden?
Ik zou de vraag willen omkeren: kunnen de studenten het met mij goed vinden? Ik
denk toch dat de vraag in beide gevallen positief mag worden beantwoord. Zelfs toen
ik minister was ben ik de belangrijkste vakken blijven doceren en ik heb in die tijd
ook niet de minste moeilijkheden gehad, ook al had ik in sommige colleges toch 300
studenten. Er werd op een zeker ogenblik gezegd dat men tegen de minister van
Justitie zou betogen omwille van zijn politiek tegenover de vreemde studenten en
dat men zijn college zou komen storen. Ik heb onmiddellijk een brief
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gekregen van mijn studenten uit de cursus Grondwettelijk Recht dat dat niet zou
gebeuren en het is ook niet gebeurd. Als ik nu even eerlijk mag zijn, dan moet ik
zeggen dat het mij deugd heeft gedaan.
Ik denk dat ik wel een speciale manier heb van lesgeven. Ik ga naar de les zonder
aantekeningen en hou een soort voordracht. De studenten hebben een syllabus en
moeten dus niets optekenen. Achteraf kunnen ze vragen stellen. Ik hou niet van dat
onaangename spektakel van jongens die bezeten zitten te pennen, ik sta graag voor
studenten die luisteren.
De eerder rustige functie van kamervoorzitter bij de Raad van State verzaakt u in
1963 - na 15 jaar - om opnieuw actief in de politiek te staan.
De Socialistische Partij in Leuven drong erop aan dat ik zou terugkomen. Ik zou in
1947 mijn arrondissement niet verlaten hebben als ik toen de verzekering niet had
gehad dat Frans Tielemans, die in 1947 ook volksvertegenwoordiger was geworden,
na mij de leiding van de partij zou opnemen. Na de dood van Frans Tielemans heb
ik dezelfde redenering gehouden: aangezien mijn partijgenoten niet zagen wie de
leiding van de partij kon overnemen, achtte ik het mijn plicht terug te gaan.
In 1964 publiceert u een studie over ‘De vrijheid van de drukpers in gevaar?’ Waarom
was dat een vraag?
Omdat ze werkelijk in gevaar was en is en omdat de vraag een antwoord moest
krijgen. Mijn uitgangspunt was dat de pers de enige koopwaar is die beneden de
kostprijs wordt verkocht. Alleen de reclame kan het leven van een krant mogelijk
maken. Zelfs kranten met een zeer hoge oplage moesten van het toneel verdwijnen
wegens gebrek aan inkomsten en publiciteit. De publiciteit brengt ook de
onafhankelijkheid van de krant in gevaar. Bovendien ontbreekt een ernstig statuut
van de journa-

Joos Florquin, Ten huize van... 16

181
list die niet genoeg wordt beschermd. Het gehalte van de pers lijdt daar onder. Dat
was dan een diagnose.
Ik heb dan de verschillende oplossingen onderzocht die in den vreemde werden
toegepast, waar van overheidswege steun aan de pers wordt verleend. Naast kleine
voordelen die hier worden toegestaan wat de uitrusting betreft, bleek het Italiaanse
stelsel het beste te zijn. Dat komt hierop neer dat de kosten van de eerste rollen papier
door de staat worden gedragen. Naarmate het aantal rollen toeneemt vermindert de
tussenkomst van de staat. Dat zou vooral ten voordele van de kleine dagbladen spelen
en ik vond die oplossing goed. Er bestaat geen onrechtvaardiger stelsel dan dat van
de postvermindering: een blad met een groot aantal bladzijden reclame wordt tegen
dezelfde lage prijs door de post bezorgd als een blad met weinig bladzijden reclame.
Vergelijk laten we zeggen Le Soir met Het Volk of Volksgazet. De tussenkomst van
de staat ligt hoger bij bladen die het minder nodig hebben.
*
In de hal van dit huis leidt een ongewoon lange trap naar de bovenverdieping. De
leuning in gesmeed ijzer werd door mevrouw Vranckx ontworpen.
Op de eerste verdieping heeft de gastheer een kleine werkkamer, die op de tuin
uitziet. De boekenrekken staan er vol werken over sociologie en recht en in een kast
staan de vele aantekeningen geborgen, die nog moeten worden uitgewerkt.
Aan de muren enkele schilderijen, o.m. een gezicht op de abdij van Vlierbeek het landschap van de jeugd - door Jozef Dufour en een rustige schets van Alfred
Delaunoye, de Leuvense schilder van kloosters en begijnhoven.
Deze clown werd gemaakt door een jongetje uit de jeugdinstelling van Jumet.
Zijn schrijfmachine met toebehoren heeft de gastheer op de achterkamer
geïnstalleerd. Als het weer mooi is en het raam
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open kan, komen de duiven hem vaak gezelschap houden.
Het tweede, grote bureau ligt aan de straatkant. Ook hier staan grote boekenrekken
vol boeken over recht en sociologie. Op een aparte plank heeft de gastheer al het
eigen werk samengezet.
Het is een studeerkamer waar de herinnering en de vriendschap een sfeer aan
geven. Over de kamer verspreid staan of hangen de foto's van Emile Vandervelde,
van Kamiel Huysmans, van Soudan, van Léon Collard, van Henri Rolin.
Dan zijn er de herinneringen aan het eigen leven: Alfons Vranckx als jong advocaat,
als minister, in potlood getekend door mevrouw, als erevoorzitter van de politieke
gevangenen van het gewest Leuven, met de president van Italië, gebeeldhouwd door
de vriend Clement Pardon, als kamervoorzitter van de Raad van State geschilderd
door Kurt Peiser.
Ook hier zijn er kunstvoorwerpen die de gastvrouw heeft gemaakt: dit ontwerp
voor de godin der gerechtigheid Themis en deze veelkleurige clown.
Op deze foto staat de gastheer met zijn oudste zoon. Hij is vader van twee
getrouwde zonen en twee dochters en heeft twee kleinkinderen.
Op de vensterbank staat het borstbeeld van Guido Gezelle en tegen een muur hangt
een glasraam van Frans van Immerseel, dat Lange Wapper voorstelt.
*
In juli 1965 werd u minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Harmel. U kreeg
heel wat delicate zaken op te lossen. Welke waren de belangrijkste?
Het vraagstuk van de decentralisatie en van de regionalisatie, waarvoor ik op het
congres van Klemskerke verslaggever was geweest. Er waren twee vraagstukken:
de fusie van de gemeenten en de federatie van gemeenten.
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Wat de fusie betreft was mijn stelling dat men niet verder mocht gaan met hier en
daar een paar gemeenten uit te kiezen, omdat die dan de indruk kregen dat ze als
proefkonijn dienden. Men diende tot fusie over te gaan voor een hele streek, bv. de
hele Denderstreek. Die politiek had het voordeel dat men minder risico liep
vergissingen te begaan.
Wat de federaties betreft was ik van oordeel dat, vermits men te doen had met een
nieuwe bestuursvorm, het goed zou zijn de proef te wagen met een vijftal federaties
om na de opgedane ervaringen de nieuwe wet zo doelmatig mogelijk te maken. We
zijn zo ver niet geraakt.
Het verschil tussen fusie en federatie?
Bij een fusie houdt een gemeente op te bestaan en wordt opgenomen in een nieuwe
gemeente. Bij een federatie blijft de gemeente bestaan maar een aantal bevoegdheden
gaat naar een centraal beheer.
Een ander vraagstuk was nog de oplossing van de communautaire moeilijkheden.
Ik heb een project door een commissie laten uitwerken, commissie die onder mijn
opvolger trouwens bij wet bestaan kreeg. Ze werd genoemd
commissie-Vanderpoorten, de naam van mijn opvolger als minister van Binnenlandse
Zaken; later sprak men veel van de commissie-Meyers naar de naam van de voorzitter.
U nam een initiatief inzake de hervorming van de gemeentelijke politie. Met welke
bedoeling?
De politie op te leiden tot volwaardige agenten van de openbare macht, niet alleen
als organen van repressie maar terzelfder tijd als opvoeders van het publiek. Met dat
doel heb ik de provinciale politieschool vervangen door een gedecentraliseerde
nationale politieschool. Om het tekort aan politiepersoneel tegen te gaan meende ik
dat het nuttig zou zijn uitbreiding te geven aan
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vrouwelijk personeel, en ook vrijstelling van militaire dienst te verlenen als men de
verplichting aanging voor een bepaald aantal jaren bij de politie te dienen. De tijd is
te kort geweest om dat allemaal uit te werken. Ik ben maar 8 maanden minister van
Binnenlandse Zaken geweest.
In mei 1968 wordt u dan minister van Justitie en u blijft het meer dan vier jaar. Dat
is wel de meest bewogen periode uit uw carrière.
Een minister gaat naar het Poelaertplein zonder dat de partij hem gezegd heeft welk
programma moet worden uitgewerkt en zonder dat de regeringsverklaring daar met
een woord over rept. Dat belet niet dat ik sedert lange jaren wist wat ik zou doen als
ik ooit minister van Justitie werd.
U bent een omstreden minister van Justitie geweest, volgens sommigen.
Aan een journalist, die me dat eens heeft gezegd, heb ik nogal bars geantwoord:
‘Iedereen weet wat men aan mij heeft. Ik ben geen omstreden minister, maar een
minister die bestreden wordt. Ik raap de handschoen op.’
Traditioneel stond de minister van Justitie op het achterplan en opereerde hij in de
schaduw - tenzij het om bepaalde genademaatregelen ging. U werd een minister van
Justitie die vrij constant in de actualiteit kwam en over de tong reed.
Men mag niet vergeten dat ik minister werd direct na de woelige meidagen in
Frankrijk. Men heeft getracht wat in Frankrijk was voorgevallen naar België over te
hevelen. Bovendien mag men niet vergeten dat de wetgeving op vele gebieden
verouderd was; ik wenste ze aan de evolutie van onze tijd aan te passen. Er was de
slogan van de Franse revolutie ‘Vrijheid - Gelijkheid -
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Broederlijkheid’, maar die slogan had in onze wetgeving nooit een inhoud gekregen.
Mijn streven heeft erin bestaan aan deze drie woorden een reële, een echte inhoud
te geven.
In het kader van de gelijkheid staat de relatie man-vrouw. Daarvoor was een
herziening van het huwelijksgoederenrecht nodig, waaraan men al beginnen dokteren
was voor ik minister van Justitie werd. Ik wou een nieuwe wet op het erfrecht van
de langstlevende echtgenoot, we hebben het er al over gehad. De commissie van de
Senaat heeft geoordeeld dat mijn oplossing te radicaal was, maar als men een
oplossing aan een probleem wil geven, moet men rekening houden met de evolutie
van de maatschappij. Ik heb honderden brieven gekregen van mensen, vooral van
vrouwen, die met die moeilijkheden te vechten hadden. Ik wil maar één brief
samenvatten. Een vrouw schrijft mij: ‘Ik heb een gelukkig gezin gehad, mijn man
en ik hebben beiden gewerkt, wij hebben een huisje kunnen bouwen, wij hebben wat
geld kunnen sparen. Wij hadden geen kinderen. Mijn man is me te vroeg ontvallen.
Ik lijd aan astma en ben onder doktersbehandeling. Mijn man heeft een zuster, die
altijd kwistig met geld is omgesprongen en nu mijn man is gestorven komt zij als
zuster, als erfgename van haar broer, haar wettelijk gedeelte van de nalatenschap
opeisen. Ons huis zal verkocht moeten worden.’
Maar worden die dingen niet bij huwelijkscontract geregeld?
76% van de Belgen treden in het huwelijk zonder huwelijkscontract. Daarom was
mijn oplossing dat de verwanten in zijlinie, de broers en zusters dus, achter de
overlevende echtgenoot zouden komen.
Een andere hervorming die ik heb voorgesteld was het geval van het overlijden
van een echtgenoot in een gezin waar kinderen zijn en waar een gedeelte van de
nalatenschap in vruchtgebruik bleef en een deel in blote eigendom. Ik stelde voor de
verdeling definitief te doen, in volle eigendom voor de overlevende echtgenoot en
voor ieder van de erfgenamen.
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Dat zou dramatische gevolgen kunnen hebben. In mijn geval zou mijn vrouw ook
haar huis moeten verlaten.
Bij oplossingen die radicaal zijn kan men altijd uitzonderingen aanhalen die radicaal
zijn, maar een wet mag niet steunen op uitzonderingsgevallen. Ook die oplossing
werd te radicaal bevonden, al hebben sommige senatoren mij achteraf gezegd dat ik
gelijk had en dat ze het wetsvoorstel zouden steunen als het te herdoen was.
U hebt ook wat gedaan voor de minder gegoede doctors in de rechten.
Inderdaad. Ik heb de gelijkheid van kansen nagestreefd voor hen die tot de
magistratuur wilden toetreden en daarom heb ik de betaalde stage in de parketten
ingevoerd. Ge kent het liedje dat wij vroeger zongen: ‘Hebt gij meubelen, hebt gij
huisgerief dan kunt gij trouwen...’ Ook dat is niet meer waar. Er zijn nu al studenten
die trouwen als ze nog aan de universiteit zijn. Voor velen is het een noodzaak als
ze met de studie klaar zijn onmiddellijk hun kost te kunnen verdienen. Zo kwam het
dat vele doctors in de rechten naar de administratie gingen of opgeslorpt werden door
de privé-sector. Die situatie bracht het gevaar mee dat alleen zonen van welstellende
families hun tijd konden afwachten om in de magistratuur te gaan. Nu kan men drie
jaar betaalde stage doen als stagiair-substituut en dan in de magistratuur gaan.
Het initiatief om een ombudsman in te stellen ging ook van u uit. Wat was de
bedoeling?
Sedert 1962 pleit ik al voor het instellen van de ombudsman, omdat zo een ambt de
vrijheid dient. Ik bedoel met ombudsman iemand die in naam van het parlement
controle zou uitoefenen op zaken van de administratie, van het gerecht, van het leger,
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enz. om misbruiken te voorkomen. Hij zou de vertrouwensman zijn van zijn
medeburgers, de man die hun klachten zou onderzoeken, ze desnoods zou helpen of
ze zou doen inzien dat ze ongelijk hebben. Toen ik opnieuw volksvertegenwoordiger
werd, na minister van Binnenlandse Zaken te zijn geweest, heb ik dat wetsvoorstel
onmiddellijk ingeleid en het werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met
eenparigheid van stemmen aangenomen, met kleine wijzigingen.
Maar kan de Raad van State daar niet optreden?
De Raad van State gaat alleen de wettelijkheid na, terwijl er veel misbruiken ontstaan
die niet met de wettelijkheid in strijd zijn. De rechtbank laat bv. een zaak aanslepen
gedurende een te lange periode, een rechter is onbeleefd tegenover een getuige, een
officier maakt misbruik van zijn gezag tegenover soldaten, de administratie laat
brieven onbeantwoord daar waar in een goed bestuur antwoord moet worden gegeven,
enzovoort.
Er is in het domein van de vrijheid ook nog de wet op de voorlopige hechtenis.
De gevallen waarin wordt overgegaan tot het ontnemen van de vrijheid, moeten tot
een minimum beperkt worden. Het wetsontwerp bepaalt een strenge omschrijving
van de motieven van een aanhouding en er is ook in een schadeloosstelling voorzien
voor burgers die meer dan acht dagen een onwettige hechtenis hebben ondergaan,
buiten hun schuld. In het geval van dr. Peers speelt die clausule dus niet omdat hij
de wet heeft overtreden.
Vrijheid, gelijkheid. Er blijft nog de broederlijkheid.
We zouden die nu solidariteit noemen. Wij moeten de mensen die door de natuur
werden misdeeld, zoveel mogelijk bijstaan. De eerste wetsontwerpen betreffende de
bescherming van de persoon van de geesteszieken hadden betrekking op het beheer
van goederen door hen die wegens hun geestestoestand niet in
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staat zijn hun goederen te beheren.
Ik heb ook veel belang gehecht aan het wetsvoorstel betreffende de verlenging
van de minderjarigheid van die minderjarigen waarvan men weet dat ze niet in staat
zijn hun goederen te beheren. Ik heb voorgesteld dat ze onder ouderlijke voogdij
zouden blijven, met de mogelijkheid voor de ouders een voogd aan te duiden die hun
vertrouwen heeft en die hen kan vervangen tijdens hun leven of na hun dood. Het
wetsontwerp werd al met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in de Senaat en
wordt nu besproken in de commissie van de Kamer. Het is een wet die ten goede
moet komen aan meer dan 30.000 kinderen.
Zit er achter het wetsvoorstel op de sociaal onaangepaste toch geen angeltje?
Er is het wetsontwerp op de mensen die in de volksmond landlopers worden genoemd.
Voorheen hadden wij er in ons land 9 à 10.000 die in Merksplas en Wortel verbleven.
Ingevolge de uitbreiding van de sociale wetgeving is dat aantal verminderd tot 7 à
800. In werkelijkheid heeft België geen landlopers meer. Zij die overblijven zijn
personen die, ondanks alles, hun plaats in de maatschappij niet kunnen vinden en
dat is de reden waarom we niet meer spreken van landlopers maar van sociaal
onaangepasten. Reactie van een blad dat van het negativisme een specialiteit maakt:
‘Ziet ge, hij wil een wet op de sociaal onaangepasten. Het is overduidelijk: hij wil
de hippies vervolgen.’
Ik neem aan dat er in de sector van het kind ook wel wat gedaan werd.
De wet op de adoptie van de kinderen wordt beschouwd als een van de modernste
van Europa. De adoptie wordt vergemakkelijkt, de rechten van het geadopteerde
kind worden uitgebreid en de banden tussen geadopteerde kinderen en hun
pleegouders worden hechter. Het gaat zo ver dat een geadopteerd kind op
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gelijke voet kan worden gesteld met het wettelijk kind.
Er werd ook gedacht aan de afschaffing van de discriminatie bij de geboorte. De
wet op de afstamming heeft tot doel de vaststelling van het vaderschap en het
moederschap van natuurlijke kinderen te vergemakkelijken, en deze kinderen volledige
rechten te geven om de nalatenschap van hun ouders te verwerven. De Belgische
wet mag de natuurlijke kinderen niet langer als bastaardkinderen beschouwen.
U was ook betrokken bij de wet die het stemrecht aan de achttienjarigen verleende.
Wij moeten ons voortdurend aanpassen aan de omstandigheden en dus aanvaarden
dat de jeugd nu eerder rijp is dan vroeger, een gevolg van het verlengd onderwijs,
de grote media, de belangstelling voor publieke zaken, het toerisme. Die realiteit
moet haar weerslag vinden in speciale wetten die niet alleen betrekking hebben op
het stemrecht van de 18-jarigen. Minderjarigen moeten een arbeidsovereenkomst
kunnen aangaan bv. Daarom werd door de minister van Justitie aangedrongen op
een verlaging van de leeftijd van minderjarigheid. Sommige landen houden het op
19 jaar, andere op 20. Ik meen dat we de algemene strekking kunnen volgen en 18
jaar kunnen vaststellen, de leeftijd die werd aanvaard voor de medezeggenschap in
de gemeenteraad.
Toen ik daarnet het woord kind uitsprak, dacht ik eigenlijk aan de delinquente jeugd
of ‘de kinderen van de rechter’ zoals ze soms worden genoemd.
Ik heb altijd een speciale belangstelling gehad voor jeugdbescherming en
gevangenissen, want er is een gemeenschappelijke noemer voor de twee. En dit wil
ik nu eens duidelijk en met nadruk zeggen: 60% van de kinderen, die in de tehuizen
van de jeugdbescherming verblijven, komen uit ontwrichte gezinnen. In
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de gevangenissen is het procent gevangenen dat uit ontwrichte gezinnen komt 40%.
Deze percenten bewijzen dat het noodzakelijk is, zowel in de strijd voor de
jeugdbescherming als in de strijd in verband met de criminaliteit, de gaafheid van
het gezin zoveel mogelijk te bevorderen.
De wet op de jeugdbescherming en de wet op de probatie voor volwassenen zijn
twee voorbeelden van slecht beheer. De wet op de probatie bepaalt dat diegene die
een misdrijf heeft gepleegd, niet wordt gestraft maar onder toezicht wordt geplaatst.
Het zijn twee uitstekende wetten maar ze werden goedgekeurd zonder aan de minister
van Justitie de mogelijkheid te geven - bij gebrek aan kredieten - de nodige
instellingen te creëren en het nodige personeel aan te werven, wat voor een doelmatige
werking van die wetten noodzakelijk is. Ik heb me meer dan vier jaar moeten
inspannen om stukje voor stukje het personeel uit te breiden. Ik heb het aantal
afgevaardigden bij de Jeugdbescherming verdubbeld. Het kader van het
controlepersoneel werd uitgebreid maar onvoldoende. Het aantal sociale werken
inzake probatie werd eveneens verdubbeld maar is lang niet voldoende, met het
noodlottige gevolg dat er rechters zijn die aarzelen om aan een groot deel de probatie
toe te kennen.
Ik hoorde graag wat meer over die ongelukkige ‘kinderen van de rechter’.
De zogenaamde ‘justitiekinderen’. Het is een term waartegen ik strijd omdat die
kinderen lang niet altijd iets op hun kerfstok hebben. Dikwijls zijn het eenvoudig
kinderen, die men onttrekt aan een milieu dat nadelig voor hen is. In het globale
aantal is het percent delinquente kinderen zelfs miniem.
Om in deze situatie verbetering te brengen werd een algemene politiek gevolgd.
De bijstandsverlening, die gegeven wordt door vaste afgevaardigden en
jeugdbeschermingscomités, moest doelmatiger werken en daarom werd het aantal
afgevaardigden verdubbeld. Er zijn in België te veel kinderen die aan hun gezin
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worden onttrokken. De afgevaardigden moeten ervoor zorgen dat die kinderen zoveel
mogelijk in hun natuurlijk milieu blijven en daar gezinsbijstand krijgen. Sinds meer
dan een jaar zijn er op dat gebied in twee arrondissementen, in Dendermonde en
Mons, proefondervindelijke experimenten gedaan om uit te maken tot welk resultaat
men kan komen wanneer een volledig kader uitgelezen medewerkers kan worden
ingezet en dat zijn dan de vaste afgevaardigden in samenwerking met jeugdrechters,
het parket en de jeugdcomités. De bedoeling was aan de hand van de opgedane
ervaringen de wet op de jeugdbescherming te wijzigen.
Ik probeerde eigenlijk iets meer te weten te komen over de jeugdtehuizen, waarvan
soms minder goede dingen worden verteld. Er zijn trouwens schandaaltjes geweest.
Er zijn in ons land 7 rijksinstituten en meer dan 900 andere instellingen, waaronder
vele die afhangen van intercommunales, waar bijna de totaliteit afhangt van het
privé-initiatief. De grote versnippering werkt niet alleen de mogelijkheden van
controle tegen maar ook de rationalisering van de instellingen.
U kunt verwachten dat ik hier het geval van Vrij en Vrolijk te berde breng.
Het is een voorbeeld van actie waarbij men de minister wil treffen. Ik ben nooit
gevlucht voor verantwoordelijkheid en ik heb de aanvallen opgevangen, zonder erop
te wijzen dat inzake Vrij en Vrolijk de grote verantwoordelijkheid wordt gedragen
door de minister van Volksgezondheid en niet van Justitie. De wet onderwerpt de
instellingen aan een erkenning en pas dan kunnen voorwaarden worden opgelegd.
Ingevolge de wetgeving kan het ministerie van Justitie Vrij en Vrolijk, waar ook
geestelijk en karakterieel gestoorde kinderen verblijven, alleen erkennen na de
erkenning door het ministerie van Volksgezondheid. Die erkenning door
Volksgezondheid is gebeurd enkele
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maanden geleden. Ik heb in de Kamer verklaard waar de overdrijvingen zijn in de
aanvallen en waar de tekorten zijn van de instellingen. Ik heb dat alleen kunnen doen
aan de hand van de informatie die het parket en de inspectie mij hebben bezorgd.
Mag ik opmerken dat dat comité voor de bescherming van Vrij en Vrolijk niet
zozeer het belang van de kinderen nastreefde, maar dat in dat comité heel wat personen
zaten die als beroepsagitatoren handelen en die zich al vaker deden opmerken door
hun houding tegenover de minister van Justitie inzake zijn politiek tegenover vreemde
studenten, goede zeden en verdovende middelen. Deze lui maken van elk voorwendsel
gebruik om te ageren.
Er waren toch tekortkomingen.
Ik ontken de tekortkomingen niet, al moet met alles rekening worden gehouden. De
moeilijkste gevallen werden naar die inrichting gestuurd en ze werden er ook
aanvaard. We hebben al wel drie instellingen gesloten maar daar wordt geen woord
over gerept. De wet op de kinderbescherming is maar waardevol als men er
vertrouwen in stelt. We saneren vaak discreet omdat wij dat vertrouwen niet willen
wegnemen. Als er klachten zijn, dan onderzoekt het parket die en dan pas kan de
minister handelen. Er zijn misbruiken die niet strafbaar zijn en in die gevallen zou
een ombudsman kunnen optreden. Het grote probleem met die inrichtingen is dat ze
met 1000 kinderen kazernes worden. Een radicale decentralisatie zou aangewezen
zijn. Er bestaat in Limburg een werk dat De Wielewaal heet en dat door een juffrouw
wordt geleid. Zij brengt in een woning telkens 12 verschillende kinderen samen en
plaatst daar goede opvoeders bij. Dat is een systeem waarvan alle goeds is te
verwachten.
Er zijn dan nog de gevangenissen. Is er daar werk gemaakt van enige humanisering?
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Het doel moet de reclassering in de maatschappij zijn. De sfeer in de gevangenissen
kan niet die zijn van de volledige vrijheid, maar men moet wel trachten de sfeer van
buiten de gevangenissen zoveel mogelijk te benaderen. Vandaar dat meer en meer
mensen van buiten de gevangenis in betrekking komen met de gedetineerden. Ze
krijgen voordrachten om ze over allerlei onderwerpen informatie te verschaffen. De
vier universiteiten werken samen om een ploeg universitairen in de gevangenis te
brengen om mee de mogelijkheden tot reclassering te onderzoeken, samen met de
administratie. Er wordt aan group-counselling gedaan: een groep gevangenen kan
zich in volle vrijheid uitspreken over vraagstukken die hen aanbelangen. Ze doen
dat onder de leiding van een inside-medewerker, die nooit aan de directie iets mag
meedelen van de conversatie die werd gehouden.
Verder werd de sportbeoefening zoveel mogelijk geïntensifieerd en werd de sociale
wetgeving uitgebreid tot de gevangenen, hetgeen hun reclassering moet
vergemakkelijken. Bovendien wordt de winst van de kantine, die vroeger werd
afgedragen aan de schatkist, nu gestort in een fonds ten voordele van de gevangenen
en hun familie: als er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, worden zij met
dat geld geholpen. Ook werd de vergoeding voor de arbeidsprestatie verhoogd. Ten
slotte werd geëxperimenteerd met een strafinrichting waarvan de gevangenen het
zelfbeheer hebben. Gedetineerden die veroordeeld werden tot een korte
gevangenisstraf, kunnen daar worden ondergebracht. Ze zijn verantwoordelijk voor
het onderhoud van het paviljoen en voor de goede orde die er moet heersen. Buiten
de werkuren zijn ze vrij, wat betekent dat ze niet onder toezicht van
gevangenisbewaarders staan. Dat experiment, dat sinds meer dan een jaar in werking
is, heeft volledige voldoening geschonken. Ik hoop dat het zal worden uitgebreid tot
andere gevangenissen in de verschillende streken van het land.
In heel wat gevangenissen in den vreemde zijn moeilijkheden
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geweest: in Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Engeland. Wij vormen daar een
eilandje tussen. Zijn onze gevangenen braver of is ons apparaat stronger,
repressiever?
De verklaring zou ook kunnen zijn dat ons systeem nog zo slecht niet is. Het antwoord
werd trouwens door de gedetineerden zelf gegeven aan twee journalisten, die hen
deze onvoorzichtige vraag hebben gesteld: ‘Hoe legt gij uit dat België niet dezelfde
moeilijkheden heeft gekend als de omringende landen?’ Het antwoord kwam prompt:
‘Omdat de toestand bij ons dezelfde niet is als in de andere landen.’ Ik kan er aan
toevoegen dat ik mijn zomervakantie heb besteed aan het bezoeken van instellingen
voor jeugdbescherming en van gevangenisinrichtingen. Ik heb overal met de
gedetineerden gepraat om me er rekenschap van te geven hoe de toestand was. Het
was trouwens goed dat de gedetineerden de overtuiging kregen dat de minister zich
om hen bekommert.
We hebben het er in het begin al even over gehad: u hebt een wetsontwerp ingediend
betreffende de wapens en de munitie.
Het is, in verband met de strijd tegen de criminaliteit, zowel op nationaal als op
internationaal gebied, noodzakelijk dat de Staat tenminste een toezicht uitoefent op
de produktie, de verhandeling en het bezit van wapens. De wapenhandelaars hebben
zich tegen dat ontwerp met hand en tand verzet en ze hebben over heel het land zeer
dure brochures verspreid met de leuze: ‘25.000 mensen in België leven van de
wapenmakerij. Het wetsontwerp-Vranckx wil deze industrie wurgen’. Ik heb natuurlijk
ook heel wat last met Luikse deputés, maar de wet moet goedgekeurd worden. Die
wet zou hun produktie trouwens maar met 2% verminderen, maar het is vooral het
toezicht dat ze dwars zit en zelfs in die mate dat ze dreigen zich te gaan vestigen in
Spanje. Dat zou nog wel niet van een leien dakje lopen.
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U hebt het Bestuur van Criminele Informatie opgericht en sommigen noemen deze
organisatie de privé-politie van de minister van Justitie.
Geen ernstig mens kan dat Bestuur van Criminele Informatie, dat uit een zeer klein
aantal agenten bestaat, als een privé-politie van de minister beschouwen, want de
leden van deze dienst werken niet samen met de minister zelf. Hun werking is gericht
op samenwerking met de parketten en dat doet de gerechtelijke politie, die over een
uitgebreid kader beschikt, toch ook. De leden van de Criminele Informatie hebben
te doen met hold-ups en met de handel in verdovende middelen. Operationeel hangen
ze niet af van de minister van Justitie - buiten hun benoeming dan - maar dat is ook
al het geval voor de leden van de gerechtelijke politie.
Was de oprichting van dat bestuur noodzakelijk, daar waar er al een gerechtelijke
politie bestaat én een BOB?
Om doelmatig te kunnen strijden tegen hold-ups en drugfabrikanten moet men in het
milieu zelf kunnen binnendringen. Als men dat niet kan, vindt men alleen de
sukkelaars die verslaafd zijn aan verdovende middelen, maar niet de trafikanten.
Andere landen zijn ons op dit gebied voorafgegaan en hebben die dienst zelfs
uitgebreid. In sommige landen wordt hij de ‘antigang-brigade’ genoemd. Op dit
gebied is het alleen het resultaat dat telt en men mag zeggen dat de resultaten tot nu
toe zeer gunstig zijn geweest.
Ondertussen heeft men toch de indruk dat de hold-ups blijven toenemen.
Het is een verkeerde voorstelling dat te geloven. Men moet rekening houden met de
omstandigheden. België is een klein land, men is er vlug over de grens. Daarbij komt
dat de banken
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en verzekeringsmaatschappijen niet ophouden overal filialen op te richten, wat de
gelegenheden voor een hold-up verhoogt. Het resultaat van de werking van het
Bestuur van Criminele Informatie is niet gebonden aan het aantal hold-ups die
gepleegd worden, maar aan het aantal hold-ups waarvan de daders geïdentificeerd
worden en aan de pogingen die werden verijdeld. De samenwerking met Nederland
en Duitsland heeft zeer positieve resultaten gegeven, maar het was op een bepaald
ogenblik vernederend voor België dat de Duitse politie ons moest inlichten over
hold-ups die in België op til waren.
Er is dan uw berucht geworden wet op het statuut van de vreemdelingen. Waarom
hebt u die zo versterkt? Is een vreemdeling voor u per se een verdachte persoon?
Speelde u daar niet in de kaart van hen die door vreemdelingenhaat zijn bezeten?
Er is door mij geen ontwerp ingediend tot verscherping van de wet op de
vreemdelingen. Er zijn betogingen geweest, die enkel tot doel hadden een protest te
zijn tegen de toepassing van de bestaande wetgeving ten opzichte van de vreemde
studenten, niet van de vreemdelingen in het algemeen. Die toepassing gebeurde op
de meest tegemoetkomende wijze. Waar het op aankwam was de misbruiken te
beletten en die misbruiken namen helaas altijd meer uitbreiding. Ik heb toen nuttige
ervaring opgedaan. De dag na de betoging tegen die zogenaamde wet ben ik in Leuven
de studenten gaan opzoeken die daarvoor in hongerstaking waren, en ik heb met hen
een vriendelijk gesprek gehad. Zij meenden oprecht dat ik te streng was ten opzichte
van de studenten, die politieke vluchtelingen waren. Ik heb daarover mijn
verwondering uitgedrukt, aangezien geen enkele maatregel werd genomen tegen
studenten die als politieke vluchtelingen bekend staan. Meer zelfs, al die studenten
krijgen in België een beurs.
Ze beriepen zich ook op de solidariteit van de academische overheid met hun
beweging. Ik heb geantwoord dat ik me niet solidair kan verklaren met een
academische overheid, die in
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landen die rijker zijn dan België, Duitsland bv., propaganda ging voeren om studenten
naar België te lokken. Deze studenten kwamen naar België omdat in hun eigen land
maar een beperkt aantal studenten aan de universiteiten wordt toegelaten. Hier bij
ons kwamen ze de overbezette collegezalen nog drukker bevolken, hetgeen in het
nadeel uitviel van onze eigen studenten. Daarbij kosten deze studenten veel geld aan
de Belgische gemeenschap. Ik heb ook gezegd dat wij ten opzichte van de studenten
van de ontwikkelingslanden zo toegeeflijk mogelijk moesten zijn, maar dat dat niet
inhield dat wij in België studenten moesten onderhouden, waarvan er sommigen 5
à 10 jaar op de universiteit waren zonder ooit een examen te hebben afgelegd.
Ik heb daar nooit gebruik van gemaakt maar ik wil het nu wel zeggen: u kunt wel
aannemen dat het met een zekere verwondering was dat ik in een franstalige Brusselse
katholieke krant een zogenaamd geheim rapport van de academische overheid kon
lezen, waarin werd verklaard dat de politiek van minister Vranckx ten opzichte van
de vreemde studenten ten volle gerechtvaardigd was!
Elk redelijk en onbevooroordeeld mens in België zal moeten toegeven dat de door
mij gevolgde politiek op dit gebied de enige doelmatige was, want het is door het
beletten van misbruiken dat men de regelmatige aanspraak van vreemde studenten
tegemoet kan komen.
Buiten het geval van de vreemde studenten wil ik toch ook nog even aanstippen
dat ik een wetsontwerp heb ingediend op de nationaliteit, waarin verscheidene
bepalingen voorkomen ten voordele van de vreemdelingen. Ik heb een krediet laten
uittrekken op de begroting om het mogelijk te maken dat vreemdelingen, die verdacht
zijn van een misdrijf, zich door middel van een tolk kunnen onderhouden met hun
raadsman.
In verband met de toegang van vreemdelingen tot België moet het echter geweten
zijn dat elk jaar ongeveer 30.000 vreemdelingen zich op onregelmatige wijze in
België willen vestigen. Die
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worden over de grens gezet, want anders zou men komen tot een overweldiging van
vreemdelingen, die hier wat welstand komen zoeken. Men moge ook eens denken
aan de verwerpelijke handelwijze van de passeurs d'hommes, die mensen over de
grens smokkelen na hen hun laatste cent te hebben afgetroggeld om ze dan ten dienste
te stellen van werkgevers, aan wie ze hun arbeid verkopen tegen lonen die lager
liggen dan de minimumlonen en buiten toepassing van de sociale wetgeving.
Het is door het bestrijden van al deze misbruiken dat men de vreemdelingenhaat
moet tegenwerken. Wij kunnen ons toch de les ten nutte maken van andere landen
waar deze misbruiken niet voldoende werden bestreden en waar men gekomen is tot
een explosie van vreemdelingenhaat, wat ik een bedroevend verschijnsel noem. Denk
maar aan wat er is gebeurd in Engeland, Zwitserland, Frankrijk en zelfs Nederland.
Er zijn dan de maatregelen die u heeft getroffen in het domein van de drugs en de
pornografie. Was u daar toch niet te behoudsgezind? Men heeft wel eens de indruk
dat u daar vrij paternalistisch te werk bent gegaan, dat u meent dat de gewone burger
niet weet wat goed voor hem is en dat u meent hem te moeten helpen door zijn vrijheid
te beperken.
Ik kan alleen de onlogische houding vaststellen die door velen aangenomen wordt
inzake vrijheid. Mijn houding is steeds duidelijk geweest: de vrijheid van eenieder
moet worden beschermd, maar die vrijheid moet worden uitgeoefend in het kader
van de samenleving.
De individualistische opvatting van de vrijheid, die erop neerkomt dat iedereen
mag doen wat hij wil, dat iedereen vrij is zijn eigen handelingen te bepalen, heeft
geleid tot de jungle die het kapitalistische tijdperk heeft gekenmerkt. Het beginsel
moet vrijheid zijn, maar deze moet kunnen worden beperkt wanneer misbruik van
de vrijheid het welzijn van de gemeenschap in het gedrang brengt.
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Op zeker ogenblik heb ik op vergaderingen moeten horen dat iemand de stelling
verdedigde, dat inzake het gebruik van drugs iedereen de vrijheid moest hebben over
zijn eigen lichaam. België heeft dat sinds een eeuw niet aanvaard. Denk aan de wet
op de kinderbescherming, op de vrouwenarbeid, de alcoholwet. Dezelfde man sprak
vijf minuten later over de jackpots en hij verdedigde het verbod van het spel. Ik heb
hem dan gevraagd of hij meer bescherming vroeg voor de portemonnee van de burger
dan voor zijn gezondheid en hij scheen het onlogische van zijn houding niet te
begrijpen.
Er is geen staatsman in de wereld die de gesel van de verdovende middelen niet
aanklaagt. De vrijheid op dit gebied zou alleen maar aanleiding kunnen geven tot
een aanslag op het welzijn van de gemeenschap. De overgrote meerderheid van de
bevolking heeft begrepen dat deze gesel met alle mogelijke middelen bestreden moet
worden.
Wat de behoudsgezindheid inzake pornografie betreft moet ik toch zeggen dat ik
weet wat in het verleden in bepaalde landen is voorgevallen. Denk maar aan de
regering van koningin Victoria in Engeland. Het grote bedrog bestaat hierin dat de
pornografie gebruikt wordt als inzet voor het recht op de vrije meningsuiting. Ik wijs
erop dat een mening uitdrukken betekent: voor een gedachte opkomen, en ik nodig
iedereen uit mij aan te wijzen waar een mening of gedachte tot uiting komt in de
pornografie die door sekszwendelaars met louter commerciële doeleinden wordt
verspreid. Ik heb op een bepaald ogenblik diegenen gelukgewenst die zich inzetten
voor de strijd tegen watervervuiling en luchtverontreiniging, maar er is ook een
vervuiling van de zeden, die het leven van de gemeenschap aantast.
In een redevoering, die achteraf ook gedrukt werd, heb ik klaar en duidelijk als
mijn mening vooropgezet dat de wetgever in de rechtspraak de evolutie van het
begrip ‘goede zeden’ moet volgen. Ik heb zelfs verklaard dat ik voorzag dat de burger
meer en meer een naaktcultuur zou aanvaarden. Dat is niet de opvatting van een
behoudsgezinde. Ik voeg eraan toe dat het de
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rol is van de rechtbank en van het parket de evolutie te volgen, maar ze zouden buiten
hun rol treden als ze op die evolutie vooruit zouden lopen.
Ik stel u een eerlijke vraag: meent u dat de atmosfeer die op dat gebied bestaat in
andere landen, te verkiezen is boven die in België? Ik zou daar verrassende
Nederlandse antwoorden op kunnen geven.
Wat zijn uw motieven als u zo optreedt: humanisme, conservatisme, bourgeoisgeest,
idealisme?
De eerbied voor de menselijke persoonlijkheid. De mens moet niet lager vallen dan
een dier.
Er is daar het jammerlijk geval van de schrijver Roger Vandevelde, die de pijnstillende
middelen niet kreeg die hij nodig had. Ook in dit geval werd u verantwoordelijkheid
verweten.
Ik ben blij dat u me de vraag stelt want ik zou hierop toch eens een duidelijk antwoord
willen geven. Roger Vandevelde was het slachtoffer van een geneesheer, die hem te
goeder trouw palfium had voorgeschreven zonder te weten dat dit verdovingsmiddel
een verslaving kon teweegbrengen. Om nadien in het bezit te komen van dit
verdovingsmiddel, heeft Roger Vandevelde valse geneeskundige voorschriften
gemaakt. Hij werd vervolgd, niet wegens het gebruik van palfium, maar wegens
valsheid in geschrifte. Zijn advocaten hebben toen gevraagd dat hij zou worden
geïnterneerd in plaats van voor de rechtbank te moeten verschijnen. Van dat ogenblik
af hing hij niet meer af van de minister van Justitie. Ik heb al gedaan wat ik kon om
zijn verblijf in de gevangenisinrichting te verzachten en ik heb hem een schrijfmachine
laten bezorgen om hem in staat te stellen artikels te schrijven en ander letterkundig
werk te maken. Nadien werd hij in Merksplas belast met het houden van de
bibliotheek. Ik heb hem bezocht en meer dan twee uur met hem gepraat. Ik heb
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getracht hem te overtuigen niet meer te herbeginnen, want telkenmale de
psychologische commissie een vrijlating op proef had toegestaan, herviel hij in
hetzelfde misdrijf, nl. de vervalsing. Ik wist dat hij opnieuw kans had om op proef
te worden vrijgelaten, al heeft de minister van Justitie nopens deze beslissing geen
enkele medezeggenschap. Ik heb hem toen gezegd: ‘Ge gaat hervallen.’ Hij
antwoordde mij: ‘Nee, mijn vrienden zullen mij helpen.’ Ik heb hem werkelijk
bezworen voorzichtig te zijn en te denken aan zijn vrouw, waarvan hij echt hield. Ik
heb nadien een brief ontvangen van Roger Vandevelde die ik moet beschouwen als
de brief van een goeie vriend.
Hij werd op proef in vrijheid gesteld. Enige dagen later vond men hem terug op
het terras van een koffiehuis in Antwerpen waar hij overleed. De autopsie wees uit
dat hij een overmatige dosis palfium en morfine had gebruikt.
Dan is er een reactie losgekomen, die u toch doet zeggen dat in de politiek door
sommigen de wereld op zijn kop wordt gezet. Agitatoren wezen onmiddellijk op de
verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, die er voor niets tussen zat. Alleen
had het gerecht dat gedaan waar het niet buiten kon: wie valsheid in geschrifte pleegt
moet vervolgd worden. Maar het waren de vrienden die het op zich genomen hadden
over hem te waken en dat hebben ze nagelaten. Ik heb dat ook aan Lampo en Struelens
gezegd. Het is makkelijk op een onverantwoorde manier te zeggen: ‘Laat hem vrij.
Wij zorgen voor hem.’
Er is dan nog een ander heet hangijzer dat u ook hebt aangevat, al is dat minder
bekend: het probleem van de abortus.
Het is een zeer ernstig probleem dat niet moet worden opgelost door betogingen of
in hartstochtelijke discussies. De zaak moet kalm kunnen worden onderzocht. Het
was de plicht van de minister van Justitie, gezien het voorstel over de legalisering
van de aborstus dat werd ingediend in de Senaat, alle personen te horen die in deze
materie nuttige voorlichting konden verschaf-
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fen. Dat was eenhele groep: verloskundigen van de verschillende universiteiten,
dokters, de orde van geneesheren, sociologen, criminologen, vrouwelijke juristen,
de vereniging voor abortus waarvan dr. Peers deel uitmaakt, vrouwelijke advocaten.
Op al de vergaderigen werden verschillende standpunten verdedigd en aan elkaar
getoetst. De weergave van deze verschillende opinies werd in een brochure
gepubliceerd. Het is eigenaardig dat van deze belangrijke brochure zo weinig gebruik
wordt gemaakt.
Wat was de trend?
Als men een algemene noemer van de vergaderingen zou kunnen vinden, dan zou
men komen tot een versoepeling van de wet op de abortus. Er bestond een strekking
om abortus toe te laten gedurende de twaalf eerste weken van de zwangerschap,
daarna alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Verder dat het ingrijpen in de
zwangerschap alleen toegestaan zou zijn in de vrouwenafdelingen van de erkende
klinieken. In het algemeen was men gekant tegen gespecialiseerde klinieken, die uit
winstbejag aanleiding zouden kunnen geven tot misbruiken.
Ik meen dat de minister van Justitie op dit gebied niet zijn persoonlijke zienswijze
moet willen opdringen, maar moet nastreven die opvattingen te laten doordringen,
die de oplossing buiten alle hartstochtelijk geschreeuw mogelijk kunnen maken.
Tussen juni 1968 en juli 1972 kwamen onder uw impuls of met uw medewerking als
minister van Justitie 74 wetten tot stand. Dat zijn ongeveer 20 nieuwe wetten per
jaar, alleen in uw departement. Is dat niet wat veel?
Ik zou verwachten dat men de minister zou feliciteren omdat hij zo hard heeft gewerkt
en ik heb de indruk dat dit nog als verwijt is bedoeld. De belangrijke rol in al die
wetten werd gespeeld door de hervorming van het gerechtelijk wetboek. Dat is in
ons rechtswezen een echte revolutie geweest. Aan mij is de taak

Joos Florquin, Ten huize van... 16

203
voorbehouden geweest om dat nieuwe gerechtelijk wetboek in werking te stellen.
Ik kan u wel zeggen dat een minister zo een taak eenmaal in zijn leven kan
vervullen maar geen twee keer. Dat gerechtelijk wetboek heeft mij verplicht
verscheidene wetten te doen goedkeuren, die leemten hebben aangevuld of wijzigingen
hebben aangebracht in het nieuwe gerechtelijk wetboek. Daarenboven werden de
arbeidsrechtbanken ingevoerd, de politierechtbanken hervormd, de procedures
gewijzigd, enz.
U hebt in die vier jaar een groot aantal benoemingen gedaan. Welke normen hebt u
gehanteerd?
Men moet ernaar streven aan de rechtzoekenden vertrouwen te schenken in de
rechtbank waarvoor ze verschijnen en in de parketmagistraten met wie ze in aanraking
komen. Een vereiste daartoe is dat de samenstelling geschiedt op pluralistische
grondslag. Waar een rechtbank is samengesteld uit magistraten behorend tot een
bepaalde politieke opinie, is het wenselijk dat bij nieuwe benoemingen rekening
wordt gehouden met kandidaten, die tot een andere politieke opmie of een andere
wereldbeschouwing behoren. Natuurlijk is het een andere vereiste dat men beschikt
over volwaardige kandidaten. In de werkelijkheid is het zo dat op de meer dan 1000
magistraten, die ik heb benoemd, er weinig kritiek is uitgeoefend. Enigen hebben
beweerd dat ik net als mijn voorgangers politieke benoemingen heb gedaan. Ik heb
toen geantwoord dat geen kandidaat een volwaardig magistraat kan worden wanneer
hij geen politieke overtuiging heeft. Het is de plicht voor een burger, die het algemeen
stemrecht uitoefent, een politieke opinie te hebben. De ervaring heeft me trouwens
geleerd dat juist zij die in het openbaar verklaren geen politieke opvatting te hebben,
in de praktijk de grootste fanatici zijn geweest.
Er wordt verteld dat u leden van uw familie hebt benoemd.
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Ziehier waarover het gaat. Ik heb een dochter die, vóór ik minister van Justide was,
al substituut was in Turnhout. Hier in Leuven was een substituut wiens familie van
Turnhout was. Ze hebben gevraagd om te mogen ruilen, wat dan ook gebeurd is. Is
dat zo erg? In het Staatsblad is natuurlijk verschenen dat mejuffrouw Jeanine Vranckx
substituut werd benoemd te Leuven. Een journalist heeft daarin onmiddellijk een
kluif gezien en dus was er een kop: ‘Minister benoemt zijn dochter’.
Er wordt van u wel eens gezegd dat u gelooft in de mens maar dat uw geloof in hem
wat te groot is. Met andere woorden: u hebt illusies wat betreft de goede mens.
Zo'n bewering is in strijd met een andere, die mij ook werd aangebracht: Vranckx
heeft een pessimistische kijk op de samenleving. Uit beide karakteriseringen rneen
ik te mogen besluiten dat ik met mijn visie bij de werkelijkheid sta. Weliswaar verkies
ik door iemand bedrogen te worden dan iemand te bedriegen, alhoewel ik natuurlijk
niet wens bedrogen te worden. Meer dan eens heb ik het risico willen lopen de
eerlijkheid van een journalist op de proef te stellen. Zeer dikwijis is dat goed
uitgevallen, het is soms ook tegengevallen maar mijn levenswijsheid werd daardoor
niet verhoogd. Ik meen dat we op dit ogenblik leven in een periode van crisis op
maatschappelijk en zedelijk gebied. In het verleden hebben zich nog zulke crisissen
voorgedaan. Ik ben er van overtuigd dat de crisis sporen zal nalaten op de toekomst.
Maar we moeten trachten door de crisis heen te komen en als we daarin slagen, dan
meen ik dat zelfs de sporen die deze crisis zal nalaten ten gunste van de maatschappij
zullen zijn. Het is het verschil tussen het beleid van regeringsmensen die de crisis
zonder meer aanvaarden als vast gegeven en hen die de crisis als een voorbijgaand
verschijnsel beschouwen. Zonder kwaad te willen zeggen van mijn goede vrienden
in Nederland, meen ik dat de politiek aldaar in het teken heeft gestaan van de eerste
opvatting, terwijl ik zelf in de politiek het
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wilde stellen met de tweede opvatting.
Van u wordt nog gezegd dat u een gebrek hebt aan politieke feeling en vele van uw
partijvrienden betreuren dat.
Op dit ogenblik heeft men in de politiek een nieuw verschijnsel, nl. het onderhouden
van wat men met een Engels woord public relations noemt. Dat bestaat hierin dat
men tracht zo sympathiek mogelijk voor het daglicht te komen. Men zorgt ervoor
medewerkers te hebben die ertoe bijdragen dat men zo weinig mogelijk wordt
aangevallen en zoveel mogelijk verdedigd. Ik heb me aan dat nieuwe modeverschijnsel
niet kunnen onderwerpen, omdat het niet in mijn aard ligt op de een of andere wijze
onverdiende popularkeit na te streven of om de schijn aan te nemen zich te willen
vernederen. Men kan politieke feeling in het kader stellen van wat public relations
wordt genoemd. Als men politieke feeling zo uitlegt dat men moet weten welke
gevolgen een bepaalde beslissing op politiek gebied kan hebben, dan zou men mij
onrecht aandoen door te zeggen dat ik die politieke feeling mis. Men vergeet te
gemakkelijk dat men kan staan voor conflictsituaties die een oplossing vergen en
noodzakelijkerwijs bepaalde opvattingen of belangen in het gedrang zullen brengen.
Men kan dan de zaak terzijde leggen of uitstellen. De oplossing is dan altijd in het
nadeel van de gemeenschap. Men kan aan de andere kant zonder uitstel de nodige
beslissing nemen, zelfs wanneer men weet welke onaangenaamheden daaruit kunnen
voortvloeien. Ik heb steeds gemeend dat het een plicht was de tweede oplossing te
verkiezen. Ik zal u een voorbeeld geven. Op een bepaald ogenblik moet ik een
uitwijzingsbesluit uitvaardigen tegenover iemand die veroordeeld werd voor
drughandel. Ik moet streng zijn omwille van de bestrijding van de plaag, die anders
nog erger dreigt te worden. Het gaat om een vreemdeling, dus wordt hij uitgewezen.
Hij is met zijn gezin in België gevestigd en het is duidelijk dat zijn uitwijzing nadelig
zal zijn voor zijn gezin. Het wordt meteen een sociale aangelegenheid. Zijn ad-
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vocaat vraagt uitstel. Ik meen op dat ogenblik dat ik, om de belangen van het gezin
te beschermen, uitstel moet toestaan. Ik ken nochtans die advocaat. Ik weet dat van
dat uitstel gebruik zal worden gemaakt om een comité van beroepsagitatoren op te
richten om met een valse voorstelling de publieke opinie tegen mij op te jagen. Ik
weet vooraf dat het zal gebeuren. Wanneer ik de keuze moet doen tussen het menselijk
medevoelen voor een sociaal geval en het misbruik dat van de beslissing zal worden
gemaakt, dan blijft mijn keuze bij de stem van mijn geweten, zelfs wanneer dat
onaangename gevolgen kan hebben. Is dat gebrek aan politieke feeling?
Wat is bij u de aandrijvende kracht die u aanzet zo te handelen? Waarom doet u het?
Iedereen heeft in het maatschappelijk leven de rol te vervullen waartoe hij in staat
is. Als ik mij zou beperken tot mijn gezinsleven, dan zou ik een gelukkig man zijn,
temeer daar ik veel geluk heb gehad in mijn leven. Maar ik mag niet vergeten dat er
anderen zijn die niet gelukkig zijn. Het is dan mijn taak te proberen het leven van
anderen, het leven van iedereen beter en draaglijker te maken, want het ongeluk van
een ander tast mijn geluk aan, vermindert het, maakt het onmogelijk.
Ik stel me soms wel eens de vraag: ‘Als vader Vranckx nog zou leven, zou hij dan
goedkeuren al wat ge doet?’ Ik vermoed sterk dat hij achter mij zou staan.
Uitzending: 12 maart 1973.
Alfons Vranckx overleed te Leuven op 30 juni 1979.
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Ridder Jan de Spot
Tervurenlaan 31, 1040 Brussel
De naam Jan de Spot heeft mij altijd doen denken aan een pittig cursiefjesschrijver,
die ik jarenlang graag heb gelezen. Nu blijkt dat diezelfde Jan de Spot een zakenman
is geworden en o.m. aan het hoofd staat van twee van de grootste ondernemingen
van België. Een van uw boeken heeft als titel ‘Gods wegen’ maar u ging wel wondere
wegen.
Ik heb inderdaad nogal verschillende dingen gedaan en een vrij wisselvallig leven
gehad. Maar ik heb het nooit gezocht. De omstandigheden en het tijdsgebeuren zijn
er de oorzaak van dat ik vaker van beroep ben veranderd en mijn leven dus heb
moeten aanpassen. Wellicht heeft het ook iets met mijn natuur te maken: ik kan me
niet vervelen. Als iets me niet meer ligt of mij verveelt, zoek ik iets anders. Tindemans
heeft eens gezegd: Jan de Spot doet dat wat hij graag doet. Dat was, dunkt me, niet
slecht gezien.
Er is dus geen lijn in te trekken?
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Nee. Geen haar op mijn hoofd heeft er in mijn jeugd aan gedacht dat ik
achtereenvolgens advocaat zou worden en dan ambtenaar, journalist, publicist,
draadtrekker, politicus, bankier en spoorwegman. Het is allemaal zo gekomen.
Nu ik de gelegenheid heb met een groot bankier te spreken moet mij toch een vraag
van het hart. Ik durf niet zeggen dagelijks, maar dan toch bijna elke dag wordt op
de een of andere bank een overval gepleegd en verdwijnen er honderdduizenden,
zelfs miljoenen. En daar blijft het dan bij. Dat schijnt eigenlijk niet zo erg te zijn.
Dat is erg. Vooreerst omdat telkens mensenlevens in gevaar worden gebracht,
vervolgens omdat er toch geldmiddelen worden vervreemd, en dat zijn wel enkele
miljoenen ieder jaar, en ten derde: dat wijst op een stijgende criminaliteit in ons land.
Zoals andere banken hebben wij een aantal maatregelen getroffen om ons personeel
te beveiligen en de kandidaat-overvallers te ontmoedigen.
U bent ridder sinds 1963. Kreeg u die titel als erkenning van uw verdiensten?
Ik stam uit een oude familie uit Veurne-Ambacht. De eersten woonden in de jaren
1500 te Lo en zijn zich te Veurne gaan vestigen. Daar zijn ze in het leven
vooruitgekomen en zo is het dat in de 17de en de 18de eeuw mijn overgrootouders
heren waren van enkele dorpen en gehuchten in het Veurne-Ambachtse. Een tak van
mijn familie heeft op het einde van de 19de eeuw ook brieven van adel gekregen,
maar mijn overgrootvader heeft er toen van afgezien omdat, zo geloof ik, hij wat
financiële moeilijkheden had gekend. Ikzelf ben, niet zonder lang te aarzelen, tot de
conclusie gekomen dat een familie een geheel is en heb, als vertegenwoordiger van
de oudste tak, dezelfde gunst bekomen.
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Men heeft in Vlaanderen de adel dikwijls verweten tot de franstalige minderheid te
behoren. Hierin komt thans een ommekeer en ik verheug er mij over.
Ik heb altijd gedacht dat u Bruggeling was maar uit de officiële papieren blijkt dat
u in Antwerpen werd geboren en wel op 23 juni 1912.
Ja, maar door omstandigheden waarvoor ik niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Ik kom uit een zuiver Westvlaamse familie en ben een authentiek Westvlaming. Mijn
vader was van Veurne en behoorde, zoals ik al zei, tot een oude patriciërsfamilie
waarvan vele leden magistraten, juristen en grondeigenaars waren. Mijn moeder was
van De Panne en stamde uit een vissersfamilie, een zeer sterk ras: haar grootvader
was nog IJslandvaarder geweest in een tijd dat die tochten nog met zeilschepen
werden gedaan. Eigenlijk kwam haar familie uit Bray-Dunes en verder uit de streek
die we nu Frans-Vlaanderen noemen. Vader heeft moeder leren kennen op een kermis
in De Panne. Ik kom dus duidelijk uit de Westhoek, ik ben een man van ‘bachten de
kupe’. In der waarheid echter ben ik een aangenomen Bruggeling. Vader is in 1920
naar Brugge gaan wonen.
In 1920 was u 8 jaar. Waar verbleef u dan voordien?
De oorlogsjaren heb ik in De Panne doorgebracht maar daar heb ik nog weinig
herinnering aan. Ik herinner me wat men noemt het groot bombardement van
Zeebrugge, wat nu wordt genoemd St. George's Day, omdat we toen in de kelder
zijn moeten kruipen. Het grote hospitaal in De Panne was gevestigd in L'Océan, een
hotel van de tante van mijn moeder. Wel zie ik nog voor mij de eerste Duitse
krijgsgevangenen in 1918, met hun zo typische kalotje.
Bij het dreggen naar uw verleden stootte ik op een Westvlaamse
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kanunnik De Spot, Ernest de Spot.
Dat was mijn oom. In onze familie bestaan er twee tradities. Zij die hebben
geschreven, en daar is de kanunnik bij; verder ook een oom van mijn grootmoeder,
die een Beernaert was, verwant met August Beernaert; die oom was dichter. Dan
zijn er de anderen die getekend en geschilderd hebben. Daar is o.m. bij Euphrasine
Beernaert, een schilderes naar wie er in Oostende een straat is genoemd. De kanunnik
zelf schilderde ook en mijn broer Constant de Spot behoort tot de bekende schilders.
Dan is er nu een nichtje Monique, die wandtapijten maakt.
De kanunnik had interesse voor het vissersleven en dat kwam wel omdat hij jaren
aalmoezenier geweest is op het schoolschip Aviso. Hij heeft een boek geschreven
met novellen en schetsen, dat Vlaamse zeevissers heet. Verder ook nog een
levensbeschrijving van de pastoor van Ars en dan nog een studie over Een groot
Vlaming: Seraphyn Dequidt. Opvoeder en letterkundige.
Het klimaat van uw jeugd is dus wel Brugge. Heeft dat enig belong gehad voor uw
vorming?
Dat is een zeer belangrijke periode geweest in mijn leven en ik voel me trouwens
Bruggeling.
Wat was eigenlijk het beroep van uw vader?
Mijn vader is pas na de eerste wereldoorlog gaan werken daar hij vroeger van zijn
vermogen leefde. Hij was ambtenaar in het gevangeniswezen. Hij was een bescheiden
man maar zeer menselijk en in de repressiejaren heeft hij veel mensen geholpen die
mij er nu nog over komen spreken. Hij is vroeg gestorven, in 1947.
En moeder?
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Zij was een grote vrouw, fysiek ook sterk, die afstak tegen de vaderlijke tak, die
eerder tenger was. Ze behoorde echt tot een sterk ras en is overigens maar twee jaar
geleden gestorven. Ze was biezonder intelligent en had een formidabel gezond
verstand. Zulke dingen ontdekt ge natuurlijk maar in latere jaren.
Wat kreeg u op de humaniora mee?
Veel. Die heeft me gemerkt voor het leven. Dat was het Sint-Lodewijkscollege en
dat was in West-Vlaanderen het bisschoppelijke college, het enige waar de bisschop
in persoon naar de prijsuitdeling kwam. Sint-Lodewijks was in mentaliteit en geest
ietwat jansenistisch - ik denk trouwens dat alle colleges in West-Vlaanderen dat merk
een beetje hadden. Dat verklaart ook sommige misvormingen, de manier waarop de
godsdienst werd onderwezen: wij kregen trouwens een soort strafwetboek waaruit
bleek dat God de strengste van alle vaders was. Het was ook een zeer hard systeem:
elke morgen moesten we om 6 u.30 in de mis zijn en communiceren. Ook 's zondags
moesten we op school blijven en zelfs met Kerstmis mochten we niet naar huis. Dat
er een vrouw bestond, daar was niet aan te denken. Daarentegen stond dan dat de
Grieks-Latijnse humaniora ons een stevige literaire vorming gaf en een ruime culturele
achtergrond. Ik was een brave conformistische jongen, die hard werkte, de discipline
zonder meer aanvaardde en dan ook primus perpetuus was.
Om u een idee te geven van de geest van die tijd: monseigneur Waffelaert was
toen bisschop en hij veroordeelde in 1925 het Vlaams Nationalisme. Kanunnik Joseph
van der Meersch heeft daarover een brochure geschreven met nadere uitleg en die
werd voorgelezen in alle colleges van het bisdom. Deze brochure heeft vele
gewetensconflicten veroorzaakt. Het was namelijk ook de tijd van Borms en er
bestond een boek Borms voor het gerecht dat al de jongeren hadden gelezen en ze
gingen dan ook op in die figuur. Op het college was de voertaal Frans en alleen 's
zondags
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werd als gunst toegestaan Vlaams te spreken. Het was ook de tijd van het signum,
de straf die stond op het Vlaams spreken. Om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat ik
daar niet veel aan heb meegedaan: ik was een conformist van huize uit en sprak met
andere jongens van de klas vaak Frans. Ik mag ook niet zeggen dat de Vlaamse actie
me volledig vreemd bleef, maar ik werd in elk geval door het college nog sterker
gemarkeerd dan door mijn familie.
Al kon ik toch eens uit de band springen. Ik ben altijd een groot zwemmer geweest
en dat is al vroeg begonnen. Nu bestond er in die tijd in Brugge een grote en beroemde
zwemclub, waar ik me bij aansloot. Dat was in het college helemaal niet goed gezien
want om te zwemmen moest je een badpak aantrekken en daar dreigde dan de duivel
van de naaktheid. Ze hebben het ten slotte toch aanvaard.
Tot die club behoorde trouwens Jan Guilini, die Europees kampioen werd. Daar
is nog een navrante geschiedenis aan verbonden. Jan Guilini, die in Blankenberge
woonde, zag onder de oorlog twee Engelse vliegers in de zee terechtkomen. Hij
haalde ze uit het water en verborg ze. De Gestapo kwam er echter achter en Jan werd
naar Neuengamme gedeporteerd waar hij, een paar dagen vóór de bevrijding, met
een bijl werd onthoofd. Vóór zijn terechtstelling spuwde hij misprijzend voor de
voeten van zijn beul. Guilini is een schoon figuur geweest.
Maar dat terzijde. Hiermee kent u dan de sfeer van mijn jeugd in Brugge, de stad
van mijn hart. Over het volk van Brugge zou ik nog graag eens een boek schrijven.
Dan komt Leuven. U studeert daar rechten en thomistische wijsbegeerte. U bent
klaar in 1934. Die beginjaren waren in Leuven erg roerig. Hebt u aan dat
studentenleven meegedaan?
Rechten heb ik in Leuven in het Nederlands gestudeerd. Eigenlijk was het nog een
gemengd systeem maar we kregen toch al verschillende colleges in het Nederlands.
Ik heb daar Robert
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Vandeputte gehad in het eerste jaar dat hij doceerde en Eyskens, die het tweede jaar
professor was.
Het was inderdaad een roerige periode. Toen ik het eerste jaar in Leuven was, was
Lousse benoemd tot professor geschiedenis in plaats van Elias. Ik heb de eerste les
van Lousse bijgewoond: er was herrie het hele uur lang maar Lousse bleef moedig
lesgeven, ook al kon drie vierde van het gehoor er geen woord van verstaan. Na hem
kwam Van der Essen binnen en toen was het gedaan met het kabaal. Dat was ten
tijde van monseigneur Ladeuze, die 17 talen sprak maar geen Nederlands kende!
Ik heb de Bormsbetoging meegemaakt die in Blauwput doorging omdat ze in
Leuven verboden was. Ik hoor nu nog de stem van Borms die sprak over zijn tienjarig
verblijf in de gevangenis. De jonge mensen van mijn tijd waren Vlaams-nationalisten
met eerder anti-Belgische inslag. Ik was op dat stuk wel eerder terughoudend, was
voor de rest een Vlaams student als de anderen, al kon men zeker voelen dat ik in
die dingen niet helemaal opging. Ik ben nooit lid geweest van het Verbond en zo kon
ik ook geen lid zijn van een club: alleen het laatste jaar heeft men daar een
uitzondering op willen maken. Ik ben altijd een staatskatholiek geweest, om een term
van die tijd te gebruiken. Ik heb daar in Leuven toen ook nog meegemaakt dat koning
Albert door de Vlaamse studenten werd uitgefloten toen hij het borstbeeld van
kardinaal Mercier kwam inwijden. De zeer waardige houding van de koning heeft
toen indruk op mij gemaakt. Een dergelijke manifestatie heb ik bijgewoond toen het
Gezellemuseum in Brugge werd ingewijd. Daar viel vooral op de stilzwijgende reactie
van de mensen en het feit dat jonge mannen hun pet niet afnamen, plus dan toch nog
wat gejouw. Bij de blijde intrede van prins Leopold in Brugge in 1928 is nog iets
dergelijks gebeurd.
Maar via Leuven hebt u uw vrouw gevonden, ook al woonde die in Brugge.
Daar moet ik Leuven inderdaad dankbaar voor blijven! Ik heb in
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Leuven namelijk vriendschap gesloten met Albert Coppé. In de vakantie ben ik hem
ook in Brugge gaan opzoeken en daar heb ik zijn zuster leren kennen, met wie ik
getrouwd ben.
Hebt u zelf kinderen?
Ik heb er drie gehad maar een jongetje is gestorven toen het drie maanden oud was.
Zo heb ik er dus nog twee en daarbij vijf kleinkinderen. Mijn dochter heeft
kunstgeschiedenis gestudeerd en later, toen ze al getrouwd was, heeft ze er nog
Germaanse filologie bij gedaan. Mijn zoon heeft rechten en economie gestudeerd.
U bent dan nog naar het buitenland gaan studeren en wel in twee steden, die niet zo
een gunstige reputatie hadden: Rome en Berlijn, een stuk van de as!
Naar Rome ben ik gegaan op advies van professor Collin, die hoogleraar strafrecht
was en die zelf in Rome had gestudeerd. Hij gaf me de raad me daar te gaan
specialiseren in het strafrecht. Nu vond ik in Italië wel interessante juristen, maar
wat ik daar te leren kreeg lag me toch niet. Ik schreef dan naar Robert Vandeputte
en daar die in Berlijn had gestudeerd, gaf hij mij de raad naar Berlijn te gaan om
verder strafrecht te studeren. Omdat ik veel politieke belangstelling had, was dat een
interessante tijd, want ik heb een Mussolini en Hitler bezig gezien. In die tijd waren
de Kerckhove Davignon en de Gruben op de Belgische ambassade in Berlijn en die
hadden goede betrekkingen met het regime. Toen Goering trouwde met Emmy
Sonneman werden ze op de ambassade uitgenodigd en ik was daar als enige student
op die receptie gevraagd. Het paar maakte toen trouwens een sympathieke indruk.
In het Sportpalast heb ik een keer Hitler horen spreken en dat was echt
indrukwekkend. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel van het regime gemerkt.
In 1935 was het regime trouwens nog vrij liberaal. Ik ben

Joos Florquin, Ten huize van... 16

215
vaker naar het Kabarett der Komiker op de Kurfurstendamm geweest en daar werden
elke avond over Hitler en Goering moppen getapts. Ik herinner me trouwens een
uitspraak die ik daar hoorde: ‘Es ist die grosse Zeit der kleinen Leute’. Ik moet
trouwens zeggen dat, als ge in die tijd daar waart, ge ook veel kon begrijpen: de
armoede en de radeloosheid waren zo groot dat de mensen om 't even wat zouden
hebben gedaan.
Van het fascistisch regime in Rome kan ik niet veel vertellen: er was wel orde
maar nog veel armoede. Ik ben wel getuige geweest van het vertrek van de Italiaanse
troepen naar Ethiopië: dat was echt een miezerig legertje dat optrok.
U komt dan terug naar het vaderland.
Na de devaluatie van de Belgische frank door Van Zeeland in 1935. Ik was dan een
jaar in het buitenland geweest en toen ik terugkwam constateerde ik dat er niet veel
veranderd was: de stijging van de kosten van levensonderhoud gebeurde zeer
langzaam omdat Van Zeeland de prijzen aan de lonen had gebonden.
U bent dan nog naar een andere universiteit gaan studeren in Amerika.
In Columbia, maar dat was veel later, in 1957. Bekaert was toen voorzitter van de
stichting Universiteit-Industrie en Leuven zocht naar kandidaten voor postuniversitair
onderwijs. Dat moesten mensen zijn die ervaring hadden met het bedrijfsleven en
bereid waren, na die studietijd in Amerika, vijf jaar lang mee te werken aan
postuniversitair onderwijs over management. Ik heb me kandidaat gesteld en moest
verschijnen voor een jury. De eerste vraag van de mij onbekende voorzitter was:
spreek mij over de aquinatische theorie van de juiste prijs. Ik viel uit de lucht maar
realiseerde me dan toch dat de man in mijn curriculum vitae was gaan snuffelen en
daar had gezien dat ik thomistische wijsbegeerte had gestudeerd. Ik vermoedde dus
dat hij het over
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de meest rechtvaardige prijzen wou hebben. Die voorzitter was de Barsy. Ik ben uit
dat vergelijkend examen toch als eerste gekomen en dat heeft als gevolg gehad dat
ik in al de universiteiten van het land seminaries over bedrijfseconomie heb gegeven.
Laatst nog bij Vierick in Gent.
Nog vóór de oorlog, in 1936, vestigt u zich te Brugge als advocaat. Stille jaren?
Biezonder rustige jaren, maartoch ook moeilijke jaren, omdat ik een jong advocaat
was die cliënteel moest zoeken. Maar ik heb geluk gehad. Het was de tijd dat de
eerste gezinsvergoedingen werden uitbetaald en in Brugge was de eerste kas de
Kompensatiekas van de katholieke patroons. Die hebben mij ontboden want die zaten
al gauw met 1.500 betwiste zaken. Zo kon ik mijn aanloop nemen. Toch heb ik ook
vijf keer voor het assisenhof gepleit. Het was daar in Brugge toen een kleine balie
maar ik heb er toch veel geleerd.
Waar bent u tijdens de oorlog?
Nadat ik als reserveofficier de mobilisatie van de 18-daagse veldtocht had meegemaakt
was ik een tijd krijgsgevangene. Weer in Brugge zegt de stafhouder mij: Er komt
een miserabele tijd voor de advocaten en ik zoek een bediende voor het tweede kanton
van het Vredegerecht. Zegt u dat niets? Dat trok me inderdaad niet aan en ik zoek
in Le Soir of er geen plaatsaanbiedingen zijn. Ik vind dat het ministerie voor
Economische Zaken een doctor in de rechten vraagt. Er waren 50 kandidaten. De
directeur van de Centrale (Leden) was de oud-secretaris van Vliebergh en die heeft
me benoemd. Ik ben daar heel de bezetting gebleven.
*
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Het huis van Jan de Spot werd gebouwd in 1910 door een leerling van Horta, die er
diens stijl aan heeft gegeven.
Het ligt aan een pleintje waar nu de ingang is van het metrostation de Merode.
Als de bezoeker de ruime hal binnenkomt wordt hij getroffen door de harmonische
proporties van het vertrek.
Er hangt een eigen sfeer die door de verschillende voorwerpen nog wordt versterkt.
Een Antwerps wandtapijt vult een goed deel van een muur.
Dan is er een mooie oude kast en een koffer die al even stijlvol is.
Het pronkstuk is hier toch wel het prachtige gotische houten beeld van de heilige
Adrianus, dat uit de 16de eeuw stamt.
Er zijn in dit huis twee eetkamers: in dit empirevertrek wordt gegeten bij biezondere
gelegenheden.
Er hangt een mooi tableau van P. de Braeckeleer.
De eetkamer voor elke dag heeft een traditioneel Vlaams cachet.
Ze ziet uit op een tuin, die voor Brussel ruim is en gesierd wordt door een mooie
spar.
*
In 1945 duikt u ineens op als directeur-hoofdredacteur van ‘De Nieuwe Standaard,’
die kort daarop ‘De Nieuwe Gids’ wordt. Toch een onverwachte wending in de
carrière.
In 1944 werd ik als reserveofficier weer opgeroepen. Daarna werd ik naar Engeland
gestuurd waar ik een hele tijd ben gebleven. Ik mocht hier eens op verlof komen
omdat ik gekwetst was, niet dat ik een heldendaad had uitgehaald, want het was bij
een basketmatch gebeurd. Mijn schoonbroer Albert Coppé was toen economisch
hoofdredacteur van wat toen nog De Standaard heette: het blad was direct na de
oorlog onder zijn oude naam verschenen maar er was protest van de socialistische
en com-

Joos Florquin, Ten huize van... 16

218
munistische pers en zo werd het dan De Nieuwe Standaard. Mijn schoonbroer vroeg
me wat ik van plan was te doen als ik definitief naar België zou terugkomen. Ik had
niet veel zin het ambtenarenbestaan opnieuw op te nemen en ik dacht er ook niet aan
terug naar Brugge te gaan, want we woonden toen al in Brussel. Hij stelde me dan
voor eens te gaan praten met de afgevaardigde beheerder van De Nieuwe Standaard;
dat was Tony Herbert. Ik was nog in uniform toen ik dat gedaan heb. Herbert zei me
bijna onmiddellijk: ‘Gij zijt de man die ik nodig heb. Gij moet mijn redacteur
buitenland worden.’ Ik had toen al wel wat geschreven in enkele bladen, zodat er
wel enige reden voor dat voorstel was. Als adjunct-redacteur kreeg ik Luc van de
Weghe, de man. die nu bekend staat als E. Troch. Betsy Hollants had toen de
hoofdredactie samen met Maurice Roelants. Bij de ploeg waren toen ook al: Herman
de Ceuster, Jan Botermans, Hubert van Herreweghen, Gaston Durnez, Jef Staels en
Marc Sleen. Ik heb het voorstel aanvaard met de gedachte dat 6 maanden te doen en
dan weer naar de balie te gaan.
Na die tijd kreeg ik inderdaad de kans om bij Cockerill secretaris-generaal te
worden, want die wilden voor die post een jurist. Toen kwam echter Bekaert bij mij
en zei: ‘Juffrouw Hollants verlaat ons, Camille van Deyck (die directeur was) wil
terug naar het hoger onderwijs in Antwerpen, Roelants gaat opnieuw naar De
Telegraaf. Wilt gij hoofdredacteur worden van de twee bladen: De Nieuwe Standaard
en Het Nieuwsblad?’ Dat was een verleidelijk aanbod want die kranten waren toch
op drie of vier na de belangrijkste bladen van België. Ik ben op het voorstel ingegaan
en ben er vijf jaar gebleven: van 1 november 1945 tot 1 november 1950.
U hebt dus van kortbij de perikelen van ‘De Nieuwe Standaard’ en ‘De Nieuwe Gids’
meegemaakt. Is die geschiedenis kort te schetsen?
Ik heb de directie gehad van De Nieuwe Standaard tot in 1947.
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Dan is er een conflict gekomen met De Smaele, schoonzoon van Sap, die eigenaar
was van het blad en wij hebben het loodje moeten leggen: we mochten de naam niet
meer gebruiken. Wij hebben dan van De Nieuwe Standaard ‘De Nieuwe Gids’
gemaakt en van Het Nieuwsblad ‘Het Vrije Volksblad’. En zo gaat het dan in de
geschiedenis: Het Vrije Volksblad werd later opgeslorpt door Het Nieuws van de
Dag, dat later dan zelf met Het Nieuwsblad versmolt en dus in de Standaardgroep
terechtkwam.
Dat conflict was niet te vermijden en het is ook een vergissing geweest. Het was
trouwens een verwarde situatie: er was de houding van Tony Herbert, de invloed van
de bisschoppen, de C.V.P. die bang was dat men zou terugkeren naar de vooroorlogse
toestanden. Ik kan in elk geval geruigen dat de voornaamste leiders van de C.V.P.
alles gedaan hebben om te beletten dat er twee kranten zouden komen voor de
katholieke Vlaamse intellectuelen en dat o.m. P.W. Segers daar uiterste inspanningen
voor heeft gedaan. Het heeft niet mogen zijn. In elk geval heeft De Nieuwe Standaard
veel gedaan voor de vernieuwing van de pers in België: er was een duidelijke
verbetering van de taal en een ruimere interesse voor het buitenland, er werd minder
aan polemiek gedaan, men was minder krenterig.
Die jaren tussen 1945 en 195O zijn erg woelig geweest en u zat in de eerste loge om
de gebeurtenissen te volgen. Als ik een paar problemen mag aanraken: de
koningskwestie.
Ik ben daar erg in opgegaan en heb er veel over geschreven en dat was vrij belangrijk,
want ons blad speelde een leidende rol in Vlaanderen.
Die koningskwestie betekende voor ons verschillende zaken. Om te beginnen een
klein beetje de repressie. We vonden dat sommige mensen in de repressie
onrechtvaardig waren behandeld en we vereenzelvigden hun geval met dat van de
koning. Denk aan mensen zoals Leemans en De Winter.
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Wij waren rechts en de tegenstanders van de koning waren links: we voelden dat de
socialisten van de koningskwestie een soort inzet maakten voor de verandering van
de maatschappij. Daarbij was het dan nog een Vlaams-Waals vraagstuk: de
meerderheid in Vlaanderen was voor de koning, de meerderheid in Wallonië was
tegen hem.
En achteraf gezien, nu met afstand?
Ik denk dat heel de zaak op een reeks misverstanden heeft berust. Ik ben er nog altijd
van overtuigd dat de rol van Leopold III in de 18-daagse veldtocht voortreffelijk is
geweest: hij heeft zijn plicht gedaan en de capitulatie was onvermijdelijk. Hij is bij
zijn volk gebleven en dat is misschien een politieke fout geweest, maar het was een
hoog moreel en edel gebaar, dat hem niet ten laste kan worden gelegd. Ik denk nu
nog altijd dat Achiel van Acker het goed bedoeld heeft en dat als het aan hem had
gelegen, er geen koningskwestie zou zijn geweest.
Voor mij is Leopold III ondanks alles een tragische figuur: hij was een moedig
man, die de mensen van een catastrofe heeft gered en het land grote diensten heeft
bewezen. Uiteindelijk is dan toch alles goed verlopen en de gekozen oplossing is de
beste gebleken.
Er is in die tijd ook de partijvernieuwing geweest van de C.V.P.
De C.V.P. was al opgericht toen ik uit Engeland terugkwam. Wat me toen trof was
dat men komaf maakte met de standenverzuiling en de deklerikalisatie van het
politieke leven. Je moest dat in Brugge hebben meegemaakt om te weten hoe erg die
klerikalisering was. Trouwens, de oprichting na de oorlog van de U.D.B. was een
reactie op dat klerikalisme. Ik heb dan ook de deconfessionalisatie van de C.V.P. als
een goede zaak aangezien. Positief was ook de belangstelling voor het sociale. Er
waaide een lucht van vernieuwing die wellicht uit Engeland kwam, waar De
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Schryver onder de indruk was gekomen van de katholieken in Labour. Er was ook
een zeker unitarisme dat me aanstond: wel twee vleugels maar die goed samenwerkten.
Eigenlijk bent u zolang hoofdredacteur geweést van uw krant als prins Karel regent
geweest is van België (8.5.49 tot 20.7.1950). Er wordt verteld dat u eraan gedacht
hebt de geschiedenis te schrijven van dat tweede Belgische regentschap.
Ik heb ervan gedroomd dat te doen, want ik heb die periode intens meegeleefd en ze
is ook zeer belangrijk geweest in de geschiedenis van België. Ik heb daarover veel
gesprekken gehad met Gutt, die ik vaker in Oostende heb ontmoet, toen hij daar met
vakantie was. Het is de tijd waar heel het economisch en industrieel stelsel hier
verandert en België, dat een land van lage lonen was, een land van hoge lonen wordt.
Het is de tijd waarin de positie van onze havens beter wordt en ook die van het sociale
pact, dat ontstaan was onder de oorlog.
Als ik er niet toe kom heel die periode te behandelen, dan wil ik toch de
geschiedenis schrijven van het jaar 1950, omdat dat een keerpunt is geweest.
Er loopt op dit ogenblik een proces dat prins Karel het satirisch blad ‘Pan’ heeft
aangedaan. Dat blad had hem er o.m. van beschuldigd dat bij onverdiend mensen
had laten fusilleren.
Die verwijten zijn onrechtvaardig, want het is niet de regent maar de regering die
dergelijke beslissingen neemt. Ik ken prins Karel niet, maar ik moet toch zeggen dat
hij zich in die tijd voortreffelijk en correct heeft gedragen. Er zijn trouwens vele
getuigenissen die dat bevestigen.
De stevigste reputatie verwierf u in die tijd als schrijver van cursiefjes. Vanwaar
ineens die roeping?
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Ik zou eerder zeggen van humoristische stukjes. Tony Herbert, die een brutaal man
was, komt in 1946 op een dag in mijn kantoor en zegt: ‘Ik vind die krant van u
stomvervelend. Vanaf vandaag gaat ge in De Nieuwe Gids en in De Spectator grappige
stukjes schrijven.’ Ik protesteerde en zei dat ik dat nooit gedaan had, maar hij was
niet te bepraten. Nu had ik de 15 maanden dat ik in Engeland was geweest enorm
veel gelezen en o.m. James Thurber leren kennen, één van de grootste Amerikaanse
humoristen, die geregeld verhalen en cartoons publiceerde in The New Yorker. Hij
maakte bij zijn teksten zelf de tekeningen, maar heeft het tekenen moeten opgeven
omdat hij blind was geworden. Van hem is deze bepaling van de humor: ‘A kind of
emotional chaos told about calmly and quietly in retrospect’ - een soort emotionele
chaos die ge kalm en rustig in retrospectief vertelt. Hij is in 1961 gestorven.
Dan had ik ook J.K. Jerome gelezen, Wodehouse en ook Dickens.
We hadden toen al Marc Sleen bij ons als tekenaar en die zei me: ‘Ik maak
tekeningen. Zorg gij voor de teksten.’
U zou Marc Sleen zelfs geïnspireerd hebben tot een van zijn figuren in zijn eerste
Nero-album.
Maar die is er achteraf uit verdwenen. Sommigen hebben ook gedacht dat Jan de
Spot een schuilnaam was en dat Ernest Claes eigenlijk de auteur was van de stukjes.
Mijn naam kon daar natuurlijk aanleiding toe geven.
En u hebt dat vijf jaar volgehouden.
Ik heb altijd veel interesse gehad voor humor en het is wel eigenaardig dat wij,
Vlamingen, en trouwens ook de Nederlanders, altijd zo arm zijn geweest op dat stuk.
Wie waren er vroeger? Nicolaas Beets in Nederland en Tony Bergmann bij ons.
Daarmee was de kous at. In de vooroorlogse jaren was er ook
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nog Johan de Maegd in Het Laatste Nieuws.
Maar ik had gauw de knepen door. Humor is volgens mij een techniek en vraagt
veel handigheid, ‘doigté’. Als ik ze nu herlees dan constateer ik trouwens dat mijn
stukjes techniek hebben maar geen thema. Nu was het wel een hele toer om elke
week met zo een stukje voor de dag te komen, maar als ik niets had nam ik de bijbel
of de vaderlandse geschiedenis en daar vindt ge altijd iets. Trouwens, eens als ge
ermee bezig zijt, worden u ook thema's bezorgd: mensen telefoneren u gewoon een
bepaalde gebeurtenis. Wel is daar veel niet van te gebruiken. Maar ge zoudt verbaasd
staan, als ge moest weten hoeveel snaren ge met dergelijke stukjes doet trillen en
hoeveel reacties ge daarop krijgt. Het doet de mensen deugd zoiets te lezen, ze hebben
er echt plezier aan. Wel moet ge ervoor zorgen opgeruimde humor te brengen, geen
sarcasme of bitterheid: spot moogt ge ook nooit te gecompliceerd maken, het simpel
doen is het beste. Ik heb er in elk geval zelf veel plezier aan beleefd.
Van die stukjes werden er ook vaak overgenomen door andere publikaties,
gewoonlijk trouwens zonder toelating te vragen.
Die stukjes werden in een boek uitgegeven. Of liever in twee boeken: ‘Ge kunt nooit
weten’ (1953) en ‘Gods wegen. Vaderlandse en andere geschiedenissen’ (1955). Dat
waren bestsellers.
Ze deden het niet kwaad. De boekjes zelf zijn nu uitverkocht maar er bestaat een
omnibus die het nog altijd doet. Eigenlijk bestaan er twee soorten: genrestukjes, die
een keer per week verschenen en die ook cursief werden gedrukt; daarnaast verschenen
in De Spectator ook stemmingstukjes.
U las die stukjes, de zogenaamde ‘Spotvogels’, voor het toenmalige N.I.R. voor.
Daar heeft Raymond Brulez voor gezorgd, die toen directeur

Joos Florquin, Ten huize van... 16

224
was. Ik verzorgde toen samen met Franz de Backer, de anglist van Gent, en met Jan
Schepens voor de radio om de veertien dagen een programma van een uur. Zo kende
Brulez mij en hij heeft me dan gevraagd of ik die stukjes niet voor de radio wou
voorlezen. Ik kreeg daarbij het beste uur, namelijk 7 u. 50, dat was direct na het
nieuws, elke dinsdag. Dat heeft veel succes gehad, het was verrassend hoeveel mensen
dat altijd gehoord hadden en u er ook over aanspraken. Ik heb dat gedaan totdat ik
kabinetsadviseur werd van eerste-minister Van Houtte. Die vond het een beetje gortig
dat zijn politiek adviseur plezante stukjes schreef en voorlas voor de radio. Dan ben
ik ermee gestopt.
U denkt er niet meer aan er nog wat aan te doen? Dat zou nog wat zijn: een bankier
die vrolijke stukjes schrijft!
Het gevaar zit er in dat de klanten van de bank zouden kunnen denken dat ik mijn
werk niet au sérieux neem. Maar alle gekheid op een stokje: om humor te produceren
beheers ik de taal van nu niet meer voldoende. Zelfspot breng ik nog wel op, maar
op de techniek zit sleet.
Wie zijn uw beste opvolgers?
Louis Verbeeck vind ik zeer goed. En ook Gaston Durnez en Jos Ghysen. En dan
Bomans en Carmiggelt natuurlijk. Ik heb met hen vroeger avonden gegeven waarop
we dan onze stukjes voorlazen. Bomans heeft prachtige dingen gemaakt. Ik heb hem
twee dagen voor zijn dood nog ontmoet in de trein Amsterdam-Brussel.
Wat is uw beste stukje?
Het openbaar ministerie tegen Noë. Het gaat over een proces dat Noë wordt aangedaan
wegens openbare dronkenschap. Noë
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verdedigt zichzelf voor de rechtbank en zegt dat hij inderdaad te veel had gedronken,
maar dat hij vroeger toch iets gedaan had dat de moeite waard was: ‘Ik heb de wereld
gered. Ik weet wel dat zulke dingen gauw vergeten zijn.’ Het einde is dan dat hij een
flinke boete krijgt en dan opnieuw gaat drinken. Het is een stuk dat vol toespelingen
zit op de repressie en de jonge substituten van toen, die zonder enige ervaring de
strengste straffen eisten. De bijbel is altijd een interessante bron voor dergelijke
symboliek. Trouwens, hetzelfde jaar dat ik uit de bijbel putte, kwam Marnix Gijsen
met zijn Joachim van Babylon voor de dag. En er waren er nog meer die bijbelse
thema's namen.
Het zou natuurlijk leuk zijn u dat verhaal te horen voorlezen.
Het zijn 1200 woorden en die zouden u tien minuten kosten!
Laten we ook zien of dat klopt.
Het openbaar ministerie tegen Noë
Uit de nagelaten gedenkschriften van Gaspar van Ninive.
Ik lig met schele hoofdpijn in de lommer van de ceders en de palmbomen van onze
tuin. Het is reeds middag, maar ik ben te lui om op te staan en naar de velden te gaan
werken. Mijn tong is droog als kurk en op mijn kleed zijn grote blauwachtige vlekken
van de wijn, die we gemorst hebben. Ik heb geen vin verroerd sinds ik, vannacht,
hier neertuimelde. Ik moet smoordronken geweest zijn. Jezebel, mijn vrouw, is
daareven buitengekomen om haar was op te hangen. Terwijl ze de doeken van de
kinderen één voor één in het gras te drogen legde, wierp ze mij vlammende blikken
toe, al door haar neus snuivende, zoals ze dat kan als ze kwaad is. Ze heeft geen
woord gezegd.
Een beetje later kwam ze op de drempel van ons huis staan en bekeek mij, met
haar handen in haar dikke heupen.
‘Lieveling,’ riep ik haar, ‘ik ben zo ziek. Kunt ge mij geen
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glas water brengen?’
‘Ga die maar vragen aan Noë,’ schreeuwde ze en smakte de deur dicht.
*
Geheel de stad had er schande van gesproken. Noë, de stokoude Noë, Noë de patriark
was voor de rechtbank gedaagd wegens openbare dronkenschap. Hoe het kwam weet
ik niet, maar het gerucht had zich als een vuurtje verspreid, dat de zaak zou voorkomen
voor de derde kamer van de Politierechtbank van Ninove en er was geen Niniviter
of hij wilde het proces bijwonen. De griffier had gouden zaken gedaan: hij had de
plaatsen in de zittingzaal genummerd en ze, voor wat hij een kleinigheid noemde,
aan de kijklustigen verhuurd. Daar weet rechter Ezechiël natuurlijk niets van.
Omdat ik een goede vriend van de griffier ben, had hij mij een plaatsje, achteraan
in de zaal, voor halve prijs voorbehouden.
‘Daarmee zijt ge rap buiten, als ge dorst krijgt,’ had hij knipogend gezegd. De
griffiers hebben geen tact, dat is bekend.
*
‘Laat de beklaagde binnenkomen,’ had rechter Ezechiël gezegd, en de deurwaarder
had Noë naar voren geleid, onder de blikken vol leedvermaak van het gepeupel.
Mevrouw Noë - de arme ziel was er het hart van in - had er voor gezorgd dat de
patriark er fatsoenlijk voorkwam. Ze had hem zijn zondagspak aangedaan en hem
een verse zakdoek gegeven, waarmede hij de druppels, die van zijn rode neus
neerdrupten, probeerde af te vegen. Mevrouw Noë had haar best gedaan, maar het
had niet veel geholpen: men kon het de oude liederlijke schavuit goed aanzien dat
hij een onverbeterlijke zatlap was.
Noë maakte een kleine buiging en ging zitten. Hij lonkte eens rond in de zaal, of
er geen mensen waren die hij kende, snoot zijn
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neus en keek toen vol eerbiedige verwachting op naar rechter Ezechiël.
‘Noë, sta op,’ zei rechter Ezechiël.
‘Ja, Mijnheer de Rechter,’ zei Noë en veerde recht.
‘Uw naam en voornamen?’
‘Noë,’ zei de patriark.
‘Alleen Noë?’
‘Noë, tout court,’ zei Noë en knipte een oogje naar een mollige Ninivietse, die op
de eerste rij zat.
‘Uw leeftijd, Noë?’
‘Zesennegentig jaar, sinds de zondvloed. Vroeger heb ik mijn jaren nooit geteld,’
zei Noë.
‘Enfin,’ zei de rechter, ‘ge zijt meerderjarig. Uw beroep?’
‘Schipper,’ zei Noë.
‘Noë,’ zei de rechter en liet zich achterover in zijn zetel glijden, ‘Noë, het is voor
mij zeer pijnlijk u vandaag hier vóór mij te zien verschijnen.’
‘Och kom, Mijnheer de Rechter,’ zei Noë, ‘in uw stiel moet ge daar tegen kunnen.’
‘Noë’, ging de rechter verder, ‘een man van uw leeftijd zou een voorbeeld moeten
zijn voor de jeugd van het volk van Israël. Geheel onze gemeenschap ergert zich
over uw gedrag.’
Er kwam een pijnlijke stilte.
‘Noë,’ besloot rechter Ezechiël, ‘gij wordt beschuldigd van openbare
dronkenschap’.
‘Dat is niet waar,’ stoof Noë recht. ‘Ik had die dag niets gedronken. Maar ik was
onpasselijk van de warmte. Ik heb getuigen.’
‘Ik ook,’ zei de rechter. ‘Deurwaarder, laat de verbaliserende rabbijn binnenkomen.’
De ‘verbaliserende rabbijn’ was Nabob. Die gluiperd, die schijnheilige arrivist.
Met gedekten hoofde legde hij de eed af, en ratelde dan zijn verklaringen af, precies
of hij ze van buiten geleerd had.
Noë zou een maand voordien naar zijn wijngaarden op in-
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spectietocht vertrokken zijn. Het was een van die heerlijk warme dagen, die de mensen
in het Beloofde Land zo heetgebakerd en zo wispelturig maken. De wijngaarden van
Noë zijn zeer uitgestrekt, en Noë was wel flink te been, maar toch niet onvermoeibaar.
In de tent van Japhet was hij tegen de middag wat gaan uitrusten en had tevens
geproefd van de nieuwe wijn, terwijl de vrouwen van zijn talrijk geslacht buiten de
jonge druiven aan 't persen waren. En toen was Noë opgestaan en had voor de dorst
die kwam een volle kruik medegenomen. Zijn stap was lang niet meer zo zeker toen
hij in de late namiddag de tent van Cham binnenviel. Ook daar had hij de wijn van
zijn tweede zoon geproefd en het was reeds avond toen hij bij Sem binnenkwam.
Hij zei niet veel tegen Sem. Hij was vermoeid en zijn blik was wazig. Hij ging
met een kruik van Sem's beste wijn voor de ingang van de tent zitten en keek dromend
de berghelling af, waar alle wijngaarden de zijne waren. Was het de wijn? Was het
de vermoeienis van de lange dag? Was het de balsemende roes van deze Aziatische
nacht, de manesikkel, de sterren, de zwoele lucht, de bedwelming van de berglucht
en de geur van het druivenlover? Noë dacht aan het verleden. Hij dacht aan die dag,
juist zesennegentig jaar geleden, toen hij met zijn ark op de berg Ararat was gestrand,
en al zijn mensen en al zijn dieren en het bonte volkje aan boord door de catastrofe
van de zondvloed had heen geloodst. En terwijl hij zich overleverde aan de zoete
pijniging der herinneringen, dronk Noë Sem's beste wijn. Hij gevoelde dat Sem's
wijn alleen hem de illusie van zijn verloren kracht kon terugschenken en een beetje
van die jeugd, die de wereld had gered.
Maar Sem had geen eerbied voor zijn vader. Toen Noë stomdronken was, had hij
hem in de tent gedragen en had hem uitgekleed. En toen riep hij de knechten en zijn
broers en ze hadden eens hartelijk gelachen, omdat Noë zo'n potsierlijke
onverbeterlijke dronkaard was. En omdat het er zo plezierig toe ging, was de rabbijn
gekomen en had proces-verbaal opgemaakt.
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Na het getuigenis van de rabbijn, verleende de voorzitter het woord aan de substituut.
*
De substituut was zeer jong, zoals alle substituten. Het is voor mij steeds een raadsel
geweest hoe de schoolbroek pas ontgroeide jonge lui, in staat worden geacht te
oordelen over menselijke vergissingen, die ze niet eens de tijd hebben gehad zelf te
begaan. Meer nog: hoe zij, die alleen maar het kinderverdriet hebben gekend, reeds
als beschuldiger kunnen optreden van grote mensen, die bezweken zijn voor
bekoringen die hun onbekend zijn. Hoe zij die nog niets gedaan hebben, met zoveel
zekerheid en gezag kunnen zeggen wat men had moeten doen en wat men niet had
moeten doen. Misschien is het omdat de substituut de wet kent en omdat zijn jeugd
lange jaren dienst en een vol pensioen in het vooruitzicht stelt.
De substituut zei: ‘Mijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat de feiten bewezen zijn.
De beklaagde, mijnheer Noë (het was de eerste maal dat Noë mijnheer genoemd
werd, hetgeen bewijst hoe jong de substituut was), was volgens de verklaring van
een betrouwbaar getuige in staat van dronkenschap. Ik zou er willen aan toevoegen
dat op het ogenblik der feiten mijnheer Noë zich bevond in een kledij die... een kledij
dat...’
Rechter Ezechiël kuchte even en hamerde op zijn tafel.
‘Mijnheer de Substituut, Noë wordt alleen vervolgd voor openbare dronkenschap.
Ik verzoek u bij de feiten te blijven.’
‘Ja, Mijnheer de Voorzitter,’ zei de substituut lammetjes. ‘Ik vraag de toepassing
van de wet.’ En hij ging zitten.
*
Noë had geen advocaat en rechter Ezechiël vroeg hem of hij nog iets te zeggen had.
‘Neen,’ zei Noë en snoot nog eens zijn rode neus. De rechter

Joos Florquin, Ten huize van... 16

230
wou juist het vonnis voorlezen, toen Noë plots rechtstond.
‘Mijnheer de Rechter,’ zei Noë, ‘nu iedereen begint te zeggen, dat ik die nacht
dronken was, begin ik het ook te geloven, hoewel ik er niets van geweten heb. Ge
weet hoe dat gaat: men wordt oud en men kan er zo goed niet meer tegen als vroeger.’
Hier zweeg Noë een ogenblik. Het was doodstil in de zaal, want er lag iets pathetisch
in Noë's stem.
‘Ziet u, Mijnheer de Rechter,’ vervolgde Noë, ‘terwijl Mijnheer de Rabbijn en
Mijnheer de Substituut daareven aan het spreken waren, heb ik nagedacht en ik begin
te begrijpen dat alle schuld bij mij ligt. Zo oud worden, is eigenlijk niet gepermitteerd.
Toen ik hier binnenkwam dacht ik, zoals op die dag toen de duif met haar olijftak
op mijn schip neerstreek: “Ik ben de vader van het menselijk geslacht. Mij kan
niemand raken.” Maar ik heb mij vergist. Welke carrière wordt nooit betwist? Indien
er ene buiten kijf stond, dan was het de mijne en ge ziet waar ik zit. Dat zal in latere
jaren nog wel gebeuren. Zal men spreken van Salomon's wijsheid of van zijn 600
vrouwen? Zal David's deugdzame jeugd opwegen tegen zijn liederlijke oude dag?
Ik had eigenlijk moeten weten dat de drift om hun gelijken te beoordelen de mensen
in het bloed zit en dat geen spel aanlokkelijker is dan dat van de beschuldiger, de
rechter en de beklaagde. Waarom zou, wat 96 jaar geleden is gebeurd, u beletten aan
deze universele liefhebberij mee te doen? U hebt voor u een voorwendsel, dat u de
rede van staat noemt, en ik heb voor mij alleen een gevoelsargument, waaraan ik
niet eens een naam kan geven. Straf Noë de dronkaard. Noë van de Ark zal het u niet
kwalijk nemen. En er komt zo rap geen zondvloed meer.’
Rechter Ezechiël doorbladerde zenuwachtig zijn codex en gaf Noë vijf goudstukken
boete.
Toen iedereen buiten was en Noë alleen op zijn beklaagdenbankje was blijven
zitten, klopte ik op zijn schouder en zei: ‘Trek het u niet aan, Noë.’ Noë glimlachte
met al de rimpels van zijn patriarkengezicht. ‘Gaspar, jongen,’ zei hij ‘wij gaan er
ene pakken’.
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En daarom heb ik vandaag schele hoofdpijn...
*
De leefkamer van de gastheer bevindt zichop de eerste verdieping.
Op de overloop kan de bezoeker even kijken naar een gezicht op Gent van De
Bruycker of naar een beeld van Georges Minne, dat een steenlosser voorstelt.
Het salon is typisch stijl Lodewijk XVI; dat is o.m. te merken aan de typische
bloem en de strik.
Naast de schouw staat een oude Engelse boekenkast waarin Delfts en ander
porselein staat, maar ook oude boeken die oud familiebezit zijn.
Boven de kast hangt het portret van een voorouder, maar de gastheer weet niet
wie het is.
Dit buitengezicht is van Wijnants, een discipel van Ruysdael en deze marine is
duidelijk van de hand van Permeke.
Nog kostbare oude en nieuwe boeken staan geborgen in deze andere boekenkast,
waarop oude polychrome Delftse vazen staan.
Op een lezenaar ligt altijd een oud boek open dat een erfenis is van
nonkel-kanunnik.
Op een andere oude kast staan de eveneens oude houten beelden van
Sint-Sebastiaan en Johannes de Doper.
Dit is een tableau uit de Vlaamse school en is een uitbeelding van het spreekwoord:
in het land der blinden is éénoog koning.
Maar het briljantste stuk in deze kamer is deze Golgotha van de Rijnse school,
die uit de 15de eeuw dateert.
Het aanpalende vertrek heet hier in huis: de bibliotheek.
Te midden van vele boeken hangt een sanguine of tekening met rood krijt van
Driessens.
Op de wand er tegenover staat een oude Chinese bruiloft uitgebeeld.
Aan Brugge doet dit oude stadsplan van Sanderus denken.
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Oud is ook dit prachtige boek dat gaat over de Blijde Inkomst van de aartshertog
Ferdinand in Antwerpen.
Merkwaardige documenten zijn deze twee belastingbrieven die de grootvader van
grootvader ten tijde van Lodewijk XV thuiskreeg.
Van deze tijd zijn dan weer deze twee pentekeningen van Tijtgat en ook dit tableau
met drie oude vrouwen van Spilliaert.
Dit meisjesportret is van Marie Laurencin.
*
U hebt succes in de journalistiek maar u verlaat ze toch om in het zakenleven te
gaan. Dat was in 1950. Waarom?
Ik had nooit de bedoeling gehad journalist te blijven: dan schrikte mij het beeld ook
af van de oude journalist, die niet meer mee kon. Verder hadden we De Nieuwe Gids
afgestaan aan Het Volk. En dan wilde ik eigenlijk toch in mijn beroep blijven. Toen
heeft Bekaert, die voorzitter was van De Nieuwe Gids, mij gevraagd in zijn bedrijf
juridisch adviseur te worden.
En daar bent u 17 jaar gebleven, van 1950 tot 1967. En in 1958 werd u er nog
directeur-generaal. Wat trok u daar zo aan?
Allereerst Bekaert zelf die een uitzonderlijk man was en die helaas in 1961 al is
gestorven. Wat hij was, stemde helemaal niet overeen met het beeld dat men van een
groot industrieel heeft. Hij was een schuchter man, goedhartig en vooral edelmoedig:
wat die man heeft weggegeven is om te huiveren. Ik denk dat hij bezeten was door
de parabel van het oog van de naald.
Maar terzelfder tijd had hij een instinct voor industrie, in die mate dat ik hem nooit
een fout heb zien begaan en ik kan u verzekeren dat hij soms zware risico's nam.
Daarbij was hij een mensenleider en zijn arbeiders vereerden hem. Op sociaal gebied
was hij een echte pionier: in 1920 bestond er in zijn bedrijf al een
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fabrieksraad, die ze toen ondernemingsraad noemden. De participatie in de winst
bestond in de onderneming al jaren voor de oorlog en het gebeurde dat de
eindejaarspremie zo belangrijk was als de wedde. Hij was een man, die zich duidelijk
rekenschap gaf van de verplichtingen van de industrie. Daarbij was hij de eenvoud
zelf gebleven: hij sprak Zwevegems in alle talen en hij sprak er vier. Hij was echt
een innemende figuur, ook zeer godsdienstig, een type van mens zoals er nu geen
meer bestaan. Als ge met zo iemand moogt samenwerken, zijt ge gelukkig.
Ook het bedrijf was uniek, dacht ik.
Het was een instelling, en economisch gezien een unicum. Normaal is een
draadtrekkerij de verlenging van een staalfabriek. Bekaert is absoluut onafhankelijk
en toch de tweede van de wereld: de grootste is de United States Steel Corap., maar
die zit vast aan een staalfabriek. Het bedrijf is ook een sociale instelling: ze hebben
er een school waar de jonge arbeiders op het leven worden voorbereid. Ook bestaat
er overleg in het bedrijf.
Bekaert heeft ook een grote rol gespeeld als voorzitter van de katholieke patroons
en van het Verbond van de Belgische Nijverheid. Wellicht minder bekend is dat hij
met een generatie mensen de grondlegger is geweest van de sociale zekerheid. Tijdens
de bezetting had hij contact met de sociale leiders van die tijd: Gust Cool, Pauwels,
Goldschmidt, de latere secretaris-generaal van de Raad van de Arbeid, Achiel van
Acker, Louis Major. Deze contacten hebben de grondslag gelegd van het sociale
pact. Als er in de jaren 1945-60 een sociaal conflict was, werd de oplossing vaak
mogelijk gemaakt door het vertrouwen dat deze mensen in mekaar hadden: Bekaert,
Cool, Major en op zekere ogenblikken Renard.
U onderbreekt uw zakelijke bezigheden om twee jaar lang kabinetsadviseur te worden
van minister Van Houtte.
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Daar heb ik heel wat geleerd, o.m. dat een eerste minister niet zoveel heeft te zeggen
als algemeen wordt aangenomen. Ook wordt de rol van de kabinetten overschat. De
grote macht zit bij de administratie.
U hebt zelf nooit aan een politiek mandaat gedacht? U was sinds 1950 al lid van het
nationaal comité en later van het dagelijks bestuur van de C.V.P.
Dat probleem is vaker gerezen. Ik was voorzitter van de C.V.P. arrondissement
Brussel en gewoonlijk brengt het einde van zo een functie een mandaat met zich
mee. In 1959 heeft men mij aangeboden gecoöpteerd senator te worden en in 1961
werd ik gepolst om minister van Economische Zaken te worden. Bekaert liet me veel
vrijheid om me met politieke actie in de C.V.P. bezig te houden, maar hij vond mijn
functie in zijn bedrijf onverenigbaar met een politiek mandaat. Aan de andere kant
stond ik erop een beroep te hebben en dus kon ik die voorstellen om in de politiek
te gaan niet aanvaarden. Frans van Cauwelaert had mij dat trouwens altijd gezegd:
er komt een moment dat ge moet kiezen. Ge kunt niet parapolitiek blijven: ofwel
aanvaardt ge een mandaat, ofwel moet ge u uit de politieke comités terugtrekken.
Dat is gebeurd.
Wanneer in 1969 de katholieke partij zich opsplitst in een Vlaamse en Waalse vleugel,
C.V.P.-P.S.C., treedt u uit de C.V.P. Wegens die splitsing?
Niet uitsluitend. Ik vond dat mijn rol was uitgespeeld. Na 20 jaar hebben ze u genoeg
gezien. Ik merkte trouwens dat Frans van Cauwelaert gelijk had: mijn militantenwerk
verminderde omdat ik toen in de bank was en ik moest toegeven dat ik in de bank
zijnde onmogelijk een politieke rol kon spelen: een bankier moet kleurloos zijn.
Wel is het waar dat ik heel lang de verbindingsman ben
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geweest tussen de twee vleugels: ik werd namelijk door de Walen aanvaard omdat
ik ook Franssprekend was van huize uit. Als unitarist lag die splitsing mij minder,
hoewel ik ze niet veroordeelde, maar ik vond het dan toch beter weg te gaan.
U was 12 jaar lang voorzitter van de christelijke ziekenfondsen van Brussel, van '50
tot '62. Wat maakt die functie belangrijk?
Het is een zeer belangrijke en moeilijke functie. De christelijke ziekenfondsen zijn
de grootste van het land en die hebben te kampen met ontzettend moeilijke problemen:
ze waren o.m. betrokken bij verschillende poliklinieken en ook bij een grote kliniek
en voor die instellingen is de financiering een enorm probleem. Ik heb er altijd voor
geijverd een betere verstandhouding tot stand te brengen tussen de dokters en de
ziekteverzekering, want de geest was niet goed. Maar zonder dokters kan er geen
ziekteverzekering bestaan. Later, in 1963-1964 met de staking, heb ik me dan ook
ingespannen om bemiddelend op te treden. De ziekteverzekering is een belangrijke
sector: men ziet altijd de negatieve kant en spreekt van verspilling, die er is, maar
ze heeft toch ook veel positieve dingen op haar actief. Er is bv. toch de preventieve
geneeskunde en een aantal zieken, die vroeger aan hun lot werden overgelaten, wordt
nu verzorgd. Er zijn, zoals in alles, ook daar misbruiken ontstaan maar die zijn niet
te vermijden.
Journalist. Directeur-generaal van een wereldconcern 17 jaar lang. Dan bankier
(1967). U bent wel niet erg honkvast: de meeste mensen bij ons bijten zich gewoonlijk
voor heel hun leven vast in een beroep. Wat is dat bij u? Nood aan afwisseling?
Ik vermoed dat u denkt: wispelturigheid. Ik heb het inderdaad wat op zijn Amerikaans
gedaan, maar de omstandigheden hebben het voor mij altijd in orde gebracht. Sinds
1960 was ik lid geworden van de Bankcommissie waarvan de Barsy voorzitter

Joos Florquin, Ten huize van... 16

236
was. Ik had voor deze instelling altijd het grootste respect gehad, omdat ze me als
een soort economische magistratuur voorkwam. Ik was ook al lid geworden van de
Algemene Raad van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en zo groeide bij mij
belangstelling voor de problemen van financiële instellingen. In de tijd toen ik bij
minister Van Houtte kabinetsadviseur was, had ik veel contact gehad met graaf
d'Aspremont Lynden, die later nog minister van Koloniën is geweest in de
regering-Eyskens. Die zegt mij in het begin van 1966: ze zoeken in de Bank van
Brussel een beheerder: zoudt gij eens niet met Louis Camu gaan praten? Feitelijk
was het zo dat deze bank, die uit de Waalse industrie was gegroeid, in de top meer
Vlaamse aanwezigheid moest krijgen om het karakter van de instelling te veranderen.
Ik werd in 1967 lid van het directiecomité, in 1970 afgevaardigd-beheerder en sinds
verleden jaar voorzitter van de Raad van Beheer van de gefusioneerde Bank Brussel
Lambert.
Natuurlijk hebt u er nooit spijt van gehad.
Nee, al ben ik met een zwaar hart bij Bekaert weggegaan. Nu nog mis ik in de bank
de verfrissende omgang met de arbeiders.
De Bank van Brussel ging, zoals u net zei, een fusie aan met de bank Lambert. Het
doel was natuurlijk versterking van macht.
Er waren verschillende redenen. De onmiddellijke reden was deze: de groep Lambert
was een belangrijke aandeelhouder van de bank na de fusie van de holding Lambert
met de holding Brufina, waaruit in 1935 de Bank van Brussel was ontstaan. De
compagnie Lambert had dus eigenlijk twee banken: de bank Lambert en de Bank
van Brussel.
Een tweede reden is dat in heel de wereld een algemene tendens bestaat tot
bankconcentratie. Kijk trouwens maar bij ons: enkele jaren geleden had de fusie
plaats van de Banque de la Société Générale met de Banque d'Anvers en de Société
Belge de
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Banque. Vóór de oorlog al had de fusie plaats van de Bank van Handel en Nijverheid
met de Algemene Bankvereniging, waaruit de Kredietbank is ontstaan.
Soortgelijke concentraties zijn gebeurd in Engeland, Duitsland en Frankrijk. De
fundamentele reden is hier toch dat in België de banken te klein zijn geworden - en
dat geldt ook voor de grootste - omdat de financiële noden zo groot zijn geworden:
een kleine bank kan daaraan niet meer voldoen. Een bank is geen instelling meer
waar met pen en papier wordt gewerkt, maar een organisme waar computers worden
gebruikt en die elektronische machines vergen enorme investeringen, die alleen grote
verenigingen zich kunnen permitteren.
Gaat zo een samensmelting zonder ongevallen? Ik neem aan dat er dan koppen
rollen.
Ik heb al veel fusies gekend: Ougrée Marihaye en Cockerill, wijzelf, Beka en de
matrassen Simmons - en ik heb er geen enkele gekend waar de menselijke problemen
niet de moeilijkste waren. Er zijn verschillen in traditie, karakter, eigenliefde,
corpsgeest, methodes, barema's en die wegen zwaar door. Daarbij is het een dure
zaak. Het duurt langer eer ge klaar ziet dan ge verwachtte.
Heeft bij de fusie een van de twee banken de andere niet overvleugeld?
Er wordt gezegd dat de Bank Lambert de sterkste positie heeft, maar ik denk dat het
een verkeerde indruk is. De twee directieploegen zijn versmolten, maar de directie
van de Bank van Brussel is gebleven. Alleen ik ben eruit gegaan en van de groep
Lambert zijn er enkele bijgekomen.
Er moest wat gedaan worden aan het Vlaams imago van uw bank. Hoe staat het
daarmee?
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De vraag lijkt me te onschuldig te zijn om niet wat venijn te bevatten. Kijk, er zijn
in België drie grote banken. Er is een uitsluitend Vlaamse bank bij en die moet ik
dus niet noemen. Maar zelfs de twee andere hebben een groter gedeelte van hun
cliënteel, dus verrichtingen en deposito's, in Vlaanderen dan in Wallonië. Dat is
trouwens ook zo voor de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en het Gemeentekrediet
van België. Het is ook bekend dat de Belgische Staat het grootste deel van zijn
belastingen uit het Vlaamse land haalt.
Een bank is een commerciële instelling en is er op uit geld te verdienen en dus
klanten aan te trekken. Niet alleen bij ons maar ook bij de collega's worden alle
verrichtingen door nederlandstalig personeel uitgevoerd. Die normalisatie heeft
geleidelijk plaatsgehad.
Het enige probleem dat overblijft is Brussel en daarmee bedoel ik de centrale
administratie en dat geldt voor twee van de drie grote banken. Nu kunnen wij niet
doen wat een minister van Buitenlandse Zaken kan decreteren; hij kan namelijk
zeggen: wij schorsen alle bevorderingen op totdat het evenwicht er is. Maar wij
kunnen dat niet: de mensen zijn er en betekenen een hele som van capaciteit en
ervaring. Zo een operatie zou ons ook veel geld kosten. Het moet dus geleidelijk
gebeuren, maar het vervlaamsingsproces is aan de gang, het is trouwens voor de bank
een kwestie van eigenbelang. Wellicht speelt ook mee dat de Vlamingen, althans
vroeger, zich minder geroepen voelden tot dat werk en als ze de roeping toch hadden
dan gingen ze gewoonlijk naar een Vlaamse bank. In elk geval zal de volledige
normalisering nog enkel jaren duren.
En de naam? Bank van Brussel is een klakkeloze vertaling uit het Frans.
Ik weet dat het ‘Brusselse bank’ zou moeten zijn net als het Belgische Rode Kruis.
Wij hebben eigenlijk drie namen: Banque de Bruxelles, Bank van Brussel, Bank von
Brüssel. Wij hebben
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dat probleem op de algemene vergadering besproken en om twee redenen van een
verandering van naam afgezien: de bestaande naam van de bank is over heel de
wereld bekend en het zou weer enorm veel kosten om die naam op alle documenten
en kantoren te wijzigen. Maar de fusie heeft eigenlijk de oplossing gebracht want
officieel is het nu: Bank Brussel Lambert.
U beheert een heleboel geld: 400 miljard als mijn bronnen juist zijn.
Ik weet niet hoe de mensen zich tegenwoordig een bankier voorstellen, maar ik kan
wel zeggen dat een bankier eigenlijk niet aan geld denkt. Hij krijgt er trouwens nooit
te zien. In een financiële instelling wordt met symbolen gewerkt, gewoon met
abstracties. Cijfers en grafieken, daar heeft een bankier mee te doen. En de 400
miljard waar u het over hebt, zitten in een computer. Dat is ongeveer alles wat ik
over dat geld weet.
U zult toch wel weten als het jaar slecht is. 1975 bv. was een slecht jaar, geloof ik.
Dat was een slecht jaar maar er is toch een verklaring voor het verschijnsel. In 1971
had er een gebeurtenis plaats waar relatief weinig aandacht aan werd besteed: Nixon
heeft toen verklaard dat de dollar niet langer omwisselbaar was in goud. De akkoorden
van Bretton Woods van 1944, die vooral gebaseerd waren op de zogenaamde vaste
wisselkoersen, kwamen daarmee te vervallen: de vaste muntpariteit werd afgeschaft.
Ge moet u die consequenties kunnen voorstellen: een hele generatie bankiers heeft
25 jaar het regime gekend van de vaste muntpariteit en krijgt dan ineens te doen met
vlottende of zwevende valuta. Het verschijnsel is wel doorgedrongen tot de banken
maar niet onmiddellijk of onvoldoende tot in de organisatie van de banken.
Iedere bank heeft arbitrageverrichtingen waar miljarden mee gemoeid zijn. Vroeger
waren er geringe marges maar nu zijn de
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schommelingen ineens belangrijk en ze bewegen zich wild. Welnu, de controle is
niet onmiddellijk georganiseerd geweest zoals het moest.
Dat verklaart waarom in de periode 74-75, misschien ook al vroeger, tien of twintig
banken belangrijke wisselverliezen hebben gehad. Wij zijn dus niet alleen geweest,
de grote Engelse bank Lloyd is ons voorafgegaan. Toen het ons gebeurde kregen we
van hen een telegram: Welcome to our club!
Ik vrees dat de zaak hiermee eigenlijk niet klaar is. U hebt in 1975 geld verloren.
Dat heeft in alle kranten gestaan en is dus geen geheim. We hebben daar een verlies
gehad van 2,5 miljard ten gevolge van arbitrageverrichtingen.
Wat zijn arbitrageverrichtingen?
Nu zal ik toch even les moeten geven. Ge kunt verrichtingen doen in verschillende
munten. Iemand koopt of verkoopt in vreemde munt, betaalbaar op termijn. Laten
we zeggen in Duitse mark. Een industrieel bv. koopt of verkoopt voor 100.000 mark
goederen, betaalbaar over drie maanden. Deze man wenst gedekt te zijn tegen de
wijzigingen van de Belgische koers tegenover de Duitse mark. Hij zegt tegen de
bank: ik moet over drie maanden 100.000 mark ontvangen, geef me direct de
tegenwaarde. De man krijgt ze, hij betaalt wel een commissie maar is gedekt.
Wat doet de bank? Die wenst ook gedekt te zijn. Als het om een koper gaat dan
zoekt zij een verkoper die voor een gelijkaardige som verkocht heeft en ook gedekt
wenst te zijn. In theorie klinkt dat goed maar in de praktijk klopt het niet altijd. De
bank moet over grote bedragen arbitreren, dat is dus de prijs aan twee verschillende
beurzen berekenen om er voordeel uit te trekken. Kopen en verkopen, lenen en
ontlenen gebeurt altijd op zekere
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termijn. Alles hangt dus af van het moment van de beslissing en die is ontzettend
moeilijk, want die moet vaak aan de telefoon worden genomen. Ook worden daarbij
soms enorme bedragen verhandeld. Men moet om te beginnen aanvaarden dat iedereen
zich kan vergissen: dan is het ook onvermijdelijk dat de verleiding kan opduiken
ongedekt te spelen. Het spel kan nooit honderd procent kloppen. Er bestaat wel een
regel en die is: ge koopt niet zonder tegenwaarde te hebben. Sommigen zeggen
evenwel: de dollar zal stijgen. Ze spelen en dat is het drama. Dat heeft zich bij ons
en anderen voorgedaan: ongedekte verwachtingen zijn niet uitgekomen.
Wat zijn de zwaarste problemen voor een bank nu?
De monetaire crisis van verleden jaar heeft praktisch elke bank voor zware problemen
gezet. Er was schaarste aan geld en er is het spel van leads and lags. Het gevolg is
dat, als men moet betalen, men dat zo vlug mogelijk zal doen; als men geld moet
krijgen, zal men wachten. De muntonstabiliteit is een groot nadeel.
Dan is er de enorme stijging van de algemene onkosten, maar die geldt natuurlijk
voor alle bedrijven. Vooral de lonen spelen een grote rol.
Dan is er ten derde de algemene crisis in het Belgische bedrijfsleven. Als men het
aantal faillissementen ziet, kan men niet anders dan de toestand zorgwekkend noemen.
Er zijn in ons land meer mensen die hun kapitaal in het buitenland veilig stellen.
Hoe reageert de bank daarop?
Weinig enthousiast. Het spreekt vanzelf dat, als een klant ons opdracht geeft een
bedrag naar het buitenland over te schrijven, wij dat doen. We kunnen niet anders
want daar zijn regels voor. Maar wij geven nooit de raad kapitaal in het buitenland
te plaatsen want dat zou tegen ons eigen voordeel zijn.
Maar het stelsel is verkeerd: als ge in uw eigen land op uw
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rente een voorheffing moet betalen van 20% en als ge dat bij de buren kunt uitsparen,
dan komt de verleiding vrij gemakkelijk. Zolang mien niet komt tot de coördinatie
van de fiscale stelsels in alle Europese landen, is dat niet te vermijden.
Men sprak en spreekt wellicht nog altijd van de duistere macht die de banken zouden
zijn.
Heb ik nooit iets van gemerkt. Ik kan wel zeggen dat de politieke invloed van de
banken nul is. De mensen zeggen wel: we hangen af van de banken maar de banken
nemen grotere risico's dan men denkt. Er is een tijd geweest tussen de twee oorlogen
dat banken en financiële instellingen een zekere politieke rol speelden, maar dat is
lang gedaan.
De man wiens vrouw werkt wordt daarvoor nogal zwaar beboet door de belastingen.
U hebt zich vaker tegen deze belasting op het huwelijk uitgesproken.
Ze is onverantwoord in een tijd waar het huwelijk door zoveel factoren wordt
bedreigd. Jonge mensen leven zonder meer samen, omdat wanneer ze gehuwd zijn
en hun wedden worden samengeteld, ze in een hogere schijf vallen en meer
belastingen moeten betalen. Het is gewoon immoreel. Persoonlijk zoek ik tevergeefs
naar enige ethische of zelfs juridische verantwoording van dergelijke belasting.
Trouwens, bij oudere mensen doet zich iets gelijkaardigs voor: als ze trouwen
verliezen ze een gedeelte van hun pensioen en betalen meer belastingen. Dus verkiezen
ze ongetrouwd samen te leven. Mannen verwerken dat al beter dan vrouwen, die wat
scrupuleuzer zijn: het gevolg is dat meer dan een pastoor een huwelijk inzegent
zonder meer.
Uw opgang is niet te stuiten. In 1969 wordt u ook nog voorzitter van het uitvoerend
comité van de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen. U bent een
machtig man.
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Ja, ja, dat lijkt zo. Laat me liever zeggen hoe het in zijn werk is gegaan, want het
zijn weer de omstandigheden die daar hebben gespeeld. Mijn voorganger was Gaston
Claeys, de vroegere secretaris-generaal van het ministerie van Verkeerswezen. Ik
zat met hem samen in de raad van beheer van de haven van Zeebrugge en hij wilde
mij graag hebben als opvolger. Hij heeft mij voorgesteld aan minister Bertrand, die
een oude vriend van me was, en die heeft me benoemd.
Ik kende niets van spoorwegen maar heb ondertussen veel bijgeleerd en ik mag
zelfs zeggen dat dat een zeer positieve ervaring is geworden. We hebben een van de
oudste netten van de wereld, het tweede oudste na Engeland, op het vasteland hebben
we het oudste. We hebben de hoogste produktiviteit per te werk gestelde van de
wereld, we hebben ook het dichtste spoorwegnet. We hebben de op twee na beste
veiligheidscoëfficiënt in de wereld, alleen Zwitserland steekt ons de loef af maar
daar rijden de treinen ook erg traag, om geografische redenen. Ook de Belgische
spoorwegadministratie is de beste van de wereld. Ge ziet dat ik lyrisch word als ik
erover spreek.
Er zijn natuurlijk ook schaduwkanten. Wij hebben in België geen gecoördineerde
transportpolitiek. Wij hebben het dichtste spoorwegnet en een zeer dicht kanalennet
en dan hebben wij het nog nodig gevonden een wegennet te vernieuwen en uit te
bouwen dat biezonder duur is uitgevallen. Wij hebben van het goede te veel. De
Duitsers hebben als eerste begrepen dat het gemeenschappelijk vervoer de
goedkoopste investering is. Ze zullen hier nog wel terugkomen van al die wegen.
Toch wordt geklaagd dat het spoor duur is.
Omdat men geen rekening houdt met de werkelijkheid. De spoorweg betaalt alles
zelf, zowel zijn infrastructuur als het materieel. De man die een weg of een kanaal
gebruikt, betaalt er maar een deeltje van.
Verder lijden we onder de naweeën van de oorlog. Wij hebben
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amper 60.000 agenten maar we hebben bijna 70.000 gepensioneerden. Dat betekent
dat we met een zware pensioenlast zitten. Tijdens de oorlog werden de arbeiders
massaal ingeschreven om ze te onttrekken aan deportaties en verplichte tewerkstelling.
Het resultaat was dat er op het einde van de oorlog 135.000 mensen bij de spoorwegen
werkten.
Dan is men ook gaan rationaliseren. De elektrificatie en de diesel zijn gekomen
en de stoomtractie werd afgeschaft. Het gevolg was weer dat wij te veel arbeiders
in dienst hadden en dat er vele voortijdig tot het pensioen werden toegelaten. Dat is
de verklaring voor dat zeer grote aantal gepensioneerden.
Waar u zo lyrisch spreekt over de spoorwegen begrijp ik minder goed dat kleinere
lijnen zander meer werden afgeschaft. Er was niet alleen de romantiek van deze
lijntjes maar ook de grotere veiligheid in de winter.
We hebben nog altijd meer lijnen dan Nederland: 4.000 km tegen 3.000. In de laatste
jaren is er weinig afgeschaft en kleinere lijnen worden om sociale redenen
gehandhaafd, ook al zijn ze niet rendabel. Alles is helaas een compromis.
U werd onlangs benoemd tot voorzitter van de Uniapac, de overkoepelende
organisatie van de christelijke werkgevers. Daar staat u met overtuiging achter?
Jawel, de christelijke levensbeschouwing is toch een werkelijkheid en ik vind het
verantwoord dat deze visie zich in het maatschappelijk bestel laat gelden. Ik heb mij
al uitgeproken tegen het klerikalisme dat in deze zaken sterk overdreven heeft, maar
dat neemt niet weg dat mensen die zich verenigen op basis van hun
levensbeschouwing, goed en beter werk kunnen doen. Affiniteit, traditie, ervaring
spelen toch een belangrijke rol in het leven. Men kan trouwens niet ontkennen dat
het de christelijke werkgevers zijn geweest, die grote sociale hervormingen hebben
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doorgevoerd.
Wat mij trouwens wel wat ergert is dat tegenwoordig de functie van de patroon
zo een kwade roep heeft. De patroon is de schuld van alles. Als er crisis is, heeft hij
het gedaan en alle miserie wordt hem ook aangewreven. Dat is een ergerlijke
onrechtvaardigheid. Ik ben goed geplaatst om te weten dat de meeste bedrijfsleiders
geweldig bezorgd zijn om de bestaanszekerheid van hun arbeiders.
Wat maakt de charme van het leven voor u uit?
Een conversatie als deze! Maar het kostbaarste is toch wel de lectuur. Ik constateer
trouwens dat ik hoe langer hoe meer herlees en dat in vijf talen. Dan is de vriendschap
ook een vaste waarde. Ook het ontdekken van iets dat men niet vermoedde, iets
nieuws, een nieuw domein. Hobby's heb ik zoveel niet meer. Vroeger heb ik veel
aan sport gedaan, zwemmen en tennis, en ik was ook een hartstochtelijk golfspeler.
Wat ik ook nog graag doe is lui zijn in mijn appartement te Oostende.
En wat ik biezonder graag doe is naar de televisie kijken. Ik vind dat een dagelijkse
ontdekking en ik ben een groot bewonderaar van wat de mensen daar presteren. Wel
is er iets dat me hindert en dat is dat Hollandse taalimperialisme waar zelfs een Wies
Andersen niet aan ontsnapt. Moet dat nu werkelijk? Er zijn in Vlaanderen zulke
mooie zaken.
Ik vermoed dat u mij uit mijn tent mil lokken maar dat wordt me door de tijd niet
toegestaan. Ik zeg één woord: taal moet met gezond verstand behandeld worden.
U volgt de politieke toestand van ons land natuurlijk nog van dichtbij. Wat denkt
u van de huidige toestand?
Ik heb veel waardering voor de jonge generatie van politici die we nu hebben in de
meeste partijen, in de C.V.P. in elk geval. Ik

Joos Florquin, Ten huize van... 16

246
behoor niet tot de mensen die denken dat het in hun tijd beter was. De politici van
nu vervullen hun taak goed en hebben de nodige vernieuwing gebracht. Dat geldt
zowel voor de eerste minister als voor de partijleiding. Maar ook in de andere partijen
lieten bekwame mensen zich gelden. Ik vind trouwens dat de politiek in ruime mate
is opengegaan: er is veel minder sectarisme dan vroeger, de vogelverschrikker van
het klerikalisme heeft er gelegen.
Dit gezegd zijnde mag ik wel beklemtonen dat ik een unitarist ben en dat ik nog
altijd ongerust ben over de neiging tot een te ver doorgedreven federalisme. Ik vrees
dat die zal leiden tot een versplintering van onze middelen en tot zware lasten. Ik
denk dat men nogal eens zal opkijken als de regionale belasting zal komen. Verder
moet ik helaas vaststellen dat het bewind niet meer in staat is het hoofd te bieden
aan de economische recessie zoals we die gekend hebben. Ik moet ook vaststellen
dat de werkeloosheid een onopgelost probleem blijft en dat ze nog in gevoelige mate
zal toenemen. Ik meen ook dat niets ons veroorlooft te stellen dat onze communautaire
problemen naar een oplossing gaan. Ik vind ook dat het in deze moeilijke tijden
wenselijk zou zijn dat alle politieke krachten sarnengebundeld worden om een stevig
bewind te vestigen dat de problemen optimaal aankan.
Maar ik moet ook zeggen, als ik zo terugblik, dat ik onder de indruk ben van de
enorme vooruitgang die wij op alle gebieden hebben verwezenlijkt. Allereerst op het
sociale vlak, wat de algemene levensstandaard betreft: wat gedaan werd voor de
minstbedeelden, voor de ziekteverzekering, de derde leeftijd. Ik bewonder ook wat
werd gedaan in het onderwijs, al wat in de economie werd gerealiseerd. Ik constateer
ook met vreugde wat het Vlaamse land geworden is, in die jaren: het is in alle
opzichten indrukwekkend. Ik kom uit West-Vlaanderen en weet wat het nu is en wat
het vroeger was.
Ik zou nergens anders dan in België en dan in Vlaanderen willen wonen. Ik zou
me nooit kunnen laten afsnijden van de
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Vlaamse gemeenschap. Misschien klinkt dat wat sentimenteel en dat zal wel komen
omdat ik een dag ouder word. Ik ben allesbehalve een flamingant, maar ik moet toch
zeggen dat het Vlaamse landsgedeelte en zijn mensen me het meest na aan het hart
liggen om de openheid die men er vindt, de discipline, het realisme, de werklust, de
kunst en de cultuur, de Vlaamse vrouwen. Ik geloof dat ik lyrisch word maar zelfs
een bankier heeft zijn tere plekken.
Uitzending: 6 februari 1977.
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Prof. dr. Robert Vandeputte
Gouverneur van de Nationale Bank Tervuurselaan 282, 1150 Brussel
Elke dag wandelt deze man een uur lang door dit park. Goed weer, slecht weer, hij
wandelt. Het is zijn passie en zijn ontspanning.
Het is Robert Vandeputte, sinds het begin van dit jaar gouverneur van de Nationale
Bank, de centrale bank van België, die onze bankbiljetten uitgeeft en ons goud- en
deviezenbezit beheert.
Het woonhuis van gouverneur Vandeputte ligt vlak tegenover de vijvers van
Woluwe, langs de drukke Tervuurselaan. Maar achter het huis zorgt de ruime tuin
voor een oase van groen en rust.
*
U bent professor en u werd een paar maanden geleden benoemd tot gouverneur van
de Nationale Bank. Mag ik dan beginnen met een paar examenvragen? Wanneer
werd de Nationale Bank opgericht?
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Dat moet in 1850 zijn geweest.
Inderdaad op 5 mei. Waarom werd die bank pas 20 jaar na de onafhankelijkheid
opgericht?
Twintig jaar is een korte tijdsspanne. Maar het idee van een centrale bank, zoals de
internationale benaming is, was nieuw voor de tijd. Koning Willem I had in 1822 al
de Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale opgericht, die
sedert 1830 dan Société Générale de Belgique werd genoemd. Als tegenhanger van
deze bank kwam in 1835 de Banque de Belgique en zo ontstond de
industriefinanciering. Tot dan toe werd vooral in speciën, in klinkende munt betaald.
Deze banken nu gaven ook bankbiljetten uit, waarin de mensen min of meer
vertrouwen hadden. Het gemengde karakter van die banken, nl. emissiebank en
zakenbank, was oorzaak van diverse moeilijkheden tijdens de economische crisis
van 1848. Daarom werd de Nationale Bank opgericht en zij kreeg het monopolie van
de uitgifte van bankbiljetten. Aanvankelijk was de Nationale Bank ook een privé-bank
en jarenlang heeft ze als dusdanig zeer goede zaken gedaan.
Wie was de eerste gouverneur van de Nationale Bank?
Frère-Orban, die ook de Algemene Lijfrentekas, de Maatschappij van Gemeentekrediet
en de Spaarkas heeft gesticht. Hij is vrij oud geworden, 82 jaar geloof ik, en is lang
aangebleven als gouverneur van de Nationale Bank.
Dat ambt zou dus een assurantie kunnen zijn voor een lang leven. Hoeveel
gouverneurs zijn er na hem geweest?
Niet zoveel... Daar was o.m. bij Louis Franck, die in 1926 gouverneur werd.
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Een van de drie kraaiende hanen.
Inderdaad, maar daarbij heeft hij veel moeilijkheden gehad. Rex en Léon Degrelle
hebben zijn beleid scherp aangevallen en hij heeft zich dat zo aangetrokken dat hij
er van gestorven is, in 1937. Hij was dan 69 jaar.
Waarom zijn er zo weinig Vlamingen gouverneur geweest? Moest men zelf rijk zijn
misschien om het te kunnen warden?
Dat niet maar u weet toch dat heel de financiële macht uitsluitend in Franse handen
was. Er is maar één uitzondering op die regel. Ik mag de bank die ik bedoel hier niet
noemen, vermoed ik, het is de enige bank met van meet af aan een Nederlandse naam.
En die heeft zich dan nog maar sterk kunnen laten gelden sedert de tweede
wereldoorlog.
Is de gouverneur een staatsambtenaar?
Neen en de bank is ook geen parastatale instelling. Dat weten we zeker want al de
parastatale instellingen staan geciteerd in de wet van 1954 en de Nationale Bank is
daar niet bij. Wel zijn we een openbare instelling, die voor het openbaar welzijn
fungeert en geen winstoogmerken heeft. Maar naar de vorm zijn we dan weer een
privé-bank of een naamloze vennootschap: het kapitaal staat genoteerd op de beurs
en er worden dividenden uitgekeerd. Een particulier kan dus aandelen van de
Nationale Bank kopen: de dividenden die worden uitbetaald zijn stabiel en stijgen
elk jaar een klein beetje. Ze vormen een soort van intrest. Maar toch hebben die
effecten niet de kenmerken van werkelijke aandelen. Die eigen situatie is historisch
gegroeid in de 19de eeuw. In zijn boek over de financiële geschiedenis van België
vertelt Chlepner over de zeer ruime dividenden, die de Nationale Bank in de 19de
eeuw heeft uitgedeeld.
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Door wie wordt de gouverneur benoemd?
Door de koning, op voorstel van de regering en voor een periode van 6 jaar.
In de toekomst zullen we dus uw handtekening zien staan op elk bankbriefje dat we
uitgeven.
Ik vermoed het. Ze hebben mijn handtekening speciaal gevraagd en dat is dus het
bewijs dat ze die nodig hebben.
Zou de gouverneur soms valse bankbiljetten kunnen bijmaken?
Dat is totaal uitgesloten. De controlemaatregelen zijn van die aard dat hij er niet door
zou raken. Het duurt jaren eer een cliché voor definitief gebruik wordt vrijgegeven.
Ragfijne details in de tekening maken het mogelijk uit te maken of een bankbriefje
echt is.
U zou een verrassende gelijkenis vertonen met Lyndon Johnson, maar een jongere
editie dan.
Dat heb ik in dezelfde krant gelezen als u. Het werd mij voordien nooit gezegd. U
kunt het nu toch zelf uitmaken!
Uw geboorteplaats is Antwerpen want uw biografie vermeldt dat u daar op 26 februari
1908 werd geboren. Maar u bent er al lang weg. Sinds wanneer?
Sinds 1940.
Bent u Antwerpenaar gebleven?
Nee.
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Bent u Brusselaar geworden?
Ook niet. Ik ben een Vlaming in Brussel en dat is heel wat anders. Ik heb mij in de
financiële wereld altijd laten gelden als Vlaming. Aanvankelijk zijn er maar weinig
geweest die dat gedaan hebben maar ik heb altijd standgehouden. Ik moet ook zeggen
dat men mijn standpunt heeft geëerbiedigd. Een middel dat mij daarbij in belangrijke
mate heeft geholpen is mijn kennis van het Frans: als het nodig was, kon ik mijn man
ook staan in het Frans en dat dwong respect af. Anders zou het wellicht moeilijk zijn
geweest. Ik ben in elk geval een Vlaming zonder complexen: ik heb nooit verborgen
dat ik Vlaming was, het heeft mij geen inspanning gekost om het te zijn en ik heb er
niet onder geleden. Ik zou zelfs zeggen dat het mij eerder gediend heeft, want ik ben
in de financiële wereld gekomen omdat ik Vlaming was. Toen er een secretaris nodig
was voor de Belgische Vereniging van de Banken kon dat niemand anders zijn dan
een Vlaming, want hij moest de verslagen evengoed in het Frans als in het Nederlands
kunnen opstellen. En indien ik nu gouverneur ben van de Nationale Bank, dan zou
een der redenen daarvan wel kunnen zijn dat ik Vlaming ben!
Daar zou een mooie slogan op te bouwen zijn: Wees Vlaming en je komt er! Komt
u uit een familie die in de financiële wereld een rol speelde?
Helemaal niet! Mijn vader was officier en geboren in Kuurne. Mijii moeder kwam
uit Deinze in Oost-Vlaanderen. Ik heb me in mijn jeugd eigenlijk meer Westvlaming
gevoeld omdat ik veel vakanties heb doorgebracht bij een tante in Wingene.
Dat zijn Gezelliaanse namen: Wingene en Kuurne. Hoeveel kinderen waren er bij u
thuis?
Vier, waarvan er een vroeg is gestorven.
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Viel dat mee als vader een militair te hebben?
Mijn vader hield van tucht, orde en soberheid. Ik ben streng, mijn vrouw zegt zeer
streng, opgevoed maar ik klaag er niet over. Ik denk dat ik van mijn vader zin voor
orde en tucht heb meegekregen en dat heeft mij in mijn carrière zeker geholpen. Mijn
moeder daarentegen was een lieve maar zeer actieve huisvrouw.
Is er in de tijd van uw humaniora een leraar geweest aan wie u nu dankbaar
terugdenkt, omdat hij u geholpen heeft te worden wat u nu bent?
Ik heb mijn humaniora gedaan bij de jezuïeten, aan het O.-L.- Vrouwcollege te
Antwerpen en daar heeft mijn retoricaleraar, pater Hendrik Bamps, wel invloed op
me gehad. Hij had dezelfde kwaliteiten als mijn vader: hij was een ordentelijk werker,
stipt en keurig in alles wat hij deed. Ik ging erin op. Onze leraars toen waren allen
geestelijke flaminganten, die vooral oog hadden voor de sociale kant van de Vlaamse
Beweging: zij zagen dat die beweging vooral moest dienen om het Vlaamse volk te
verheffen. Pater De Jaeger, die mijn leraar poësis was en daarbij Kortrijkenaar en
artiest, zag dat ook in. Het is reeds op het college dat ik met de werklieden meevoelde
en dat bij mij de drang ontstaan is sociaal iets tot stand te brengen: dat was een
zakelijk flamingantisme dat mij altijd is bijgebleven en in die richting ben ik altijd
verdergegaan.
U studeerde van 1925 tot 1930 in Leuven rechten. Dat was eerder een roerige tijd.
Ik heb maar matig meegedaan aan het studentenleven. Wel ging ik luisteren naar de
voordrachten die Vlaamse prominenten kwamen geven, maar leefde verder eerder
stilletjes met een beperkte vriendenkring. Ik ben daar niet erg combatief geweest.
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Dat is pas later gekomen.
Is er in Leuven een professor geweest die veel voor u heeft betekend?
Kanunnik Van Hove van Tielt. Hij doceerde Kerk en Staat, zoals de cursus toen
heette: hij deed heel de verhouding tussen kerk en staat uit de doeken, onderzocht
wat ieders bevoegdheid was en behandelde ook de schoolwetgeving. Hij was een
gematigd flamingant, die zeer sociaal voelde en hij gaf mij de bevestiging dat er in
die richting iets te doen was. Hij was een door en door goede man, met wie we
mochten gaan praten en bij wie we dan vaak lang bleven hangen. Hij is zeker een
man die mij heeft geïnspireerd. De grote prof in de rechtsfaculteit in die tijd was
Dabin, want wij moesten de lessen nog gedeeltelijk in het Frans volgen.
Als u 22 jaar bent, behaalt u uw doctoraat in de rechten en u vestigt zich als advocaat
in Antwerpen. Bij wie deed u uw stage?
Bij Hendrik Marck, die in de christelijke arbeidersbeweging was en ze in de politiek
vertegenwoordigde. Ik ben opzettelijk bij hem gegaan om mijn sociale vorming aan
te vullen. Verder heb ik nog samengewerkt met John Stockmans, die de advocaat
was van de Algemene Bankvereniging. Door hem kreeg ik contact met de
commerciële wereld.
Was u een goed advocaat?
Dat kan ik moeilijk van mezelf zeggen, maar ik vond het beroep toch aanlokkelijk
omdat het verscheidenheid bood, vrijheid, ook strijdlustigheid.
Welke soort zaken pleitte u?
Ik had enkele kleine verzekeringszaken maar ik raakte gespe-
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cialiseerd in de verkoop van radioapparaten en dat wel op een eigenaardige manier.
Op zekere dag belt iemand mij op en vraagt dat ik er voor zou zorgen dat op een
aantal radioapparaten beslag zou worden gelegd. Hij had ze geleverd maar had
ernstige redenen om te geloven dat hij zijn geld nooit zou zien. Ik speelde het klaar
dezelfde namiddag de toelating te krijgen van de voorzitter der rechtbank om beslag
te leggen. Deurwaarders zijn in de namiddag nooit thuis maar ik trof er wel een die
voor de uitvoering kon zorgen. Mijn opdrachtgever was daarmee zo ingenomen, dat
hij zei: Al mijn zaken zijn voortaan voor u!
Verder heb ik voor Marck veel huishuurzaken gepleit, nooit correctionele, die
deed hij zelf. Ik heb in die tijd op de vredegerechten vaak Craeybeckx ontmoet, die
toen ook beginnend advocaat was en toen al in de socialistische partij actief was.
Ook hij moest huishuurzaken pleiten. In die tijd was de wetgeving voor de huurder
heel wat strenger dan nu en men kon de mensen gemakkelijk buitenzetten. Nu heeft
de rechter op dat stuk een ruimere bevoegdheid.
Om objectief te zijn moet ik toch zeggen dat mijn prestatie aan de balie eerder
beperkt is geweest, o.m. omdat ik nog altijd verder studeerde.
U behaalt inderdaad twee jaar later, in 1932, een tweede doctoraat en wel in de
politieke en sociale wetenschappen. Dat was voor die tijd niet zo gewoon. Waarom
deed u het?
Om een reden die een kenmerk is van mijn leven: ik heb er een hekel aan tijd te
verliezen en daarom heb ik altijd fantastisch veel gewerkt. Men had mij in Leuven
verwittigd dat jonge advocaten veel tijd verloren. Om dit te vermijden ben ik politieke
en sociale gaan studeren, ook omdat ik dacht dat ik in die richting misschien mijn
weg zou kunnen maken en ook omdat ik het niet slecht vond een tweede titel te halen.
Ik geloof dat ik de eerste ben geweest, en toch zeker een van de allereersten, die dat
doctoraat in het Nederlands heeft gehaald.
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Op welke thesis hebt u gepromoveerd?
Over het begrip van Het politieke misdrijf. De studie is kort daarop in druk verschenen.
Daar ik eraan dacht aan politiek te gaan doen, diende dat onderwerp mij: het paste
in de stof van de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen en het was
terzelfder tijd juridisch. De keuze van het onderwerp had professor Collin gedaan,
die vanaf die tijd grote invloed op mij heeft gehad, maar pas van die tijd dan.
Komt dan de tijd dat u veel in het buitenland verblijft.
Met studiedoeleinden. Professor Collin heeft me bij professor Van Dievoet aanbevolen
en die heeft de nodige regelingen getroffen om het mij mogelijk te maken in het
buitenland te gaan studeren. Hij maakte niet alleen de weg voor mij open maar volgde
met interesse wat ik deed, want ik moest geregeld verslag bij hem uitbrengen.
Ik noem uw pleisterplaatsen op: Parijs.
Daar heb ik een half jaar de cursus Les Obligations gevolgd van professor Ripert,
voor wie ik grote bewondering had.
Bern, Zwitserland. Daar was u de enige buitenlandse student en een gevierde figuur.
Bern was een relatief kleine universiteit. Maar Van Dievoet had me daar naartoe
gestuurd omdat de Zwitsers een nieuw verbintenissenrecht hadden uitgewerkt. Daar
kreeg ik les, in het Duits dan, van prof. Tuor.
U was daar een geziene figuur.
Als enige buitenlander liep ik natuurlijk in de kijker en werd ik
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door de andere studenten ook aangetrokken. Ze namen me mee naar de bergen en
beulden me daar af: ze waren natuurlijk tot veel meer in staat dan ik, maar ze dachten
daar niet aan. Ik heb daar een sterke herinnering aan, aan die drift voor de bergen.
Die jonge mensen vertrokken zaterdags of op zondagmorgen, beklommen een hele
dag de bergen en kwamen zondagavond terug als ware wrakken, gebroken van de
vermoeienis. Als je ze zo zag, dacht je: ze zullen het nooit meer doen. Maar vijf
dagen later trokken ze er opnieuw op uit.
In Nijmegen was u de eerste Vlaamse student.
Daar ben ik alweer naartoe gegaan door toedoen van professor Van Dievoet. Ik heb
daar bij professor Bellefroid, die een Vlaming was, college gelopen. Van Dievoet
stuurde me daar naartoe om de Nederlandse rechtsterminologie te leren, want die
kenden wij in Vlaanderen niet. Er bestond nog geen tekst van het Burgerlijk Wetboek.
Vergeet niet dat de wet op de vervlaamsing van het gerecht, zoals dat toen heette, er
pas gekomen is in 1935. Nijmegen had nog maar een paar faculteiten en telde 500
studenten. Nu zijn er dat meer dan 6000.
Waar was u het liefst?
In Zwitserland. Het kon daar geweldig regenen maar als het niet regende was het er
prachtig.
Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, studeerde u aan de universiteit van Berlijn.
Dat was dan op eigen initiatief want toen had ik zelf al een jaar in Leuven gedoceerd.
Ik ben in Berlijn drie maanden geweest en heb daar de eerste verwezenlijkingen van
het nationaal-socialisme op juridisch vlak bestudeerd. Ik heb daar een brochure over
gepubliceerd in 1934 onder de titel De nieuwe Duitse wetgeving. Ze
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verscheen als tweede nummer in een reeks die mr. Victor had gelanceerd. Hijzelf
had het eerste nummer geschreven.
U hebt daar in Berlijn in die tijd dan wel memorabele dingen beleefd.
Ik heb de verdwijning van Hindenburg beleefd en de aanstelling van Hitler tot Führer
van alle Duitsers. Ik heb daar vele massavergaderingen bijgewoond, die indruk
maakten. Ik constateerde bij de burgerij en bij de bezadigde mensen een aanzienlijke
bekommernis: die gaven er zich wel rekenschap van dat er grote doch bedenkelijke
dingen aan 't gebeuren waren. Maar het volk ging mee. Ik heb Hitler meer dan eens
zien en horen spreken. Hij was een groot redenaar. Hij had een sterke en schitterende
stem die, wat men er ook van moge zeggen, aangenaam en melodieus aandeed.
Daarbij zat er in zijn betoog een fantastische stuwkracht. Alleen kon hij geen volzin
doortrekken tot het einde: als zijn zin te lang werd, moest hij afbreken en een nieuwe
beginnen.
Een totaal tegengestelde figuur was Goering, die ook op deze meetings aanwezig
was. Hij had een piepfijn stalen stemmetje, wat des te meer opviel omdat ze uit zo
een dikzak kwam! Maar hij was een verstandige kerel en in wat hij zegde zat veel
inhoud. De derde man was Goebbels, die een normaal goed volksredenaar was te
noemen.
U wordt in 1933 docent, in 1936 hoogleraar te Leuven. Voor die tijd was u wel een
biezonder jong professor.
Ik ben twee jaar lang de benjamin geweest onder de docenten, wat ik trouwens
gewetensvol verzweeg. Ik was inderdaad maar 25 jaar. Collin en Van Dievoet hadden
daar de hand in. Van Dievoet had grote invloed bij de samenstelling van de
Nederlandse rechtsfaculteit in Leuven.
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U doceert daar nu nog Verbintenissenrecht en Verzekeringen.
Ik ben de eerste geweest om Verbintenissenrecht te doceren in het Nederlands, waar
ik het vak zelf in het Frans had moeten volgen. Daar heeft Nijmegen me dan wel
goed geholpen.
Wat houdt dat Verbintenissenrecht eigenlijk in?
Het Verbintenissenrecht is een belangrijk deel van het burgerlijk recht. Het is het
gedeelte dat betrekking heeft op de afgesloten contracten en op vergoedingen wegens
onrechtmatige daden. Daaronder zit bv. de vergoeding voor auto-ongevallen. Ik geef
een praktisch voorbeeld: wie het verkeersreglement overtreedt, stelt een onrechtmatige
daad. Hij moet de gevolgen vergoeden. Dat is een verbintenis. U rijdt een man aan
en die heeft een gebroken been. De aanrijder moet daarvoor betalen. Dat is een
verbintenis.
Er is dan nog het vak Verzekeringen.
Ik heb een aantal delen van het recht gedoceerd: een deel van het burgerlijk recht,
het bestuurlijk recht, het nijverheidsrecht. Ik ben de eerste die in het Nederlands over
het nijverheidsrecht heeft geschreven, over de fabrieksmerken, de octrooien en
brevetten, de tekeningen en modellen, de ongezonde ondernemingen, de
mijnwetgeving. Ik heb er in 1938 een publikatie aan gewijd: Beginselen van
Nijverheidswetgeving. Ik heb helaas geen tijd gehad om het bij te werken.
Wat is er dan nog geweest? Vergelijkend burgerlijk recht. Tijdens de tweede
wereldoorlog heb ik De Vleeschauwer vervangen, die toen in Londen zat: ik heb ex
abrupto Handelsrecht moeten doceren.
In 1946 publiceerde u ‘Inleiding tot het verzekeringsrecht’.
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Dat heet nu, in een nieuwe uitgave, Beginselen van verzekeringsrecht. Ook dat is het
eerste Nederlandse werk over deze materie.
Vlak voor de oorlog, in 1939, werd u kabinetschef van minister Sap, die minister van
Economische Zaken was. Hoe kwam u in dat vaarwater?
Als advocaat in Antwerpen stond ik in de christelijke sociale beweging en in de
politieke katholieke beweging, de Katholieke Vlaamse Volkspartij. Ik heb heel wat
lessen gegeven aan de christelijke vakbondsmensen over arbeidsrecht, over de rechten
en plichten van de werkgevers tegenover de werknemers. Ik deed dat zowel voor de
arbeiders als voor de bedienden. Bij de politiek werd ik dan betrokken door Frans
van Cauwelaert, die ik zeer goed gekend heb. Ik was een van zijn onmiddellijke
medewerkers voor het opstellen van het weekblad Elkerlyc. Elke maandagavond was
er te zijnen huize redactievergadering met Jan Valvekens en anderen om te beslissen
wat er in het volgende nummer zou komen. Van Cauwelaert zelf schreef er veel in
want hij schreef gemakkelijk: hij deed het zelfs als voorzitter in de Kamer tijdens de
een of andere saaie redevoering. Ik ben dus in Antwerpen actief geworden in de
politiek, maar ik heb het daar maar gebracht tot eerste plaatsvervangend
volksvertegenwoordiger.
Minister Sap is een veelbesproken figuur geweest. Kunt u van hem een objectief
portret tekenen?
Ik kan begrijpen dat hij veel besproken werd. Hij was een bijzonder strijdlustig man,
die behoefte had aan opponenten. Hij had een zeer ruime blik en bekeek de zaken
niet aan de kleine kant. De details en bijkomstigheden liet hij over aan anderen.
Ik heb me altijd de vraag gesteld welke houding hij zou hebben aangenomen als
hij nog geleefd had toen de Duitsers hier het land bezetten. Hij had allerhande
contacten, in die periode toen
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de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland al bezig was, die hij voor zichzelf hield en
waarvan ik, die zijn kabinetschef was, helemaal niets wist. Hij was bijzonder knap
in financiën: hij had een probleem vlug onder de knie, zag de knoop en had er een
handje van weg om die vlug en secuur door te hakken.
Hij was ook een veeleisend man. Op een avond rond kwart voor acht gaf hij mij
in zijn kabinet een tekst, die hijzelf in het Frans had geschreven. Het was een rede,
40 bladzijden lang, die hij moest uitspreken in de Kamer. Vandeputte, zei hij, zorg
dat de pers morgen de Nederlandse tekst heeft vóór halfnegen. Hij vroeg niet of het
kon, hij had gesproken. En het kwam ook in orde.
Er wordt of werd gezegd dat hij sommige documenten en inlichtingen in de handen
speelde van Léon Degrelle.
Ik weet daar het fijne niet van. Hij ontmoette mensen van de meest diverse pluimage.
Hij kon zeer goed om met de zogezegde vijandige pers en hij orchestreerde zelf hoe
ze hem moest aanvallen!
Hij was een bijzonder knappe kerel. Hij is plots aan een hartkwaal bezweken. De
twee laatste dagen vergat hij werkelijk alles. Hij vergat onder meer zijn horloge en
vroeg mij hem het mijne te lenen.
Als de oorlog uitbreekt bent u kabinetschef van minister De Schryver, met wie u naar
Frankrijk vlucht.
Dat is een gebeurtenis waarover een tragedie en een komedie te schrijven is. Ik heb
het meegemaakt dat generaal Denis, die onze minister van Landsverdediging was,
te Sauveterre in Frankrijk uit zijn wagen stapte en aan de eerste de beste simpele
soldaat die hij zag de vraag stelde: Quelles sont les dernières nouvelles au sujet de
la guerre? Hij hoopte dat de soldaat iets zou vernomen hebben via de radio, want hij
had uren in zijn auto gezeten op de
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overbevolkte en versperde wegen.
Om het nu maar bij het komische te houden. Ik heb Spaak in Sauveterre twee
dagen lang telefonist zien spelen. Sauveterre was door de Franse regering als
verblijfplaats toegewezen aan de Belgische. Dat was een vergeten gemeente van 500
inwoners met maar één telefoon op de mairie. Spaak zat aan die telefoon vastgeklampt,
omdat hij het bericht verwachtte van zijn Franse collega, dat de Franse regering de
Belgische regering in Frankrijk erkende, wat niet zo zeker was wegens de houding
van de koning. Zo bleef Spaak bij dat apparaat zitten: er kwamen ontelbare telefoontjes
maar het was nooit voor hem, maar wel voor de Belgen die daar waren. Als er dan
zo iemand opbelde, ging Spaak op de pui van de mairie staan en riep: Monsieur
Corneille, on vous appelle au téléphone!
Te Poitiers, dat was vóór Sauveterre, heb ik met Pierlot, die ik van voor de oorlog
kende, twee avonden bijna twee uur gewandeld. Pierlot was een zeer gemoedelijk
man en mij bleek hij toen zeer eerlijk te zijn. Hij wenste zijn taak zo goed mogelijk
te doen en hij sprak zich daar vrij over uit. Hij zei: Je ne prétends pas que le roi a eu
tort... maar ik doe wat ik meen mijn plicht te zijn. Misschien heeft de koning gelijk,
misschien heb ik gelijk.
Nog een andere komische gebeurtenis in die dan toch tragische dagen heb ik
meegemaaktin Oostende. De ministers en hun gevolg, de ambassadeurs en hun
vrouwen en verder ook de hoogste ambtenaren waren in die stad ondergebracht in
het hotel Osborne. Op zekere dag laten Duitse vliegtuigen daar in de omtrek twee,
drie bommen vallen. Heel het hotel raakt in paniek en wil naar buiten stormen. Toen
is minister De Vleeschauwer in het deurgen gaan staan en joeg letterlijk iedereen
naarbinnen. De onwilligen greep hij vast en gooide ze naar binnen. Hij was een potig
man, die dat kon. Zelfs de vrouwen van de ambassadeurs moesten eraan geloven!
Dat was natuurlijk een ongewoon spektakel.
In een ongewone tijd. Hoe oordeelt u over minister De Schryver?
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Hij is een bijzonder elegant en gecultiveerd man. Zijn moed is me daar in Frankrijk
duidelijk gebleken. Hij houdt van de Engelse stijl - you ever smile - en hij past dat
ook toe. Elke avond gingen we samen aan tafel en hij vertelde dan op de meest
aangename wijze over diverse zaken, hoewel hij op familiaal vlak de grootste miserie
had. Zijn vrouw en tien kinderen waren ergens op den dool, want hij had ze niet
kunnen meenemen. Zijn vrouw was zwak van gezondheid en hij wist dat verschillende
kinderen koorts hadden. Bij al die onrust had hij nog als minister een grote
verantwoordelijkheid. Welnu, hij praatte alsof er niets ernstigs gaande was; er zijn
er niet veel die hem dat kunnen nadoen. Als gecultiveerd man weidde hij uit over la
vieille France, wat voor hem iets concreets was. Hij had er de kenmerken van gesnapt
en ze ook onthouden.
U kwam vrij vroeg terug naar België.
Einde juni was ik hier al terug met de goedkeuring van minister De Schryver. Ik was
toen een sensatie, want ik was een van de eersten die uit Frankrijk terugkwam en ze
waren hier vrijwel zonder nieuws van de Belgen in Frankrijk.
*
Deze soliede en zeer ruime herenwoning werd gebouwd in het begin van deze eeuw.
De gastheer bewoont ze sinds 1948.
De voordeur, in de linkse zijgevel, geeft toegang tot een heldere en hoge traphal.
De gelijkvloerse verdieping vormt een suite van drie vertrekken. Het rustig salon
ligt aan de straatkant: er staat een oude kast die van de famine van Deinze komt.
Dit portret van mevrouw Vandeputte werd gemaakt in 1952.
Het aansluitend vertrek heet de grote eetkamer. Links en rechts van de monumentale
schouw hangen de portretten van voorouders van mevrouw die uit het Westvlaamse
geslacht Cauwe is.
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Er hangt een schilderij met een zeegezicht door De Vos.
Het derde vertrek wordt hier in huis de kleine eetkamer genoemd. De drie schilderij
en stellen een landschap voor, een genre waarvoor de gastheer een zwak heeft. Dit
is een Engels landschap van Bund, dit is er een van Louis Clesse en dit derde werd
door Cesar de Cock geschilderd.
Van uit deze kamer heeft men een prettig gezicht op het verzorgde grasveld met
in de achtergrond de tennisbaan.
De echte leefkamer van het gezin is dit heldere vertrek op de eerste verdieping,
dat uitziet op de Tervuurselaan.
De paar schilderijen stellen weer landschappen voor, waarvan dit van Franz
Courtens het opmerkelijkste is.
Er staat in deze kamer nog een stevige oude eiken kast en in een hoek dan een
zeer eenvoudige schrijftafel. Het is de vaste werkplaats van de gastheer.
*
In het begin van de oorlog stapt u resoluut en definitief over naar de financiële sector.
U wordt de eerste algemeen secretaris van de Belgische Vereniging der Banken.
Hoe kon n de eerste secretaris zijn, daar deze vereniging al op 2 december 1936
werd opgericht?
Tot dan toe werd het secretariaat waargenomen door iemand van de Société Générale.
De andere banken vonden dat geen ideale toestand, daar de secretaris het werk moest
doen voor alle banken. Men vond het toen beter voor die post iemand aan te stellen
die met geen enkele bank connecties had en zo kwam ik in aanmerking. Eigenlijk
was dit al virtueel beslist vóór het uitbreken van de oorlog en minister De Schryver
wist dat daar sprake van was.
Deze Belgische Vereniging der Banken werd opgericht om de beroepsbelangen van
de banken te behartigen. Wat bete kent dat eigenlijk?
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De grote leiders van de banken kwamen geregeld samen om over hun belangen te
spreken. Dat waren Fernand Collin, Max Leo Gérard, De Muynck en Albert-Edouard
Janssen. Dat waren dus mijn patroons.
Is die activiteit met een typisch detail te illustreren?
Daar het oorlog was deden de banken niet zoveel zaken en hadden de bankiers dus
meer tijd om over organisatie te spreken. Zo werden er dan aarzelende pogingen
gedaan om de bankvoorwaarden te coördineren en die op papier te zetten. Aldus
hebben ze te dien tijde de belangrijkste kenmerken voor vele bankverrichtingen
vastgelegd en bv. de aan te rekenen provisies of interesren bepaald. Als secretaris
heb ik die regels moeten opstellen en al die bepalingen zijn uitgegroeid tot een codex
van 500 artikels, die nu nog bestaat. Dat is een reuzenwerk geweest. Ieder had
natuurlijk zijn eigen standpunt, dat hij in verband met zijn eigen cliënteel wilde
verdedigen. Zo werd o.m. bepaald dat men voor een rekening op zicht ½ percent zou
uitkeren. Sommige klanten kunnen echter meer krijgen, maar dan moeten ze aan
bepaalde voorwaarden voldoen. Kleine banken mogen eventueel ook iets meer geven.
Al deze gevallen werden voorzien en in teksten vastgelegd. Ik hield de pen in de
hand.
In tempore suspecto, in 1943, wordt u dienstdoend directeur van de Nationale Bank.
Door wie werd u benoemd?
Eigenlijk werd ik aangewezen door de vier voornoemde bankiers, waarvan ik de
secretaris was, met tussenkomst van de toenmalige secretaris-generaal van Financies
Plisnier.
Was dat geen oorlogsbenoeming?
Om die reden kreeg ik maar een tijdelijke benoeming en werd ik ook maar dienstdoend
directeur.
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Waarom staple u over?
Omdat de bankiers het mij vroegen en ik vertrouwen had in hen.
Wie was toen gouverneur van de Nationale Bank?
Goffin. Een belangrijke figuur was verder de vice-gouverneur Jules Ingenbleek, die
27 jaar lang secretaris was geweest van koning Albert en koningin Elisabeth, en ook
enkele jaren gouverneur van Oost-Vlaanderen. Hij was in 1938 benoemd, dus voor
de oorlog.
Hebt u daar last gehad van de Duitsers?
Ik zelf niet maar Cracco, de collega uit Leuven die terzelfder tijd als ik werd benoemd,
werd door de Duitsers aangehouden en bleef gevangen tot na de oorlog. Ik heb dan
het werk alleen voortgezet te meer daar Goffin en Ingenbleek oud waren. Het was
een bestendig oppositie voeren tegen de Duitsers. In het kabinet van de gouverneur
zat dr. Hoffrichter als permanent controleur. Hij trof beslissingen die wij moesten
verwerken. In die tijd hebben wij in 't geniep het belangrijkste deel van de monetaire
operatie, die men later de Gutt-osperatie heeft genoemd, voorbereid. Dat was zo goed
uitgewerkt dat zelfs de formulieren voor deze operastie al tijdens de oorlog werden
gedrukt op de persen van de Nationale Bank. Een paar exemplaren hiervan zijn per
ongeluk in de handen gevallen van dr. Hoffrichter, die er niets van begreep. Op die
formulieren stond o.m.: ik bezit zoveel bankbiljetten van 1000 frank, zoveel van 100,
enz. Dr. Hoffrichter zei mij: Wat moet dat betekenen? Ik heb dat toch niet gevraagd.
Ik heb hem gerust kunnen stellen met de uitleg dat een centrale bank studiediensten
heeft en dat die geregeld aan prospectie moeten doen enz. Ik heb er niet aan
toegevoegd dat er miljoenen exemplaren waren gedrukt, want die operatie kon maar
slagen als ze direct na de bevrijding werd uitgevoerd.
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Ik werd wel dikwijls met aanhouding bedreigd, omdat ik altijd tegen de eisen van
de Duitsers oppositie moest voeren. Ik leefde steeds in een gespannen toestand, maar
ook daaraan werd je gewoon. Ik had een afspraak met de deurwachter dat als er
Duitse soldaten waren als ik aankwam, hij zijn arm moest opheffen om me te doen
verstaan: er is gevaar, kom niet binnen.
En had u na de oorlog geen moeilijkheden?
Helemaal niet. Theunis, die als gouverneur van de Nationale Bank samen met Gutt
uit Londen terugkwam, heeft me laten decoreren: ik kreeg het Burgerlijk Kruis met
speciaal oorlogsteken.
We komen nu aan het sterkste deel van uw levenswerk. Na de oorlog, in 1944, werd
u afgevaardigde beheerder en vier jaar later voorzitter van de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, de N.M.K.N.
Dat is inderdaad, samen met mijn professoraat, het belangrijkste werk geweest van
mijn leven. Ik heb eens uitgerekend hoeveel krediet ik gegeven heb,
investeringskrediet voor werkverschaffing, en ik kwam tot een som van 250 miljard.
Daarvan is het ruimste deel naar Vlaanderen gegaan, omdat de Vlaamse economie
de wind in de zeilen had en wij dat wilden schragen. Ik wil echter duidelijk
beklemtonen dat wanneer er uit Wallonië interessante projecten werden voorgelegd,
ook zij het nodige geld kregen. Bij zeer talrijke projecten, uitgevoerd door Belgen,
Amerikanen of Duitsers, was de N.M.K.N. betrokken met aanzienlijke bedragen.
Vele bedrijven waren ons miljoenen verschuldigd. Ook aan de Antwerpse haven
hebben wij miljarden gegeven.
Waarvoor kregen ze dat geld?

Joos Florquin, Ten huize van... 16

268
Om gronden te kopen, gebouwen op te trekken, machines te kopen, om de uitrusdng
te verbeteren, om de zaak uit te breiden of te moderniseren. De laatste jaren was onze
activiteit zo groot dat de N.M.K.N. per maand twee miljard leende.
U bent 23 jaar voorzitter geweest van de N.M.K.N. Kunt u haar evolutie schetsen?
In 1944 had ze een omioop van 1 miljard. Nu heeft ze er een van 130 miljard. Vóór
de tweede wereldoorlog werkte de maatschappij eerder kalm. Maar na de oorlog is
haar grote tijd gekomen en heeft ze haar eigen taak serieus aangepakt: de bevordering
van de werkverschaffing door investeringskredieten. Weinigen in heel Vlaanderen
kennen de industrie en de industriëlen als de N.M.K.N. Wij zijn het bv. die de
textielindustrie sterk hebben geholpen, maar in de manier van helpen zit natuurlijk
een techniek. Geld geven is gemakkelijk maar dat geld moet ook terugkomen. Eén
vierde van het krediet werd gegeven met staatswaarborg en ook die verrichtingen
hebben weinig aanleiding gegeven tot verlies. In Vlaanderen is er maar één geval
geweest. Er was trouwens staatswaarborg: het gaat om de Chantier Naval de Bruges.
Bedoeld werd de oprichting van een nieuwe werf en dat is een failliet geworden. De
staat heeft ons moeten terugbetalen en heeft in die zaak 25 à 30 miljoen verloren.
Als men de schijnwerper op zo een verlies richt, lijkt dat veel maar toch is het relatief
weinig als men denkt aan de vele andere gevallen waar het resultaat positief was.
Beïnvloedt u ook de plaats van vestiging?
Nee, de industrieel beslist maar de regering tracht te inspireren door bv. een verlaging
van rentevoet toe te staan als de industrieel zich in een bepaald gewest wil vestigen.
Wij komen daarin niet tussen. Wij bekijken het project en onderzoeken of het gezond
is, verantwoord en evenwichtig maar verder oefenen wij
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geen enkele druk uit. Dat is te politiek geladen en de regering houdt zich daar graag
zelf mee bezig.
Waar haalt u eigenlijk het geld dat u uitleent?
Dat is de kapitale vraag want dat was ook het moeilijkste: geld bijeenhalen om
kredieten te kunnen financieren. Wij zijn nooit selectief opgetreden: wij hebben alle
mogelijke geld naar ons toe getrokken en wij hebben alle werktuigen gebruikt die
geld konden bezorgen.
Ten eerste hebben wij over heel het land een net uitgewerkt van agenten die geld
verzamelden door obligaties te plaatsen. We hebben er zo meer dan 1000, voor
sommigen is het de hoofdbezigheid, voor anderen is het een bijverdienste. Die actie
geeft enkele miljarden per jaar. Dat is het fundament van onze kapitaalwerving en
dat is ook het meest stabiele element. Wij wenden ons anderzijds tot alle belangrijke
verzekeringsmaatschappijen, die tegoed te beleggen hebben: voor hun
levensverzekeringen moeten die wiskundige reserves aanleggen. Wij hebben van de
minister af en toe ook de toelating gekregen nogal aanzienlijke bedragen uit het
buitenland aan te trekken. In de Vlaamse Industrie zit Duits geld omdat er in 1969
in Duitsland veel geld beschikbaar was. Wij geven bovendien openbare leningen uit
om Belgisch kapitaal aan te trekken: in februari werd nog een lening van 5 miljard
geplaatst. Al deze bronnen waren nog niet toereikend en dan hebben wij hulp gevraagd
aan de Algemene Spaarkas en aan de banken. Als er werkelijk geld tekort is, dan
vragen wij er aan de minister met als argument: wij moeten een prachtig project dat
ons voorgelegd wordt, kunnen financieren. De minister geeft dan wellicht toelating
om te lenen maar dat gaat niet altijd gemakkelijk omdat men staat aan te schuiven
om een openbare lening te mogen plaatsen: de Staat doet het zelf drie keer per jaar,
het Wegenfonds doet het en noem maar verder op. Velen trachten al wat ze kunnen
uit de markt te halen.
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Die 27 jaar bij de Nationals Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid tellen dan
wel in uw leven.
Dat is een zeer zware tijd geweest. Om een openbare instelling tot grote uitbreiding
te brengen, stuit men op veel verzet en hinderpalen van iedereen. En aan de
belangrijkste tegenstand zou u het minst denken. De grote concurrent waartegen ik
altijd moest strijden, was de minister van Financiën, van wie ik zelf afhing daar hij
mij om de zes jaar opnieuw moest benoemen. De minister dacht: wat de N.M.K.N.
ophaalt, heeft de staat niet meer en de staat heeft veel geld nodig. De minister besefte
wel dat het werk van de N.M.K.N. nuttig was, maar dat loste zijn behoefte aan geld
niet op. Ik ben ook de concurrent van De Saeger geweest, die ik in de jeugdbeweging
goed heb gekend. De Saeger moest van de minister van Financiën middelen los
krijgen voor de financiering van zijn autowegen.
De mededinging is zo erg geweest, dat het meer dan eens is gebeurd dat de minister
ons de verplichting opiegde onze obligaties met te lage rente uit te geven, opdat wij
het geld niet zouden hebben. Daar de rente voor zijn uitgiften hoger lag draaide
iedereen die kon rekenen ons de rug toe. En aangezien de minister sterker is dan de
voorzitter van de N.M.K.N. was de strijd niet helemaal gelijk.
Mijn belangrijkste verdienste - als die er zou zijn - is niet geweest technicus te
zijn op het gebied van het krediet, maar wel dat ik gestreden heb voor een instelling
en voor de taak die ze tot doel had: ze stond in dienst van het algemeen welzijn en
moest bijdragen tot de economische opbloei.
Wat is de taak van een regent van de Nationale Bank? U werd het in 1954.
Volgens het statuut is dat de discontovoet bepalen. In feite is dat vooral met de directie
van de Nationale Bank om de week een gedachtenwisseling hebben over de actuele
financiële problemen.

Joos Florquin, Ten huize van... 16

271
Wat is eigenlijk de discontovoet?
De banken kunnen zich eventueel in dusdanige toestand bevinden dat ze liquide
middelen nodig hebben voor nieuwe kredietverlening en daarom een deel van hun
kredieten willen overhevelen naar de Nationale Bank. Die operatie noemt men
herdisconteren. De discontovoet is de interest waaraan de Nationale Bank de
overneming van deze kredieten van de banken doet. Dat is natuurlijk belangrijk
omdat die interest toonaangevend is. Bij de eigen kredietverlening richten de banken
er zich naar. Hun eigen rentevoet zal altijd iets hoger liggen. De discontovoet is het
criterium voor het peil van de rentevoeten in de zakenwereld.
Welke elementen bepalen de discontovoet?
Hoge discontovoeten zijn een teken van duur geld, lage discontovoeten wijzen op
goedkopere en ruimere kredietverlening. Er spelen daar vele factoren in mee. Als de
zaken goed gaan, als er hoogconjunctuur is, dan heeft die een verhoging van de
rentevoet voor gevolg. Als er meer export is en minder import, met andere woorden
als onze balans met het buitenland een boni vertoont, dan verwekt dat een verruiming
van de geldmarkt en volgt er vaak een verlaging van de rentevoeten.
Wie zit er eigenlijk allemaal in het bestuur van de Nationale Bank? Wie stelt de
censor en aan?
De bank wordt bestuurd door de gouverneur en beheerd door een directiecomité,
bijgestaan door een regentenraad. Zij staat onder toezicht van een college van
censoren. De gouverneur, de vice-gouverneur, de directeuren, de regenten en censoren
maken de algemene raad uit. De gouverneur, de vice-gouverneur en de directeuren
worden benoemd door de koning. De statuten bepalen wie als regent in aanmerking
kan komen: dat zijn ver-
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tegenwoordigers van de landbouw, van de beroepsverenigingen en van de werknemers,
alsmede vertegenwoordigers van de nijverheid. Enkelen worden benoemd wegens
hun vakkennis op financieel vlak of omdat ze een belangrijke post hebben in grote
openbare financiële instellingen. Ikzelf was regent op voorstel van de minister van
Financiën.
U bent sinds 1958 ook lid van de Algemene raad van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas. Wat houdt die functie in?
Weinig! Twee keer per jaar op de Spaar- en Lijfrentekas bijeenkomen en daar het
begrotingsontwerp voor volgend jaar en de rekeningen voor het voorbije dienstjaar
goedkeuren.
U zetelt in het bestuur van de Economische Raad voor Vlaanderen. Kunt u een paar
belangrijke resultaten aanhalen die deze raad op zijn actief heeft?
De raad heeft zeer nuchter en zeer positief werk verricht. Daar is niet de minste
romantiek mee gemoeid. Hij handelt onder de leiding van de provinciegouverneurs
om problemen op een bepaald niveau te helpen oplossen. Hij heeft altijd een
eensgezindheid kunnen bereiken onder alle Vlaamse strekkingen voor het uitstippelen
van wat aan de regering moest worden gevraagd ten bate van de expansie van de
Vlaamse economie. Er heerst een bijzonder goed klimaat en veelal is er geen sprake
van een meerderheid tegen een minderheid, ook al bestaat de raad uit
vertegenwoordigers van de boeren, van de verschillende vakbonden, van de
werkgevers.
De raad volgt alle economische aangelegenheden op de voet en houdt contact met
de minister voor Streekeconomie, nu dus met Vierick. De verstandhouding is zeer
goed. Als de raad knelpunten ontwaart, wordt dat aan de overheid gesignaleerd en
wordt er geijverd om een oplossing te krijgen. Achter de raad staat heel wat invloed:
men ontleedt wat de leden vertegenwoor-
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digen. Hij liet zich vaak gelden op het gebied van uit te voeren openbare werken,
namelijk voor de havenpolitiek. Hij hield zich bezig met de voorbereiding van de
expansiewetten.
U volgde de heer Frère, voormalig gouverneur van de Nationale Bank, op als
beheerder voor België bij de Bank voor Internationale Betalingen te Basel. Wat is
de functie van deze bank?
Deze bank werd gesticht na de eerste wereldoorlog voor de vereffening van de
schulden, die de Duitsers hadden tegenover de door de oorlog geteisterde landen.
Om van de betaling van deze schulden geen politieke zaak te maken, werd deze bank
speciaal opgericht. De Duitse schulden van de eerste wereldoorlog zijn nog niet
volkomen aangezuiverd, maar het zijn nog alleen kleinere bedragen die overblijven.
Nu is deze bank een bank geworden voor verrichtingen tussen de verschillende
centrale banken. Het gaat meestal om zeer hoge bedragen. Als de Nationale Bank
voorlopig geld te beleggen heeft, dan kan ze die aan die bank toevertrouwen. Toch
is de bank vooral een trefpunt voor informele, dus niet-officiële, besprekingen op
internationaal vlak over actuele financiële problemen. Er wordt oorspronkelijk en
constructief werk geleverd. Ik zeg wel: werk. Elke maand wordt daaraan een weekend
besteed: van de zaterdag tot de zondagavond, met een minimum aan rusttijd. Het
kaderpersoneel van de bank moet ook die tijd aanwezig zijn. De zondagavond is er
een diner voor de gouverneurs, zonder de medewerkers, maar ook dat is een
werkmaaltijd. Op de laatste bijeenkomst waren 15 à 20 gouverneurs aanwezig
waaronder die van Japan, van Australië, van de Verenigde Staten natuurlijk, al die
van West-Europa maar ook van de landen die buiten de E.E.G. staan, nl. de collega's
van Noorwegen, Zweden en Denemarken. Zelfs Zwitserland is erbij. Op deze
vergadering worden geen aantekeningen gemaakt en er wordt ook geen proces-verbaal
opgesteld. Er is een degelijk voorzitter, nl. Zijistra, de gewezen Nederlandse minister
van
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Financiën en eerste minister: hij leidt de onderwerpen goed in, weet de discussies te
oriënteren, springt bij als het nodig is en kan ook concluderen.
Ik las in een bekende Franse spotkrant dat u voor dat werk royaal betaald wordt.
Daar is die spotkrant dan flink naast want precies dat werk doen we gratis! De
vergoeding wordt door de gouverneur aan de Nationale Bank overgemaakt.
Sinds 1962 bent u ook nog beheerder en lid van het Directiecomité van de Nationale
Investeringsmaatschappij. Als men al die kredietmaatschappijen hoort opnoemen,
heeft men wel de indruk dat de ene de activiteit van de andere most overlappen.
Waarom was deze maatschappij er nodig, daar er toch banken zijn, er de N.M.K.N.
bestaat, de Nationale Kas voor Krediet aan de Middenstand, het Nationaal Instituut
voor Landbouwkrediet, enz.
Deze Nationale Investeringsmaatschappij had een zeer specifieke opdracht en wellicht
de moeilijkste, nl. als openbare instelling deelachtig worden in het kapitaal van
ondernemingen. Dat is wat anders dan krediet geven: een kredietverlener laat zich
niet in met het beleid van de debiteur. De Nationale Investeringsmaatschappij moet
nieuwe initiatieven steunen en participeert in het kapitaal van een onderneming. Zij
loopt dus - en dit is doorslaggevend - het volle ondernemingsrisico. Daar ze eventueel
bij de eerste verliezers zit, moet ze zich met het beleid bezighouden, want als het
slecht gaat is ze al haar geld kwijt. Als zij wanbeheer vaststelt, moet zij optreden.
Dat is een moeilijke taak. De N.I.M. werd gesticht omdat er te weinig risicodragend
kapitaal is. Waar een Industrie al 20 of 30 miljoen wilde investeren in een nieuwe
onderneming, zou zij een deel ter beschikking krijgen van de N.I.M. plus dan een
aanvullend krediet van de
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N.M.K.N. De Investeringsmaatschappij duidt beheerders aan, de N.M.K.N. nooit.
De N.I.M. is dus in de zaak vertegenwoordigd, maar ze heeft deze moeilijke taak
maar bij benadering kunnen uitvoeren. Ze heeft dan ook harde klappen gehad en
geld verloren. Geleidelijk is er nu toch een relatieve sanering gekomen.
Waarom heeft ze gefaald?
Er was in elk geval gemis aan ondervinding van het kaderpersoneel. De N.I.M. moet
nog altijd haar sporen verdienen. Ik heb er al veel tijd ingestoken en het is ondankbaar
werk. De nodige stukken krijgen wij de vrijdagavond en de volgende woensdag om
5 uur is er vergadering. Dat betekent dat een deel van het weekend eraan gaat. Na 8
jaar heeft de N.I.M. maar een omzet van 2 miljard. Vergelijk dat met de 130 miljard
van de N.M.K.N.
Er is ten slotte dan nog de Hoge Raad van Financiën, waarvan u in 1969 lid werd.
Waarom werd die raad in het leven geroepen?
Om te komen tot een zekere coordinatie tussen de financiële instellingen van de
publieke en de private sector. Bovendien werd hij ook ingesteld om bij de minister
van financiën advies uit te brengen over actuele financiële problemen. In die raad
zetel ik nu niet meer: de Nationale Bank is daarin vertegenwoordigd door de
vice-gouverneur.
U bekleedt veel functies. Is dat niet te veel voor één man? Zou het niet beter zijn
verschillende mensen met dat diverse werk te belasten?
Er was een grote verknochtheid tussen die verschillende opdrachten. Toch moet ik
toegeven dat ik meer dan normaal gewerkt heb. Op dit ogenblik heb ik trouwens veel
van die
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functies opgegeven. Ik ben geen regent meer, niet meer in de N.I.M., niet meer in
de Hoge Raad en mijn professoraat heb ik sterk beperkt.
Er gaan dolle geruchten over de fantastische wedden die aan deze verschillende
ambten verbonden zijn. Het is een publiek geheim want Bellemans publiceerde een
lijst met de weddes van de hoogste functionarissen en ‘Pan’ heeft die aangevuld en
verbeterd.
Die bedragen zijn wellicht overdreven en in elk geval betekent dat niet dat het allemaal
werkelijke verdienste is. Ik ben een zeer zware belastingbetaler. Een verhoging van
inkomen interesseert me niet meer omdat ik er weinig van overhoud.
U gaat deze woning nu omruilen voor een magnifiek paleis dat de Nationale Bank
ter beschikking van zijn gouverneur stelt.
Ik denk er niet aan. Ik heb voor een paar weken voor de eerste keer van mijn leven
deze inderdaad royale woning bezocht en ik heb de Regentenraad discreet meegedeeld
dat ik die woning liever niet betrok. Wat ermee zal gebeuren weet ik niet, ik in elk
geval blijf hier. En als het van mij afhing zou ik zelfs verhuizen naar een comfortabele
flat. Maar mijn vrouw is sterk gehecht aan dit huis en vooral aan de tuin. Als de
kleinkinderen komen is dat een feest en voor de kinderen is het tennisveld een
attractie.
U vervult ook nog functies die niet direct tot de financiële wereld behoren. U bent
voorzitter van het Inrichtend Comité van het Hoger Instituut voor Bestuurs- en
Handelswetenschappen in Brussel en dat sedert 1959.
Ik ben daar de opvolger van Pol Heymans en van Jef Clottens, die de tweede voorzitter
was. Het is trouwens door Jef Clottens dat ik voorzitter ben geworden. Het is een
nutrige instelling en ik
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zou er graag meer voor doen. De belangrijkste taak van de voorzitter is het streng
optreden in het selecteren van professoren.
Wat is de bedoeling van dat instituut?
Aan jonge lieden en ook aan ouderen, die geen gelegenheid hadden hoger onderwijs
te doen - vaak om redenen van sociale aard -, toch de mogelijkheid te bezorgen een
diploma van hoger onderwijs te verwerven door avondlessen te volgen. Ik breng een
eresaluut aan de mensen die dat doen, want dat is geen sinecuurtje. Ze moeten elke
avond les volgen en hun vakantie moeten ze gebruiken om hun examens voor te
bereiden en dat vijf jaar lang. Familiaal leven hebben ze dus bijna niet. Wij mogen
nu twee diploma's uitreiken: licentiaat in de handelswetenschappen en sinds twee
jaar ook licentiaat in de bestuurswetenschappen. Dit diploma wordt vooral gezocht
door ambtenaren die hogerop willen. Natuurlijk zijn dat kerels die presteren, anders
deden ze het niet. Meer dan de helft van het docerend corps zijn
universiteitsprofessoren. Het is aangevuld met hogere ambtenaars van de administratie
en van parastatale instellingen. De wetenschappelijke standing is onbetwistbaar.
Van het Paleis voor Schone Kunsten bent u eveneens beheerder. Wat brengt die
functie aan activiteit mee?
De toestand is daar sterk geëvolueerd. Ik werd daar enkele jaren geleden samen met
anderen beheerder om de doorbraak te bewerkstelligen van de Nederlandse cultuur
in Brussel. Dat is nu meer en meer een verworven recht: de leiding van het Paleis
ziet in dat ze op Nederlands gebied moet presteren. Het komt erop aan te bekomen
dat er voldoende Vlaamse bezoekers zouden zijn. Voor het principe zelf moeten we
niet meer strijden. De man die op dat gebied hard gewerkt heeft is Maurice Roelants.
Het is trouwens door hem dat ik erbij betrokken ben geraakt.
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Waarom schreef u in 1950 de brochure ‘Toestanden en Misstandens in Kongo’?
Ik heb een grote vakantie gebruikt om Kongo te bezoeken en ik heb de klassieke toer
gedaan. Ik wilde ook mijn zuster bezoeken die missionaris is. Ik heb een grote
bewondering opgedaan voor het werk van de missionarissen en van andere
landgenoten en ik heb er een brochure over geschreven. Ik behandel daarin twee
thema's: ten eerste dat men - buiten alle godsdienstige beschouwingen om - het
cultureel werk van de missionarissen niet genoeg waardeert. De missionarissen
presteren veel voor de besdhaving en de opvoeding: leren schrijven vraagt veel
toewijding eer de inboorlingen het kunnen.
Ten tweede heb ik het feit aangeklaagd dat in bepaalde provincies van Kongo de
administratie te veel bleek te staan onder private invloed. Wat Degrelle hier indertijd
heeft aangeklaagd, nl. dat de Staat te nauw met privé-belangen verbonden was, bleek
ginder ook te bestaan.
Sinds 1935 schrijft u in ‘De Standaard’ over financiele problemen.
Dat werd me gevraagd door Sap. In 1935 had de tweede devaluatie plaats en zij stelde
problemen. De geldschieters hadden zich verdedigd door in de contracten een
goudclausule op te nemen. De wetgever heeft toen gedecreteerd dat zij nietig was.
Dat was het thema van mijn eerste artikel. Ik vermoed dat ik nu met mijn medewerking
aan De Standaard zal ophouden omdat ik te veel verantwoordelijkheden heb. Ik
schreef die artikels anders wel graag: dat was werk voor de zaterdagmorgen. Ik geloof
dat ik wel de oudste medewerker ben van De Standaard. Vóór mij was er nog een
redacteur, D'Haese, maar die heeft er wegens de leeftijdsgrens mee opgehouden. Wel
ben ik van plan nog voordrachten te houden, want ik meen dat de gouverneur van
de Nationale Bank contact moet hebben met het volk.
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Is er geen touwtrekkerij geweest bij uw benoeming tot gouverneur? Is het ook geen
hele berekening geweest waarin de taal en de politieke overtuiging een rol hebben
gespeeld?
Ik kan alleen maar voor mezelf antwoorden. Ik was de mening toegedaan dat men
zich op tweeenzestigjarige leeftijd niet meer kandidaat stelt. Men heeft een te korte
tijd te doen en het kan belachelijke pretentie blijken zich nog aan te melden als
kandidaat. Ik besloot dan ook geen voet te verzetten, geen brief te schrijven, geen
bezoek te brengen. Ik heb trouwens aan mijn vrouw gezegd: Als ik niet naar de
Nationale Bank wordt gestuurd, zal ik me dat niet beklagen. Een nieuwe functie
betekent weer een nieuwe inspanning doen om zich aan te passen.
Een ander standpunt neem je in als die post je wordt aangeboden. Gouverneur
worden is een bevordering en weigeren is dan ook geen houding. Een weigering zou
trouwens mijn positie als voorzitter van de N.M.K.N. hebben geschaad, want men
zou gezegd hebben dat ik daar zo vastgeklonken zat aan mijn levenswerk dat ik er
niet weg wilde. Ik heb nu precies willen bewijzen dat ik dat levenswerk kon laten
staan. Ik mag zeggen dat de benoeming vrij ordentelijk is gebeurd en dat ze weinig
of geen kritiek heeft uitgelokt. En dat is ook zo met de benoeming van Callebaut,
die dezelfde houding heeft aangenomen als ik. Hij was directeur van de Nationale
Bank en werd mijn opvolger als voorzitter van de N.M.K.N. Eigenlijk was hij liever
bij de Nationale Bank gebleven maar een weigering zou ook zijn reputatie hebben
geraakt.
En er hebben helemaal geen andere beschouwingen gespeeld?
Nee, voor zover ik weet toch niet. Er is vóór mij de naam van een andere kandidaat
genoemd maar die vond geen genade in de ogen van de vorige gouverneur Anciaux,
die dan zelf mijn naam heeft vooruitgezet. Ikzelf ben overtuigd dat louter negatieve
redenen voor mijn benoeming hebben meegespeeld; de kan-

Joos Florquin, Ten huize van... 16

280
didaat mocht geen politicus zijn, moest een technicus zijn, moest een Vlanning zijn,
mocht geen bankbeheerder zijn, enz. Toen ik benoemd werd, heb ik van alle partijen
felicitades gekregen, behalve van de C.V.P. Die zal het wel nutteloos gevonden
hebben.
Nog even over naar Europa dan. De Zes hebben de start gegeven voor de economische
en monetaire unie. Wat verwacht u ervan?
Als de E.E.G. werkelijk tot stand kan komen op het praktische vlak, zal zulks een
zegen zijn, want wij hebben een nijpende behoefte aan economische en financiële
samenwerking in West-Europa. Maar zover zijn we nog niet. U kunt maar een
financiële samenwerking krijgen als die aan een gecoordineerde economische politiek
wordt verbonden. Het zal echter moeilijk zijn te bekomen dat de zes landen hun eigen
standpunten en belangen laten varen. Ik, die nooit veel gereisd heb, moet het nu wel
doen. Wat stel ik vast? Het nationale standpunt wordt overal nog geweldig verdedigd.
Gelooft u dat het monetaire Europa een serieuze kans maakt?
Zulks hangt af van één factor: of de politieke wil er achter zal zitten, want als de
aangelegenheid bij de technici blijft, komt er niets van.
Komt er een Europese munt?
Dat is het doel op monetair gebied. Maar het is ook mogelijk de zes munten te
behouden en ze zo te koppelen dat er geen verschil in waarde rneer bestaat.
Zou één munt toch niet efficiënter zijn?s
Ongetwijfeld, maar elk volk houdt aan zijn eigen munt vast.
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Er zou ook iets verloren gaan van de eigen charme die een vreemde munt heeft. Maar
als het toch zover komt, beveel ik u een naam aan voor de nieuwe munt en wel de
daalder, die de voorvader van de dollar is.
Dank u voor de tip!
Hoe is de financiële toestand van ons land?
Wij staan er niet slecht voor. De toestand is in de laatste jaren zeker verbeterd. Het
gedeelte van de globale staatsuitgaven dat gedekt is door de belastingen - dus zonder
ontlening - is aanzienlijker dan vroeger. Het blijft toch zo dat de rijksschuld in België
verhoudingsgewijs belangrijker is dan in vele andere landen. Er kunnen zich nieuwe
problemen voordoen, als de staat verplicht wordt complementaire uitgaven te doen:
zulks staat in het vooruitzicht met de bezoldiging van de ambtenaars, die in 1972
aangepast moet worden. Een gezonde opiossing zal niet zo gemakkelijk zijn.
Is er op dit ogenblik geen inflatie?
Ze komt te voorschijn aan verschillende kanten. Er is de kostenmflatie: de kostprijzen
stijgen. Dat ligt aan de loonsverhogin gen van de laatste weken die meer bedragen
dan de produktiviteit, d.i. de mogelijkheid om met dezelfde arbeidskrachten meer te
vervaardigen. Dat de lonen verhogen in dezelfde mate als des sproduktiviteit, wordt
veelal aanvaard.
Een tweede oorzaak van inflatie is het overvloedige geld. Als er te veel geld is,
dan is er gevaar voor prijsverhogingen. Er bestaat op dit ogenblik te veel koopkracht.
Een derde reden van de inflatie is de toepassing van de B.T.W. Men heeft bij ons
getracht ze geleidelijk in te voeren. In Nederland werd het ineens gedaan. Zulks dreef
de prijzen de hoogte in. We kunnen op dit ogenblik alleen maar vaststellen dat in
Belgie het indexcijfer
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sedert het begin van het jaar minder gestegen is dan gevreesd werd, maar het gevaar
is zeker nog niet bezworen. De minister van Economische Zaken krijgt veel aanvragen
voor prijsverhogingen, die men niet allemaal kan ontwijken.
Staat onze frank sterk?
Zeer sterk. Hij staat op de internationale markt goed genoteerd.
U hebt een mooie carrière gemaakt die een prachtige bekroning kreeg.
Ik heb het toch wel lastig gehad. Ik heb veel gewerkt. Met een goede gezondheid
kon ik het doen. Ik slaap weinig omdat ik het niet nodig heb. Een dag waarop ik maar
tien uur werk, is een uitzondering. De tijd is zo kostbaar dat ik hem niet in
onbenulligheden kan laten gaan. Ik rust vlug uit: al kan ik moe zijn, toch gaat dat
vlug voorbij. Mijn middel tot ontspanning van de zenuwen, is stappen: ik doe elke
dag mijn vijf kilometer bij alle weer en wind. Ik heb het als een mooie levenstaak
beschouwd te kunnen werken voor de economische bevordering van mijn volk. De
sociale kant van de Vlaamse Beweging heeft mij altijd het sterkst geboeid. Zo ben
ik een voorvechter geweest van de vernederlandsing van het bedrijfsleven, waarover
ik trouwens direct na de tweede wereldoorlog een brochure heb uitgegeven. Datzelfde
streven heb ik trouwens in de tijd van de repressie tot een wetsvoorstel uitgewerkt.
Ik kwam tot de duidelijke bevinding, dat als men het cultureel niveau van de
werkmensen wou omhoog halen, het gedaan moest zijn met hun het Frans op te
leggen als gebruikstaal voor hun betrekkingen met de bedrijfsleider en het kader.
Men verplichtte ze hun eigen cultuur af te leggen en dat was een schande. Mijn
opvatting is later overgenomen door het Vlaams Economisch Verbond en nu is ze
uitgegroeid tot een concrete werkelijkheid. Er zijn natuurlijk nog franskiljons maar
ze hebben geen uitstraling meer. Dit is een
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leidmotief geweest in mijn leven: werken om de sociale en economische toestand
van de Vlaming te verbeteren. Ik heb er niet alleen voor geijverd, ik heb er verbeten
voor gevochten. En dat zal ik blijven doen.
Uitzending: 26 april 1971.
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August van Istendael
Prinses Lydialaan 16, 3030 Heverlee
In memoriam Padre Camillo Torres
‘“Camillo Torres werd neergeschoten
In een gevecht met de ordemacht.”
Niemand heeft zijn ogen gesloten,
Maar toch slaapt Camillo Torres zacht.
Door heel Columbia gaat de mare:
Padre Camillo Torres is dood,
Zij slaat als een golf door de grote schare
Van zijn verdrukte volk in nood.
Hij werd in zijn ongeduldige woede
Door de groten van wereld en kerk bespot,
Maar ik weet dat zij thans ontzet bevroeden
Dat hij welgevallig was aan God.
Want wie heeft echter en groter liefde,
Dan hij, die zijn jonge leven geeft,
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Omdat hem het wrede onrecht griefde,
Dat ook na zijn dood op de armen weegt.
En over de grenzen zal men het weten,
Zolang één mens nog honger lijdt;
Padre Camillo wordt niet vergeten;
Die hem neerschoot heeft zijn dood gewijd.’
A. Vanistendael
22.2.1966

*
Een wereldreiziger met ankerplaats in Heverlee. Men zou eerder verwachten u in
een grote stad te vinden.
De omstandigheden hebben dat zo beschikt. Ik heb voor mijn werk lang in Nederland
gewoond en toen ik in Brussel werd benoemd, rees voor de kinderen het probleem
van het onderwijs omdat zij in Nederland al op school waren geweest. Daar ik niet
zoveel vertrouwen had in het Nederlands onderwijs in Brussel, ben ik me hier komen
vestigen en heb er dank zij de wet-De Taeye dit huis kunnen bouwen. Ik heb er nooit
een moment spijt van gehad. Er was dan nog het extra-voordeel dat er hier een
universiteit was.
U bent geen groot jager maar een globetrotter voor het aanschijn van de Heer.
Hoeveel kilometers hebt u er wel opzitten?
Ik heb dat natuurlijk niet opgetekend maar ik vermoed dat het wel om en bij de zes
miljoen moet zijn alles bij mekaar. En dat met alle verkeersmiddelen: vliegtuig, trein,
auto, en ook - maar weinig - met de boot.
In welk land was u het liefst?
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Dat is moeilijk te zeggen want elk land heeft zijn eigen charme. Maar ik heb wel een
zwak voor Azië: Viëtnam, Ceylon, India misschien. Ook voor Latijns-Amerika:
Guatemala, Mexico. Er zijn zoveel mooie landen: de Filippijnen, Indonesië, Bali,
Java...
Voelt de internationalist die u geworden bent, zich nog thuis in het moederlandje?
Zonder enige moeite. Toch is het soms zo, dat als ik een tijdje weg ben geweest en
dan weer terugkom, ik een paar dagen nodig heb om me aan te passen. En nu ik meer
op Belgisch vlak werk, begin ik me er toch rekenschap van te geven dat ik lang
afwezig geweest ben: veel mensen ken ik eenvoudig niet, evenmin als de achtergrond
van heel wat moeilijkheden. Dat maakt het mij eigenlijk gemakkelijker, want dan
hoef ik er ook geen rekening mee te houden.
Hebt u nu andere normen om over onze toestanden te oordelen?
Ik dacht van wel. De gewoonte om te vergelijken, niet op kleine schaal maar tussen
landen van verschillende continenten, behorend tot verschillende culturen,
godsdiensten en historische tradities, gaat er moeilijk uit. Hoeft er ook niet uit te
gaan.
Wat ziet u dan als het grootste gebrek van de Vlamingen? U mag er voor dit geval
voor mij ook Belgen van maken.
Ze zijn voor mijn gevoel toch wel wat kortzichtig. Terwijl de wereld aan 't vergaan
is, zijn ze bezig met taalproblemen. Ik zeg hiermee niet dat die niet belangrijk zijn,
maar toch. En wat ik zeg geldt voor alle Belgen, meer nog voor de Walen dan voor
de Vlamingen.
Daar is dan toch wel één eigenschap tegenover te stellen.
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En een die ik, naar ik hoop, met hen deel: het gezond verstand. Ook de zin voor
realiteit en het feit dat ze meer humor hebben dan de rest van de Germanen.
Zou u de Engelsen hiermee niet te kort doen?
Ik reken de Engelsen niet helemaal bij de Germanen. Ze vormen een aparte wereld.
De Engelse humor heeft toch een reputatie.
Ja, maar alle Britten hebben per se geen humor.
U bent secretaris-generaal van de Cidse - in verstaanbare taal de Internationale
Werkgroep voor Socio-Economische Ontwikkeling. Ik vermoed dat meer dan één
Belg niet weet wat dat is.
Dat zal wel niet voor de Belgen alleen zo zijn. Het gaat om de coördinatie op
internationaal vlak van de ontwikkelingswerken van de rooms-katholieke Kerk, dus
over de samenwerking met en de hulp aan de derde wereld. Bij ons is Broederlijk
Delen daar lid van, in Duitsland is dat Misereor, in de Verenigde Staten de Catholic
Relief Services. Bij de Cidse zijn ook organismen aangesloten uit de
ontwikkelingslanden zelf, want wij maken geen enkel onderscheid.
Zo een organisme onderstelt financies. Waar haalt u het geld?
Wij hebben geen financies omdat wij een coördinatiebureau zijn: het geld blijft in
de verschillende nationale organismen. Onze taak bestaat erin informatie te
verzamelen over projecten. Wij brengen de verschillende organisaties samen om te
discussiëren over trends in ontwikkelingswerk. Elk jaar presenteren wij een rapport
over het geheel der projecten die in de verschillende
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landen werden aanvaard of verworpen.
Wij hebben computerprogrammators die analyses maken. Zo zien we waar de
accenten liggen en ook hoe de beslissingen worden genomen over toekenning of
weigering van financiële steun. We kunnen nagaan hoe die beslissingen in verhouding
staan tot de leuzen die werden gebruikt voor de werving, hoe de propaganda staat
tegenover de uitwerking. Dat is van belang om de strategic efficiënt te maken. Denk
nu maar niet aan een grote administratie; ons bureau is zeer klein.
Met grote macht?
Zonder macht. Het is een echte werkgroep, waarvan ieder lid gelijkberechtigd is.
Ikzelf heb geen stemrecht: ik bereid alles voor, maar het zijn de organisaties die de
beslissingen nemen.
U bekleedt verschillende functies. Welke is de belangrijkste?
Op het ogenblik voorzitter van Caritas Catholica, want ik bereid me voor om het
secretariaat van de Cidse te verlaten, precies om fulltime-voorzitter te kunnen zijn
van Caritas Catholica.
Alle andere ambten zijn vrijwillige en vrije activiteiten, die niet beroepshalve
worden uitgeoefend: lector aan de KUL, voorzitter van de internationale stichting
Humanum. Dan is er een heel klein organisme dat echter een belangrijke functie in
het ontwikkelingswerk heeft: Coopération et solidarité. Ik ben dan ook voorzitter
van Justitia et Pax, op nationaal en Europees vlak.
*
In deze ruime zit- en eetkamer staat een monumentale schouw in ouderwetse stijl,
waar een prettige praathoek bij aansluit.
Het grote klavier eist heel wat plaats op maar de vier kinderen zijn er muzikaal
mee opgegroeid.
Boven de Brabantse kast, die uit de familie van mevrouw
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komt, hangt een Boerenbruiloft van Breugel, een Pieperdruk uit München.
Deze Pierrot is van Kestjens, die in Utrecht aan de vrije academie werkzaam was.
De Marine aan de andere muur is van Jean Timmermans en dit landschap in Israël
is van een Joods schilder.
Als de bezoeker in de eetkamer aan de stevige kloostertafel zit, kan hij Danseressen
van Alice Frey bewonderen, of kijken naar de kerk van Wemmel die Rawoc heeft
geschilderd, of zich vermeien in de kleuren van het bloemstuk dat een Witrussische
balling uit Parijs heeft gemaakt.
*
De eerste gebeurtenis in uw leven heeft al een internationale toets. U werd geboren
in Engeland - in Bertley - op 9 januari 1917. Heeft dat enig spoor nagelaten?
Ik geloof van niet. Mijn ouders waren naar Engeland gevlucht met twee kinderen.
Ze zijn in 1919 teruggekomen met vijf kinderen; ik was toen pas twee jaar.
Waar zou u geboren zijn als het geen oorlog was geweest?
In Sint-Truiden of in Brussel. Bij het uitbreken van de oorlog woonden mijn ouders
in Brussel. Terug uit Engeland zijn ze weer te Sint-Truiden gaan wonen.
Bracht het beroep van uw vader dat mee?
Ja, mijn vader had elf kinderen en hij heeft nogal wat beroepen uitgeoefend om de
kost voor hen te verdienen. Onder de oorlog in Engeland werkte hij in een
munitiefabriek en in een mijn. Later was hij vertegenwoordiger en dat is hij zijn
verder leven ook gebleven.
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U bent van degelijk Limburgs ras?
Dat degelijke is betrekkelijk. Mijn grootvader van vaderszijde was een Hollander,
mijn grootmoeder een Française. Mijn moeder zelf was van Duits-Belgische afkomst:
haar vader was een Duitser. Tijdens de laatste oorlog, toen ik wat tijd had, heb ik
nog wat in die oude papieren zitten te snuffelen en dan kwamen er nog meer Duitsers
en ook Hongaren bij kijken. Ik ben ermee opgehouden want ik kwam in te veel landen
terecht. Op het einde van de 18de eeuw was het al vrij ingewikkeld. Zo een
internationale herkomst geeft wel een gemakkelijkheid voor talen.
U spreekt er een heel stel.
Wat is spreken? Ik kan het wel gezegd krijgen in het Spaans, Portugees en Italiaans.
Vlotter vanzelfsprekend in het Frans, Duits en Engels. Die kennis is natuurlijk ook
gegroeid met het internationale werk dat ik gedaan heb. In elk geval is de talenkennis
mij goed te pas gekomen.
Ik resumeer uw schooltijd: lagere school bij de broeders van Liefde in Sint-Truiden,
humaniora bij de salesianen van Don Bosco in Hechtel.
Maar mijn retorica heb ik in Sint-Truiden gedaan. Verder heb ik daar ook nog een
trimester gedaan in het eerste jaar filosofie, waar ik Willy Onclin als professor heb
gehad. Hij was toen 28 en ik vrees dat ik een van zijn lastige leerlingen ben geweest.
Dat was die fameuze tijd van de bedevaart van de K.S.A. naar Rome.
Die heb ik niet meegemaakt maar ik was wel aanwezig op de gouwdag in Aldeneik,
waar we de rozenkrans hebben gebeden
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voor de paus opdat hij een beter inzicht zou krijgen in onze Vlaamse aangelegenheden.
Ik heb in die jaren in Hernieuwen nogal veel verzen gepubliceerd, net als Westerlinck
en anderen. Ik was eenpaar jaar jonger dan mijn klasgenoten: de meesten die met
mij uitkwamen waren van 1915 of 16.
U hebt dus ook de overgang A.K.V.S.-K.S.A. meegemaakt.
Ja, maar ik was vooral actief in de Caritasbeweging, die sterk ontwikkeld was in
Antwerpen maar toch ook een kleine groep bezat in Limburg: in Hasselt met Paesmans
en in Gent met Spitz. Die beweging was vrij nationalistisch maar legde toch vooral
het accent op versobering en persoonlijke levensstijl. Het was een vrij veeleisende
beweging.
Waren er toen mensen naar wie u opkeek?
Aangezien ik bij de salesianen van Don Bosco studeerde was Don Bosco voor mij
de grote figuur. Ik ben trouwens nog altijd voorzitter van de oud-leerlingenbond.
Hechtel was toen een apostolische school: wie bij de salesianen retorica deed verbond
er zich ook toe in te treden. Dat is de reden waarom ik mijn retorica in Sint-Truiden
heb gedaan. Ik heb dus wel een trimester filosofie gedaan als voorbereiding op het
groot seminarie, maar dat ging niet omdat ik toen niet erg gezond was: ik had veel
last van maagzweren en verder vertoonde ik ook allerlei andere tekenen van een
onrustige ziel.
Hebt u er niet aan gedacht na de humaniora verder te studeren?
Dat was om verschillende redenen zeer moeilijk. Ik was om te beginnen zeer jong.
Er was in de familie geen traditie van hoger onderwijs. Ik kreeg geen gehomologeerd
diploma humaniora omdat ik de 7e, 6e en 5e op één jaar had gedaan. Ik heb het nog
wel geprobeerd in de Sociale School in Heverlee bij pater Perquy,
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(want ik was toen al lid van de K.A.J. en van de vakbeweging), maar dat ging niet
omdat ik te jong was. Ik moest eerst stage doen en ik ben er niet meer uitgeraakt: ik
ben stage blijven doen tot op de dag van vandaag.
Het was anders niet zo makkelijk toen een baan te vinden. Het was crisistijd.
Ik heb mogen beginnen op de B.A.C., dat is de Belgische Arbeiderscoöperatie, nu
de tweede grootste spaarbank van België na de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.
Dat was in 1936. Ik heb twee jaar lang alle mogelijke werkjes mogen opknappen en
dat heeft me veel geleerd voor de vakbeweging, want die directe ervaring leerde mij
wat kon en niet kon.
Hoe kwam u bij de christelijke vakbeweging?
Ik was bij de B.A.C. stagiair en werd op zeker moment opgezegd. Er was toen een
examen uitgeschreven voor twee posten in de vakbeweging: één in Antwerpen en
één in Brussel en ik heb daaraan meegedaan. Ik kwam er als eerste uit en mocht
kiezen tussen Antwerpen en Brussel. Ik heb Antwerpen gekozen, hoewel ik in Brussel
woonde want in 1929 waren mijn ouders onder de druk van de crisis weer naar
Brussel gaan wonen. Het is in een grote stad gemakkelijker om aan zijn trekken te
komen.
Had u een speciale roeping of vorming om secretaris te worden van wat toen
Horescap werd genoemd en wat nu wel de Horecabedrijven zijn?
Die p betekende personeel: dus hotel, restaurant en cafépersoneel. Ik had helemaal
geen roeping want ik was geheelonthouder: ik rookte niet en ik dronk niet. Maar ik
werd in Antwerpen verkozen door de mensen van het bedrijf zelf, ook al was ik heel
jong: 21 jaar. Ik heb me daar ernstig ingewerkt en een jaar later
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werd ik secretaris voor het hele land. Toen de zetel naar Brussel werd overgebracht,
bleef ik in Antwerpen wonen, want intussen was ik daar met mijn ouders naartoe
verhuisd.
Voelt u zich eigenlijk nog Limburger?
Als er ergens affiniteiten zijn dan is het met Limburg: ik praat trouwens nog heel
goed plat Limburgs. Maar voor de rest heb ik nog maar weinig familie in Limburg.
De oudere mensen zijn gestorven en mijn broers en zusters wonen in Antwerpen,
Brussel, Tienen en ook in Wallonië.
Ik vond geen militaire dienst vermeld in uw biografie.
Ik werd in oktober 1939 vrijgesteld wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ik had toen
nog steeds veel last van een maagzweer en dat werd toen als een serieuze kwaal
beschouwd. Later is dat meegevallen, want de laatste 25 jaar heb ik er geen last meer
van gehad.
De oorlog legde alle vakbondsactiviteiten stil. U ging toen in overheidsdienst. Welke?
Vele. Ik begon op het Commissariaat voor Prijzen en Lonen waar ik specialist was
in de lonen van de tabaksindustrie. Ik had er nooit iets mee te maken gehad, maar ik
heb er geleerd hoe men sigaren maakt, zowel machinaal als met de hand. Toen in
het Commissariaat een sociale afdeling werd opgericht, kwam ik op het ministerie
van Arbeid terecht. Daar ben ik moeten weggaan wegens moeilijkheden met de
Duitse afgevaardigde. Ik ben toen op Economische Zaken op de afdeling toerisme
gekomen om te zorgen voor de bevoorrading van hotels en restaurants, een bedrijf
dat ik wel kende. Ik kreeg daar eveneens zware moeilijkheden en moest er verdwijnen.
Dan heb ik een nieuwe werkkring gevonden bij het ambachtswezen, waar ik was op
het einde van
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de oorlog. Men verzocht mij daar definitief te blijven en bood me zelfs aan me tot
directeur te bevorderen: ik voelde mij niet geroepen om ambtenaar te worden en ben
terug naar de vakbeweging gegaan.
U was ondertussen getrouwd.
Jawel, in 1941, met een Brabantse uit Melsbroek, de witloofstreek. Ik heb vier
kinderen waarvan de jongste 24 is en nog thuis.
Voortgaande op de binneninformatie die ik kreeg, was u tijdens de oorlog ook uitgever
en nog wel van gedichten.
Ik heb samen met anderen een soort literair tijdschrift uitgegeven dat als doorlopende
bloemlezing op de markt werd gebracht. Om een bloemlezing uit te geven was er
namelijk geen toelichting nodig. Daarin werden verzen gepubliceerd van Hubert van
Herreweghen, Jos de Haes, Anton van Wilderode, Frank Meyland, Adriaan Magerman
en anderen, verhalen van Piet van Aken en Nic van Beek - die in een concentratiekamp
is gebleven - en nog enkele anderen. Wij hebben dat twee-en-een-half jaar
volgehouden. Ik werkte toen op het bureau voor toerisme dat geleid werd door
Gustave Nellens, de man van het casino van Knokke. Mijn bureau hing toen vol met
Permekes, Magrittes en noem maar op. Daar hadden de zittingen van de groep plaats.
Pieter Geert Buckinx kwam ook soms eens kijken en ook Herman Teirlinck. De
naam van het tijdschrift was Podium. Het was een klein bescheiden ding maar Jos
de Haes bv. heeft daar zeer mooie gedichten in gepubliceerd. Ik was beheerder van
de uitgave en ik heb mijn rekeningen afgesloten met winst. We hebben dat geld netjes
met zijn vieren opgesoupeerd na de oorlog in De spijtigen Duvel, waar Teirlinck wel
meer kwam. Datwaren Van Herreweghen, De Haes, Teirlinck en ikzelf.
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Maar er verschenen van u ook eigen verzen.
Ik heb één bundel uitgegeven. Twee andere werden bekroond maar ik heb ze niet
uitgegeven. Af en toe heb ik in Dietsche Warande en Belfort nog een vers
gepubliceerd en in Nieuwe Stemmen, maar om te blijven schrijven en voldoende
vruchtbaar te zijn moet je in de sfeer leven, moet je contact hebben met mensen en
moet je tijd hebben: mijn leven was niet van aard om dat te bevorderen. Want om
verzen te schrijven moet je tijd hebben voor rust en bezinning. Om toch verzen te
blijven schrijven heb ik me dan maar toegelegd op het sonnet. Een verouderde vorm,
maar een vorm die dwingt tot grote concentratie en dat is goed voor iemand die
weinig tijd heeft om werkelijk te bezinnen. De vorm dwingt je om kort te zijn, want
je moet gevoelens en gedachten met begrensde woorden formuleren en in een streng,
van revoren vastgesteld schema.
Met die sonnetten bent u eigenlijk weer helemaal bij want op 25 april had er in de
Sint-Lodewijkskerk te Leiden een Sonnettenavond plaats onder de titel ‘Sonnetten
die klinken als een Klok’ en die werd georganiseerd door de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. Daar traden de oude meesters op samen met de
nieuwe sonnettendichters - al streven die wel pseudo-naïeve effecten na. Maar dit
was een terzijde. U schrijft dus nog sonnetten. Wil u er geen voorlezen?
Graag.

Dragende vrouwen
‘Ik draag, mijn moeder droeg, de vrouwen dragen;
Het kind rust op mijn rug of in mijn schoot.
Ik draag geduldig alles naar de dood
En slechts mijn ogen stellen grote vragen.
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Ik richt het hoofd alleen op om te dragen,
De last des huizes, maniok of brood,
Al wat mijn heer voorheen en nu gebood;
Ik draag, ik ben geboren om te dragen.
Hoe menig pad ontstond er in het vage
Van kreupelhout en grassen door de stage,
Duldzame stoot van vrouwen op een rij?
Elk heeft haar zorg, haar droom en geen stelt vragen,
De dagen slentren dragende voorbij:
Last op mijn hoofd... hij denkt misschien aan mij.’
1954.

Een ander genre waar ik veel mee bezig ben is de limerick. Ik heb er misschien wel
350 samen in verschillende talen: die zal ik misschien nog wel eens uitgeven. Dat
genre is soms sterk anekdotisch maar ik geef me er graag aan over tijdens
vergaderingen om de zin voor relativering in ernstige dingen te behouden.
Zullen we proberen een uitgever te verlekkeren? Als u er een paar voorleest kan dat
werken.
Daar hebben we nog de tijd voor.
U bent ook nog kunstcriticus geweest.
Toch maar een blauwe maandag. Dat was in Het Westen, een weekblad dat door
Renaat van Elslande, Michiel Vandekerckhove en Jef Deschuyffeleer werd uitgegeven.
Ik heb daar, net als vele jonge mensen van toen, wat geld ingestoken en er enkele
tijd de rubriek Kunst en Literatuur verzorgd, maar het heeft niet lang geduurd.
*
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De werkkamer van de gastheer is een vertrek waar tussen de vele boeken door hier
en daar voorwerpen staan die uit de verre wereld naar hier werden gebracht: een
Indisch slachtmes, een bord uit Peru, een Christus van een Pools artiest. Het houten
bureau is van Kropholler, wat betekent dat er voor het maken van deze werktafel
geen spijker werd gebruikt maar dat alleen met pinnen werd gewerkt.
*
Na de oorlog bent u actief in de Landelijke Bedienden Centrale, de L.B.C. U speelt
een rol in tal van conflicten en stakingen. Welke waren de markantste?
De staking van de chemische fabriek Marly in Vilvoorde in 1945-46. Dat was een
zeer troebele tijd en er bestond een zeer sterke stroming naar een eenheidsvakbond
onder communistische leiding. De inzet van die staking ging minder over
beroepsbelangen en beroepseisen dan wel over de vraag of de eenheidsvakbeweging
het zou winnen van de vrije. Wij hebben het gewonnen en we hebben de
eenheidsvakbeweging de pas afgesneden. We zijn toen snel gekomen tot een
veralgemening van de C.A.O.'s, de collectieve arbeidsovereenkomsten, die zeer sterk
door de Landelijke Bedienden Centrale werden bepaald. Die C.A.O.'s waren toen
niet zo vanzelfsprekend maar wij hebben ze erdoor weten te krijgen voor de banken,
de chemische industrie, enz. Ik ben trouwens nog altijd lid van deze Landelijke
Bedienden Centrale.
Als u dertig jaar bent - dat is in 1947 - wordt u adjunct-secretaris-generaal van het
I.C.V., het Internationaal Christelijk Vakverbond. Adjunct van wie?
Dat was in Utrecht. Ik was de adjunct van Pieter Jozef Serrarens, die sinds 1919
secretaris-generaal was van het I.C.V. Hij was een
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man die in de politiek stond en parlementslid was voor de K.V.P. Hij speelde een
belangrijke rol in de Europese Beweging en de Internationale Arbeidsorganisatie.
Vijf jaar later, in 1952, werd u de grote baas van het Internationaal Christelijk
Vakverbond en die aanstelling gebeurt altijd bij verkiezing. Welke rol vervult dit
I.C.V.?
In die tijd was het I.C.V. een zuiver Europese organisatie, die niet alleen de belangen
van de werknemers in Europa behartigde, maar bovendien een sterke stuwkracht was
voor de Europese eenmaking. Het was de bijzondere verdienste van de internationale
christelijke vakbeweging, dat ze de meest consequente verdedigster is geweest van
de vrijheid van vereniging voor de werknemers.
Het I.C.V. bestaat nog.
Het was verminkt uit de oorlog gekomen want in alle dictatuurlanden werd de
christelijke vakbeweging afgeschaft: in Portugal, Spanje, in Oost-Europa, Duitsland
en Italië. Na de oorlog kwam ze met name in Duitsland en Italië niet opnieuw op
gang omdat de bezettende overheid dat belette. Daarbij kwam nog dat in de
concentratiekampen een grotere zin voor eenheid was gegroeid.
Buiten België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland schoot er van het
vroegere I.C.V. niets meer over en het was duidelijk dat de expansiemogelijkheden
buiten Europa lagen. Dat had evenwel andere implicaties. Het oorspronkelijk
Internationaal Christelijk Vakverbond was zeer sterk confessioneel, katholiek of
protestants, wat al een vreemde figuur was in Europa: het was toen niet zo gewoon
katholieken en protestanten samen te zien in één beweging. In andere werelddelen
als Afrika en Azië behoorde de meerderheid van de bevolking tot weer andere
godsdiensten: boeddhisten, muzelmannen, Hin-
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does. Wij hebben dan een beweging voor gelovige arbeiders gelanceerd en die heeft
in die landen ingang gevonden. Toen ik het I.C.V. heb verlaten waren er 74 landen
aangesloten. De niet-Europese landen zijn nu in de meerderheid, daar waar ze er
helemaal niet bij hoorden.
En hebt u met deze organisatie ook spektakulaire resultaten bereikt?
Niet zo dikwijls want het gaat vaak om minderheidsgroepen. De echte vrijheid van
vereniging bestaat in zeer weinig landen en groepen als de vakbeweging worden
door de regeringen niet goed onthaald, omdat ze contestatair zijn en aan de controle
van de regering ontsnappen. Zij hebben niet alleen een sociale bekommernis, maar
ze beroepen zich daarenboven op een geloofsovertuiging om hun eisen kracht bij te
zetten.
Is zo een apart vakverbond voor gelovige arbeiders in deze tijd niet voorbijgestreefd?
Ik denk van niet. In de ontvoogdingsstrijd van de arbeider is die geestelijke
problematiek een deel van de sociale strijd. De ontvoogding moet met geestelijke
waarden rekening houden. Dat is nog meer waar in niet-christelijke landen dan in
Europa. In de verschrikkelijke materiële omstandigheden waarin de arbeiders daar
vaak moeten leven, komt de hoop alleen van het geestelijk fundament. Het zou
misdadig zijn hun die hoop te ontnemen. Onze hele actie bestond er in aan te tonen
dat, als een eenvoudig mens een geestelijke grondslag in zijn leven aanneemt, er
geen reden bestaat om minder attent te zijn op de sociale onrechtvaardigheid,
integendeel. Dat sprak de mensen sterk aan, o.m. de Moslims, maar het werd in
Europa niet goed begrepen omdat men hier vastzat in confessionele categorieën. Zo
werd ik gevraagd onze actie voor de Gereformeerde Synode in Nederland te
rechtvaardigen en werd ik ook bij herhaling naar Rome ge-
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roepen om op de gevaren van onze houding te worden gewezen. Ik heb me deze
verkeerde beoordeling door het gevestigde gezag niet erg aangetrokken.
Zou een eenheidsvakbond toch niet sterker staan?
In de meeste landen waar een eenheidsvakverbond bestaat, staat die onder controle
van de regering. De landen waar een gezond, open pluralisme van vakbeweging
bestaat, staan in de strijd niet achter op andere landen, integendeel. Het sociaal
evenwicht in het formuleren van eisen ontstaat uit gezond pluralisme en geeft ook
een grote stabiliteit aan de vakbeweging. De landen waar dit gezond pluralisme
bestaat, bezitten het hoogste percentage van vrijelijk georganiseerde werknemers.
België bezit een van de hoogste percentages van de wereld. Zoals in een democratische
staat een overdreven vermenigvuldigen van partijen niet te wensen is, zo is het ook
niet goed vele vakbewegingen op te richten, want dan zwakt men ze af. In België
bestaan twee grote vakbewegingen en dat schept een gezonde toestand, waardoor
beide gedwongen worden de beste politiek te voeren. Het brengt ook matiging mee:
als een vakbond onmogelijke eisen stelt, dan verliezen de leden het vertrouwen. Stel
u voor dat er in België een eenheidsvakbond zou bestaan! Die zou 1.600.000 leden
tellen. Wie zou België dan nog kunnen besturen? Ik heb het ooit gezegd aan Kennedy:
Als Amerika een zelfde percentage van georganiseerde werknemers zou tellen als
België, zouden er daar vijftig miljoen georganiseerde arbeiders zijn. Dan werd
Amerika onbestuurbaar; die vijftig miljoen zouden tot één enkel vakverbond behoren.
Zijn de vakverbonden toch geen staat in de staat geworden?
Dat is nogal sterk uitgedrukt. Wel is het waar dat de parlementaire democratie zich
niet heeft aangepast aan de spreiding van verantwoordelijkheden, maar dat heeft met
de vakbeweging als
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zodanig niets te maken. Er moet een methode van regeren gezocht worden waarin
de sociale partners sterker worden ingeschakeld. Men zou trouwens met meer recht
kunnen zeggen dat de grote kapitaalsconcentraties een staat in de staat zijn.
Naar Manu Ruys onlangs in ‘De Standaard’ schreef, zouden bv. de vakbonden een
overheersende macht bezitten, o.m. in het onderwijs.
Ik ken dat geval niet speciaal. Maar het onderwijzend personeel is zeer laat tot de
vakbond gekomen. Ze behoren eigenlijk tot de laatste rekruten van de vakbond.
U blijft dus geloven in de relatie Kerk - of geloof - en vakbond?
Jawel, omdat ik er van overtuigd ben dat iemands geestelijke overtuiging ook zijn
sociaal engagement kan bezielen. Wie het evangelie als inspiratiebron erkent, moet
ook bepaalde consequenties aanvaarden. Als dat voor hem geen reden is om een
bepaalde houding aan te nemen in sociale problemen, dan is zijn geloof niet relevant.
Voor een gelovige is de geloofsovertuiging de diepste aanleiding tot engagement.
Voor hem bestaat er een niet te miskennen gelijkwaardigheid tussen de mensen, die
als gelijken door dezelfde Schepper tot het leven werden geroepen, die allen door
hetzelfde offer van Christus werden verlost en ook allen tot dezelfde eeuwigheid
bestemd zijn. Ieder mens is gelijk in rechten, in vrijheid en bijzonder in menselijke
waardigheid. Ook al zijn alle mensen verschillend van gestalte, ras, intelligentie en
lichamelijke begaafdheid, hun principiële, concrete gelijkheid als kinderen Gods is
onaantastbaar. Dit inzicht is een sterk motief om een rol te spelen in de strijd voor
sociale rechtvaardigheid, die er op gericht is alle mensen, ook de armste en de meest
onbekwame, de meest weerloze een menswaardig bestaan te bezorgen.
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In uw hoedanigheid van algemeen secretaris van het Internationaal Christelijk
Vakverbond nam u deel aan een onnoemlijk aantal internationale organisaties,
gaande van de Verenigde Naties over de Internationale Arbeidsconferentie tot de
Raad van Europa. Ik noem alleen een paar bekende organisaties. Wat mij vooral
interesseert zijn de resultaten van die verschillende activiteiten.
Een internationaal vakverbond heeft vanzelfsprekend een taak van
vertegenwoordiging. Het moet ook in internationale organisaties de stem van de
arbeiders laten horen; het moet zich overal voor de belangen van de arbeiders inzetten.
De Internationale Arbeidsorganisatie bv. heeft belangrijke internationale conventies
tot stand gebracht, o.m. over de vrijheid van vakbeweging, de vrijheid van
vakbondsacties in de ondernemingen, gelijk loon voor mannen en vrouwen, de
arbeidsduur, de minima van sociale zekerheid. Men kan het zo maar niet aan regering
en patroons overlaten over deze zaken alleen te beslissen, daar moet men bij zijn.
Het resultaat van dit werk wordt men in het dagelijkse leven gewaar, zonder te
beseffen van waar het komt.
Ik wil nog met nadruk een apart voorbeeld vermelden. U speelde een belangrijke rol
bij de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat is
een document dat met fanfarestoten werd begroet. Is dat niet een soort idealistische
slag in het water geweest? Bewijst dit document in de praktijk zijn deugdelijkheid?
Dat is een idealistisch document geweest. Men had hard gezocht naar wat - in het
perspectief van de toekomst - de consensus was tussen de vrije volken over wat men
als fundamentele mensenrechten kon betitelen. De nieuwe verklaring had een andere
dimensie dan de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Franse revolutie,
die meer de rechten van de individuele burger tegenover de staat op het oog had.
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In de verklaring van de Verenigde Naties zijn rechten gedefinieerd die de burgers
kunnen opeisen en die de gemeenschap moeten garanderen: recht op werk, onderwijs,
menselijke arbeidsvoorwaarden, cultuur. Het gaat hier dus om een heel andere
instelling.
De opvatting is natuurlijk idealistisch maar het is toch geen slag in het water. Ik
denk dat de grondwet van verschillende landen door die verklaring beïnvloed is
geweest. Zonder het bestaan van die verklaring zou de Raad van Europa nooit de
conventie van de mensenrechten hebben aanvaard en zou in de UNO nooit het pact
over de sociale en politieke rechten tot stand zijn gekomen, dat 9 jaar geleden werd
aangenomen. Om van kracht te worden heeft een internationale conventie een
minimum aantal handtekeningen nodig. Er ontbreken nu nog vijf handtekeningen.
Vele staten durven het pact niet ratificeren. Zelfs Europese staten hebben het niet
gedaan, ook al waren ze lid van de Raad van Europa.
Heel de strijd tegen de repressie en de foltering zou minder zin hebben als het
daarop doelende artikel van de mensenrechten er niet was. Het protest tegen wat er
in Chili gebeurt en ook dat tegen de behandeling van de joden in de Sovjetunie steunt
op de Verklaring van de Rechten van de Mens.
Op het tweede Wereldcongres van het lekenapostolaat in 1957 behandelde u het
thema: ‘De verantwoordelijkheid der katholieken in internationale gouvernementele
en neutrale instellingen’. Is die thesis niet gedepasseerd?
Dat had met confessionaliteit niets te maken. In die tijd stonden de katholieken zeer
sceptisch tegenover internationale instellingen als UNO, UNESCO, enz. Aan de
andere kant moet worden vastgesteld dat deze instellingen universeel representatief
zijn, over grote middelen beschikken en een ruime keuze van deskundigen hebben
in alle landen. Bovendien bestrijken ze alle mogelijke levensgebieden waar gelovige
mensen niet onverschil-
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lig voor kunnen zijn.
Verder moet men vaststellen dat wat de groep gealfabetiseerden in de wereld
betreft, dus de mensen die intellectuelen kunnen zijn, de christenen de grootste groep
vormen. En toch leveren zij opvallend weinig mensen voor het kader van die
instellingen. Zij schieten dus te kort in hun civieke plicht. Het gaat er niet om om
daar katholieke instellingen van te maken, maar wel om het feit dat men als gelovige
mee drager moet zijn van die universele instellingen. Ik heb daarover gesproken in
het kader van een congres waarop ook de huidige paus, Paulus VI, toen nog
aartsbisschop van Milaan, aanwezig was.
Wat doet dat lekenapostolaat eigenlijk?
Dat was in die tijd een verzameling van alle mogelijke katholieke actiegroepen. Het
feit dat iemand aan lekenapostolaat doet, maakt hem niet minder belangrijk voor
land en wereld. Hij heeft ook daar een taak.
U hecht wel veel belang aan de internationale verantwoordelijkheid van de christenen.
Is die verantwoordelijkheid anders dan voor niet-christenen?
Ze hoeft niet noodzakelijk anders te zijn maar ik vind dat, gezien het aantal
intellectuelen en gevormde mensen van christelijken huize, de christelijken een
grotere rol moeten spelen in de internationale instellingen. Waarom zijn de christenen
geïsoleerd? Waarom houden ze zich vooral met privé-belangen bezig? De joden
geven ons op dat gebied een grote les: ze zijn veel sterker ingesteld op internationale
verantwoordelijkheid.
Ik kan er niet aan denken al de universiteiten en landen op te noemen waar u lezingen
hebt gehouden, want dat is een te lange waslijst. Misschien is de vraag makkelijker
te beantwoorden als ik ze zo formuleer: Is er een land waar u niet hebt gesproken?
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Ik heb niet aan alle universteiten gesproken, in Mexico bv. zeker aan geen enkele.
Verder had ik vrijwel in alle landen vooral met arbeiders, boeren en bewoners van
krottenwijken te doen.
Zat er een lijn in die talloze lezingen?
Geen vooropgezette lijn. Het was altijd de reflex op een ervaring en het sociaal
denken van het ogenblik. Er heeft in de christelijke wereld een grote ontwikkeling
plaatsgevonden: als men denkt aan wat men in 1948 met sociale leer van de Kerk
aanduidde en wat men daar nu mee bedoelt, dan betekent dat een hele ommezwaai.
Dat zit allemaal in die lezingen. Maar het zou inderdaad interessant zijn daar een
synthese van te maken.
Is het met een illustratie niet duidelijker te maken?
In 1945-46, en zeker vóór de oorlog, zat de Kerk wat de christelijke sociale opvatting
betreft, vast in een vrij confessionele kring. Ik heb, zonder de geestelijke substantie
te laten vallen, de doorbraak naar andere godsdiensten helpen verwezenlijken en ik
heb bij boeddhisten en moslims en anderen echo gewekt. Ik vind de vaststelling dat
er tussen alle mensen, die een geestelijke dimensie in hun leven erkennen, een zekere
band bestaat, leidt tot een gemeenschappelijk begrip omtrent het probleem van de
vrijheid, van de sociale en economische rechtvaardigheid en zelfs van de relaties
tussen volkeren en landen. Ik geloof echt dat daarvan een interessante synthese te
maken is en dat heeft niets te maken met memoires, want daar geloof ik niet in: voor
mij is dat bijgewerkte geschiedenis.
U doceert sinds 1963 aan de K.U.L. Welk vak?
Internationale technische bijstand en ontwikkelingssamenwerking. Dat is een heel
klein vak, één semesteruur. Ik zou trouwens geen tijd vinden om meer te doen. Het
is nu al een echte
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acrobatie om mij iedere week op dezelfde dag een of twee uren vrij te maken.
Maar u hebt de nodige ervaring want u hebt een belangrijke rol gespeeld in diverse
organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp. Wat zijn daar de meest
nijpende problemen?
Twee dingen. De historisch gegroeide eenzijdige overheersing van de westelijke
landen op de ontwikkelingslanden. Het tweede probleem is het zeer verregaande
gebrek aan begrip voor vrijheid in de ontwikkelingslanden zelf. Heel het onderwijs
is gericht op de vorming van elites. In landen waar massa's analfabeten zijn werkt
dat feodaliteit en ongelijkheid in de hand. Wij leven in een land waar naast de politieke
macht tal van vrije organisaties bestaan, die belangen vertegenwoordigen en het
uitoefenen van de macht controleren. Zo komt men tot een sociale integratie. Die
bestaat niet in de ontwikkelingslanden en daarom is bv. het opbouwen van een
vakbeweging daar zo'n belangrijke taak.
Wordt die ontwikkelingshulp gezond aangepakt? Wordt ze soms niet misbruikt?
Ze wordt misbruikt zowel door de landen die ze verlenen als door de landen die ze
ontvangen. De ontwikkelingshulp is nog steeds geen uiting van solidariteit. Pas nu
begint er een stroming te ontstaan die uitgaat van de erkenning van de onderlinge
afhankelijkheid. Het beschikken over de grondstoffen speelt daarin een rol. Er zal
een nieuw machtsevenwicht tot stand komen. Daar zit hoop in.
Vindt u dat Broederlijk Delen en andere bewegingen van die aard bewegingen moeten
steunen die met geweld sociale vooruitgang in een land willen bewerkstelligen?
Met geweld wordt weinig sociale vooruitgang gerealiseerd. Ik
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ben een uitgesproken pacifist. Ik heb dertig jaar ervaring met de arbeiders en boeren
in die landen en ik heb altijd gezien, hoe bij gewelddaden de arme lieden het gelag
betalen. Ik denk dat men tot het uiterste moet proberen het aanwenden van geweld
te vermijden. In geweld zit altijd een verschrikkelijk stuk manipulatie van mensen.
Indien Broederlijk Delen dat zou doen, dan zou er een grote reactie zijn. Dat kan een
vastenactie zich echt niet permitteren.
In april heeft de voorzitter van de wereldraad van de K.A.J., de Spanjaard Enrique
Del Rio, gezegd: indien de omstandigheden er ons toe nopen, zullen wij niet aarzelen
onze steun te verlenen aan een gewelddadige revolutie. Zit die tendens er dan toch
niet in?
Het is mogelijk dat Broederlijk Delen bv. een coöperatief van een bevrijdingsbeweging
zal steunen, maar ze zullen geen guerrilla steunen. In bevrijde gebieden kunnen ze
ook humanitaire hulp verlenen maar geen oorlogssteun.
Ik heb het over dat thema gehad toen ik hier in Heverlee onlangs een homelie heb
gehouden en daar heb gesproken als voorzitter van Caritas Catholica. Als je nu
werkelijk verklaart volgens het evangelie te leven dan zijn or consequenties. Je houdt
er dan rekening mee dat de christenen een historische verantwoordelijkheid hebben
in het tot stand komen van de maatschappij zoals die is. Men vindt in die maatschappij
weinig terug van het evangelie: de hongerigen worden niet gespijsd, ze sterven
integendeel als vliegen, al zou men ze kunnen spijzen. De gevangenen worden niet
meer bevrijd maar gefolterd met technische assistentie van het westen, en de beulen
zijn niet zelden christenen. Het zijn zeker niet de zachtmoedigen die het land bezitten
maar de geweldigen. Als we alleen maar de zaligsprekingen ernstig opnemen, is er
nog heel wat te doen eer we komen tot een maatschappij waarin het menselijk is te
leven.
Ik betwist niet dat er gesteund en geholpen moet worden. De
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vraag is of met die hulp het geweld mag worden gesteund. Ik heb al meer deze
bewering gehoord, die wel simplistisch is maar waarin toch een grond van waarheid
schuilt: Ik gaf geld aan een organisme voor ontwikkelingshulp die dat aan een
bevrijdingsleger schenkt. Dat koopt er geweren mee en daarmee worden o.m. ook
kinderen en weerloze vrouwen doodgeschoten.
Er bestaat geen enkel voorbeeld dat aantoont dat een gewelddadige actie wordt
gesteund. Wel steunen wij gewapend ingrijpen op een andere manier. Met onze
belastingen worden de wapenfabrikanten ondersteund. In het zuiden van de Filippijnen
wordt een mini-oorlog gevoerd met Belgische wapenen.
Ik zou uw voorbeeld trouwens kunnen ombuigen. Wij voeren in Europa meer
graan aan het vee dan al de uitgehongerden in Afrika en Azië nodig hebben om te
overleven. André Dumont heeft over die toestand een scherp boek geschreven waarin
hij poneert dat wij elke dag Afrikaanse kinderen opeten. ‘A nos tables bourgeoises
nous mangeons des enfants d'Afrique.’
Er bestaat geen waarachtige menselijke solidariteit. Wie van onze tien miljoen
Belgen hebben zich iets ontzegd, zichzelf pijn gedaan om hun solidariteit met de
derde wereld te betuigen? Dat aantal is op een zeer kleine plaats samen te brengen.
Er wordt wel eens meer smalend gesproken over het werk van de missionarissen,
maar hebben die toch niet het voorbeeld gegeven van de belangeloze
ontwikkelingshulp en heel wat gepresteerd? Zij deden toch meer dan zieltjes winnen.
Zij hebben inderdaad veel gedaan uit humanitaire en godsdienstige overwegingen
en velen van hen hebben heldhaftige offers gebracht. Hun inzet en hun verdiensten
tot op de dag van vandaag moeten ten volle erkend worden. Maar ontwikkelingswerk
is de zaak van het hele volk. De missionarissen konden alle mogelijkheden niet
rationeel aanpakken. Een actieve missionaris die aan geld raakte kon dat wel in zijn
beperkt gebied en naar
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zijn eigen inzicht, maar dat lukte ze lang niet allen. Daarbij komt dat de missionarissen
in de gebieden waar ze werkzaam waren, scholen oprichtten en zich met de
gezondheidszorg bezighielden, daarbij geholpen door de koloniale administratie.
Daardoor is de schuld van de koloniale machthebbers nog zwaarder geworden, want
het koloniaal bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid op de missionarissen afgewenteld
tegen een lage prijs.
Nu is het ook zo dat de profeten van het verleden meer onfeilbaar zijn dan die van
de toekomst. Indien wij in de schoenen van onze voorvaderen hadden gestaan, zouden
we het misschien nog slechter doen. Wij moeten nu volgens nieuwe inzichten handelen
en ons eigen falen niet verhalen door te veroordelen wat in het verleden is geschied.
U was betrokken bij het Vaticaans Concilie als lekenauditeur. Wat betekent dat?
Ik was bij de eerste drie die werden uitgenodigd om de zittingen van het Vaticaans
Concilie bij te wonen. Wij mochten dus al die Latijnse speeches beluisteren. Onze
taak lag evenwel meer in de werkgroepen waar de eindteksten werden voorbereid.
Daar werden we als deskundigen gehoord. Ik heb vooral meegewerkt aan de
commissie die zich bezighield met de Kerk in de wereld, en die Gaudium en Spes
heeft voortgebracht. Daar werden ook economische, politieke en sociale vraagstukken
behandeld en als je dat wilde kon je daar zeer actief meewerken.
Waarom werd ‘Justitia et Pax’ opgericht in 1966? U bent er nu - sinds november
1974 - voorzitter van.
In 1966 werd een pauselijke commissie opgericht die ik mocht helpen voorbereiden.
In het Concilie werd inderdaad de wens geuit dat een organisme van de Universele
Kerk zich zou bezighouden met het wekken van het bewustzijn bij de christenen in
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verband met de armoede in de wereld, de sociale gerechtigheid, de vrede.
En wat zijn de resultaten?
Het belangrijkste resultaat was dat hierdoor in vele landen een nationale commissie
werd opgericht, die veel dichter bij de feitelijke werkelijkheid stond.
Naar mijn mening ware het beter geweest die pauselijke commissie buiten de
Romeinse Curie te houden. Wel moest ze de goedkeuring krijgen van de kerkelijke
autoriteit, maar verder moest ze kunnen handelen op eigen verantwoordelijkheid,
zonder al het gezag van Kerk en paus in de weegschaal te werpen. Dat bleek evenwel
in de toenmalige context van de Curie niet mogelijk te zijn. Toch heeft Justitia et
Pax binnen de Curie invloed gehad waar het ging om internationale en sociale
problematiek, maar de commissie is van louter consultatieve aard. Als een
bevolkingsgroep, omdat ze vervolgd wordt, een beroep doet op de commissie, dan
wordt niet verwacht dat de commissie een leger stuurt of gerechtelijk optreedt, maar
wel dat ze de folteringen aan de kaak stelt en duidelijk tekenen van solidariteit stelt.
Als organisme van de Curie kan dat moeilijk omdat men voortdurend rekening moet
houden met de verhouding Kerk - Staat, en dat niet alleen op nationaal vlak maar
ook op het vlak Rome-Regering.
Sodepax is het comité van de rooms-katholieke Kerk en de Wereldraad der Kerken
voor sociale vraagstukken, ontwikkeling en vrede. Het doel is weer samenwerking
voor ontwikkeling.
Dat is een oecumenische groep van de Wereldraad en de pauselijke commissie Justitia
et Pax, waarvan ik mede-oprichter was in 1967. Zolang er leden waren die geen
kerkelijke functionarissen waren, ben ik er lid van geweest. Het is een interessante
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groep die veel heeft gedaan voor het kweken van een nieuwe visie op de
ontwikkelingshulp in alle kerkelijke kringen, zowel katholieke als protestantse of
orthodoxe. De werking wordt nog voortgezet, maar in een zeer gereduceerde vorm.
De specifieke taak van dat comité is het geweten van de leden der verschillende
Kerken vormen tot sociale rechtvaardigheid.
De katholieke Kerk is een macht en de Wereldraad der Kerken is een andere grote
macht en toch twijfel je soms aan hun efficiency. In het woord Sodepax staat het
wood ‘pax’. Zocht men die vrede niet al te veel in verre landen? Noord-Ierland snijdt
in het vlees van al wie gelovig is.
Het is inderdaad een treurige toestand, maar toch heeft Sodepax enkele initiatieven
genomen voor een toenadering.
In 1968 was u een van de 15 waarnemers van het Vaticaan op de Algemene
Vergadering van de Wereldraad der Kerken. Komt er enig schot in deze toenadering?
Dat was in Uppsala, in Zweden, en de eerste keer dat er op de Algemene Vergadering
van de Wereldraad der Kerken een vertegenwoordiging was van de rooms-katholieke
Kerk. Er was na het Concilie een soort oecumenische euforie vast te stellen: daarnaast
was bij de gewone mensen - niet alleen in Europa maar vooral in de missielanden de drang naar toenadering zeer groot. Dat is zeer moeilijk als het gaat om
kerkstructuren en theologische kwesties, omdat overwegingen van macht en invloed
daarbij onvermijdelijk zijn. We leven thans niet in een tijd van hoogbloei van
oecumenische gevoelens, maar ik ben er toch van overtuigd dat de oecumene zonder
veel hinderpalen een grote vlucht zou kunnen nemen op het terrein van de sociale
actie en de ontwikkelingshulp. Dat men als christen een uiteenlopende visie heeft
op geloofszaken en zelfs op de persoon van Christus is niet zo verwonderlijk, maar
dat christenen ook verdeeld zijn als het
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om de naastenliefde gaat, zal men steeds minder aanvaarden. Daar zouden zij elkaar
sterker moeten vinden dan nu het geval is. In de arbeidersbeweging werkten wij met
andersgelovigen, ook met niet-christenen, samen. Dat moet ook op breder vlak
mogelijk zijn.
U hebt in het Vaticaan wel een stevige voet aan de grond, want toen in 1971 de
pauselijke raad Cor unum werd opgericht, werd u er weer lid van. Wat is het doel
van Cor unum?
Dat is een algemene raad die tot taak heeft al de inspanningen, die worden geleverd
via kerkelijke organen of met kerkelijke middelen op het gebied van de hulpverlening
op alle terreinen, te coördineren. Daar komt dus bij kijken: missionering,
evangelisering, charitatieve hulp, rampenhulp, gezondheidswezen, onderwijs,
ontwikkelingshulp. Het is de taak van Cor unum daar een lijn in te brengen. Die raad
is niet operationeel en heeft geen gezag over de afzonderlijke organismen: hij heeft
alleen als taak te overtuigen. Ik zit in die raad ambtshalve, als vertegenwoordiger
van een belangrijke groep die binnen de Kerk aan ontwikkelingshulp doet.
Sinds 19 december 1974 bent u ook nog voorzitter van Caritas Catholica. Kunt u
eigenlijk al uw mandaten uit elkaar houden?
Het is een beetje moeilijk. Al die mandaten zijn verschillende taken die alleen maar
werk kunnen geven. Daarom heb ik ook mijn taak bij de Cidse opgegeven en ben ik
teruggekeerd naar het Belgische vlak. Ik heb het gevoel van een leeuw in de grote
vlakte van Kenia die plots vrij beslist naar een dierentuin te komen.
Er bestaat een onnoemlijk aantal internationale organisaties, die vaak met
onverstaanbare letterwoorden tuorden aangeduid. Is dat niet mat van het goede te
veel? Is dat ook geen verspilling?
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Er is best wel enige verspilling mee gemoeid, maar ze is niet te vermijden. De
internationale samenwerking is een relatief nieuwe sector, die nog niet helemaal is
gerodeerd.
Ik herinner me dat ik in 1949 in Rome voor het eerst een gesprek had over de
menselijke dimensies van de technische bijstand. De tegenwoordige paus, die toen
nog monseigneur Montini was, duidde toen de bedrijvigheid bij de internationale
instellingen als ‘internationaal toerisme’ aan! Later is hij zelf naar de
UNO-vergadering gevlogen. Wereldwijde internationale samenwerking staat nog in
de kinderschoenen en heeft zeker nog geen bevredigend niveau bereikt. Onze
samenleving wordt echter universeler met de dag. Daarom zullen we toch op de
ingeslagen weg moeten doorgaan.
*
Ook bij een wereldreiziger kan de boog niet altijd gespannen staan.
Soms is hij al eens in de keuken actief, hoewel dat vooral gebeurt als het gezin
met vakantie is.
Poëzie lezen is een verademing waarvan hij nog altijd houdt. Of poëzie schrijven.
Of poëzie vertalen.
In deze vertaling van een gedicht van Padraic Pearse van 1916 hoort hij klanken
die hem aanspreken.
‘De schoonheid van de wereld heeft mij diep bedroefd,
Die schoonheid, die verdwijnt.
Soms heeft mijn hart gebonsd van grote vreugde,
Als ik een eekhoorn zag, die vluchtte in een boom,
Ofwel een rode vuurvlieg op een halm,
Ofwel konijntjes 's avonds op een akker
In 't schuine licht der zon,
Ofwel een heuvelflank door schaduwen bespeeld,
Een rustig-groene heuvel waar een bergboer had gezaaid,
En spoedig oogsten zou; dicht bij de poort des hemels;
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Of kinderen blootsvoets dansend op het strand
Van een verebde zee, of spelend op straat
In een klein dorp in Connacht,
Dingen vol jeugd en vreugde,
En dan heeft mij mijn hart gezegd:
Dit alles gaat voorbij,
't Verdwijnt, verandert, sterft en is niet meer,
Lichtende, groene dingen, dingen vol jeugd en vreugde.
Ik ben dan mijn eigen weg gegaan,
Van droefheid vervuld.’
Padraic Pearse
1916

*
Caritas Catholica. Hoe staat het met de Caritas en wat is er nog katholiek aan?
Daar hangt een hele legende omheen. Tegenwoordig is Caritas volledig
gedecentraliseerd. Velen vermoeden daar een geweldige macht achter, maar dat is
naïef. De centrale leiding bestaat uit een voorzitter half-time, een secretaris-generaal
ook half-time en een secretaresse die full-time is. Dat is geen machtsapparaat om
grote dingen mee te doen. De verschillende verbonden die van Caritas Catholica deel
uitmaken zijn autonoom.
Het doel van Caritas Catholica is coherentie en informatie. Ook de verbinding te
leggen tussen groeperingen die zich bezighouden met bewustzijnsvorming, bv.
Broederlijk Delen, en dienstverlening, bv. bejaardenzorg en jeugdwerk. De harmonie
te verzekeren tussen wat inspirerend werkt en wat institutioneel dienstverlenend
werkt, is een van de moeilijke taken. Caritas Catholica bestaat in heel de wereld, in
108 landen. De voorzitter van die Caritas Internationalis is een Duitse prelaat, de
secretaris-generaal komt uit Paraguay.
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Als nieuwe voorzitter van Caritas Catholica hebt u zeker plannen.
Niet zo erg veel. Ik ben nog maar pas in functie en dus zit ik veel vergaderingen
voor. Er is ook hier een federalistische stroming, zodat er een Waalse en een Vlaamse
vleugel bestaat met een centrale raad als tussenorganisme.
Het is alleszins mijn bedoeling de band tussen het inspiratorisch werk en wat
institutioneel dienstverlenend werk heet te verstevigen. De animatie moet tot
engagement in de realiteit leiden. De instellingen mogen niet zo bureaucratisch of
technisch worden dat er geen enkel spoor van christelijke inspiratie meer in terug te
vinden is. Dat is de convergentie die ik moet uitbouwen. Ook het verder
democratiseren van de verschillende organismen staat op het programma, want op
het gebied van de participatie zijn we er nog niet.
U hebt in de Kerk een sterke evolutie meegemaakt en u was er nauw bij betrokken.
Kunt u het verschil aangeven in uw geloof van dertig jaar geleden en dat van nu?
De formele kant van het lidmaatschap van de Kerk speelde in dat geloof vroeger een
belangrijke rol. Ik ben nu nog iemand die sterk houdt van een regelmatige
geloofspraktijk omdat ik vind dat het loyaal lidmaatschap in een gemeenschap ook
door zichtbare daden moet te herkennen zijn.
Er is veel meer begrip gekomen voor mensen van goede wil: het onderscheid van
godsdienst is geen maatstaf voor het beoordelen van mensen, maar hun kwaliteit.
Vroeger gaven we geld voor de missie maar de opvatting waarbij men zich toen
via een aantal goede daden als boekhouder van genade opwierp is voorbij. Vroeger
was het geloof samengesteld uit zekerheden in definieerbare en omlijnde vorm. Op
dit ogenblik heb ik geleerd dat geloven is: met onzekerheden leven en toch te
vertrouwen.
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Ik geloof sterk in de spelende mens: er is niets zo onzeker als een kind en zijn spel.
En toch staat er achter die onzekerheid een zekerheid. Als het kind springt wordt het
opgevangen. Vroeger zou men niet gesprongen hebben.
De tragiek van vele gelovigen op dit moment is dat ze hun zekerheden kwijt zijn
maar die zekerheden zijn er nooit geweest. We moeten vertrouwen hebben, wetende
dat men niet zeker zijn kan: dat is de akte van geloof.
Denkt u dat de kinderen nu gelukkiger zijn dan in uw jeugd?
Ze hebben het nu gemakkelijker. Want wat is geluk? Men is zich daar nooit bewust
van. Men zegt dat maar later. Wij leefden wel dichter bij de natuur: we kenden alle
vogels, we wisten waar en hoe de nesten waren. We kenden onkruid en insekten. Ik
kom uit een fruitstreek waar de kwajongens volgens de traditie rechten hadden: eens
dat het fruit was geplukt, mochten de jongens het overgebleven fruit bengelen, afslaan
dus. Dat werd in mijn tijd al verboden. In de tijd dat het fruit nog niet rijp was plukten
wij het, maakten een kleine silo in de grond, staken het daarin en dekten het toe met
netels. Enkele dagen later was het rijp. Met Driekoningen liepen we rond met
wierookvaten die we zelf hadden gemaakt van conservenblikken. In de bietentijd
holden we bieten uit om er een doodskop van te maken. Dat geluk kennen de kinderen
allemaal niet meer. Ze hebben het mooier. Ze hebben andere vreugden.
Wat is uw mooiste realisatie geweest in uw leven?
Ik ben een gelukkig mens.
Hebt u een formide voor het geluk?
Nee. Men erkent zijn grenzen. Men doet wat men kan. Men heeft het gevoel dat het
niet tevergeefs is, zonder daarom er de
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belangrijkheid van te overdrijven. Goede dingen in het leven zijn: een goed gedicht,
een goed glas wijn, een goed boek, een goed gesprek.
Uitzending: 2 juni 1975.
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Mgr. Pieter Jan Broekx
Huize ‘In 't Claverblad’ Lombaardstraat 11, 3500 Hasselt
Monseigneur, u woont achter een prachtige gevel.
Die helaas gedeeltelijk afgebroken wordt, omdat er een inrij moet komen voor het
klooster der ursulinen hier achter.
Het is spijtig maar een eis van de tijd.
Het is geen beschermd monument?
Nee, hoewel het een mooi en historisch huis is, dat van 1635 dateert. Het is het oude
huis van de Commissie van Openbare Onderstand, die toen Geestelijke Tafel heette.
Vóór de Franse revolutie was het de woning van de burgemeester en het schild
van de stad is nog te zien in de andere voorkamer.
Indien het niet tot beschermd monument werd verklaard is het wel een beetje mijn
schuld. Ik ben er niet erg voor dat men aan een huis niet mag raken, tenzij via het
openbaar bestuur, dat langzaam werkt of niet werkt. Ik heb op dat stuk een rijke
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ervaring opgedaan. Op zeker ogenblik werd het kerkje van mijn geboortegehucht
Erpekom onder Grote-Brogel te klein en er moest een grotere kerk komen.
Het is een prachtig kerkje uit de 11de eeuw, waar ik zeer aan gehecht was, ook
omdat ik er mijn eerste mis heb opgedragen. Ik heb dan bemiddeld om dat kerkje in
zijn oorspronkelijke staat naar Bokrijk te krijgen.
Dat is in laatste instantie gelukt maar het is niet gemakkelijk geweest. Stedebouw
is een uitstekend organisme maar dikwijls een lastige dienst, vooral in Limburg met
de ruimtelijke ordening. In Erpekom hebben ze nu een nieuwe mooie kerk, ook
scholen en nieuwe wegen, en de mensen zijn er tevreden. Het is trouwens een dorp
met toekomst.
En in Bokrijk staat het oude kerkje nu in een prachtige omgeving en het zal voor
altijd bewaard blijven. Toen het er pas stond had ik nog de grote voldoening er ook
de eerste mis te mogen celebreren.
Wat men hier afbreekt gaat niet naar Bokrijk?
Het wordt niet helemaal afgebroken, alleen de poort gaat weg en die neemt de stad
Hasselt over om ze op een andere plaats op te zetten.
Woont u hier al lang?
Toch 2.5 jaar en het huis is extra goed gelegen, precies tussen het stadhuis en het
gouvernementsgebouw, twee instanties waarmee ik altijd de beste betrekkingen heb
gehad. Aan de achterkant bevindt zich het klooster van de ursulinen, die eigenlijk
eigenaar zijn van het huis. Ik ben jarenlang hun rector geweest en heb van zeer nabij
de groei van hun school meegemaakt. Ik ben er trouwens niet vreemd aan dat het
Nederlands er de voertaal geworden is. De zusters zijn voor mij trouwens altijd zeer
vriendelijk geweest, en voor mij is het dan weer erg gemakkelijk
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dat ik maar het binnenpleintje heb over te steken om de mis te gaan doen.
U werd op 7 maart 84 jaar en u bent altijd een zeer actief man geweest. Hoe voelt
u zich nu?
Zeer tevreden. Onze-Lieve-Heer heeft het altijd goed geregeld en zal het ook in de
toekomst doen. Al wat ik ondernomen heb is in goede handen en ik heb uitstekende
medewerkers. Ik volg nog altijd alles: elke dag komt mijn opvolger, E.H. Rubens,
mij het goede en het kwade vertellen, maar vooral toch het goede en dat houdt mij
in een optimistische stemming. Het is kostbaar voor een oud man omringd te zijn
met mensen die u waarderen en die uw werk waarderen. Ik heb in dat opzicht altijd
veel geluk gehad.
U bent hier in de provincie de voorvechter van de arbeiders geweest, maar feitelijk
komt u uit een boerenfamilie.
Dat is juist en het is voor mij indertijd niet gemakkelijk geweest me als boerenzoon
in te werken in de mentaliteit van de werkman. De boer is uiteraard conservatief, de
werkman progressief.
Hoeveel kinderen waren er bij u thuis?
Zes, waarvan ik de oudste was. Wij behoorden tot een grote familie. Ik heb 82 echte
nichten en neven en op zeker ogenblik waren daar 29 priesters en kloosterlingen bij,
zelfs een bisschop, mgr. Moris. Dat zat trouwens in de familie, want mijn moeder,
die van Gruitrode was, was familie van mgr. Paredis, bisschop van Roermond, en
de traditie gaat voort. Erpekom telde in mijn jeugd 140 inwoners en daar waren in
de 40 Broekxen bij!
Waar deed u humaniora?
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In het college in Peer dat toen in volle bloei was. Er waren uitstekende leraars, die
met hart en ziel in de democratische stroming en de Vlaamse strijd stonden.
Zo kregen we niet alleen goede lessen maar ook het heilig vuur!
In Peer werd de eerste boerengilde van België gesticht met als promotoren de
professoren Vliebergh en Helleputte, die daar geregeld kwamen.
Ik heb aan dat college in Peer zeer veel te danken en ik ben blij dat ik er later iets
voor terug heb kunnen doen. Het is nu volledig herbouwd en is met zijn volledige
studiemogelijkheden een van de mooiste colleges van de Kempen. Er zijn uit dat
college altijd veel priesters en zelfs bisschoppen gekomen: mgr. Kerkhofs zaliger
o.m. had er ook zijn humaniora gedaan.
Uw humanioratijd was ook de grote tijd van de studentenbeweging.
Ik heb er ook actief aan meegedaan. Vanaf mijn seminarietijd was ik voorzitter van
de Limburgse studentenbond. Ik mag zeggen dat het college en de studentenbeweging
aan mijn leven de richting hebben gegeven van de sociale strijd en de Vlaamse strijd.
Van Cauwelaert heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld en hij is mijn vriend
gebleven tot het einde, door dik en dun.
Toch bent u in Peer niet tot in de retorica gebleven.
Nee, poësis en retorica heb ik in het Sint-Jozefscollege hier in Hasselt gedaan.
Mijn heeroom zaliger was pastoor in Membruggen en de directeur van het college
ook, zo kwam ik daar terecht. Het was daar een andere sfeer: de directeur was van
de oude school, dus franskiljon, en alles was er in het Frans. Maar er bestond de
Vlaamse academie, die de Vlaamse Bloemengaard heette, een litterair gezelschap
dat onder de leiding stond van J. Geurts, de
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man van de metriek, het rijm en de letterkundige ontledingen. Hij sprak zoveel over
Vondel dat de leerlingen hem Vondel noemden! Ik heb later de leiding van de Vlaamse
academie overgenomen. Daar en op andere vergaderingen van de studentenbonden
heb ik honderden keren pastoor Cummens gehoord, die werkelijk de lieveling was
van de studentenbeweging. Maar onze voorman was toch vooral Frans van
Cauwelaert: zijn verschijning alleen al was voldoende om onze geestdrift op te
wekken en als hij sprak trok hij ons mee. Iemand die minder redenaar was maar toch
ook grote invloed had op ons, was Dosfel. Hij heeft hier eens gesproken voor het
standbeeld van de Boerenkrijg en hij heeft daar een waarheid gezegd die ik sindsdien
vaak herhaald heb: ‘Het uitvoeren van idealen is een lijdensgeschiedenis.’
*
Op een schilderij aan de wand van deze werkkamer staat het landschap van Erpekom
afgebeeld door Karel Theunissen van As. Het geboortehuis, waarin nu de jongste
broer van mgr. Broekx woont, is de boerderij links. Op een ander schilderij staat een
eik van de vaderlijke hoeve uitgebeeld. De figuur die de kamer beheerst is die van
de Heilige Paulus, met in de hand de brief aan de Corinthiërs. Mgr. Broekx houdt
van deze strijder maar heeft daarnaast ook veel verering voor zijn eigen patroon
Sint-Pieter, die nog eens staat afgebeeld op dit schilderij uit Florentië, een cadeau
van het personeel bij de 84e verjaardag van mgr. Broekx.
Vader en moeder Broekx staan op de ereplaats, zowel in de ontvangstkamer als
in de eetkamer.
*
U bent dan voor priester gaan studeren.
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Die roeping was niet moeilijk vast te leggen: men werd boer of priester, er was toen
niemand die er aan dacht dat men ook dokter of advocaat kon worden. Een zoon die
priester werd, was in die tijd een groot sacrificie voor de boeren, maar ze telden het
niet, ze waren er blij om.
Wijsbegeerte deed u aan het seminarie in Sint-Truiden.
Onze professor daar in het eerste jaar was mgr. Kerkhofs zaliger, een lieve, eenvoudige
man, die ons stichtte door zijn lessen en door zijn schoon voorbeeld: het was een
genoegen hem te zien bidden. Van 's morgens tot 's avonds was hij bij zijn studenten
en ging met hen zeer gemoedelijk om.
Zijn voorbeeld heeft sterk ingewerkt op alle seminaristen. Als superior hadden we
dan professor Knocker, een Duitser, die een sterke figuur was. Hij was een groot
moralist, wiens artikels men nu nog altijd kan lezen. Alles was daar op het seminarie
ook in het Frans natuurlijk, maar we hadden voor Nederlands toch een goede
professor, Cornelissen van Bocholt. En verder was er weer de Vlaamse academie,
Utile Dulci, die de Vlaamse geest goed wakker hield. In die studentenbonden en
letterkundige kringen leerden wij ook spreken, het woord te voeren en dat is mij later
van groot nut geweest, ook al heeft mijn professor in de retorica mij ooit gezegd dat
ik nooit zou kunnen preken!
En dat tegen ‘de klok van Limburg’! Voor de godgeleerdheid ging u dan naar het
seminarie in Luik. Was het toch niet een beetje hinderlijk voor de Vlaamse Limburgers
naar een Waalse stad en een Frans seminarie te moeten gaan studeren?
Nee, we werden daar goed onthaald, er was een goede geest en we voelden er ons
thuis. We hadden ook het voordeel dat mgr. Kerkhofs met ons mee naar Luik ging.
De president van het seminarie was kanunnik Leroux van Bree: hij was helemaal
niet vlaamsgezind maar had toch graag te doen met Vlaamse Kem-
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penaars. Mgr. Rutten, die toen bisschop was, verplichtte de Walen Nederlands te
leren. Elke Vlaamse seminarist kreeg als vaste compagnon een Waalse, voor mij was
dat de latere mgr. De Voghel, die achteraf van Leuven naar Rome is gegaan. Hij was
niet vlaamsgezind maar wel sociaal voelend. Wij spraken over Antoine Pottier en
over de sociaal-democratische beweging in Luik, die toen volop actief was met als
leiders Tschoffen, de Ponthière, Leroy. Het was een moeilijke tijd in Luik. We waren
bij de beweging wel niet rechtstreeks betrokken maar de gedachte leefde. We hebben
ook de strijd zien gebeuren en meegeleefd. De conservatieven reageerden fel en
hadden mgr. Rutten onder de arm genomen.
Toen mgr. Rutten me later benoemde zei hij nog: ‘Ik hoop dat we in Limburg
nooit de moeilijkheden zullen kennen, die we in Luik hebben gehad.’ Dat is dan ook
niet gebeurd. Ik moet er bij zeggen dat mgr. Rutten mij in mijn democratische strijd
in Limburg altijd heeft gesteund, ook op de vinnigste ogenblikken. Mgr. Rutten was
vlaamsgezind en dat zegt veel.
Nog voor u priester werd gewijd, op 17 april 1906, was u al leraar.
Hier in Hasselt, aan het college waar ik leerling was geweest. Mijn directeur was
Noelmans, een politiefiguur, streng en veeleisend, maar toch een goede baas. Ik was
het in vele opzichten niet eens met hem en er waren dikwijls strubbelingen, maar
alles is toch in goede verstandhouding geëindigd, in zoverre zelfs dat ik zijn algemene
erfgenaam ben geworden! Dat was wel niet veel bijzonders maar het was een bewijs
van vertrouwen. Ten andere, door testamentuitvoerder te worden van een priester,
wordt ge niet veel rijker. Ik ben het vier keer geweest en vier keer bleef ik met de
meid zitten!
Ik heb het dan toch elke keer kunnen oplossen, maar niet zonder moeite. Nu is dat
geen probleem meer, omdat het pensioenstelsel bestaat, maar vroeger was dat een
grote moeilijkheid.
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Welke vakken gaf u in Hasselt?
Ik was eerst prefect voor discipline en daarnaast gaf ik twee vakken waar ik niets
voor voelde, maar die mij later veel diensten hebben bewezen: handel en landbouw.
Er werd landbouw gegeven in die tijd, omdat het een vak was dat door de staat werd
gesubsidieerd. Toen twee jaar later Geurts dan naar Beringen ging, werd ik de leraar
Nederlands en aan dat vak heb ik veel plezier gehad. Ik heb er ook enkele schitterende
studenten gehad, die later een rol gespeeld hebben in het publieke leven: Constant
Godelaine, advocaat Koninx van Hasselt, Jozef Droogmans.
Later heb ik vernomen dat de bisschop mij al in 1908 had willen benoemen tot
bestuurder der sociale werken, maar dat de directeur van het college mij niet had
willen loslaten en dat mgr. Rutten had toegegeven. En ook dat is voor mij weer goed
geweest. Het Nederlands was voor mij een leervak en door het te onderwijzen, leerde
ik de geschreven en gesproken taal beter beheersen. Ik had daarbij een goede stem
en werd gevraagd om te spreken. Samen met professor Vliebergh van Leuven ging
ik naar de verschillende parochies van Limburg: professor Vliebergh om
Raiffeisenkassen te stichten en ik om bij die gelegenheid de kanselrede uit te spreken
in alle missen. Ik herinner me nog altijd de tekst van mijn eerste sermoen: ‘Een
broeder door een broeder geholpen is als een versterkte stad’. De oprichting van de
boerengilden en Raiffeisenkassen is aan de stichting van de werkliedenpartijen
voorafgegaan.
In Hasselt zelf stichtte ik in die tijd een sociale studiekring waarin de
maatschappijleer van Ariëns en Aengenent werd bestudeerd.
Wanneer werd u dan bestuurder van de sociale werken?
In 1913, maar ik bleef terzelfder tijd nog leraar tot in 1918.
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Was dat een nieuwe plaats, een nieuw ambt?
Nee, reeds in 1904 had mgr. Rutten E.H. Delvoie uit Tongeren aangesteld tot
geestelijk bestuurder van de maatschappelijke werken. Het is E.H. Delvoie die in
1906 zijn secretariaat in de later berucht geworden Tramstraat vestigde en die daar
in hetzelfde jaar de eerste ambachtsschool van Limburg opende. E.H. Delvoie voelde
minder voor de sociale werken maar interesseerde zich bijzonder voor het broodnodige
vakonderwijs: hij was in Tongeren de eerste fietser geweest, later de eerste
autobestuurder en hier in Hasselt hield hij zich graag bezig met het vliegwezen. Hij
heeft zelfs het vliegveld van Kiewit ingericht. In 1908 werd dan een tweede priester
benoemd op het secretariaat: E.H. Habraken. Hij werd hulpsecretaris maar ging
terzelfder tijd naar Leuven politieke en sociale wetenschappen studeren: hij volgde
er o.m. de lessen van de sociaal vooruitstrevende professor Brants, die toen al streed
voor familieloon en verkorting van de arbeidsduur.
E.H. Habraken is tot in 1913 gehecht gebleven aan het secretariaat. Hij is het grote
trekpaard geweest van heel de sociale actie in heel de provincie. Hij was buitengewoon
verstandig, edelmoedig en gaf zichzelve volledig.
Ik heb aan hem een grote steun gehad en door zijn medewerking is alles mogelijk
geworden. Hij heeft alle leed meegedragen en alle karweien mee uitgevoerd. Ik ben
kanunnik geworden, prelaat, senator - hoe gaat dat! - maar Habraken had evenveel
verdiensten en had het evengoed kunnen worden. Dat het niet gebeurde is wellicht
te wijten aan het feit dat hij een zekere gave van omgangsgemak en welsprekendheid
miste. In elk geval heb ik het buitengewoon geluk gehad E.H. Habraken te hebben
gehad als medewerker en na hem E.H. Rubens die nu mijn opvolger is. Het zijn twee
oud-studenten van Leuven en ik ben goed geplaatst om te weten wat de universiteit
van Leuven betekend heeft en betekent in het sociale leven en in het Vlaamse culturele
leven.
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Voor iemand als ik, die de hele dag actief moet zijn, was en is het kostbaar
intellectuelen naast zich te hebben, aan wie hij zijn problemen kan voorleggen en
die ze met hem oplossen. Hij steekt de pluimen op zijn hoed, maar hun komt de
verdienste toe. Ik kan op dat stuk Onze-Lieve-Heer niet genoeg danken. De bisschop
gaf mij steeds zijn beste mannen als medewerkers en verder kreeg ik onschatbare
hulp, o.m. van de paters franciscanen en ook van begaafde en knappe leken.
Het doet deugd iemand met zoveel oprechtheid de lof te horen spreken van zijn
medewerkers. - Wat gebeurde er dan toen u in 1913 tot bestuurder van de sociale
werken werd aangesteld?
Ik heb eerst naar een lijn gezocht. Ik nam contact op met het nationaal secretariaat
der maatschappelijke werken, dat gesticht was onder de leiding van pater Rutten.
Men vergeet dat wel eens maar het Algemeen Christelijk Vakverbond van België
werd hier in Hasselt gesticht in september 1903 met E.P. Rutten als bestuurder van
het secretariaat. Wij hebben dit feit op het vakbondscongres van 15-16 augustus 1936
hier te Hasselt herdacht en een bronzen plaat geplaatst in de gevel van het
werkmanshuis met deze tekst: ‘A.C.V. - In deze zaal werd in september 1903 door
de Belgische Volksbond besloten tot oprichting van het Algemeen Secretariaat der
Kristene Beroepsverenigingen van België, waarvan het bestuur werd toevertrouwd
aan Eerw. Pater Rutten o.p.’ De Duitsers hebben de plaat tijdens de oorlog
weggenomen en ze is mee met onze klokken vertrokken en natuurlijk niet
teruggekomen.
Nog een paar andere belangrijke feiten uit die tijd vergeet men ook vaak, bv. dat
in 1904 ook hier in Hasselt werd gesticht het groot maatschappelijk tijdschift De
gids op maatschappelijk gebied met maandelijks De onderlinge bijstand. Het eerste
is uitgegroeid tot het prachtige maandschrift van het A.C.V., het tweede tot het
maandschrift van de landsbond der christelijke mutualiteiten van België. Ook in 1904
werd hier gesticht de
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‘Herverzekering van de Gewestelijke Christene Bond’, die naderhand zou uitgroeien
tot het machtig verbond van ziekenkassen. Het was er om te doen de ziekteverzekering
te veralgemenen, ook steun te verlenen aan de vrouw en aan de kinderen. Deze sociale
organisatie nam een grote vlucht tijdens de oorlog 1914-1918 en bijzonder na 1945,
toen het stelsel der sociale zekerheid werd ingevoerd.
Verder heb ik mij voor mijn organisatie ook geïnspireerd op de werking van de
Belgische Boerenbond, die een model was van standsorganisatie. Ik kwam uit de
boerenstand en uit een streek waar de Belgische Boerenbond goed was ingericht en
ik heb daar veel wijsheid opgedaan. Ik mag dus ook niet vergeten te vermelden mijn
betrekkingen met mgr. Poels uit Heerlen, die in Nederlands-Limburg de
werkliedenbonden had georganiseerd. Zolang hij leefde ben ik nauw in contact met
hem gebleven en heb ook rijkelijk van zijn ervaring geprofiteerd.
Dat alles vormde dus de grondslag waarop u gebouwd hebt. Welke richting ging dat
uit?
Er waren twee feiten waarmee men rekening moest houden: het grootkapitaal en het
opkomend socialisme. In 1908 had de toen jonge Vlaamse socialistische leider Kamiel
Huysmans op het groot socialistisch congres te Tongeren de profetie gelanceerd:
‘Wij gaan Limburg aanpakken met onze twee grijparmen, een vanuit Luik en een
andere vanuit Antwerpen, en binnen enkele jaren zal heel Limburg bloedrood zijn.’
Op dat ogenblik waren de kolen ontdekt en waren er reeds zeven
kolenmijnvergunningen toegestaan.
Om mij er goed van te vergewissen welke lijn gevolgd diende te worden, bekwam
ik van mgr. Rutten dat mgr. Lamine, toen grootvicaris, drie dagen naar Limburg
kwam en de autoriteiten en de mijnbesturen bezocht, om de verhoudingen te
onderzoeken en de samenwerking voor na de oorlog voor te bereiden.
Toen hij ermee klaar was zei hij mij tot besluit: ‘Ge zult
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moeten doen wat ge kunt en uzelf redden.’
Ik heb dan nog een beroep gedaan op de grote sociale man van die tijd, pater
Vermeersch, en ik heb van die kleine jezuïet veel geleerd. Hij kwam hier acht dagen
en ging op eigen houtje met alle invloedrijke personen van Limburg praten. Toen
hij met zijn enquête klaar was, gaf hij mij een stapel aantekeningen met een duidelijke
conclusie: ‘Er is maar één middel om te slagen: ge moet u opwerken tot een sociale
macht, zodat men zonder u niet verder kan. Ik durf niet zeggen macht tegen macht,
maar macht waar men rekening mee moet houden. Ge moet met de grote nijverheid
kunnen spreken van gelijke tot gelijke.’ Dat gaf een vaste lijn. Ik week er nooit van
af.
Onder de oorlog kon er van al deze plannen wel weinig gerealiseerd worden.
De oorlogsjaren zijn een tijd geweest van bezinning en beraad, voorbereiding op
mijn werk. Toen werd de grondslag gelegd van heel het coöperatiewezen, dat later
zou uitgroeien tot een landelijke organisatie. Praktisch heb ik me toen beziggehouden
met het probleem der ziekenkassen, dat vooral in oorlogstijd nijpend was en verder
heb ik me toegelegd op werken van liefdadigheid, o.m. door een hele hervorming
door te voeren in het Hoover-comité of ‘Voedingskomiteit’. In die tijd heb ik ook
een sociale studie van Limburg opgesteld, waarin ik heel mijn visie op de toekomst
heb vastgelegd.
Na de oorlog bent u dan met uw actie begonnen.
Ja, onmiddellijk. De leuze was: één arbeidersorganisatie voor héél Limburg, éénheid
in werking, éénheid in leiding.
Een volledige arbeidersorganisatie die al de belangen van al de arbeidersfamilies
zou omvatten: stoffelijke, zedelijke en godsdienstige, zo voor mannen als voor
vrouwen als voor de jeugd. De verschillende standen zullen worden georganiseerd
in
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standsorganisaties, met daarnaast specifieke organisaties voor specifieke doeleinden.
De economische opzet met verschillende economische werken in de
arbeidersorganisaties moet zakelijk gebeuren en onder bevoegde leiding staan. Ik
heb deze opvatting later op de Sociale Week in Leuven onder deze woorden
samengevat: een sociale organisatie moet één zijn, algemeen, familiaal en parochiaal.
Hoe zette u deze theorie in de praktijk om?
Op 24 november 1918 verscheen al het eerste nummer van Ons Limburg, een sociaal
weekblad dat nu nog altijd verschijnt en op 26 januari 1919 had de eerste grote
volksvergadering plaats in het werkmanshuis in Hasselt. Daar heb ik de werkersstand
opgeroepen zich te verenigen.
Ik heb gepleit voor de achturendag, ik heb een loon geëist van 1 frank per uur. Dat
maakte zo een effect dat ze me een tijd lang ‘1 frank per uur’ genoemd hebben.
Verder stelde ik de coöperatie in het vooruitzicht. Ondertussen was ik al met een
winkel begonnen waar ik het overschot van het vet van het Hooverfonds tegen lage
prijs liquideerde. In se is dat winkeltje het begin geweest van de coöperatie de
Welvaart. Terzelfder tijd richtte ik een coöperatieve slachterij in op de markt en zette
ineens het vlees op de helft van de prijs. Dat had natuurlijk een groot succes en men
schoof aan als in de grote warenhuizen. Daar is trouwens nog een goede anekdote
aan verbonden.
Op de eerste prijsuitreiking na de oorlog in het college hier te Hasselt zei de
directeur tot de bisschop: ‘Ik kan u goed ontvangen want ik heb goed vlees kunnen
kopen tegen voordelige prijs.’ En hij vertelde dan over die coöperatieve slachterij.
In zijn toast achteraf loofde mgr. Rutten mijn actie en benoemde mij spontaan tot
kanunnik, omwille van de slachterij!
Na het diner moest ik een voordracht houden in Kortessem en de pastoor kondigt
daar aan dat ik tot kanunnik ben benoemd. Mgr. Lamine, de vicaris-generaal, die
daar was, zei: ‘Impossible,
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die benoeming is niet voor het kapittel geweest!’ Maar het woord van de bisschop
telde natuurlijk en zo werd ik de jongste kanunnik van het kapittel van Luik. Nu ben
ik al sedert jaren de ouderdomsdeken.
Uw actie werd dus wel goed ontvangen.
De reacties gingen twee richtingen uit. Er was natuurlijk de reactie van het
grootkapitaal en van alles wat conservatief was. Toen de actie zo een tijdje bezig
was werd ik geschuwd door velen van mijn gelijken of door de autoriteiten. Men zag
mij eenvoudig niet staan en het is gebeurd in lijkdiensten, dat pastoors op een andere
stoel gingen zitten om door mij niet besmet te worden. De oude gouverneur Renesse
verbood mij in zijn kantoren te komen.
Ik mocht in de parochiezalen niet meer binnen om te spreken en was dan wel
verplicht in cafés te gaan spreken en als dat niet mogelijk was, dan deed ik het maar
op de openbare weg. Maar dat mocht ook niet: op 28 januari 1921 zat ik op het bankje
van de boetstraffelijke rechtbank in Tongeren onder de beschuldiging op 12 september
1920 in Eisden op de openbare weg tot de werklieden te hebben gesproken. Ik werd
vrijgesproken maar mijn collega en medewerker E.H. Habraken, die hetzelfde gedaan
had in Maaseik, werd in Tongeren veroordeeld en werd pas in beroep te Luik
vrijgesproken.
Welke zijn dan de belangrijkste realisaties uit die tijd?
De belangrijkste is de groeiende macht van de standen. Direct na de oorlog waren
de landbouwproblemen voor de sociale werken de belangrijkste. Er bestonden bv.
wel melkfabrieken maar die hielden zich enigszins afzijdig van de Belgische
Boerenbond en ze dreigden puur commerciële ondernemingen te worden. Ik heb
getracht die melkerijen opnieuw in de sociale lijn te brengen en er een gebundelde
organisatie van te maken. Vanaf 1919 was ik
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trouwens lid van de bondsraad van de Belgische Boerenbond. Al naargelang de
industriële evolutie zich in Limburg voltrok, werden nieuwe werken noodzakelijk:
standsorganisaties, zo van boeren en middenstanders als van werklieden.
De coöperatie speelde daarbij ook een grote rol.
Dat zal wel. Ik heb u al gesproken over mijn coöperatieve slachterij. We gingen dan
verder en begonnen niet winkels, ‘In de kleine winst’ geheten, in feite winkels van
de werkman tegen winkels van de patroons en ook tegen de socialistische. We wensten
de prijzen te drukken, kwaliteit te leveren, eigen economie op te bouwen. Er was op
dat stuk harde centralisatie nodig. Er bestonden wel kleine coöperatieven maar ze
zaten alle in de rats; priesters zijn immers geen zakenlieden en ik heb dat ook duidelijk
gepropageerd: de handel zelf is voor de organisatie.
Het was een theorie die o.m. door kardinaal Van Roey werd gesteund. Toen onze
Welvaartwinkels een tijdje bezig waren, kregen we een aanbod van de C.V.A., de
Comptoir d'Achat et de Vente, dus de organisatie van de werkgevers, om al de
arbeiderscoöperatieven op te geven. Het argument was: gij organiseert al die winkels
enkel om enkele honderdduizenden frank voor uw sociale werken te verdienen. Geef
uw winkels op en wij zullen u elk jaar die enkele honderdduizenden geven. Wij zijn
op dat aanbod niet ingegaan en verleden jaar hebben wij diezelfde C.A.V. opgekocht!
Wat alleszins pleit voor de sterkte van uw organisatie. Omvat die coöperatie alleen
winkels?
Ze omvat warenhuizen, het spaarwezen en later de volksverzekering.
Wie komt die werking ten goede?
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In de eerste plaats de leden, de werklieden dus, en vanaf 1924 ook de boeren, want
toen is de Boerenbond toegetreden. Verder profiteren ervan al onze sociale
instellingen, onze katholieke werkliedenbonden, de jeugdorganismen, de
studiekringen, de vrouwenorganismen. Die bestaan nu alle afzonderlijk maar in het
begin hadden die allemaal geld en steun nodig om hun werk te kunnen voortzetten.
Kan u de theorie met een voorbeeld in de praktijk illustreren?
Neem grote parochies als Lommel, Neerpelt, Zonhoven, Genk, waar onze sociale
actie haar stempel heeft gedrukt op het lokale leven, door de intrede van onze mensen
in het openbaar leven, door de erkenning van onze organisatie. Vroeger had men in
deze parochies afzonderlijke coöperaties, bakkerijen, enz., die geen enkele invloed
hadden. Toen deze coöperaties in één organisatie werden gebundeld, vormden zij
een macht, die het aanschijn van het openbare leven veranderde. Dat bracht mee dat
ook de werklieden vertrouwen kregen, omdat ze zagen dat er organisaties kwamen
die voor hun belangen en voor hun familie zorgden.
*
De mooie schrijftafel in deze werkkamer erfde mgr. Broekx van zijn heeroom. De
madonna erboven is een geschenk van Leuven en het Agnus Dei een cadeau van de
clarissen van Genk, een klooster dat mgr. Broekx heeft helpen stichten. Op een foto
links staan de drie baanbrekers van het georganiseerde landbouwkrediet: Mellaerts,
Raiffeisen en Vliebergh.
Toen mgr. Broekx kanunnik werd in 1921 schonk de Limburgse Zuivelbond,
waarvan hij schrijver was, dit portret, geschilderd door Karel Theunissen. Daar de
nieuwe kannunik geen mantel bezat, leende mgr. Rutten hem voor de gelegenheid
de zijne.
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Het borstbeeld kreeg mgr. Broekx dan weer cadeau toen hij 20 jaar bestuurder was
van de Sociale Werken. Het werd gemaakt door Boedts van Tongeren. Toen de
Leuvense universiteit monseigneur Broekx met het doctoraat honoris causa vereerde,
werd van hem deze kleurenfoto gemaakt. Het spreekt vanzelf dat er in dit huis een
schilderij hangt van Onze-Lieve-Vrouw, Virga Jesse.
Het diploma van Huisprelaat van Z.H. de Paus werd in 1938 door Pius XI aan
monseigneur Broekx verleend.
De monumentale boekenkast zit vol oude en nieuwe boeken en in een andere kast
zit het oog op de wereld verborgen, het televisietoestel.
Ten slotte is er in deze werkkamer bij het venster een vaste leestafel waar nu de
Politieke geschiedenis van België door professor Luykx openligt.
In de wachtkamer staat boven de monumentale schouw het schild van Hasselt en
daaronder een magnifieke foto van mgr. Broekx, acht jaar geleden.
Hier staat ook het beeld van de Leuvense Sedes Sapientiae en eronder hangt het
diploma honoris causa.
Verder hangen hier foto's: die van pater Rutten, van de vader, moeder en zuster
van mgr. Broekx.
En nog meer foto's: de gastheer als redenaar, een klasfoto uit de Hasseltse
leraarstijd, een groepsfoto met mgr. Broekx als provinciaal senator, de oude
werkliedenfanfare van Hasselt in 1920.
Op een tekening ziet men nog het plan van de kerk van Grote-Brogel en op een
kast ligt de sjaal die moeder Broekx altijd gedragen heeft.
In de gang herinnert een document aan de Volksdag van het arrondissement
Maaseik op het Vrijthof te Bree in 1891. Het was 14 dagen na het verschijnen van
Rerum Novarum en mgr. Broekx was er als kind met zijn vader aanwezig.
Deze stamboom geeft een overzicht van alle kardinalen en bisschoppen van België
sinds 1830.
Toen mgr. Broekx vijftig jaar priester was, schonk het per-
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soneel hem deze tinnen schotel en de mijnwerkerslamp kreeg hij van het
gemeentebestuur van Genk. Dit schild van het A.C.V. is voor mgr. Broekx een vast
symbool.
In de warme maanden is dit het zomerkwartier van mgr. Broekx.
Ook hier zijn het vooral foto's die van dierbare herinneringen spreken: het portret
van heeroom, van wie de gastheer ook de oude klok erfde, Paus Pius XII, mgr. Moris,
mgr. Kerkhofs en dezelfde bisschop met mgr. Broekx als assistent, mgr. Paredis,
kardinaal Cardijn met mgr. Broekx.
Weer de kerk van Grote-Brogel en het kerkje van Erpekom, door schilder
Theunissen. Een document is deze foto van 1930 met de eerste medewerkers en ten
slotte ligt er hier ook een hele verzameling penningen die herinneren aan
gebeurtenissen en figuren.
*
U hebt actief in de politiek gestaan.
Wie aan sociale actie deed, kon daar niet buiten blijven, ook als hij niet gewild had,
want vele van de sociale kwesties krijgen hun beslag op politiek vlak.
Sociale politiek was feitelijk synoniem met Vlaamse politiek.
Na de oorlog was het hier in Limburg een echte revolutie, de oude garde werd
opgedoekt en in hun plaats traden de jonge Vlaamse democraten onder de invloed
van de Katholieke Vlaamse Landsbond, van Frans van Cauwelaert en van mgr.
Rutten. De vier punten van het minimumprogramma waren:
1.
Vernederlandsing van de hogeschool in Gent en nergens anders dan in Gent.
2.
Algemene vernederlandsing van het onderwijs.
3.
Vervlaamsing van heel het bestuur in het Vlaamse land.
4.
Indeling in Vlaamse en Waalse regimenten.
Heel Limburg stond volledig achter dit programma en achter
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de Limburgse Vlaamse democraten: Vancaeneghem, Frans Theelen, Spaas en
Gruyters.
Het werd een harde strijd en mgr. Rutten kreeg natuurlijk last want heel de
aristocratie van Limburg was ertegen, op één enkele uitzondering na en dat was
Georges de Schaetzen van Tongeren. Hij was wel niet vlaamsgezind maar zeer sociaal
gericht. Hij is feitelijk de echte oprichter geweest van de coöperatieven en een man
die ontzaglijke diensten heeft bewezen.
U werd senator.
Provinciaal senator in 1920 en buiten alle verwachting. Ik zat op het secretariaat te
werken toen ze het me kwamen vertellen en mijn eerste reactie was: heb ik wel de
leeftijd? Dat klopte precies en ik werd dan maar weer eens de jongste senator.
Van 1921 tot 1953 bent u dan gecoöpteerd senator gebleven, 32 jaar lang.
Ik heb een zeer goede herinnering aan die tijd. Er werd daar hard gewerkt, ook al
oordeelt men vaak anders: wie zijn werk als politicus goed doet, heeft veel werk. Ik
heb me speciaal toegelegd op sociale voorzorg en ik ben van verschillende
wetsontwerpen rapporteur geweest, o.m. van de Nationale Arbeidersraad.
Waarin volgens minister van Staat Eyskens een boeiende synthese wordt gegeven
van de sociale evolutie in de Belgische wetgeving.
Ja, zo heeft professor Eyskens dat willen noemen in zijn toespraak naar aanleiding
van mijn eredoctoraat. Ik heb in elk geval mijn best gedaan en via de Senaat en de
politiek heb ik heel wat kunnen bereiken voor de sociale arbeid in Limburg.
Als priester kon u dus in de politiek op uw plaats zijn.

Joos Florquin, Ten huize van... 16

337
Maar ja! Toen ik senator werd vond mgr. Rutten dat goed maar hij gaf me daarbij
de raad: blijf buiten de bagarres, geen politiek. Ik heb ook nooit last gehad: ik werd
gerespecteerd, telde vrienden in alle groepen en heb nooit enige onaangenaamheid
ondervonden. Men had en heeft daar eerbied voor de priester die daar zetelt.
Toen ik in 1953 ontslag nam kwamen Hoste, de liberaal Hoste, en de socialisten
Rolin en Volckaert hier om te vragen dat ik zou blijven. Bijzonder bij de socialisten
zijn er die graag eens rechtuit spreken, vooral met een priester, om te weten hoe hij
staat tegenover de werkman. Ik ben toch niet gebleven: er is een tijd van komen en
gaan. Er waren bij de andersdenkenden trouwens zeer hoogstaande mensen waar ik
respect voor heb. Ik denk bv. aan Janson, die twee keer minister van Justitie geweest
is en die nooit een magistraat in Limburg heeft benoemd zonder mij te consulteren.
Hij benoemde niet altijd mijn kandidaat, maar hij informeerde: ‘Je veux une
magistrature intègre,’ zei hij.
Er was daar de liberaal Masson, die als hij een knecht nodig had voor zijn boerderij
in Mons, mij vroeg: ‘Monsieur le Chanoine, ge moet me een goeie domestique
bezorgen.’ Ik heb dat gedaan en kon meteen nog een dienst bewijzen aan een arme
Limburgse familie. Masson was er zo tevreden over dat hij absoluut wilde dat ik bij
hem op bezoek kwam. Als we aan tafel gingen zei hij dan eenvoudig: ‘Stilte,
monseigneur bidt.’ En de volgende morgen kwam hij mij oproepen om de mis te
gaan lezen. Dat is liberaal zijn als ge het zo beleeft en het zijn dingen die ge niet
vergeet.
U hebt heel wat prominente politieke figuren gekend in die vele jaren.
Ze zijn niet allemaal op te noemen: Poullet, Albert-Edouard Janssen, Cyriel van
Overberghe, Rubbens, Hymans, De Schryver. Men zegt veel kwaad van de politici
omdat men ze niet kent,
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omdat men niet weet wat ze als werk verzetten. Er zijn natuurlijk altijd mensen die
profiteren maar die zijn er overal. Ik heb respect voor de politici, maar ze moeten
hun zaken serieus doen.
Kon u in de politieke wereld ook als Vlaming aarden, want daar werd wel alleen
Frans gesproken!
Toen ik in de Senaat kwam heb ik Nederlands gesproken en ook direct op de eerste
vergadering van de rechterzijde: Bernier, de toenmalige minister van Binnenlandse
Zaken, ging trouwens uit protest buiten. Maar ik werd gesteund: Rijckmans bv., die
zelf geen Nederlands sprak, zei me dat ik moest volhouden. En ik kreeg ook
aanmoediging van niemand minder dan koning Albert, die mij bij zich liet komen
en die mij zegde: ‘Ge moet volhouden, ge hebt dat recht. Ik ben helaas in het Frans
opgevoed maar ik leer Vlaams. Ik lees Het Laatste Nieuws en Het Handelsblad.’ ‘Sire, zei ik, u zou ook De Standaard moeten lezen!’ - ‘Als u denkt dat het nuttig is,
zal ik het doen,’ zei Albert.
Ik mag dus zeggen dat ik koning Albert op De Standaard geabonneerd heb!
Een andere keer consulteerde koning Albert me voor de aanstelling van Frans van
Cauwelaert als burgemeester van Antwerpen, wat toen een hele zaak was. Ik zei
boud tegen de koning: ‘Sire, dat is de man.’
Toen weer liet koning Albert zich uit over de taaltoestanden. ‘Het is een gek geval
met die talen,’ zei hij. ‘Ik heb het nog pas gezegd tegen de pastoor van Schaarbeek,
die in het Frans catechismusles gaf aan jongetjes die er niets van verstonden. Ik heb
hem gezegd dat hij dat in het Nederlands moest doen. Onlangs zat ik aan tafel met
officieren, die allen Frans spraken. Plots sprak er één Nederlands en alle andere
officieren vlogen tegen hem uit. Ik heb de officier dan duidelijk en krachtig verdedigd.
Het is toch te gek dat iemand zijn moedertaal niet zou mogen spreken.’
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Een andere keer zond koning Albert mij een telegram, na het bezoek van prins
Leopold aan Hasselt. Toen ik bij hem kwam zei hij: ‘U moet me de waarheid zeggen
want het is voor een koning niet gemakkelijk achter de waarheid te komen: iedereen
vleit hem en zegt hem alleen vriendelijke dingen. Dit is mijn vraag: spreekt Leopold
goed Nederlands?’ Ik zei: ‘Ja, Sire, hij heeft een goede professor gehad (dat was
Herman Teirlinck geweest!) maar hij heeft iemand nodig met wie hij geregeld en
ongedwongen Nederlands kan spreken.’ Het gevolg is geweest dat Jef Droogmans,
die kabinetschef van de gouverneur hier was, naar het paleis werd geroepen, zogezegd
om bibliothecaris te worden van het Hof.
U hebt voor koning Albert wel een grote verering.
Hij verdiende het ook. Toen het beroepsonderwijs, de vakschool, aan de orde stond,
schreef minister Hymans een brochure over de noodzakelijkheid van het oprichten
van vakscholen. Koning Albert steunde dit project volledig en schreef voor de
brochure een inleiding. Met minister Hymans is hij toen o.m. hier in Hasselt geweest
om na te gaan wat er hier gepresteerd werd en om aan te zetten in die richting verder
te gaan. Er bestaat van dat bezoek nog een document met aantekeningen.
We kunnen er niet aan denken al uw activiteiten te bespreken. Men noemt u inderdaad
de reus van de Limburgse maatschappelijke organisaties en verwezenlijkingen en
minister van Staat Eyskens zei ervan in zijn promotierede: ‘In die lange jaren, heeft
hij uitgebouwd een volledig net van organismen voor dienstbetoon, vakverenigingen,
mutualiteiten, pensioen- en ziekenkassen, verzekeringsorganismen, spaarinstellingen
en werkliedenbonden.’ Toch zou ik nog een activiteit willen vermelden en dat is die
voor de krediet- en bouwmaatschappijen.
Dat is ook mijn grote ambitie geweest voor Limburg: aan zoveel
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mogelijk mensen een eigen woning te bezorgen, de mensen eigenaar te maken. En
dat is gelukt ook. Met dat doel hebben we de openbare besturen doen verkavelen,
hebben we de Openbare Onderstand en de kerkfabrieken overtuigd grond te verkopen,
tegen lage prijs. Op dit ogenblik heeft in Limburg 68% van de bevolking zijn eigen
huis, waar het percent van het land maar 50 is.
Waarom vond u dat zo belangrijk?
Omdat een werkman, die eigenaar wordt, van mentaliteit verandert. Als hij een eigen
huis heeft, wil hij thuis zijn, wil hij ervoor werken. U kunt dat verschil van mentaliteit
trouwens constateren. Hoe meer ge in Heusden van de kerk uit naar de mijnen gaat,
hoe minder eigenaars er wonen en hoe minder trouw ze aan de traditie zijn. Hoe meer
ge echter van de kerk uit naar links gaat, naar Viversel toe, hoe meer eigenaars er
wonen en hoe trouwer men er is aan de traditie.
De arbeider heeft het materieel ongetwijfeld veel beter. Is hij ook geestelijk gegroeid?
Daar is niet aan te twijfelen en ik kan dat met een voorbeeld illustreren. Er kwamen
hier eens vreemden uit Chili kijken om na te gaan hoe de toestanden voor de arbeiders
hier waren. We hadden juist staking en Jaak van Buggenhout, de huidige burgemeester
van Koksijde, was de leider van de mijnwerkers. Hij stond in hemd en broek aan de
deur en in de zaal lagen de mijnwerkers. De priesters gingen binnen kijken maar
kwamen gauw weer buiten en zeiden: ‘Nous avons peur.’
Wanneer de priesters vroeger met de trein moesten reizen, durfden ze uit angst
voor de mijnwerkers niet in derde klas te gaan zitten. Nu is het juist omgekeerd: de
priesters zitten graag bij de mijnwerkers om met hen te praten. Onze mijnwerkers
zijn niet meer te herkennen, het zijn heren geworden, onze beweging
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heeft er andere mensen van gemaakt. Natuurlijk hebben nog andere factoren
meegespeeld, maar onze beweging heeft er toch een zeer belangrijk aandeel in gehad.
Er zijn bij onze mijnwerkers veel schone mensen en hun mentaliteit is goed. Men
kan dat ter plaatse gemakkelijk constateren: ze hebben mooie en net onderhouden
huizen, een uitstekende familiale gezondheid, grote gezinnen, christelijke praktijken.
En wat de culturele activiteit betreft moet u maar eens gaan kijken naar de
tentoonstellingen over de vrijetijdsbesteding van de K.W.B. en gaan luisteren naar
de prachtige concerten die de zingende moeders van de vrouwengilden bezorgen.
Een ander voorbeeld is het tehuis Lenteleven van de K.A.J. in Lommel, dat samen
met de Vereniging van Katholieke Werkgevers werd opgericht en waar onze jeugdige
arbeidsters levensvorming krijgen. Het is een van onze vormende en culturele
realisaties en prestaties, een instelling die koningin Fabiola trouwens met een bezoek
vereerde.
Limburg vroeger, Limburg nu. Wat zijn de grote veranderingen?
Een grote omwenteling in de gedachten; men denkt helemaal anders dan voor de
oorlog 1914. In de provincieraad zetelden toen als afgevaardigden alleen de leden
van de adel, op een enkele uitzondering na. Doordat de standsorganisatie er gekomen
is, is er ook een andere aristocratie ontstaan, voortkomende uit de werklieden en de
boeren. Daaruit is dan weer de heel andere geestesgesteldheid gegroeid. Vroeger
waren wij de vijanden, de indringers, de gevaarlijke mensen voor de toekomst, de
zondebokken die men moest mijden, de ongewensten. Nu worden we in alle milieus
ontvangen, zijn er welkom en worden er gerespecteerd.
Een tweede verandering is dat onze mensen vroeger arm waren en dat ze nu
welstellend zijn geworden. Ik heb in mijn jeugd wel geen honger geleden, maar toch
een karig bestaan gekend. De meesten van ons waren arm. Nu is er welstand bij de
boeren, bij de burgers en bij de werklieden.
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Een andere verandering en een winstpunt is dat men veel meer voor mekaar voelt:
er is organisatiegeest gekomen en de een heeft iets voor de ander over. Men klaagt
nog wel eens over individualisme maar de gedachte van broederlijk delen zit er bij
onze mensen diep in. Er is meer vriendschap, de betrekkingen onder de mensen zijn
beter, natuurlijk altijd op enkele uitzonderingen na.
Dat is in zeer grote mate het werk geweest van onze sociale organisaties en dat
werd ook door velen ingezien. Onze sociale organisaties hebben nu een andere
weerklank dan vroeger. Ik voel dat zeer goed aan in onze werking: de mensen zijn
blij te kunnen meewerken aan dat grote doel: ons Limburg vrij, gezond en gaaf
houden. Ik heb honderden keren het woord van kardinaal Faulhaber herhaald: ‘Ge
moet vasthouden aan de traditie en de taal spreken van uw tijd.’ Wij hebben in
Limburg kunnen vasthouden aan de christelijke Vlaamse traditie en ik zie met de
dag hoe in alle standen, zowel bij burgers als geestelijken en werklieden, de taal van
deze tijd gesproken wordt.
Onze christelijke organisaties hebben altijd gesteund op de pauselijke encyclieken.
Het zijn de gebeurtenissen in Limburg, het overschakelen van de landbouwprovincie
naar de industriële provincie, de nood dus, die er ons toe gebracht hebben de
organisatie van de arbeiders ter hand te nemen. Dat is zo voor Limburg geweest en
dat is ook zo voor heel de wereld geweest.
En de toekomst, monseigneur?
Zie ik met vertrouwen tegemoet. Wij hebben in al de parochies de basiselementen
om te kunnen voortbouwen: de beste en meest ontwikkelde elementen staan bij ons.
78% van de provincie staat aan onze kant.
Wij hebben een gezonde bevolking, moreel gezond en zedelijk goed bewaard. Bij
de boerenbevolking is er een sterke evolutie naar de arbeidersstand waar te nemen,
maar zowel boeren als de werkende klas hebben prachtige gezinnen.
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De vroegere vijandigheid tegen onze beweging is verdwenen: men staat er sympathiek
tegenover en bij de bevolking staat de beweging gunstig aangeschreven. Wij zijn
goed bijtijds geweest met onze schoolinrichting. We hebben een harde strijd moeten
leveren voor onze vakscholen. Er was een tijd dat het provinciaal bestuur ons 80.000
frank toekende voor het beroepsonderwijs. Wij hebben toen prompt geantwoord: wij
hebben geen aalmoes nodig, wij moeten steun hebben, en de provincieraad heeft
toen onmiddellijk een toelage van 1.000.000 goedgekeurd. Het is het begin geweest
van de latere opbloei van onze 10 vrije vakscholen, die nu beginnen te renderen. Nu
is de grote strijd bezig voor de uitbreiding van het hoger onderwijs, maar ook die
tekent zich gunstig af: de jezuïeten bezitten hier al een terrein dat 35 ha groot is.
Ten slotte hebben wij flinke geestelijken en gevormde leken. Heel de beweging
wordt niet meer geschraagd door één of twee priesters, maar door vele gevormde
leken. Velen van de besten die op nationaal plan een belangrijke rol spelen, zijn
trouwens uit Limburg gekomen of werden er gevormd: ik denk aan minister Bertrand,
die oud-provinciaal voorzitter is van de K.A.J. Limburg, ik denk aan de voorzitter
van het Algemeen Christelijk Vakverbond, Gust Cool, die oud-propagandist is van
het A.C.V. in Limburg.
Limburg heeft zijn best gedaan in het verleden, Limburg zal zijn man staan in de
toekomst.
Uitzending: 25 mei 1965.
Mgr. Broekx overleed te Hasselt op 3 oktober 1968.
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Gasten in ‘Ten huize van’
Aafjes Bertus

Uitzending
1969

Boekdeel
7

Alfrink Bernardus J.

1971

9

Aubroeck Karel

1958

2

Avermaete Roger

1962

Baekelmans Lode †

1963

3

Baie Eugène †

1961

10

Baksteen Dirk †

1963

3

Baksteen Gerard †

1963

3

Baur Frank †

1960

16

Boon Constant

1977

Boon Louis-Paul (2) †

1971

8

Bosmans Phil

1978

15

Bovy Vina

1977

Brachin Pierre

1967

8

Broeckx P. †

1965

16

Brugmans Henk

1962

Brulez Raymond †

1959

Burssens Amaat

1962

Cardijn Jozef †

1962

3

Carmiggelt Simon (2)

1972

9

Caspeele Hendrik

1973

Claes Ernest †

1958

Collaer Paul

1961

Collin Fernand

1964

Contrijn Jef

1974

Cool August

1968

7

Coppé Albert (2)

1973

10

Cornelis Hendrik

1971

Cox Jan

1976

1

1
3
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Craeybeckx Lode †

1966

4

Daan Lea

1969

Daisne Johan †

1972

Darciel Elsa

1975

De Bock Eugène

1962

De Boeck Felix

1958

De Boeck Felix

1967

De Clerck Oscar †

1960

Declerck Richard

1977

De Coen Jeanne †

1961

De Cuyper Floris †

1959

De Hartog Jan

1965

De Jong Marinus

1959

De Keyser Paul †

1961

De Leebeeck Maria

1977

Delwaide Leo †

1969

8

De Man Yvonne

1965

4

De Maeyer Aloïs †

1963

Demedts André

1968

De Meester Johan

1965

De Meester Louis

1969

16

De Meyer Willem

1964

14

De Muynck Gust

1965

4

Den Doolaard A. (2)

1971

9

Denys Willem (2)

1978

15

De Pillecyn Filip †

1959

1

De Raeymaeker Louis †

1966

De Ridder André †

1961

1

De Schryver August

1968

7

De Smedt Emiel J.

1977

15

De Smet Léon †

1961

2

De Spot Jan

1977

16

De Sutter Ignace

1977

14

De Sutter Jules †

1967

15

10
16
1

4

6
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De Troyer Prosper †

1958

1

De Vocht Lodewijk †

1958

13

De Vree Paul

1972

13

De Waele Fernand J.M. † 1966
De Wit Gaspar †

1961

Diels Herman

1968

Diels Joris

1968

6

Dille Denijs (2)

1975

13

Dumon André †

1963

Elaut Leon †

1965

4

Elsing Johan-Mark

1977

15

Elström Harry

1960

Eyskens Gaston (2)

1974

11

Fayat Hendrik

1976

15

Gerlo Aloïs

1973

13

Gevers Marie †

1963

Geyl Pieter †

1961

Gheyselinck Roger †

1970

Gijsen Marnix

1959

1

Gijsen Marnix

1974

12

Gilliams Maurice

1968

5

Goris René

1975

12

Grammens Flor

1972

9

Gronon Rose

1969

6

Gunzburg Nico

1967

9

Haanstra Bert

1976

13

Haasse Hella (2)

1975

12

Haesaerts Paul †

1966

Hagedoorn Georgette (2)

1975

13

Helman Albert

1976

14

Herberigs Robert †

1960

2
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Herckenrath Antoon †

1974

12

Herreman Raymond †

1960

2

Heymans Corneel †

1963

3

Hoste Marcel A.J. †

1974

Hullebroeck Emiel †

1958

1

Indestege Luc †

1965

5

Jacquemijns Pol †

1967

16

Janssens Magda †

1971

10

Jespers Floris †

1959

5

Jespers Oscar †

1958

5

Jonckheere Karel

1968

5

Kimpe Reimond †

1964

3

Knuvelder Gerard

1974

14

Kuypers Julien †

1962

5

Lamberty Max †

1960

5

Lampo Hubert (2)

1973

10

Langui Emile

1969

6

Lauwereys Modest †

1962

Leemans Victor †

1967

7

Leys Fanny

1960

5

Liebaers Herman

1973

Luns J.M.A.H.

1968

Maes Jef

1975

Magits Leo

1966

8

Malfait Hubert †

1968

16

Manteau Angèle

1967

5

Marceau Félicien

1976

Major Louis

1967

7

Martens Adriaan †

1963

3

Martens Gaston †

1958

2

6
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Masereel Frans †

1961

1

Minnaert Marcel †

1970

7

Minne Joris

1958

Minne Joris

1967

1

Minne Richard †

1962

2

Moens Wies

1975

12

Mussche Achiel †

1961

2

Naessens Maurits

1961

6

Nees Staf †

1959

2

Opsomer Isidoor †

1957

Paerels Willem †

1959

Peeters Flor

1958

1

Peeters Karel C. †

1970

11

Pelemans Willem

1962

Philips Luc

1971

Picard Leo

1963

Pieck Anton

1973

11

Poels Albert

1959

1

Pols André M. †

1964

Poot Marcel

1972

Preud'homme Arm.

1970

Renard Raf

1977

Rens Jef

1969

6

Roelants Maurice †

1959

2

9

8

Romein-Verschoor Annie 1974
†

11

Ruyslinck Ward (2)

1975

12

Ryelandt Joseph †

1959

10

Sabbe Etienne †

1968

Saverys Albert †

1958

1
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Schillebeeckx Edward (2) 1976

13

Schmidt Annie M.G. (2)

1974

11

Schmook Ger

1963

Segers Paul W.

1966

Servaes Albert †

1966

3

Servranckx Victor †

1961

5

Seuphor Michel

1965

4

Slabbinck Rik

1971

10

Steynen Leo

1972

Stracke E.P. Desiderius †

1966

4

Struye Paul †

1971

8

Stuiveling Garmt (2)

1970

8

Suenens Leo

1970

8

Termote Albert †

1970

Terruwe Anna A.A.

1972

Thiel Urbain †

1967

Thuysbaert Prosper †

1962

Tinbergen Jan

1976

Torfs Jos

1978

Vaerten Jan

1974

12

Van Acker Achiel †

1964

3

Van Aken Piet (2)

1978

15

Vanaudenhove Omer

1977

14

Van Becelaere Walth.

1970

Van Cauwelaert Emiel

1976

Van Cauwelaert Frans †

1960

Vandekerckhove Michiel

1973

Van den Abeele Hugo †

1967

Vandendriessche Ern.

1969

Vandeputte Robert

1971

Van der Essen Leo †

1960

(Van der Goes Hugo)

1968

Vanderlick Armand

1969

10

13

2

16

7
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Van der Meer Frits

1973

11

Van der Meer de
Walcheren Pieter †

1966

4

Vandermeulen Lambertus 1974
†
Van der Mueren Floris †

12

1960

Van der Plaetse Antoon † 1968
Vanderpoorten Herman

1978

15

Vandersteen Willy

1976

13

Van de Velde Anton

1964

Van de Voorde Urbain †

1964

7

Van Duinkerken Anton †

1960

1

Van Eynde Jos

1975

14

Van Hemeldonck Em.

1958

1

Van Hool Bernard †

1970

Van Hulse Camil

1967

Van Isacker Karel

1977

14

Van Istendael August

1975

16

Van Oorschot Geert (2)

1977

Van Overstraeten Jozef

1966

5

Van Overstraeten War

1960

10

Van Oye Paul †

1965

Van Reeth Flor †

1959

14

Vansina Dirk †

1965

4

Van Straaten Werenfried

1972

12

Van Vlaenderen Michel † 1964

3

Van Waeyenbergh Honoré 1961
†

2

Van Werveke Hans †

1969

6

Van Wilderode Anton

1976

14

Vercammen Jan

1973

11

Veremans Renaat †

1959

2

(Verlooy Jan Baptist)

1973

Victor René

1964

Vinck Joseph †

1970

Vranckx Alfons †

1973

16
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Walschap Gerard

1957

1

Wasserman Ida †

1968

6

Westerlinck Albert

-

15

Wijnants Ernest †

1960

Wildiers Max

1969

7

Yoors Eugène †

1959

1
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Personenregister
Absil (Jean) 73
Aengenent (Johannes D.J.) 325
Albert I 213, 266, 338, 339
Albert (prins) 133
Alcibiades 123
Anciaux (Hubert) 279
Andersen (Wies) 245
Anseele (Edward) 67
Ariëns (Alphonse M.A.J.) 325
Axters (Stephanus) 42
Bach (Johann Sebastian) 78, 94
Baekelmans (Lode) 49
Baels (Harry) 13
Baert (Clovis) 138
Baeyens (Hendrik) 128
Ballings (Jacques) 138
Bamps (Hendrik) 253
Bartók (Béla) 73, 77, 79, 94
Baur (Frank) 9-30
Beernaert (August) 210
Beernaert (Euphrasine) 210
Beethoven (Ludwig van) 59
Beets (Nicolaas) 222
Bekaert (Léon) 215, 218, 232, 233, 234, 236
Bellefroid (Jan Hendrik Paul) 257
Benesj (Eduard) 172
Benoit (Peter) 93
Berg (Alban) 79
Bergmann (Anton) 222
Berryer (Paul) 338
Bertrand (Alfred) 243, 343
Bijns (Anna) 47
Blancquaert (Edgard) 40, 42
Boens (Alfred) 163
Boens (Daan) 163
Boens (Mita) 163
Bomans (Godfried) 224
Boon (Arthur) 166
Boon (Jan) 81, 129, 132, 135, 137
Boonen (Jaak) 71
Borms (August) 132, 211
Bosch (Hiëronymus) 81, 106
Botermans (Jan) 218
Bourgeois (Pierre) 72, 94, 135
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Brants (Karel) 14
Brants (Victor) 326
Breffort (Alexandre) 74
Breugel (Pieter) 106, 289
Briand (Aristide) 172
Broekx (Pieter Jan) 318-343
Broeckx (Jan L.) 68
Brom (Gerard) 25
Brulez (Raymond) 49, 223, 224
Brulin (Tone) 87
Brunclair (Victor J.) 36
Brusselmans (Jean.) 106, 107, 108
Buber (Martin) 167
Buckinx (Pieter Geert) 294
Buffon (Georges) 29
Bundy (J.E.) 264
Burssens (Gaston) 36, 40
Buysse (Cyriel) 49
Callebaut (Paul) 279
Camu (Louis) 236
Cantré (Jozef) 33, 36, 41
Cardijn (Jozef) 335
Carême (Maurice) 75, 82
Carlier (Libera) 44, 49
Carmiggelt (Simon) 224
Casimir (Rommert) 42
Cervantes 33, 35
Chagall (Marc) 109
Châtel (Marc) 155
Chopin (Frédéric) 87
Churchill (Winston) 126
Claes (Ernest) 49, 222
Claeys (Gaston) 243
Claus (Emile) 98, 99, 100, 101, 104, 107, 108
Claus (Hugo) 41, 88
Clesse (Louis) 264
Clottens (Jozef) 276
Cochez (Jozef) 165
Coens (Edward) 173
Colinet (Philemon) 17
Collaer (Paul) 80
Collard (Léon) 161, 162, 182
Collin (Fernand) 214, 256, 258, 265
Conscience (Hendrik) 33, 34, 35, 36, 49, 51
Cool (August) 233, 343
Coppé (Albert) 214, 217
Coppens (Rik) 146
Corneille (Pierre) 148
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Costa (Horatio) 89
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Coster (Dirk) 38
Courtens (Franz) 264
Crabs (Pol) 133
Cracco (François) 266
Craeybeckx (Lode) 132, 255
Dabin (Jean) 164, 254
Daem (Jules Victor) 165
Daenens (Albert) 134, 135, 136, 137, 141
Daisne (Johan) 49
Dante (Alighieri) 21
Dasnoy (Albert) 117
d'Asprémont Lynden (Charles) 236
Dautricourt (Jozef) 169
Dautzenberg (Jan Michiel) 28
Davidts (Michel) 130, 131
De Backer (Franz) 224
De Balzac (Honoré) 35
De Barsy (Eugène) 216, 235
De Bock (Eugeen) 31-52
De Bock (Karel) 32
De Boeck (Felix) 71, 72, 93, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 141
De Boeck (Marcel) 128, 132, 138
De Boeck (Marieke) 137
De Bom (Emmanuel) 33
De Bruycker (Jules) 231
De Bruyckere (Jozef) 141
De Ceuster (Herman) 218
De Clercq (René) 15, 16, 147
De Clercq (Staf) 129
De Cock (Cesar) 264
De Cock (Jozef) 15, 22
De Ghelderode (Michel) 81, 82, 136, 137
Degrelle (Léon) 169, 250, 261, 278
De Gryse (Solange) 113
De Haes (Jos) 294
Dehousse (Fernand) 156
Delaunoye (Alfred) 181
Delattre (Achiel) 176
Del Rio (Enrique) 307
Delvin (Jean) 102, 103
De Maegd (Johan) 223
De Man (Hendrik) 162, 167, 168
Demedts (André) 49
De Meester (Louis) 53-95
De Meyere (Victor) 39
De Mont (Pol) 22, 138
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De Musset (Alfred) 28
De Muynck (Albert) 265
Denis (Henri) 261
De Pillecyn (Filip) 138, 140, 148
De Ponthière (Charles) 324
Dequidt (Seraphijn) 21, 210
De Raet (Lodewljk) 37
Derain (André) 104, 110
De Ridder (André) 105, 112
De Roovere (Antonis) 47
De Saedeleer (Valerius) 96, 101, 108
De Saeger (Jozef) 270
De Schaetzen (Georges) 336
De Schryver (August) 221, 261, 262, 263, 264, 337
De Schuyffeleer (Jozef) 296
De Smaele (Albert) 219
De Smet (Gustaaf) 96, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 121
De Smet (Léon) 96, 121
De Spot (Constant) 210
De Spot (Ernest) 210
De Spot (Jan) 207-247
De Spot (Monique) 210
Destrée (Jules) 169
De Sutter (Jules) 96, 98, 109, 115
De Taeye (Albert) 285
De Troyer (Prosper) 36
De Vlaeminck (Maurice) 107
De Vleeschauwer (Albert) 259, 262
De Vooys (Cornelis G.N.) 17, 25, 40
De Vree (Paul) 87, 88
De Weerdt (L.) 161
De Winter (Bruno) 140, 219
D'Haen (Christine) 49
D'Haese (Marcel) 278
Dickens (Charles) 35, 42, 222
Dosfel (Lodewijk) 322
Dostojevski (Fedor) 148
Droogmans (Jozef) 325, 339
Dufay (Willem) 81
Dufour (Jozef) 156, 181
Dumas (Alexandre jr.) 28
Dumont (André) 308
Durnez (Gaston) 142, 218, 244
D'Ydewalle (Charles) 17
Eimert (Herbert) 66
Elias (Hendrik) 213
Elisabeth (koningin) 266
Elsschot (Willem) 49, 148
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Engelen (Fred) 48
Engels (Friedrich) 160
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Ensor (James) 104
Erasmus (Desiderius) 45
Erens (Jo) 137
Evenepoel (Henri) 116
Everaert (Comelis) 47
Eyskens (Gaston) 336, 339
Fabiola (koningin) 341
Filips II 51
Flouquet (Pierre) 72
Fonteyne (Jules) 41
Fonteyne (Norbert E.) 41
Franck (Louis) 42, 249
Fransen (Jan) 25
Frederickx (Julius) 13
Frédéricq (Louis P.S.) 178
Frère (Maurice) 273
Frère-Orban (Walthère) 249
Frey (Alice) 289
Fuchs (Emile) 167
Gambetta (Léon) 169
Gérard (Max Leo) 265
Geurts (Jozef) 321, 325
Gezelle (Caesar) 20
Gezelle (Guido) 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 49, 71, 148, 182
Gezelle (Jozef) 13
Ghysen (Jos) 224
Gijsen (Marnix) 36, 40, 44, 49, 225
Gilliams (Maurice) 49
Gillis (Piet) 166
Gils (Gust) 87
Giono (Jean) 136
Godelaine (Constant) 325
Goebbels (Joseph) 258
Goering (Hermann) 214, 215, 258
Goethe (Johann Wolfgang) 29
Goffin (Albert) 266
Grard (Georges) 115
Greshoff (Jan) 29, 30
Gruyters (Jan) 336
Guilini (Jan) 212
Gutt (Camille) 221, 266, 267
Habraken (Jan G.) 326, 331
Haesaerts (Paul) 109, 110, 115
Hamsun (Knut) 127, 148
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Harmel (Pierre) 182
Heine (Heinrich) 18, 28
Helleputte (Joris) 14, 18, 321
Hensen (Herwig) 49
Herbert (Tony) 218, 219, 222
Herreman (Raymond) 49, 132
Heymans (Pol) 276
Heyse (Paul) 16
Hindenburg (Paul L.H.A.) 258
Hitler (Adolf) 214, 215, 257, 258
Hoefnagel (Joris) 51
Hollants (Betsy) 218
Hooft (Pieter Cornelisz.) 166
Hoste (Julius) 337
Houwaert (Jan Baptist) 50
Huysmans (Kamiel) 13, 18, 19, 40, 328
Hymans (Paul) 133, 337, 339
Ingenbleek (Jules) 266
Ingres (Jean Auguste) 103
Jacob (Anton) 34
Jacobs (Rik) 48
Jacquemyns (Pol) 123-149
Janson (Paul-Emile) 337
Janssen (Albert-Edouard) 265, 337
Jaurès (Jean) 160, 162, 171, 174
Jerome (Jerome Klapka) 222
Jespers (Floris) 36
Johannes XXIII 162
Johnson (Lyndon B.) 251
Jonckheere (Karel) 49, 95
Joostens (Paul) 36
Karel (prins) 221
Keats (John) 29
Kenis (Paul) 138
Kennedy (John) 300
Kerkhofs (Louis-Joseph) 321, 323, 335
Knuttel (Jan) 48
Kröjer (Maxim) 138
Kuypers (Julien) 40, 41
Ladeuze (Paulin) 213
Laermans (Eugeen) 100
Lambrechts (Frans) 71
Lampo (Hubert) 49, 201
Laurencin (Marie) 232
Le Corbusier (Charles Edouard) 91, 92
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Lecoutere (Carolus) 25
Leemans (Oskar) 219
Leemans (Victor) 166
Lefèvre (Theo) 161
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Lemonnier (Camille) 99
Léonard (Jos) 36
Leopold III 213, 220, 339
Leroy (Ludovicus) 324
Leplae (Charles) 104
Leroux (Eugène) 323
Le Sidaner (Henri) 101
Leurs (Stan) 42
Leysen (Bert) 141
Lhote (André) 103
Liebrecht (Marc) 83
Lissens (René F.) 28
Longfellow (Henry) 28
Lousse (Emile) 214
Loveling (Virginie) 41, 49
Luykx (Theo) 334
Mac Leod (Julius) 37
Maes (Jacques) 117
Magerman (Adriaan) 294
Magritte (René) 294
Major (Louis) 173, 233
Malfait (Hubert) 96-122
Malfait (Oktaaf) 98
Marck (Hendrik) 254, 255
Marlier (Georges) 105, 112
Martens (Gaston) 41, 90, 91
Marx (Karl) 160, 162, 171
Masereel (Frans) 41
Masson (Fulgence) 337
Matisse (Henri) 106
Matthijs (Marcel) 41, 138
Melis (Willem) 165
Mellaerts (Jan Ferdinand) 333
Mercator (Gerard) 51
Mercier (Désiré Joseph) 213
Meyland (Frank) 294
Michelangelo 156
Michiels (Ivo) 49
Milhaud (Darius) 80
Minne (Georges) 96, 101, 103, 231
Minne (Richard) 49, 97, 122, 126
Moens (Wies) 36, 37, 40, 132, 135
Molière 91, 166
Monet (Claude) 101
Morrison (Stanley) 51
Moyersoen (Ludovic) 155, 156
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Mozart (Wolfgang Amadeus) 55, 92, 94
Mussche (Achilles) 41, 49
Mussolini (Benito) 214
Naessens (Maurits) 163
Nellens (Gustave) 294
Nijhoff (Martinus) 43
Nixon (Richard) 293
Noelmans (Pieter Paulus) 324
Noordling 39
Onclin (Willy) 290
Paesmans (Benedict) 291
Pardon (Clement) 156, 182
Paredis (Joannes A.) 320, 335
Paulus VI 304
Pauwels (Henri) 233
Pearse (Padraic) 313, 314
Peeters (Constant H.) 40
Peeters (Jozef) 36
Peers (Willy) 187
Peire (Luc) 91
Peiser (Kurt) 157, 182
Permeke (Constant) 70, 96, 106, 107, 108, 109, 111, 117, 121, 231, 294
Perquy (Jules) 165, 291
Persyn (Jules) 19
Picard (Leo) 34
Pierlot (Hubert) 262
Pirandello (Luigi) 89
Pirenne (Henri) 13
Pius XI 161, 334
Pius XII 335
Plautus 166
Plisnier (Charles) 135, 265
Poels (Henricus A.) 328
Pottier (Antoine) 324
Poulain (Simon) 87
Poulenc (Francis) 61, 80, 92
Poullet (Prosper) 337
Prax (Valentin) 104
Prokofjef (Sergej) 61, 85, 86, 93, 114
Proudhon (Pierre) 162
Racine (Jean) 148
Raiffeisen (Friedrich Wilhelm) 333
Ravel (Maurice) 94
Rawoc 289
Renard (André) 233
Renesse (Théodore de) 331
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Rens (Jef) 163
Richardson (Samuel) 46
Rijckmans (Pierre) 338
Rimbaud (Arthur) 58
Ripert (Georges) 256
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Rodenbach (Albrecht) 11, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 133
Roelandts (Alfons) 175, 176
Roelants (Maurits) 49, 218, 277
Roggen (Frans) 89
Roland Holst-Van der Schalk (Henriëtte) 22, 166, 167
Rolin (Henri) 166, 172, 183, 337
Rommens (Leo) 173
Roppe (Louis) 124
Rubbens (Edmond) 337
Rubens (André) 320, 326
Rubens (Pieter Paul) 159
Rutten (Georges A.) 14
Rutten (Martinus-Hubertus) 324, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 334, 335, 336,
337
Ruys (Manu) 301
Ruysdael (Jacob van) 231
Ruyslinck (Ward) 49
Salsmans (Jozef) 17
Sanderus (Antonius) 231
Sap (Gustaaf) 219, 260, 278
Sarteel (Fons) 115
Schaeffer (Pierre) 66
Scharpé (Lodewijk) 17, 25
Schepens (Jan) 224
Schlepner (B.S.) 250
Schmoll (A.) 73
Schönberg (Arnold) 63, 73, 78, 79
Schröder (Rudolf) 23
Schubert (Franz) 94
Schumann (Robert) 94
Segers (Jean-Pierre) 72
Segers (Paul W.) 219
Seneca 88, 165
Serrarens (Pieter Jozef) 297
Servaes (Albert) 96, 107
Shakespeare (William) 21, 29
Shelley (Percy Bysshe) 29
Sleen (Marc) 218, 222
Smits (Jacob) 100
Snoek (Paul) 49
Sonneman (Emmy) 214
Soudan (Eugène) 182
Spaak (Paul-Henri) 25, 177, 178, 262
Spaas (Adriaan H.) 336
Spilliaert (Léon) 232
Spinoy (Antoon) 178
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Spitz (Jan) 291
Staels (Jozef) 218
Stobbaerts (Marcel) 117
Stockhausen (Karlheinz) 66
Stockmans (John) 254
Stravinsky (Igor) 79, 80, 83, 114
Struelens (René) 201
Streuvels (Stijn) 22, 49
Swift (Jonathan) 35
Teirlinck (Herman) 41, 89, 90, 126, 134, 294, 339
Ter Braak (Menno) 29
Theelen (Frans) 336
Theunis (Georges) 267
Theunissen (Karel) 322, 333, 335
Theys (Piet) 126
Thurber (James) 222
Tielemans (Frans) 180
Timmermans (Felix) 41, 49
Timmermans (Jean) 289
Tindemans (Leo) 207
Tinel (Frans) 71
Torres (Camillo) 284, 285
Toussaint van Boelaere (Fernand) 41
Troch (E.) 218
Tschoffen (Paul) 324
Tuor (Peter) 256
Twain (Mark) 126
Tytgat (Edgar) 104, 108
Valéry (Paul) 92
Valvekens (Jan) 260
Van Acker (Achiel) 220, 233
Van Aken (Piet) 49, 294
Van Beek (Nic) 294
Van Breda (Herman) 164
Van Breda (Hugo) 164
Van Buggenhout (Jaak) 340
Van Caeneghem (Jules) 336
Van Cauwelaert (Frans) 234, 260, 321, 322, 335, 338
Van Cauwelaert (Karel) 165
Vandekerckhove (Michiel) 296
Vandeloo (Jos) 49
Van den Abeele (Albijn) 96, 107, 108
Van den Berghe (Frits) 96, 107
Van den Oever (Karel) 41
Vandeputte (Robert) 213, 214, 248-283
Van der Essen (Leo) 213
Van der Meersch (Joseph) 211
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Vanderpoorten (Herman) 183
Vandervelde (Emile) 168, 172, 182
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Van der Ven (Jan) 39
Vandevelde (Roger) 200, 201
Van de Voorde (Urbain) 41, 111, 112, 117, 120, 121, 132
Van de Weghe (Luc) 218
Van de Woestijne (David) 65, 66
Van de Woestijne (Gustave) 96, 108
Van de Woestijne (Karel) 41, 49, 96
Van Deyck (Camille) 218
Van Dievoet (Emiel) 164, 178, 179, 256, 257, 258
Van Duinkerken (Anton) 29, 49
Van Dijck (Albert) 104, 116, 117
Van Eeckhoudt (August) 158
Van Elslande (Renaat) 296
Van Haecke (Lodewijk) 13, 130
Van Hecke (Paul-Gustave) 105, 112
Van Gestel (Constant) 165
Van Gijsegem (Paul) 71
Van Goethem (Fernand) 164, 172
Van Herreweghen (Hubert) 218, 294
Van Hoof (Alfons) 40
Van Hoogenbemt (Albert) 36, 138
Van Houtte (Jean) 224, 233, 236
Van Hove (Alfons) 164, 169, 254
Van Immerseel (Frans) 182
Van Istendael (August) 284-317
Van Langendonck (Prosper) 14
Van Lint (Louis) 117
Van Mierlo (Jozef) 17
Van Nijlen (Jan) 49
Van Ostaijen (Paul) 36, 37, 87
Van Overberghe (Cyriel) 337
Van Overstraeten (War) 117
Van Rijssele (Colijn) 48, 50
Van Roey (Ernest-Joseph) 332
Van Wijnendaele (Karel) 138, 140
Van Wilderode (Anton) 294
Van Zeeland (Paul) 215
Verbeeck (Louis) 224
Verbruggen (Paul) 41
Vercoullie (Jozef) 19
Verhaeren (Emile) 99
Verhees (Lode) 42
Verheyen (Jozef Emiel) 42
Verheyen (Renaat) 137
Vermeersch (Arthur) 329
Vermeylen (August) 19, 25, 37
Vermeylen (Piet) 177
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Verriest (Hugo) 13, 25, 30
Verriest (Lodewijk) 13
Verstraete (Theo) 101
Verwey (Albert) 34
Veuillot (Louis) 22
Viaene (Antoon) 21
Victor (René) 178, 258
Victoria (koningin) 199
Vinck (Frans) 173
Vinck (Jozef) 117
Vindevogel (Geo) 70
Vlerick (André) 216, 272
Vliebergh (Jan Emiel) 15, 321, 325, 333
Voltaire 160
Vonck (Frans) 126
Vondel (Joost van den) 322
Vos (Herman) 34, 37, 49
Vranckx (Alfons) 150-206
Vranckx (Edmond) 206
Vuylsteke (Julius) 28
Waffelaert (Gustave J.) 211
Wagner (Richard) 27, 88
Walgrave (Aloïs) 20, 23
Walravens (Jan) 41
Walschap (Gerard) 44, 49, 138
Wauters (Arthur) 161
Weber (Max) 167
Webern (Anton) 73, 79, 94
Werumeus Buning (Jan Frans) 150
Westerlinck (Albert) 124, 291
Wigny (Pierre) 155
Wijnants (Ernest) 231
Wille (Johan Georg) 22
Wodehouse (Pelham Grenville) 222
Wouters (Rik) 71, 115
Zadkine (Ossip) 109
Zorn (Anders Leonard) 103
Zijlstra (Jelle) 273
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[Foto's]

FRANK BAUR
Ik heb getracht de betekenis van Rodenbach als eventueel radicaal vernieuwer van de literatuur in
Vlaanderen in beeld te brengen
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FRANK BAUR
Kritiek is het lot van hem die aan de weg timmert
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355

EUGEEN DE BOCK
Ik heb me vrij vroeg voor het schoolboek ingespannen
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LOUIS DE MEESTER
De hoofdzaak blijft toch eerlijk te zijn met zichzelf

LOUIS DE MEESTER
Mijn taak is de muziek
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LOUIS DE MEESTER
De componist moet schrijven zoals hij is en moet niet denken aan het publiek
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HUBERT MALFAIT
Voor mij mag een schilder doen wat hij wil, maar het moet goed zijn

HUBERT MALFAIT
Tekenen is voor een schilder een nodige oefening
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HUBERT MALFAIT
Bij mij is alles constructie: de figuur domineert het landschap maar het geheel moet geharmonieerd
worden
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POL JACQUEMYNS
In de duivensport speelt ge dezelfde rol als de trainer die een sportman oefent
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POL JACQUEMYNS
Gezonde sport is feitelijk sport die beoefend wordt door mensen die het niet doen voor het geld

POL JACQUEMYNS
Televisie is volgens mij in de eerste plaats contact hebben met de kijker
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ALFONS VRANCKX
Iedereen heeft in het maatschappelijk leven de rol te vervullen waartoe hij in staat is
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ALFONS VRANCKX
Eerbied voor de menselijke persoonlijkheid is een van mijn motieven

ALFONS VRANCKX
Het is mijn taak te proberen het leven van iedereen beter en draaglijker te maken.
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RIDDER JAN DE SPOT
Ik heb altijd veel interesse gehad voor humor

RIDDER JAN DE SPOT
Een bankier moet kleurloos zijn
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ROBERT VANDEPUTTE
Ik heb het als een mooie levenstaak beschouwd te kunnen werken voor de economische bevordering
van mijn volk

ROBERT VANDEPUTTE
Ik heb mij in de financiële wereld altijd laten gelden als Vlaming
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AUGUST VANISTENDAEL
Voor een gelovige is de geloofsovertuiging de diepste aanleiding tot engagement

AUGUST VANISTENDAEL
Ontwikkelingswerk is de zaak van het hele volk
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Mgr. P.J. BROEKX
Mijn grote ambitie voor Limburg is geweest: de mensen een eigen woning te bezorgen
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Mgr. P.J. BROEKX
Limburg heeft zijn best gedaan in 't verleden, Limburg zal zijn man staan in de toekomst

Mgr. P.J. BROEKX
Men zegt veel kwaad van de politici omdat men niet weet wat ze als werk verzetten
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