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Aftitelen
De aftiteling van dit achttiende, tevens laatste deel in de reeks Ten huize van, gebeurt
met wat men pleegt te noemen ‘gemengde gevoelens’.
Vreugde en dankbaarheid overwegen daarbij. Hoe kan het ook anders. Van de 222
T.V.-gesprekken die ooit door Joos Florquin voor de B.R.T. werden gemaakt, zijn
er nu goed 175 in druk verschenen: 18 goed gestoffeerde boekdelen, een tableau
waar ieder auteur terecht trots op kan gaan.
Deze boekenplank vol is er uiteraard slechts kunnen komen dank zij het
Davidsfonds, de uitgever die alle 18 boeken met grote zorg een plaats in zijn
prestigieuze Keurreeks heeft geboden. En vooral ook dank zij de uitgebreide en
trouwe kring van lezers, die de informatieve waarde en het ‘document
humain’-karakter van Florquins interviews steeds weer duidelijk hebben onderkend
en ook gewaardeerd.
Een tikkeltje weemoed is er vanzelfsprekend ook bij, niet alleen terwille van het
afscheid maar ook wegens het besef dat er uit de serie ongepubliceerde gesprekken
best nog een interessant boek te distilleren is, o.m. met als centraal thema Het Vlaamse
Volkstoneel. Een en ander moge blijken uit de achterin opgenomen volledige lijst.
Wie weet doet zich ooit nog eens een gunstige gelegenheid voor.
Zoals voor elk vorig boek hebben ook nu weer de meeste geïnterviewden hun tekst
persoonlijk nagelezen en voorzien van menige waardevolle correctie en aanvulling.
Wij zijn hen daarvoor erkentelijk. Onze welgemeende dank gaat voorts uit naar
Renaat Rombouts, directeur van Promofilm en goede vriend, die jarenlang alle
filmtechnische en vele andere praktische problemen met een glimlach voor zijn
rekening heeft genomen. Bijzonder dankbaar zijn we tenslotte mevrouw Florquin.
Zij heeft zich immers niet alleen de keuze van de in dit boek opgenomen gesprekken
aangetrokken, maar is ook bij het persklaar maken van de kopij in hoge mate
behulpzaam geweest.
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Joos Florquin beschreef zijn geesteskind Ten huize van ooit eens als ‘dit voorwerp
van aanhoudende zorg, wrevel en vreugde’. Vooral die vreugde toch was meestal
zeer intens, bij Joos Florquin zelf én bij allen die in zijn spoor dat boeiende avontuur
‘ten huize van’ mee hebben mogen beleven.
Annie van Avermaet
Fons Fraeters
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Hendrik Brugmans
Sint-Jacobstraat 41, 8000 Brugge*
Meneer de Rector, wij zijn hier in het Europa-college en u bent daar rector van.
Betekent dat dat er hier in Brugge een universiteit bestaat?
Nee, die is er hier niet: het is een ‘college’ in de Engelse opvatting van het woord:
een kleine groep postuniversitairen van alle landen woont hier samen, eet hier samen,
leeft onder hetzelfde dak. Dit is ons woonhuis hier. Daarnaast hebben wij nog een
gebouw op de Dijver, waar de collegezalen zijn en de bibliotheek.
Men mag het toch hoger onderwijs noemen?
Ik zou beter zeggen: postuniversitair studiecentrum. Na het einde van hun studie aan
een universiteit, komen de studenten hier om een speciale opleiding te krijgen voor
carrières, die te maken hebben met internationale en speciaal Europese pro-

*

Hendrik Brugmans woont nu Langestraat 167, 8000 Brugge.
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blemen als daar zijn: de diplomatie, de administratie, het onderwijs en natuurlijk de
Europese instellingen. Ik geloof b.v. dat niet één instelling van hoger onderwijs
zoveel oud-studenten heeft in de administratie van de Gemeenschap als het
Europacollege.
Er wordt hier dus toch gedoceerd. Welke vakken?
Zeker wordt er hier gedoceerd. Zeven vakken: vier met blijvende gegevens: Europese
cultuur, geografie, geschiedenis, sociologie, en een andere groep van drie die eerder
de praktische problemen van vandaag tot onderwerp hebben: recht, economie,
politieke wetenschap. Elke student moet een vak uit de ene reeks kiezen en een uit
de andere. Wij willen vermijden louter technici te vormen en daarom moet elke
student óók een vak kiezen buiten zijn specialiteit.
Daarnaast zijn er nog de ‘algemene Europese studiën’, die in het begin van het
jaar op het programma staan en die een aantal basisbegrippen van de contemporaine
geschiedenis belichten: un rappel des faits. Wat was Jalta, het Volksfront, München,
Locarno, Rapallo, enz.? Namen die men soms kent of niet, maar waarvan de inhoud
of de betekenis niet meer klaar is. Zeker niet voor vele jongere mensen.
Het is dus een opfrissen van de geschiedenis van de Europese idee en haar
verwezenlijking, en ook een analyse van bestaande internationale en Europese
instellingen. Deze colleges zijn natuurlijk verplicht voor iedereen.
Hoeveel uren college hebben de studenten dan wel?
Zes per week, theoretisch dan. Maar daarnaast moeten zij eigen seminariewerk
voorbereiden, discussieavonden bijwonen over ‘current affairs’ - we hebben zopas
weer één gewijd aan het Algerijnse probleem: het is al jaren dat ik denk dat het de
laatste keer zal zijn. Dit is een soort werk dat ik bijzonder belangrijk

Joos Florquin, Ten huize van... 18

11
vind: de jonge mensen hier moeten zich in het gezelschap van ± 15 nationaliteiten
uitspreken over een probleem, om te komen tot meer objectiviteit en om te weten
waar het om gaat. Dat gebeurt soms wel emotioneel misschien, maar belangrijk is
dat ze de zaak doorgronden. Deze discussies worden door de studenten zelf ingeleid.
Daarnaast is er ook nog wat wij noemen ‘témoins de notre temps’. Vooraanstaande
figuren uit het Europees openbaar leven, die iets te zeggen hebben over hun werk,
komen daarover vertrouwelijk praten met de studenten.
Het zijn dus geen colleges als zodanig maar eerder gezellige gesprekken die soms
wel tot een fel debat kunnen uitgroeien. Een vertrouwde gast is b.v. professor Coppé.
Onlangs behandelde hij nog de vraag: heeft de supranationaliteit van de Kolen- en
Staalgemeenschap gewerkt of niet? Andere prominenten die in dit verband hier
komen, zijn Hallstein, Figueres, dan is het weer een Labour-parlementslid.
En dat is het volledige programma.
Nee. Daarnaast zijn er nog de studiereizen, die een politiek, economisch of geografisch
karakter kunnen hebben. Elk jaar gaan we in het begin van het derde trimester naar
Berlijn en ook dit jaar zullen we het doen. Het is een enige mogelijkheid om een
visueel en direct menselijk contact te hebben met de communistische wereld en na
te gaan hoe zo een gedeelde stad er uitziet. Berlijn is feitelijk ook een ‘témoin de
notre temps’. Een economische reis hebben we dit jaar met Allerheiligen gedaan:
een bezoek aan een aantal Europese staalfabrieken en kolenmijnen. We bezochten
de hoogovens te Luik, het bruinkolengebied in Aken, waar over een enorme
oppervlakte ligniet wordt gewonnen. Het is merkwaardig te zien hoe zo een ‘open
air’-mijn er uitziet en hoe zeven man zo een enorm gebied kunnen ontginnen, doordat
alles zo perfect gemechaniseerd is.
Verder waren we nog te Heerlen in het Nederlands steenkolengebied en op de
terugweg in de Borinage, waar we het pro-
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bleem van de readaptatie van het oudste steenkolengebied in Europa konden
bestuderen. En eindelijk staat er dan nog een geografische reis op het programma:
dat wordt een studie van de ruimtelijke ordening in het Rhônedal vanaf Lyon. En
natuurlijk vergeten we op reis de cultuur niet: als we in Aken zijn, gaan we natuurlijk
de kathedraal bekijken en de troon van Karel de Grote.
Dat is een programma om van te watertanden!
Wij vinden het ook prachtig. Wij leggen er heel ons hart in en doen het met
enthousiasme, jaar in, jaar uit!
En van waar komen uw studenten?
Uit heel Europa en zelfs uit Amerika. Het zijn vooral juristen en economen, maar
toch ook filologen en sociologen. Ze komen gemiddeld uit vijftien landen en de
meerderheid komt met een beurs, al zijn er ook die het op eigen kosten doen. Ze
blijven hier een jaar, van oktober tot juli.
En zijn er vaste professoren?
Voor de zes vakken, ja, voor een vak een, soms ook twee. Er is er b.v. één voor
vergelijkend recht en één voor Europees recht. Zij blijven gehecht aan hun universiteit.
Belgische professoren komen elke week, buitenlanders verblijven hier langere
perioden. Elke professor heeft maar een derde van de studenten, zodat het onderwijs
bijna van man tot man is. Naast deze professoren konden wij een permanente staf
vormen van assistenten, die gekozen werden uit het eigen studentencorps. Die blijven
gewoonlijk één of twee jaar hier, met het grote voordeel dat een student in de
economie b.v., ook bij afwezigheid van de docerende professor, leiding kan vragen
en inlichtingen, voorlichting en bibliografie kan bekomen.
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Het lijkt mij bijna het ideale systeem. Wie heeft het Europa-college opgericht?
De stoot werd gegeven door de Culturele Commissie van de Europese Beweging,
onder de impuls van Salvador de Madariaga enerzijds en onder de stuwing anderzijds
van een plaatselijk Brugs comité, waar een dokter voorzitter en een pater capucijn
secretaris van was. Dat zijn de vader en de moeder. Daarbij is dan gekomen de
materiële steun van de Belgische regering die het grootste deel van ons budget
verzekert.
Vanzelfsprekend krijgen we ook subsidies van andere landen en van de Kolenen Staalgemeenschap.
Waarom werd Brugge feitelijk uitgekozen?
Bewust omdat er hier geen universiteit was en we dus niet gebonden konden worden
aan een nationale instelling. Het was onze bedoeling van in den beginne supranationaal
te zijn en volledig autonoom.
Een sterk argument was ook het historisch verleden van Brugge en de buitengewoon
gunstige ligging van de stad in West-Europa. Brugge is praktisch even ver verwijderd
van Bonn, Parijs, Amsterdam, Luxemburg en Londen, en de stad ligt maar op een
uur afstand van Brussel. De praktijk heeft uitgewezen dat dit een enorm voordeel is:
de studies hier zijn vooral gericht op de integratie; welnu, de studenten kunnen 's
middags even naar Brussel gaan om met de bevoegde functionarissen hun problemen
te gaan bespreken.
Natuurlijk heeft de keuze van Brugge ook problemen meegebracht: wij moesten
o.m. een bibliotheek opbouwen, vertrekkende van niets. Op dit ogenblik is ze onder
de gespecialiseerde bibliotheken in Europa een van de volledigste.
Die is niet hier in huis.
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Nee, in het complex op de Dijver. De stad gaat daar voor ons een nieuwe bibliotheek
bouwen. Ik moet trouwens zeggen dat wij zeer ernstige steun krijgen van de stad:
zij heeft ons zowel de gebouwen op de Dijver als dit huis hier ter beschikking gesteld.
En u zelf woont ook hier.
Ik heb hier deze werkkamer plus een bad- en een slaapkamer. Dat is mijn woning in
Europa.
Bedoelt u dat dit uw vast tehuis is?
Dat is het ook. Ik ben hier heel het jaar door.
En verblijft u, die Nederlander bent, graag te Brugge?
Ja zeker, maar ik woon meer in het college dan in de stad. Ik ben veel van de stad
gaan houden maar toch is mijn contact met de stad beperkt. Het werk hier vraagt al
mijn tijd en het gebeurt niet in een specifiek Brugs klimaat maar in een internationaal.
Hoelang bestaat het Europa-college al en welke zijn de praktische resultaten ervan?
We zijn in het 12de academiejaar. De praktische resultaten? Allereerst heel wat
publikaties. Bij het tienjarig bestaan van het Europa-college gaven wij het boek uit:
Science humaine et intégration européenne. Verder publiceren wij geregeld de reeks
European Aspects - Aspects européens.
Maar het belangrijkste resultaat is toch wel dat de overgrote meerderheid van onze
oud-studenten op min of meer belangrijke plaatsen staan in Europa en dat wij met
hen contact houden, zodat wij weten wat zij doen.
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Zij zijn dus om zo te zeggen in de verschillende landen de promotors van de Europese
gedachte.
Ik zou me daar toch voorzichtig uitdrukken. Wij vormen hier geen militanten,
propagandisten. Deze generatie staat trouwens terughoudend tegenover al wat lijkt
op slogans en al wat naar propaganda riekt. Wij zijn een opleidingsinstituut voor
mensen die hun gewone werk doen in het perspectief van Europa. Heel de Europese
Beweging is niet langer meer grote vergaderingen houden met enthousiaste
toespraken: we zijn nu in de periode van de praktische verwezenlijking en daar willen
onze studenten aan meedoen.
De industrie en de landbouw in Europa maken zich gereed voor de integratie. Het
is van het hoogste nut dat daar mensen zijn die de zaken kennen, die zeggen dat die
integratie moet kunnen gebeuren, dat het een historisch gebod is en dat er dus een
vorm voor gevonden moet worden. Op die taak zijn onze studenten voorbereid.
U werd op 27 januari 1950 door de uitvoerende Raad van de Europese Beweging
tot rector benoemd. Hoe kwam men er toe u te vragen?
Ik ben van bij het begin betrokken geweest bij de Europese Beweging. Onmiddellijk
na de bevrijding geloofde ik als zovelen dat een nationale vernieuwing mogelijk was.
Al gauw moest ik vaststellen dat die geen kans had, dat we met dwingende
noodzakelijkheid naar een nationale restauratie gingen, dat heel het bestel moest
worden als voor de oorlog. Doch dààrvoor hadden wij in het verzet niet gestreden!
Na die ontgoocheling in de jaren 1945-46 ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen
dat er maar één manier was om eruit te raken: een nieuw politiek en economisch
kader, met nieuwe problemen en nieuwe mogelijkheden... en dat kader was: Verenigd
Europa. Van in 1946 ben ik dan actief geworden in de Europese Beweging en is het
plan voor
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een Europa-college bij mij opgekomen, waarschijnlijk omdat dit een synthese is van
alles waarvoor ik mij in mijn leven heb geïnteresseerd.
Zodat we het over uw leven ook moeten hebben, als dat mag. Maar zo dadelijk dan.
Laten we nog even bij Europa blijven. U was medestichter zowel van de Europese
Unie der Federalisten als van de Europese Beweging. Dat waren verschillende
organisaties.
Ja, maar dat is nu weer voorbijgestreefd zodat in Nederland bijvoorbeeld deze twee
verenigingen samengesmolten zijn. Toen wij begonnen, zei men ons dat wij
illusionisten waren: toen moesten wij trachten de idee als zodanig te doen aanvaarden.
Maar nu zijn we veel verder: nu gebeurt het, en nu vraagt men zich af: hoe komen
wij tot de Verenigde Staten van Europa en hoe zoiets moet werken. De Europese
Beweging was eerst een mooi maar vaag idee. Federalisme echter is een concrete
politieke vorm. Wij zijn nu volop in het tijdperk van de concrete uitvoering en wij
zien dat wij vooruitgaan. Vooral de Gemeenschappen zijn de grote hefboom van de
eenwording, en een grote stap vooruit hebben wij gemaakt toen, op 10 januari, de
tweede fase van de economische eenwording is begonnen. Dat heeft wel een debat
gevraagd van 200 uur - het ging vooral over de landbouwpolitiek - maar er komt nu
toch een Europese landbouwpolitiek. Als men dus spreekt over ‘Europese Beweging’,
dan is dat een overkoepelende naam voor alles wat zich op het gebied van de Europese
eenwording beweegt. Federalisme daarentegen is veel reëler en onderstelt
supranationale lichamen.
Als u over een federaal Europa spreekt, is Amerika dan het voorbeeld?
O nee, wij hebben hier in Europa een veel beter en ouder voorbeeld: Zwitserland,
een bondsstaat met de kantons als deelstaten.
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Het probleem is nu ook in België actueel.
Ja, maar veel moeilijker en waarschijnlijk een uniek geval in de wereld: een
eenheidsstaat die een federatie zou worden. Dat is een heel apart probleem, waar
veel beschouwingen en elementen bij te pas komen. Ik durf mij daar met een paar
woorden niet van afmaken.
Of het wordt een lange discussie en vandaag bent u het die op het voorplan moet
staan. Uw Europese overtuiging heeft u ook tot heel wat boeken geïnspireerd, zo in
het Nederlands als in het Frans. Er is daar vooreerst: ‘Schets van een Europese
samenleving’. Wat is het thema daarvan?
Ik sta daar op het standpunt dat de eenwording van Europa niet alleen politiek en
economisch moet zijn. Het komt er niet alleen op aan een Europese bondsstaat te
vestigen, maar ook een Europese maatschappij: er moet dus een overgang gebeuren
van een nationale samenleving naar een supranationale, met eigen structuur en eigen
gezicht. Dat boek nu, dat in 1950 verscheen, is een poging om aan te geven op welke
manier en door welke principes geïnspireerd, men een Europese samenleving kan
bouwen.
Er is dan ‘Panorama de la pensée fédéraliste’. Krijgen we daar ook de synthese van?
Dat gaat uit van de overweging dat de politieke eenwording van Europa ons dwingt
te komen tot een nieuwe staatspolitieke conceptie, die van het federalisme. Dit is dus
een andere ‘conceptie dan het jacobinisme met zijn één en onverdeelbare republiek’,
maar die van het pluralisme. Men is niet burger van één gemeenschap maar van
meerdere. De Europese integratie zal een krachtige impuls meebrengen voor het
gemeentelijk en provinciaal leven.
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Een land kan nu al niet meer centraal bestuurd worden en het wordt duidelijk dat de
gemeenten en de provincies een grotere vrijheid en autonomie moeten krijgen. Indien
dat waar is voor de nationale landen, dan geldt dit zeker voor Europa.
Wij hebben nodig: een gemeenschappelijke economie, wereldpolitiek, verdediging
en een gemeenschappelijke waarborg voor democratische grondrechten.
Wat bedoelt u wanneer u zegt: we moeten lid zijn van meerdere gemeenschappen?
Kunt u dat concreet illustreren?
Men heeft op dit ogenblik opgericht de gemeenschap van de vier Ardennen, om van
dit gebied een groot recreatiegebied te maken voor de aanpalende gebieden. Deze
Belgische, Franse, Luxemburgse en Duitse Ardennen vormen dus een nieuwe
gemeenschap, niet een staat, niet Europa rondom een centrale regering maar een
nieuwe doelgemeenschap waar een eigen autonoom stuk leven vorm krijgt. De
bewoner van deze streek is dus respectievelijk Belg, Luxemburger, Duitser of
Fransman, maar daarnaast is hij óók Ardennees, ook Europeaan en burger van de
Atlantische Gemeenschap in wording! Wat mezelf betreft: ik ben Nederlander,
Beneluxer, Europeaan en Atlantiër, maar ook Amsterdammer en niet weinig!
Dat is tenminste duidelijk!
In mijn boek nu heb ik geprobeerd de geestelijke en filosofische wortels van dat
denken op te sporen en mijn conclusie is, dat de wortel van onze vrijheid véél dieper
ligt dan 1789, het jaar van de Franse revolutie; hij gaat terug tot de middeleeuwen,
tot de Brabantse Blijde Inkomsten en verder nog tot Breydel en De Coninck. Dat is
allemaal veel belangrijker dan 1789 en ik ben er niet eens van overtuigd dat 1789
zulk een zegen geweest is voor de vrijheid.
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Dat zal in alle oren niet even aangenaam klinken! Een ander boek is ‘Crisis en
roeping van het Westen’.
Dat bestrijkt een heel ander terrein. Het is een poging om in 500 bladzijden een
cultuurgeschiedenis te geven van Europa sinds het einde van de 17de eeuw. Ik ga
uit van 1680: de twee polen van de Europese geschiedenis zijn voor mij: enerzijds
de herroeping van het Edict van Nantes, dus de triomf van het absolutisme, en
anderzijds de roemrijke omwenteling in Engeland, die de consolidatie is van liberale
parlementaire levensvormen: dus op weg naar meer vrijheid. Mijn preoccupatie in
het hele boek is nu deze. Wij hebben achter ons eeuwen van emancipatie: emancipatie
van de vrouw, van de wetenschap, van de arbeidersklasse. Maar langzamerhand
voeren al de emancipaties tot een soort desintegratie, omdat de krachten van
re-integratie te zwak zijn. Onze cultuur dreigt een cultuur te worden zonder inhoud,
zonder vaste waarde, zonder iets waaraan zich vast te houden. Ik heb dat op de
titelpagina geprobeerd te illustreren met een tekening van Goya. Je ziet daar een
geleerde, omgeven met boeken, die in slaap gevallen is en door monsters wordt
omgeven. Daaronder staat als tekst: de droom van de rede brengt monsters voort.
De Aufklärung leidt niet tot een soort paradijselijke toestand, waar de mens dit en
dat niet meer gelooft en blij elke nieuwe dag tegemoet gaat. Dat is niet waar. Een
wereld zonder geloof loopt uit op Kafka.
U kent blijkbaar een grote waarde toe aan het geloof.
Ja, en dat boek speelt een belangrijke rol in mijn leven. Toen ik eraan werkte, was
ik nog protestant: door dat boek ben ik gaan inzien dat ik het christendom serieuzer
moet opnemen en met al zijn consequenties in mezelf waar moest maken. Dat heeft
als gevolg gehad dat ik naar het katholicisme ben overgegaan.
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Dat is inderdaad een merkwaardige inwerking van een werk op een leven. Maar ik
ben nog niet aan het einde van mijn lijstje. U bent ook bezig met een ‘Introduction
à une Histoire Européenne’ waarvan twee delen reeds verschenen: ‘Les origines de
la Civilisation européenne’ en ‘L'Europe prend le large’.
Door mijn werk hier ben ik mij de vraag gaan stellen: wat is dat nou ‘Europa
definiëren’? Waar begint Europa en waar houdt het op? Dit boek is dan een poging
om de gemeenschappelijke geschiedenis van de Europeanen te karakteriseren. Europa
is niet een door de geografie gegeven entiteit, maar een cultuurkring geïnspireerd
door een groot aantal erfgoederen: Griekenland, Rome, Jeruzalem en de barbaarse
primitieve vrijheden. Dat zijn werkelijk de vier grondbodems van de Europese cultuur.
Dan hebben de Europeanen, toegerust en geïnspireerd door deze erfgoederen,
gemeenschappelijke ervaringen doorgemaakt. Europa houdt dan voor mij niet op bij
de Oeral, ik vind die bepaling zonder enige betekenis. Europa is voor mij een
cultuurkring waar woorden als Völkerwanderung, kruistochten, reformatie, verlichting
e.d. een zin hebben. Dat hebben wij gemeenschappelijk doorleefd. Hoe we dat beleefd
hebben, dat is mijn boek!
En dat worden hoeveel delen?
Oorspronkelijk drie, waarschijnlijk vier. Ik ben nu aan het derde bezig. Dat behandelt
de godsdienstoorlogen, het absolutisme, de Aufklärung, de revolutie van 1848, zowel
in Warschau als in Madrid. Voor een Aziaat is dat allemaal iets geheel vreemds. Wel,
daar vind ik Europa, daar is Europa iets.
Behandelt u daarin ook de politieke geschiedenis als zodanig?
Niet zozeer de gebeurtenissen als de verschijnselen. Ik beschrijf niet de oorlogen
van Lodewijk XIV maar aan de hand van het
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verschijnsel Lodewijk XIV beschrijf ik het absolutisme en het nationalisme.
Is die interesse voor Europa een gevolg geweest van uw politieke activiteit? Vóór
de oorlog was u parlementslid in Nederland, lid van de Tweede Kamer. Wat heeft u
eigenlijk tot de politiek gebracht?
Parijs! Ik heb een gedeelte van mijn studententijd in Parijs doorgebracht en daar ben
ik sociaal-democraat geworden, wat u hier dus socialist noemt. Dat was toen een
hele gebeurtenis en mijn conservatieve familie vond dat een schandaal. Maar ik ben
het tot vandaag gebleven hoewel ik op veel punten geëvolueerd ben.
Een overtuiging is nog geen actieve politiek.
Wel, dat is zeer toevallig gebeurd. Ik was mij in de jaren '30 met
arbeidersontwikkeling gaan bezighouden en dat boeide mij sterk, méér dan de politieke
agitatie of de parlementaire politiek, waar ik niet voor geschikt ben.
Als voorzitter van de Arbeidersontwikkeling stond ik op de lijst van de S.D.A.P.,
maar op een onverkiesbare plaats. Toen stierf echter de lijstaanvoerder zo ineens en
plotseling ben ik de Kamer ingerold. Dat was in februari 1939, dus bij het scheiden
van de markt want enkele maanden later was het oorlog. Ik ben er evenwel lang
genoeg in geweest om te begrijpen dat daar mijn lijn niet lag.
Wat hebt u dan onder de oorlog gedaan?
Voor een tijdje weer in het onderwijs. In mei 1942 werd ik evenwel door de Duitsers
als gijzelaar gearresteerd en in St.-Michielsgestel ondergebracht tot eind april 1944.
Ik heb daar heel wat mensen leren kennen en het gebeurt nu nog vaak dat ik, als ik
over iemand hoor spreken, zeg: Maar ik ken hem! Ik heb met die man gezeten!

Joos Florquin, Ten huize van... 18

22
Eigenlijk een curieuze term om over zijn bekendheid met iemand te getuigen. Wie
zaten daar nog met u?
Professor Geyl en Anton van Duinkerken om twee bekenden uit dit programma te
vernoemen. Verder de huidige minister-president De Quay.
Wat had u gedaan dat de Duitsers u aanhielden?
Niets speciaals. Het was zo een methode van de Duitsers in die tijd, mensen waartegen
ze niets konden bewijzen maar waarvan ze wisten dat ze gevaarlijk dachten, als
gijzelaars in te rekenen. Dan waren ze meteen uit de maatschappij en konden ze geen
kwaad meer doen. En feitelijk hadden ze gelijk. Maar toen ik dan uit St.-Michielsgestel
vrijkwam, ben ik me inderdaad actief gaan bezighouden met illegaal werk in de groep
‘Je Maintiendrai’. Het is in opdracht van deze groep dat ik in maart 1945 doorheen
de vijandelijke linies naar het bevrijde zuiden ben gegaan om contacten te leggen
met de Nederlandse regering. Dat is nu precies geen prettige reis geweest. Het was
maar op twee dagen van de maand mogelijk, bij nieuwe maan, door die linies te
komen. Het moest stikdonker zijn en dan is het oversteken van een rivier geen prettige
sensatie, wegens de risico's die er nog aan verbonden waren. Trouwens, die maanden
van september 1944 tot mei '45 zijn een verschrikkelijke tijd geweest en wie dat niet
heeft gezien en beleefd, kan zich niet voorstellen wat dat was. Wij waren volledig
uitgeput en hadden honger-oedeem: dikke enkels en polsen, permanent lichte
dysenterie. Het was een beroerde en avontuurlijke tijd waar een heleboel over te
vertellen zou zijn, maar dat is nu alweer geschiedenis geworden.
En na de oorlog bent u secretaris geworden van minister Schermerhorn.
Ik had die in St.-Michielsgestel goed leren kennen en de opdracht
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waarmee ik door de vijandelijke linies ging, was precies aan de koningin en de
regering Schermerhorn als minister-president voor te stellen, wat dan ook gebeurd
is.
Schermerhorn was de typische stem van het verzet in positieve zin, een man die
een nieuwe politiek voorstond en zou kunnen uitvoeren. Dat is niet kunnen gebeuren
omdat het onmogelijk is nieuwe wijn in oude zakken te doen. Wij dachten dat wat
vóór veertig bestond nooit meer kon terugkomen. Maar alles is geworden zoals vóór
40 en van vernieuwing in hoofd en leden is niets tot stand gebracht. Een politieke
hergroepering en het doorbreken van het zuilensysteem zijn niet gelukt.
Toch iets ervan. De Partij van de Arbeid.
Dat is dan ook het enige resultaat.
Maar wij hadden iets veel groters gehoopt en gewild, dan alleen maar een
uitbreiding van de socialistische partij. Toch is het wel een stuk doorbraak geweest.
U was en bent, geloof ik, lid van de Partij van de Arbeid. Stelt dat voor u als katholiek
geen problemen?
Ik ben inderdaad een katholiek socialist en lid van de katholieke werkgroep in de
Partij van de Arbeid. Ik kan daar als katholiek geen incompatibiliteit in zien. Ik erken
het goede recht van het bestaan van een katholieke partij maar vind het voor mij geen
verplichting daar lid van te zijn. Bij uw vraag hebt u waarschijnlijk aan het mandement
van de bisschoppen gedacht. Toen dat verscheen, was ik nog protestant en ik moet
zeggen dat dit mijn overgang naar het katholicisme merkelijk heeft vertraagd.
U was dan nog een der oprichters van de personalistische socialistische
volksbeweging. Wat beoogde die feitelijk?
Het was precies een organisatie die na de bevrijding poogde een
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grote linkse partij op te richten, met een programma waarvan de inspiratie
uitdrukkelijk niet marxistisch zou zijn maar personalistisch.
Met hetzelfde doel ongeveer ben ik algemeen commissaris geweest voor
Rijksvoorlichting. Het doel was een ruggesteun te zoeken in de publieke opinie voor
de regering-Schermerhorn. Daarvoor was een volksbeweging nodig met mensen van
uiteenlopende levensbeschouwing, maar die samen zouden kunnen werken aan een
gemeenschappelijk programma. We hebben echter moeten vaststellen dat een nationale
staat in de 2de helft van de 20ste eeuw niet vatbaar is voor vernieuwing. Ik heb dan
zelf in 1946, duidelijk ontgoocheld, afscheid genomen van de nationale politiek.
Wij kennen u als politicus en als Europees geleerde maar feitelijk bent u een filoloog.
Hoe komt het dat u Romaanse filologie hebt gestudeerd?
Uit liefde voor Frankrijk en voor de Franse literatuur. Als jongen van 15 ben ik te
Parijs een half jaar op school geweest. Ik was te jong voor de klas waarin ik zat en
mijn ouders waren zo verstandig het revolutionaire besluit te nemen mij naar Parijs
te sturen. Daar heb ik beslist Frans te gaan studeren.
U bent wel degelijk geboren Amsterdammer. U ziet er zo weinig Hollands uit.
Ik ben geboren en getogen Amsterdammer, en ik word gevaarlijk en kwaadaardig
als ik iemand hoor zeggen dat Den Haag de hoofdstad van Nederland zou zijn. En
wat die Hollandse stijfheid betreft, die hebben de Amsterdammers niet. Maar de
Hagenaars!...
En wij ijveren voor de eenmaking van Europa!
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Maar zeker! Die onderlinge karaktertrekken moeten daarom niet verdwijnen.
Integendeel zelfs, ze moeten blijven bestaan. Er mag geen assimilatie komen. Een
Leuvenaar moet een Brusselaar een hak kunnen zetten, en een Gentenaar mag op
een Bruggeling afgeven. Dat is nog zo leuk.
Uw middelbaar onderwijs deed u in Amsterdam.
Ja, en Latijn heb ik geleerd bij een uitgeweken activist Josué de Decker. Hij is mijn
eerste contact geweest met het Vlaamse land, een man voor wie ik steeds het grootste
respect heb gehad. Grieks heb ik gekregen van een hartstochtelijke, emotionele Fries.
Ik heb zelf ook nog een beetje Fries bloed, dus dat verbindt mij aan nóg een
gemeenschap. Ik zat in een bijzonder goeie klas. Wij hebben niet minder dan vier
Griekse tragedies gelezen en dat heeft mij voor mijn leven beïnvloed.
Uw proefschrift had als onderwerp: ‘ Georges de Porto-Riche, sa vie, son oeuvre ’.
Wie was hij?
Een toneelschrijver die in 1930 is overleden en het Théâtre d'Amour heeft nagelaten.
Hij is de eerste geweest die het probleem van de gedeelde maar ongelukkige liefde
op het toneel heeft gebracht. Hij heeft trouwens nooit een ander onderwerp dan de
liefde behandeld, ook in zijn privé-leven! Zijn belangrijkste stuk is Amoureuse.
Daarin heeft hij voor 't eerst een stel op toneel gebracht, twee mensen die van elkaar
houden en toch doodongelukkig zijn wegens incompatibilité d'humeur.
Het is dus het probleem van de man die zijn vrouw liefheeft, maar ook zijn werk.
Dat brengt een scheuring mee in zijn persoonlijkheid en bij zijn vrouw een jaloersheid
op zijn werk. Andere stukken van deze schrijver zijn Le passé en Le vieil homme.
Bent u na de universiteit onmiddellijk in de politiek gegaan?
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Nee, ik ben drie jaar leraar H.B.S. geweest. Ik ben eigenlijk een onderwijsman: ik
doceer graag en ga graag om met jonge mensen. Het is precies in de tijd dat ik
H.B.S.-leraar was te Terneuzen, dat ik contact heb gekregen met de arbeiders en in
een bootwerkersafdeling aan arbeidersontwikkeling ben gaan doen.
Dat was voor mij nieuw, want ik kwam uit een echt bourgeoismilieu, een
intellectuele conservatieve familie. Mijn vader was professor. Het is in die
arbeidersontwikkeling dat ik contact kreeg met mensen uit de partij en dat ‘
Amsterdam ’ mij ‘ontdekt’ heeft. Ik werd dan gevraagd voorzitter te worden van het
Landelijk Instituut voor Arbeidersontwikkeling.
Maar in 1947 werd u dan weer bijzonder hoogleraar in de moderne Franse literatuur
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Bent u dat nog?
Nee. Ik heb in het begin geprobeerd regelmatig naar Utrecht te reizen, maar ik heb
dat slechts twee jaar volgehouden. Dit is hier meer dan een full-time job.
Uw inaugurale rede te Utrecht had als titel: ‘La notion “peuple” chez Michelet et
Péguy’. Wat betekent dat?
Ik heb geprobeerd na te gaan in hoever bij deze twee mensen, die allebei uit het volk
voortkomen, het woord ‘peuple’ betekent: de gezonde oerbron van cultuur en
gemeenschapsleven, en in hoever ‘peuple’ een ‘nationale’ inhoud heeft.
U hebt verder ook nog heel wat geschreven in uw specialiteit. Een eerste boek is
‘Diderot’.
Dat was in het Nederlands. De uitgever wilde dat ik de redactie opnam van een
geschiedenis over de joden in Nederland.
Ik heb dat aangenomen en er verscheen ook een deel van, maar
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in ruil bood ik hem mijn Diderot aan, waaraan ik bezig was. En hij gaf hem uit.
Wat trok u aan in Diderot?
Zijn scherpe logica en zijn revolutionair denken. Hij is een van de meest revolutionaire
denkers van de 18de eeuw en ook een van de meest universele: romancier,
toneelschrijver, filosoof, kunstcriticus. In aansluiting daarop heb ik ook een klein
boek over zijn antipode Rousseau geschreven: Jean-Jacques Rousseau. De revolte
van het gemoed.
Rousseau is mijn bête noire.
Dat is sterk uitgedrukt. Waarom?
Vanwege zijn politieke theorieën. Hij is voor mij de grondlegger van het jacobinisme
en dus van het totalitarisme, de voorloper van nazi's en communisten. Er zijn natuurlijk
ook nog andere elementen bij hem, maar in zijn verderfelijke leer van de ‘volonté
générale’, die niet de ‘volonté van tous’ moet heten, ligt het hele totalitarisme.
Een ander boek weer is ‘Denis de Rougemont en het Franse personalisme’.
Tijdens de oorlog ben ik mij met de personalisten gaan bezighouden: Denis de
Rougemont, Maritain, Berdjajev. Ik heb vooral aandacht besteed aan de Franse en
Zwitserse wortels van de Rougemonts personalisme. Hij was een domineeszoon uit
Neuchâtel, die tijdens de crisis, samen met een aantal anderen, gewerkt heeft aan
een sociale en politieke leer, die zich zou stellen tegen het individualisme enerzijds
én het collectivisme anderzijds. Die noemt hij personalisme. Wat mij bij die studie
gefrappeerd heeft, is de demonstratie dat het individualisme met onontkoombare
logica naar het collectivisme leidt en niet de antipode ervan is.
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Het zou interessant zijn daar verder op in te gaan, maar wellicht zou het toch wat
zwaar worden voor deze ten huize van. En er zijn nog andere geschriften, o.a.
‘Zoekend Frankrijk’.
Dat is alleen een bundel literaire besprekingen, artikels samengebracht in een boek.
Is er bij al de prominenten die u bestudeerd hebt, iemand die u uw geestelijke vader
kunt noemen?
Geestelijke vader is te veel gezegd. Inzake politieke filosofie spreek ik me uit voor
het personalisme met als politieke consequentie het federalisme. Figuren die mij
zeker beïnvloed hebben, zijn Mounier en Proudhon. Belangrijk is ook dat ik door
het marxisme ben gegaan. Nu is men vóór of tegen het marxisme zonder Marx gelezen
te hebben, maar wij hebben hem indertijd grondig bestudeerd.
Mogen we nog even terug naar de zuivere literatuur: ‘Les Trésors littéraires de la
France’.
In dat boek heb ik geprobeerd de Franse literatuur te beschrijven en te illustreren
met teksten.
Een bloemlezing dus.
Histoire et anthologie, feitelijk iets dat tussen wal en schip is gevallen. Het is geen
schoolboek geworden maar werd voor het groot publiek geschreven.
Blijft u in uw specialiteit werken?
Jawel, maar ik zou het graag meer doen. De zaak is hier echter zo dat ik mij naar alle
kanten moet oriënteren. Ik heb nu weer een nieuw boek over het federalisme op
stapel. Ik behandel de theorie
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en een collega de praktijk. Daarin worden de verschillende vormen van federalisme
die bestaan, beschreven, tot en met Cyprus.
Onlangs heb ik dan weer een artikel kunnen publiceren over Baudelaire in Dietsche
Warande en Belfort. Indien ik de tijd had, zou ik graag de literaire geschiedenis
willen schrijven van de Dreyfuszaak. Dat is nu werkelijk eens een onderwerp dat
mij aantrekt: politiek en literatuur samen!
U hebt schijnbaar ook wel niet de minste moeilijkheid om u in het Frans of het
Nederlands uit te drukken.
Geen enkele. Daarbij komt dat ik mijn colleges hier gedeeltelijk in het Frans en het
Engels gaf. Ook dat gaat vlot.
In 1951 kreeg u de Keizer-Karelprijs in Aken. Wat betekent die prijs eigenlijk?
Het is een prijs die een particulier comité, onder het voorzitterschap van de
burgemeester van Aken, toekent aan iemand van wie men aanneemt dat hij iets
gedaan heeft voor de Europese zaak. Het is een mooie oorkonde met medaille en
ook nog een som geld die ik nuttig heb kunnen besteden om de bibliotheek hier in
de Duitse boeken te zetten. Ik heb in dat genootschap, zal ik zeggen, eminente
collega's waarvan ik me graag de minste noem: Churchill, Adenauer, De Gasperi,
Monnet, Schumann, Spaak.
La valeur n'attend pas le nombre des années. En nu pas heeft de Leuvense Universiteit
u een doctoraat honoris causa toegekend.
Ja, en het merkwaardige is dat het een eredoctoraat is in de politieke en sociale
wetenschappen, dus niet in mijn eigen faculteit. Dat zal ook wel samenhangen met
mijn Europese bemoeiingen en streven. Ook daar kan men zien dat Europa groeit!
Uitzending: 17 februari 1962.
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Michiel Vandekerckhove
Pres. Rooseveltplein 20, 8500 Kortrijk
Het Rooseveltplein in Kortrijk heette in vroeger dagen het Wapenplein.
We zijn vandaag te gast in nummer 20 op dit plein. Het huis werd gebouwd in
1939, tijdens de oorlog door een bombardement zwaar beschadigd en na de oorlog
voor meer dan de helft weer opgebouwd.
Heeft een voorzitter van de Rechtbank van Koophandel het druk?
Dat hangt af van het rechtsgebied en het aantal rechtsonderhorigen. Voor Kortrijk
is dat zeer groot omdat Zuid-Vlaanderen het meest dynamische gedeelte van
West-Vlaanderen is. Er zijn hier meer dan 400.000 rechtsonderhorigen en met heel
de financiële en economische activiteit erbij, hebben wij het hier inderdaad druk.
We zijn hier slechts met twee beroepsrechters en het ministerie moet nu inzien dat
er een derde nodig is. Want ik ben ook
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nog lid van de Arrondissementsrechtbank, die samengesteld is uit drie voorzitters:
die van de Rechtbank van Eerste Aanleg, van de Arbeidsrechtbank en van de
Rechtbank van Koophandel. Het is de taak van de Arrondissementsrechtbank alle
bevoegdheidsgeschillen te beslechten. Verder zijn er nog de kortgedingen. Verleden
jaar heb ik als beroepsrechter in totaal 592 tegensprakelijke vonnissen geveld.
Wat is tegensprakelijk?
Dat betekent dat de beide partijen aanwezig zijn en dat de middelen over en weer
worden uiteengezet: het vonnis wordt dus op tegenspraak geveld. Is één partij afwezig,
dan is het bij verstek.
De Rechtbank van Koophandel houdt zich met handelszaken bezig, neem ik aan.
De Rechtbank van Koophandel is een uitzonderingsrechtbank en houdt zich inderdaad
bezig met alle geschillen tussen kooplieden, voor zover het handelingen betreft die
door de wet als daden van koophandel zijn aangemerkt, tevens met alle geschillen
over waardepapieren boven 25.000 frank. Er is één uitzondering: de eiser moet geen
koopman zijn. Die eiser heeft de keuze tussen de Rechtbank van Eerste Aanleg of
de Rechtbank van Koophandel. Hij kiest doorgaans de Rechtbank van Koophandel.
In de Rechtbank van Koophandel heb je net als in de Arbeidsrechtbank
lekenrechters: dat betekent dat kooplieden rechters zijn. Vroeger was het zelfs zo
dat de drie rechters kooplieden waren: ze werden bijgestaan door een
referendaris-jurist, die zowat optrad als de Heilige Geest in juridische zaken. In de
praktijk ging het zo dat de drie rechters-kooplieden zetelden in het bijzijn van de
referendaris. Als de zitting afgelopen was, lieten de rechters alle dossiers in handen
van de referendaris, die
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het werk moest doen omdat de rechters geen juristen waren. Wat betekent dat hij het
vonnis maakte, dat door de rechters werd voorgelezen. Sinds het nieuwe gerechtelijk
wetboek er is, is die toestand gewijzigd en genormaliseerd: toen dit wetboek op 1
november 1970 van toepassing werd, werd de referendaris of de jurist-rechter
voorzitter van de kamer. Nu nog zetelen naast de voorzitter een paar kooplieden,
maar de voorzitter heeft de leiding van de zaak.
U bent in juni 1951 referendaris geworden in de Rechtbank van Koophandel te
Kortrijk. Vóór die tijd stond u in de actieve politiek. Die hebt u moeten opgeven om
aan de rechtbank te komen. Was dat een makkelijke beslissing?
Dat is een heel complexe vraag. Eigenlijk is dat een ver gevolg van de koningskwestie
geweest. Toen die beslecht was, heeft de C.V.P. een onderzoekscommissie ingesteld
om na te gaan wat de C.V.P.-hoofden tijdens die koningskwestie hadden uitgericht.
Ik werd tot voorzitter aangesteld en Robert Houben tot secretaris. Er bestond namelijk
bij vele C.V.P.-leden een grote misnoegdheid over de houding van sommige
C.V.P.-hoofden in die zaak. Wij hebben weken en weken vergaderd en vele
vooraanstaanden onderhoord: ministers, C.V.P.-hoofden en andere prominenten. Wij
hebben dan een eindrapport opgesteld en ik heb dat uitgebracht op een publieke
bijeenkomst van de C.V.P. te Brussel in 1950. Het was een zeer woelige vergadering
maar mijn verslag werd op het einde toegejuicht. In dat rapport stonden - niet
nominatim - uitlatingen die bepaalde C.V.P.-hoofden niet graag hoorden en moeilijk
konden nemen. Het slot van mijn rapport was: ‘België is gebouwd op het geduld van
de Vlamingen.’ Die uitspraak verwekte natuurlijk een fikse deining. Het bestuur
heeft er dan voor gezorgd dat de moties, die ter plaatse werden voorgesteld en
waarover ter plaatse moest worden gestemd, naar verdere zittingen werden
verschoven, zodat het laaiend vuur kon worden geblust. Men moest tijd winnen. U
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weet hoe dat verder verloopt: uiteindelijk komt er niet veel van in huis.
U bent nogal vaag in het omschrijven van de houding van die C.V.P.-prominenten.
Is daar geen typisch voorbeeld van te geven?
Bepaalde personen, die wij minder verdachten een lakse of koele houding te hebben
aangenomen, reageerden op zo een wijze dat wij er uit moesten concluderen dat ze
schuld hadden, dat ze de zaak van de koning niet hadden verdedigd. Om die en andere
mensen te sparen, probeerde men het in die vergadering met een afleidingsmanoeuvre,
dat ook slaagde. Dat was de tijd dat men een beroep deed op de Waal Duvieusart,
die naderhand door Pholien werd opgevolgd. Ik was erg ontgoocheld: wij waren er
inderdaad van overtuigd dat wij voor een rechtvaardige zaak hadden gestreden en
dat sommige C.V.P.-hoofden bepaald oneerlijk waren geweest, én jegens het
partijprogramma, én jegens de persoon van de koning. Men heeft geprobeerd mij
met een troostprijs te kalmeren; er werd mij het voorstel gedaan gecoöpteerd senator
te worden. Ik heb verkozen de actieve politiek te verlaten en ik heb in 1951 mijn
kandidatuur gesteld voor het ambt van referendaris hier in Kortrijk. De heer Ludovic
Moyersoen was toen minister van Justitie en hij heeft me benoemd. De basis van
mijn beslissing was dus duidelijk ontgoocheling. Die beslissing was niet zo makelijk
omdat ze een serieuze financiële aderlating betekende: ik was toen al 18 jaar advocaat
en ik verdiende als advocaat veel meer dan wat een referendaris als wedde kreeg.
Maar als ik advocaat bleef, bleef de verleiding bestaan dat ik toch niet uit de politiek
zou blijven. Ik heb bewust alle bruggen willen opblazen.
Kunt u nu over de koningskwestie een rustig en objectief oordeel uitspreken - sine
ira et studio?
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Heel de jonge generatie die in 1945-46 in de C.V.P. trad, was er grondig van overtuigd
dat de campagne tegen de koning oneerlijk en onrechtvaardig was. Dat bleek
overduidelijk uit de artikelen die verschenen in het tijdschrift Het Westen. Wij hadden
1940 meegemaakt en wij wisten wat er gebeurd was. Wij wisten dat de houding van
de koning niets te maken had met incivisme en dat zijn houding niet indruiste tegen
de belangen van het volk en van het land, integendeel. Daarom hebben wij ook altijd
voor de rechtvaardige zaak van de koning gestreden.
U hebt hiermee niet geantwoord op de vraag hoe u de koningskwestie na 20 jaar
ziet.
U vraagt dus een oordeel na zoveel jaren? Dit kan eigenaardig klinken, maar het is
dan ook de vrucht van latere overwegingen. Misschien was het niet goed geweest
dat wij op dat ogenblik de overwinning hebben behaald, want wij zouden in
Vlaanderen een gespletenheid hebben ervaren die nadelig had kunnen zijn voor de
hele Vlaamse gemeenschap. Er waren daar een stel liberalen en verder de socialisten
in doorsnee, met wie niet meer te praten zou zijn geweest. Zij noemden de koning
‘zwarte Pol’ en ze wierpen dat odium opzettelijk op de koning omdat het in de lijn
lag van de psychologie van de massa, hun massa die makkelijk nazei: ‘Hij zal wel
zwart geweest zijn.’
Ik vind het toch wel een eigenaardige redenering. De meerderheid moet de duimen
leggen omdat er een gespletenheid zou komen. Kon die meerderheid dan ook met
geen ressentiment blijven zitten?
Dat gevaar is veel minder groot, omdat die meerderheid minder revolutionair is
aangelegd en minder of helemaal niet uitpakt met straatgeweld. Die meerderheid
heeft ook een groter besef van het goed-zijn van de hele gemeenschap: daarvoor
bracht zij offers, opdat de gemeenschap niet voor jaren verscheurd zou
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staan. Had zij de tegenstelling toegespitst, dan zou er voor jaren geen samenwerking
mogelijk zijn geweest, wat voor heel de Vlaamse Beweging nadelig had kunnen zijn.
Een professor heeft gezegd dat die jonge generatie haar ruggegraat heeft gebroken,
omdat ze de nederlaag leed en ze die nederlaag naderhand in eigen rangen heeft
verwerkt. Wij zijn met de C.V.P. altijd vooruitgegaan tot in 1954, en dan is de
aftakeling begonnen die voortdurend toenam. Ze werd enkel onderbroken in
momenten waarop niet nuttigheidswaarden of materiële goederen als doelstellingen
fungeerden, maar hogere menselijke, bijna ideële visies, als b.v. in verband met de
schoolkwestie. De grote bindingen die de C.V.P. bij het volk hebben vooruitgestuwd,
waren: 1. de eenheid van het volk ondanks standen, klassen en beroepen; het unitaire
karakter van de beweging, die een zicht had op het algemene goed en niet in de eerste
plaats op een deelgoed; 2. de koningskwestie; 3. de schoolkwestie; 4. de uitgesproken
christelijke visie op de maatschappij en dieper liggende problemen.
Dat is nu allemaal gedeeltelijk weg.
Dat is de reden waarom alles uiteenvalt. Maar wat ik heb gezegd, is een historische
beschouwing op wat voorbij is.
Heeft een christelijke partij dan nog toekomst?
Als ze stoelt op christelijke beginselen, ja, omdat het christelijk geloof een van de
bindende elementen is van een volk. Hiermee wil ik niet zeggen dat de Kerk het moet
doen - ik zou zelfs zeggen integendeel. De christelijke leken moeten het doen. Een
christelijke partij heeft niet alleen toekomst in Vlaanderen of in België, maar ook in
Europa. Als de christelijken niet aaneensluiten, worden ze door de anderen
uiteengerafeld en weggevaagd. Aan de grond van elke politieke visie liggen er een
theologie en een antropologie die samengaan. Bovendien, het
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eerste formele element in de politiek is macht. Wil men wat realiseren, dan moet
men die hebben of verwerven.
*
De eetkamer van deze woning ziet uit op een tuintje waar de gemetselde pijlers van
een afdak cachet aan geven.
In een boekenkast staat een plank vol met boeken over de grote liefde die
Griekenland is, en op de andere werd een selectie van de grote romans samengebracht.
De liefde voor de Franse literatuur spreekt uit deze kleurenfoto van het klooster
van Moissac, waarvoor het gastechtpaar een uitgesproken bewondering heeft.
In de zitkamer is de open haard het centrum.
Her en der op de meubels staat koperwerk.
Verder zijn er twee doeken van de Frans-Vlaming A. Missant: Stilleven met
vruchten en een Bloemstuk.
De levensbelijdenis van de gastheer staat in deze hoek geconcretiseerd: onder het
schild met de Vlaamse leeuw een houten Lievevrouwebeeldje, dat uit het begin van
de renaissance dateert.
Een derde vertrek, waarin een stel fauteuils staat, dient als televisiekamer.
Hier hangt een oude plattegrond van de geboortestad Tielt en een gezicht op Tiegem
door Modest Huys.
Verder nog een tekening van Ensor, die de Judaskus voorstelt, en dan ook een foto
van Leopold III, een attentie van de koning, met een vriendelijke opdracht.
*
U was 18 jaar verbonden als advocaat aan de balie. Had u een specialiteit?
Ik heb alles gedaan, ik heb alle disciplines van het recht beoefend.
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Dat heeft een ontzaglijk voordeel als je naderhand rechter wordt. Denk aan het
Engelse voorbeeld: je moet in Engeland jarenlang barrister geweest zijn om
beroepsrechter te kunnen worden. - Aan iemand die zoveel ervaring heeft, kan een
advocaat geen smoesjes komen vertellen over strafzaken of sociale of burgerlijke
zaken, ook niet over de rechtspleging of procedure.
Ik heb eveneens voor de assisen gepleit en dat vind ik wel de moeite waard. Ik
ben trouwens voor een jury die zich over de schuldvraag moet uitspreken.
Waarom?
Er bestaat niettegenstaande alles een zekere professionele misvorming bij
beroepsmagistraten, met daarbij een zeker gemis van kennis van het werkelijke
volksleven, een tekort aan aandacht voor de irrationaliteit, die bijna alle menselijke
gedragingen beheerst. Dat gemis wordt opgevangen door een soort
rechtvaardigheidsintuïtie van de normale volksmensen. Ze slaan er soms naast, maar
menselijkerwijs en naar de zin van de rechtvaardigheid en de billijkheid niet méér
dan wij, die beroepsmagistraten zijn. Beroepsmagistraten kennen het volk
onvoldoende en hebben er te weinig genegenheid voor. Het deed vroeger aan ons
gerecht ook geen goed dat zoveel magistraten wereldvreemde franskiljons waren. Ik
wil daarmee niet zeggen dat we klasserechters hadden, maar het is zeker een feit dat
vlaamsvoelende magistraten gemakkelijker aansluiting hebben bij het rechtsgevoel
van het volk.
Advocaten, die geen advocatenpraktijk meer hebben, noemen zich graag ere-advocaat.
Is daar een reden voor?
Allereerst omdat je die titel niet zomaar mag voeren: je moet die aanvragen en het
is slechts als de raad van de Orde je waardig acht dat je die titel krijgt. Dat is dan het
bewijs dat je het goed hebt gedaan, dat je die functie eerlijk hebt vervuld.
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Men houdt wel aan die titel vast omdat het beroep van advocaat naar mijn overtuiging
het meest vrije en het meest omvattende beroep is. Niemand kan zich voorstellen
wat er allemaal in een kabinet wordt uitgesproken, heel het leven komt er aan bod
en de advocaat wordt met alle levensvragen geconfronteerd.
Een advocaat weet hoe de juridische machinerie in elkaar zit en hij kent ook de
politionele structuur van de staat. Hij bezit dan ook die primaire angst niet voor heel
dat spel. Dat maakt hem tot een van de meest vrije mensen.
U studeerde rechten in Leuven. Werd u daar flamingant?
Dat ben ik geworden in het college van Tielt.
U bent in Tielt geboren?
Ja, op 20 januari 1909. Mijn vader was een boerenzoon die normaal had moeten
kunnen studeren, want hij had meer belangstelling voor geestelijke dingen dan voor
het boerenwerk. Maar er waren tien kinderen bij hem thuis en dat bracht mee dat hij
met de paarden moest gaan.
Hebt u wat van hem?
Wie kan dat zeggen? Vanzelfsprekend zal ik wat van hem hebben. Om het met een
groot woord te zeggen: hij had niets van de kapitalistische geest, hij was helemaal
niet uit op geld. Dat interesseerde hem veel minder dan b.v. zo maar op eigen houtje
Frans te leren. Hij was bovendien een zeer rechtschapen man.
Kwam ook moeder uit de boerenstand?
Moeder was van te lande maar stamde niet uit een boerengeslacht. Ze kwam uit het
agrarisch volk van Tielt. Ze had een
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uitstekend geheugen en was op school altijd rap geweest. Ze had een zeer
gemakkelijke sociale omgang. Haar kennisbronnen waren veel meer intuïtie dan
rede. Vader daarentegen was een redelijk man. Ik kon het met allebei goed vinden
maar zoals ik uitgegroeid ben, ben ik meer in de lijn van de gestalte van mijn vader.
U was dus geen flamingant van huize uit?
Nee. Klasgenoten in de 4de Latijnse hebben mij in de Vlaamse kwestie ingewijd en
zo ben ik langzamerhand vlaamsgezind geworden, mede door het lezen van De
Vlaamse Vlagge en De Blauwvoet, het lid worden van een studentenbond en de sfeer
die op een bisschoppelijk college heerst. Het college van Tielt heeft in de
studentenbeweging een belangrijke rol gespeeld. Elke studentenbond had toen een
schuilnaam omdat wij in de catacomben ageerden: die van Tielt heette Watewij, die
van Roeselare was Wijtewa en die van Torhout Sperregem.
Drukte er in dat college op de opvoeding geen provincialistische geest van kleinheid,
benepenheid?
Ik heb tijdens mijn collegejaren geen enkel gevoel van benepenheid ervaren, tenzij
op het stuk van uitingen van geslachtelijke genegenheid en op het stuk van de
verhouding leerlingen-Vlaanderen, leerlingen-België. Het was de periode van mgr.
Waffelaert en de brieven van 1924 over het nationalisme, waarbij wij het verbod
kregen De Vlaamse Vlagge en De Blauwvoet te lezen. Ik voelde toen persoonlijk aan
dat het geen zware zonde kon zijn deze tijdschriften te lezen. Wij hebben er altijd
voor gestreden dat de kerkelijke hiërarchie zich zou onthouden van inmenging in
politieke aangelegenheden wat Vlaanderen en België betreft, en dat doen we nog.
We hebben het gedeeltelijk gehaald maar nu doet de slingerbeweging zich gelden.
Nu beginnen de katholieken opnieuw te vragen dat de kerkelijke hiërarchie zich
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zou mengen in politieke aangelegenheden, en dat ze zou meedoen aan de uitwassen
van de politieke theologie. De Kerk moet zich niet uitspreken over het Belgisch
nationalisme, zij moet niet voor of tegen België of Vlaanderen of Europa zijn, of
ook niet voor of tegen het nationalisme van de volkeren in de ontwikkelingslanden.
Dat zijn aangelegenheden van leken, die christenen kunnen zijn, maar die deze
kwesties als leken behandelen.
Dus: de pastoor in de kerk?
Integendeel. Ik wens dat de pastoor overal is waar de religieuze problematiek aan
de orde is, en die problematiek doortrekt het hele menselijke bestaan en is een van
de grondtrekken van dit menselijk bestaan. Maar wanneer de religieuze mens met
de profane problematiek wordt geconfronteerd, dan is dat geen zaak voor de hiërarchie
maar voor de christelijke leken. De kerkelijke overheid is geen surrogaat van de
wereldlijke overheid.
Zij moet de mensen helpen bekeren, de kardinale deugden aanprijzen als onderbouw
van de goddelijke deugden en ze zoveel mogelijk voorleven. Het is niet haar taak de
profane maatschappij te ordenen; dat is het verantwoordelijke werk van de christelijke
leken. De kerkelijke hiërarchie die aan de leken dwingend wil voorhouden welk
vaderland het hunne is, doet aan profane sociologie, waarvoor zij niet is ingesteld.
Antoon van der Plaetse was ook van Tielt. Hebt u hem gekend?
Hij was ouder dan ik. Maar ik ben meer dan één keer te Tielt voorbij zijn huis
gekomen terwijl hij binnenskamers stond te declameren. De mensen vonden dat iets
ongewoons. Tone was voor hen uitzonderlijk. Hij kleedde zich toen op een speciale
manier om zijn artistieke neigingen uit te leven: een grote breedgerande hoed en een
weelderige zwarte strik om de hals. Mijn schoonvader zei dan: ‘Tone, Tone, het zal
daarmee alleen niet gaan; ge zult moeten werken.’ Wat hij ook uitstekend heeft
gedaan!
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Toen u er studeerde, had Leuven een eigen sfeer: er was het oude K.V.H.V. en het
opkomende Universitas.
Dat wordt vaak gezegd maar het strookt niet met de waarheid: Universitas is maar
gekomen toen ik Leuven had verlaten. Ik heb altijd in het K.V.H.V. gestaan. Ik ben
altijd een Vlaams-nationalist geweest en ik ben het nog, in deze zin dat het nationale
een van de meest diepgaande en opbouwende elementen is van het persoonlijke en
groepsbestaan. Het nationale is voor mij de eigen wijze waarop een bepaalde
volksgroep haar algemene menselijkheid beleeft.
Is er met die mentaliteit een ruimdenkend Verenigd Europa te maken?
Natuurlijk. Ik ontmoet nooit dè mens maar ik ontmoet een Duitser, een Fransman,
een Chinees, een Rus. Er bestaat geen beter beeld om dat uit te drukken dan de waaier.
Als de waaier toe is, heb je de hele mensheid; als je de waaier openplooit, is elk pijpje
een nationale cultuur. De mensheid bestaat uit het optellen van die onderscheiden
nationale culturen en de kleurenrijkdom, de verscheidenheid van de mensheid wordt
door de verscheidenheid van de nationale culturen geschapen. Stel je voor dat het
mensdom een schilderij is: een schilderij dat helemaal eentonig grijs zou zijn
interesseert mij niet. Wat mij interesseert, is die eigen kleur, die elke nationale cultuur
bezit, die de Vlaamse gemeenschap heeft bezeten en bezit en die moet gehandhaafd
blijven in het veelkleurige schilderij van Europa en van de wereld.
De grootste macht die op dit ogenblik de wereld beheerst, is het nationale, want
het nationale doorbreekt alle andere ideologieën. De voorbeelden liggen voor het
grijpen: alle ontwikkelingsvolkeren zijn op dit ogenblik in eerste instantie nationaal
of zoeken naar het nationale. Hun socialisme of andere bewegingen worden door het
nationale beheerst. Het internationale

Joos Florquin, Ten huize van... 18

42
socialisme is gebroken op het nationale. Iemand heeft gezegd, en het is ook mijn
overtuiging: ‘Er is slechts één nationalisatie die geslaagd is en dat is die van de
partijen.’
Opnieuw naar Leuven. Wie waren het interessantst: de professoren of de studenten?
Ik heb mijn beroep en intellectuele belangstelling van de professoren geleerd maar
daarnaast zeer veel aan de studentenbeweging gehad.
U was er van 1927 tot 1932.
En dat was een periode die werd gedomineerd door het K.V.H.V. De presessen die
op mij de grootste indruk hebben gemaakt, waren Seppe Coene en Jef Custers. De
laatste, nl. Jef Custers, hebben wij na de oorlog, in samenwerking met P.W. Segers
en anderen, in de C.V.P. kunnen doen opnemen. Een leuk detail is misschien dat ik
Fons Vranckx heb opgevolgd als voorzitter van de Vereniging voor Volkenbond en
Wereldvrede, waarvan Gaston Eyskens erevoorzitter was. Een belangrijke ervaring
is daar b.v. geweest dat Henriëtte Roland Holst een lezing is komen houden. De
oudere vrouw die ze was, sprak anderhalf uur en ondertussen vielen er vier, vijf jonge
mensen flauw.
In het jaar dat u zich als advocaat vestigt, begint u samen te werken met Grammens
in de Taalgrensactie.
Ik moet eerst signaleren dat ik in 1933 in Moeskroen als advocaat ben begonnen en
dat onder de stuwing van een retoricaleraar, de goede Vlaming Robrecht Stock, die
toen in Moeskroen stond en zei: er is hier een Vlaams advocaat nodig. Ik ben er
evenwel maar een jaar gebleven. Op de hoek van om 't even welke straat was er in
Moeskroen een slagerij of een café. Dat
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tekent de hele sfeer van de stad en haar cultureel gehalte. Om me wat menselijker te
kunnen ontplooien, ben ik dan naar Kortrijk komen wonen, een stad waar toch heel
andere waarden aan de orde zijn. Ik heb dat ook gedaan op aanwijzing van de
toenmalige procureur des Konings hier, de broer van Cyriel Verschaeve, namelijk
Alfons, die helemaal geen flamingant was. Het is bekend dat Cyriel Verschaeve
flamingant is geworden in Tielt onder de invloed van Robrecht Hendrik de Smet, de
grote ijveraar voor het A.B.N. De broer van Verschaeve was een verfijnd burger; hij
was het die mij de raad gaf me niet te begraven in een vredegerechtstadje maar me
te vestigen in een stad waar zich de zetel van de rechtbank bevond. Tenslotte moet
ik er nog aan toe voegen dat ook mijn vrouw op die verhuizing sterk heeft
aangedrongen. Mijn vrouw is eveneens van Tielt en komt uit een gezonde familie
van zes kinderen: een broer priester, een broer missionaris, een broer getrouwd, een
zuster missionaris en een broer gestorven. De jongste van de zes werd mijn vrouw.
Ook bij mij thuis traden twee broers in het klooster: ze werden allebei jezuïet. Leo
was leraar poësis aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en is dit jaar gestorven.
De tweede is missionaris in Indië. Mijn twee zusters zijn getrouwd. We waren thuis
met zijn vijven.
Dat is een indrukwekkend familietableau. Hoe kwam u bij de Taalgrensactie terecht?
Via Moeskroen?
Via de E.H. Robrecht Stock en Moeskroen. Ik was lid van het financiële comité,
samen met De Wael uit Ronse en Jozef Franssens, de Limburger die onlangs in Halle
is gestorven. Mijn actie bestond erin dat ik medewerkte aan het blad, dat we vaak
vergaderden in Brussel, ik Grammens in de gevangenis bezocht en hem verdedigde
voor de rechtbank. Zo opgesomd, lijkt dat niet veel maar ik kan u verzekeren dat
daar vreselijk veel tijd en werk mee gemoeid waren. Ik heb Grammens herhaalde
keren verdedigd vóór de rechtbank, met als honorarium de voldoening
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dat het voor de goede zaak was. Je moest zoiets zeker niet doen voor de dankbaarheid
want later is er geen mens meer, zelfs niet de geïnteresseerde, die daar nog een woord
van waardering voor overheeft.
Zou u het in dezelfde omstandigheden opnieuw doen?
Natuurlijk. Als flamingant moest je het voor de gezonde zaak doen en die stelregel
blijft.
U hebt in 1939 van die medewerking afgezien omdat Grammens
volksvertegenwoordiger werd in Antwerpen.
Omdat hij op een lijst was gaan staan van het V.N.V. Hij verklaarde toen dat het als
‘partijloze’ was en ik aanvaardde gedeeltelijk zijn optiek, maar wij hadden hem altijd
gesteund als Vlaming kortweg en voor iedereen en wij wilden niet dat hij aan
partijpolitiek deed of in partijpolitiek vaarwater terechtkwam.
Tijdens de oorlog heb ik hem de raad gegeven niet in de Taalcommissie te gaan.
Hij deed het toch en heeft er inderdaad alleen de wet doen toepassen, maar dan toch
met boven hem de beschermende hand van de bezetter.
U bent lid geworden van de Katholieke Volkspartij, de K.V.P., in 1936.
Jeroom Leuridan kwam vóór die tijd bij mij en zei me: ‘Wat ga je doen?’ Ik
antwoordde: ‘Ik word lid van de K.V.P.’ Leuridan repliceerde: ‘Je gaat dat toch niet
doen, lid worden van een oude partij. Je plaats is in het V.N.V.’ Ik heb dat geweigerd
en ik had er duidelijke redenen voor. Ik had tussen 1928 en 1933 het uiteenvallen
van de Vlaamse nationale troepen meegemaakt, niet alleen in feite maar ook ideëel.
Ik was een vast lezer van Jong Dietschland dat een merkwaardig en buitengewoon
blad was. Het was ook de ideale bron om dat uiteenvallen mee te maken.
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Het werd een heel stel groepjes: het rechtse V.N.V., het Verdinaso, nog een groepje
Daensisten in Moeskroen, er waren vlaamsgezinde mensen in de gilden, er was een
zekere Vlaamse richting in de staatspartij. In 1934 kwam de nieuwe marsrichting
van het Verdinaso, dat het voor België opnam. Ik heb toen gezegd: ik ga niet in een
splinterpartij, ik sluit aan bij de K.V.P., die toen trouwens een Vlaams programma
had dat een zekere aantrekkelijkheid bood. De kennis met bepaalde fysieke personen
van de onderscheiden partijen beïnvloedde mee die beslissing. Ik was niet ingenomen
met de militaire strekking van Joris van Severen en ik vond de leiding van het V.N.V.
- met name Staf Declercq - erg pover.
Dat was toch ook de tijd dat professor Hendrik van de Wijer de Vlaamse concentratie
predikte.
Ik was er bij toen op 14 juli 1936 die grote vergadering te Leuven plaatshad in
Lovanium. Daar werd het woord gevoerd door Hendrik Elias, Gaston Eyskens, Edgar
de Bruyne, Carlos de Vriendt, Frans van Dorpe - maar alles verliep er verward en
dubbelzinnig. Het was de ene er alleen om te doen de andere in te palmen.
In de actieve politiek hebt u het gebracht tot plaatsvervanger van Gustaaf Sap in het
arrondissement Tielt-Roeselare.
Ik had aanvaard te staan op de lijst van de K.V.P. en dat was het resultaat. Ik heb
toen een groot aantal meetings gehouden, soms drie op een zondag, en dikwijls met
Sap die een bijzonder man was.
En een omstreden figuur.
Er werd mij zijdelings gevraagd of ik zijn privé-secretaris wilde worden. Ik heb dat
uit vrijheidsdrang niet aanvaard en een cursusgenoot van mij is het dan geworden.
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Hoe ziet u Sap nu?
Hij was zeer soepel in zijn politieke opstelling, getuige het feit dat hij op een meeting,
sprekende over de Vlaamse kwestie, uitriep: ‘Als het zou blijken dat wij niet ver
genoeg zijn gegaan, dan zullen wij verder gaan. Zou het blijken dat we te ver zijn
gegaan, dan zullen we een paar passen teruggaan.’ Hij was een man die zeer tuk was
op macht, omdat hij had ingezien dat macht het formele element is in de politiek.
Hij was ook bereid veel te doen om die macht te verwerven.
Hij heeft zich persoonlijk een economische zool opgebouwd om volkomen zelfstandig
te kunnen ageren. Hij was een man met grote moed en soepel in de middelen.
Die documenten in de handen van Degrelle speelde?
Dat weet ik niet; ik kan alleen benadrukken dat hij zeer soepel was. Het politieke
leven zou met het voortbestaan van die man een heel ander uitzicht hebben gekregen.
Hij was een wilsmens en niet een ideeënmens als Frans van Cauwelaert.
Zou hij ook meer bereikt hebben?
Het valt te zien wat. Wat zat er in dat hoofd? Hij heeft gevochten tegen Paul van
Zeeland en tegen Frans van Cauwelaert, tegen de K.V.P.; zijn hart en zenuwen zijn
er aan ten gronde gegaan. Hij leek onberoerd maar hij had een eigen gemoed: het
gemoed ligt bij de wilsmens anders dan bij de doorsneemens.
U bent mede-oprichter geweest van ‘Jeugdfront’. Dat front heeft ook een militaire
klank.
Er was toch niets militairs aan. Dat waren eenvoudig de C.V.P.-
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jongeren van toen, nl. van K.V.V., die een eigen beweging vormden om een eigen
geluid te kunnen laten horen. Waren daarvan lid: Etienne Florez, Antoon Fimmers,
Jef Vansteenberghe, Gerard van den Daele, Jos de Saeger, Jan Delmartino en anderen.
Wij gaven een blad uit dat het leidingsblad was voor de actie. Omstreeks dezelfde
tijd heb ik even meegewerkt aan De Courant, een krant die een beetje was opgericht
tegen De Standaard en die werd uitgegeven met de steun van Leon Bekaert. Ook
Alfons Verbist, Frans van Cauwelaert en Edgard de Bruyne zaten er achter.
In augustus 1940 - dus drie maanden na de bezetting - maakt u een rondreis met
politieke strekking in Vlaanderen.
U kent de sfeer van toen. Er waren ministers die officieel hadden gevraagd om naar
België terug te keren en er waren geruchten dat Maurice Lippens en Leon Bekaert
werden gepolst om een regering te vormen. Van bepaalde zijde werd aan ons, die in
Jeugdfront hadden gestaan, gevraagd of wij bereid zouden zijn een algemene beweging
van jongeren op te richten. Jos de Saeger van Jeugdfront, die door mijn toedoen in
Kortrijk was komen wonen, Albert de Clerck van het Jong-Volkse front en ik hebben
over dat voorstel gesproken en het plan opgevat eerst poolshoogte te gaan nemen bij
de bestaande jeugdgroeperingen om de stand van zaken op te maken. Wij zijn eerst
naar Brussel gegaan en hebben daar o.m. gesproken met Piet Meeuwissen, die pas
was benoemd tot commissaris van de corporatie. Verder hebben we daar ook Paul
Persijn van het Verdinaso ontmoet en iemand van de K.A.J., ik weet niet meer wie
dat was. We zijn dan naar Antwerpen afgereisd waar we contact hadden met
V.N.V.-jongeren en ook andere, want Lode Claes was erbij en die was meer van de
Dinasotendens. Na al die gedachtenwisselingen zijn we naar huis gekomen en hebben
gezegd: niets doen want de zaak is niet te vertrouwen. Een jaar nadien zijn we
begonnen met het verzet, ik in mindere mate maar Berten de Clerck des te meer.
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Was u dan anglofiel geworden?
Noch franco-, noch anglo-, noch germanofiel. Ik ben een Vlaming die openstaat voor
alle culturen zonder ooit mijzelf te verloochenen. Wie stonden er nog samen met ons
in het verzet? Tony Herbert, Carlos Louveaux, Josse Mertens de Wilmars, om er
maar enkelen te noemen.
U werd in april 1942 door de Duitsers aangehouden nadat u door de Zwarte Brigade
was afgetuigd.
Dat hield verband met Reimond Tollenaere, die hier aan de balie was verbonden en
die mij op zekere dag aan de trappen van het gerechtshof zei: ‘Ik ben 200%
nationaal-socialist.’ Ik heb daarop geantwoord: ‘Ge zijt zot.’ Hij is daarna naar het
Oostfront vertrokken en is er gesneuveld, naar wordt gezegd getroffen door
Spaans-Duitse projectielen.
Nu bestond hier een Jonge Balie waarvan het nieuwe bestuur was verkozen door
duitsgezinden en dat bestuur besliste namens de Jonge Balie een plechtige mis te
laten opdragen voor Tollenaere, met opkomst van Duitsers en duitsgezinden. Het
was natuurlijk louter een politieke zet, mede om de advocatuur van de hele balie te
compromitteren, want heel wat leden van dat bestuur kwamen nooit in de kerk. Toen
hebben enkele advocaten - waaronder ik - de statuten geraadpleegd en op grond
daarvan hebben wij een bijeenkomst doen samenroepen waar het bestuur afgesteld
werd en vervangen en waar de beslissing van het vroegere bestuur teniet werd gedaan,
omdat die erin bestond de advocaten te compromitteren.
Nu zaten de aanhangers van de Nieuwe Orde in de cafés van de stad te wachten
op de uitslag en dezelfde namiddag werd ik in mijn kabinet overvallen en tot bloedens
toe geslagen. Ik heb me heftig verweerd en heb tegen drie mannen gevochten tot ze
wegliepen. De volgende dag werd door dezelfde aanhangers de inboedel stukgeslagen
van advocaat Valère Tahon, die par-
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lementslid was, en ook die van Léopold Gillon. Wij gedrieën werden daarna door
de Gestapo gearresteerd. Er werden sancties getroffen tegen de advocatuur maar dat
heeft toch niet lang geduurd, want wij hadden een goede commandant, Spiritus, die
geen nazi was.
Wij kregen eerst in de gevangenis van Gent drie dagen ‘Schutzhaft’, zogezegd om
ons te beschermen. Dan werden we urenlang onderhoord. Intussen was er in Kortrijk
zelf heel wat herrie ontstaan. De advocaten waren in beweging gekomen, ook in
Brussel was er reactie en dat alles had tot gevolg dat we na zes dagen werden
vrijgelaten. Dat was in april 1942.
Verder hebt u geen last meer gehad?
Nee, al was ik op vergaderingen van het verzet wel bijzonder op mijn hoede.
Vanzelfsprekend heeft die geschiedenis ertoe bijgedragen dat ik na de oorlog als
flamingant niet de minste last heb gehad.
U gaat er trots op dat u als advocaat nooit voor een penale krijgsraad hebt gepleit.
Waarom?
Dit huis, gebouwd in 1939, werd zwaar gebombardeerd. De voorste helft werd
weggeblazen zodat wij werkelijk konden zeggen dat we van doorluchtigen huize
waren. Alleen de achterzijde was blijven rechtstaan. In die periode kwam er een
vrouw bij mij en zei: ‘Als u voor mijn man wil pleiten voor de krijgsraad, dan krijgt
u de waarde van een nieuwe auto.’ Een ander zei me: ‘Als u me wil verdedigen, geef
ik u als voorschot goud voor een waarde van 100.000 frank.’ De lotgevallen onder
de oorlog en dergelijke voorstellen hebben mij ertoe gebracht te zeggen: ik pleit niet
voor de penale krijgsraad.
Was u toch niet goed geplaatst om mensen die ten onrechte last
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hadden, of zelfs mensen die zich naïef of idealistisch hadden vergaloppeerd, te
verdedigen?
Met dat doel ben ik lid geworden van de officiële Vrijlatingscommissie. Daar heb
ik, naargelang van het dossier en de morele verantwoordelijkheid, mensen doen
vrijlaten en anderen niet. De vergoeding was daar onbeduidend, per jaar nauwelijks
12.000 frank.
Er waren bepaalde dingen die ik niet verstond. Ik zag onder de oorlog Vlaamse
fabriekswachters met de schop op de schouders voorbijmarcheren en ik hoorde ze
het oude lied Waarom ik Vlaming ben zingen, waarin toch de regel voorkomt:
‘Waarom ik voor geen vreemden buig’. En terwijl ze dat zongen, bogen ze voor de
bezetter. - Na de oorlog zag ik diezelfde naïeve fabriekswachters tot 10 jaar
gevangenisstraf veroordelen en dan moest ik me weer de vraag stellen: zijn zij die
dat doen wel wijs? Voor mezelf heb ik er de conclusie uit getrokken en gezegd: ik
wil uit die beklaagden geen geld halen en ik doe niet mee aan de geschiedenis van
de repressie. Er werd mij gevraagd of ik substituut wilde worden van de auditeur. Ik
heb geweigerd.
Direct na de oorlog - in 1945 - richt u dan mee de C.V.P. op, die o.m. op een
verruiming van de gelederen uit was.
De officiële eerste bijeenkomst had plaats in Brussel in 1945, maar daarvóór waren
er vergaderingen geweest, b.v. in Zwevegem met Leon Bekaert, P.W. Segers, Alfred
de Taye, Albert de Clerck en ik. Daar werd de grondslag gelegd van de werking in
West-Vlaanderen.
Wat was de bedoeling van die vernieuwing?
Tijdens de oorlog waren er allerlei modellen van toekomstige ontwikkeling ontstaan,
die alle de beste formule probeerden te leveren om de politieke beweging op een
nieuwe leest te
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schoeien: de C.V.P. beoogde een nieuwe leest te zijn.
Onder de bezetting was er onder alle lagen van de bevolking een eenheid gegroeid
en wij, die onder de bezetting hier waren gebleven, wisten best hoe die leest zou
moeten worden opgebouwd: in plaats van het vroegere blok van de katholieke
standenpartij, moest er een eenheidspartij komen. Tijdens de oorlog was het Belgische
gevoel gegroeid en dus moest er een unitaire christelijke volkspartij komen. Ik heb
dan kunnen meewerken aan het opstellen van sommige punten van het programma:
zo heb ik o.m. gedeeltelijk met professor Jean Dabin het stuk over de middenstand
helpen schrijven.
Wat was daarin nieuw en positief?
1. De bedoeling van eenheid boven standen, klassen, belangengroeperingen en de
Waals-Vlaamse tegenstelling. Het kwam erop aan intern te komen tot de beste
compromisoplossing, aangezien de democratie is gebaseerd op compromissen.
2. Openstelling van de partij, ook voor hen - dat zijn zo van die vrome wensen die niet confessioneel katholiek waren. 3. De uitgesproken wil van onze zijde
dat het niet een loutere restauratie zou zijn die zand strooit over het nieuwe, wat het eigenlijk is geworden.

U was een tijd voorzitter van de Vlaamse vleugel en hebt dus de evolutie goed kunnen
volgen.
Van het ontstaan van de partij tot het ogenblik dat ik ben heengegaan, ben ik lid
geweest van het bureau. Op de eerste grote initiërende vergadering te Brussel, waar
heel de opzet werd uitgelegd, sprak ik voor de Vlamingen en Oscar Behogne voor
de Walen.
Het geheel heeft u ontgoocheld - dat leid ik tenminste af uit de manier waarop u
erover spreekt.
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Zo een onderneming ontgoochelt omdat je niet kunt doen wat je voorop hebt gesteld.
Het is niet mogelijk te realiseren wat je beoogt. Het compromis van de democratie
brengt mee dat ook de democratie een slecht staatsregime is, maar ik ken geen beter
systeem. De vrijheid handhaven in het staatsbestel impliceert pluralisme, en het is
niet mogelijk op die manier een zinnige oplossing door te drijven. Het grote euvel
is dan dat bepaalde gemeenschappelijke waarden, die noodzakelijkerwijs zouden
moeten worden gerealiseerd, tekort worden gedaan, met name de plicht van eenieder
om inzake levering van goederen en diensten rechtvaardig en optimaal te renderen.
Kunt u daar een duidelijk voorbeeld van geven?
Het handhaven van een volstrekt minimum van ethisch besef. Als dat niet meer gaat,
wordt het anarchie. Het is belangrijk gezonde traditionele waarden te verzoenen met
experimenten naar beter.
Van 1945 tot 1951 heb ik in het hele Vlaamse land over dat C.V.P.-programma
spreekbeurten gehouden en ik moest er ook elke week voor naar Brussel reizen. Men
zegt wel eens dat de politiek opbrengt, maar ik weet toch dat ik dat allemaal op eigen
kosten heb gedaan. Dat is iets wat ik niet opnieuw zou doen. Er is een soort harmonie
nodig tussen het werk dat je doet voor je gezin en dat wat je doet voor de
gemeenschap. Ik heb die harmonie verbroken. Wat je in je leven realiseert, kun je
alleen doen omdat je vrouw het mogelijk helpt maken.
*
Alle kamers in dit huis hebben een gemeenschappelijke trek: er staan boeken.
In de voorkamer heeft de gastvrouw zich een hoekje gereserveerd, waar ze aan
een secretaire haar schrijfwerk kan afdoen. Vóór haar heeft ze dan rekken waarop
veelsoortige figuurtjes staan.
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Links aan de muur hangt een oude kaart van het graafschap Vlaanderen met ‘la
Flandre flamingante’ en ‘la Flandre gallicante’.
In het kabinet van de gastheer zijn het vanzelfsprekend de strenge en lijvige
wetboeken die de toon aangeven. Tegen alle wanden staan boekenkasten.
Ter afwisseling kan de heer des huizes zich ook terugtrekken in een tweede grote
werkkamer, maar ook daar bepalen de boeken de sfeer. Verder heeft hij op de tweede
verdieping nog een derde studeerkamer en ook daar zit hij te midden van boeken.
Het boek heeft trouwens elke beschikbare ruimte veroverd, tot en met de vroegere
wachtkamer, die nu dienstdoet als bergplaats.
Vanuit de hall, waar van A. Missant een mooi schilderij hangt dat een oude man
voorstelt, komt men via een stevige kloosterdeur in de ruime woonkamer, die alleen
in de zomer wordt gebruikt en haar licht via de zoldering krijgt.
Links van de grote open haard hangt het portret van de zoon uit de tijd toen hij
nog een jongetje was; het werd geschilderd door Vermeersch. Uit dezelfde tijd dateert
het portret van het dochtertje, geschilderd door Dheedene. Het portret van de gastheer
werd getekend door Missant.
Verder kregen, over de kamer verspreid, het familieporselein en tin een plaats en
hier en daar hangt er een sierbord waarop klassieke wijsheid staat afgedrukt.
Een oude Normandische klok geeft er de Vlaamse tijd aan.
*
Toen u in 1951 de actieve politiek hebt verlaten, hebt u uw activiteit verlegd naar
de culturele sector. Het is niet mogelijk al deze sectoren in het gesprek te betrekken,
maar ik wil er toch een paar naar voren halen. U was tot in september van dit jaar
voorzitter van de Bouworde. Hoe werd u dat?
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De Bouworde werd in 1953 opgericht door pater Werenfried van Straaten en had als
eerste voorzitter gouverneur Louis Roppe, een van mijn beste vrienden. Toen na
enige interne spanning Oostpriesterhulp en de Bouworde in 1958 uiteen zijn gegaan,
ben ik voorzitter geworden.
Wat is het doel van de Bouworde?
Het hoofddoel is jonge mensen van deze tijd in een situatie te zetten waar ze concreet
dienstbaar kunnen zijn aan medemensen in nood, en waar ze tevens hun behoefte
aan internationale contacten praktisch kunnen beleven, waardoor ze zelf als mens
worden gevormd. Het middel is huizen bouwen en daardoor de gelegenheid scheppen
een stuk idealisme concreet te realiseren, want ik ben een groot tegenstander van de
‘verbale naastenliefde’ die in scherpe tegenstelling staat tot de ‘concrete
naastenliefde’. Ik heb geen respect voor hen die praten over ontwikkelingshulp doch
naar die landen niet gaan of, als ze er naartoe gaan, het doen om hun legerdienst te
ontwijken of om het avontuur te beleven. De missionarissen van onze tijd waren
ontwikkelingshelpers voor het leven en ze deden het gratis, pro Deo.
Maar u bent nu voorzitter af.
Ik ga naar de 65 en dus is het tijd dat ik de plaats ruim voor een jongere, die
waarschijnlijk 32 jaar zal zijn. Ik vind trouwens dat het te weinig gebeurt dat mensen
op 60 of 65 jaar vrijwillig de plaats ruimen.
Er wordt gezegd dat zij een ervaring hebben die kostbaar is.
Die hadden ze dan mede moeten gebruiken om opvolgers te vormen, want er worden
te weinig jonge mensen opgeleid om verantwoordelijke functies te vervullen. Oudere
mensen kunnen
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de brug niet meer leggen naar de jeugd. Er wordt te veel aan gerontocratie gedaan.
Blijft nu nog een belangrijk punt. U was tot in juni van dit jaar lid en ondervoorzitter
van de Raad van Beheer van de B.R.T. en u was dat wel 12 jaar. Waarom had u
belangstelling voor deze media?
Aanvankelijk had ik daar niet meer belangstelling voor dan de doorsnee-ontwikkelde,
maar vrienden van mij hebben gemeend dat ik daar op mijn plaats zou zijn en
behoorlijk werk presteren.
We vieren nu het twintigjarig bestaan van de televisie en het vijftigjarig bestaan van
de radio. U bent goed geplaatst om de pluspunten van deze media in het licht te
stellen. Wat hebben ze betekend voor Vlaanderen?
Laat ik beginnen met de radio, die niet zo wordt aangevochten en een van de goede
media is geweest om bij onze mensen de waarde en de waardigheid van het goede
Nederlands ingang te doen vinden. Een tweede pluspunt is dat, naar mijn gevoelen,
de berichtgeving van de radio in doorsnee goed is. Daarmee bedoel ik dat de radio
- en ook de televisie - heeft bewezen dat een zekere mate van objectieve berichtgeving
mogelijk is. Uitgaande van deze stelling, blijkt dat men naar objectiviteit kan tenderen.
Wie het tegendeel beweert, stel ik de vraag: bestaat de waarheid of bestaat de
gerechtigheid? Men kan antwoorden: neen. Dan kan men ook in die richting niet
tenderen. Maar eenieder zegt dat ze bestaan en voegt er aan toe: er moet meer
waarachtigheid en rechtvaardigheid komen. De rechtvaardigheid bestaat dus als
ideale eindvorm. Dat men dagelijks naar die ideale eindvorm moet streven, geldt
ook voor de objectiviteit.
Een derde pluspunt is stellig ook dat de radio een muziekcultuur heeft gepropageerd
die vroeger gereserveerd was voor weinigen.
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Er is natuurlijk ook de keerzijde van de medaille.
Het grote nadeel is het verbale gezwets van onverantwoordelijke mensen, die de
woordbinding tussen de muziekstukken verzekeren en menen het recht te hebben
om hun eigen onvoldragen meningen te mogen verkondigen aan de passieve
buitenwereld en die menen iets te zijn omdat ze daar staan.
Een tweede groot gemis is de aangepaste verantwoording van de elementaire
ethische waarden, die de grondslag van onze westerse cultuur vormen. Dikwijls krijgt
de luisteraar de verwoording van datgene wat tot de anarchistische chaos bijdraagt.
Dit slaat ten dele op sommige uitzendingen van de tweede keten.
Is daar dan niets aan te doen?
Hangt van de directeur af. Let wel dat mijn voorbehoud geen kwestie is van preutsheid
of van retrograde-zijn.
Er is dan de televisie, die de wereld voor de mensen heeft opengemaakt.
Dat wordt zo gezegd, maar daar ben ik nog niet helemaal zeker van. Er zijn mensen
die nooit uit hun geboortestad weg zijn geweest en die over de wereld en het leven
indringende dingen hebben verteld. Voor zover ik weet, heeft Immanuel Kant bijna
nooit Königsberg verlaten en hij heeft toch een enorme invloed gehad op het hele
moderne denken. Ook vele andere thuisblijvers.
Niet iedereen is Kant.
Ik wil de stelling dan ook niet doortrekken. Van de televisie kan worden gezegd dat
een jonge ploeg er met enthousiasme is beginnen aan te werken, met de
vanzelfsprekende belangstelling voor al wat nieuw is. ‘ Nieuwe mesjes snijden goed
’ is een oude waarheid.
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Die toch ergens al een afkeuring schijnt in te houden.
Ik was niet uitgesproken. De Vlaamse televisie heeft ontegensprekelijk af en toe
staaltjes gegeven van werkelijk kunnen door prestaties die op internationaal niveau
lagen. Ik denk b.v. aan de parel Beatrijs van Dries Waterschoot en aan Het gezin van
Paemel, sommige stukken uit Schipper naast Mathilde en de reeks van Ernest Claes,
sommige Ten huize van's, de Olympische Spelen, enz.
Als negatieve zijde zie ik bij de televisie het feit dat journalisten het niet aandurven
eenvoudig te zijn, d.i. de ietwat moeilijke zaken voor de televisie brengen zoveel
mogelijk met kaarten of grafieken of andere visuele verduidelijkingen en met woorden,
die begrepen worden door hun moeder. Zij beseffen niet hoe weinig de doorsnee-mens
weet over geschiedenis, aardrijkskunde, staatsbestel, politiek, economie, monetaire
kwesties, buitenlandse aangelegenheden. Ik kijk veel naar de buitenlandse televisie
en ik vraag me soms af waarom wij geen prachtige toneelstukken op het scherm
krijgen, zoals wat de O.R.T.F. te zien geeft of die de Duitse televisie brengt: ik denk
aan Wallenstein en aan Don Carlos van Schiller, die grote prestaties waren. Waarom
krijgen wij de verfilming niet van bepaalde boeken op het niveau van Les Célibataires
van Montherlant, of dat boek van Pierre Benoit Mademoiselle de la Ferté? Een film
als de Odusseia, die we wel gezien hebben, is klasse, maar we hebben niets in de
aard van die Duitse ‘ reis naar Italië ’. Wij geven te weinig documentaires, onze
mensen leren de andere landen van Europa niet genoeg kennen. Indien er een
achterstand bestaat van de arbeiderscultuur, dan is de fundamentele reden daarvan
dat onze werklui geen geschiedenis kennen. Als ze naar Normandië op reis gaan,
zouden ze de geschiedenis van Willem de Veroveraar moeten kennen, want in die
streek spreekt alles nog van zijn bestaan. U kent de uitspraak: als je niet weet wat er
vóór je geboorte is gebeurd, blijf je een kind. De televisie
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heeft tot taak te verduidelijken en begrip bij te brengen. Ze moet mede onze
geschiedenis aantonen, ze inkleden, ze situeren, ze duiden, ze moet naar het verleden
teruggrijpen om het heden te verklaren.
Ik vind dat men het medium niet gebruikt zoals het gebruikt kan worden. Er zit
veel meer in.
Nu kijk ik toch op. Ik verwachtte hier de loftrompet te horen steken over de prestaties
van de Vlaamse televisie en ik krijg te horen hoe het zou moeten zijn. U stond toch
mee aan het roer. Hoe verklaart u dan dat de televisie niet is zoals u meent dat ze
zou moeten zijn?
Dat houdt verband met grondproblemen, waarvoor ik vooralsnog geen oplossing zie.
De nood aan vaste en levenslange betrekkingen van het personeel van de culturele
sector is verderfelijk. Die wordt gevoed en gesteund door de vakbonden ten nadele
van de hele gemeenschap en ten voordele van enkele enkelingen die onvoldoende
produktief, dienstbaar en vaardig zijn.
Een tweede punt is het gemis aan mobiliteit in de culturele sectoren van ons
gemeenschapsleven. Er is bij de televisie het immobilisme ter plaatse: het is niet
mogelijk de gepaste man die je ontdekt op zijn juiste plaats te schuiven, omdat die
plaats bezet is door iemand die eventueel slecht is maar die niet weggezet kan worden,
want hij wordt beschermd door zijn vakbond. Er ontstaat zo een compartimentering
die bijna geen enkele verplaatsing mogelijk maakt. De zekerheid en de evolutie van
de betrekking gaan vóór alles. Dat is een groot nadeel dat niet opgelost kan worden
door de Raad van Beheer van de B.R.T. Er is bij de B.R.T. te veel vastbenoemd
personeel en er zijn te weinig mobiele contractuelen.
Er is nu een tweede net. Zou het dan niet beter zijn dat in andere handen te geven
om de concurrentie te stimuleren en zo tot
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betere kwaliteit te komen? Ik denk aan de Engelse formule: de I.T.A. die op de tenen
trapt van de B.B.C., en de B.B.C. die zo een inspanning levert dat ze op haar beurt
op de tenen trapt van de I.T.A.
Het tweede net toevertrouwen aan de privé-sector. Wie is dat dan?
Het voorbeeld bestaat in Engeland, de moederschoot van de televisie.
Er bestaat in Engeland een stille norm van standing. Ik betwijfel of die norm
stilzwijgend aanwezig zou zijn bij onze privé-initiatiefnemers, omdat ik niet weet
of ze niet eerst zullen bewogen worden door de geest van het kapitalisme. Ik heb
helemaal niks tegen het technisch kapitalistisch produktieapparaat, want ook de
communisten en de verdere wereld moeten het navolgen: de kapitalistische geest
echter is verderfelijk.
Indien dat tweede net zou worden toevertrouwd aan groepen waarvan men met
zekerheid weet dat het cultureel besef zwaarder doorweegt dan de zucht naar gewin
of goedkoop succes, dan zou er iets te zeggen zijn voor een concurrerend net, dat
trouwens veel pedagogischer zou moeten worden opgevat.
Er is op dit ogenblik in Brussel een duidelijk voorbeeld van wat die commerciële
concurrentie kan zijn. Via de kabeltelevisie kan men daar Luxemburg ontvangen,
Luxemburg dat elke avond een film geeft en het gros van de kijkers van de R.T.B.
afschuimt. Moeten wij op die manier helpen televisieslaven te kweken?
Dat is een punt voor u maar daarmee is het voorbeeld van Engeland nog niet
bevochten. - Wat is eigenlijk de taak van de Raad van Beheer van de B.R.T.?
Die was veel te omslachtig omdat die Raad te onderzoeken kreeg:
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kwesties van administratieve aard, kwesties van personeel, kwesties van algemene
programmaregeling, kritiek en suggesties voor de concrete programma's, kwesties
van financiële en soms van technische aard, enz. Zonder opsplitsing tussen de leden
qua bevoegdheid en kennis en qua medium, moet de Raad zich te veel bezighouden
met details en kan hij te weinig tijd besteden aan grotere algemene opties en aan een
grondig onderzoek van de begrotingen en van de algemene programmaties. Men
probeert dat nu in het nieuwe ontwerp van decreet te ondervangen.
Aan de andere kant moet ik toch duidelijk zeggen dat ik geen huis of instelling
ken waar de voorbereiding, qua studie en stukken, van de problemen die aan de Raad
zullen worden onderworpen, zo degelijk is en zo verzorgd.
Men heeft wel eens de indruk dat die Raad niet zo een goede reputatie heeft, noch
bij de televisiemakers, noch bij het televisiekijkend volk, noch bij de televisiekritiek.
Kijkers hebben geen inzicht in het werk van de Raad van Beheer. Hetzelfde geldt
voor de televisiecritici. Ik ben voorstander geweest van publieke zittingen, of dan
toch tenminste van een formule die het mogelijk zou maken sommige zittingen van
de Raad van Beheer toegankelijk te maken voor de pers.
Een andere vraag voor wat de kritiek betreft, is deze: waar halen zij de bevoegdheid
en de normen voor hun doorgaans afbrekende kritiek of voor hun lovende
beoordelingen? Zij zijn ook individuen en de meeste individuen geven een subjectieve
mening weer, hetgeen hun recht is doch hun geen brevet van juistheid verleent.
Er zou hier een verleiding kunnen bestaan om het proces te maken van de
televisiekritiek, maar dat zou ik dan toch liever doen als ik bij een televisiecriticus
op bezoek mag gaan. Hier gaat het om de Raad van Beheer. Drukt er niet te veel
politieke invloed op die Raad?
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Voor zover ik kan spreken uit ervaring, overweegt deze invloed bij de meerderheid
van de Raad niet. Wel zou men moeten beginnen met een ideologische pariteit en
daarbinnen het cultuurgoed doen spelen.
Wat die politieke invloed betreft, moet ik ook zeggen dat al de door mij gekende
pogingen tot censuur van de informatie uitgegaan zijn van B.S.P.-leden van de
regering.
Dat lijkt mij een heet hangijzer dat beter gereserveerd blijft voor een groot debat
over dit thema. Laat ik dit deel met een onschuldige vraag besluiten. Kunt u een paar
onvergetelijke televisieprogramma's opnoemen?
Van bij ons? Er zijn er zeker. Ik denk b.v. aan het wondermooie T.V.-spel van
Waterschoot: Beatrijs.
U bent altijd een authentiek flamingant geweest en u bent het gebleven, maar het
flamingantisme heeft een sterke evolutie ondergaan. Hoe staat u daartegenover?
De Vlaamse Beweging is in essentie een nationale beweging en de oogmerken ervan
zijn op dit ogenblik nog niet volledig bereikt. Wij hebben onze eigen wijze van
menselijk leven nog onvoldoende gewaarborgd ten opzichte van de vanzelfsprekende
openheid, die in Europa moet ontstaan. Kleine volkeren moeten zich netter en
duidelijker pantseren dan grote.
Onze vrijheid van optreden en ons eigen gelaat als Vlaming zijn met de culturele
en dus beperkte autonomie onvoldoende veilig gesteld om de noodzakelijke stap
naar een politiek Europa te zetten. Niet dat wij het gemeenschappelijk goed-zijn van
ons volk gaan afschermen en afperken, maar onze groei als persoonlijkheid in de rij
van de volkeren is verre van voltooid en behoeft, omwille van onze zwakheid en
kleinheid, effectieve bescherming, precies teneinde de stap te zetten en in de richting
van de openheid te ageren. Wij zijn niet vrij, niet zelfstandig genoeg. Ik
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moet tot mijn andersgeaarde landgenoot kunnen zeggen: ik ga in mijn eigen huis
wonen, ik richt dat in zoals ik wil en ik treed van daaruit in de wereld.
Staat de Vlaamse zaak er goed voor? Bent u optimistisch?
Optimisme is verderfelijker dan een gematigd pessimisme. Voor een optimist is de
actualiteit goed; voor een gematigd pessimist is nog het een en ander te doen.
Hoe staat u tegenover het septemberdecreet?
Het septemberdecreet is een schande voor die werkgevers die leven in en van de
gemeenschap van het arbeidende volk waarvoor het noodzakelijk is.
In al uw beschouwingen over de Vlaamse Beweging heb ik u nergens horen affirmeren
dat die beweging ook een sociale beweging is. Geeft u dat hier niet impliciet toe?
In zoverre een van de essentiële kenmerken van het sociale is gewaardeerd te willen
worden door de anderen, d.i. als Vlaams volk door andere volkeren en als Vlaming
door vreemdelingen te worden gewaardeerd, is de Vlaamse Beweging sociaal.
De zwakheid van ons volk is dat het zich niet bewust is van zijn eigenheid, geen
fierheid en respect voor zichzelf heeft, wat als consequentie heeft dat de Vlaamse
Beweging ten dele een gevecht is tegen ons eigen volk. Wat zeggen onze mensen?
‘ Mijn zoon moet Frans leren, menere. Wat doe je met dat Vlaams? ’ In die reactie
zit de stelling: als ze in en na 1830 van ons allemaal Franssprekenden hadden gemaakt,
ware het beter geweest. Dat is het tragische van de Vlaamse Beweging: wij moeten
onze eigen mensen bijna tegen zichzelf, nationaal en sociaal (ik zeg niet
sociaal-economisch), opvoeden als kleine kinderen. Ons volk heeft als Vlaming geen
trots, geen eerbied voor zichzelf als volk.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

63
Daar is toch een historische reden voor: driehonderd jaar vreemde bezetting.
Ik geloof daar slechts zeer ten dele in. Kijk naar het nationaal bewustzijn van de arme
Turken. Zie het voorbeeld van de arme Ieren, die eveneens een zeer lange bezetting
hebben gekend, maar zij hebben de Engelsen in Ierland uiteindelijk verteerd. Sommige
Ierse vrijheidsstrijders waren ingeweken Engelsen. Zij hebben later hun staatkundige
vrijheid bevochten. Daarvoor moet je bewustzijn hebben.
Ook het economische aspect, waar de B.S.P. zo dik op zit, speelt geen rol in het
feit of we Vlamingen zijn of niet. Als er hier werkloosheid zou zijn, dan moet die,
of we nu Frans spreken of Vlaams, opgelost worden. De economie is belangrijk als
machtsmiddel maar ze behoort niet tot de essentie van de Vlaamse Beweging. Ik
wens dat de Vlamingen welvarend zijn, want dat maakt dat ze machtig worden. Maar
tot hen die economisch sterk worden, zeg ik: vergeet niet dat je Vlaming bent, want
anders behoor je niet tot de Vlaamse Beweging. Kijk maar naar die zovele Vlamingen
die economisch sterk zijn geworden. In vele gevallen verliezen ze hun Vlaamse
reflex, voor zover ze er een hadden. En kijk wat er van hun kinderen is geworden:
ze kennen nog wel wat Vlaams maar hun omgangstaal is het Frans geworden. Doen
wat Fernand Collin deed, een man die, als hem gevraagd wordt voorzitter te worden
van de Bankenvereniging van België, rustig zegt: ‘Heren, ik wil dat doen, maar ik
zal als voorzitter altijd Nederlands spreken ’, die gevallen kan ik op mijn vingers
tellen.
Van het ene zware probleem naar het andere. U staat bekend als een onkreukbaar
katholiek. Ook de Kerk is in de laatste jaren revolutionaire wegen opgegaan. Hoe
staat u tegenover het nieuwe Kerkbeleid?
De revolutie kwam te laat, ook al werd ze gemaakt door een
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sympathieke paus. Daarbij komt ze slecht over. De boodschap wordt niet doorgegeven
zoals ze werkelijk door het Concilie is bedoeld. Er worden punten uit de context
gehaald voor andere bedoelingen dan die van het Concilie.
Ik heb het gevoelen dat de leken in hoofdzaak de katholieke Kerk zullen bewaren
en in stand houden, dikwijls tegen ietwat onbesuisde jonge priesters en theologen
in. In het licht van deze tijd is het modernisme mij een raadsel. Er is in de katholieke
gelederen een, wat ik noem, vrijzinnig protestantisme geslopen, hetwelk zijn tijd
moet hebben: het moet ofwel verwerkt worden en, gezuiverd, opnieuw geïntegreerd
worden in de orthodoxie, ofwel moet het worden uitgestoten.
De orthopraxis is een ander geval: er zijn uitingen van een juister en doelmatiger
orthopraktijk, maar ook hier moet de praxis worden belicht en beoordeeld vanuit de
orthodoxie die, zoals gezegd, gevaar loopt.
Onze tijd wordt gekenmerkt door een hoogbloei van individualisme, die grenst
aan de anarchie. De liberale en socialistische wereld- en levensvisie is
individualistisch, hoezeer de laatste ideologie ook het collectivisme van de zwakken
huldigt. De zin voor de gemeenschap, èn op Vlaams gebied èn op kerkelijk gebied,
moet herleven. Ik twijfel niet dat het gebeurt na de vérgaande slingerbeweging van
dit moment.
Geldt ook voor de Kerk dat gematigd pessimisme?
Ik zou mij hier positiever uitlaten. Wie de geschiedenis kent en weet door welke
situaties de Kerk zich heeft heengewerkt, die wanhoopt niet. De Kerk heeft al in heel
wat dramatischer toestanden verkeerd dan die van nu.
Voelt u zich thuis in uw tijd?
Dat is een eigenaardige vraag. Ik zie in het leven van de mens twee belangrijke
periodes: van zijn geboorte tot 25 jaar en dan
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van zijn 25 jaar tot aan de dood. Wat je verworven hebt tot 25 jaar, blijft als waarde.
Van 25 tot de dood ben je veel meer onderhevig aan de relativiteit en het
onbeduidende van het gebeuren, wat niet belet dat je door de studie van boeken en
het lezen van tijdschriften als Streven, Jeugd en Samenleving, Civis Mundi, Wijsgerig
Perspectief en andere, b.v. soms Vrij Nederland, tracht op de hoogte te zijn van de
nieuwste stromingen waarvan je vrij vlug het modekarakter ervaart. Ik heb deernis
met de jeugd die in deze tijd leeft, want in mijn jeugd heb ik het - hoe hard ze ook
was - goed gehad, hetgeen jonge mensen van nu niet kunnen begrijpen. Ze denken
dat wij onder terreur leefden en ik heb altijd het gevoel gehad dat het in geordende
vrijheid was.
Wat zou u nog graag zien gebeuren?
Nog veel dingen natuurlijk. B.v. het weren van de verkeerde terminologie als het
over Vlaanderen en België gaat. Wat wij beogen, is geen federalisme, want dat is
het voorstaan van een federatieve aaneensluiting of het vormen van een federatie.
Het goede woord, dat niemand durft te gebruiken, is separatisme. Wij gaan uiteen
en dat is gezond. En dat verlangen staat uitgeschreven aan het slot van een gedicht
van vriend André Demedts, getitled Vlaanderen: ‘En uwe vrijheid zien vóór onze
dood’.
Uitzending: 19 november 1973.
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Ger Schmook
Volhardingstraat 70, 200 Antwerpen
Mijnheer Schmook, als men uw naam uitspreekt, denkt men onmiddellijk aan de
wereld van het boek.
Dat is dan een identificatie die me plezier doet: het boek is inderdaad altijd mijn
grote passie geweest, maar mijn belangstelling gaat toch nog verder dan het boek
zonder meer. Voor mij staat achter het boek een schrijver en het is altijd mijn
bezorgdheid geweest die niet als een verstarde mummie te beschouwen, maar in hem
steeds naar de levende mens te zoeken. Ik heb op dat stuk al heel wat mooie
ontdekkingen gedaan, die voor mij van het letterkundig leven in Vlaanderen b.v. een
passionele wereld maken, waarvan maar weinig mensen het bestaan vermoeden, laat
staan kennen.
Dat lijkt me al dadelijk een duidelijke programmaverklaring, waarvan wij vandaag
graag de ‘genesis’ zouden nagaan om een van uw eigen typerende woorden te
gebruiken. Komt u uit een familie van ‘boekenwurmen’?
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Van moederskant is er wel een invloed geweest. Mijn vader was een eenvoudig
schrijnwerker, die ik trouwens bijna niet gekend heb. Hij overleed toen ik drie jaar
was. Hij was de zoon van een zeeman, die in Sleeswijk-Holstein was gaan lopen
omdat hij niet tegen de Denen wilde vechten. Hij trouwde hier met een Antwerpse
en is later met zijn schip op zee vergaan. Mijn moeder daarentegen kwam uit de
Polderkempen, uit Zandvliet om precies te zijn. Ze stamde uit een onderwijzersfamilie,
die fel betrokken geweest is bij de schoolstrijd. Mijn grootvader en grootoom werden
uit Zandvliet verwezen. U weet dat die schoolstrijd een zeer heftige en onverbiddelijke
strijd is geweest. De gemoederen waren toen zo opgezweept, dat men aan mijn tantes
in de winkel weigerde waren te geven, ook al stonden ze daar met geld in hun handen.
U hebt van huis uit wel een serieus merkteken meegekregen. Waar werd u dan
geboren?
Op de Minderbroedersrui, schuin tegenover het Museum voor Vlaamse Letterkunde,
zoals het gebouw vroeger heette. U ziet dat ik al dadelijk in de sfeer zat.
Ik heb u altijd voor een authentieke Antwerpenaar gehouden, maar ik voel mij nu
iets minder zeker met die vreemde afkomst.
Ik zou trouwens tegen dat etiket van Antwerpenaar onmiddellijk reageren. Het is een
zeer dubbelzinnige constatering, die u op staande voet door een aantal landgenoten
doet veroordelen of aanvaarden. Naar mijn gevoelen moet de tijd voorbij zijn dat
wij ons op Gent of Antwerpen beroepen. Het is nu de tijd om alles in Europees
verband te zien en Europees te denken. Er bestaat natuurlijk wel zoiets als een
Antwerps type, maar dat heeft dan kwaliteiten en gebreken, die men ook elders vindt.
Ik zou trouwens zeggen dat de echte Antwerpenaar niet van Antwerpen is!
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En daar zijn illustere voorbeelden voor. Wat is het klimaat geweest van uw jeugd?
Moeder, die vroeg weduwe was, moest gaan dienen en zo kwam het dat ik bij mijn
grootouders werd grootgebracht op Zurenborg. Voor mij was dat een geluk want
daar waren veel kinderen. De lagere school heb ik dan op Zurenborg gedaan en mijn
sterkste herinnering daaraan zijn de zeer vele goede joodse vriendjes die ik daar heb
gehad. Die wijk was een echt joods milieu en ik herinner mij nog goed hoe wij de
joden op vrijdagavond door de straten zagen slenteren ter voorbereiding van de
sabbatdag. Ook kon men ze daar tegen de klaagmuur zien staan, of in de een of andere
achterkamer hun godsdienstoefeningen zien houden.
Uw biografie vermeldt dan: normaalonderwijs.
De normaalschool, inderdaad, en ik mag zeggen dat wij daar schitterende leraren
hebben gehad, die zowel ons karakter als onze overtuiging gevormd hebben. Ik denk
b.v. aan Bellens, onze leraar wiskunde. De man sprak altijd dialect, maar toen hij op
zekere dag een voordracht van Jacob bijwoonde, schakelde hij ineens over en sprak
alleen nog beschaafd. En daar was moed voor nodig. Verder was daar ook de
romancier Frans van Cuyck, die onze leraar Nederlands was en onze ogen heeft
geopend voor een modernistische levensvisie. Ook dr. Schuyten hadden we daar,
een scheikundige en een kei in de pedagogie, en Zwaegers, de leraar Duits en Engels,
die een heel nieuwe methode voor het taalonderwijs ontwierp, het esperanto
inbegrepen.
En uw generatiegenoten?
Onze klas was verre van banaal. We hadden een schooltijdschrift, Jonge Tijd, waarin
Brunclair nog heeft gedebuteerd. In de redactie zaten o.m. Antoon Vloemans en Rob.
van Roos-
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broeck. Ons jaar was vrijwel helemaal activistisch geworden en de meesten hebben
dan ook met enthousiasme getekend voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit.
De directie van de school heeft daarop echter gereageerd en op drie na trok iedereen
zijn handtekening terug.
Ik zou wel denken dat u bij die drie was. - Vanwaar kwam die invloed?
Dat hing in de lucht, dat was een soort génération spontanée. Daar was wel de invloed
van een activist als Van Cuyck. We hadden contact met de jongens van het atheneum,
waar o.m. Van Ostaijen bij was, maar vooral toch kregen wij een overtuiging door
zelfstandig werk. Wij lazen veel. Ikzelf was al heel jong een verwoed
boekenliefhebber. Mijn eerste boekenkast was een houten kist van soda, die ik had
opgefrist en waarvoor dan een gordijntje werd gehangen. Daar kwamen mijn eerste
boeken in: Les livres roses, waarvan ik een hele verzameling had. Ook joeg ik op
alle afleveringen van Les feuilles littéraires. De gewone nummers kocht ik hier te
Antwerpen voor 10 ct., maar voor de ontbrekende nummers moest ik naar Brussel
en die moest ik dan 2,60 fr. betalen. Van moeder kreeg ik later een monument van
een boekenkast en ik weet nog goed hoe ik onmiddellijk de schabben en de boeken
heb genummerd!
Systeem en orde van in de aanvang. Wat deed u toen u klaar was met de studie?
Niets. Dat was in 1917, onder de oorlog dus. Tot 1919 heb ik een moeilijke tijd gehad
en ook veel zwarte sneeuw gezien. Moeder was toen econome geworden, maar van
het bestuur mocht ik niet bij haar inwonen. Ik bracht dan mijn dagen door met allerlei
bezigheden: natuurlijk veel lezen, dan ook Heine vertalen, op de piano tokkelen. Ik
heb zelfs geprobeerd Gudrun
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op muziek te zetten. Maar die paar jaar zijn toch een ellendige geschiedenis geweest.
Maar u hebt dan toch een functie gekregen en een vrij eigenaardige: u werd
bibliothecaris van de Algemene Diamantbewerkersbond van België. Dat was in 1919.
Wat soort bibliotheek was dat?
Dat kon op het eerste gezicht wat ongewoon voorkomen, maar dat was een zeer
ernstige onderneming. Antwerpen en Amsterdam zijn al heel vroeg de twee grote
diamantbewerkingscentra van de wereld geweest, vanaf de 17 de eeuw al, maar
vooral toch in het begin van de twintigste. Er was altijd een nauwe band tussen
Antwerpen en Amsterdam en de vorming en werking van de vakvereniging van
diamantslijpers hier te Antwerpen werden op Amsterdam afgestemd. Amsterdam
had een zeer sterke culturele werking: niemand minder dan Berlage b.v. had daar
een schitterend huis gebouwd voor de vereniging. Die werking werd hier te Antwerpen
nagevolgd. Deze neutrale vakbeweging had een toneelvereniging, een koor dat onder
leiding stond van Karel Candael en ook een bibliotheek, die was opgericht door
toedoen van Henri Polak, de grote inspirator van de vakbeweging. Deze Nederlander
was een man die de grootste eerbied had voor natuur- en stedenschoon en die het
behoud ervan in woord en geschrift verdedigde. Het was een hele meneer: ik heb
trouwens altijd het geluk gehad intelligente bazen te hebben. Dank zij Polak en de
Antwerpse leider Lou Berkelaer heb ik die moderne bibliotheek kunnen uitbouwen,
want omdat ik onderwijzer was en letterkundige, werd ik gevraagd bibliothecaris te
worden. Het is een foutieve opvatting, die nog altijd bestaat, dat een onderwijzer per
se een goed bibliothecaris is.
Wat voor een soort bibliotheek was dat eigenlijk?
Een leesbibliotheek met al de rommel van die tijd. Toen ik daar
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aankwam, zat ze vol met boeken als De voddenraper van Parijs, of De twee wezen.
Ik kon die er niet onmiddellijk uitgooien, want dan verloor ik zeker alle lezers. Ik
liet die boeken eenvoudig verslijten en verving ze dan niet meer. Maar ik dacht: ge
verdient hier uw brood, dus moet ge er ook iets van maken. Ik vond dan op een van
de rekken het grote boek van Greve Openbare bibliotheken en leesmusea. Dit
doctoraal proefschrift was werkelijk de grondslag van het moderne openbare
bibliotheekwezen in Nederland, dat op dat stuk ver op ons voorstond en staat en nog
heel lang zal staan. Deze handleiding is mijn bijbel geworden en ze heeft mij flink
geholpen om mijn opvattingen uit te werken.
U bent 18 jaar in die functie gebleven. Maar ondertussen bent u ook leraar geworden
aan verscheidene scholen en instituten.
Dat was een gevolg van de wet op de openbare bibliotheken, die in 1921 werd
goedgekeurd. Er werd toen gestreefd naar de vorming van bibliothecarissen, die een
kleine bibliotheek zouden kunnen leiden. In navolging van de liberale organisatie
Hoger Onderwijs voor het Volk - wat nu het Maurits Sabbe-instituut is - en de
Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, werd toen door Eekelers, De Bom en
Mielandts de Arbeidersvolkshogeschool opgericht - nu heet ze Emile
Vandervelde-instituut - en ik werd aangezocht om les te geven in de sectie opleiding
van bibliothecarissen. De neiging van de schoolmeester is toen bovengekomen en
ik heb dat aangenomen. Bij het bestuderen van de stof kreeg ik er steeds meer smaak
in en zo is dat geleidelijk een specialiteit geworden. Er is een cursus per
correspondentie uit voortgekomen voor de Centrale voor Arbeidersopvoeding, die
onder leiding stond van Max Buset en Edgar Delvo. Achteraf heb ik daar dan, met
medewerking van Van den Berghe, een definitieve handleiding voor de
bibliotheekpraktijk van gemaakt die Boek en bibliotheek heet. Deze handleiding is
de psychologische schok geweest om ons bibliotheekwezen op universeel plan te
oriënteren. Ze behandelt de
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praktijk van het bibliotheekwezen, ook de geschiedenis van de praktijk: vroeger bij
de Grieken gebeurde het zo, nu doen wij het zo; verder de techniek, de alfabetische
plaatsing volgens het Engelse systeem van Cutter, dat wij hier hebben ingevoerd en
dat zich van Antwerpen over het hele Vlaamse land en Wallonië heeft verspreid.
Later is daarvan een nieuwe uitgave gekomen volgens een ander concept, door een
hele ploeg bezorgd en in samenwerking met Nederland. Het heeft gediend voor
Nederland en Zuid-Afrika, Duitsland en Indonesië.
Hoe was de toestand van de bibliotheken dat u het nodig achtte ze te hervormen?
Onze bibliotheken waren eigenlijk negentiende-eeuwse volksboekerijen met het
karakter van sociaal dienstbetoon aan minder gegoeden. Het doel was hoofdzakelijk
ontspanning te bezorgen en voorts werden er geen eisen gesteld. Het was al goed als
men las. Dat was natuurlijk een verkeerde grondslag. Als gevolg van het verplicht
onderwijs kwam er dan in 1921 de wet op de openbare bibliotheken, die de goede
bibliotheek wilde inschakelen bij de achturenwet. Men zocht naar een grondslag
voor de bibliotheken en de volksbibliotheek werd als dusdanig erkend: een bibliotheek
dus die helemaal niet het cachet kreeg van de public library. Ik heb het altijd tegen
deze wet gehad en in 1932 heb ik er een eerste aanval op gepleegd in een lezing op
het Filologencongres te Gent. De tekst verscheen later ook als brochure met als titel:
Lagere, middelbare en hogere bibliotheken. Dat deze wet niet goed was, bewijst het
feit dat het bibliotheekwezen in ons land is blijven vegeteren, zeker tot in 1937, en
dat in de eerste plaats omdat onze bibliotheken politiek zijn ingesteld. Men vond het
goed dat ze er was, maar niemand deed er wat voor om het peil te verhogen en geen
enkele politieke partij zorgde er voor dat er geld beschikbaar kwam. Pas nu komt er
een kentering ten goede: de gedachte dat de zogezegde openbare bibliotheek
negentiende-eeuws is, is nu ingefilterd. Door maar
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steeds te wijzen naar het buitenland heeft men de ogen kunnen openen. Een paar
cijfers zullen dat duidelijker maken: in België bestaan 2.600 bibliotheken, zoveel
dus als er gemeenten zijn, maar 1000 gemeenten zijn zonder bibliotheek. - In diezelfde
periode waren er in Nederland 90 bibliotheken en onder invloed van Greeve zijn dat
er nu ongeveer 200 geworden.
Wat is dan uw ideale bibliotheck?
De openbare bibliotheek zoals ze bestaat in Denemarken, Nederland, Engeland en
in de laatste tijd ook Duitsland, dat nu sterk vooruit is. Maar dat zijn organisaties die
geld kosten en al onze gemeenten zijn daar tekort geschoten in hun plicht. In
Denemarken wordt 75 fr. per hoofd beschikbaar gesteld voor de bibliotheek; bij ons
1,50 fr., soms 5 fr.
De wet van 1921 bepaalde dat elke gemeente 0,25 fr. per hoofd moest afstaan.
Die wet werd gemaakt door onkundigen, sociale werkers en politici die met de beste
bedoelingen waren bezield, maar die de zaak niet begrepen of kenden. De wet
bepaalde b.v. ook dat de bibliotheek van gemeenten met 20.000 inwoners en meer
aan die bepaalde eisen diende te voldoen. Dat betekent dat de bibliotheek van
Antwerpen en die van Lokeren op dezelfde voet behandeld werden. Men keek niet
naar de industriële, sociale, artistieke of commerciële noden of capaciteit. Het werd
een hopeloze versnippering van de spaarzame gelden die de openbare besturen ter
beschikking stelden.
In 1939 had de Hoge Raad van de Bibliotheken al vastgesteld dat de versnippering
verkeerd was, maar de oorlog heeft dan belet dat er van de reorganisatie iets in huis
kwam. Op dit ogenblik is het nu toch zover dat de Hoge Raad voor de eerste keer
rapport heeft uitgebracht en dat de negatieve resultaten op basis van vergelijking met
het buitenland worden gepubliceerd. Er zijn nu twee dingen noodzakelijk: geld en
een doordachte structuur. In een notedop komt het hier op neer: hoeveel steden en
gemeenten zijn er bibliotheekfähig, kunnen een bibliotheek
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dragen met filiales, discotheek, muziekarchief, jeugdafdeling?
Mechelen is op dat stuk al goed opgeschoten. Het nieuwe gebouw dat te Antwerpen
komt, zal ook zeer modern zijn: er is daar een zaal gepland die de mogelijkheid biedt
aan de T.V. rechtstreeks te capteren. Men schikt daar geregeld een lezing te laten
plaatshebben van 20 minuten, gevolgd door discussie.
En nu we het toch over T.V. hebben, voeg ik er graag bij dat de T.V. en het boek
geen vijanden zijn, ik zou zelfs zeggen integendeel. Onze cijfers stijgen nog elke
dag.
Hoe zou u de toestand voor het land gewijzigd willen zien?
Ik zou mij buigen over de kaart van ons land. Ik zou me realiseren dat er een grondig
onderscheid bestaat tussen Wallonië en Vlaanderen wat de spreiding van steden en
dorpen betreft, met de dichtheid van de bevolking incluis, zodat een structurele
vestiging van openbare bibliotheken naar omvang, bezit aan boeken en tijdschriften
en functies naar een bibliothecaire leendienst gewaarborgd wordt. Hoofdzaak blijft
hierbij dat de reeds zo pover ter beschikking staande geldmiddelen in genen dele
verspild mogen worden aan concurrentiële diensten, in leven gehouden door
ideologische gezichtspunten. Een klein landje als België kan dergelijke last niet
dragen. Doet het dat toch, dan loopt het resultaat op collectieve culturele ondermijning
uit.
In 1937 reeds heb ik voor het eerste Vlaams-socialistisch congres te Antwerpen
de bibliotheconomische kaart van Vlaanderen uitgetekend, met Brussel daarin
begrepen, die beantwoorden zou aan de noden van de steden, van de dorpen en van
de landelijke streken. Moet soms geen rekening gehouden worden met het
niet-stedelijke uitzicht van Wallonië dat, buiten Luik en de agglomeratie Charleroi,
geen steden kent als Antwerpen, Gent, Brussel (en zijn agglomeratie), Brugge,
Mechelen, Kortrijk, Oostende? Dit als voorbeeld en tegenstelling genomen.
Daartegenover moet het bosrijke, heuvelachtige Zuiden bediend worden door een
kluwen van bibliobusdiensten, terwijl heel het
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land dan weer moet kunnen rekenen op getraind personeel, gevormd in een voor het
doel aangepaste bibliotheekschool.
Wijzigingen zouden, al naargelang van de noodwendigheden, aangebracht kunnen
worden, maar... volgt men niet, dan blijft het ten onzent een dode boel met ergerlijk
navelkijkende burgers, waardoor in bepaalde gemeenten de leesstof niet gekocht zal
kunnen worden bij gebrek aan financiën, opgebruikt aan versnippering.
Hoe is de toestand te Antwerpen verder?
Antwerpen is structureel in orde. De bibliotheken van Antwerpen heten samen de
Stedelijke Bibliotheken. Daarin zit vooreerst de oude Stadsbibliotheek die van de
15e eeuw dateert. Ze bevat algemene wetenschap en is vermoedelijk bestemd om
universitaire bibliotheek te worden, zoals de vroegere stadsbibliotheken van Brussel,
Gent en Luik aan de universiteit zijn gekomen. Naast deze Stadsbibliotheek hebben
we de in 1866 onder de druk van de negentiende-eeuwse educatieve bezorgdheid
ontstane volksbibliotheken, die gemoderniseerd werden tot openbare bibliotheken
met filialen en bussen.
En ten derde is er dan nog het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
dat in 1933 werd gesticht.
Voor dit alles hebben wij een begroting van 20 miljoen. Daarbij is aan de Stedelijke
Bibliotheken verbonden de middelbare school voor opleiding van
bibliotheekpersoneel, die ook het personeel voor het archief en de musea schoolt.
De vorming is nog niet door de staat erkend, maar wij hopen dit jaar te verkrijgen
dat het als technisch onderwijs zal worden erkend.
U vernoemde daarnet het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, wat
men vroeger het Letterkundig Museum noemde. U werd daarvan in 1937 conservator.
Waarom die verandering van naam en wat is het doel?
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De naam museum duidt er op dat er zaken te zien zijn, archief wijst er op dat daar
knipsels, archivaria en alle voorwerpen die met het cultuurleven iets te maken hebben,
bewaard worden. Boeken moet men daar niet opslaan, die staan in de Stadsbibliotheek.
De naam Vlaams cultuurleven omvat ook veel meer dan de letterkunde alleen. Er
zijn bindingen met muziek en schilderkunst, en er is heel de Vlaamse Beweging. Het
negentiende-eeuwse cultuurleven is niet denkbaar zonder literatuur, maar de literatuur
is ook niet denkbaar zonder de beweging. Al onze auteurs waren schrijvers en
flaminganten, en zij hebben heel wat tijd verspeeld aan het flamingantisme en aldus
hebben ze hun talenten niet ten volle kunnen laten gelden.
Wil u een paar voorbeelden geven van wat men daar bezit?
Het museum bewaart alle mogelijke documenten vanaf 1750. Het bezit 220.000
brieven van auteurs en neemt elke dag nog alle documenten aan van alle figuren,
zonder naar de betekenis van de figuur te kijken. Wij menen dat het schiften later
moet gebeuren, omdat wij niet kunnen weten wat over 100 jaar belangrijk zal zijn.
Wij bezitten b.v. geen enkele jeugdfoto van De Laet. Honderd jaar geleden was die
waarschijnlijk van weinig belang. Men zegt wel eens dat dit een romantische
onderneming is, maar geloof me vrij, ik ben geen romanticus. Mij is het er om te
doen de auteur van zijn piëdestal te halen en te trachten van hem een mens te maken.
Een standbeeld ontvlucht men, een levend mens trekt aan. Ik ondervind dat nu weer
met de biografie van Zetternam waarmee ik bezig ben. Trouwens, wij zien dat
's-Gravenhage naar ons voorbeeld een Museum en Documentatiecentrum voor
Nederlandse Letterkunde heeft gesticht en dat er te Brussel het Musée de la littérature
française gekomen is, als stuk van de Koninklijke Bibliotheek.
In dat museum zijn dus alleen handschriften?
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Vooral handschriften. Wij beschikken b.v. over alle handschriften van Conscience.
Daarnaast toch ook boeken, maar dan boeken die direct iets met de auteur te maken
hebben, b.v. boeken waarin hij een opdracht schreef. Als we De leeuw van Vlaanderen
als praktisch voorbeeld nemen, dan ziet het er zo uit: in het Museum voor Letterkunde
bevinden zich uitgaven met opdracht, ook het handschrift in 't klad, het prospectus,
de aanplakbiljetten, de briefwisseling, enz. In de Openbare Bibliotheek in de
Blindenstraat1 is de uitgave in de nieuwe spelling en in de Stadsbibliotheek zijn alle
vroegere uitgaven en ook zoveel mogelijk vertalingen.
In het geheel dus een perfect instrument voor studie, ontspanning en cultuur. - Wie
is feitelijk de stichter van het Museum voor Letterkunde?
Lode Baekelmans, Willem Gijssels, Leo van Riel, Ernest W. Schmidt, Lode Zielens.
In 1945 werd u directeur van de Stedelijke Bibliotheken. Dat betekent dat u het hoofd
bent van de hele organisatie?
Ja. Baekelmans was ook de chef van elke bibliotheek afzonderlijk; toen ik werd
aangesteld, werd alles gebundeld en dat gaat uitstekend. De ene bibliotheek profiteert
van de andere en het geld wordt efficiënter gebruikt. Om nog een voorbeeld te geven:
de losse werken van vreemde schrijvers staan in de Openbare Bibliotheek, hun
volledige werken vindt men in de Stadsbibliotheek.
Dat was een zeer interessante uiteenzetting en ik hoop dat alle kijkers die van de een
of andere letterkundige een document bezitten, het aan het Museum zullen willen
afstaan, liever dan

1

Thans (1981) Lange Nieuwstraat 25.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

78
het achteloos in een la of op de zolder te laten liggen. Maar u staat niet alleen in de
praktijk van de bibliotheek, u hebt er ook in diverse scholen les over gegeven. We
hebben het daarnet al even aangeraakt, maar er is nog veel meer: de stedelijke
normaalscholen b.v.
Daar was het mijn bedoeling de leerlingen in contact te brengen met het boek, hen
te leren opzoekingen te doen en vooral hun aandacht te vestigen op het kind en de
literatuur, de kindertypen ophalen die als psychologisch geval nuttig zijn voor hun
onderwijs. Ik heb altijd groot belang gehecht aan het boek voor de jeugd in verband
met het leven voor de volwassene. Men moet zich daar natuurlijk ook op het standpunt
van de wereldliteratuur stellen en dan met klem benadrukken dat het jeugdboek geen
minderwaardig genre is. Mijn voorganger was hier Hendrik van Tichelen en verder
hebben we ook hier weer een Nederlandse injectie gehad. Wij hebben in ons vak en
op ons terrein veel geprofiteerd van Nederland. De Brusselse en francofone visies
hebben ons steeds gehinderd. Het ging zo ver dat men sprak van ‘la bibliothèque
publique à peu de frais’! Welnu, cultuur - met het boek en inzonderheid het jeugdboek
- kost geld. Wil men er niet toe overgaan, dan wordt ze beter achterwege gelaten dan
gedurende decenniën half werk te verrichten.
Dan was u als lesgever ook verbonden aan het Plantijngenootschap.
Daar had ik het over de stijlkritiek van de bouw van het boek. Dat was dan vooral
in verband met het eerste grote werk, de Wordingsgeschiedenis van het boek, dat
handelde over het ontstaan van het boek tot even voorbij de boekdrukkunst.
Het begint bij Homeros, waar de taal haar neerslag krijgt. Men leest daar hoe de
mens van de abstractie is vertrokken en over de tekening naar de letter is gekomen.
In deze tijd van de
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strips gaan we de weg terug en daarom ben ik tegen tekenverhalen. Sommige kinderen
raken niet verder dan de tekening, komen niet aan de lectuur en dat is een enorm
verlies. Dat wil nu niet zeggen dat ik Suske en Wiske niet plezant vind, maar het mag
niet alleen dat zijn. Als het kind alleen maar de tekening ziet, klinkt de tekst niet
meer en dat is een verarming. Om dezelfde reden ben ik altijd voor het voorlezen
geweest, omdat de menselijke stem de tekst rijker maakt. Mijn boek is het eerste
geweest in die aard in ons land en het werd ook in Duitsland goed ontvangen. De
bibliotheek van München b.v. bezit twee exemplaren. Het is nu wel een beetje
verjaard.
Het is in elk geval degelijk werk want u kreeg er de Prijs van de Openbare
Bibliotheken voor en er is nooit een tweede in dat genre gekomen. Dan was u ook
nog actief in de School voor Maatschappelijke Assistenten.
In de sectie volksopvoeding, die wel iets met bibliotheken te maken heeft, al is de
bibliotheek toch geen stuk van de volksopvoeding. Het was dan ook eerder een
gelegenheid om de mensen daar tijdens de te weinige uren een eerste contact te
bezorgen met de wereld van het boek.
U bent ook nog de organisator van tentoonstellingen naar modern recept. Ik herinner
aan de ‘Genesis van Conscience's Leeuw van Vlaanderen’, ‘Multatuli in Vlaanderen’,
‘Kunstenaars van het Woord in Zuid en Noord’, ‘Legendarische figuren’, ‘40 jaar
Antwerps Mecenaat’, ‘Schatten van de Vlaamse Letterkunde’, ‘Camille Huysmans’.
Waarin bestaat dat moderne recept?
Geen overlading van het geëxposeerde, aanspreken door kleur en afwisseling, het
document tot zijn waarde laten komen. Dehennin heeft dat nu schitterend gedaan
met ‘150 jaar muziekleven’. Een andere mooie tentoonstelling was ook ‘Antwerpen
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schrijft’, waar Vlaamse en Franse auteurs door mekaar werden getoond. Bij deze
tentoonstellingen werd ook speciale aandacht besteed aan aangepaste architectonische
elementen en aan een speciale belichting. Het meeste plezier heb ik natuurlijk gehad
aan de ‘Genesis van De Leeuw van Vlaanderen’.
Aan een grote liefde heeft men altijd het meeste deugd. U bent ook nog lid van een
groot aantal genootschappen. Aan welk lidmaatschap hecht u de grootste waarde?
Aan het lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie, omdat ik in de schoot
van dit genootschap heel wat vondsten en bevindingen naar voren heb kunnen
brengen. Op dit ogenblik is de toestand daar minder prettig, omdat er ook daar
onenigheid is, maar de verzoeningsgezinde die ik ben, hoopt nog altijd dat er een
oplossing komt die de partijen elkaar weer doet vinden.
Hiermee mag ik wel een punt zetten achter wat ik uw publiek leven zou kunnen
noemen. Er blijft nu nog uw eigen en zeer divers werk, uw vele boeken en geschriften.
Als ik uw bibliografie nakijk en ik laat de meer technische boeken weg over het
bibliotheekwezen, die u trouwens reeds vermeld hebt, dan zie ik dat uw eerste werk
handelt over ‘Het oude en het nieuwe kinderboek’ en uw tweede over ‘Terrein en
grenzen van een bibliografie van het kinderboek’. Het eerste is van 1934, het tweede
van 1936. U zei daarnet dat u veel waarde hechtte aan het kinderboek.
Het is een grote en oude liefde van me. In het eerste deel heb ik de ontwikkeling van
het kinderboek historisch nagegaan. Ik stelde vast dat wij in de jaren 20-30 geen
grote auteurs hadden voor de jeugd, en bij verder onderzoek bleek dat wij, in
vergelijking met de wereldproduktie, sedert de 17de en 18de eeuw niets persoonlijks
hadden gepresteerd. Voor ons land is deze black-out wel een algemeen
cultuurverschijnsel, maar de volledige bloedarmoede
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doet toch opkijken, temeer daar Nederland zich op dat stuk al veel vroeger heeft laten
gelden. Denk maar aan Van Alphen.
Toch ook niet zo een schitterend voorbeeld!
Men moet hem toch niet onderschatten. Wij lachen allemaal met Jantje en de pruimen,
maar er zitten in Van Alphen veel leuke trekjes, die men er alleen bij aandachtige
lezing uithaalt. U weet dat Van Alphen diplomaat was en zijn kinderen drilde om
zijn eigen gedichten in het Frans op te zeggen. Bij ons is er een verbetering gekomen
dank zij de stuntelige romantiek in de 19de eeuw, en we mogen gelukkig zijn dat we
die hebben gehad. Die studie over het kinderboek heeft hier niet veel ophef gemaakt,
maar ik had wel de troost dat alle specialisten van het kinderboek in Nederland het
citeerden en ernaar verwezen. En nu het niet meer te vinden is, maakt men er hier
ook jacht op... en ik doe eraan mee, want ik heb zelf een paar exemplaren dringend
nodig!
Olie drijft altijd boven! Hoe is het peil van het kinderboek nu bij ons?
Veel beter. Dit jaar b.v. schrijft Libera Carlier extra een boek over de scheepvaart
en de loodsdienst, natuurlijk verwerkt in een avontuur, voor de prijsuitdelingen van
dit jaar. De naam van de schrijver wijst onmiddellijk op kwaliteit en peil. Verder
zijn daar nog Walschap, Anton van de Velde, Leen van Marcke die uitstekende
kinderboeken hebben geschreven. Ook de kritiek op het jeugdboek is veel verbeterd,
denk alleen maar aan Jeugdboekengids.
Van de ene grote liefde naar de andere is in dit geval maar een stap. U hebt een
warme belangstelling voor Hendrik Conscience en bent een van de beste kenners
van zijn werk. Ik herinner aan de ‘Genesis van De Leeuw van Vlaanderen’, ‘Plant
en bloem bij Hendrik Conscience’, ‘Het geval V’.
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Ik heb het inderdaad voor Conscience en voor mij is hij een bijzonder boeiende
figuur. Mijn eerste werk over hem, de Genesis van De Leeuw van Vlaanderen, was
alleen maar een kleine commentaar bij de expositie ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van het verschijnen van De leeuw van Vlaanderen, in 1938. Later heb ik
dat dan uitgewerkt in een boek dat in 1953 verscheen. Daar heb ik nagegaan hoe het
boek ontstond, hoe het groeide en waarom. De vergelijking van het klad met het net
is bijzonder interessant en leert veel details over de literaire historie. Snellaert b.v.
had het net gelezen en moest aan Conscience signaleren dat hij Adolf van Nieuwland
voor dood had laten liggen tussen een hoop lijken, waar deze held nog moest trouwen
met Machteld. Conscience heeft dan een passage toegevoegd waarin hij deze Adolf
kreunend laat rechtstaan. Als hij het gevecht van Karel Leroux beschrijft, wordt zijn
schriftuur, naargelang het gevecht heftiger wordt en de vechter sterker aan de nek
wringt, steeds maar groter. Conscience was daarbij een schitterend regisseur die
prachtig een slag kon opzetten en elk toneel ekwivalent wist te doseren met een
verrader hier en een goede daar. Voor Conscience was het schrijven van De leeuw
van Vlaanderen, evengoed als voor het Vlaamse volk, een daad van zelfbevestiging.
Hij had natuurlijk ook heel wat negatieve kwaliteiten, maar wie heeft die niet? Er is
over hem nog heel wat te doen. Er zou b.v. nog een kritische uitgave moeten komen
van de Geschiedenis mijner jeugd. De tekst in het boek is niet onwaar, maar hij is
ook niet juist.
Hoe ligt uw waardering voor Conscience?
Ik moet eerst nog in het algemeen zeggen dat onze auteurs intelligenter waren dan
het werk dat zij gepresteerd hebben. De omstandigheden hebben meegebracht dat
zij beneden hun mogelijkheden bleven: zij beschikten over geen taal, ze hadden geen
publiek. Denk er maar even aan dat er in 1894 in België nog 14 % analfabeten waren.
Conscience heeft zich ook bewust
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ingespannen om aan het volk lectuur te geven, op raad van Willems o.m., die zei dat
het volk voedsel nodig had. Op instigatie van Von Humboldt, die een grote kosmos
had geschreven, begon hij aan een analoog werk, dat hij evenwel niet heeft voortgezet.
Als kunstenaar nu is Conscience geen groot prozaschrijver, maar hij had een
beschrijvend vermogen zoals weinigen. Zijn proza bezit een poëtische geladenheid
die men niet moet onderschatten en hij had de mogelijkheid om een intrige te voeren,
die velen in zijn tijd hem mochten benijden. Natuurlijk was dat alles afgesteld op
het romantische, maar dat belet niet dat Conscience in de 19de eeuw, samen met
George Sand, een van de meest gelezen Europese auteurs was. Nu nog stelt een
Zwitsers literatuurkenner hem boven Auerbach.
Wordt hij nu in het buitenland nog gelezen?
Niet meer door het grote publiek maar wel door de jeugd. Verdeeld over de jaren,
blijft De leeuw van Vlaanderen bij de jeugd in Duitsland het hoogste cijfer hebben.
In Antwerpen was hij tot in 1942 de meest gelezen auteur. Walschap heeft toen zijn
plaats ingenomen en na 1945 is dat Aster Berkhof geworden. In hoeverre dat een
winstpunt is, moet u zelf uitmaken.
Ik weet dat u over Conscience uren kunt praten, maar ik heb de onbarmhartige
opdracht uw biografie evenwichtig af te werken. Er is daar in 1951 een kleine
afwijking: u hebt dan een boek met een Franse titel gepubliceerd: ‘Carnet de bal et
fleurs fanées’.
Dat behoort nog tot de Consciencerie! Het is uit het dagboek van Maria, de dochter
van Conscience, die later trouwde met Gil Antheunis. Het boekje beschrijft hoe
Maria, toen ze 14 jaar oud was, naar het bal van de gouverneur wordt geleid.
Conscience woonde toen te Kortrijk en zijn interieur wordt er zeer goed in beschreven.
U weet dat de vrouw van Conscience nu niet precies
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het toonbeeld was van de modelvrouw en dat Conscience al eens meer een boek heeft
moeten schrijven om te zorgen voor huishoudgeld. - Over de Vlaamse vrouwen in
de literatuur zou ook nog wel eens een boekje open te doen zijn, want dat waren niet
altijd de brave kwezels die men zich voorstelt. De vrouw van Conscience heeft op
haar dochter nu niet precies de beste invloed gehad, wat zich trouwens later in haar
huwelijk heeft gewroken.
Schandaaltjes in de Vlaamse literatuur lijkt mij een aantrekkelijk thema, maar dan
in een aparte en late uitzending. - Ik moet u nu een lange titel voorleggen: ‘Hoe Teun
den Eyerboer in 1815 sprak tot de burgers van Antwerpen of het aandeel van de
Rubensviering in de wording van het Vlaams bewustzijn’. Het kon ook wel korter!
Het is opzettelijk gedaan om in de toon te blijven van de tijd, die van een dubbele
titel hield: denk aan De leeuw van Vlaanderen of de slag der Gulden Sporen. Teun
de Eyerboer was een beeld dat op een pomp staat: het staat nu op de Eiermarkt. Dat
standbeeld werd altijd vol papiertjes of beter vol pamfletten geplakt, die dan door
een van de kijklustigen luidop werden voorgelezen. Ik heb toevallig zo'n kaft ontdekt
met pamfletten die handelden over de schilderijen die de Fransen in 1794 hadden
meegenomen. Toen ik dat las, schoot ik in brand en heb gelukkig nog meer
documenten over deze zaak ontdekt, zodat ik de weg heb kunnen volgen van deze
schilderijen naar Parijs, totdat ze terug naar Antwerpen zijn gekomen in 1815. Dat
was een hele gebeurtenis, die gepaard ging met grote feestelijkheden en die op
Antwerpen grote indruk heeft gemaakt. De Antwerpenaren hebben opnieuw geloofd
in hun schilderkunst en via de schilderkunst zijn ze belangstelling gaan krijgen voor
de literatuur. De grote gangmaker hiervan was Jan Frans Willems, die bij deze
gelegenheid een toneelstuk over Quinten Metsijs schreef, met een ode op de
schilderkunst. Later, na de Belgische Revolutie, heeft die invloed zich verder
doorgezet.
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In het cruciale jaar 1834 - van 1830 tot '34 leefde men in de onzekerheid of België
zou voortbestaan - mag Willems terug naar Gent en wat later ontstaat ook de Olijftack.
Die mensen hadden onder meer contact met Roger de Beauvois, een Franse romanticus
die grote opgang maakte, al verebde die zeer gauw. De man staat vermeld in
Geschiedenis mijner jeugd, maar niemand heeft daar ooit aandacht aan besteed. Het
was een Parijse dandy, genre Alfred de Musset, en ik heb aan hem ook een boekje
gewijd met als titel Een Parijse beau onder Antwerpse joliekes, en de term ‘joliekes’
heb ik weer van Conscience, die in een brief aan Theodoor van Rijswijck schrijft:
‘Groeten aan de Antwerpse joliekes’. Die Roger de Beauvois is interessant voor de
betrekkingen tussen de Antwerpse en Franse romantici.
Ik doe al wat ik kan om van Conscience weg te raken, maar dat is met u niet
gemakkelijk. Waar het hart van vol is... en daarbij is het altijd interessant.
Ik geloof toch dat ik meer geluk zal hebben met uw volgend geschrift:
‘Gewetensonderzoek 1940’. Dat is een gevaarlijke datum.
Maar mijn werk is onschuldig. Het is een gewetensonderzoek op bibliotheekgebied,
een antwoord op de vraag of wij wegens de oorlog van richting moesten veranderen.
Het antwoord was eenvoudig: voor ons geen problemen; wij doen voort.
U hebt dan ook twee geschriften gewijd aan het Museum van de Vlaamse Letterkunde:
‘Groei en taak’ en ‘Schema van zijn inrichting’. Maar daar hebben wij het al over
gehad.
Het is de neerslag van de nieuwe koers die ik in 1938 had ingezet. Ik heb die werken
geschreven bij een kacheltje in de keuken, en als ik de naam ervan hoor, heb ik
onmiddellijk de geur van bloemkolen in mijn neus! U weet dat tijdens de oorlog heel
ons archief verhuisd was naar het kasteel van Lavaux St.-Anne. Ook
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daar zijn avonturen mee verbonden geweest, maar dat zou ons werkelijk te ver
afleiden.
Er komt dan een onverwachte naam. Een inleiding tot Justus Lipsius: ‘Syntoyma de
bibliothecis’.
Zo onverwacht is die ook niet. Justus Lipsius is de eerste in de moderne tijden die,
om te komen tot een nationale bibliotheek in ons land, de geschiedenis maakt van
de bibliotheken in Griekenland en daarom schrijft hij die verhandeling. Sobry, die
in Tokio leraarde, had die verhandeling in het Nederlands vertaald en ik heb er een
inleiding bij geschreven met als thema: wie heeft vóór Justus Lipsius nog zoiets
gedaan om tot de kennis van het bibliotheekwezen te komen? Gabriel Peignot had
het reeds in het Frans vertaald als inleiding tot de grondvesting van een nieuw Frans
bibliotheektype, de bibliothèque municipale, zoals onze Stadsbibliotheek er een is.
‘Diverse en simpele kapittelen over de materiën des boeks’. Wat zit daar achter?
Het is een divertissement over de grondstoffen die gediend hebben tot het maken
van boeken, gaande dus van boomblaren over papier tot de microfilmering van
Cyrano de Bergerac. Daar wordt verder o.m. nagegaan hoe men liefdebrieven schreef
en er komen ook heel wat anekdoten bij te pas, die een culturele waarde hebben.
Dan komt er een titel die aan een kerkh of doet denken: ‘Perkjes in Vlaanderen’.
De mensen waarover het gaat, zijn wel dood maar het gaat feitelijk over Jacques
Perk en zijn familie. Vader Perk heeft een bank in La Roche en zijn zoon Jacques
heeft er een monument. Verder heeft zijn tante Betsy lang in Brussel gewoond en er
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ettelijke romans geschreven. Ze had daar omgang met heel wat vrouwen van de
feministische beweging, o.a. Hélène Swarth en Mimi Cruseman. Ik ben bezig met
een werk over figuren rondom Mathilde Thomas en heb al aardig wat dingen ontdekt,
waarbij Oscar Wilde en de dichter Rennell Rodd te pas komen. Mathilde kwam
daarmee in aanraking via haar oom Xavier de Reul, een vergeten auteur die tussen
de romantiek en het naturalisme stond en een heel bewogen leven heeft gehad. Hij
was een touche à tout van buitengewoon formaat, die dan ook weer de oom is van
Marie Gevers. Een pittig detail is dat Mathilde met haar oude generaal in de Kerkstraat
hier te Antwerpen heeft gewoond en dat ik in die tijd dagelijks voorbij haar huis liep,
omdat ik in die buurt vrijde! Over drie jaar hoop ik met dat werk over Mathilde
Thomas klaar te zijn.
Ik zal het zeker lezen. Dan heb ik hier een meer strijdhaftiger titel: ‘Tegen sinecuren,
voor royaal mecenaat’.
Dat is een zielkundig portret van Lode Zielens. Toen de Volksgazet in 1940 ophield
te verschijnen, zat hij op droog zaad en om hem uit de nood te helpen, kreeg hij een
job in het Museum voor Vlaamse Letterkunde. In de gegeven omstandigheden was
hij geholpen, maar algemeen gezien is dit soort sinecure voor de literator een last,
omdat hij zich moet bezighouden met werk dat hem niet interesseert of waarvoor hij
niet geschikt is. Ik heb Zielens zien werken en dat bediendenwerk was voor hem een
last. Daarbij was hij zenuwachtig en vreesde maar steeds dat de Duitsers zouden
binnenvallen, omdat hij zich druk in illegale kringen bewoog. Daarbij had hij geen
zin voor orde. Als hij wat moest opzoeken in een reeks tijdschriften, dan deed hij
het pak open en als hij gevonden had wat hij nodig had, vergat hij alles terug in te
pakken en op zijn plaats te zetten, wat dan weer op de zenuwen werkte van Willem
Gijssels, die erg methodisch was. Ik heb in dat geschrift geprobeerd de persoonlijkheid
van Zielens psychologisch te benaderen en er weer de levende mens in vast te houden.
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Waarin u naar het oordeel van Hubert Lampo bijzonder geslaagd bent; hij noemt
uw karakterisering de beste benadering van Lode Zielens. Er komt dan een olijke
titel: ‘De literatuur ontheiligd door zoekende boekenwurmen’.
Het is een onderzoek naar de aanwezigheid van de bibliotheek in de letterkunde of
in het culturele leven. Het contact van de auteur met de bibliotheek dateert van het
begin van de 19de eeuw. Bij Conscience bestaat alleen het gewone leesprobleem:
als we hem geloven, lezen zijn helden dag en nacht. Later stelt men vast, vooral hier
te Antwerpen, dat de schrijver al eens een episode van zijn boek in een bibliotheek
situeert of zelfs figuren van de bibliotheek in zijn verhaal een plaats geeft.
Over Jan Frans Willems hebben we het al terloops gehad. U wijdde aan hem ook
een boek.
Ik heb vooral onderzocht in hoeverre het petitionnement van 1840, dat aan hem wordt
toegeschreven, ook van hem is en ik heb ontdekt dat niet hij maar Snellaert en
Blommaert het hebben opgesteld. Ik heb ook kunnen achterhalen dat zijn vader en
zijn moeder uit Geel afkomstig waren, net zoals ook J.B. Verlooy, de man van de
Verhandeling op d'onacht der moederlijke tael in de Nederlanden, uit die gemeente
afkomstig is.
We komen nu weer aan een andere persoonlijkheid die u dierbaar is en waarover u
het hebt in ‘Multatuli in de Vlaamse gewesten’.
Door het rangschikken en analyseren van brieven in het Museum, ontdek ik zeven
brieven van Multatuli aan Julius de Geyter. Ik vergelijk die met de brieven die Mimi,
de vrouw van Multatuli, heeft gepubliceerd en ik stel vast dat die brieven onvolledig
worden weergegeven. Dat was genoeg om mij nieuwsgierig te maken en mij te doen
controleren met wie Mul-
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tatuli in ons land contact had. Ik heb er o.m. alle dagbladen op nagelezen en kunnen
vaststellen dat wij Multatuli recht hebben gehouden toen Nederland hem had laten
vallen in de tijd dat hij gevochten had en daarvoor moest gaan brommen. Ik heb dan
kunnen achterhalen dat Multatuli contact had met al de Vlaamse vrijzinnigen en
speciaal met Karel Versnaaien, een figuur van derde rang uit West-Vlaanderen. Dat
is trouwens ook nog een geschiedenis die zou moeten worden geschreven: de rol van
de Vlaamse vrijzinnigen met als centrale figuur Max Rooses. Men las het werk van
Multatuli niet, maar zijn figuur imponeerde en trok aan. Ik heb indertijd in vrijzinnige
kringen ontelbare keren het fameuze stuk God er is geen God horen declameren. Als
artiest werd Multatuli trouwens ook aanvaard door de christen-democraten die alleen
zijn aanvallen tegen de godsdienst niet konden verdragen.
Dan gaat u weer naar de negentiende eeuw in Vlaanderen en onderzoekt ‘Vriendschap
en tegenstellingen bij de eerste Taalminnaeren’.
Bij de stichting van de Olijftack in 1835 - en niet in 1836 zoals men blijft afschrijven
- komt er dadelijk een tegenstelling in de vriendschap op de voorgrond: Wappers en
Conscience b.v. en ook Conscience en De Laet. De enen behoorden tot de
franskiljonse burgerij, de anderen waren revolutionairen. Er was dan een strijd tussen
de Société pour l'encouragement des Beaux Arts, waarvan ook Jan Frans Willems
lid was, en de beginnende Olijftack. Het is Theodoor van Rijswijck die samen met
S.A. de Laet de spil was van de Vlaamse Beweging in Antwerpen en die de Franse
Société letterlijk leeggezogen heeft.
Wat zit er achter de leuke titel ‘Goede nacht, mijnheer de President’?
Weer een rechtzetting. Algemeen wordt aangenomen dat Jan
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Baptist David de centrale figuur was van De Middelaer. Ik heb naar aanleiding van
een briefwisseling tussen enkele personen en David kunnen vaststellen dat David
wel de voogdij uitoefende over De Middelaer, maar dat een zekere Peters de spil
was. Deze Peters heeft achteraf voor de Nederlandse nationaliteit gekozen en is de
grote man geworden van het seminarie van Rolduc, het gehucht bij Kerkrade waar
Van Deyssel op school is geweest. Een van de brieven van Peeters aan David eindigt
met de woorden ‘Goeden Nacht, mijnheer President’, en dat werd mijn titel.
Er zit minder kleur in de titel van het volgende boek: ‘Virginie Loveling en Frans
Rens’.
Het is ook een mineurwerk. Men heeft lang gezocht naar de Rensjes, dat waren
karikaturen die de Lovelings maakten van Gentse literatoren. Ik heb die kunnen
ontdekken in de Gentse universiteitsbibliotheek. De Lovelings hebben die tekeningen
gemaakt toen ze nog kinderen waren. Het is anekdotisch werk maar geestig.
Weer scherper klinkt de toon van ‘Pleidooi voor de uitgave van de brieven van
Vlaamse figuren uit de 19de eeuw’.
Dat is mijn grote strijd met Teirlinck. Hij is er tegen dat de brieven worden bewaard,
misschien wel omdat er dikwijls een draai aan de waarheid wordt gegeven. Ik heb
aangetoond welke waarde men in het buitenland aan brieven van literatoren hecht.
Ik heb later over hetzelfde thema nog een artikel geschreven in De Vlaamse Gids:
Brieven bewaren, brieven publiceren. Brieven zijn een belangrijke documentatiebron
en ik heb aan meer dan een auteur al de raad gegeven brieven goed te bewaren, omdat
ik weet wat een andere auteur over hem naar Nederland schreef. Teirlinck zegt mij
dan: ‘Gij zijt een gevaarlijk mens.’ Ik antwoord dan: ‘Heb ik het vertrouwen ooit
beschaamd?’ De
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brieven die wij bezitten, worden nooit vrijgegeven vóór de auteur 50 jaar dood is.
Op verzoek kunnen wij evenwel iets in die brieven controleren en meedelen of de
bewering erin staat of niet.
Ik heb zo een beetje het gevoel dat u de biechtvader bent van de Vlaamse literatuur
en dan een goeie! Dat woord biechtvader komt anders slecht aan bij uw beschouwing
‘Over geestelijke vrijheid in Vlaanderen’.
Dat heb ik geschreven naar aanleiding van de niet bekroning door de provincie
Antwerpen van Marnix Gijsens boek Joachim van Babylon, een rel die ons artistiek
leven gezuiverd heeft. De Centrale voor Arbeidersopvoeding heeft toen te Mechelen
een tentoonstelling georganiseerd van het werk van de auteurs die zich aan de kant
van Marnix Gijsen schaarden en ik heb die inleiding bezorgd. Het is een pleidooi
voor geestelijke vrijheid tegen censuur, niet tegen het recht van kritiek. De Bestendige
Deputatie heeft toen een belissing van de jury verbroken op niet literaire gronden en
dat was onvergeeflijk.
Er staat nu op mijn lijst nog een driehoeksgeval: ‘De driehoeksverhouding Pol de
Mont, August Gittée, Alfons de Cock’.
Alweer het rechtzetten van een vervalsing. Door herschikken van brieven in het
Museum heb ik ontdekt dat de grote man van de folklorebeweging in ons land niet
Pol de Mont is maar wel August Gittée, de schoolmeester van Alfons de Cock. Er
zijn trouwens over al die verhoudingen in de letterkunde nog vele interessante dingen
te vertellen en ik hoop nog eens de geschiedenis te kunnen schrijven van Coopman
en Scharpé, wier correspondentie met de uitgever Smeding ik bezit. Coopman heeft
de eerste twee hoofdstukken geschreven en toen was het grote ruzie.
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Zelfs in die geestelijke wereld schijnt de ruzie schering en inslag te zijn.
Ik moet nu weer een Franse titel voorleggen: ‘La sentinelle perdue: Emile Moyson’.
Wie is dat?
Moyson en Zetternam volgen mekaar op in de strijd voor de ontvoogding van het
Vlaamse volk. Moyson noemt zichzelf een overgangsfiguur en hij is politieker
ingesteld. Hij kwam uit een burgerfamilie, die hij terwille van ruzie met zijn
stiefmoeder verlaat. Zijn vader geeft hem zijn moederlijk erfdeel en met dat geld
steunt hij de arbeidersbeweging. Hij streed de strijd in de overtuiging dat hij op een
verloren post stond en dat hij het onderspit zou delven. Dat kwam tot in details tot
uiting: hij wilde op het toneel Artevelde spelen, omdat ook Artevelde verloor en
stierf. In die tijd gingen vrijzinnigheid en vlaamsgezinde overtuiging nauw samen
en er zijn in die rangen heel wat grote mannen geweest.
Ook Eugeen Zetternam is daarbij.
Ja, daar ben ik volop mee bezig. Weer toevallig ontdek ik op een zolder de
handschriften van Zetternam, waarbij dat van Mijnheer Luchtervelde, en ik ontdek
daarin stukken die nooit verschenen zijn, o.m. een merkwaardige beschrijving van
een bordeel te Gent. Ik kon ook de hand leggen op zijn briefwisseling met de
zachtzinnige Jan van Beers en die heeft ook heel wat nieuwe dingen blootgelegd.
F.J. van den Branden heeft de biografie van Zetternam geschreven maar dat werk is
helemaal te herdoen. Ik heb zijn levensverhaal nu naar waarheid kunnen herstellen
door alle documenten grondig te onderzoeken. Zetternam is de op twee na jongst
gestorven schrijver in onze letterkunde: de jongste was Jerotka van Lier, dan komt
Rodenbach en eindelijk Zetternam. Zetternam was, zoals u weet, een van onze eerste
naturalisten. Zijn vader, die gegoed was, kwam wegens schulden in de gevangenis
en de latere armoede heeft
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Zetternam zeer gekweld, want hij schrijft ergens: ‘Het is hard eens rijk geweest te
zijn’. Toen hij trouwde, waren zijn getuigen Hendrik Conscience en Harry Peeters,
die man die Coucke en Goethals verdedigd heeft. Later werd hij o.m. door Sleeckx
zeer slecht behandeld: Sleeckx heeft hem gedwongen zijn anonimiteit op te geven
met al de gevolgen vandien.
Zijn levensverhaal is nauw verbonden met de geschiedenis van de
arbeidersbeweging en alweer ook met de vrijzinnige en vlaamsgezinde beweging.
In mijn conclusies leun ik sterk aan bij het werk van Julien Kuypers. Als ik de opgang
van heel onze cultuur beschouw, dan zie ik daar als eerste agitatoren de
huisonderwijzers, waar trouwens veel vrouwen bij zijn. Dan zijn het de
schoolmeesters, die het belangrijkste werk doen; dan komen de leraars van middelbaar
en normaalonderwijs aan de beurt en nu is de activiteit van de universiteitsprofessoren
in volle bloei. De beweging heeft zich gaandeweg verdiept en verruimd.
Ik heb op mijn lijstje nu nog een boek staan. Allereerst: ‘Inwijding in de literatuur:
bronnen-opgave’.
Dat heb ik voor mezelf opgesteld om me te oriënteren in de wereldliteratuur. Het is
louter bibliografie en er staan heel wat typografische beestjes in. Maar het heeft toch
nog zijn nut: als ge op het woord hond gaat kijken, dan vindt ge of iemand over de
hond heeft geschreven.
Er is nog een overbodige vraag: u bent zo actief en zo veelzijdig dat ik zeker heel
wat heb vergeten.
Dat kan ik ook zo maar niet direct zeggen. Ha ja, ik heb nog het conversatieboek van
Benoit bezorgd. U weet dat Benoit de laatste jaren van zijn leven ziek was en niet
meer kon spreken. Van 1897 tot aan zijn dood heeft hij dan voor een dame zijn
indrukken neergeschreven en die documentatie heeft mij er toe aangezet een boek,
Ecce homo Peter Benoit, te schrijven. Men
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leest er hoe jammerlijk zijn laatste jaren zijn geweest. Hij was een buitengewoon
accuraat bestuurder van de Academie en hij bleef dat toen hij ziek was, want hij
kreeg geen pensioen, maar hij voelde zich opgejaagd door de administratie. Daarbij
werd hij, terwijl hij aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium bouwde, steeds meer
door de kranten bevochten. Ik moet ook zeggen dat hij geen gemakkelijk karakter
had; hij was een man die niet kon transigeren. Er zijn ook nog dingen die niet
opgehelderd zijn, o.m. het geheim van zijn vijandschap met Julius Sabbe, die verbod
kreeg het sterfhuis te betreden, daar waar hij vroeger de grote vriend van Benoit was
geweest. Aan de andere kant mocht Julius de Geyter wel bij het sterfbed komen.
Trouwens, aan de dood zelf van Benoit is nog iets mysterieus. Zijn testament, dat
uit twee rollen bestond, is verloren gegaan. In elk geval was hij een eenvoudige,
brave man en daarbij een krachtige figuur die zeer poëtisch gestemd was. Dat kan
men aanvoelen als men zijn beschrijving van Amsterdam leest b.v. en hij het
klokkenspel karakteriseert. Voor de rest was hij d'expression française en alleen zijn
brieven aan Agnes Mertens, die hij freule noemt, heeft hij in het Nederlands
geschreven.
De zoveelste ontgoocheling?
U moet dat toch niet te zwaar opnemen. In die tijd was dat evenzeer de gewoonte
als nu.
Mijn laatste vraag durf ik nog nauwelijks te stellen, mijnheer Schmook. Hebt u nog
plannen?
Zo gauw mijn Zetternam en mijn Gestalten rondom Mathilde klaar zijn, schik ik nog
een andere studie af te werken en wel de Rol van de culturele verenigingen in de
19de eeuw. En dan hoop ik met man en macht te kunnen werken aan een enorm werk:
het boek in de kunst. Ik heb daarvoor al het materiaal bijeen: 12.000 afbeeldingen1,
waarvan er 3.000 geanalyseerd zijn. Dat worden

1

Thans (1981) ongeveer 18.000.
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dan wel over de 100.000 steekkaarten. Het is een onderzoek naar de materiële
betekenis van het boek zowel als naar de geestelijke. Het boek is vaak een vierkant
dat tegen een bol wordt gesteld. Men gebruikt het boek om op te zitten of om op te
staan.
Op een schilderij van Rubens ziet men b.v. een man die zijn voet zet op een
opengeslagen boek: het betekent dat de oorlog alle gestelijke bedrijvigheid stillegt.
De figuren van Dirk Bouts zijn allemaal rijzig en wij zien dat hij ook zijn boeken
verlengt om in de stijl te blijven. Nu plaatsen wij het boek met de rug naar ons, maar
tot 1588 vermoedelijk werd het boek met de snede naar de toeschouwer gekeerd.
Men kan door de bestudering van de schilderijen te weten komen wanneer men de
bril is gaan gebruiken om te lezen en hoe er werd gelezen.
Als men de beschildering van de Sixtijnse kapel van Michelangelo nauwkeurig
bestudeert, kan men heel wat ontdekken op het gebied van de literatuur. Men ziet
dat de Sibylle bijziend is, erg zelfs. Het is dan ook de hobby van mijn vrouw en mij
om overal waar we komen de musea binnen te lopen en op de schilderijen naar die
details te kijken.
Het lijkt mij het werk van een benedictijn en tevens een reuzewerk. Maar u en uw
activiteit kennende, weten we dat u het zal klaarspelen en dat u er een prachtig werk
van zult maken. Wij wensen u, die op 17 augustus 65 jaar wordt, nog vele mooie
jaren en nog vele mooie ontdekkingen in de wereld van de literatuur.
Uitzending: 19 maart 1963.
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Léon Stynen
C. Huysmanslaan 85, 2000 Antwerpen
Bent u de zoon van een architect?
Nee, van een beeldhouwer, of juister gezegd: van een ornamentist, een
ornamentbeeldhouwer. Hij leefde in de periode toen de decoratie furore maakte en
al wat neo was in trek was en hij maakte die ornamentjes in gips, soms ook in hout.
Hij kwam uit een zeer eenvoudige familie. Hij zag gauw dat er weinig toekomst zat
in het vak en hij trok dan naar Parijs om zich daar in de meubelkunst te bekwamen.
Daar heeft hij mijn moeder leren kennen, maar met dat trouwen liep het niet van een
leien dakje. Hij heeft dan eenvoudig mijn moeder meegenomen naar Engeland en is
daar met haar getrouwd. Mijn vader was dus al een contestant avant la lettre! Ik ben
tenslotte het produkt van een Vlaamse vader en een Franse moeder, de vermenging
van het Germaanse en het Latijnse.
Een kruising die in Vlaanderen vaak uitzonderlijke resultaten heeft gehad: ik citeer
alleen maar Hendrik Conscience en Charles de Coster. Heeft uw moeder zich in
Antwerpen goed kunnen aanpassen?
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Toch wel. Ze sprak natuurlijk Frans; ze sprak alleen uitstekend Vlaams als ze zich
kwaad maakte. Dan rolden de Antwerpse accenten er zo uit. Anders paste ze wel op
haar woorden. Ze was een zeer mooie vrouw en heeft grote invloed op me gehad.
Mijn vader was eerder een streng man. Nu nog denk ik bijna dagelijks aan ze terug:
ik blijf ze zeer dankbaar, want zij hebben mij prachtig geholpen om door het leven
te gaan. We waren thuis met zijn vieren: een broer, die gestorven is toen hij 42 was,
en twee zusters, die nog in leven zijn. Vader had zijn werkplaats in de wijk Zurenborg,
in de Provinciestraat.
Er was dan het onvermijdelijke onderwijs. Is er daar iets markants voorgevallen?
Wel ja. Na het lager onderwijs hier in Antwerpen hebben mijn ouders mij op
pensionaat gedaan in Melle, bij de jozefieten, niet omdat ze last met mij hadden maar
omdat ze vonden dat ze zich niet genoeg met mij konden bezighouden. Ik heb daar
gelukkige jaren doorgebracht en ik zeg dat nog met plezier, ook al ben ik filosofisch
en politiek later een heel andere richting uitgegaan.
Maar dan kwam de oorlog.
Ja, en ik zat toen in de tweede scientifique, want ik wilde ingenieur worden. Wij
raakten tot in Oostende en daar besliste mijn vader - hij was de man die de beslissingen
nam - dat we de boot namen voor Engeland. Mijn vader was zeer rechtlijnig en ik
geloof dat ik daar wel wat van heb. In Wimbledon was er een college van de jozefieten
en daarom ging mijn vader daar wonen. Maar er was in dat college alleen een
Grieks-Latijnse afdeling, zodat ik niet zo goed mee kon, te meer daar ik nog Engels
moest leren. Ik heb een goeie herinnering aan de mensen daar maar niet aan de studie.
Vader had als zoveel mensen gedacht dat die oorlog gauw gedaan zou zijn en daarom
had hij maar voor zes maanden een huisje gehuurd. Toen de oorlog aansleepte,
besliste
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hij dat we terug naar België zouden gaan: hij vertrok eerst om te gaan kijken of alles
normaal was en toen alles in orde bleek, berichtte hij ons dat we mochten overkomen.
We zijn dan over Nederland weer in Antwerpen geraakt. Ik had in die korte tijd zo
vlot Engels leren spreken dat ik op de boot iets aan een matroos moest vragen en het
niet meer in het Nederlands gezegd kreeg.
Maar het probleem van de studie was daarmee nog niet opgelost.
Nee, want de verbindingen waren moeilijk, je moest een pas hebben om naar bepaalde
gebieden te gaan, enz. Er bleek maar één oplossing te zijn en die was: eerst met
privélessen bijgewerkt worden en dan naar Gent. Dat wou ik tenminste. Maar vader
besliste: gij gaat niet naar Gent, niemand weet wat er daar gebeurt en als er wat
gebeurt, zijn we gescheiden. Dan nog maar eens nagekeken wat er dichterbij mogelijk
was en tenslotte bleek dat alleen de studie van architect te zijn hier in Antwerpen
aan de Academie, waar de opleiding van architect nog gebeurde volgens de klassieke
en ouderwetse methode, met al de klassieke rommel en orders erbij. Ik ben dus
eigenlijk bij toeval architect geworden, maar toch ben ik ervan overtuigd dat ik
architect ben geboren. Als ik mocht herbeginnen, dan zou ik ook met al wat ik heb
ondervonden en ervaren, onmiddellijk weer voor architect kiezen.
Ik heb het woord orders niet verstaan.
Dat is eigenlijk wel Frans. Men spreekt daar van ‘ordre dorique’, ‘ordre gothique’,
enz. Het zijn dus eigenlijk de stijlen, de Dorische stijl, de gotische stijl, de Toscaanse,
de Romaanse, de Corintische en noem maar verder op. Wij hebben daar te veel van
gekregen maar de jeugd van nu mist dat grondbeginsel wel. De Grieken en Romeinen
hadden de zin voor verhoudingen, ze hadden dat in hart en ziel. Wij zijn veel meer
cerebraal geworden, te theoretisch. Er zijn weinig architecten b.v. die de verhouding
zien die er in een boom zit.
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Daarmee is het probleem van uw studie niet opgelost.
Nee. Ik moet eerst nog even vertellen wat ik in 1918 heb gedaan. Ik vond toen dat
het mijn plicht was mee te gaan vechten en wilde weg. Daar dat niet naar de zin was
van vader, ben ik weggegaan zonder hem iets te zeggen, maar ik had het wel aan
moeder verteld. Ik was 's morgens vroeg weggegaan en vader zag me dus 's middags
niet aan tafel en ook niet 's avonds. Hij vermoedde dan wel wat er gaande was, kreeg
confirmatie van moeder en deed dan onmiddellijk het nodige om mij te doen oppikken,
wat in Kalmthout ook gelukte. Vader was woest. Stel je voor: ik had iets durven doen
zonder zijn toestemming. De groep waar ik bij was en die uit twaalf jongens bestond,
is achteraf volledig gevangen genomen, wat me dan toch een troost geweest is: ik
had toch niks kunnen doen.
Bent u na de oorlog dan naar Gent gegaan?
Wel, stel je dat voor: ik kon dan naar Gent en ik ben niet gegaan. Ik hield van
scheikunde en natuurkunde en van alle exacte wetenschappen, redenering en
wetenschap waren mijn bases, en ik ben op de Academie gebleven. Ik kreeg uitstel
voor mijn militaire dienst en behaalde mijn getuigschrift, dat was toen genoeg om
architect te zijn. Nu hecht ik helemaal geen waarde aan diploma's, ik ben er zelfs
tegen, want ze zijn nooit het bewijs dat iemand iets kan, dat hij bekwaam is.
U hebt op die Academie toch wel iets geleerd.
Er was daar ingenieur Smits, die alle technische vakken gaf, en verder had ik er voor
de architectuur twee professoren: François van Dyck, die het Museum voor Schone
Kunsten heeft gebouwd, en de twee volgende jaren dan Charel Dens. Het laatste jaar
hadden we Van Dyck en die heeft wel veel invloed op me gehad. Het meest heb ik
toch geleerd bij Gerard de Ridder, bij wie ik
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mijn stage heb gedaan, zonder een rode duit te verdienen natuurlijk. Ik heb op zijn
‘entresolleke’ in de Lozanastraat drie jaar gewerkt en die man heeft mij leren
redeneren. Een architect hield zich toen praktisch uitsluitend met klein werk bezig:
een kleine verandering aan dat huis, een stukje bijbouwen aan een ander. Zijn activiteit
was toen veel bescheidener dan nu. Ik had dus wel vrije tijd ook en dan maakte ik
al eens uit pure liefhebberij een ontwerp voor een hotel of een ander
gemeenschapsgebouw. De Ridder bekeek dat en zei dan: ‘Waarom is dat zo en
waarom heb je dat zo gedaan?’ Het was nooit goed. Zo heb ik tot tien, twaalf projecten
voor hetzelfde gemaakt en dan was het nog niet goed. Die man verplichtte mij kritiek
te leveren op mijn eigen werk en hij eiste altijd dat ik de reden opgaf, waarom dat
of dat zo gedaan was. Ik heb bij hem werkelijk enorm veel geleerd en ik ben hem zo
dankbaar dat ik nu nog altijd zijn foto staan heb op mijn kantoor, naast de map waarin
de correspondentie wordt opgeborgen.
*
De grote ruimte op deze eerste verdieping is weer een echte leefkamer omdat de ene
hoek dient als werkkamer voor de gastheer, een tweede als schrijfvertrek voor
mevrouw, het midden wordt ingenomen door twee praathoeken en de eetkamer
daarop aansluit.
Naast het bureau met ingebouwde tekentafel van de gastheer is er een spiegel die
de ruimte nog verdiept en vergroot. Op het bureau zelf staat een foto van zijn moeder
en een van zijn vrouw.
Op de boekenkast achter de werktafel staat een foto van de gastheer met Herman
Teirlinck, een andere waarop prinses Paola met architect Stynen de veranderingen
bespreekt die op het Belvédère moeten worden aangebracht.
Dit schilderij kreeg van de Franse schilder Prassinos de titel Les Apennins en deze
waterverf van Dufy heet Blauwe poort.
Dit is het portret dat Paul Delvaux van de enige dochter heeft gemaakt.
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De muur aan de oostkant is een raam, behalve in de eetkamer: daar hangt een
olieverfschilderij van Chagall dat Les fiancés heet. Tegen een andere muur hangt
een abstract doek van Hartung.
Tussen de eetkamer en de keuken is een doorgeefluik en het tafelgerei in de kasten
bevindt zich in het bereik van de gastvrouw, ook als zij aan tafel zit.
Ook de zuidkant is alleen glas en schuifdeuren geven er toegang tot een ruim
terras.
De benedenverdieping, die vroeger als kantoorruimte diende, wordt nu bewoond
door de conciërge.
De gastheer bouwde dit huis in 1931 toen deze streek nog een woestenij was. Nu
is de beschaving er gekomen.
Begint dan de tijd van het nuchtere leven. Hoe begon uw carrière?
Zoals iedere architect heb ik deelgenomen aan diverse prijskampen, die ik soms won
maar meestal niet. Ik maakte wat ik wou maken en niet wat ze vroegen of verwachtten.
Ik kreeg toen van verschillende zijden deze pijnlijke raad: als ge aan een prijskamp
meedoet, moet ge eerst informeren wie in de jury zit. Ge werkt dan in de richting
van die heren en ge zijt zeker dat ge bekroond wordt. Moeilijker is dat niet. Daar ik
die methode niet heb gevolgd, heb ik er ook de consequenties van gedragen.
Wat is dan uw eerste belangrijk werk geweest?
De opdracht die ik van mijn vader heb gekregen om van een burgerhuis een winkelhuis
te maken: dat betekent dat er twee ramen uit moesten en dat er een ‘poutrelle’ of
ijzeren balk moest worden gestoken. Dat is dus niks sensationeels en toch is het voor
mij een sensatie geweest. Ik had nauwkeurig uitgere-
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kend hoe zwaar die poutrelle moest zijn, ik had de prijs gevraagd en alle gegevens
aan de aannemer bezorgd. Die ging aan het werk, schoorde de muren, sloeg stukken
steen uit. Ik kwam kijken en toen zei de aannemer mij zo gewoon: ‘Maar mag ik die
balk niet in beton gieten?’ Beton, wat was dat? Ik wist er vaag iets van maar het was
nog de tijd dat men baksteentjes op baksteentjes plaatste. De architect was toen de
man die al de problemen van het bouwen beheerste. Hij berekende toen wel hoe diep
en hoe breed de funderingen moesten worden gemaakt, hoe dik de muren moesten
zijn, wat een stevigheid de vloeren moesten bezitten maar dat was dan ook zo
ongeveer alles. Bij deze manier van bouwen kon hij ook nog staal aanwenden maar
beton in die tijd was iets nieuws, dat nog weinig werd gebruikt in de bouw. Ik liet
me dus voorlichten en leerde dat beton een samenstelling was van grint en cement,
dat in een koffer werd gegoten waarin al een metalen constructie aanwezig was. Mijn
eerste reactie was de vraag die zowel in die tijd als deze altijd wordt gesteld: is dat
voordeliger? Het antwoord was van die aard dat het de eigenaar en de architect toen
en nu doet nadenken: die constructie zal minder kosten. Ik kan het u niet beter
uitleggen, zei de aannemer, maar ik zal u een ingenieur sturen die er alles van weet.
En inderdaad: ingenieur Charel Contamine is mij komen uitleggen wat gewapend
beton was, niet alleen in verband met de balk die ik moest hebben, maar in verband
met alles wat er met beton te maken viel. Hij rekende mij voor dat een ijzeren balk
van 6 meter overspanning per spoor van Luxemburg moest komen, overgeladen
moest worden op een vrachtwagen, dan weer afgeladen, dan opgehesen met kranen,
dat daar zoveel kosten en mankracht bij te pas kwamen enz. Voor de betonconstructie
is het allemaal eenvoudiger: wij maken een koffer van hout, steken er staven staal
in - ik bereken waar ze moeten komen en hoeveel het er moeten zijn - en we stoppen
de koffer verder vol met een mengeling van grint en cement. Is een werk van niks.
Ik vond dat procédé formidabel. Ik heb die eerste balk in beton gemaakt en dat was
voor mij een
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revelatie. Het werk van de arbeider werd vereenvoudigd en ook veel minder gevaarlijk.
Dat is de ontdekking die ik gedaan heb in 1923.
En u bent de methode constant gaan gebruiken.
Nee, het werk leende zich daar niet toe. Zoals ik al zei, kreeg een architect toen veelal
klein werk te maken, in het beste geval kleine huisjes te bouwen. Ik heb in die tijd
wel de Driejaarlijkse Prijs voor Bouwkunde gekregen, die uitgeschreven was door
de Maatschappij voor Bouwkunde in Antwerpen, een vereniging die nog bestaat. Ik
heb die gekregen voor een project voor een openluchttheater, dat ik alleen om het
idee had gemaakt. Hoe zijt ge als ge jong zijt: allesbehalve praktisch. Ik heb ook de
prijs gekregen in de wedstrijd voor een oorlogsmonumentje in Knokke. Maar dat
was allemaal niet erg belangrijk.
Er moet dan toch van ergens verandering zijn gekomen.
Ja, een schok, en die heb ik gekregen op de expositie van Parijs in 1925. Het reizen
was toen nog erg duur en het was de eerste keer dat ik in Parijs kwam. Ik had genoeg
gespaard om er met mijn zuster naartoe te kunnen. Die tentoonstelling heeft op mij
grote indruk gemaakt. Ik zag daar het paviljoen van Rusland, dat helemaal in staal
was, naakt, zonder decoratie, zeer streng, autoritair, echt in de geest van het
communisme van dat ogenblik. Ik heb daar ook het ‘Pavillon de l'Esprit Nouveau’
van Le Corbusier gezien, dat hij had kunnen uitvoeren met de subsidies die hij had
gekregen van Voisin, de constructeur van auto's en vliegtuigen. Het is uit dankbaarheid
voor die man dat hij, toen hij zijn plan exposeerde hoe de kern van Parijs volgens
hem getransformeerd moest worden, hij dat ‘Le plan Voisin’ heeft genoemd. Ik heb
Le Corbusier toen leren kennen maar eerder vluchtig. Later is hij mijn beste vriend
geworden en nu nog heb ik de grootste bewondering voor hem: hij is voor mij de
grootste
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architect van deze tijd. We moeten teruggaan tot de 18de eeuw om er nog zo een te
vinden en als we alle vijfhonderd jaar er zo een krijgen, valt het mee.
Hoe was het paviljoen van België daar?
Klassiek, troosteloos klassiek, de bekende stijl en dat interesseerde me niet. Ik had
het voor het nieuwe, voor l'invention, hoe zoudt ge dat in het Nederlands zeggen,
voor het verzinnen van iets anders, en in die tijd heb ik bedacht en ontdekt dat de
vorm van een gebouw voortspruit uit de functie van het gebouw en uit het gebruikte
materiaal. Ik werd het verleden niet ontrouw: ik bleef redeneren en behield mijn
liefde voor wetenschap en techniek.
In 1930 is er de grote expositie in Antwerpen ter gelegenheid van de viering van het
honderdjarig bestaan van de onafhankelijkheid van België. Hebt u ook daar iets
geleerd?
Ja, en wel door toedoen van mijn collega's van de Koninklijke Maatschappij voor
Bouwkunde, waarvan ik een jong lid was. Zij waren zo vriendelijk mij voor te stellen
het paviljoen voor de Decoratieve Kunsten te ontwerpen, dat was het paviljoen waar
alles werd geëxposeerd wat met de bouw in verband stond, dus wat loodgieters,
schilders, meubelmakers, enz. konden presteren. Ik heb nog het Gulden Boek uit die
tijd waarin het een en ander opgetekend staat.
Door dat paviljoen voor de Decoratieve Kunsten was ik in contact gekomen met
mevrouw De Beukelaer van - ik moet het hier wel zeggen - de bekende koekjesfabriek,
die me voorstelde ook voor haar een paviljoen te bouwen. Ik herinner me nog goed
dat die mevrouw me altijd aansprak met ‘meester’: ja, meester, en hoe gaan we dat
dan doen, meester, zodat ik als dertigjarige dacht: Leon, waar gaat dat naartoe! In
dat familiebedrijf heerste een bijzonder goede geest. Ik bezocht met mevrouw De

Joos Florquin, Ten huize van... 18

105
Beukelaer de fabriek waar ik dat kon ervaren. Ook op de vergaderingen van de raad
van beheer, die ik soms moest bijwonen, was dat duidelijk te merken. Kortom, uit
alle contacten kreeg ik de indruk dat het een open huis was. Ik heb dan een paviljoen
gebouwd van 10 bij 10 bij 12 dat aan de vier kanten volledig in glas was: alleen de
volle hoeken waren van staal. Frans van Cauwelaert, die toen burgemeester van
Antwerpen was, heeft bij de inwijding van dat paviljoen gezegd dat het de
weerspiegeling was van de klare geest van dit bedrijf. Ik vond het prachtig gezegd
en was er des te blijer mee daar het mijn bedoeling was geweest.
U hebt dan plannen gemaakt voor de urbanisatie, de ruimtelijke ordening en de
uitbreiding van de linker Schelde-oever. Die plannen waren te groots maar
deskundigen zeggen ervan dat ze stedebouwkundige en, meer nog, architectonische
kwaliteiten hadden van het hoogste gehalte. Welke?
Het was mijn bedoeling niet alleen de Linkeroever te urbaniseren maar er ook de
oude stadskern bij te betrekken, want de Rechteroever was voor mij al een geheel.
Ik had hier in dit huis geen plaats genoeg om die plannen te maken en ik heb dan
aan mevrouw De Beukelaer gevraagd of ik een plaats kon krijgen in haar fabriek,
waar zoveel ruimte niet gebruikt werd. Dat is dan ook gebeurd en zij is vaak komen
kijken naar mijn werk. Het was trouwens een heerlijke tijd: ik werkte tot drie uur 's
nachts en de volgende dag stond ik om acht uur alweer aan de tekentafel.
Volgens mij moesten de gebouwen van de administratieve organisatie (het stadhuis,
de beurs, het grote winkelcentrum) de scharnieren vormen tussen de Rechter- en de
Linkeroever. De mogelijkheid daartoe bestond, omdat er beschikt kon worden over
het Napoleondok en het Willemsdok: dat waren twee dokken waar nog alleen kleine
boten kwamen. Dat was al magnifiek want zo kregen we een plas water vrij. Rond
deze dokken
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stonden niets anders dan krotwoningen die gemakkelijk konden worden onteigend
en afgebroken. Rondom die dokken zou dan hoogbouw zijn gekomen, grote blokken
die geritmeerd in de stedebouw zouden zijn opgenomen. Het zou iets fantastisch zijn
geweest, want het was mijn bedoeling de oude stadskern helemaal vrij te houden:
het autoverkeer moest er weg, de beurs en de handelshuizen eveneens, dat zou
allemaal verhuizen naar de plaats rondom de dokken. Ik wilde dus pertinent de oude
stad bewaren als getuige van vroeger tijden, met een eigen klimaat. Om dat te
bewaren, is het niet genoeg gevels te restaureren, zoals dat nu wordt gedaan, en om
het te doen zoals het mijn bedoeling was, is het nu te laat. Dat ik het toen niet zo
slecht gezien had, wordt nu bewezen door het feit dat veertig jaar later het World
Centrum op de Linkeroever wordt gebouwd: alle commerciële en internationale
activiteiten worden daar nu gecentraliseerd.
Over dat vrijgekomen water had ik gesuggereerd restaurants te bouwen en andere
gelegenheden waar men zich kon ontspannen. Daarbij lag die plaats nabij de ingang
van de tunnel. Het resultaat zou geweest zijn dat wie van de Linkeroever kwam,
onmiddellijk in de administratieve wijk terechtkwam: de twee oevers waren dan elk
een vleugel geweest van een actief milieu.
Voor de Linkeroever had ik een zo ongewoon plan uitgewerkt dat ze me zeiden
dat ik een communist moest zijn. Ik had nl. niet gedacht aan alleenstaande gebouwen
maar wel aan een heel raster van constructies, waarvan de maatstaf en zelfs de vorm
werden bepaald door de functie. Ge zult nu zeggen: waar haalt ge het? Ik stond en
sta sterk onder de indruk van de constructie van het Louvre: als ge van de Tuileries
kijkt naar die gebouwen, dan ziet ge een prachtige verhouding die ontstaat uit de
opstelling van die vleugels, de insprongen die daarmee ontstaan, enz. Dat is een
verhouding die mij echt gelukkig maakt. Er is daar water, de kinderen kunnen er
spelen, er zijn bomen. Als ik dat zie, dan adem ik.
Op mijn raster dan had ik al die gebouwen opgesteld als een
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aaneengesloten architectuur, die voortliep, soms al wel eens afgesneden.
Mijn plan werd niet geprimeerd, wel aangekocht. Het werd niet geprimeerd omdat
ik aan een bepaalde eis niet had voldaan. Er bestonden daar twee wegen en in het
reglement was gestipuleerd: de mededingers moeten de twee hoofdbanen behouden.
Ik had die ene weg gewoon weggelaten omdat hij absoluut overbodig was. Hij ging
naar Zwijndrecht en het dorp was veel beter en vlugger te bereiken via de grote weg.
Mijn bedoeling was iets goeds te maken, ik had niet gewerkt om de prijs te halen.
Maar tegen de kortzichtigheid van die dagen was niet op te tornen.
Le Corbusier had ook aan de prijskamp deelgenomen. Hij had in zijn plan de
Rechteroever totaal verwaarloosd en dat kwam omdat hij de stad niet genoeg kende.
Ik heb het hem gezegd maar hij had aan dat gedeelte niet durven raken. Toch was
zijn plan voor de Linkeroever prachtig. Hadden ze dat maar aanvaard en uitgewerkt!
Toen ik na de oorlog met gouverneur Declerck op bezoek was bij Le Corbusier,
vroeg hij nog naar wat er met dat stadsgedeelte gebeurd was. Hij had er wat voor
gevoeld. Wij waren niet erg fier en hebben vage antwoorden gegeven. Want wat is
er dan gebeurd? Ze hebben al de ontwerpen in een zak gestoken, die eens goed
geschud en wat er als resultaat uitgekomen is, kunt ge nu op de Linkeroever zien:
een schoolvoorbeeld van wanbouw.
Ik was begaan met een maatschappij die sociaal voelde en ik wilde dat uitdrukken
in de opbouw van een stad. Ik wilde weg van de privé-interesse die alles klein maakt
en houdt. Dat was te vroeg voor die tijd: als mijn stad er gekomen zou zijn, zou ze
niet gefunctioneerd hebben.
Het privé-belang staat bij u wel in een slecht blaadje.
Als het de oorzaak is van lelijkheid, ja. Ik ben zeer kwaad geweest toen de wet-De
Taeye er kwam. Ik was toen kabinetsattaché van Kamiel Huysmans, toen eerste
minister, en ik heb
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over die wet een verslag gemaakt waarin ik betoogde dat we de weg opgingen naar
de grootste mediocriteit, omdat iedereen mocht doen wat hij wilde. Goede architecten
kun je in België op de vingers van twee handen tellen. Kijk maar eens naar al die
kleine gebouwtjes in baksteen, het ene zus en het andere zo: het is voor mij de uiting
van de grootste mediocriteit. Ik heb fantastisch veel eerbied voor een werkman maar
niet voor een imbeciel. De eerbied die men moet hebben voor de man naast u bestaat
niet meer.
In die tijd van het plan van de Linkeroever is er een kolonel bij mij geweest, die
voorzitter was van de Bond voor Grote Gezinnen. Hij zei: Wij hebben subsidies
gekregen om te bouwen en wij bezitten gronden te Berchem. Zou u die straat willen
bouwen? Ik antwoordde: Nee, dat gaat niet, want voor mij is de straat de vijand. Ja
maar, zei hij, de mensen denken in die richting en zij verlangen zoiets. Daarbij moet
elk huis een verschillend karakter hebben, het ene in die stijl, het andere in die en
improviseer maar verder. Hij wou een echte typisch Belgische straat. Ik heb dat
natuurlijk geweigerd. Maar is dat toch niet erg? Die man had de gelegenheid iets te
bouwen dat een spektakel van architectuur had kunnen zijn.
U hebt in 1931 - u was toen 32 jaar oud - samen met Dens en Van Hoenacker het
Casino te Knokke gebouwd.
Dat is ook weer een hele geschiedenis. Ik was in Knokke een huis aan 't bouwen en
reisde daar af en toe naartoe. Op een dag sta ik in Brugge op mijn trein te wachten
en daar komt vader Nellens op me toe en zegt: Zijt gij Stynen niet? Zoudt gij geen
plan willen uitwerken voor het Casino in Knokke? Wat er ook van komt, ik betaal
de kosten. Hier is 10.000 frank voorschot.
Ik ben ter plaatse gaan zien en heb dan geïnformeerd wat ze in zo een Casino
verlangden. Dan heb ik het op mijn manier ontworpen. Al de plannen - ook van de
andere architecten - werden dan in een hotel tentoongesteld en iedereen zei: Dat van
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Stynen is toch wel het beste. Vader Nellens begreep niet dat een jong architect zo
iets kon en hij was zo wantrouwig dat hij het bijna niet over zijn hart kon krijgen mij
het werk toe te vertrouwen. Tenslotte vond hij er wat op en zei: Wilt gij het maken
samen met Dens en Van Hoenacker? Ge zijt nog jong, ge hebt geen ervaring. Ge
hebt het nog nooit gedaan. Dens en Van Hoenacker hadden ook nog nooit een Casino
gemaakt maar ze waren inderdaad ouder.
Dens was een peuteraar maar hij had een merkwaardige gave: als hij op het werk
kwam, ging hij altijd direct naar het zwakke punt. Hij heeft me de techniek en de
uitvoering leren zien. Wanneer ik op een van mijn bouwplaatsen kom, dan blijf ik
staan, kijk naar de ruimte en zie of de verhoudingen goed zijn. Ik kijk in de eerste
plaats dus niet na of het beton goed gemaakt is, of de vloer wel vlak ligt, of het parket
wel genageld is zoals het moet. Ik heb daar minder interesse voor maar ik wist dat
en daarom heb ik een conducteur genomen, dus iemand die geen architect is maar
alle tekortkomingen onmiddellijk ziet en ze dan ook signaleert. Le Corbusier heeft
op dezelfde manier gewerkt: hij besteedde alle zorg aan de architectuur, aan dat wat
de mens gelukkig moet maken, en weinig of geen aan de constructie.
Ik heb daar ook moeten bouwen met beperkte middelen. Op zeker ogenblik had
Nellens geen geld meer om het Casino te meubileren en er was nog geen verlichting.
In die tijd kreeg men benzine aan pompen waar devloeistof eerst werd opgepompt
in wat men doseurs noemde. Zo een doseertoestel moest juist de inhoud van 5 liter
hebben of het was onbruikbaar. Zo kwam het dat ge die voor een appel en een ei kon
kopen. Ik heb toen gezegd: ik ga met die doseurs lusters maken. Ik heb die tussen
twee balken gestoken en ze hebben nooit mooier licht gehad.
Die verlichting is er nu niet meer want jaren later vond Nellens dat die niet meer
beantwoordde aan de smaak van het publiek en er is dan een uitvoering in
neo-klassieke stijl gekomen. Er werd mij nu gevraagd de zaak opnieuw in orde te
brengen. De zaal is nu oud en moet dus aangepast worden aan moderne noden, o.m.
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aan eisen die de televisie stelt. Ik heb een ontwerp gemaakt waar alles mogelijk is,
waar projectors hun plaats hebben, enz. Maar de mentaliteit is er nog altijd niet op
verbeterd: de mensen volgen niet, ze gaan mee met de smaak van ieder, ze hebben
geen cultuur op dat stuk, geen indicatie. Ik heb vrienden die, als ze een tableau van
Braque zien, zeggen: ‘Dat kan ik ook!’ Dat wijst op een gemis aan cultuur. In
Duitsland en Zwitserland hebt ge die cultuur wel, in Frankrijk is ze er ook niet en in
Italië loopt het nu ook mis. Die cultuur manifesteert zich in de interesse en de
bescheidenheid van de mens die bouwt. Hij probeert zich in te schakelen omdat hij
zijn eigen zwakheden niet wil tonen. De architect heeft de controle en hij is het die
zegt: dat mag en dat mag niet, en de opdrachtgever voelt en geeft toe dat hij als leek
niet bevoegd is.
Een gelijkaardig probleem hebt ge met de Dienst voor Stedebouw, die uit eigen
autoriteit beslist: dat mag en dat mag niet, zonder dat daar een studie of
wetenschappelijk onderzoek aan voorafging. Als ge dan vraagt aan die hoge
ambtenaren waarom dat niet mag of waarom dat mis is, dan krijgt ge als antwoord:
‘Dat gaat niet, de minister zal er niet van willen weten’. Ge botst daar echt tegen een
muur. Le Corbusier heeft hetzelfde beleefd: hij had een hele wijk gebouwd en die
mocht niet bewoond worden omdat de gezondheidsdienst er tegen was. Bepaalde
administratieve voorschriften waren niet gerespecteerd.
Ik heb tegen die veranderingen in het Casino in Knokke geprotesteerd: ik heb dat
vals decor vergeleken met een gebit. Voor mij is het gebouw verknoeid en mijn werk
bestaat niet meer. Ik vrees dat ze het nu nog eens op een andere manier zullen
vervalsen.
U hebt in 1933 dan toch iets naar uw zin kunnen realiseren, namelijk het
woningcomplex in het groen: ‘Elsdonck’ in Antwerpen.
Dat is voor mij inderdaad een mooi experiment geweest: dat was

Joos Florquin, Ten huize van... 18

111
een flatgebouw in staalconstructie dat ik in opdracht van Nederlanders heb gebouwd.
Daar werd al gedaan wat pas veel later aan de orde zou komen, nl. het incorporeren
van winkels en een restaurant in zo een flatgebouw. Dat is ook wat Le Corbusier
later heeft gerealiseerd in Marseille in zijn ‘Unité d'Habitations’ waarin 1600 mensen
gehuisvest konden worden in 175 appartementen, wat later nog veel te weinig bleek.
In ‘Elsdonck’ werd dat op bescheiden wijze doorgevoerd want het flatgebouw telde
maar 16 flats en daar kan een winkel niet van leven, te meer daar het gebouw
opgetrokken werd in een weide en de mensen wel tien minuten moesten lopen om
een tram te hebben. Nu moet ik er eerlijk aan toevoegen dat het mijn opdrachtgevers
waren die met dat idee kwamen: dat was een moeder met haar twee zonen, die veel
verder zagen dan in die tijd gebruikelijk was. Toen dat gebouw klaar was, heb ik
heel wat brieven gekregen van mensen die het een schande vonden dat zo een gebouw,
dat op een gevangenis leek, te midden van de velden werd opgetrokken. Ge vraagt
u af hoe het mogelijk is dat de mensen zo kortzichtig waren.
U bent nu wel een specialist in de flatbouw.
Ik ben geen specialist. Een architect is een man die veelzijdig moet zijn, die alle
problemen moet bekijken. Ik loop wel wat dat genre betreft buiten de gewone wegen.
Ik bouw nu weer een flatgebouw op de Linkeroever. Wanneer iemand eraan denkt
zo een gebouw te laten optrekken, dan denkt hij aan zijn intrest. Daar speelt dus een
rol hoeveel vierkante meter een flat zal tellen, hoeveel liften er komen, hoeveel
trapzalen want dat alles beïnvloedt de prijs. Best is, en ook economisch het meest
verantwoord, een trapzaal in het midden van vierkante flats. Maar na onderzoek van
de ligging van het bouwterrein kom ik tot de bevinding dat twee trapzalen efficiënter
zijn en de mogelijkheid bieden de woongelegenheid aantrekkelijker te maken. Als
er een trapzaal komt, dan zijn er op elke verdieping twee flats die op het
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oosten gericht zijn en de morgenzon hebben. Die aan de westkant hebben alleen de
avondzon. Nu heb ik graag mijn slaapkamer aan de oostkant zodat ik vanuit mijn
bed de zon kan zien opkomen, maar 's avonds vind ik het gezellig vanuit mijn
eetkamer naar de ondergaande zon te kunnen kijken. Wanneer ge alleen ramen hebt
op het oosten en dus geen op het westen, dan bestaat er ook een doorlopende
verluchting. Dan komt daarbij nog het gezicht: die op het oosten hebben een vast
uitzicht, die op het westen een ander maar ook altijd hetzelfde. Als ik nu twee
trapzalen maak, dan kan ik appartementen maken die op het oosten en op het westen
uitzicht hebben: oostelijk hebben ze het uitzicht op de oude stad met de
O.-L.-Vrouwetoren die er boven uitschiet en aan die kant 's morgens zon, een uitzicht
om gelukkig te zijn als ge ervoor staat. Dezelfde flat heeft westelijk uitzicht op de
haven en het verdere wijde landschap en 's avonds daarbij de ondergaande zon, weer
een admirabel landschap, te meer daar het hier om een hoog gebouw gaat. En tenslotte
heb ik een doorlopende verluchting. Ik heb dat aan mijn opdrachtgevers uitgelegd
en ik heb er aan toegevoegd: Als u dat allemaal niet apprecieert, moet u het gebouw
door iemand anders laten maken. Die opdrachtgevers, die Israëlieten zijn waarvan
wordt verteld dat ze het eerder zuinig aanleggen, hebben bedenktijd gevraagd maar
na twee dagen kwam het bericht: maak het zoals u het wenst.
Er was nog een ander probleem. Mensen die op de 18de verdieping wonen en een
vriend wensen te bezoeken die op de 16de woont, die moeten normaal eerst naar de
begane grond, dan in een andere lift overstappen om dan weer naar 16 hoog te stijgen.
Ik heb ongeveer in het midden een gang gebouwd waar alle communicatie mogelijk
wordt gemaakt. Daar heb ik mijn duplex-appartementen ondergebracht, dat is een
woonkamer met de slaapkamer erboven. Die duplex-appartementen zijn zowat
ontworpen in de zin van Le Corbusier.
U hebt ook privéwoningen gebouwd.
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Ja, zelfs nog traditioneel. In 1928 heb ik in Boom voor een steenbakker een huis
gebouwd waarover in alle bladen van Europa werd geschreven. Het huis staat er nog.
Ik heb toen aan de reporters die naar het huis kwamen kijken en me dan opzochten,
gezegd: ik heb de lichtjes gedoofd. Die methode van steentje op steentje, die
bakstenentrant, heeft afgedaan. Dat is een architectuur van het verleden, die techniek
beantwoordt niet aan deze tijd. We moeten naar iets nieuws zoeken, naar een
gestandaardiseerde methode. We moeten het werk van de werkman lichter maken,
want dat steentje op steentje stapelen vraagt veel tijd en werk. Er waren er dan wel
die zeiden: hij droomt, die baksteen op baksteenmethode zal blijven duren. Maar ik
heb toch voor een groot deel gelijk gekregen. Ik weet wel dat er vandaag nog zijn
die zo werken maar ze staan 50 jaar achter. Wij maken nu met geprefabriceerd
materiaal op een dag een hele verdieping en dat is degelijk werk, geïsoleerd tegen
water en lawaai en met raam-, deur- en vloerconstructies die veel beter zijn.
U hebt voor een van uw privéwoningen een prijs gekregen, de prijs voor hedendaagse
architectuur ‘Van de Ven’. Dat was in 1938.
Dat is ook weer een hele geschiedenis. Ik krijg hier een dokter in huis die me zegt:
ik wil een huis laten bouwen dat me als woning dient en waarin ik ook mijn praktijk
kan uitoefenen. Wilt gij het bouwen? Gij maakt alles modern maar ik wil absoluut
een Vlaams huis hebben. Ik zeg: wat is dat een Vlaams huis? Waarin bestaat dat? Is
dat een huis met puntgevels, met kleine ruitjesramen en blinden, een huis zoals ze
dat bouwden in de 16de eeuw? Ja, dat was het. Ik antwoord weer: ik weet niet of ik
voor u zo een huis van het verleden kan bouwen. Ik bouw zoals deze tijd het vraagt
en zoals het land en het klimaat het hier vragen. Ik bouw hier niet zoals in
Zuid-Frankrijk of zoals in de Ardennen. Maar goed, ik zal het plan maken.
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Ik heb dan twee plannen gemaakt. Het eerste volgde de traditionele methode: dus
traditionele fundering, deuren, vloeren, puntgevels. Wanneer ge die architectuur
uitgedrukt wilt hebben, moet ge ook de techniek volgen, moet ge gedisciplineerd
werken tegenover deze techniek. Wanneer ik muren optrek voor een keuken, dan
lopen die muren boven door voor de badkamer. Is de keuken groot omdat ze terzelfder
tijd ook als eetkamer dient, dan is de badkamer even groot, ook al is dat niet nodig.
Hebt ge gelijkvloers een grote woonkamer, dan is de slaapkamer op de eerste
verdieping even ruim: de ruimte van de gelijkvloerse verdieping is zo groot als die
van de verdieping erboven.
Het tweede plan was zoals ik de woning zag: hier de keuken, daar de badkamer,
daar de woonkamer, daar de kamers. De slaapkamers voor de kinderen liggen op de
verdieping, want ze mogen niet gehinderd worden door het lawaai als de ouders 's
avonds volk ontvangen.
Ik leg de twee plannen voor en de opdrachtgever vindt het tweede het beste. Ik
antwoord: maar daar kan ik uw Vlaamse gevel niet op maken. Dat plan vraagt zijn
eigen architectuur. Daarbij wijs ik op de fouten van het eerste plan. Nee, dat mocht
niet gebeuren, het mocht dan het tweede worden. Ik heb het dan gebouwd en het
staat nu nog naast de kerk van Ekeren, het huis dat met geschifte leien is bekleed. Ik
heb er inderdaad de Van de Ven-prijs voor gekregen omdat het huis werd beschouwd
als een werk dat het best beantwoordde aan de bedoeling. Die prijs stond toen nogal
in de belangstelling en er werd over dat huis vrij veel geschreven.
Maar daarmee is de kous niet af. Ik had dat huis gebouwd voor dokter Van Thillo,
die een militant van Dianso was. Die man is overleden en ik kan het verhaal dus wel
vertellen. Onder de oorlog komt hij op zekere dag met twee Duitsers in uniform bij
mij aan en ik zie zo op zijn gezicht dat hij kwaad is. Meneer Stynen, zegt hij, ik had
u gevraagd mij een Vlaams huis te bouwen en nu zeggen ze mij dat dat Jiddische
stijl is. De twee Duitsers beaamden dat, zegden dat het in Duitsland verboden
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was zo te bouwen, voegden er aan toe dat ze mij niet begrepen en wezen er mij op
dat alles verkeerd was. Kortom, ze gaven mij een les. Ik vroeg nog aan een van hen
wat hij in het burgerlijk leven was: constructeur in Düsseldorf. Bij het afscheid zei
Van Thillo kwaad: En we zullen elkaar nog spreken.
Hij heeft me dan ook last aangedaan. Voor 't minste lekje dat er was, pakte hij uit
met de tien jaar verantwoordelijkheid en moest ik het nodige doen voor de herstelling.
Kwam er een faïencesteentje los, dan was dat het bewijs dat alles slecht geplaatst
was en ik moest het weer in orde brengen.
Na de oorlog kwam Van Thillo in de gevangenis en toen hij weer vrij was, heeft
hij hier in Antwerpen een nieuwe praktijk opgezet. Op zekere dag vroeg hij of hij
me even kon spreken. Toen zei hij: Ik kom me verontschuldigen want ik ben
onrechtvaardig geweest. Het spijt me dat ik in het huis dat gij voor mij gebouwd heb,
niet meer woon. Ge hadt me daar iets gegeven. Dat heeft me dan toch weer plezier
gedaan.
De bioscoop Ciné Rex in Antwerpen is eveneens uw werk.
Die heb ik in 1935 gebouwd maar onder de oorlog is er een bom op gevallen en ik
heb hem dan na de oorlog opnieuw gebouwd. Het is een zaal op de goede maat, iets
langer dan breed. Ik heb daar van iets gedroomd dat mij niet gelukt is. Het staat mij
niet aan dat er in een bioscoop rondom het doek altijd een zwarte lijst is. Ik heb veel
proeven gedaan om die weg te werken. Ik heb achter het scherm een wand gemaakt
waardoor ik de oneindigheid wenste te suggereren. Dat is geslaagd. Dan heb ik de
zwarte lijst altijd maar smaller laten maken maar toen bleek uiteindelijk dat die niet
kon wegvallen omdat het filmbeeld die zwarte omlijsting niet kan missen. De lijst
is dan gebleven maar wel op zijn smalst. Die zaal is opzettelijk in schotelvorm
gemaakt om het zicht van op elke plaats even goed te maken. Normaal krijgen de
mensen die in een bioscoop op de eerste rijen zitten nekkramp van het naar omhoog
kijken. Hier zitten en zien ze normaal. Ook
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de akoestiek is buitengewoon goed, al heeft men daar wel een ogenblik aan getwijfeld.
U weet hoe belangrijk de akoestiek is voor zo een zaal en de beheerders waren dan
ook bang dat dat zou kunnen tegenvallen. Twee dagen vóór de officiële
ingebruikneming werd er een proef gedaan: er werden luidsprekers achter het scherm
geplaatst en het resultaat was erbarmelijk. Ik heb gezegd: maak u niet ongerust. De
gordijnen moeten er nog komen, ze zijn de fauteuils nog aan het plaatsen en er is
geen volk in de zaal. Toen dat er allemaal was, was de klank inderdaad perfect.
U weet dat op die zaal een bom is gevallen tijdens een vertoning: er waren vooral
veel Engelse soldaten bij het publiek. Dat was een afgrijselijke aanblik: betonbalken
van 22 meter overspanning zijn gevallen en hebben die mensen verpletterd. Bij de
heropbouw wensten de eigenaars de zaal opnieuw te maken zoals de oude. Ik heb
dat niet gewild. Ik heb gezegd: u krijgt iets anders dat even goed is en dat is ook
gebeurd.
U maakte in 1937 een rusthuis voor kinderen in Antwerpen.
Aan dat plan heb ik gewerkt toen mijn zoontje ziek was. Ik was in 1928 getrouwd
en we hadden een zoontje gekregen dat gestorven is toen het acht jaar oud was. Dat
heeft in mijn leven een ommekeer gebracht, die ik niet kan beschrijven. Ik was
vroeger een plezierig man, die graag gezien was in gezelschap maar sinds het jongetje
er niet meer is, ben ik zeer ernstig geworden, kan ik niet meer wat ze noemen
‘zwanzen’. Gelukkig werd ons drie maanden voor zijn dood een dochtertje geboren,
die nu natuurlijk volwassen is. Ze is getrouwd met een Poolse cineast, de zoon van
de vroegere Poolse ambassadeur, en daar gaat alles goed. Dit huis, waarin ik nu
woon, heb ik ook gebouwd toen mijn zoontje ziek was. Mijn gemoedsleven heeft
mijn werk wel beïnvloed want in die tijd werd mijn architectuur strenger en strenger.
U hebt dan een hele carrière in het onderwijs gemaakt. Allereerst hier in Antwerpen.
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Aan de Academie, waar Door Opsomer directeur was. De architectuur werd daar
onderwezen in de school van de Academie, een stadsinstelling die met staatssubsidies
leefde. Er waren daar twee professoren voor de architectuur doch in 1937 kwam er
een wet op de hervorming van de architectuur en die bepaalde dat er vijf docenten
moesten zijn. Er moesten er dus drie nieuwe benoemd worden. Via omwegen liet
Door Opsomer me vragen of ik mijn kandidatuur wilde stellen. Ik antwoordde: wat
moet ik daarvoor doen? Antwoord: architectuur onderwijzen. Ik weer: wat is dat?
Hoe moet ge dat doen? Waarover gaat het? Antwoord: vraag het aan uw collega's.
Ik vernam dan dat ik samenstelling moest onderwijzen. Doe vooral geen demarches,
zei den Door, want ik benoem u. Ik zei: ik denk er niet aan. Inderdaad werd ik
benoemd en dat kan ik nu wel zeggen: ik had een vreselijke ‘ trakt ’ toen ik die lessen
moest geven, in die mate dat ik de klas niet durfde binnengaan. Maar als ik dan bij
een tekenplank stond en aan een student uitleg gaf, kwam de een na de ander daar
bij staan om te luisteren. Ik sprak dan meer dan drie uur over hetzelfde project en
behandelde zowel de technische als de sociale en filosofische aspecten ervan. De
volgende dag kwam er dan een ander aan de beurt. Als ik nu studenten uit die tijd
ontmoet, praten ze er nog over en zeggen dan dat ze bij mij toch wat geleerd hebben.
Dat doet me dan alweer plezier.
Voor mensen van uw leeftijd moet men altijd het oorlogsjaar 1940 vermelden.
Als professor werd ik niet gemobiliseerd maar in 1940 moest ik me dan wel bij mijn
eenheid aanmelden. Ik heb eerst mijn vrouw en kind naar Frankrijk gebracht en heb
dan geprobeerd die ‘eenheid’ te vinden. Ik heb toen de raad gekregen naar Toulouse
te gaan, waar het leger hervormd zou worden. Er kwam daar niet veel van in huis en
ik dacht wel dat die oorlog lang zou duren. Ik heb daar dan werk gezocht en werd
hoofd van een hoogspanningsstation dat ze daar gingen bouwen en dat het
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zuiden van Frankrijk moest voeden. Veertien dagen later gaf Frankrijk het echter
ook op en dan was ik daar verder niet meer nodig, aangezien de Fransen uit het leger
terugkwamen en zelf het werk konden doen. Ik ben dan naar België teruggekomen
en heb heel de oorlogstijd gewoon les gegeven aan de Academie.
Na de oorlog bent u in de politiek gegaan.
Min of meer. Toen Huysmans uit Londen terugkwam, vond hij onderdak bij Door
Opsomer. Kamiel was toen niet graag gezien want hij was de man die met de kas
was gaan lopen. Hij liet me via Door vragen te komen en zei: wat denken de mensen
in uw kringen over mijn houding? Ik heb hem toen gezegd: ge moet naar buiten en
u in 't openbaar manifesteren. We gaan deze avond naar de Nederlandse Schouwburg.
We hebben dat ook gedaan. Ze keken allemaal op toen ze Kamiel zagen; de enen
kwamen groeten, de anderen deden alsof ze hem niet zagen maar het ijs was gebroken.
Kamiel heeft daarna een regering gevormd waarin Herman Vos minister van
Openbare Werken was. Dat was de tijd toen de vliegende bommen op Antwerpen
vielen en veiligheidshalve had ik mijn vrouw en dochter naar Brussel gebracht. Zo
was ik dan alleen in Antwerpen en elke avond ging ik samen met Kamiel bij Door
eten. Zo kreeg ik de gelegenheid mijn gedachten over de architectuur en het onderwijs
daarin uiteen te zetten. Ik kon aan den Door zeggen: onderwijs in de architectuur is
niks voor u, voor de Academie. Daar moet iets aparts van gemaakt worden. Kamiel
is mij onmiddellijk bijgevallen en kort daarop inviteerde Herman Vos mij om met
hem naar Engeland te gaan, waar een bestuur van stedebouw bestond. Wij zouden
dat bestuderen en dan zien wat we in België konden doen. Vos wilde zo een dienst
in België oprichten maar verlangde dat ik de controle op mij zou nemen. Ik heb
geantwoord: geen sprake van. Ik wil bouwen, scheppen en niet controleren wat
anderen doen. Het bestuur werd gesticht maar
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kort daarop werd Vos in een andere regering minister van Openbaar Onderwijs.
Opsomer werd rond die tijd 65 jaar en moest dus met pensioen. Huysmans zei
toen: dat is het ogenblik om de splitsing tussen architectuur en schone kunsten door
te voeren. Permeke werd als directeur van het geheel aangesteld en ik werd
onderdirecteur, speciaal belast met de afdeling architectuur. Dat is toen niet
meegevallen. Permeke eiste alle recht van beslissing op, ook als het over architectuur
ging, en werd kwaad als ik niet toegaf. Ik had respect voor Permeke, hij was een
goeie vriend maar als het over ernstige zaken ging, kon dat niet meespelen. Na een
jaar had Permeke er genoeg van, hij zag in dat hij dat niet aankon en hij is terug naar
Jabbeke gegaan. Als interim kwam den Door terug voor een jaar maar ook met hem
kwam ik in botsing. Ik heb toen aan Huysmans gezegd: dat zal niet gaan zolang
architectuur geen afzonderlijk instituut wordt, wel in hetzelfde gebouw maar onder
een aparte autoriteit. Huysmans heeft dat advies aan Vos doorgegeven en de scheiding
is dan gekomen maar nog met moeilijkheden. Als instituut voor hoger onderwijs
werden wij ondergebracht in de sector hoger middelbaar onderwijs en dat ging niet.
Ik heb dan buiten alle reglementen om en op eigen gezag beslist dat onze afdeling
heette Nationaal Instituut voor Architectuur en Stedebouw en heb dat ook op ons
briefpapier laten drukken. Er is daar nog wel eens een opmerking over gevallen maar
achteraf werd mijn beslissing in de Moniteur bevestigd.
Maar nu het zover was, had ik profs-medewerkers nodig voor de verschillende
disciplines: vijf professoren en twintig lesgevers. Toen die benoemd moesten worden,
was Kamiel minister van Openbaar Onderwijs. Alle kandidaturen waren ingediend
via de scholen, de provincie, het kabinet met al de aanbevelingen erbij. Kamiel liet
me bij hem komen en op zijn bureau lag de stapel dossiers van de kandidaten. Kamiel
zei: wie wordt het in die specialiteit? Wijnants? O.K. In orde. Volgende discipline:
wie van de zeven kandidaten? Die? In orde. En zo werden alle

Joos Florquin, Ten huize van... 18

120
benoemingen in een paar uur afgewerkt. Want zo was Kamiel: als hij in iemand
vertrouwen had, was dat ook totaal.
Een andere keer vraagt Kamiel, die toen eerste minister was: wilt gij de zaak van
de mijnwerkerswoningen regelen? Ja, maar dat vraagt tijd en geld. Ik heb er een
miljard voor afgedwongen. Oorspronkelijk was daar geen geld voor maar Kamiel
had eenvoudig geëist dat dat miljard ter beschikking werd gesteld en hij kreeg ook
voldoening. Dat waren ministers, die konden de koe bij de horens vatten. Er zijn toen
op een jaar 4000 mijnwerkerswoningen bebouwd. Wanneer het ministerie viel, liet
Kamiel mij komen om me te bedanken. Hij zei: ik hoop dat ge blij zijt dat ge zoveel
hebt kunnen bouwen. - Maar ik heb niet gebouwd, geen enkel huis. Ik heb die huizen
laten bouwen door bekwame collega's! En ik die dacht dat Stynen zoveel gebouwd
had, zei Kamiel verbaasd.
Kon u inderdaad nog bouwen met al het werk dat u er bij deed?
Ik heb wel hulp moeten nemen: Paul de Meyer is toen bij mij gekomen. Ik was
directeur in Antwerpen en kon alleen's avonds met mijn eigen zaken bezig zijn, wat
ik jaren gedaan heb van 8 tot 11 's avonds. Het was een vermoeiende tijd maar toch
heerlijk.
U bent dan nog directeur geworden van de Hogere School voor Bouwkunde en
Decoratieve Kunsten te Brussel, beter bekend als Terkameren.
Op zekere dag krijg ik een brief van Henry van de Velde die mij schrijft dat Herman
Teirlinck de ouderdomsgrens bereikt heeft en met pensioen moet gaan. Er zijn veel
kandidaten maar geen die mijn toestemming hebben. Wilt gij dat niet doen? Er moet
iemand komen die aan die school een eigen geest kan geven. Gij moet het doen. Ik
antwoord: ik denk er niet aan. Ik ben gelukkig in Antwerpen. Teirlinck heeft dan
zelf aangedrongen en ook van
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diverse andere zijden werd ik bewerkt. Ik ga naar Kamiel, die voorzitter was van het
instituut Terkameren, en leg hem het geval uit. Ik zeg: ik wil niet naar Brussel, ik
wil Antwerpen opbouwen. - In orde, zegt Kamiel, ik regel dat. Ik was toen
gemeenteraadslid, ingepalmd door Molter, Jos van Eynde, Eekelers en Huysmans
doch die activiteit verveelde me: ik was daar niet voor geboren.
Wat later komt Kamiel bij mij en zegt: gij wordt benoemd tot directeur van
Terkameren. Ik heb alles geregeld. Daar stond ik. Ik heb dan aldus gereageerd: als
ze mij weigeren te maken van Antwerpen wat ik er van wil maken, dan aanvaard ik
Brussel. Ik wilde van Antwerpen een echte hogeschool maken, een zo volledig
mogelijk instituut waarin ik zelfs toneelkunst wilde onderbrengen. Julien Kuypers
was toen secretaris-generaal van Openbaar Onderwijs en Buisseret was zijn minister.
Ik vroeg audiëntie en legde de zaak uit. Kuypers antwoordde: hetgeen u vraagt gebeurt
nooit. Het instituut voor Schone Kunsten moet een geheel blijven. Ik heb nog
geprobeerd hem duidelijk te maken dat architecten ruimtescheppers zijn maar het
kon allemaal niet baten. Ik heb hem dan gezegd: dan ga ik naar Brussel. - Dat is uw
recht, zei Kuypers.
Ik werd dan benoemd door Harmel in 1950 maar eer ik de benoeming aanvaardde,
verzocht ik Harmel me te ontvangen. Ik heb hem duidelijk gezegd: meneer de minister,
ik ben politiek en filosofisch helemaal anders ingesteld dan u en ik verander niet. Harmel heeft gezegd: dat weet ik maar u bent diegene die wij uitgekozen hebben.
Teirlinck heeft me wel geïnstalleerd maar ik ben in een bijzonder vijandige wereld
terechtgekomen: stel u voor dat ik de derde Vlaming was die daar directeur werd.
Van de Velde, Teirlinck, Stynen. Ik heb me dan een jaar bijzonder soepel moeten
tonen, diplomatie gebruiken, me inspannen om iedereen te begrijpen en gerust te
stellen, maar langzaamaan heb ik alles op zijn poten kunnen zetten in de traditie van
Henry van de Velde. Er waren daar heel wat grote namen binnengebracht door
Teirlinck, maar
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vaak waren die niet geschikt voor het vak dat ze moesten onderwijzen. De surrealist
Paul Delvaux moest spatiale schilderkunst doceren en Pierre Caille, die een intiem
keramist was, moest de monumentale keramiek aanleren. In de afdeling architectuur
waren drie professoren ouder dan ik en het ergste van allemaal was nog dat ik uit
Antwerpen kwam. Van de Velde had op het fronton van Terkameren geschreven:
La fonction crée la forme. We waren er erg ver van.
Welk is het verschil tussen Terkameren en Antwerpen?
In Terkameren is alles gericht op de architectuur: zo leert ge daar wat schilderkunst
en keramiek en noem maar verder op in die optiek betekenen. Ge moet daar een
uitgebreide cultuur voor hebben. Ook de toneelkunst moet in die visie worden gezien.
Ik heb daar eindeloze conflicten gehad met lesgevers die dat niet verstonden, die dat
niet wilden of konden inzien. De meesten zaten vast in de traditie en het verleden.
Ik moest altijd maar zeggen: het is het toneel van heden dat wij moeten bestuderen,
de jonge letterkunde van nu. Met de leerlingen kon ik meer bereiken dan met vele
professoren.
In Antwerpen zijn de afdelingen gescheiden. Daar is een departement architectuur
en stedebouw en daarnaast, maar volledig apart, is de schilderkunst, beeldhouwkunst,
enz., het departement waar Macken nu directeur van is.
Hoe lang bent u daar directeur geweest?
Van 1950 tot 1964. Bij mijn afscheid ben ik magnifiek gevierd, ook door de mensen
die zolang tegendraads geweest waren. Pierre Bourgeois heeft me eens gezegd: ‘Tu
es un directeur’ en dat heeft me veel plezier gedaan. Wat mij nu ergert, is dat
Terkameren, dat door een Vlaming werd gesticht, volledig een Franse instelling is
geworden. Niemand schijnt dat te zien of er aandacht aan te schenken maar het is
spijtig.
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Studenten van Terkameren te Brussel waren actief in de actiegroep van de Marollen,
de volksbuurt waarvan de bewoners de plannen om in hun wijk kantoorgebouwen
op te richten, hebben kunnen verhinderen. Wat denkt u ervan?
Dat is natuurlijk na mijn tijd gebeurd. Om daarover uitspraak te doen, moet ge het
dossier goed kennen. Toen ik nog directeur was, hebben de studenten ook betoogd
tegen de aanpassing van de Tervuurse Laan omdat daar bomen werden omgehakt.
Eer ge zoiets doet, moet ge weten wat er achter zit, waar het op uitloopt, wat het
wordt. Het is voor iedereen overduidelijk dat de Tervuurse Laan een heel andere stijl
heeft gekregen en dat het een laan voor vervoer is geworden, maar een mooie avenue
is gebleven.
Na de onderwijstroebelen weer terug naar uw creatief werk. U ontwerpt de
werkplaatsen van het dagblad ‘ Volksgazet ’. Dat was in 1946.
De drukkerij en de werkplaatsen, inderdaad. Eigenlijk is het gebouw niet af. De
redactie is nog ondergebracht in verschillende gebouwen.
Mijn idee was - maar het kan zijn dat ik het mis voorhad - de drukkerij buiten de
stad te vestigen, daar waar plaats genoeg was om een ruime werkplaats te bouwen
en ook plaats was om het papier op te slaan, enz. Ook de redactie had ik daar eventueel
willen onderbrengen. Molter argumenteerde hiertegen dat de redactie in elk geval in
de stad moest blijven en dat de drukkerij niet van de redactie weg kon, omdat de
redacteurs maar goed schrijven als ze de rotatiepersen horen rollen. Later heeft een
redacteur mij dat bevestigd: wij leven met de machines, zei hij. Ik heb dan een vleugel
met kantoren ontworpen die aan de ene zijde uitzien op een patio, om rust te hebben,
en aan de andere zijde, die de straatkant is, afgesloten door blinde gevels tegen het
lawaai. Die patio met het fonteintje is niet uitgevoerd, wel de
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drukkerij met de sociale plaatsen als douche, kantine, enz., helaas van de
redactielokalen niets.
Ook de werkplaatsen voor de krant La Métropole heb ik ontworpen, doch die zijn
niet zo goed. De eigenaar wenste het accent te leggen op het uiterlijke. De krant is
er nu weg en heel het gebouw bevindt zich in een verwaarloosde toestand.
U hebt zelfs ook een kerk gemaakt.
De bedevaartkerk Sint-Rita te Harelbeke in 1962. Ik heb die opdracht aanvaard
hoewel ik van een andere opinie ben, maar ik heb respect voor elke overtuiging. Dat
heb ik ook aan mgr. De Smedt gezegd. Le Corbusier, die ook niet gelovig was, heeft
hetzelfde gedaan. Denk maar aan zijn beroemde kapel van Notre-Dame-du-Haut te
Rongchamps, die prachtig is maar naar mijn gevoel te wagneriaans en romantisch.
Het mooiste wat hij op dat stuk gemaakt heeft, is het dominicanenklooster van La
Tourette bij Lyon. Het is een wonder hoe hij zich de geest heeft kunnen eigen maken
van deze monniken en hoe hij die uitdrukking heeft gegeven. Hij heeft er ook een
ernstige studie van gemaakt. Om u een voorbeeld te geven: als de monniken het koor
verlaten, lopen ze naar de achterkant van de kerk en gaan dan door de middengang
naar het koor toe, waar ze rechts en links verdwijnen. Deze stoet heeft een eigen
beweging. Om die nog te accentueren, heeft Le Corbusier aan de vloer vooraan in
de kerk een lichte glooiing gegeven, die niemand merkt maar die de harmonie van
de beweging mooi in de hand werkt.
Goed, mijn kerk dan. Ik heb ook wel een idee van ‘le sacré’, ‘het sacrale’, wat
nodig is als ge zo een gebouw wilt ontwerpen. Ik ben eerst ter plaatse gaan zien en
de bouwplaats viel tegen. Het was een lelijke plaats die helemaal niet geschikt was
om er een kerk op te bouwen: ze was helemaal omgeven met huisjes van de wet-De
Taeye maar ze moest daar komen omwille van de idee: de herder moet te midden
van zijn schapen leven.
Ik zeg aan mijn medewerkers: schep eens een kerk. Zij maken
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tekeningen en projecten maar zonder inspiratie. Ik zeg hun: is er nu geen enkele
onder u die iets nieuws voorstelt, iets dat het heilige uitdrukt, dat ondefinieerbare
dat boven ons waart? Er was er wel een die het licht van onder liet komen maar met
de geest van het gebouw had dat niks te maken. Ik ben dan hier in deze kamer aan
de tafel gaan zitten en heb de kerk ontworpen. Toen mijn medewerkers dat project
zagen, zieden ze: daar hadden wij nooit aan gedacht. Waar haalt ge het? Hoe komt
ge eraan? - Ja, hoe? Het is een gave, die wel van de hemel zal komen. Helaas heeft
de pastoor het verknoeid. Ik had een zwarte vloer voorzien en hij heeft er een wit
gevlekte laten plaatsen. Toen ik hem vroeg waarom hij dat gedaan had, kreeg ik als
antwoord: ik heb aan mijn parochianen raad gevraagd en zij vonden wit beter. In elk
geval bestaat de ruimte en mgr. De Smedt heeft bij de inwijding gezegd en het mij
ook gescheven: ‘Dit is een tent waar men God vindt.’ Beter kon hij het niet zeggen.
Een andere realisatie van u is het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs in
Mechelen.
Dat heb ik samen met Maxime Wijnants gemaakt, de neef van de beeldhouwer. Hij
was de stedebouwkundige van Mechelen en hij heeft het mij gevraagd. Spinoy was
toen nog burgemeester. Het is een nogal traditioneel gebouw geworden, architecturaal
niet zo geslaagd maar wel functioneel. Spinoy wou dat Ernest Wijnants er een beeld
op zou zetten, en daar staan we dan voor het probleem van de integratie van de
beeldhouwkunst in de architectuur. Daar is lang over te spreken. Wijnants, die ik
nochtans waardeer, begreep er in elk geval niets van. Oskar Jespers had veel meer
zin voor wat architectuur was.
Ik pik dan uit de lijst een kantoorgebouw en wel dat wat u gemaakt hebt voor de
Verenigde Energiebedrijven van Scheldeland, wat nu als EBES wordt afgekort. U
hebt dat samen met architect Hugo van Kuyck gemaakt.
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Wij zijn altijd goede vrienden geweest en ik heb altijd goed met hem kunnen praten.
Er bestond ook bij ons gezonde naijver op professioneel vlak, maar die heeft onze
persoonlijke, hartelijke betrekkingen nooit beïnvloed.
Dat gebouw heeft als voetstuk entreehallen op de begane grond en dan een
verdieping. Daarop staat een toren van elf verdiepingen, goed verdeeld: er zijn
kantoren, expositiezalen en demonstratieruimten. Het ligt bijzonder goed ingeplant
aan de Warande: veel mensen lopen er dagelijks voorbij en zien dan al wat er nieuw
is of wat te krijgen is op elektrisch gebied. Nu is het toch niet zoals ik het bedoeld
had. Het gebouw was ontworpen met een structuur in staal, maar de opdrachtgevers
hebben een geraamte in beton laten optrekken. Ze dachten dat dat hetzelfde zou zijn
maar het gebouw geeft nu de indruk log te zijn. Wat in staal wordt ontworpen, moet
niet in steen worden uitgevoerd.
U houdt wel van beton.
Ik denk beton: de meeste architecten denken steen en gebruiken beton, maar ik denk
beton. Het is geen edele materie als hout of baksteen maar ik werk er graag mee. Als
ge beton gebruikt, moet ge ook de moed hebben dit te laten zien: ge moet het niet
de rol van dienstmeid laten spelen en het b.v. bedekken met marmer. Een
betonconstructie is een entiteit. Dat wordt niet door iedereen aanvaard en twintig
jaar geleden moest ik op de ministeries vechten om een gebouw in naakt beton te
mogen maken. Als ge iets in naakt beton voorzag, werdt ge zo doorgestuurd want
dat was lelijk, dat ging niet. Dat werd zelfs gezegd door ingenieurs, zij die het beton
hadden uitgevonden.
Doet beton toch niet koud aan, grijs en naakt?
De waarde van de architectuur ligt niet in de gebruikte materialen, noch in de
bouwmethode, maar uitsluitend in de ruimte. Er zijn gebouwen afgewerkt in marmer
waarvan de ruimte nul is.
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Als ge een Romaanse kerk betreedt, hebt ge niet onmiddellijk dat ruimtegevoel, de
ruimte die inkrimpt en beweegt. Daar ligt de schoonheid van de architectuur. Dat
was de grote gave van Le Corbusier: al wat hij aanraakte, werd ruimte. Wij vechten
ermee, hij speelde ermee. Ruimte zijn zuivere verhoudingen: wanneer ik beton
gebruik, moet ik trachten met dat beton een gevoelige ruimte te scheppen. Of het
bekleed is of niet, maakt niets uit. Als het werk niets is in beton, is het zeker ook
niets wanneer het bekleed is.
U bent betrokken geweest bij het ontwerp van het Administratief Centrum in Brussel.
Betrokken, ja. Van Acker heeft die opdracht gegeven aan vijf architecten en mondeling
zei hij mij, dat ik de leiding moest nemen. Ik heb daar schriftelijke bevestiging van
gevraagd, dat was een delicate zaak, maar die heb ik nooit gekregen. De architecten
waren van diverse vorming: er was daar iemand bij als Ricquier, die zeer academisch
was ingesteld, dan Gilson en Hugo van Kuyck. Ieder van ons maakte dus ontwerpen.
Mijn bedoeling was een gebouw op te zetten dat een goed administratief centrum
zou worden maar dat ook 's avonds een levende buurt zou uitmaken met sociaal
verkeer in cafetaria's, winkels, enz. Het moest daarbij een waardig karakter dragen,
want het was de weerspiegeling van de staat, van de oppermacht. Ik wou dus een
gebouw dat een zekere majesteit moest hebben en niet zo een gordijngebouw zoals
het nu geworden is. Er werd daar altijd maar over gediscussieerd en de edelste ideeën
werden altijd naar beneden getrokken, altijd maar naar het mediocre toe. Tot er een
ministerie-Eyskens kwam. De eerste minister besliste toen dat er tien verdiepingen
af moesten. Het gebouw werd nochtans berekend volgens het aantal ambtenaren per
departement plus een coëfficient van uitbreiding. Alles, de diepte zowel als de hoogte,
was daarop berekend. Ik heb toen beslist mijn voorschoot neer te leggen, ik deed
niet meer mee. Want een volgende minister kan
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dan zeggen: zet er maar vijf verdiepingen bij en als het ministerie vlug valt, kan er
weer een ander komen, die vijftien verdiepingen meer wil. In die omstandigheden
is niet te werken.
Een gebouw moet functioneel zijn, eventueel ten koste van de vormgeving?
Als de functie juist is, is de vorm doorgaans mooi. Indien de functie vervuld is, hebt
ge een fantastische stap gedaan naar de schoonheid. Er bestaat op dat stuk een
misverstand: wanneer men functie zegt, ziet men doorgaans alleen de materiële
functie, b.v. doet die trap het goed als men hem oploopt. Maar er zijn hogere functies.
Een minister heeft een bureau nodig: die zou het eigenlijk kunnen stellen met een
kantoortje van vier bij vijf, met daarin een gewone schrijftafel. Maar een minister
moet een kantoor hebben dat zijn functie weerspiegelt, van zijn milieu moet iets van
zijn functie uitstralen. Er is een verschil tussen de materiële functie, die maar een
begin is, en de spirituele functie, die zich op de tweede plaats laat gelden. Dan is er
ten derde nog de technische functie: de constructie moet gebruikt worden zoals het
moet. Een architect is een man die standvastig van het begin tot het einde de synthese
moet maken van al de problemen. Hij kan niet ieder ding apart beschouwen en dan
een geheel samenstellen. Als ik een potlood neem en ik begin aan een project, dan
denk ik aan de materiële en spirituele functies, aan de technische problemen die er
zich inschrijven. Vroeger, toen ik hier beneden nog werkte, was ik zo intens met dat
tekenen bezig dat ik in het milieu dat ik tekende, leefde. Ik zag als het ware een film
afrollen, ik leefde in de ruimte die ik opriep. En als ik ophield, moest ik een inspanning
doen om te weten waar ik mij bevond. Dat kan ik nu helaas niet meer.
Heeft België een architectuur die karakteristiek is of wordt alles veruniversaliseerd?
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Vroeger hadden we een eigen architectuur, in de tijd van de 16de en 17de eeuw
mogen we spreken van ‘Vlaamse renaissance’. In de middeleeuwen hadden de kerken
een eigen architectuur en ook Brugge b.v., met zijn baksteenconstructie en
pannendaken. In Wallonië kon men spreken van de ‘style mosan’ in blauwe steen.
Nu is er geen Belgische architectuur meer omdat het niet meer mogelijk is. We
gebruiken in onze streek beton zoals men beton gebruikt in Zuid-Amerika. Doch in
Afrika proberen ze de oude vormen te integreren. In Tunesië zijn overwelvingen
nodig om de luchtcirculatie te bevorderen, enz., enz.: dat hebben wij niet nodig.
Hitler heeft een eigen architectuur willen maken en u weet wat een dode boel dat
geworden is. In Rusland is het trouwens even erg. Ik was er in 1932 en toen was het
al zover.
Er is meer dan één tendens in de architectuur. Een eerste wil los van elke
architectuurtraditie: vooral de aspiraties voldoen van de bewoner. Deze mensen,
vaak studenten, willen aan maatschappijkritiek doen en mengen zich onder de
bevolking van een wijk om de bewoners ertoe te brengen mee te beslissen over het
milieu waarin zij willen komen. Dat zijn dus de maatschappelijk geëngageerden.
Een andere groep vindt dat eenzijdig engagement gevaarlijk en heeft het niet voor
het amateurisme van de architect-psycholoog, de architect-socioloog, de
architect-politicus. Waar situeert u zich?
Als ik een probleem aan het bestuderen ben, waarbij de competentie van een socioloog
nodig blijkt te zijn, dan zal ik hem om raad vragen. Indien er geneeskunde mee
gemoeid is, zal ik de dokters aanspreken. Ik zal alle experts aanspreken die nodig
zijn en dan een synthese maken. Een architect-socioloog is onvolledig en het is geen
pretentie als ik dat zeg. Ik wil altijd tot de bronnen teruggaan. Voor alle takken
bestaan er specialisten.
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Wat een evolutie heeft de airconditioning in de laatste tijd niet doorgemaakt. Ik kan
daar niet meer mee. Maar de ingenieur, die heel het jaar door niks anders doet dan
deze problemen bestuderen, die kent er alle finesses van. Die weet wat de industrie
op de markt brengt, hij krijgt brochures en woont congressen bij. Hij weet precies
wat er gedaan moet worden om een goed resultaat te bekomen. Ik, als architect, moet
hem bescheiden volgen. Ik moet me plooien naar de eisen van die man en dat is
hetzelfde voor alle specifieke problemen.
Toen ik nog professor was hier in Antwerpen, vroeg ik eens aan een Hollands
meisje: wat zou jij willen bouwen? Antwoord: een kraamkliniek. Ik heb haar
geantwoord: ik ken dat programma niet, ik ken die noden niet, je moet ter plaatse
gaan zien hoe dat functioneert. Ze heeft dat gedaan: ze is gaan praten met dokters,
verpleegsters, moeders, bezoekers en noem maar verder op. In haar eindstudie kwam
ze dan ook voor de dag met een project voor een kraamkliniek dat perfect was. Op
de beoordeling zegt mij architect Van Steenbergen, die lid van de jury was: vindt gij
dat nu schoon? Ik heb geantwoord: ik kom er niet tussen. Wat is trouwens schoon?
Voor u is het dit en voor mij is het dat. Dit project is functioneel. Dat is belangrijk.
Hij moest toegeven dat daar niks op te zeggen viel. Dat is een van de mooie
herinneringen uit de tijd toen ik nog prof was in Antwerpen. Klaartje Bourguinon
heette het meisje. Als ze mij de opdracht zouden geven een museum te bouwen, dan
zou ik beginnen met een grondig onderzoek te doen over wat er bestaat: ik zou heel
de wereld rondreizen om te gaan zien wat anderen al gerealiseerd hebben en hoe ze
de moeilijkheden hebben opgelost. Dan zou ik aan het ontwerp beginnen en rekenen
op mijn gezond verstand.
U hebt hier in Antwerpen voor een benzinemaatschappij een merkwaardig gebouw
ontworpen.
U bedoelt wel het B.P.-gebouw. Ik moet in dit geval de naam toch wel zeggen. U
weet dat er tegenwoordig drie belangrijke soorten
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constructies bestaan: de draagconstructie, die als basis een muur heeft, waarop ge
de lading doet dragen. Dan is er de skeletbouw, waar de pijlers de last dragen en ten
derde is er de hangconstructie, die ik gebruikt heb voor het B.P.-gebouw. Het is het
eerste hanggebouw in België en ook wel in Europa. Het is een combinatie van staal
en beton. De trekspanning is eigen aan het staal, de drukspanning is eigen aan het
beton. Ik heb dus de kern in beton gebouwd en die kern moet de drukspanning
opnemen. Vanuit deze kern vertrekt de staalconstructie met haar trekspanning. Met
andere woorden: elke verdieping hangt aan een gebint dat aan de kern is vastgemaakt
maar waarvan de belasting verdeeld is over de staalconstructie.
Er is dan nog het Conservatorium waaraan u aan het bouwen bent.
De eerste fase is inderdaad af. Niemand heeft een idee hoeveel werk dat vraagt eer
zo een project in kannen en kruiken is en wat een rompslomp daarbij komt kijken.
Alleen voor dat eerste gedeelte werden meer dan 350 plannen gemaakt. Ge begrijpt
dat ik dat niet alleen kan doen. Ik heb zeven architecten die me helpen, dan nog
tekenaars, een secretariaat. Anders is het niet mogelijk.
Ik heb die opdracht gekregen toen Van Audenhove minister was, dat is nu 12 jaar
geleden. Dat gebouw werd dus uitgevoerd met de gegevens van 1956, want eens dat
het project aanvaard is, wordt daaraan niets meer veranderd. Maar de vooruitgang
is zo snel in deze tijd dat ik duidelijk zie dat er zaken anders en beter zouden kunnen
worden uitgevoerd. Ook in de optiek van de sociale evolutie b.v.: men gaat meer
naar een gemeenschap waar de studenten de buitenstaanders ontmoeten. Gelukkig
had ik wel iets in die zin voorzien. Maar dan stoot ge vaak op dorre administratieve
bepalingen. De administratie van de schoolbouw bepaalt dat een gang in een school
1,80 m moet zijn. Ik had mijn gangen 2,40 m gemaakt omdat die ruimte door de
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studenten kon worden gebruikt als praatkamer of wandelplaats, wat in een
conservatorium belangrijk is: wanneer de prof met een student viool studeert, moeten
de anderen buiten wachten. Die ontspanningsmogelijkheid is daar dus zeer belangrijk.
Ik heb zwaar moeten vechten om dat erdoor te krijgen. De eerste fase, die klaar is,
omvat alleen klaslokalen en administratie. In de tweede fase komen concertzaal,
toneelzaal en bibliotheek aan de beurt. Hier weer: de opdracht was een zaal te bouwen
die kon dienen als concertzaal, als toneelzaal, als vergaderzaal, enz. Ik heb hard
moeten vechten om duidelijk te maken dat een concertzaal heel andere eisen stelt
dan een toneelzaal. Ik heb het pleit gewonnen maar het is niet makkelijk geweest.
Er wordt gezegd dat ik een slecht karakter heb, maar dat is niet waar. Ik weet wat
ik wil en ik hou vol tenzij ik zie dat ik mis ben. En dat gebeurt ook. De man die mij
een opdracht geeft om te bouwen, is voor mij geen cliënt want dan wordt de relatie
door geld bepaald. Hij is een man voor wie ik bouw en dus sta ik naast hem en niet
tegenover hem: ik moet die man helpen. In die situatie durf ik hem ook zeggen wat
ik op het hart heb. Een zieke is voor de dokter toch ook geen cliënt maar een patiënt:
in die situatie kan ook de dokter hem de waarheid zeggen.
Hebt u het gebouw kunnen maken waarvan u altijd gedroomd hebt dat u het zou
mogen maken?
Dat is nooit gebeurd en zal ook nooit gebeuren. Dat soort plannen maakt ge op school
en die zijn niet te verwezenlijken, want al de imperatieven van het leven verhinderen
dat. Tenzij ge natuurlijk de kans krijgt een stad te bouwen in de woestijn. Le Corbusier
heeft dat grote geluk gehad.
Maar neem nu het voorbeeld van het Conservatorium. Ik heb geprobeerd dat in
een eigen kader, een eigen milieu te plaatsen en er wordt plomp een zwembad naast
neergezet dat, om het zacht uit te drukken, er minder bij past.
Trouwens, dat Conservatorium is een hele lijdensweg ge-
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weest. Toen ik de opdracht kreeg, ben ik naar de beschikbare gronden gaan zien om
de beste plaats te kiezen. Ik heb de Desguinlei gekozen omdat die plaats makkelijk
te bereiken is, zowel voor hen die uit de stad komen als voor hen die van de
omliggende gemeenten komen. Daar was ook wat van te maken want op die plaats
waren de oude vestingen, er was water en er was groen. Ik zou er inderdaad van
mogen maken wat ik dacht.
We waren pas aan het bouwen en daar deelt Brussel me mee dat ze het tracé van
de autoweg verlegd hebben: die zou nu vlak naast het Conservatorium komen en wij
moesten er zelfs grond voor afstaan. Dat was een ramp, want niet alleen de isolatie
kwam in het gedrang maar daarbij namen ze me het water af, wat een architectonisch
element was. Na veel discussie hebben ze de weg 30 m. opgeschoven maar de
verminking blijft.
Zes maanden later is Brussel er weer met een ander project: er moest een plaats
gezocht worden om twee spoorbanen te laten lopen naast de E 3 en daarvoor moesten
wij tien meter van onze gronden afstaan. Ik heb weer gevochten en zelfs lelijke
woorden gebruikt, met het gevolg dat ze de spoorbaan een beetje zouden verschuiven.
Stel u dat voor: de grond vernauwd, de heuvels weg, het water weg. Komt dan de
stad Antwerpen nog dat log zwembad ernaast plaatsen, en verlangt dat de heuveltjes
volledig zouden verdwijnen. Ik klaag dat ze heel mijn architectuur verknoeien en
krijg als antwoord: kunt ge nu zoveel belang hechten aan een heuveltje? We zullen
een stukje voor u ophopen. Ik heb toen aan Floris Jespers gedacht, die altijd zei: we
leven in een apenland. Wanneer er in Zwitserland ergens een kleine heuvel is, moet
hemel en aarde verzet worden eer daar aan geraakt mag worden, en dan nog. Heel
het milieu waarin ik mijn gebouw had willen plaatsen, hebben ze kapot gemaakt. En
dan zeggen ze: er zijn geen Belgische architecten, er bestaat geen Belgische
architectuur, en als argument zullen ze dan nog de bouw van het Conservatorium
aanhalen.
Wat is ideaal wonen voor u?
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Alleen of in gemeenschap, want er is een ideaal in de twee richtingen. Indien een
flatgebouw wordt opgetrokken met eerbied voor de mens, dan wil ik er wel gaan
wonen. Eerbied voor de mens betekent dat zijn privacy, zijn intiem en persoonlijk
leven wordt geëerbiedigd. Het is wat Le Corbusier tot een groot architect heeft
gemaakt. Hij had maar één optiek: het geluk van de mens. Hij zocht niet iets schoons
te maken, zijn bekommernis was eerder de mens een gerustheid, een geborgenheid
te bezorgen, die de mens het gevoel van geluk zou geven. Toen ik met hem zijn
‘Unités d'Habitations’ bezocht in Marseille was mijn dochtertje erbij en na het bezoek
zei ze: als we hier woonden, zouden we toch in zo een gebouw wonen? Ik vond dat
een machtig compliment. Ik geloof dat het mogelijk is gemeenschappelijk gelukkig
te leven als het gebouw er zich toe leent, niet als er wanorde is.
De gemakkelijke oplossing is natuurlijk te bouwen op een privé-grond, maar het
is bijna de oplossing van de wanhoop. Ik heb voor mijn dochter in Terhulpen gebouwd
op een plaats waar ze nooit kwaad kan omdat er niet meer gebouwd mag worden. Ik
ben bang voor de lelijkheid. Ge kunt ineens een lelijk gebouw voor uw neus krijgen.
Architectuur kunt ge niet uit de weg gaan: iedereen moet er op kijken.
Mag een mens toch niet verlangen te wonen in een huis dat hem aanstaat?
Jazeker. Maar wat gebeurt er vaak? Ik vind bij voorbeeld het geluk in een huis met
strodak met kleine raampjes en een tuintje ervoor en ik bouw dat. Maar recht
tegenover mij komt een nieuweling en die kan maar gelukkig zijn in een woning met
een plat dak, want hij wil dat terras gebruiken om te zonnen. Natuurlijk bouwt hij
dat. Wat is nu de situatie? Ik woon in een huis met een strodak, dat ik niet zie, maar
wel zie ik het terras van mijn buur en de bewoner van het huis met het terras kijkt
heel de tijd op mijn strodak. Conclusie: we zijn allebei ongelukkig.
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Wat is de oplossing?
Planning. Stedebouw. Ge moet aan elke mens de mogelijkheid geven te wonen zoals
hij het verlangt, want in een huis verblijft men van de geboorte tot de dood. Men
mag dus niet verslaafd zijn aan reglementen. Ik teken dus een wijk en omdat de
meerderheid daar houdt van een strodak, wordt heel die wijk in die trant gebouwd.
Die wordt mooi afgeschermd met een groengordijn, er komt nog een groenzone
tussen, dan nog een groengordijn en dan bouwen we een wijk met terrasdaken. Dat
is vrijheid geven aan de bouwer. Nu leggen ze dit op en dat en niets anders. Zulke
bepalingen stuiten ons tegen de borst, stuiten op onze fierheid. Maar dat wil ook niet
zeggen dat iedereen het recht heeft te bouwen naar zijn eigen zinnetje. Ik heb al
gezegd dat ge daarvoor een minimum aan cultuur moet hebben. Een mens die zegt
aan een architect: ik wil dat zo, handelt als een patiënt, die aan zijn dokter zegt:
dokter, gij zegt dat mijn longen niet in orde zijn, maar ge zijt er naast hoor, het is
mijn maag. Behandel die maar eens.
Zo doen de mensen. Ze maken lelijke dingen en er zijn architecten die de
verlelijking van gemeenten en streken in de hand werken.
Welke conclusie zouden we uit dit alles kunnen halen?
Dit waar gebeurd verhaaltje. Ik had een jong architect op kantoor en ik zag dat het
met zijn werk niet vlotte. Ik ga eens naar hem toe en zeg: waarom werkt gij hier?
Hij antwoordt mij: om geld te verdienen. Ik zeg hem: bij mij werkt ge niet om geld
te verdienen. Wanneer ge hier werkt, is het om architect te worden, om uw vak te
leren. Als ge werkt voor geld, dan gaat ge slecht werk leveren. Ga naar het secretariaat,
laat alles regelen en u mag gaan. Hij protesteerde nog maar ik kom nooit terug op
een beslissing die ik genomen heb. Ook de anderen op het kantoor vonden dat ik
veel te streng was geweest. Een paar jaar
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later is die jongen, die intussen een goed architect is geworden, mij komen bedanken
omdat hij de schoonste en hardste les van zijn leven had gekregen.
Uitzending: 2 februari 1972.
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Jef Maes
Amerikalei 100, 2000 Antwerpen
Uw naam, die al klank bezat, kreeg nog meer volume - ik probeer muziektermen te
gebruiken - door de Koningin Elisabethwedstrijd. De finalisten kregen uw ‘Concerto
voor piano en orkest’ opgelegd. Dat is een hele onderscheiding.
Inderdaad een hele sprong vooruit en helemaal onverwachts. Ge hebt de indruk dat
ge ineens op de eerste bank moogt gaan zitten.
U was met dit werk nochtans niet aan uw proefstuk want in 1954 - dat is meer dan
20 jaar geleden - hebt u al een ‘Eerste symfonie in sol’ voor de Koningin
Elisabethwedstrijd gecomponeerd.
Maar die niet in aanmerking kwam. In die tijd bestond er in het kader van de Koningin
Elisabethwedstrijd, naast het viool- en pianoconcours, ook een compositiewedstrijd,
die nu bij gebrek aan belangstelling is afgeschaft. Daar ik altijd een stimulans nodig
heb om te componeren, had ik die Symfonie in sol voor die wedstrijd geschreven en
ook ingezonden maar de partituur
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kwam terug, anoniem zoals dat het gebruik is. Ik had met dat werk geen vooruitzichten
meer en borg het dus op. Rond diezelfde tijd schreef het provinciebestuur van
Antwerpen een wedstrijd uit voor compositie, maar ik was wat ontgoocheld en wenste
er niet aan mee te doen. Toen kwam er een tweede bericht van het provinciebestuur
- zo een soort rappel voor iedereen - en ik dacht toen ineens dat er misschien een
kans in zat. Ik stuur het stuk zonder veel hoop in en tot mijn verbazing wordt dit
werk eerst geklasseerd.
De grote André Cluytens, de befaamde dirigent, die een schoolkameraad van mij
was, is hier in dit appartement op zekere dag op bezoek en zegt: ‘En uw symfonie?’
Ik was blij dat hij ernaar informeerde, want ik durfde hem met mijn werk niet lastig
te vallen. Ik heb het werk voor hem gespeeld en hij was zo enthousiast dat hij zei:
‘Volgend jaar speel ik dat werk in Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten met
het Nationaal Orkest.’ Ik geloofde niet zo in die belofte, want er is mij in mijn leven
zoveel beloofd waar niks van is gekomen. Maar André Cluytens hield woord en heeft
de symfonie in Brussel uitgevoerd met veel succes. Als die grote dirigent, die een
soort magiër was, iets aanpakte, dan betekende dat ook dat het werk iets betekende.
Ge hebt in uw loopbaan een steunpunt nodig of een springplank: dat is die man met
zijn internationale naam voor mij geweest. Hij had het ook bij die ene uitvoering
kunnen laten, maar tot aan zijn dood heeft hij het werk zowel in Brussel als in het
buitenland ettelijke keren gedirigeerd. Dat is voor mij echt een start geweest.
Als interessant detail is hierbij aan te merken dat koningin Elisabeth op een van
deze uitvoeringen in Brussel aanwezig was. Ze was zo enthousiast dat ze me na het
concert in haar loge ontbood. Ook dat is een grote aanmoediging geweest en wellicht
is de opdracht van nu een late uitloper van wat er toen is gebeurd.
Het werk bestaat op plaat?
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Uitgevoerd door het Groot Symfonisch Orkest van de B.R.T. onder leiding van Daniël
Sternefeld - een Philipsplaat.
Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk om een compositie in de Koningin
Elisabethwedstrijd uitgevoerd te krijgen?
U weet dat er in de Koningin Elisabethwedstrijd drie proeven zijn. Voor de
schiftingsproef waren er dit jaar 58 kandidaten. Daar zijn er 24 van overgebleven
voor de tweede proef. Na een nieuwe schifting bleven er nog 12 over en dat zijn de
12 finalisten die met orkest moeten optreden. Die 12 moeten een opgelegd stuk
uitvoeren en ik heb opdracht gekregen dat te schrijven. Die opdracht, die ge ongeveer
vijf maanden vóór de wedstrijd krijgt, is zo vertrouwelijk dat ge het aan uw eigen
vrouw niet moogt vertellen. De finalisten zelf krijgen zes dagen om het werk in te
studeren.
Maar wie duidt u aan?
Dat is het geheim der goden. Het enige dat men zeker weet, is dat er een typisch
Belgische beurtrol bestaat: het ene jaar is het een Vlaming, dan is het een Waal, dan
een Brusselaar.
Stel nu eens dat de opdracht tegenvalt. Wat gebeurt er dan?
Dat is inderdaad de grote vraag: een compositie schrijven is een grote onbekende.
Ge beschikt over zeven noten en daarmee moet ge het doen. Of het zal mee- of
tegenvallen weet ge nooit vooraf. Ge kunt alleen uw uiterste best doen en met de
grootste oprechtheid werken. Er waren voor mij dan wel moeilijkheden: ik moest
voor specialisten schrijven. Gewoonlijk gaat het zo dat wanneer een componist
schrijft voor een instrument waarmee hij niet bijzonder vertrouwd is, hij dat deel laat
zien aan een specialist. Welnu, ik ben geen specialist piano maar wegens de bijzondere
omstandigheden mocht ik dat deel niet laten zien aan een spe-
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cialist. Ik was dus compleet op mezelf aangewezen. De orkestratie was geen probleem
want ik ben in het orkest opgegroeid. Alles is goed uitgevallen: de pianopartituur
was in orde en de 12 finalisten hebben er een meevaller van gemaakt.
Het opgelegde werk bezit zes bewegingen: Poco lento, Vigoroso, Tranquillo, Allegro,
Un poco meno, Allegro. Ik heb daar nauwgezette ontledingen over gelezen maar ik
hoorde het u toch graag zelf toelichten.
We zullen er toch maar liever geen voer voor specialisten van maken. Het concerto
heeft een klassieke vorm en dus een doorzichtige structuur. Er zijn eigenlijk drie
afdelingen: de eerste, die het hoofdthema aangeeft, heeft een vlug tempo; de tweede
afdeling is een heel poëtisch langzaam gedeelte en het derde deel is weer vlug van
tempo.
Hebt u zelf een voorkeur voor een bepaald gedeelte?
Voor het zangerige, nostalgische in het tweede deel dat met een zekere weemoed is
gekruid. Dat ligt het kortst bij mijn natuur en temperament.
Een overbodige vraag: het pianistiek gedeelte in zo een werk is het belangrijkste.
Het is en moet ook overwegend pianistiek zijn. Daarbij moest ik volgens bepaalde
normen werken. Het stuk mag niet langer dan 20 minuten zijn. Het mijne is iets
korter.
U hebt uw werk door de verschillende finalisten horen uitvoeren en de jury heeft
uitspraak gedaan. Ik vraag u niet kritiek uit te brengen, maar ik zou toch graag weten
wie van de finalisten uw werk volgens u het best heeft geïnterpreteerd.
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Die vraag werd meer gesteld. Ik zei al dat de structuur van mijn werk heel doorzichtig
is. Ge moet er wel rekening mee houden dat die kandidaten grote pianisten zijn, maar
dat ze maar zes dagen hadden om het werk in te studeren. Toch hadden ze er geen
uitzonderlijke of onoverkomelijke moeilijkheden mee. Alleen was de cadens zeer
moeilijk en daar hebben ze hard op moeten werken.
Wat is de cadens?
Het ogenblik waarop het orkest stilvalt en de pianist alleen speelt: dan kan de pianist
zijn grote vaardigheid laten horen.
Die cadens nu was bitonaal geschreven, dus in twee verschillende toonaarden: de
passage voor de linkerhand staat in een zekere toonaard: re bemol (Des grote terts).
De imitatie, die hetzelfde thema heeft, werd herhaald in mi groot (E grote terts). Dat
heeft de grootste moeilijkheid opgeleverd: ik heb namelijk ondervonden dat de
pianisten de moeilijkste zaken met de linkerhand heel vlug realiseren en dat ze
hetzelfde doen met de rechterhand maar dan afzonderlijk. Wanneer ze de twee samen
moesten doen, was het een probleem.
Hiermee hebt u niet geantwoord op de vraag wie van de 12 finalisten het best uw
visie heeft vertolkt.
Het waren 12 grote finalisten. Er was marge maar dat is eigen aan een wedstrijd. Ik
mag ze dankbaar zijn - ook de 2 Belgen - voor de manier waarop ze het concerto
hebben gerealiseerd.
Naar mijn gevoelen was de interpretatie van de Japanse kandidate de beste, omdat
ze het muzikaal beheerst en muzikaal gespeeld heeft. Bij de einduitslag was ze de
negende.
De man die het het briljantste gedaan heeft en het muzikaal het meest heeft
benaderd, was de Rus Juri Egorov. Die heeft het echt de zaal ingegooid. Met de
Russen is het zo dat ze naar hier komen om concours te doen. Dat was duidelijk
merkbaar maar
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wat die man bracht, was echt mijn concerto. Hij was derde in de finale. Zijn prestatie
staat al op plaat.
Dan is er de overwinnaar Mikhaïl Faerman, die op technisch gebied echt fantastisch
was. Hij heeft het concerto spectaculair de zaal ingegooid en zijn tempi waren
duizelingwekkend.
Er wordt van hem gezegd dat hij louter spieren is en techniek.
Dat is niet juist. Er zijn wel anderen die het gespierd gespeeld hebben, b.v. Mikhaïl
Petoukhov.
Er wordt ook gezegd dat artiesten, die niet eens 20 zijn, geen maturiteit kunnen
hebben. Zou het niet beter zijn de kandidaten maar vanaf 25 jaar toe te laten?
De 12 finalisten waren tegen de prestatie opgewassen. Ze waren echt verbazend, ook
de Belgen. Soms wordt de muzikaliteit wel wat opgeofferd en dat komt omdat het
een wedstrijd is: ze zetten alles op het spectaculaire, met het gevolg dat het geen
concert wordt maar echt een concours is. Vooral bij de Russen is dat opvallend.
Kunt u een opvallende begaafdheid signaleren van sommige finalisten die bij de
uitvoering trof?
De Japanse heeft de drie delen het gaafst geïnterpreteerd: daar was praktisch niets
op te zeggen. De Belgen en ook de Fransman hebben het poëtische deel zeer goed
gespeeld.
Bij de Russen is er een heel andere aanpak, of mentaliteit, of benadering, hoe moet
ik het zeggen: zij komen om een concours te doen, zij willen winnen met een
spectaculaire techniek en drijven hun tempi op tot een duizelingwekkende snelheid.
Ik wil met deze constatering geen afbreuk doen aan hun kwaliteit maar voor mij is
het duidelijk dat er twee categorieën concurrenten zijn. Ge hebt de Russen die een
maximum van techniek exploite-
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ren en inderdaad verbluffend zijn; zet die Russen met een klavier ergens in een
woestijn bij een temperatuur van 60 graden, dan spelen ze u dat concerto nog op
dezelfde manier. Ze zijn tegen alles opgewassen, ze kennen geen fysieke
vermoeidheid, ze spelen als robots.
Daartegenover staan de Amerikaan, de Japanse en de Franse die meer als
concertisten hebben gespeeld, als solist, en dat kwam niet zo direct over bij het
publiek. Zij hielden meer het muzikale in 't oog en stonden in dienst van het werk.
Dat verschil was al opvallend bij de eerste opvoering. Er is van alles dat de
kandidaten kan beïnvloeden. De zaal is overhit, als het ware geëlektriseerd. Er zijn
daar 1200 mensen. De spots van de televisie intensifiëren nog die nerveuze spanning
en het is duidelijk dat sommige kandidaten daardoor geïmpressioneerd worden. Maar
niet de Russen: zij zijn echte arenaspelers. Zij zijn van kleins af getraind en op alle
eventualiteiten voorbereid.
Mag men zeggen dat de background van de Russen anders is, dat er hun iets van de
nuancering ontsnapt?
Er is wellicht iets van. Maar toch geraakt ge in de ban door hun overweldigend spel.
Er is op de uitspraak wel enige kritiek geweest.
Is logisch. Het publiek gaat nooit akkoord met de jury. Maar het publiek heeft inspraak
gehad. De prijs Jacques Steeman, toegekend door radio en publiek, is gegaan naar
de vierde kandidaat, de Amerikaan, en die heeft inderdaad een zeer muzikale
interpretatie gebracht.
Dan nog even een slotakkoord of orgelpunt voor dit deel van ons gesprek: het deel
van uw concerto dat u het liefst is, geïnterpreteerd door de finalist die u het meest
waardeert.
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Het concertino uit het tweede deel dat het meest rustige en bevallige is en gespeeld
door Juri Egorov, die de meest gave interpretatie gaf.
*
In deze studio, die de componist als werkkamer dient, scheppen de boeken een sfeer
van ernst en studie.
Achter het klavier hangt de schets van het decor van het eerste bedrijf voor Tristan,
een ballet van Jef Maes. Het is van Henri-Georges Adam.
In een andere hoek hangt een jeugdportret van de componist.
Het gebeurt soms dat de gastheer hier een speciaal concert krijgt aangeboden. De
benedenbuur bezit vijf herdershonden en op geregelde tijden laten die zich vocaal
gelden.
*
Een echte sinjoor wordt onder de toren van de kathedraal geboren. Bent u het?
En of! Geboren in de Vlagstraat van de Pothoek op 5 april 1905, uit een vader-sinjoor
en een moeder-sinjoor. Daarbij kan ik zeggen dat ik een chauvinistische Antwerpenaar
ben: Antwerpen blijft voor mij de schoonste stad van de wereld en dat
niettegenstaande de vervuiling.
Dat is een over duidelijke liefdesverklaring. Zat er muziek in de familie?
Mijn vader kende geen noot muziek zo groot als een huis, maar hij was een fanatiek
operaliefhebber, voor wie het Franse repertoire alles was. Hij was een fervent bezoeker
van het Théâtre Royal en de dag dat de Vlaamse Opera er kwam, weigerde hij er nog
naar toe te gaan. Zijn twee zonen, mijn broer en ik, reageer-
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den juist andersom en gingen naar de Vlaamse Opera omdat hij Vlaams was. Daar
is bijna een breuk van gekomen. Maar mijn vader had in elk geval een kolossaal
gevoel voor muziek.
Toch heb ik veel van mijn moeder meegekregen, die heel gevoelig en heel muzikaal
was. Ze was leerlinge geweest van Peter Benoit, zong en speelde piano. Zodat ik het
eigenlijk van de twee heb meegekregen, want ze musiceerden samen. Er zijn van die
herinneringen die voor mij onvergetelijk zijn, al kunnen die nu onwaarschijnlijk
lijken. En daar zijn die zondagen bij uit de tijd toen ik zowat tien jaar was. Vader en
moeder musiceerden dan in de huiskring: moeder speelde piano en zong, vader leunde
op de piano en gaf haar repliek: Madame Butterfly of Manon, of iets anders van dat
repertoire. Op het meest dramatische ogenblik moest mijn vader ophouden, omdat
hij een krop kreeg in de keel van ontroering. En ondertussen zaten mijn broer en ik
vol aanbidding te luisteren. Dat is de grondslag geweest van mijn waardering voor
de muziek, die zanguren hebben iets in mij wakker geroepen. Voor mijn broer ook
trouwens: hij speelt piano maar is amateur gebleven.
Wat was het beroep van uw vader?
Scheepsbevrachter en dat was het drama. Hij bezat zelf een paar schepen en hoopte
natuurlijk dat zijn twee zonen in het bedrijf zouden komen. Wel liet hij ons muziek
leren: toen ik 9 jaar oud was, in 1914, ben ik viool gaan leren en mijn broer piano.
Ik heb mijn eerste viool daar nog altijd hangen.
Maar daar kwam ander onderwijs bij.
In de stedelijke school van de Van Maerlantstraat waar André Cluytens mijn
klasgenoot was. Wij woonden in dezelfde straat en hij kwam vaak bij ons aan huis.
Toen hij 14 jaar was, was hij al repetent aan de Royal. Hij is iemand geweest die me
heeft geïnspireerd, die me de richting heeft gegeven. Toen ik 17 jaar
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was, speelde ik al goed viool, maar dat viel dan ook ten nadele uit van de studie op
de dagschool, die ik onbewust moedwillig verwaarloosde. Dat was des te erger daar
ik nog altijd bestemd was voor de handel. Bij het eindexamen in de 3 de ‘commerciale’
van het atheneum had ik vijf buizen, waarbij een nul voor wiskunde. Het was duidelijk
dat de zaak geforceerd moest worden, dat ik vader duidelijk moest maken dat ik wat
anders wilde doen. Toen vader mijn rapport in handen kreeg, zei hij dat dat zo niet
kon blijven duren, wat ik direct beaamde. ‘Wat wilt ge dan?’ vroeg hij. ‘Naar het
conservatorium gaan’, zei ik. Hij dacht dat het een gril was van mij om te ontsnappen
aan de discipline van de school, een bijzonder miserabel triestig gebouw, en hij gaf
zijn toestemming. Ik heb hard gewerkt en vijf jaar later kwam ik uit het
conservatorium met schitterende diploma's. Ik had mijn roeping gevonden.
Er zijn daar in het conservatorium de leraren geweest. Ik citeer de namen die ik
vind: Napoleon Distelmans, Albert van de Vijver, Karel Candael. De laatste naam
is de bekendste. Had hij ook de grootste invloed?
Bij Napoleon Distelmans heb ik altviool geleerd en hij heeft me zover gebracht dat
ik na drie jaar een eerste prijs had. Hij onderwees met liefde en had veel contact met
zijn leerlingen. Hij was een man in wie ik geloofde. Albert van de Vijver is mijn
leraar kamermuziek geweest, maar de grote figuur was inderdaad Karel Candael, die
aan mijn leven richting heeft gegeven. Hij was mijn privé-leraar harmonie, contrapunt
en fuga. Hij heeft me de disciplines aangeleerd maar heeft ook mijn liefde voor het
componeren wakker gemaakt.
Met als resultaat een eerste compositie: ‘Meditatie voor viool en piano’. U was toen
23 jaar.
Dat is een heel romantisch klein werkje. Ik ben trouwens nog altijd
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een romanticus, een modern romanticus dan toch. Ik ben lang in de romantiek en de
lyriek blijven hangen, tot bijna in het conservatieve. Toen ik in de opera speelde,
dweepte ik met Wagner en Strauss. Die waren voor mij een echte veropenbaring. Ge
vindt van hen in mijn muziek niets terug maar ik heb van hen veel geleerd.
23 jaar. Dat was in 1928. U was toen al soldaat geweest.
En of! Toen ik in de kazerne kwam, hebben ze me gauw in de kantine gestopt, waar
ik viool mocht spelen voor de onderofficieren. Het werd me streng verboden de
mitrailleur ook maar aan te raken en toen we op kamp waren in Elsenborn, en daar
met echte handgranaten moesten werpen, lieten ze me voorzichtigheidshalve thuis!
U kreeg dan toch al wat praktijk in de kantine! Waar bent u eigenlijk echt in de
praktijk gegaan?
Ik ben in het orkest van de opera begonnen als altist.
Het is natuurlijk een domme vraag maar onder de mensen die luisteren, zijn er
wellicht ook wel die het niet weten. Wat is het verschil tussen altist en altsolo?
Een altist is een gewoon lid van het orkest. De altsolo is de aanvoerder van de altisten
en hij speelt ook alleen.
U bent als altsolo opgetreden in alle belangrijke orkesten van Antwerpen.
In 1930 heb ik gespeeld bij Flor Alpaerts, die het orkest van de Dierentuin dirigeerde,
en terzelfder tijd werkte ik bij Lode de Vocht met de Grote Nieuwe Concerten. Ik
heb gedurende die tien jaar veel bij Alpaerts geleerd: ik heb het hele repertorium
leren kennen, van het klassieke tot het moderne toe: Ravel,
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Debussy en noem maar op. Dat is een ontzettende school geweest want daar heb ik
geleerd wat een orkest is. Daardoor blijf ik een symfonist.
Ik heb vroeger nog eens een gesprek gehad - dat was in 1957 in de uitzending
Parklaan 20 - en daar hebt u ook duidelijk uw voorkeur uitgesproken voor het
symfonisch orkest. U zei toen letterlijk: ‘Ik voel, denk en schrijf vooral symfonisch.’
U bent die liefde duidelijk trouw gebleven.
Men verwijt mij dat ook, tenminste ik meen dat aan te voelen. De Vlaamse toondichter
is bij uitstek een liederencomponist en ik heb bijna geen liederen geschreven. Men
kan mij dat inderdaad verwijten maar ik durf geen gedicht benaderen. Ik vind een
gedicht zo volledig dat de muziek voor mij overbodig is.
Maar u hebt het toch gedaan.
Ja, voor Rosa mystica, een tekst van Renaat de Vos. Dat was een tekst die me aansprak
en daarom heb ik gedacht: dat ga ik nu eens doen. Het is mijn belangrijkste
liederencyclus.
Ik dacht dat u ook voor koren had geschreven.
De laatste tijd al eens meer. Zo is er o.m. De blauwe reiger. Dat is zo gegaan. Bert
Peleman telefoneert mij in verband met de Jef van Hoofprijs. Hij zegt: ‘Ik heb een
tekst. Wilt gij er muziek bij maken?’ De tekst beviel me en ik heb de Jef van Hoofprijs
gekregen. Dat is dus een werk voor koor, maar het wordt bijna nooit uitgevoerd.
Dan is er nog een ander. Als lid van de radioschoolkoren kreeg ik de opdracht een
driestemmig koor te schrijven voor gelijke stemmen, op tekst van Marie-José
Vercruysse. Ook dat was een gedicht dat mij aansprak en dat werk maakt wel zijn
weg. Het staat zelfs op plaat.
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De naam Lodewijk de Vocht viel daarnet. U hebt met hem gewerkt.
Hij is een fameus koordirigent en ik heb met hem grote creaties mogen meemaken,
o.m. De Eumeniden van Darius Milhaud, Le roi David van Arthur Honegger, de
Mattheuspassion, die ik wel 40 keer mee heb uitgevoerd en waarmee ik dweepte. Ik
heb veel geleerd bij Lodewijk de Vocht. Ik heb overal altijd mijn oren opengezet,
omdat ik al mijn werk als lessen beschouwde.
Dat is ook zo geweest in het Casino-orkest in Knokke, waar u tien jaar als altsolo
hebt gestaan.
Met Karel Candael. Hij is een man die aan jonge toondichters kansen heeft gegeven
om te creëren. Ook Alpaerts deed dat voor zijn oud-leerlingen. Ik mag zeggen dat
ik daar bij dat Casino-orkest in Knokke mijn beroep van musicus heb geleerd en de
ervaring die ik daar heb opgedaan, komt mij nu nog altijd ten goede. Voor mij is het
orkest de beste school voor een toondichter: de praktijk en de ervaring en daarbij
komen dan de intuïtie, de feeling en natuurlijk het talent. Zonder talent gaat het niet
maar dat geldt voor alles. Ook een kleermaker heeft een bepaald talent.
Tijdens de tweede oorlog vervulde u de functie van repetitor aan de Koninklijke
Vlaamse Opera en de Koninklijke Nederlandse Schouwburg. Wat is het werk van
een repetitor?
Bij het toneel is dat een toneelmeester, de man die achter het toneel voor alles
verantwoordelijk is. Een repetitor is dan verantwoordelijk voor de muziek. Vroeger
werd er veel muziek gebruikt bij het toneel, b.v. bij een opvoering van Lucifer of de
Leeuwendalers van Vondel. De repetitor moest dan muziek componeren, die achter
de schermen werd uitgevoerd of in de orkestbak. Ik heb me daar vertrouwd kunnen
maken met al wat
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er zich achter het toneel afspeelt: dat is een heel ander facet van het beroep.
U hebt een flink stuk van uw carrière in Boom doorgemaakt, waar u in 1933 leraar
viool werd aan de muziekacademie. Enkele jaren later werd u er directeur.
Enkele jaren later is wat veel gezegd. Bijna 20 jaar later, namelijk in 1951. En sinds
einde juni ben ik het niet meer: de leeftijdsgrens.
Dat blijft toch een respectabel aantal jaren. Werkt de sfeer van een provinciestad
niet remmend op een kunstenaar of vindt u dat hij overal kan gedijen?
Het is fout te denken dat de mensen die muziek kennen, alleen in grote centra zitten.
Die zijn er ook, en meer dan men denkt, in kleinere plaatsen. Ik heb in Boom geluk
gehad: ik had het vertrouwen van het gemeentebestuur en een degelijk lerarencorps.
Ik heb daar wat voor de jeugd kunnen doen en ik vind dat geen minderwaardig werk:
ik heb dat zelfs met veel liefde gedaan, samen met de leraren. Het was natuurlijk een
activiteit die naast mijn componistenwerk stond.
Maar u beperkt zich ook daar niet bij. In 1942 krijgt u een aanstelling aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Waarvoor?
In 1942 werd Jef van Hoof directeur; ik kreeg zijn plaats en werd hulpleraar harmonie
tot het einde van de oorlog. Dan mocht ik gaan want ik had een oorlogsbenoeming
gehad, maar in 1948 werd ik vast benoemd. Enkele jaren later werd ik leraar
kamermuziek en dat ben ik gebleven tot ik 65 werd en met pensioen werd gestuurd.
Dat was in 1970.
Ook dat is een zeer vruchtbare en interessante tijd geweest. Ik
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werkte graag samen met de leerlingen met wie ik spontaan en openhartig omging.
Ik heb er ontzettend veel gevormd op het gebied van de kamermuziek. De meesten
van hen hebben trouwens carrière gemaakt en zijn nu directeur of staan in voor of
leiden een orkest.
Toen ik onlangs 70 werd, heeft het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium
daar wat voor willen doen en ze hebben een concert georganiseerd, dat voor een deel
aan mijn werk was gewijd. Dat was verstandig gedaan, want een hele avond werk
van Maes alleen zou indigest zijn! Op dat concert waren veel oud-leerlingen aanwezig.
Ik ben nog niet aan het eind van mijn lijstje met uw activiteiten. Jeugd en Muziek
organiseert een internationaal muziekkamp en u leidt daar ook sinds 1961 de cursus
kamermuziek. Wat is daar de bedoeling van?
Dat muziekkamp werd in 1959 opgericht, met de bedoeling aan liefhebbers tijdens
de vakantie drie weken de mogelijkheid te bezorgen samen te musiceren. Dat was
zeer bescheiden van opzet maar trok veel amateurs. Ik werd gevraagd als leraar
kamermuziek en ik heb dat gedaan tot voor 3 jaar, tot in 1972. Aanvankelijk hadden
de activiteiten plaats in een oud kasteel te Argenteuil; later werden ze ondergebracht
in een provinciale school in Irchonwelz bij Ath.
En dat viel mee?
Zeer. Het heeft niet lang geduurd of er kwamen ook vreemdelingen naar toe uit de
hele wereld, vooral van achter het IJzeren Gordijn, Polen, Rusland en zowaar ook
uit Amerika. Ze kregen daar een muzikale training die bijna professioneel was. Heel
de dag zat vol muziek: van 6 uur 's morgens waren ze al aan 't spelen. Om 9 uur
begonnen de lessen en die liepen door tot 5 uur, natuurlijk met een onderbreking
voor de maaltijd. Maar 's a-
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vonds werden er dan weer recitals gegeven. Dat kamp bestaat nog altijd en is werkelijk
interessant.
Er is dan nog Turnhout waar u zeer actief geweest bent in het muziekleven: u bent
een hele tijd dirigent geweest van de Koninklijke Turnhoutse Concertvereniging.
Waren al die activiteiten toch geen versnippering?
Toen ik 50 werd, heb ik gedacht: ik ben aan 't versnipperen, ik moet een richting
kiezen want ik doe te veel om alles goed te kunnen doen. Ik heb mijn instrument
definitief gelaten en ben me meer gaan richten op pedagogisch onderwijs, dus Boom,
het muziekkamp, het Conservatorium en de compositie dan.
Speelt u helemaal niet meer? Nooit? Zou het voor deze gelegenheid niet eens opnieuw
kunnen?
Spijtig genoeg niet. Sinds jaren heb ik mijn altviool niet meer ter hand genomen; het
zou trouwens maar een pijnlijke zaak worden.
Voor die Koninklijke Turnhoutse Concertvereniging hebt u een ‘Kempische suite
voor orkest’ geschreven. Dat is dan duidelijk op Kempense motieven.
Ik heb die geschreven in opdracht van de abdij van Postel. Dat kan wat ongewoon
lijken voor iemand die van huize uit vrijzinnig is, maar ik heb veel vrienden bij
andersdenkenden en in Postel mag ik een retraite gaan doen wanneer ik wil. Ik heb
voor die Kempische suite heel wat Kempense liedjes opgezocht. Later heb ik ze nog
bewerkt voor harmonie en fanfare.
In de sfeer van de Kempische suite kan ik wel uw ‘Vijf volksdansen’ plaatsen,
oorspronkelijk geschreven voor orkest, later ook voor harmonie en fanfare.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

153
Ik heb die in 1943 gecomponeerd voor symfonisch orkest maar pas in 1968
uitgegeven. Die vijf volksdansen behoren tot mijn lopend repertoire.
Ook die zijn duidelijk Vlaams van inslag.
O ja. Vier thema's komen uit Dendermonde en een uit de Kempen, de bekende
Klepperdans. Het zijn prachtige thema's, die ik heb gevonden bij Prudens van Duyse.
Ik heb van alles samen dan een suite gemaakt.
Is het voor een vrijzinnige niet wat ongewoon dat hij een mis componeert? U hebt
het in 1962 gedaan: een mis voor vierstemmig mannenkoor en orgel.
Dat kan ongewoon lijken maar voor mij is het dat niet. Een van mijn vrienden, Jan
van Mierlo van Turnhout, die lid was van het kerkbestuur, zegt mij op zeker ogenblik:
‘Ik zou graag hebben dat ge een mis voor mij schreef.’ Dat was voor mij een moeilijke
opgave maar ik zag er iets in. Ik heb er wel wat werk mee gehad: ik kende wel de
geest van de mis en de liturgie, maar ik kende geen Latijn en ik wilde me die teksten
goed eigen maken eer ik eraan begon, want als ik iets doe, wil ik het ook grondig
doen. Ik ben voor dat Latijn te rade gegaan bij mijn vrouw en zoon die wel Latijn
hadden gestudeerd. Ik heb die mis dan geschreven en nog wel in eigenaardige
omstandigheden, namelijk terwijl we aan het verhuizen waren. Het is gebeurd dat
ze de piano hier binnenbrachten, dat ik volgde en onmiddellijk verder begon te
werken, terwijl ze de andere meubels naar binnen brachten en daarbij druk praatten.
Maar dat zijn dingen die me niet hinderen: geluid of lawaai deren mij niet, als er
maar geen muziek bij gemoeid is.
Ze is dan ook tegen de afgesproken tijd af geraakt en werd sindsdien al verscheidene
keren uitgevoerd in het H. Graf, waar ze er een fantastisch mooie prestatie van
gemaakt hebben.
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En het toeval wil dat ze dit jaar nog eens opnieuw zal worden uitgevoerd. Turnhout
wil mij namelijk voor mijn 70 jaar vieren en dat zal o.m. gebeuren met de uitvoering
van die mis. Ik ben ze nu aan het orkestreren en maak er een vierstemmig koor van
voor mannen en vrouwen, en ik doe dat echt met liefde. De uitvoering zal plaatsvinden
in november en zal meteen het eindpunt zijn van de vieringen. Voor mij is het daarbij
een goede gelegenheid om al mijn vrienden nog eens terug te zien.
Waar situeert u zich als componist? U noemt uzelf een romanticus, een modern
romanticus, geloof ik.
Dat ben ik ook en de aard van de mens is niet te veranderen. Voor mij moet muziek
zingen, op het gemoed werken, betekenis hebben. Maar ik werk wel met moderne
technieken en ik geloof dat er in mijn werk nog altijd evolutie te zien is, - denk aan
het Concerto. Ik heb belangstelling voor alles wat in de muziekwereld gebeurt, tot
voor de elektronische muziek toe, al pas ik ze zelf niet toe.
*
Het lawaai van de drukke Amerikalei dringt maar gedempt door tot deze vijfde
verdieping.
De ruime leefkamer is luchtig en helder. In het gedeelte salon is er prettige
praatgelegenheid.
Tegen de schouw hangen twee violen, waarbij de viool waarop Jef Maes in 1915
de kunst heeft geleerd.
Links hangt er een groot portret van de enige zoon Erik.
De platenspeler staat in het gedeelte eetkamer van dit ruime vertrek. Als de gastheer
naar zijn muziek luistert of naar die van een collega, kan hij kijken naar de kop die
Renaat Smits van hem heeft gemaakt, of naar vrouwenfiguren in waterverf van
dezelfde kunstenaar.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

155
Er is hier ook een ets te zien van Jakob Smits en een marine van Floris Jespers.
Deze ets stelt het Palinghuis voor en is van Jan Bax.
*
We hadden het daarstraks over uw eerste symfonie - de ‘Symfonie in sol majeur’ waarvan wordt gezegd dat ze opvalt door frisse orkesttinten, vinnige ritmen en
krachtige bondige motiefjes.
Eduard Flipse, de dirigent van de Filharmonie, noemde die altijd ‘Symfonie Sole
Meunière’. In elk geval is ze bij het Franssprekende publiek in Brussel erin gegaan;
ik mag zeggen dat de Antwerpenaar die ik ben daarmee Brussel heeft veroverd.
Aangezien er een eerste symfonie is, is er ook een tweede en wel een van een heel
andere aard.
André Cluytens zei me: ‘Ik heb uw eerste symfonie gedirigeerd, nu ga je een tweede
voor mij schrijven.’ Ik vond dat een grote eer en ik heb die symfonie geschreven in
de geest waarmee hij dirigeerde: terwijl ik eraan schreef, zag ik hem voor mij staan.
Toen ze af was, heb ik ze aan Cluytens opgedragen: hij heeft de partituur nog wel
gezien, maar hij heeft ze nooit gedirigeerd want hij is dan gestorven. Dat is voor mij
wel een klein drama geweest. Ze werd dan uitgevoerd door Flipse in Antwerpen,
nadien ook door Daniël Sternefeld in de radio. Af en toe hoor ik ze nog eens op het
derde programma.
In welke zin is ze anders?
Ze is veel strenger en van het slot zeggen de musicologen dat het modern is. Er zit
een dansbeweging in die eindigt op een tourbillon.
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Er wordt gezegd dat uw ‘Concertante ouverture’ (van 1961) voor orkest een van uw
beste werken is. Wat betekent de titel?
Ook de titel moet frappant zijn en Concertante ouverture klinkt. Dat is een opdracht
geweest en ik heb zelden in zo korte tijd een werk af gekregen. Het is dan ook vooral
nachtwerk geweest, met veel potten koffie en een onnoemlijk aantal sigaretten. De
opdracht kwam van de impresario Gaston Ariën. Er moest een mecenas gevierd
worden, namelijk de heer Marcel Baelde, en voor hem moest ik een ouverture
schrijven. Ik ben dan vertrokken van de naam Baelde: elke letter van de naam
correspondeert met een muzieknoot: b is si bemol, a i s l a , e i s m i , l i s l a ,
d i s r e e n e is weer mi. Op die basis heb ik het hoofdthema gemaakt en dat is
inderdaad een voltreffer geworden. Het wordt door de Filharmonie van Antwerpen
zo vaak gespeeld dat als het weer op het programma komt, iedereen zegt: volgende
week staat het ‘bondslied’ op het programma. Het is echt de signatuur van de
Filharmonie geworden. Het werd ook al drie keer op plaat gezet.
Daar moeten we toch een idee van krijgen.
We kunnen het eens proberen met de inleiding op Baelde, die gevolgd wordt door
een pittig allegro.
Internationale faam verwierf u met een ballet waarvan de titel Frans is: ‘Tu auras
nom... Tristan’. U componeerde het in opdracht van de Franse ballerina Jeannine
Charrat. Hoe liepen die wegen door elkaar?
Dat heb ik te danken aan mijn vriend Gaston Ariën, die de impresario was van
Jeannine Charrat. Die kwam eens met haar groep in Antwerpen dansen en Gaston
Ariën zei me: ‘Jef, ge moet met haar kennismaken: ze loopt met het idee rond een
ballet op Tristan te maken en ze wil er haar levenswerk van maken. Ze ziet het als
spectacle total met film, gesproken woord,
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elektronische muziek, muziek met groot orkest, dans en gemimeerde gedeelten. En
ze zoekt een componist.’
Ik voelde daar wel iets voor maar ik vreesde dat het moeilijk zou zijn. Tristan was
voor mij Wagner en hoe kunt ge dat thema behandelen zonder in Wagner te vervallen?
We hebben inderdaad kennisgemaakt en dat bleef nogal vrijblijvend. Ik heb haar
toen voorgesteld eerst eens naar mijn muziek te luisteren en ik heb haar de Eerste
symfonie laten horen. Op slag ging ze akkoord.
Dat is dan een zeer moeizame en lange samenwerking geworden. Jeannine Charrat
was in volle glorietijd en trad op in heel de wereld, vandaag in Wenen en morgen in
New York. Het werk is dan ook hoofdzakelijk uit briefwisseling ontstaan plus een
aantal reizen naar Parijs en Brussel en van haar kant naar Antwerpen. Als het
reuzewerk halfweg is en al 1 uur en 10 minuten lang, verneem ik uit de krant dat
Jeannine Charrat tijdens een voorstelling zwaar verbrand werd. Ze moest optreden
met een brandende fakkel. Op een bepaald moment heeft haar tulen kleed vuur gevat,
zodat ze in de derde graad verbrand was. Ik dacht: nu is het gedaan. Maar die vrouw
overleeft dat en vraagt mij naar het ziekenhuis in Parijs te komen om aan Tristan
voort te werken. Wij hebben dat werk inderdaad tot een goed einde gebracht maar
in moeilijke omstandigheden. Zij lag in een afgesloten ruimte: ik kon haar zien door
een loket en ze sprak met mij via een microfoon. Maar dat werk heeft haar
rechtgehouden. Het werd gecreëerd in het Théâtre de Genève waar le tout Paris
aanwezig was. Het kreeg drie schitterende uitvoeringen voor drie bomvolle zalen.
Het is een vuurpijl geweest maar het is er bij gebleven. De onderneming was zo
ontzettend duur dat geen schouwburg zo een spectacle total nog kon betalen. Het
decor in wit-zwart van Georges Adam b.v. was niet te verhuizen. De opera hier wilde
het doen maar Jeannine Charrat heeft niet gewild. Von Karajan heeft het werk in zijn
handen gehad maar er is niets van gekomen omdat Jeannine Charrat het alleenrecht
bezat. Ik heb dan gevraagd: ‘Sta tenminste toe dat ik er een
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orkestsuite van maak waarin van uw choreografie niets meer te pas komt.’ Die
orkestsuite is op plaat gezet en heeft veel uitvoeringen gekend, ook in de radio. Voor
twee jaar kreeg de Engelse choreograaf Glasstone via Jeanne Brabants de muziek in
handen en zijn reactie was: ‘De muziek bevalt me. Laat mij er een ballet op maken
maar de geschiedenis van Tristan laat ik volledig vallen. Ik maak een choreografie
bij de drie delen en geef het werk ook een andere titel: Three images of Love.’ De
man heeft er een heel jaar aan gewerkt en de wereldcreatie komt nu in Brugge op 23
augustus. Het zal ook door de televisie worden uitgezonden. Daarbij komt nog dat
De Ruwe het werk opgenomen heeft in de reeks balletavonden in de Koninklijke
Vlaamse Opera. Dat is een onverwacht succes voor mij.
En Jeannine Charrat heeft er niets meer mee gedaan?
Ze heeft ook nog wat geprobeerd. Ze heeft me voorgesteld het ballet, dat in de
oorspronkelijke versie uit 60 dansen bestond, te reduceren. Ze wou het geheel nog
eens opvoeren op eigen kosten in Châtelet, maar het oorspronkelijk orkest van 80
mensen zou tot 30 worden teruggebracht. Dat heb ik dan geweigerd: ge speelt ook
niet met de helft van de decors.
Men hoort anders nog wel eens klagen dat de Vlaamse muziek zo moeilijk doorbreekt
in het buitenland.
Dat is ook zo: als er wat van ons gespeeld wordt, is het gewoonlijk sans lendemain.
Ik word gespeeld in Polen en Amerika, dat zie ik aan de auteursrechten die me worden
uitbetaald, maar het is alleen als ge op het concertpodium geraakt, dat ge van
doorbraak kunt spreken. Nu schijnt er voor mij wat te zitten in mijn Concerto en in
Tristan.
Misschien heb ik er ook wat schuld aan. Mijn muziek werd gespeeld met André
Cluytens in Spanje, Duitsland, Zwitserland, Griekenland en noem maar op. Vaak
werd mij gevraagd die
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concerten bij te wonen. Ik heb dat nooit gedaan want ik durf niet in een vliegtuig
gaan! Ik lijd aan claustrofobie.
U hebt werk geschreven voor verschillende instrumenten: piano, klavecimbel, orgel,
gitaar, viool, fluit, trompet, fagot, slagwerk en ik sla er over. Welk is het instrument
van uw voorkeur?
Elk instrument heeft zijn eigen karakter en het is vaak de opdrachtgever die het
instrument kiest. Maar viool en piano plus dan het hele orkest hebben wel een voetje
voor. Ik houd van een snarenorkest omdat ik er zolang zelf in gespeeld heb. Zo een
werk voor strijkorkest van mij, Partita, werd gecreëerd door Georges Maes in het
kader van het Festival van Vlaanderen in Gent.
U hebt u veel beziggehouden met kamermuziek. Ligt u dat even goed als het groter
orkest? Ik heb u ooit horen verklaren: ‘Ik hou van de kleur, van het koloriet en soms
het geweld van een groot orkest.’
Als ik kamermuziek schrijf, doe ik afstand van de rest. Ik heb trouwens qua
kamermuziek een enorme ondervinding. Een van mijn beste werken is trouwens een
Duo voor viool en altviool met slagwerk. Dat is zelfs een van mijn lievelingswerken.
Ook daar bestaat een plaat van.
Dan is er nog een ander: Pianokwartet met viool, altviool en cello.
Als ik kamermuziek schrijf, vergeet ik het orkest. Ik kan trouwens aan drie werken
tegelijk werken, ook al zijn die van uiteenlopende aard. Als ik aan het ene werk,
vergeet ik het andere.
U componeert veel in opdracht. Hindert u dat niet?
Integendeel, dat is een stimulans. Ik geloof dat het zo is met elke

Joos Florquin, Ten huize van... 18

160
toondichter: als ge een doel hebt, gaat het beter. Ik ben nu met een derde symfonie
bezig; ik ben er al jaren mee bezig, maar dat is altijd blijven hangen tot het ogenblik
dat ik een werkbeurs heb gekregen: dan is alles ineens aan de gang geschoten en ze
is nu geprogrammeerd voor november.
Zo is het bijna met alle werk gegaan. Ik moet geprikkeld worden want ik ben van
nature nogal flegmatisch. Daarbij is componeren voor mij een heilmiddel. Ik ben
een nogal angstige natuur en als ik kan componeren, vallen alle angsten en zorgen
van mij af en ben ik gelukkig. Het gaat dan niet om het meesterwerk maar om mezelf:
ik kan scheppen en dat is de grote vreugde.
Ik heb uw bibliografie, die door Cebedem werd uitgegeven, nogal secuur nagekeken
en ik miste daarin uw opera ‘Marise’. Verloochent u hem?
Dat is eigenlijk een waterhoofd. Dat is zo gegaan. Eugène de Ridder komt bij mij
met een tekst van het lichtere genre, een zuivere operettetekst op klassiek stramien
in de aard van de Zigeunerbaron of Die lustige Witwe en hij vraagt mij om samen
te werken. Ik heb daar een soort partituur à la Richard Strauss op geschreven, maar
het geheel is een hybridisch geval geworden: ik heb b.v. voor deze gewone operette,
een orkest van 60 mensen voorgeschreven; dat is natuurlijk veel te groot. Ik had het
te grandioos opgevat. Maar het werk werd toch 3 of 4 keer uitgevoerd en over de
radio wordt het nog wel eens uitgezonden. Ik beschouw het echter voor mij niet meer
als valabel werk. De tijd waarin het ontstaan is, is anders onvergetelijk: het was de
tijd van de artiestendromen, de avonden waarop we discussieerden totdat we schor
waren. Een prachtige tijd.
Niet vermeld vond ik ook uw muziek bij de ‘Kabouters in de stad’ van Lode Cantens.
Schrijft u ze ook af?
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Helemaal niet. Ik heb met Lode Cantens fantastisch goed samengewerkt en die
Kabouters is een van de mooiste werken voor het Jeugdtheater. Ik zou van mijn werk
soms wel 3/4 willen verbranden maar dat zeker niet. Ik heb het geschreven het jaar
dat Erik werd geboren. Nee, dat is echt fris en schoon werk dat trouwens nog altijd
wordt gespeeld.
Er is dan nog een prestatie die ik zeker niet onvermeld mag laten, omdat ze in 1963
zoveel indruk heeft gemaakt: uw televisieopera ‘De antikwaar’ op tekst van Anton
van Wilderode.
Daarvoor heb ik met Mark Liebrecht samengewerkt en ook dat is onvergetelijk. Mark
is een van de grootste talenten die ik ken, een man die met zijn talenten woekert, een
man die zich niet kan intomen. Nee, als samenwerking is dat echt fenomenaal geweest.
Mark heeft de tekst van Van Wilderode voor de televisie herwerkt: er is trouwens
heel wat van Mark bijgekomen. Het is een omvangrijk werk voor groot orkest
geworden dat op een maand is klaargekomen, maar ik heb er dag en nacht aan gewerkt
en in de nacht was Mark er bij. Hij kwam hier rond 11 uur binnenvallen en dan begon
het: hij zong en danste en schreef de muziek op voor mij. Hij heeft dat werk echt
geïnspireerd en zonder hem zou het er niet gekomen zijn. Hij had een
onwaarschijnlijke fantasie en een onuitputtelijke geestigheid.
Het werk werd ook buiten de televisie opgevoerd.
Renaat Verbruggen heeft me ertoe gebracht De antikwaar om te werken tot opera.
Ik heb dat weer met Mark gedaan. Dat is wel meegevallen want in Antwerpen werd
hij wel een tiental keren opgevoerd. Dan werd hij ook in Parijs in het Théâtre des
Nations opgevoerd en eens in het Concertgebouw in Amsterdam, samen met de
Verzoeking van Sint-Antonius van Louis de Meester.
Zou het in Amsterdam zijn Franse titel hebben gehaald, want ik
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lees in de ‘Wereldgeschiedenis van de muziek’ van Kurt Pahlen: ‘Jef Maes schreef
onder meer een televisieopera “L'antiquaire”.’ Van Wilderode zal sidderen als hij
het hoort. - Hebt u nog meer voor de televisie geschreven?
Filmmuziek bij Bezette stad van Van Ostaijen.
Wat betekent ‘Mei 1871-1971’?
Dat is een gelegenheidswerk dat de radio mij gevraagd heeft voor 1 mei. Het is een
evocatie van de Commune van Parijs.
Van welke muziek houdt u eigenlijk het meest?
Van Ravel en Debussy. - Er moeten bij mij ergens Latijnse affiniteiten zijn van vaders
kant: de moeder van mijn vader heette Sel! - Als ik die muziek hoor, voel ik me altijd
rillen. Daarmee houdt mijn belangstelling natuurlijk niet op, maar met die twee voel
ik de grootste affiniteit. Er is dan ook het genie van deze eeuw, Béla Bartók, en in
zekere zin ook Britten en Hindemith. Ja, waar houdt het dan op?
Wat is uw populairste werk?
De Concertante ouverture.
En het beste?
De Tristansuite, omdat er een deel van mezelf in zit. De verscheurdheid van koning
Marc b.v., of het slot van het tweede deel als ze Tristan wegslepen: dat is een trage
marsbeweging, die geweldig ontplooit.
Uitzending: 28 juli 1975.
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Willem Pelemans
Jachthoornlaan 1a, 1170 Bosvoorde
Ik had feitelijk gehoopt op 6 april hier aan huis te mogen komen, dan had ik u meteen
voor uw verjaardag kunnen feliciteren. Hoe voelt u zich met die 61 jaar?
Klaar om er nog 61 bij te doen. En zeer graag. Vooral als ik mag blijven werken.
Van een optimist als u kon men moeilijk een ander antwoord verwachten. Nochtans
hebt u de leeftijd bereikt waarop veel mensen graag van hun pensioen willen genieten.
Dat doe ik ook! Maar wat is genieten? Het leven geeft maar genot als men bezig kan
zijn met wat men graag doet. Ik werk graag en ik heb alleen spijt dat ik niet nog meer
kan doen!
Gelukkig maar dat er geen staatscontrole bestaat op geestelijk werk! Is het de muziek
die u zo jong houdt?
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De muziek zeker: het scheppen van muziek dan vooral. Dat zijn de schoonste
momenten. Maar toch ook het hele leven.
En dat is?
Mijn vrouw en kinderen en dan de menselijke activiteit in al haar facetten, zoals die
zich dagelijks manifesteert.
En leidt het leven buiten u niet te veel af? Of laat ik dat liever vragen aan mevrouw.
Mevrouw:
O nee, ik vind juist dat hij daar overdrijft. Onlangs zijn we in Enschede in
Nederland een concert gaan bijwonen, een huldiging. Na het concert was er een
receptie, maar ik heb mijn man er niet toe kunnen overhalen die bij te wonen. Dat
vind ik overdreven: als ge zo ver gaat, gaat ge ook naar de receptie om mensen te
zien en even met hen te praten. Mijn man antwoordt daarop: ze zullen mij er niet
missen.
Ik zou dunkt mij in dit geval aan uw kant staan, mevrouw! En wat zeggen de kinderen
ervan? Want ik weet dat u alleszins een dochter hebt.
Mevrouw:
Twee dochters. Ze staan daar op de foto.
Wat bent u nu eigenlijk, meneer Pelemans, Antwerpenaar of Brusselaar?
Authentieke Antwerpenaar van geboorte uit een traditioneel Antwerpse familie. Maar
ik heb er maar acht maanden gewoond. Dan is mijn vader naar Aarlen gegaan voor
acht maanden en daarna naar Rijsel. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht tot mijn
dertiende jaar.
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Was dat uit pure nood aan veranderen dat uw vader zo gemakkelijk verhuisde?
O nee, vader was snijder-kleermaker: dat was een heel speciale stiel waarmee goed
geld was te verdienen, vooral omdat zulke vaklui veel in de provinciesteden werden
gevraagd. In Rijsel waren bijna alle kleermakers Vlamingen.
Ik meen mij te herinneren dat ook de vader van Stijn Streuvels in Frans-Vlaanderen
het vak is gaan leren.
Het was toen de gewoonte dat iemand die de pretentie wou hebben knap te zijn in
zijn vak, een tijd in Frankrijk gewerkt moest hebben, vooral om de ‘coupe’ te leren.
En dat u dan geen Fransman bent geworden, of tenminste d'expression française!
Want u hebt daar dan lagere school gedaan.
Dat was met vader uitgesloten. Hij was een echte vlaamsgezinde liberaal van
Antwerpen die thuis altijd Vlaams sprak en ons Vlaams deed spreken: Antwerps dan
tenminste. Trouwens, toen we naar Brussel kwamen wonen, bleef het onderwijs even
Frans. Op de normaalschool werden alle vakken in het Frans gegeven en ik heb louter
en alleen Nederlands geleerd door de boeken te lezen uit de bibliotheek van het
Willemsfonds. Nu moet ik er bijvoegen dat die Franse beïnvloeding bij mij is blijven
doorwerken: ik ben bij voorbeeld anti-Wagneriaans en anti-pathetisch-Vlaams.
U sprak daar over normaalschool. Dan bent u onderwijzer geworden. Hebt u ook
in het onderwijs gestaan?
30 jaar hier in Brussel en met plezier.
En de muzikale begaafdheid? Hebt u die geërfd?
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Daar kan ik zo maar niet ja of neen op antwoorden. Mijn vader had zeker gevoel
voor schoonheid en kunst. Ik heb daarvan nog een bewijs. Op zekere dag had hij in
Lier te doen voor zijn vak en daar was een tentoonstelling van werk van Felix
Timmermans. Vader ging ze zien en kocht er een aquarel, louter omdat hij ze schoon
vond. Ze hangt nu nog bij mij in de hall. Hij moedigde me zelfs aan om ook te
schilderen, en bracht met die bedoeling verf mee naar huis. Ik mocht alles doen of
beginnen: alleen de muziek niet, daar was hij radicaal tegen. En dat had een goede
oorzaak.
Bij mijn vader thuis moesten alle zoons op tafel gaan zitten en de stiel voortzetten.
Vaders broer echter voelde voor muziek: toen hij acht jaar was, had hij al duitjes
gespaard om een viool te kopen. Toen hij in de winkel kwam, zei de verkoper dat
hij niet genoeg geld had om de viool te betalen. Toen hij de ontgoocheling van het
jongetje zag, zei hij: hier, ge krijgt een kleine viool en als ge er iets kunt op spelen,
komt ge terug en dan krijgt ge een grote. Het jongetje kwam ook terug en kreeg zijn
grote viool. Maar dan is hij op zekere dag verdwenen. Opgetrokken met bohemers.
Jaren later hebben ze hem teruggevonden in het gasthuis van Oostende, waar hij
eerste viool in het Kursaal was geworden. Achteraf is hij dan nog toondichter-dirigent
van de Baudouin-danszaal hier in Brussel geworden maar zijn gestel was ondermijnd
en hij is dan van uitputting gestorven.
En dat was een schrikwekkend voorbeeld.
Ja, de muziek in huis was lang taboe. Alleen op de normaalschool kreeg ik enkele
lessen solfège. In 1917 kocht mijn vader dan een piano voor mijn zuster, maar tot
zijn grote verontwaardiging heb ik die versleten. Ik liep daar zo mee op dat ik Vlaamse
liederen op muziek zette en die aan de leraar muziek, Lagye, in de normaalschool
liet zien. De goede man leeft nog maar is helaas blind. Hij heeft me dan privé-les
gegeven in harmonie en contrapunt. En om die lessen te betalen, gaf ik zelf, die
feitelijk op
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mijn eentje had leren spelen, privé-lessen piano tegen 5 fr. de les. Want vader was
daar ook niet voor te vinden. Eigenlijk was het zijn wens dat ik in de zaak zou komen
en hij had me alleen naar de normaalschool gezonden omdat het oorlog was. Voor
mij was het dan ook de enige oplossing onderwijzer te worden, want eens in de zaak,
was het zeker gedaan met de muziek. Dat alles is ook de reden dat ik vrij laat tot de
muziek ben gekomen.
Maar achteraf hebt u uw schade ingehaald. U kreeg contact met de muziekwereld
en u ijverde al vroeg voor de bevordering van het Vlaamse muziekleven in Brussel.
Dat ging allemaal samen. Mijn leraar Victor Heymans was ontgoocheld omdat het
Vlaamse cultuurwerk in Brussel niet vlotte. Hij sprak mij aan om hem te helpen
liederavonden te geven. Ik leerde liedjes zingen en gaf inderdaad liederavonden in
de liberale Volksbond, in het Willemsfonds, het Kindergeluk. Het was in die tijd niet
gemakkelijk om in de liberale kringen aan Vlaams cultuurwerk te doen. De
Franssprekenden zwaaiden er de plak alhoewel Hoste zich inspande om de Vlaamse
stem te laten horen. Het is trouwens Hoste geweest die Herman Teirlinck ervan heeft
kunnen overtuigen als kandidaat op de Franse liberale lijst te staan.
Hoe, heeft Herman Teirlinck ooit in de actieve partijpolitiek gestaan?
En of! Hij heeft toen de hele campagne meegedaan en is in alle dorpen meetings
gaan houden. Hij werd evenwel niet verkozen, anders was hij misschien een groot
staatsman geworden!
We hebben hiermee het Vlaamse muziekleven in Brussel uit het oog verloren.
Dat is niet erg want een Vlaams muziekleven bestaat er niet in
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Brussel. Ik heb daar altijd voor geijverd maar zonder resultaat. Er bestaat niet eens
een muziekleven waarvan het programma maar Nederlands zou zijn. Enkele weken
geleden is het voor de eerste keer gebeurd dat ik op de middagconcerten hier in
Brussel, voor de eerste keer in de geschiedenis, een programma in het Nederlands
heb mogen voorstellen, en dat was omdat de B.R.T., de Vlaamse uitzendingen, het
concert aanboden. Maar het was dan ook voor een overwegend Frans publiek want
Vlamingen gaan weinig naar concerten. Als zij naar een culturele activiteit gaan,
moeten ze woorden hebben, veel woorden. Op de Vlaamse concerten in de studio
van de B.R.T. zijn de aanwezigen altijd minstens voor 60 % Franssprekenden. Als
de Vlaamse Opera van Antwerpen naar Brussel een opvoering komt geven, dan is
de zaal voor één vierde gevuld en dat zijn dan alweer grotendeels Franssprekenden.
Kijk maar hoe zwak de Nederlandse afdeling van Jeugd en Muziek hier in Brussel
staat tegenover de Franse. Dat is een verhouding van 1.000 tot 10.000 en dit ondanks
de tegemoetkomende houding van het Paleis voor Schone Kunsten, dat een lokaal
ter beschikking stelt en voor Nederlandse programma's zorgt. De leider van de
Nederlandse sectie is trouwens een meneer die uitstekend Nederlands spreekt. Maar
het zijn de Vlamingen zelf die in gebreke blijven.
Ik zou zeggen aan wie het hoort: wie het schoentje past, trekke het aan! Naast deze
culturele activiteit is er dan nog dat u reeds jaar en dag muziekcriticus van beroep
bent. Hoe wordt men dat? Wat brengt dat mee?
Dat ik bijna alle concerten bijwoon en hierover verslag uitbreng in een grote Vlaamse
krant van Brussel. Het is voor mij het vaste contact met het muziekleven. Hoe men
dat wordt? Bij mij is dat in fasen gegaan. In de jaren '30 had ik er als toondichter alle
belang bij iets te kunnen doen bij de radio. Hier heeft de politiek mij dan gediend:
ik werd programmator bij Librado, de liberale Vlaamse uitzendingen, want voor de
oorlog kenden wij hier ook
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het zuilensysteem. Die functie bracht mee dat ik elke maandag over een groot concert
beschikte en ik heb daar gebruik van gemaakt om alle mogelijke werken van Vlaamse
toondichters te doen uitvoeren. Ik ben daar nu nog fier op.
Dat werk werd niet gehonoreerd maar als betaling verkreeg ik dat, als ik nieuw
werk maakte, het uitgevoerd werd zodat ik het kon horen. Dat is ook gebeurd en ik
ben daar nog altijd dankbaar voor want dat is mijn grote compositieschool geweest
en dat dank ik aan de radio.
Dat is nog geen muziekkritiek.
Dat is ook bij de radio begonnen. In die tijd moest de titularis van de muziekkroniek
om de zes maanden een andere zijn. Na vijf of zes veranderingen vonden ze niemand
anders meer dan ik en ik ben het gebleven. Ik moet nu ook zeggen dat ik naast die
praktijk een enorme bibliotheek heb doorgemaakt, gekocht met het geld dat ik niet
aan het roken heb besteed. Anders had ik het ook niet kunnen doen. Het is niet met
een onderwijzerswedde dat men zich zulke extra's kan veroorloven.
En deze muziekkroniek houdt u nog altijd.
In een andere vorm. Met de oorlog is daar een breuk in gekomen. Ik werd niet meer
gevraagd, wat trouwens voor goed gevolg had dat ik heel wat vrije tijd ter beschikking
kreeg. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt om te componeren.
Als ik nu even mag afdwalen. Ik zag in de hall al een paar schilderijen van Felix de
Boeck en ook in deze kamer hangt er werk van hem. U bent blijkbaar een groot
bewonderaar van deze Brabantse boer en schilder.
Hij is een van mijn grote vrienden en dat sinds jaren. Zijn methode van werken is
volgens mij een muzikale methode. Hij
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neemt een thema: een mier, een koe of eigen portret en haalt er allerlei variaties uit
op kleur- en vormgebied. Ge ziet daar die Barensnood. In die vorm bestaan daarvan
vier variaties, naast nog kleinere uitvoeringen. Hetzelfde is waar voor zijn
Moederschappen: zijn vorm kent een oneindig aantal variaties maar het is altijd De
Boeck à l'état pur. Diezelfde conceptie heeft tussen hem en mij een hechte en diepe
waardering en vriendschap geschapen en een vaste band. Tijdens de oorlog heb ik
vele, vele avonden bij hem op de boerderij doorgebracht, samen met de schilder Jan
de Landtsheere, waarvan daar een paar doeken hangen, en ook met beeldhouwer
Frans Lambrechts, van wie dat Moederschap daar is.
De Boeck is toch een eigenaardige figuur: boer en schilder.
En in beide gevallen authentiek, echt. Hij is een man die schildert om te schilderen,
niet om te verkopen en als hij de gelegenheid heeft om te verkopen, doet hij het niet
graag: hij kan moeilijk van zijn schilderijen scheiden. Ik heb ooit een tentoonstelling
van zijn werk ingericht in de Vlaamse Club te Brussel en hij heeft er pertinent
geweigerd ook maar één schilderij te verkopen. Ik mag er nog bijvoegen dat hij zijn
eerste schilderijen aan mij heeft verkocht en dat nog in bijzondere omstandigheden.
Het was een jaar dat de oogst mislukt was en dat betekende voor De Boeck dat hij
het moeilijk ging hebben om in de volste zin van de uitdrukking de twee eindjes van
het jaar aan mekaar te knopen. Vrienden hadden mij die toestand gesignaleerd en
toen heb ik hem kunnen bewegen, niet zonder moeite trouwens, een paar schilderijen
te verkopen.
Ik zelf bezit daar nog precies die Barensnood en dat Moederschap van.
Hebt u toch niet de indruk dat hij door de officiële instanties wat in de schaduw wordt
gelaten?
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Door alle instanties dan. Het heeft hem, een van de diepst christelijke schilders van
deze tijd, bij voorbeeld pijnlijk getroffen dat op de expositie Ars Sacra in Leuven
geen enkel doek van hem hing.
Maar hij breekt ondanks alles door en op dit ogenblik hebben de bekendste
kunstverzamelaars de grootste interesse voor hem.
Nu zijn we volop in de schilderkunst verzeild geraakt waar we het eigenlijk over
muziek moeten hebben. En dan speciaal over uw eigen muziek. Maar vooraleer we
dat thema aansnijden, zou ik u willen vragen eerst naar een stuk muziek van u te
mogen luisteren. Is dat mogelijk? Het zou ons direct in de sfeer brengen, dunkt me.
Natuurlijk is dat mogelijk. Maar dan gaan we beter daar in de luisterkamer zitten.
Gaat u mee?
Graag.
Deze kast is een recente aanwinst. Ik heb ze op eigen aanwijzingen laten maken.
Radio, band, platen, televisie, alles zit erin. Ik ben er erg fier op ook al heeft het me
de waarde van een auto gekost. Wat zal ik u laten horen? Als u het goed vindt: uit
een Sonate, solo voor cello.
U bent de veiligste gids. Ik luister graag.
En nu het eigen werk in zijn geheel. Wat is uw eerste creatie geweest? ‘Vlaamse
dansen’?
Ja, Vlaamse dansen. Ik had me een jaar lang verplicht een klein thema uit te werken
voor piano, een blad lang maar. Dat zijn 100 studies geworden en van die 100 zijn
er een tiental uitgevoerd onder de titel Vlaamse dansen of oude ritmen. Dat was in
1936. Ik richtte op eigen kosten een concert in de zaal Playel in. De chanteuse was
Jacqueline de Kezel en de pianiste Denise Tol-
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kowsky, de dochter van een rijk diamanthandelaar, die voor haar plezier de
klavierkunst beoefende. Ze leeft nog en heeft nu een groot restaurant in New York!
Die dansen worden nu nog gespeeld, en een goede maand geleden was het voor mij
een aangename verrassing er drie voor het eerst van mijn leven te horen. Een
oud-leerlinge van mij had er op een concert in Mechelen drie op haar programma
genomen. Ik had de prettige indruk dat dat werk standhoudt.
We kunnen er natuurlijk niet aan denken uw werken systematisch te vermelden want
dat zou een lange lijst worden. Mag ik proberen de belangrijkste op te noemen?
Uw oratorium ‘De wandelende jood’.
Dat is er nu precies een dat geen succes heeft gehad. Ik had eenvoudig de tekst
genomen van het boek van August Vermeylen en als model gesteld het symfonisch
drama Socrates van Erik Satie, voor wie ik grote bewondering heb. Maar mijn
Wandelende jood kreeg geen goede pers. Wellicht ben ik te modern geweest en ben
ik te ver gegaan in het experiment.
Toch hebt u het bij één oratorium niet gelaten. Er kwam achteraf nog ‘Floris ende
Blancefloer’.
Dat is een profaan oratorium op tekst van Hector Opdebeeck, met de bekende
liefdesgeschiedenis als centraal thema. Dat werd door de radio uitgezonden en dit
dan wel met succes. Het werd drie keer uitgevoerd.
Een oratorium is een ten dele episch, ten dele lyrisch muzikaal drama van ernstige
inhoud voor zang en orkest. Is dat nog van deze tijd?
Jazeker, vooral dank zij de radio is het zelfs opnieuw sterk eigentijds geworden.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

173
U hebt ook een ballet geschreven: de ‘Miles gloriosus’, de pochende soldaat.
Ik ben principieel tegen alles wat zwartgallig, obsceen of ongezond is. Ik meen dat
opera en ballet de mensen via ballet en opera moeten brengen in een wereld van zon
en geluk, en ik ben er dan ook van overtuigd dat de muziek, hier meer nog dan elders,
melodisch moet blijven. Ik heb mijn onderwerp natuurlijk bij Plautus gehaald. Boeren
en boerinnen dansen rondom een gladiator die op een voetstuk staat in een
achttiende-eeuws park. Een boerin gaat in bewondering op voor het mooie beeld.
De boeren die dat merken, veranderen de stenen gladiator in een levende soldaat.
Deze gaat in op de verzuchtingen van het meisje en danst met haar de liefdedans.
Tot pret van iedereen gaat de soldaat achteraf weer op het voetstuk staan en wordt
weer het beeld.
Het is een ballet zonder pretentie dat in Antwerpen door de Koninklijke Vlaamse
Opera werd gecreëerd en ook nogal eens in de radio en in conservatoria wordt
uitgevoerd, met tamelijk veel succes.
Vindt men dezelfde strekking van levensvrolijkheid ook niet in uw ‘Herfstgoud’?
Ja. Het is een uitgesproken reactie tegen de expressionistische Duitse kunst, waarin
de mensen altijd sterven of met de dood leven. Op tekst van Jean Guimaud schreef
ik dan dat Herfstgoud waarin de jeugd zich vermaakt, werkt, trouwt en kinderen
krijgt. Het eerste deel werd door de radio uitgezonden.
Bezitten wij hier bij ons een eigen balletkunst?
Indien ge die vraag hier in Brussel stelt, zal men u antwoorden: de Muntschouwburg
met Béjart. Maar dan moet ik toch zeggen dat Béjart een internationaal impresario
is, die meer Stravinsky
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en Dali opvoert dan wat anders en dat heel deze onderneming dient om het
internationaal muziekleven geld te geven.
Wij hebben bij ons veel en ook goede balletscholen, die zich werkelijk naar boven
werken. Ik zou bijvoorbeeld Jeanne Brabants noemen, maar ze hebben niet genoeg
mogelijkheden om naar buiten te komen. Nochtans is daar een publiek voor: alleen
in Mechelen bestaan twee balletgroepen die twee à drie galavertoningen per jaar
geven en ernstig werk leveren. Er zou evenwel een groot centrum moeten zijn. In
Holland bij voorbeeld bestaan er drie grote balletgroepen: het Nederlands Ballet,
Theaterballet en Scapino, het ballet uitgevoerd door grote mensen voor kinderen.
Maar alle krachten worden daar geconcentreerd.
Er is wel geen genre dat u niet beoefend hebt: voor de opera is dat ‘De mannen van
Smeerop’.
Ik heb hier Brusselse folklore willen verwerken in opera buffa of opéra comique, de
vrolijke, koddige opera dus waarin de zang met de dialoog afwisselt. Het geval speelt
te Ruisbroek in de 16de eeuw. In de hof van een herberg hoort men klagen: het is
iemand die dorst heeft. De mannen brengen een ton bier en de kerel drinkt. Het is
Bacchus maar de dorpelingen kennen hem niet. Ze noemen hem ‘Smeerop’, naar de
Brusselse uitdrukking die betekent: flink drinken. Ze zetten het beeld op de ton in
de herberg maar dat beeld werkt zo suggestief dat het al de mannen doet drinken.
Op dat ogenblik valt de bendeleider IJzertant het dorp aan. De mannen zijn zo buiten
westen dat ze hun dorp niet kunnen verdedigen maar de vrouwen grijpen in hun
plaats naar de wapens en verjagen de overvaller. Als beloning krijgen zij van de
hertog het recht de eerste militaire brigade te vormen!
Werd dat al uitgevoerd?
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Nee, maar ik hoop dat het eens gebeurt. Het is een plezante geschiedenis en ik geloof
dat er muziek in zit. Maar het zou een hele onderneming zijn. Alleen om al de
partituren beschikbaar te kunnen stellen zou er 80.000 fr. nodig zijn en dat gaat niet
zonder subsidie. Ik heb het sinds lang aangeboden aan de Koninklijke Vlaamse Opera
van Antwerpen maar tot op heden zonder goed gevolg.
Als duimen kan helpen, zal het gebeuren. Weer een ander soort muziek is
waarschijnlijk het muzikaal sprookje ‘Geschiedenis van het tinnen soldaatje’.
Dat is de tegenhanger van Floris ende Blancefloer. Ik heb daar iets willen maken op
tekst van Andersen natuurlijk, dat de kinderen kunnen volgen. Ik geloof dat het een
ideaal televisiespel zou zijn, maar ik mag dat toch niet te luidop zeggen want anders
gaat men denken dat het reclame is. Het sprookje eindigt plots met een vierstemmig
a-capellakoor dat de liefde looft die over de wereld moet heersen, en die liefde moet
uit de hemel komen. Het werd reeds uitgevoerd in Nederland, ook hier bij ons, het
best in Roeselare. Wil u het slotkoor even horen? Ik heb het hier op band.
Zeer graag.
Van televisie gesproken. Wij hebben toch al wat van u kunnen zien: ‘De nozem en
de nimf’.
Ik heb ook niet geklaagd, ik wou alleen de programmatie wat helpen.
De nozem en de nimf werd inderdaad met zorg gemonteerd en uitgevoerd. Het
onderwerp was, denk ik, modern. De inspiratie dan toch weer klassiek: de strijd
tussen goed en kwaad, wat ook een gelukkige muzikale tegenstelling verantwoordde:
hard gesyncopeerde klanken voor het ene gevoel, intens lyrische accenten voor het
andere.
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Voor zover ik weet, hebt u één mis voor gemengd koor geschreven. Dit is een genre,
dunkt mij, dat steeds weer elke componist aantrekt. Is daar volgens u een religieuze
ondergrond voor nodig?
Ik weet niet of onder deze vraag geen addertje schuilt. Ik heb over de vorm van de
mis eindeloze discussies gehad met mijn vriend-priester Denijs Dille. Voor mij is de
vorm van de mis geen geloofsvorm maar een zuivere muzikale vorm met zekere
rituele beperkingen. Die beperking moet men streng naleven: er mag bij voorbeeld
maar drie keer Kyrie worden gezongen, drie keer Christe, enz. Ik heb geprobeerd de
tekst, met alle eerbied, muzikaal om te zetten in zuiver concertante klankschoonheid,
die voor mij al wat geloof is - dus het geloof in iets boven ons - kan dragen.
Ik ken maar de vorm van de katholieke eredienst en niet die van de protestantse
b.v. Ik heb daar strijkers en kopers en orgel bij te pas gebracht, wat in ons land zeer
ongewoon is, maar wat in Frankrijk en Duitsland reeds lang gebeurt. Koper is soms
van een rijker religieus gevoel dan het orgel, volgens mij. Natuurlijk heb ik daar een
eigen opvatting. Het Agnus Dei bij voorbeeld moet voor mij sereen orgel zijn dat
een superieur religieus gevoel zo etherisch mogelijk verklankt. Stemmen en
instrumenten moeten daar een lijst rond plaatsen, de juiste inhoud helpen weergeven.
U zegt het verrassend mooi en mij dunkt ook ernstig verantwoord. Werd dat werk al
uitgevoerd?
Ja, door de groep van St.-Paulus in Antwerpen, niet in de kerk evenwel, en ook twee
keer in de radio. Na de uitvoering in Antwerpen kreeg ik een ontroerend kaartje van
een oude cellist: ik ben er fel tegen mijn zin in begonnen, schreef hij, maar nu geef
ik toe dat het sterk is en aangrijpt. Als een oude muzikant zoiets schrijft, moet er wel
iets in zitten. Ik heb die mis onder de oorlog
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gecomponeerd. Ik woonde toen nog in Koekelberg en terwijl ik zat te componeren,
klonken buiten de slagen van de kanonnen die op de vliegtuigen schoten.
Het geheim van het scheppingsproces. Maar als het uitgevoerd werd, kunt u ons
wellicht het Agnus Dei laten horen?
Als ik de tijd krijg, zeer graag.
Er zijn in uw oeuvre nu nog heel wat stukken die met meer algemene namen zijn
aangeduid: de concerto's.
U bedoelt de concerto's voor orkest en kamermuziekbezettingen. Er zijn er twee voor
piano en een voor viool. Daar we nu toch aan het luisteren zijn, stel ik voor even
naar een fragment te luisteren. Ik zou voorstellen de scherzobeweging uit het eerste
concert voor piano.
Met genoegen.
Er is dan ook nog uw ‘Orkestconcerto’: voor de leek is dat een naakt woord maar
daar moet wel een wereld achter zitten.
Ik heb dat niet symfonie willen noemen omdat ik de bouw van de symfonie niet volg.
Ik behandel de instrumentale groepen telkens als een virtuoos, als een eenheid, maar
ik wil een bouw terugvinden die geïnspireerd is door de oude barokkunst.
Hangt deze bekommernis samen met uw herwaardering van de oude muziek?
Ik denk het, ja. Ik ben altijd een overtuigd voorstander van het modernisme geweest,
maar geleidelijk aan is er in mijn opvattingen een zekere wijziging gekomen. Ik
meende meer en meer te ondervinden dat veel moderne muziek eenvoudig
boerenbedrog is, een manifestatie van leugen en onechtheid en ook van on-
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kunde. Ik ben de moderne muziek dan meer en meer gaan wantrouwen, natuurlijk
niet al haar componisten, maar vooral dan toch in de nalopers, de epigonen, zij die
met veel vertoon en gewichtigdoenerij hun zinloos maakwerk aan de goegemeente
probeerden op te solferen als meesterwerken van de tijd. Uit liefde voor de waarheid
en de echtheid ben ik een nieuwe weg opgegaan en dat is niet gemakkelijk geweest.
Ik heb o.m. Mozart herontdekt en met hem het gevoel, de ontroering, de melodie die
ik in mijn eigen sterk contrasterende constructie heb proberen in te werken.
En het resultaat?
Kijkt u in het boekje van prof. Floris van der Mueren dat pas bij Heideland verscheen.
Hij schrijft letterlijk: ‘Dit is zo zangerig opgebouwd dat de Italiaanse barok het ons
mag benijden.’ Nu heeft Van der Mueren dat geschreven omdat hij toevallig die
muziek heeft gehoord en zo gaat het met vele werken van Vlaamse componisten.
Ik zou daar nu niet op ingaan maar liever luisteren naar een voorbeeld. Kan dat?
Ik ben op alles voorbereid. Het zal dan de trage beweging zijn van het derde concerto
voor orkest.
Ik heb mij al heel de tijd zitten afvragen waar hier de piano stond en dit huis is toch
ondenkbaar zonder piano?
Die staat op mijn werkkamer. Dit lijkt mij een onrechtstreekse vraag te zijn om daar
ook eens te gaan kijken.
Dat is het ook, temeer daar wij het nog over uw liederen moeten hebben en die piano
zou daar bij te pas kunnen komen.
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Laten wij dan niet wachten en onmiddellijk naar boven gaan.
*
Dat lijkt mij hier een ideale werkplaats te zijn.
Dat is het ook. Al kan ik er al mijn boeken niet bergen.
Ook hier is Felix de Boeck aanwezig.
Het is voor mij een vertrouwde sfeer. Kijk eens naar die hooikist hier. Daar zitten al
mijn geschriften van het ogenblik in.
Wat bedoelt u daarmee: van het ogenblik?
Vroeger stapelde ik mijn composities zo maar op en als het een hele boel was
geworden, nam ik er een pak van af en stak het in de ketel van de verwarming, tot
grote ergernis van mijn vrouw. Voor mij is het zo dat componeren zelf de grootste
vreugde is. Wat er daarna gebeurt, vind ik al zo belangrijk niet meer.
Maar mijn vrouw is er dan eens kordaat tussengekomen en wanneer de kist nu vol
is, gaat alles naar de Cebedem, het Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie, dat
door Sarah Huysmans wordt beheerd. Daar kan iedereen de muziek inkijken, ze
afschrijven of laten afschrijven en zo worden de mogelijkheden van uitvoering
verhoogd. Voor de componisten is dat een zeer nuttige instelling en nu gaat er ook
niets meer verloren.
Men moet het allemaal maar weten. Maar nu moeten we dringend praten over uw
liederen en er zijn er heel wat.
Ik heb ze nooit precies geteld maar het zal wel over de 300 liggen.
Op tekst van welke dichters?
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Van allen bij wie ik een tekst vond die mij aansprak. Om er zomaar enkele op te
noemen: Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Bert Decorte, Richard Minne,
Raymond Herreman, Hector Opdebeeck.
Ik meen in de lijst gezien te hebben dat u een zwak hebt voor Paul van Ostaijen.
Voor bepaalde gedichten wellicht. Ik heb Van Ostaijen nog gekend en ik heb hem
zijn verzen horen voordragen in de Vlaamse Club: het was trouwens geen voordragen,
het was bijna zingen. Daarom heb ik van die liederen ook geen expressionistische
recitaties gemaakt maar werkelijke melodieën.
Een voorbeeld.
De Berceuse bij voorbeeld is een zuivere melodie.
Kenners zeggen dat uw liederen niet alleen zeer persoonlijk zijn, maar dat ze tot uw
gaafste produktie behoren. Bent u het daarmee eens?
Dat is moeilijk te zeggen. Omdat ik Vlaming ben, hou ik er veel van liederen te
schrijven. De laatste die ik gecomponeerd heb, gaan terug naar de volkse muziek:
het zijn zeemansliederen op tekst van Jan Schepens. Er is met onze Vlaamse dichters
een grote moeilijkheid: ze kunnen niet voor liederen schrijven. Zij kunnen geen
karamelverzen met allure maken, ik bedoel verzen die een zeker ritme volgen. Daarom
is men verplicht de Vlaamse verzen altijd met expressionistische muziek te
verklanken. Die zeemansliederen van Jan Schepens hebben wel het nodige ritme.
Die liederen zullen gecreëerd worden op de dagen van De Vlaamse Gids door
Raymonde Serverius.
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Maar wij krijgen er, als u het goedvindt, een avant-première van, tenminste van één
lied dan.
Hebt u nog verrassingen in reserve?
Voor de televisie is niets verborgen of onmogelijk. U hebt ook liederen gecomponeerd
op Franse teksten. Waarom?
Omdat die teksten mij aanspraken en er zich goed toe leenden. De teksten van Carême
bij voorbeeld zijn prachtig om op muziek te zetten. Ook de poëzie van Schéhadé, de
Frans-Libanese dichter: dat is poëtisch impressionisme dat ge zo kunt overzetten in
muziek. Maar die krijgt ge niet uitgevoerd. De Franse radio zegt: dat is voor de
Vlamingen en de Vlaamse zegt: dat is Frans, dat moet Frans Brussel uitzenden. Krijg
ik daar misschien ook één van te horen?
Ha nee, dat is voor de Franse televisie! Laten we het liever eens hebben over het
lied dat u zelf het liefst hoort.
Zonder aarzelen O 't ruisen van het ranke riet van Guido Gezelle. Dat is van 1928
maar ik blijf ervan houden.
Raymonde Serverius, het zal ‘O 't ruisen van het ranke riet’ zijn.
*
Ik las ergens in een artikel dat uw toonkunst een omstreden karakter vertoont. Waarop
steunt die uitspraak?
Op het feit dat ik een autodidact ben. Ik ben altijd een amateur geweest en voor de
conservatoriummensen is dat een onvergeeflijk gebrek in de vorming. Dat is nu toch
wel veranderd. Na een paar lezingen in Mechelen werd ik door de directeur van het
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conservatorium tegen wil en dank tot professor benoemd. Toen was ik ineens
beroepsmens geworden, was ik op slag geconsacreerd en werd ik soms zelfs als
doctor aangesproken. Voor vele mensen telt niet wat ge kunt maar wel de titel.
Men zegt ook dat u zich om geen enkel bestaand systeem bekommert.
Dat is toch mijn goed recht. Ik kan het trouwens ook nog verklaren. Op zeker ogenblik
heb ik nog alleen heel eenvoudige muziek willen schrijven. Sommige critici vonden
dat kinderachtig en sommige muzikanten vonden die muziek zo eenvoudig, dat ze
ze niet ernstig opnamen. En toch blijf ik geloven in de melodie: dat is mijn enig
systeem.
U wordt ook een optimist genoemd.
Dat is alweer mijn goed recht. Voor mij moet de kunst zelfs het lelijke van het leven
schoon kunnen maken, anders is het geen kunst. Het ergste dat er bestaat, is kunst
die het schone van het leven lelijk maakt.
Voelt u zich met die mening niet wat alleen staan?
En wat zou dat? De grote massa volgt ons. Op grote concerten zie ik nooit mijn naam,
maar ik stel vast dat als mijn muziek wordt uitgevoerd, ze succes heeft. Het zijn
alleen snobs die alles moeten hebben wat donker en duister is, dingen die andere
mensen zogezegd niet kunnen begrijpen. Ik doe daar niet aan mee.
Een klassieke vraag dan: wat betekent de Vlaamse muziek op het internationale
plan?
Op dit ogenblik niet veel. In de eerste plaats omdat er nooit enige
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actie werd gevoerd om die muziek te doen kennen. En op de tweede plaats omdat
wij in ons land altijd mensen hebben gehad die liefst vreemde muziek in eigen land
verdedigen. Wij hebben een grote tribune voor vreemde muziek, het Paleis voor
Schone Kunsten, maar wij hebben geen grote tribune voor de eigen muziek. Wij
draaien in een kringetje: wij voeren geen hedendaagse Vlaamse muziek uit omdat
we er geen vertrouwen in hebben, en omdat men ze niet kent, kan men ze ook niet
uitvoeren of naar buiten dragen. En decomponist kan er zelf moeilijk voor instaan:
om de partituren van 20 minuten symfonische muziek te laten maken, is er 10.000
fr. nodig. Voor een uitvoering krijgt de componist royaal, als het goed gaat, 1.000
fr. huurgeld en 300 fr. auteursrecht, wat de fiscus beschouwt als inkomsten.
Door nieuwe uitvoeringen kan dat toch bijgewerkt worden.
Een toondichter die bij ons meer dan vijf uitvoeringen beleeft, is een chic type, een
loffelijke uitzondering niet te na gesproken als de Ouverture joyeuse van Marcel
Poot.
En het buitenland?
Hoe geraakt ge er? Het is tegenwoordig allemaal uitwisseling. Als een Rus of een
Fransman hier met subsidies een concert komt geven, dan is hij verplicht een
hedendaags werk uit te voeren, niet Moussorgsky of Debussy, want dat is te
gemakkelijk, maar werk van een levende Rus of Fransman. Die verplichting bestond
ook voor de Belgen die in het buitenland met subsidies concerten gingen geven, maar
het kleine percent Belgisch werk dat zij moesten uitvoeren, bestond altijd uit César
Franck of Grétry.
Het is Sarah Huysmans die nu, sedert enkele jaren maar, elke orkestvereniging
die toelagen krijgt verplicht een aantal minuten Belgische muziek op hun programma
te plaatsen, maar dan van levende Belgische componisten. Dat kan natuurlijk vruchten
dragen.
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De smaak voor muziek heeft in deze eeuw een sterke evolutie ondergaan en verschuift
nog steeds. Wat denkt u daarvan?
Dat is altijd zo geweest. Bij Bach was er al een kloof tussen vader en zonen en tussen
de zonen onderling. Van de 18de eeuw kennen wij alleen een selectie en over honderd
jaar zal men van de 20ste eeuw ook nog maar een selectie kennen. De grote meester
Telemann, die ten tijde van Bach oneindig hoger geprezen werd dan Bach, is nu
totaal vergeten. Dat zal wellicht ook het geval zijn met nu beroemde toondichters.
U schrijft in een krant over muziek. Meent u dat dat vruchtbaar is?
Sterker: ik schrijf over muziek in een uitgesproken volks dagblad dat aan populaire
feiten zijn bladzijden moet besteden. Welnu, ik vraag me af of ik in een intellectuele
krant even gunstige resultaten zou krijgen. Ik ben zeer kleintjes begonnen om de
aandacht van de massa te vestigen op de culturele muziek. Er zijn nu tastbare bewijzen
dat het iets uithaalt. Om een schrale vorm te nemen: ik heb de indruk dat het
repertorium van de accordeonisten op de concoursen van betere kwaliteit is dan
vroeger. De mensen lezen en waarderen kritiek. Het festival van de jeugd te Neerpelt,
dat ingericht is door het Davidsfonds, heeft mij voor dit jaar gevraagd voorzitter te
zijn van hun festival. Dat doet mij als Willemsfondser groot plezier en ik meen dat
andersdenkenden hiermee onrechtstreeks de verdienste van mijn muziekkritiek hebben
willen erkennen. Want verleden jaar heb ik hun activiteit als muziekcriticus gevolgd
en er eerlijk verslag over uitgebracht. Trouwens, er zijn nog andere tekenen dat wij
breder beginnen te denken in ons land.
In 1923 heb ik een lied van Jacques Perk gecomponeerd. Ik bood het aan het
Willemsfonds aan voor zijn muziekuitgave: het werd geweigerd. Het is dan achteraf
in een uitgave van De Standaard-Boekhandel verschenen en nu werd het verleden
jaar
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in een collectie van het Davidsfonds opgenomen. Wel, ik beken ronduit dat mij dat
plezier doet.
U propageert vormen van muziek in de televisie. Levert dat positieve resultaten op?
De bedoeling van dit programma is een culturele tegenhanger te brengen voor de
gemakkelijke teenagerskunst. Dat valt enorm mee en ik ben zelf verrast door de
belangstelling alsmede door het ernstig werk dat de jeugd kan leveren. Wie het groot
Mozartconcert van Kortrijk heeft gezien en gehoord, zal zeker onder de indruk
gekomen zijn. Welnu, niemand kende dat. Dat geldt ook voor de mandolineclub van
Brasschaat die allemaal klassieke muziek uitvoert. Hetzelfde nog voor de fanfare
van Aarschot. Er is hier werkelijk een zeer waardevolle poging om het repertorium
voor de jeugd op een cultureel plan te brengen, en er wordt meteen bewezen dat de
moderne jeugd kan overgaan van de gemakkelijke vermaakkunst naar culturele kunst.
Nog steeds voorlichting over muziek geeft u in de radio: ‘de club der discofielen’,
geloof ik.
Dat is een voorstelling van platen met commentaar. Hendrik Diels en ik doen dat
samen in een perfecte samenwerking. Die creatie is zo belangrijk geweest dat Elseviers
Jaarboek dat citeert als een evenement. Zelfs in Nederland wordt dat gevolgd. Enkele
weken geleden werd ik in de schouwburg te Rotterdam aangesproken door een meneer
die zei: ik herken uw stem, u bent van de discofielen. Op hetzelfde ogenblik werd
Diels, die op het balkon was, door een dame met dezelfde woorden aangesproken.
Hoe gaat u daar te werk? Is dat losse commentaar of voorbereid?
Ik verklap het u niet. U moet maar eens komen kijken.
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Ik zou nog een paar vragen moeten stellen omtrent uw geschriften over de muziek.
In 1938 liet u een boekje verschijnen: ‘Architectonische muziek’. Wat bedoelt u
daarmee?
Muziek mag niet alleen aan gevoel overgelaten worden, maar dat eerste gevoelsmotief
dient uitgebouwd te worden. Daarin slaagt zowel Bach als Mozart. Bij Wagner volgt
de bouw een literaire lijn, waar de echte muziek haar eigen lijn moet volgen. Daar
waar Wagner de echte lijn volgt, in Het woud bij voorbeeld, is hij groot.
Een ander essay is ‘Muziek beluisteren’.
Dat is de vrucht van een experiment geweest en het is verrassend hoe zoiets kan
nawerken. Ik had kinderen in de klas leren musiceren in een tijd dat er van Orff nog
geen sprake was. En ik leerde ze ook luisteren naar muziek, zowel naar jazz in het
eerste jaar als naar Lohengrin in het vierde.
In de jazz bij voorbeeld wees ik erop hoe elk instrument iets aparts vertolkt en
welke afwisseling er in die instrumenten is. Het jazzritme werd dan aanschouwelijk
voorgesteld: een galopperend paardje b.v. Voor zich hadden de kinderen dan allerlei
soorten figuurtjes, dieren meestal: olifant, vogel, hond. Bij het inzetten van een nieuw
instrument moesten ze een dier kiezen dat aangepast was aan het instrument - voor
de fluit een vogel b.v. - en dat plaatsen op de rug van het paard. Zo leerden zij elk
instrument en zijn kwaliteit kennen.
‘Peter en de Wolf’?
Ja, maar mijn experimenten dateren van de jaren '30. Voor Lohengrin zaten alle
jongens voor een zelf getekend blad met lijnen. Zij tekenden daarop aan wanneer
het thema begon, wanneer het naar boven ging en wanneer naar beneden, daar waar
de viool begon, enz. Op het einde was dat schema bijna een or-
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kestratie. Nu pas is er aan de universiteit van Gent een studie verschenen, De
experimentenschool, waarin aan deze experimenten aandacht en lof wordt besteed.
Ik heb indertijd daarover artikels geschreven in Moderne School die dan later
gebundeld werden in Muziek beluisteren.
En ‘Geest en klank’?
Is een bijna wijsgerige beschouwing, tijdens de oorlog ontstaan. Het wil bewijzen
dat muziek per essentie slechts met de volledigste vrijheid van geest kan leven èn
begrepen worden. Het boekje is onvindbaar geworden.
Nog een klassieke vraag: waar werkt u op dit ogenblik aan?
Aan van alles, zowel aan muziek voor de gitaar als aan kamermuziek. Maar daar
men in de Vlaamse Opera mijn Mannen van Smeerop geen kans wou geven, ben ik
twee jaar geleden begonnen aan een Franse opera, op een bewerking van een tekst
van Goldoni. Wellicht heb ik daar meer kans.
Dat lijkt mij venijn in de staart. Zou u toch niet op een vriendelijke noot willen
eindigen en voor ons op het klavier een van uw eigen werken spelen?
Alleen om te bewijzen dat ik een goed karakter heb. Van de zes kleine studies voor
gitaar zal ik er een laten horen.
Uitzending: 11 april 1962.
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Marinus de Jong
Weymouthlaan 14, 2080 Kapellen
Het is hier echt een plaats om drie tenten te bouwen, meneer De Jong. Toen ik naar
hier wandelde door die prachtige dreef waarin de herfst volop aan 't spel is, had ik
het gevoel dat al de drukte van de wereld ergens achter mij vergleed en ik een soort
paradijs van stilte en rust inwandelde.
En dan een huis om te wonen in deze omgeving.
Ik hoor graag zeggen dat u het huis goed vindt. Ik woon hier nu al twintig jaar en ik
vind het hier nog even prachtig als toen ik hier de grond kocht om te bouwen. Toen
was het hier nog iets eenzamer dan nu. Maar druk zal het hier wel nooit worden
omdat alle woningen op vrij grote stukken grond worden gebouwd. Wij hebben het
grote voordeel midden in de natuur te wonen en toch niet zo ver van de stad af te
zijn. Een klein half uur trein en ik ben in het hart van Antwerpen.
En weegt die afzondering nooit?
Om je te blijven waarderen moet men je soms missen! Elk jaar
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tracht ik met mijn vrouw een grote reis te maken in het buitenland.
Dit jaar b.v. was ik wekenlang in Noorwegen. Verleden jaar was het Spanje. Ik
heb deze drukte zo nodig als de stilte. Het vernieuwt ook de inspiratie, want je weet
dat die voor een groot deel van buiten tot je komt.
En het componeren gebeurt dan hier?
Niet noodzakelijk. Dat gebeurt zelfs overal: op treinen en boten, in cafés en
restaurants. Ik kan overal componeren, zelfs als er veel lawaai is, maar het mag geen
muziek zijn. De beweging, de mensen die voorbijgaan en met hun gezicht iets zeggen,
brengen mij vaak op een motief.
Hebt u dan geen piano nodig?
Nee, ik heb voor veel van mijn composities niet eens over een instrument beschikt.
De Hymne van Civitas Dei, die verleden jaar werd gecreëerd, heb ik volledig op
de Balearen voltooid zonder dat ik een piano had.
Hoe gebeurt het dan feitelijk? Is dat dan omdat de inspiratie u dwingt?
Inspiratie is een woord dat veel kan dekken.
Ik geloof in zoverre aan inspiratie dat, als de nodige tijd van meditatie over het
onderwerp is voorafgegaan en de componist, in het bezit van een volledige en
degelijke vakkennis, zich dusdanig in de sfeer van het werk heeft ingeleefd, de
compositie als 't ware vanzelf ontstaat. Ik werk voornamelijk uit het hoofd: ik verbeter,
wijzig en construeer uit het hoofd en vele composities worden dan pas op het klavier
gespeeld als ze voltooid zijn.
Dat is wat anders dan wat wij in vele films te zien krijgen: de
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romantische componist die proevend naar noten zoekt!
De film gebruikt vaak siroop om de mensen het slikken gemakkelijker te maken. Zullen we nu binnen wat gaan zitten?
Graag, maar eerst nog een vraagje. Wat betekent de naam van uw straat:
Weymouthlaan? Dat lijkt me zo vreemd.
Het heeft in elk geval niets te maken met de Engelse badplaats van die naam. Het is
de naam van een soort den. Vele straten kregen hier de naam van dennensoorten.
Het sluit dan wel aan bij het landelijk karakter van de streek, maar toch doet het een
beetje uitheems aan.
Men went er wel aan. Kom, we gaan nu binnen eens kijken.
Wel, hier stroomt de natuur van overal binnen. Dichter bij de natuur kun je moeilijker
leven.
Ja, en in elk seizoen krijgen we andere tonen en kleuren. Maar gaat u zitten.
Meneer De Jong, ik weet dat u geboren Hollander bent, maar uw taal lijkt mij zo
warm, zo weinig Hollands...
Ik ben ook geen Hollander! Ik ben van Nederlands-Brabant en dat maakt heel wat
verschil!
Daar staan ze even huiverig tegenover het kouwelijke van de echte Hollanders als
de Vlamingen hier. Maar daarbij komt dat ik van in mijn jeugd te Antwerpen woon
en trouwens tot Belg genaturaliseerd ben.
Hebt u van huize uit uw begaafdheid voor de muziek meegekregen?
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Helemaal niet. Mijn ouders waren zeer eenvoudige mensen. Mijn vader was een
koopman die met kar en paard zijn waren ging verkopen, terwijl mijn moeder thuis
een winkel had. Daarnaast boerden wij een beetje. Ik heb thuis nooit muziek gehoord,
tenzij dan de oude Nederlandse volksliederen die mijn moeder af en toe zong. Maar
mijn vader had een hobby en dat was: op alle uitverkopen aanwezig zijn en dan de
meest onverwachte dingen kopen.
Zo deed hij eens, in het wilde weg, op de uitverkoop van een school, een bod op
een piano en hij had hem. Toen ik op een dag van school thuiskwam - ik was toen
tien jaar -, stond die piano daar. Mijn enig contact met een muziekinstrument was
tot dan toe een xylofoontje geweest, dat ik met Sinterklaas had gekregen. Ik mocht
dan op die piano spelen maar moest het zelf leren. Een handelsreiziger leerde mij
toevallig een deuntje met de baspartij; ik deed verder en na een jaar kon ik alle
straatdeuntjes tokkelen zonder een noot muziek te kennen. De mensen die dat hoorden,
zeiden tegen mijn vader: die moet muziek leren. Maar wij hadden het niet breed; van
de 12 kinderen waren er nog elf in leven en in huis, dus zoiets mocht in geen geval
veel geld kosten. De onderwijzer van het dorp, die wat verstand had van muziek,
zou mij dan wat les geven. Hij verkocht mij voor een gulden een oude pianomethode,
waarin dan nog 20 bladzijden ontbraken.
Toen hij mij voor 't eerst hoorde spelen, vroeg hij verbaasd: waar hebt gij dat
geleerd? Ik geloof dat ik er zoveel van kende als hij. Ik werkte die methode binnen
een jaar door, ook al moest ik na schooltijd mee op het land werken. Ik kreeg dan
nog een ander boek, dat ik op een half jaar onder de knie had, en toen vond vader
dat ik volleerd was.
Intussen was ik aan 't componeren gegaan; ik vond dat ik de stukjes die ik te spelen
kreeg, ook zelf kon maken. Ik haalde oude rekeningen op de zolder, trok lijntjes om
muziekpapier te hebben en componeerde er maar op los. Het waren natuurlijk allemaal
orgeldeuntjes.
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Dat moet toch wel indruk hebben gemaakt.
Dat deed het ook maar niet iedereen geloofde het. Zo hadden wij in onze buurt een
molenaar die zich voor muziek interesseerde. Die kwam op zekere dag bij mij met
muziekpapier en zei: ‘Bewijs eens te mijnen huize dat ge echt kunt componeren. Het
moet een polka zijn.’ Ik zette mij aan het werk en in een, twee, drie was het klaar.
Het viel zo in de smaak dat ik het honderden keren heb moeten spelen. Kijk, hier
is de compositie er nog van. Ik zal het u eens laten horen.
Wel, daar zit nog altijd vaart en frisheid in. Het zou nu nog goed werk zijn van een
jonge componist.
Sindsdien noemde men mij op het dorp ‘het wonderjongetje’ en er werd van alles
over mij gefantaseerd. Zo werd er verteld dat ik 's nachts opstond om te componeren,
alhoewel dat nooit gebeurde. Ik ben wel blijven componeren en dat was natuurlijk
allemaal dansmuziek.
En van studie was er nog steeds geen sprake?
Toch wel. Mijn ouders wilden me toen voor schoolmeester laten studeren, maar een
kapelaan kon ze overtuigen mij naar Breda te sturen om verder muziekonderricht te
krijgen. Ik kwam daar terecht bij leermeesters die mij boeken gaven en zegden:
studeer maar. Ook daar heb ik op eigen houtje een boek over harmonie en een over
contrapunt doorworsteld, zonder dat iemand mij op fouten wees of mij inzichten
hielp krijgen. Gelukkig kwam toen toevallig in Oosterhout meneer Fr. Franck op
bezoek, de broer van de vroegere minister, en toen die mij had horen spelen, kon hij
het regelen dat ik naar Antwerpen kon, naar het Conservatorium.
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Eindelijk zou ik zeggen.
Ja, al gebeurde dat in zeer moeilijke omstandigheden. Ik kreeg een klein
zolderkamertje bij een werkman en beschikte over genoeg geld om niet van honger
te sterven. Ik was toen 16 jaar. Ik deed examen voor de klas van fuga en contrapunt
bij Mortelmans. Hij gaf mij een koraal en zei: harmoniseer mij dat eens. Ik deed het
en werd aangenomen. Na twee jaar kreeg ik de prijs voor fuga en contrapunt en ook
die voor klavier, met de grootste onderscheiding. Daarbij had ik ook altviool
gestudeerd want ik wilde in een orkest kunnen spelen om mijn brood te verdienen.
En is dat gegaan?
Dat is gegaan maar het is de hardste periode van mijn leven geweest. Ik gaf privé-les,
speelde in een orkest, was bij Lode Ontrop repetent van gewijde muziek, speelde
mee in een kwartet en gaf recitals. Het was werken van 's morgens tot laat in de nacht.
Ik heb in die tijd ook verscheidene keren bij juffrouw Belpaire een concert gegeven
in de Beethovenzaal in de De Bomstraat. Ik herinner mij dat ik op zekere dag voor
haar de Vierde sonate van Beethoven speelde en dat ze in tranen uitbarstte.
Het is ook een van zijn mooiste sonates.
Dat is zo. Bij al mijn activiteit kwam dan nog het componeren, en dat steeds in een
onrust van vertrekken en verhuizen, zodat ik na twee jaar bijna volledig neurasteniek
was geworden.
De oorlog 14-18 is dan gekomen en in mijn persoonlijk geval is dat een verlossing
geweest. Die ongenadige tredmolen werd er door gebroken. Ik ging terug naar
Oosterhout en was verplicht er te blijven. En dat is van kapitaal belang geweest voor
mijn compositie-activiteit. Ik leerde daar de benedictijnen van Oosterhout kennen
en volgde elke dag hun officie. Ik heb daar het
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gregoriaans ontdekt en dat was een openbaring: ik kwam uit een jachtig leven en
vond daar rust en kalmte. Als elk jong mens uit die tijd stond ik onder de invloed
van de romantische atmosfeer van Wagner, wiens muziek het bloed doet stromen,
en nu ineens onderging ik muziek die heel het lichaam ontspant en het geestelijke
doet bovendrijven.
Ik heb die invloed dan in moderne zin verwerkt en het eerste resultaat was mijn
eerste mis: de Missa Ave Maria die onlangs voor de vierde keer werd herdrukt. Ze
is helemaal onder gregoriaanse invloed ontstaan en wordt in Nederland nog altijd
veel gezongen. Kijk, hier is ze.
En heel de oorlog is u dan in Oosterhout gebleven.
Afwisselend toch. In Oosterhout werd ik dirigent van de nieuwe harmonie. De oude
was failliet gegaan en de oude leden moesten al hun instrumenten afgeven. Dat is
een hele geschiedenis geworden, veel erger dan die van de Sint-Jansvrienden. Daar
ze hun instrumenten moesten inleveren, sloegen zij ze allemaal plat met de hamer.
Dat waren krachtige argumenten!
Ik heb daar wat mee te doen gehad. Het is ook in Oosterhout dat ik mij op het orgel
heb toegelegd, want ik wilde organist worden. Ik heb daar al de orgelwerken van
Bach onder de knie gekregen, maar dat alles was niet genoeg om te leven en daarom
nam ik aan om te Eindhoven in een bioscoop te gaan spelen bij de stomme film.
En dat was me nogal het werk! Je moest naar de film kijken en improviserend je
muziek aanpassen bij wat je zag. Als het een liefdesscène was, moest het een
sentimentele melodie zijn. Ik heb de mensen daar ooit doen snotteren!
En als het een pistool- of kanonschot was, dan moest je goed opletten om op tijd
het deksel van de piano te doen klappen.
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Dat was in elk geval erg expressief.
Ja, maar dodend. Ik moest dan 's zondags vier doorlopende films begeleiden zonder
van de pianokruk af te komen. Om daar van af te raken, zocht ik dan een plaats als
organist. Van de kansen die ik had, koos ik 's-Hertogenbosch, maar ik heb dat ook
niet lang kunnen volhouden: 's avonds in Eindhoven bij de film en 's morgens in
's-Hertogenbosch bij de mis.
Ik ben dan maar terug naar Oosterhout gegaan.
Ik heb daar nog aanbiedingen gehad van Amsterdam en Utrecht, maar ofwel voelde
ik er niet voor om er op in te gaan, ofwel mislukte het.
Dat zijn wel moeilijke bestaansjaren geweest. - Componeerde u in die tijd ook?
Minder, omdat ik altijd met de piano bezig was. Maar in 1917 kon ik meedoen aan
een wedstrijd, ingericht door het Antwerps Conservatorium voor de beste leerlingen
van de laatste tien jaar. Ik maakte een Praeludium en Tripel-fuga voor orgel die
bekroond werd en later door Alsbach werd uitgegeven.
En daarmee was er weer contact met Antwerpen.
Eens dat de oorlog gedaan was, ben ik naar Antwerpen teruggekeerd en heb daar
veel klavierrecitals gegeven, die heel wat belangstelling ondervonden. Ik kreeg daar
dan een aanbod om een tournee te gaan maken in Amerika en ik heb dat aangenomen.
Ik heb het twee jaar volgehouden en ben in alle grote centra van Amerika opgetreden.
Daar is van scheppend werk dan wel niet veel gekomen.
Wel, ik was in de eerste plaats klaviervirtuoos en het componeren was secundair. Ik
heb daar toch mijn eerste strijkkwartet
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gemaakt, volledig in de oude toonaarden en nog steeds onder gregoriaanse invloed.
Het werd later gedrukt.
Op uw kunst zelf heeft Amerika dus weinig invloed gehad.
Ik denk het niet, maar je kunt dat niet precies weten. Je leert in elk geval veel bij.
Ik heb daar in die tijd de eerste jazz leren kennen, toen er van die muziek hier nog
geen sprake was. Ik herinner mij nog toen ik dat de eerste keer hoorde: het was een
prachtig negerorkest en dat ritme was zo aanstekelijk dat ik mijn lepel pakte om het
ritme te begeleiden op het bord. Dat was het ontstaan van de jazz; dat was nieuw en
zuiver, echte negerkunst. Nu is dat allemaal verbasterd.
En na Amerika?
Nog eens Amerika, voor een half jaar. Ik heb er prachtige herinneringen aan, o.m.
aan Los Angeles, de filmstad. Maar toen was ik het op tournee gaan toch helemaal
beu en ik begon ook meer belangstelling te voelen voor het componeren. Ik kwam
voorgoed terug en huwde.
Was uw vrouw ook Nederlandse?
Nee, een echte Antwerpse. Ik had ze leren kennen op het Conservatorium waar ze
in de cursus van Emile Bousquet zat, maar wij zijn maar veel later getrouwd.
En dat was dan een rustpunt in uw nogal bewogen bestaan.
Ja, ik werd dan aangesteld als professor klavier, contrapunt en fuga aan het
Lemmensinstituut te Mechelen, ter vervanging van mijn oud-leraar Lodewijk
Mortelmans, die tot directeur was benoemd van het Conservatorium te Antwerpen.
Later kreeg ik
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ook dezelfde opdracht aan het Conservatorium te Antwerpen, maar daar ben ik thans
gepensioneerd.
Dat woord klinkt gek als men u hoort en bezig ziet. - Maar hiermee zijn wij door uw
verleden van klaviervirtuoos gewandeld. Krijgen wij dan als orgelpunt geen klein
extraatje? U heeft de reputatie een buitengewoon improvisator te zijn. Krijgen wij
niet eens zo een paar minuten zuivere improvisatie?
Maar zeker. Geeft u mij maar het thema.
Nu ben ik zelf perplex. Herfst? Rust?
*
Mevrouw De Jong, naar uw man kan men blijven luisteren. Dat is hier zeker alle
dagen feest met zo een virtuoos in huis.
Mevrouw De Jong:
Feest is toch wel veel gezegd. Er zijn ook regendagen en er is ook muziek die niet
feestelijk is.
Maar het is toch een genot naar mooie muziek te luisteren, al is die dan droevig. Ik
hoorde straks dat u ook op het conservatorium was. Doet u nog aan muziek?
Wel, ik geef nog pianolessen en soms speel ik vierhandige pianowerken.
En volgt u het ontstaan van de werken van uw man van dichtbij?
Dat wel! Al is het maar door het instuderen van de klavierwerken van mijn man,
klanken die het hele huis doorgalmen.
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Mag ik een indiscrete vraag stellen? Welke is de mooiste muzikale beleving geweest
in het leven van uw man?
Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Mijn man droeg vele mooie werken aan
mij op, als Bruiloftsmars, 15 Fantasiewalsen, enz., enz.
*
Meneer De Jong, er is niet aan te denken uw werk systematisch te overlopen en te
bespreken. U hebt heel wat op uw actief.
Ik schat plusminus 200 composities.
Ik stel voor dat we het in elk genre over één werk, of een paar werken, zouden hebben.
Maar eerst een algemene vraag. Welke stukken schonken uzelf de meeste voldoening?
Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk te zeggen. Ik denk Sonate en Vlaamse rapsodie.
Als ik u het begin speel, hoort u dat deze Sonate een reeks variaties is op een
gregoriaans thema. En dan de Vlaamse rapsodie... Kijk, ik heb heel mijn leven naar
een eigen stijl gezocht, want veel componisten hebben dat niet. Als men hun werk
hoort, heeft men de indruk hetzelfde al eens ergens anders te hebben gehoord. Ik heb
heel mijn leven getracht vrij te komen van invloeden en vooral los te komen van het
wagneriaans romantisme. Ik heb 40 jaar naar een eigen stijl gezocht en ik meen dat
ik nu toch ergens sta.
Hoe ziet u dan zelf deze ontwikkeling of dit spel van invloeden?
Ik denk dat er in mijn evolutie duidelijk drie perioden zijn.
De eerste is gebaseerd op louter verwerken van de oude modi. De tweede is een
vernieuwing: het vervloeien van het impressionistisch systeem in de oude toonaarden.
In het impressionisme
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speelt de kleur een grote rol. In klank is er ook kleur en nuancering te brengen, b.v.
door zekere dissonanten. Welnu, in de tweede periode heb ik de wijding van de oude
modi bewaard, maar er de lichtglans van het impressionisme in gebruikt. En dan
komt eindelijk de derde periode en die is natuurlijk de belangrijkste. In vorig systeem
was het contrapunt toegepast op de kleurenharmonie, die daardoor rijker ontwikkeld
werd. Hoe contrapuntisch deze muziek ook behandeld is, toch mist ze nooit de
harmonische basis. Het is het principe van mijn Oratorium Imitatio Christi.
Dat is modern en toch niet wat men hypermodern noemt.
Ja, maar ik kan ook ultramodern zijn, doch ik vind dodecafonie beneden alles en dat
is niet omdat ik die niet aankan. Ik heb daar in 1954 nog een experiment mee gedaan.
Er was een wedstrijd te Haarlem en ik zond opzettelijk drie werken in. Het eerste
was in dodecafonische stijl, het tweede in de stijl van mijn derde periode en het derde
in de klassieke trant. Het stuk in dodecafonische stijl werd bekroond. Ik zelf loop
daar helemaal niet hoog mee op. Dat is sterk qua techniek maar dat klinkt niet. Ik
kan er zo honderden schrijven. Kijk, hier hebt u ze alle drie samen: Triptiek van
concertstukken voor orgel.
En dat is in Amerika uitgegeven.
Ik geloof dat het van mijn beste werk is wat het orgel betreft, samen met Passacaglia
van fuga op het thema Ave Maris Stella.
En andere religieuze muziek?
Een tiental missen. De luisterrijkste is wel de zesstemmige In Omnium Sanctorum,
die door het Sint-Romboutskoor onder leiding van kanunnik Van Nuffel werd
gecreëerd. Ook in Frankfurt werd die uitgevoerd.
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U hebt ook heel wat liederen getoonzet.
Een veertigtal, op tekst van Van de Woestijne, Gezelle, Marnix Gijsen, Helderenberg,
Reddingius, Herreman, Gilliams, Verbeeck, Coole, Angèle de Bremaeker.
Welk is daar het meest populaire van?
O morgenstond van Guido Gezelle. Maar de meeste voldoening heb ik van Ver aan
de grens op tekst van Reddingius.
Er is dan nog uw kamermuziek.
Ja, o.m. zes kwartetten. Mijn voorkeur gaat daar naar het Derde strijkkwartet dat
bekroond werd door de Koninklijke Vlaamse Academie, en ook het Vierde
strijkkwartet, dat door Sabam werd onderscheiden. Dat bestaat trouwens op
grammofoonplaat.
En een verscheidenheid van concerto's.
Ja, op 1 april 1960 wordt mijn Derde klavierconcert uitgevoerd door Lode Backx in
het N.I.R. Ik heb dan nog een concerto voor viool dat de Koningin Elisabethprijs
kreeg, een celloconcerto, trompetconcerto, altvioolconcerto, enz.
Een verscheidenheid die onuitputtelijk schijnt. Ik heb anders toch de indruk dat u de
laatste tijd vooral met het oratorium bezig bent geweest.
Toch veel. Ik houd van het oratorium, omdat het zo een grote verscheidenheid van
uitdrukkingssferen biedt en de componist een zekere vrijheid in de constructie wordt
gelaten. Ik ben daar anders toevallig mee begonnen. Er bestond bij het N.I.R. een
luisterspel, Hiawatha. De Edgar Tinelkring van Mechelen vroeg
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of ik dat niet in oratoriumvorm kon uitwerken. Dat gebeurde en het werk werd te
Mechelen gecreëerd onder de leiding van Staf Nees. Achteraf beleefde het nog 14
uitvoeringen. Het volgende oratorium was de Imitatio Christi, waarin ik de mooiste
hoofdstukken van de Navolging heb verwerkt. Dat werd gecreëerd door het N.I.R.
in 1957. Dan is er nog Kerkhofblommen, dat nu op Allerzielen door het N.I.R. wordt
uitgezonden, en dan ook mijn hymne Civitas Dei.
Er zijn dan nog uw klavierwerk, uw cantates en uw orkestraal werk.
Van mijn klavierwerk zou ik alleszins vermelden Heidestemmingen en Vlaamse
rapsodie, ook mijn 3 sonates en 3 klavierconcerten. Van mijn cantates: Suum bonum
en L'annonciation. En van mijn orkestraal werk: mijn twee symfonieën die ook in
het N.I.R. vaak worden uitgevoerd.
Het is helaas noodzakelijkerwijs een droge opsomming van een gedeelte van een
groot werk. Men zou het moeten kunnen horen. Een schilder kan een schilderij ineens
laten zien, maar een musicus moet het kunnen laten horen. - U hebt in elk geval de
dagen van uw leven goed gevuld. Hebt u trouwens ook nog geen pedagogisch werk
op uw actief?
Jawel, een harmonieleer in 6 delen. En dan heb ik hier nog in handschrift mijn
levenswerk: de evolutie van het klassiek en modern contrapunt, vocaal en
instrumentaal. Het is het volledigste werk dat er bestaat: het gaat tot de modernsten,
Schönberg inbegrepen. Ik heb daar 10 jaar aan gewerkt, gewijzigd, aangevuld,
uitgewerkt. Het is nu drukklaar maar het uitgeven is een andere zaak. In Amerika
willen ze het onmiddellijk doen maar dan moet ik het eerst in het Engels vertalen of
laten vertalen. Begin daar eens mee. En eer ze hier zo een werk durven aanpakken...
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Laten we hopen dat er bij de kijkers een ondernemend uitgever zit of eenvoudig een
mecenas. - En waar bent u nu mee bezig?
Ik doe nog wat ik graag doe: componeren. De laatste dagen heb ik iets gedaan wat
ik nog nooit had gedaan: Fantasiewalsen in oude toonaarden, in memoriam Frédéric
Chopin. Ik heb er al zes of zeven af. U moet maar eens luisteren wat een sfeer die
toonaarden hebben.
Wel, u bent me voor geweest. Ik wou u vragen dit bezoek met muziek te sluiten. Maar
een paar minuten kunnen er toch nog bij.
Mevrouw, zou u niet enige voorkeur laten blijken uit het laatste werk?
Mevrouw De Jong:
Zonder aarzelen! Een van de Spaanse volksliederen die mijn man na onze reis in
Spanje heeft geharmoniseerd.
Dat is dus op een bestaand volkslied?
Ja. Ik heb er daar heel wat opgetekend die volledig onbekend zijn. Luistert u maar
eens.
Uitzending: 8 januari 1960.
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Vina Bovy
Kortrijkse Steenweg 375, 9000 Gent
De aria van Violetta Valéry uit het eerste bedrijf van ‘La Traviata’ van Verdi. Dat
waren dus de briljante coloraturen die u zo beroemd hebben gemaakt. ‘La Traviata’
is wel een van uw lijfstukken geweest.
Ja, omdat een coloratuursopraan daar zich zo sterk in kan laten gelden, doch ook
omdat er achter die coloratuur meer zit: dat is niet zo maar een versiering maar drukt
echt de lichtzinnig-vrolijke levensopvatting uit van Violetta. Het is echter dat niet
alleen, het is niet louter een technisch probleem. In het korte voorspel wordt het
muzikaal beeld van Violetta al duidelijk omschreven: in het pianissimo van de
begeleidende violen stijgt een zacht thema op, dat de vrouw die door de dood is
getekend, karakteriseert. Ik bedoel dat er echt gevoel zit in die rol en dat heeft mij
altijd sterk aangesproken.
Hoe vaak hebt u in deze opera gespeeld?
Precies kan ik het niet zeggen maar het zal toch wel circa 300 keren zijn.
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En overal in de wereld?
Ik ben ermee begonnen in Gent, als Violetta het eerst in 1924. Daarna zijn dan
gekomen Monaco, Parijs, Buenos-Aires, New York, en dan ook zeer vaak in Gent.
In Parijs heb ik de rol zeker meer dan 100 keer gespeeld.
U hebt in heel de wereld als operazangeres triomfen gekend maar u hebt Gent nooit
losgelaten.
Nee, omdat ik van hier ben. Gent is mijn geboortestad en ik hou van die stad. Zelfs
in de drukste periode van mijn leven ben ik altijd geregeld naar Gent teruggekomen.
En ik ben speciaal gehecht aan de Sint-Pieterswijk: ik ben daar geboren, ik ben
gedoopt in de Sint-Pieterskerk, ik heb in dezelfde kerk mijn eerste communie gedaan,
ik ben in de Sint-Pieterswijk naar de middelbare school geweest en tot mijn twintigste
jaar heb ik Gents gesproken en dat doe ik nog, dat hoort u wel. Pas toen ik 20 was,
heb ik Frans geleerd en later dan Italiaans. Nu haal ik nogal eens Gents en Frans door
mekaar, maar ik ben een kind van mijn tijd. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt.
Ik denk er niet aan. Zingt u gerust zoals u gebekt is, als dat niet oneerbiedig zou
klinken. Ik heb me trouwens laten vertellen dat u op de lagere school al met brio
Gentse volksliederen kon zingen: ‘Hé, Tjefke is getrouwd...’.
‘... hij zit in de miserie...’. Dat waren liederen die je in die tijd vanzelf leerde. Maar
de onderwijzeressen op school hoorden dat niet zo graag.
En thuis?
Dat viel daar niet zo op. U moet weten dat ik al vroeg wees was. Toen moeder een
jaar na mijn geboorte een tweede kindje kreeg,
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is ze gestorven. Er was toen een zwarte-pokkenepidemie die veel slachtoffers heeft
gemaakt. Marie, mijn zusje, is terzelfder tijd gestorven. Mijn vader, Prosper Bovy,
die nog aan de universiteit studeerde, is een jaar later gestorven. Mijn grootouders
van moederszijde waren bijzonder arme mensen, die vlak bij de ingang van het
universiteitsgebouw woonden. Voor hij stierf, heeft mijn vader gevraagd dat de
ouders van mijn moeder me zouden opvoeden. En zo komt het dat ik ben
grootgebracht door het echtpaar Jan en Malvina van Overberghe-de Rudder.
Een gelukkige jeugd gehad?
Zeer gelukkig. Ik kon goed overweg met mijn grootvader, die prachtig kon vertellen.
Ook heeft hij me een paar keer meegenomen naar de opera: zo heb ik met hem de
Faust van Gounod gezien en De lustige weduwe van Franz Lehar. Wel heb ik eens
een conflict met hem gehad. Mijn rapporten op school waren verre van briljant. Op
zekere dag kwam er weer zo een slecht bulletin en grootvader, die waarschijnlijk
een slechte dag had, heeft zich toen boos gemaakt. Hij zei: ‘Malvina, nu is de maat
vol. Ik ben tenslotte uw vader niet. Ik moet hard werken om eten en kleren voor u te
kopen en gij doet niks op school. Als dat niet betert, steek ik u in een weeshuis.’
Ik was er werkelijk kapot van. Zonder iets te zeggen ben ik van school weggebleven
en heb werk gezocht: dat vond ik bij Schelfhout, die korsettenmaker was. Ik moest
de afgewerkte korsetten aan huis bestellen en op het einde van de week had ik twee
frank verdiend. Ik kwam thuis en zei tegen bompa: ‘Hier is twee frank voor mijn
pension!’ De brave man dacht dat hij het in Keulen hoorde donderen, want hij was
al lang vergeten dat hij zich kwaad had gemaakt. Nu was hij gepakt. Het einde van
de geschiedenis was dat ik opnieuw naar school moest. Wel heb ik toen gedacht: ik
zal niet arm blijven als gij.
Hoe hebt u eigenlijk ontdekt dat u stem had?
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Bij toeval. In 1914 breekt de oorlog uit en alle scholen worden gesloten. Alleen het
Conservatorium blijft open. Een vriendin die gezelschap wou hebben om er naartoe
te gaan, zei me: toe, kom mee. Gij hebt toch een goede stem. Om niet thuis te moeten
blijven zitten, ben ik meegegaan, eigenlijk om de lessen in toneelspeelkunst te volgen.
Dat was bij mevrouw Rosa de Pauwvan Trappen. Het volgende jaar, in 1915, heb ik
er de zanglessen ook bijgenomen en dat deed ik veel liever: muziek en zang waren
alles voor mij.
Hoe oud was u toen eigenlijk?
Dat was toen 1916, dus was ik zestien. Voor de eerste keer heb ik dat jaar in het
publiek gezongen: ik was namelijk opgenomen in een gezelschap van Gentse artiesten
en die brachten in de Minnardschouwburg een opvoering van De zingende molens,
met Evariste de Bouvre als bariton.
Hetzelfde jaar heb ik op een concert gezongen in de Vooruit op de Koornmarkt
ter gelegenheid van de inwijding van Ons Huis. Ik zong daar een aria uit Les dragons
de Villars.
Ook in de cinema Majestic in de Veldstraat ben ik opgetreden. Dat was de tijd van
de stomme film en terwijl die werd afgedraaid, zong ik La Bohème van Puccini.
Maar ondertussen studeerde u verder aan het Conservatorium.
Ja, maar het vlotte daar niet. De lerares schreef me voor op mijn tanden te zingen en
ik voelde dat dat niet ging. Ze deed me ook aria's zingen die niet voor mij geschikt
waren, b.v. Pleurez mes yeux, een aria uit Le Cid van Massenet, die geschikt is voor
een dramatische sopraan. Daarbij schreef die lerares een zeer strakke houding voor,
wat me helemaal niet goed lag.
Ik heb dan het geluk gehad Willemot te leren kennen, die mij heeft willen
bijwerken: hij gaf me op de eerste verdieping van zijn huis les terwijl de bommen
op het Sint-Pietersstation vielen.
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Willemot ontdekt gauw de kwaliteiten van mijn stem en geeft mij de raad voor de
wedstrijd geen Frans te zingen maar Vlaamse liederen. ‘En ge zingt ze gelijk ge dat
voelt,’ zei hij, ‘met de gebaren die ge er spontaan bijdoet.’ Ik heb dan als lied gekozen
Wat is het toch goed in ons huizeken klein, ik weet niet meer van wie. Het kan wel
van Lieven Duvosel zijn.
In de jury voor de wedstrijd van de leerlingen van het Conservatorium zat in 1917
Oscar Roels, die in 1914 directeur was geworden van de Gentse opera. Maar de
Duitsers hadden eerst de opera gesloten en hem dan zelf in gebruik genomen. Het
vroeger personeel van de schouwburg zat zonder werk en Oscar Roels liep rond met
het plan een eigen operagezelschap te stichten. Hij hoort mij zingen op die wedstrijd
en na afloop vraagt hij mij of ik de volgende dag bij hem wil komen met mijn moeder.
Ik leg hem mijn situatie uit en de volgende dag ga ik met mijn grootmoeder naar
hem toe. Roels vraagt haar of ze de toelating wil geven mij te laten zingen in dat
nieuwe operagezelschap. Grootmoeder wil er niet van weten omdat ik veel te jong
ben, maar Roels kan haar overtuigen door te zeggen dat het operagezelschap een
grote familie is en dat hij als een vader over mij zal waken. Grootmoeder is voor dat
argument bezweken en enkele maanden later doe ik mee aan de repetities van La
Bohème, die plaatshadden in het lokaal De Rode Hoed, dicht bij de Sint-Nicolaaskerk.
Ik studeerde wel ijverig maar ik had de slechte gewoonte altijd te laat te komen
op de repetities. Dat zat meester Roels dwars en op zekere dag was het hem te veel.
Hij vliegt tegen mij uit en zegt: juffrouw, als ge op die manier iemand wilt worden,
zal het vreselijk tegenvallen. Ik was nogal gepikeerd en antwoordde: meester, ik zal
het wel ver brengen en dat zal niet zolang duren!
Twintig jaar later, toen ik op het hoogtepunt stond van mijn carrière, had ik in
Gent een optreden in La Traviata. Roels lag toen ziek te bed en liet me vragen of ik
hem eens wou komen bezoeken. Ik heb dat onmiddellijk gedaan en toen heb ik van
hem twee koffers gekregen waarin alle documenten en pro-
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gramma's zaten in verband met mijn debuut. Zo komt het dat ik over die tijd veel
documentatie heb.
Wat is dan uw officieel debuut geweest in de operawereld? Waar en in welk stuk?
In Les deux billets, een eenakter met twee rollen. Ik hield die van Argentine. Dat was
in januari 1918 in de Vlaamse Schouwburg. De volgende maand speelde ik mee in
De bruid der zee van Jan Blockx. Verder nog enkele kleine rollen maar het
belangrijkste dat jaar was Hänsel und Gretel van Humperdinck, waarin ik Hänsel
vertolkte. Tussen januari en september 1918 heb ik verschillende rollen gespeeld,
allemaal in het Nederlands.
Na de wapenstilstand wordt Roels directeur van de Franse Opera. Ik herinner me
nog hoe bij de opening ik met de Amerikaanse vlag in de arm het Amerikaans
volkslied heb gezongen. Later ben ik in het Frans beginnen te zingen. Ik kreeg steeds
betere rollen: in 1918 voerden we in de Vlaamse Schouwburg Carmen op en ik zong
de rol van Frasquita; in 1920, twee jaar later, speelde ik in de Franse Schouwburg
Micaela. In 1918 zong ik in La Bohème de rol van Musetta, in 1920 had ik in hetzelfde
stuk de hoofdrol, die van Mimi. De vertolking van Thaïs van Massenet is toen een
hele gebeurtenis geweest.
Had u in die tijd contact met andere kunstenaars? Er waren toen heel wat schilders
in het Gentse.
Ik heb er velen gekend: Karel van Belle, Geo Verbanck, Jules de Bruycker, Léon en
Gust de Smet. Ik ben vaker aan huis geweest bij Albert Saverys. De meesten van
hen waren toen wel wat verdrietig omdat ze zo weinig erkenning vonden. Gust de
Smet heeft me meer dan eens gezegd: koop toch eens een werk van me. Maar ik
hield meer van het oude genre. Had ik het toen maar gedaan! Over Gust de Smet heb
ik nog een anekdote. Ik kom op zekere dag in d'Oude Hoeve binnen in Deurle en
Gust zit daar
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met vrienden. Als hij me ziet, roept hij: ‘Ons Vina!’ Dan wendt hij zich even af,
komt op me toe en zegt: ‘Ik kan u toch niet kussen zonder tanden!’
Hoelang bent u dan nog in Gent gebleven?
Tot in 1921. Ik heb er nog mijn debuut gemaakt als lyrisch sopraan in de rol van
Marguerite in de Faust van Gounod. Ik heb in 1921 in vijf maanden dertien
verschillende rollen gezongen. Bij de stukken was ook de creatie van La Route
d'Emeraude van August de Boeck, waarin ik de rol heb gespeeld van Francesca.
Francesca is trouwens, geloof ik, de Nederlandse titel van het stuk.
In het najaar van 1921 heb ik dan mijn debuut gemaakt in de Gaieté Lyrique in
Parijs. Ik heb er voor het eerst de rol gespeeld van Rosina in De barbier van Sevilla.
De directeur van het Palais d'Hiver van Pau in de Pyreneeën woont op een avond
een voorstelling bij en engageert me voor zijn theater. Daar heb ik mijn debuut
gemaakt als Manon in de opera van Massenet. Ik ben daar vier maanden gebleven
en ben opgetreden in 35 voorstellingen. Van dan af zong ik alle rollen: Gilda in
Rigoletto, Violetta in La Traviata, Juliette in Roméo et Juliette, Ophelia in Hamlet.
Ik had toen een repertoire van 24 hoofdrollen.
Dat was in 1921. U was toen dus 21 jaar. En u had daarbij zeker niet te klagen over
de kritiek.
Nee, die was bijzonder lovend. Vooral Manon was een succes in Pau. Ik speelde daar
met André Burdino en het publiek was zo enthousiast dat we de Saint Sulpice-scène
moesten herhalen en driemaal terug op het toneel werden geroepen.
En dan komt Brussel, de Munt.
Voor drie jaar. Dat is een heerlijke tijd geweest om vele redenen.
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Allereerst voor het vak zelf. De Munt was in mijn tijd de beste leerschool die er was,
zowel wat de regisseurs betrof als de repetiteurs en de costumiers. Spelen en zingen
is belangrijk maar ge moet u ook kunnen kleden en dat is een kunst. De Munt had
toen een eigen atelier.
Dan waren er in de Munt ook uitstekende zangers: Dimitri Smirnoff, Joseph
Rogatchewsky, Clara Clairbert, Lucien van Obbergh en de kleine knappe Joseph
Hislop.
En dan was er een bijzonder goede verstandhouding onder de artiesten. Om 4 uur
gingen we allemaal samen koffie drinken bij Mietje, de conciërge. Elk kocht dan op
zijn beurt een grote vruchtentaart met veel crème fraîche erop! En 's avonds, tijdens
de entr'acte, ging er altijd iemand in dat kleine straatje daar - hoe heet het ook weer?
- de Beenhouwersstraat, friet en mosselen halen. Om duidelijk te maken hoe goed
het er was: ik woog 50 kilo toen ik er aankwam en 61 toen ik er wegging.
U wordt in Brussel ook Vina.
Ja, Malvina was een beetje te lang. - Voor mijn debuut in de Munt kreeg ik de rol
van Manon. Ik heb die zo vaak gespeeld, en zeker ook met overtuiging, dat ze me
in Italië ‘la Manonna’ noemden.
Welke andere hoogtepunten waren er in Brussel?
Die zijn niet op te noemen. Olympia in Hoffmanns Vertellingen van Offenbach, Amor
in Orpheus van Gluck en dan Dorabella in Cosi fan tutte van Mozart. Cosi fan tutte
is trouwens een gedenkwaardige opvoering geworden en niet alleen om de muziek
of de uitstekende rolverdeling en de rijke enscenering.
In de finale van de opera maakt de tenor P. Razavet, die Fernando speelde, een
verkeerde beweging met het gevolg dat zijn hoed in de orkestbak valt. Juist op dat
moment moet ik als Dorabella hem vergiffenis vragen: ik maak me dus klaar om een
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knieval te doen maar net op dat ogenblik blijft mijn schoen haperen aan een tapijt.
Ik struikel en dreig mijn evenwicht te verliezen, doch op het laatste ogenblik kan ik
me nog rechthouden: door de bruuske beweging is mijn pruik echter losgeraakt en
die schuift over mijn gezicht. Ik kniel toch, maar net als ik vergiffenis wil vragen,
word ik zo getroffen door het komische van de situatie dat ik in lachen uitbarst. Mijn
medespelers spannen zich in om ernstig door te spelen, maar mijn lach werkt
aanstekelijk en een minuut later staat iedereen te lachen. De dirigent, Corneille de
Thoran, is radeloos en klopt woedend met zijn maatstok op de partituur om ons tot
de orde te roepen. Geen doen aan. Ondertussen was de hele zaal al mee aan het lachen
en de dirigent kon niet anders meer dan zich aansluiten bij de algemene vrolijkheid!
Met dezelfde dirigent heb ik trouwens nog iets meegemaakt. We hadden mekaar
zitten plagen, met het gevolg dat mijn medespelers zowel als ik op een bepaald
moment de nodige replieken niet konden geven. Meester Corneille de Thoran was
daar niet over te spreken en signaleerde het voorval aan de directie. Toen ik op het
einde van de maand mijn wedde ging ontvangen, constateerde ik dat er mij als boete
500 frank was afgehouden. Ik ga naar een van de directeurs en maak mijn beklag.
Hij antwoordt dat de reputatie van de schouwburg met zulke grappen in het gedrang
komt en dat daarom het reglement werd toegepast. Ik zeg hem klagend dat ik die
vijfhonderd frank hard nodig heb en hij laat zich ook vermurwen. Maar hij voegt
eraan toe: ik wil voor u wel een uitzondering maken maar het moet onder ons blijven.
Na mijn overwinning ben ik direct naar mijn collega's gegaan die vrijwel allen
dezelfde boete hadden gekregen. Ik heb ze gezegd: laat u niet doen, hoor. Ze hebben
die 500 frank bij mij ook willen afhouden, maar ik heb het daarbij niet gelaten en ik
heb ze niet betaald. Natuurlijk heeft ook niemand van mijn collega's een frank betaald.
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En dan komt Parijs?
Ik moet toch eerst zeggen dat ik ondertussen in Gent ook Manon was komen spelen,
en dat ik in januari 1924 mijn debuut maakte in de Antwerpse Koninklijke Franse
Opera met Madame Butterfly. In Parijs geef ik in de Opéra Comique in maart 1925
een gastvoorstelling van Manon en op 30 juni speel ik als afscheid van het Brusselse
publiek, in aanwezigheid van de koningin, Violetta. Het was mijn 254ste optreden
in de Munt.
En dan is het de Opéra Comique in Parijs.
Voor één seizoen, maar het is een belangrijk seizoen geweest in mijn leven. Ik heb
daar zowat 15 voorstellingen gegeven, o.m. La Bohème, Mireille en Hoffmanns
vertellingen.
In augustus van dat jaar 1925 komen Toscanini en Ferrone, de grootste Italiaanse
impresario van het ogenblik, een opvoering bijwonen en ze horen me zingen in
Manon. Na de vertoning komen ze me opzoeken en Toscanini zegt me: ‘Hebt ge de
moed om aan de basis te herbeginnen? Kom dan naar Milaan en leer grondig Italiaans.
Ge moogt dan bij ons gratis studeren en ik bezorg u als begeleider Cimara, de grootste
begeleider van onze tijd.’
Ge ziet van hier welke indruk dat op mij maakte: Arturo Toscanini was dè grote
dirigent van die tijd. Ik wou dan ook zeer graag op zijn voorstel ingaan, maar ik had
niet het nodige geld om zes maanden in Italië te gaan studeren. Ik wou dan ook eerst
het geld samenzingen en daarom ben ik voor het seizoen 1925-1926 naar Marseille
gegaan. Ik heb me daar voorgesteld in Faust en zong verder in La Bohème en in De
barbier van Sevilla. Daar is iets voorgevallen dat maar zelden voorkomt: tijdens de
zangles in De barbier van Sevilla was het publiek uitermate enthousiast maar ook
mijn medespelers waren het: ze kwamen van achter de schermen op het toneel om
mij toe te juichen. Dan ben ik inderdaad naar Milaan gegaan met de gedachte: ik wil
de groot-
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ste worden. Ik ben dat ook twintig jaar geweest.
In Milaan logeerde ik in een klein pensionnetje in een straat met een naam die
achteraf in mijn leven veel zal betekenen: Corso Buenos Aires 1. Na zes maanden
spreek ik vloeiend Italiaans en verder werk ik er hard samen met Cimara, de eerste
repetitor van de Scala. Toscanini heeft mijn vorderingen gevolgd en beslist dat ik in
Italië zal optreden, maar niet direct in de Scala van Milaan. Ik moet eerst gerodeerd
worden en hij zorgt ervoor dat ik kan optreden in Brescia.
Daar heb ik wel wat beleefd. Dat was in 1927, de tijd van Mussolini. Toen ik voor
de eerste keer optrad, had ik geweldig veel succes. Bij de tweede vertoning minder
en bij de derde opvoering nog minder en tenslotte helemaal geen meer. Ik kon niet
begrijpen hoe dat kwam, want ik had elke keer goed gezongen. Dat is iets dat ge zelf
voelt. Op zekere avond zit in een loge de criticus van de grootste krant van Brescia,
een man die een rechterarm was van Mussolini. Ik zie dat hij aandachtig luistert en
de volgende dag staat er in de krant een zeer lovende kritiek over mijn optreden. Ik
ben daar zo gelukkig mee dat ik naar de man toe ga om hem te bedanken. Hij zegt
me dan: ‘Als ge deze stapel kranten inkijkt, zult ge weten waarom ge geen succes
meer hebt.’ Wat was de reden? Het boterde toen niet tussen Italië en Frankrijk en er
was een sterke anti-Franse stroming bij de Italianen. En al had de opera niks met
politiek te maken, toch werd de wrevel op mij afgereageerd. Ik dacht eraan het dan
in Italië maar op te geven maar toen zei die criticus mij: ‘Ge moogt niet weggaan,
ge moet hier verder zingen. Gij zijt geen Franse maar Belgische. En ge zijt geboren
in Gent. Dus zijt ge een Vlaamse. Wacht maar.’
De volgende dag koop ik de krant van Cremona en daarin staat een grote foto van
mij met als onderschrift: ‘De Vlaamse actrice Vina Bovy’. Ik treed die avond op, me
afvragend wat er wel zal gebeuren. Als ik de eerste akte heb gezongen, veert heel
dat publiek recht om me toe te juichen en het wordt een grote triomf. Ik had niet
beter gezongen dan in Brescia, maar nu had ik
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het etiket ‘no Francese’. Waaruit is op te maken dat de politiek toch invloed kan
hebben op de kunst!
Korte tijd nadien heb ik een auditie in de Scala voor Toscanini, Ferrone en Ottavio
Scotto, die directeur was van de opera van Rome en van de Colon, de opera in Buenos
Aires. Ik zing in het Italiaans de aria uit Lakmé en die uit I Puritani. Na mijn optreden
zegt de directeur van de Scala me: ‘Ge kunt hier in de Scala een contract krijgen
voor drie jaar.’ Terwijl hij verder discussieert met Toscanini, komt Scotto naar mij
en biedt mij een contract aan voor tien vertoningen in de Colon, het grote
operagebouw van Buenos Aires. Hij had voor dat seizoen een groot gezelschap
samengesteld onder de naam Grande Compagnia Lirica Italiana met de beroemdste
zangers van het ogenblik. Daar waren o.m. bij Miguel Fleta, Giacomo Lauri-Volpi,
Tito Schipa en nog vele anderen, te veel om op te noemen. Ik wist niet wat te doen
en heb dan raad gevraagd aan Ferrone, omdat hij een groot impresario was. Hij heeft
mij gezegd: ‘Ik zou dat seizoen aan de Colon gaan doen. Ge kunt later nog altijd
zingen in de Scala. Ge zult in Argentinië niet alleen veel geld verdienen, veel meer
dan hier, maar ge zult er uw reputatie als zangeres door vergroten.’ En zo ben ik naar
Buenos Aires gegaan, naar de belangrijkste opera van Zuid-Amerika.
Daar heb ik dan samen met Tito Schipa, een van de beste tenoren van die tijd,
Manon gezongen. Hij is met Benjamino Gigli de grootste zanger die ik heb gekend.
Wel was de stem van Gigli veel uitgebreider maar Schipa had een eigen manier van
zingen die u overrompelde. Na de dood van Caruso durfde niemand meer Elisir
d'amore zingen, maar Schipa met zijn kleine stem heeft het gedaan. Hij was ook de
componist van Napolitaanse liederen en van een operette: Principessa Liana.
Dan begint u aan een Zuidamerikaanse en Spaanse periode. U zingt in Rio de Janeiro.
Daar heb ik Manon gezongen, samen met André Burdino. Daar
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heb ik ook wat meegemaakt. Voor het derde bedrijf moest ik niet van kleren
veranderen en ik zat dus gecostumeerd te wachten in mijn loge op het ogenblik dat
ik Saint Sulpice moest zingen. Er wordt geklopt en twee heren treden binnen. De
ene zegt: ‘Madame Bovy, vous permettez, je suis le secrétaire d'ambassade et voici
monsieur le ministre Wauters.’ De minister begroet mij en zegt: ‘We gaan Vlaams
klappen, he. Dat is toch wat: dat Gents kind in het grootste theater van de wereld.
Zing nu hier eens iets in 't Vlaams!’ Ik antwoord: ‘Ik zou het graag doen maar ik ken
geen Vlaamse liederen. Ik ken ten hoogste een paar straatliedjes, die ik in Gent heb
geleerd toen ik met mijn ouders naar het café-chantant ging, en die zijn nu niet direct
wat ge noemt gedistingeerd.’ De ambassadeur zegt: ‘Toe, laat maar eens horen.’ En
ik heb daar dan in Rio de Janeiro in mijn loge gezongen:
‘Zie met wie dat ik ga trouwen,
Dat wetekik nog nie.
Ik zou ze allemaal willen houen
Maar van de wet mag ik nie!’

Plezier dat we daarmee gehad hebben!
En dan komt Barcelona aan de beurt.
Daar ben ik samen met André Burdino en Miguel Fleta naar toe gegaan. Met Burdino
heb ik er weer Manon gezongen en samen met hem en de beroemde bariton Apollo
Granforte heb ik daar 't eerst La Traviata in het Italiaans gezongen. Dat was een hele
gebeurtenis, want op de eerste rij zaten twee grote zangeressen van die tijd die in de
interpretatie van Violetta geschitterd hadden: Gilda dalla Rizza en Maria Koussnezoff.
Ik voelde mij nerveus en dat had zijn weerslag op mijn zingen: het begin van de grote
aria klonk onzeker en ik hoor ergens fluiten. Ik reageer impulsief en span me in om
verder te zingen: ik heb zelden meer succes gehad. Achteraf heeft men verteld dat
er helemaal niet gefloten was.
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U hebt in Barcelona met Miguel Fleta gezongen. Dat lijkt een minder bekende naam.
Hij was nochtans een prachtig zanger, een van de mooiste tenorstemmen van Spanje,
die ook in de Scala sensationele successen heeft gekend. Ik heb met hem in Barcelona
in Rigoletto gezongen. Hij heeft maar een korte carrière gehad omdat zijn stem
verzwakte. Zijn stembanden hebben het niet volgehouden.
Rio - Barcelona. Waar gaat het dan naar toe?
Ik had veel en hard gewerkt en zocht wat te rusten. In Parijs ontmoet ik de directeur
van de opera van Monte Carlo en die zegt me: kom een seizoen bij ons doen. Ik was
erg blij met dat voorstel en heb daar dan toch nog hard gewerkt: dertien optredens
in acht verschillende werken.
Maar daar is nog wat anders gebeurd. Ik zat op een dag op het terras van het Hôtel
de Paris en had hoofdpijn. Ik vraag aan de ober mij een aspirientje te halen maar hij
zegt dat hij er geen heeft. Een man die aan het tafeltje naast mij zit, staat op en zegt:
‘Mag ik een aspirientje voor u halen?’ Hij heeft dat gedaan en ik ben met hem
getrouwd! Zo ziet ge maar hoe het lot met ons te werk gaat.
Mijn man, Norberto Fischer, was een edelman aan het hof van Italië. Hij was de
erfgenaam van prinses Laetitia Napoléon, die zelf de erfgename was van keizerin
Eugénie, vrouw van Napoleon III. Keizerin Eugénie had een prachtig paleis met 60
kamers laten bouwen in Cap Martin, waaraan ze de naam Cyrnos had gegeven, wat
de Griekse naam is van Corsica. Dat paleis was twee jaar gesloten geweest en net
twee weken voor ik mijn man ontmoette, was hij het gaan bewonen. Toen hij mij
zag, had hij gedacht: die moet mijn vrouw worden.
We zijn dan op dat domein gaan wonen en het is 30 jaar lang het trefpunt geweest
van velen die in de kunst of de wereld naam hadden. Daar is ook in 1931 mijn zoon
Umberto geboren. Toen
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mijn man in 1950 stierf, hebben mijn zoon en ik het paleis in eigendom gekregen en
we hebben het nog enkele jaren behouden. Dat was op het laatst echter niet meer te
doen en dan hebben we het verkocht. Churchill is nog kandidaat-koper geweest maar
zelfs voor hem was het te groot.
En wat gebeurde er met de carrière?
Die heb ik officieel opgegeven, maar in de praktijk bleef ik zingen en studeren, en
regelmatig verbleef bij ons op het kasteel Cimara, de grote repetitor van de Scala
met wie ik hard heb gewerkt, zo hard zelfs dat mijn man zei: waarom doet ge dat
toch, ge hebt alles. Maar ik wist wat ik wou: ik wou de grootste coloratuursopraan
worden van de wereld.
In welk jaar zijn we nu eigenlijk?
Ik ben getrouwed in 1928 en heb drie jaar niet gezongen. Wel heb ik een uitzondering
gemaakt voor Gent, waar ik geregeld optrad op feesten met een liefdadig doel.
Ook in het Kursaal van Oostende ben ik een paar keer opgetreden en daar is ook
een gedenkwaardig feit bij. Ik ben namelijk de eerste die in het Kursaal een Vlaams
lied heeft gezongen. Dat was in 1929, toen Oostende op het toppunt was van zijn
glanstijd, toen er formidabele muziekseizoenen plaatshadden en de grootste zangers
er optraden.
De twee illustere namen van 14 en 15 augustus waren de Russische bas Chalipin
en Vina Bovy. Ik zou in zes talen zingen, waarbij zelfs het Napolitaans was, en
waarom weet ik niet precies, maar ik besloot ook een lied in het Vlaams te zingen.
Ik zeg dat aan de artistiek directeur van het Kursaal en vraag hem mij een lied te
bezorgen. Hij vindt mijn voorstel wat eigenaardig maar hij beschikt over geen enkele
partituur van een Vlaams lied. Ik antwoord: geen nood, ik zorg er zelf voor. Ik ga
naar een muziekwinkel en vraag wat ze aan Vlaamse muziek hebben,
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want dat ik een Vlaams lied wil zingen. De vrouw in de winkel kijkt mij aan alsof
ze het in Keulen hoort donderen. Ze zegt: dat gaat u, Vina Bovy, toch niet doen. U
weet niet wat er kan gebeuren. Prinses Clementine, de dochter van Leopold II, is op
het concert samen met haar man, - en dat was de broer van prinses Laetitia Napoléon.
Het is verboden in het Vlaams te zingen. Nu begon ik lastig te worden: ik vond het
toch wat te straf dat ik in mijn eigen taal niet zou mogen zingen. Ik zeg: geeft u nu
maar wat u hebt. Ze geeft me Ik ken een lied, muziek van Willem de Mol, tekst van
Gentil Antheunis, schoonzoon van Conscience. Ik neem de partituur, ga naar de
repetitie en vraag dat ze me dat lied eens willen spelen. Het valt mee en ik ga naar
de artistiek directeur en zeg: ik zing vanavond ook in 't Vlaams. Hij zegt: ik zou u
wel kunnen kussen omdat ge dat wilt doen, maar ik heb zo een klein hart. Doe het
alstublieft niet, want als ge het doet, maakt ge mijn concert kapot. Maar ik sta met
mijn hart aan uw kant! Ik geef niet toe en tenslotte komen we tot een compromis:
dat Vlaamse lied zal het laatste nummer zijn, dan is het concert gedaan en kan er
niets meer verkeerd lopen.
De dirigent was toen François Rasse, de directeur van het Conservatorium van
Luik, een man die fel tegen het Vlaams was. Nu woonde ik in die tijd in de Midi en
droeg geen kousen omdat mijn benen door de zon bruin waren. In dat Kursaal moesten
de artiesten van de trap afkomen en dan was dat goed te zien. Ik ben dus I Puritani
aan het repeteren, een erg moeilijk stuk, en kom de trap af. Daar kijkt Rasse me met
al zijn pretentie aan en laat duidelijk merken dat hij het afkeurt dat ik geen kousen
draag. Ik voelde me erg boos worden maar dacht: die krijg ik nog wel.
De avond is daar en ik zing mijn eerste nummer: groot succes. Op dat ogenblik
zeg ik tot Rasse: maître, Ik ken een lied. Dat was een tableau. De artistiek directeur
ging lopen en Rasse wist niet wat doen, maar hij kon zo in het publiek niet anders
dan toegeven. In der haast moesten de muzikanten heel het klassement van hun
partituren veranderen maar ik haalde het. En dan is juist het omgekeerde gebeurd
van wat iedereen verwachtte. Het publiek
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is eerst wat onwennig maar als het lied uit is, is het een triomf: heel de zaal veert
recht en er breekt een stormachtig applaus los. De muzikanten schreiden van
ontroering. Het was iets als een revolutie. Om de een of andere reden stond mijn foto
niet op de affiche en een Vlaming ging uit protest de artistiek directeur met een stok
bedreigen: waarom zij niet? 's Anderendaags stond er een foto in de Gazette van
Oostende met de ondertitel: Zij heeft het gedurfd. Ik geloof inderdaad dat niemand
het toen gedurfd zou hebben, doch ik ben een Gentse en ik heb dat nooit verloochend.
Toen is dat lied ook ineens populair geworden.
Zou u, in mineur wellicht, de eerste strofe van dat lied even willen neuriën? Ik help
u aan de tekst.
‘Ik ken een lied, dat 't hart bekoort,
Ik ken een lied vol melodij,
Ik heb het reeds als kind gehoord,
Die tijd is lang voorbij...
Mijn moeder zong het bij de wieg
Van haren eersten zoon;
Het klonk zo lief in haren mond.
Zo heimlik zacht en schoon.
O moederzorg! O moederlied!
Mijn hart vergeet u niet.’

Op de tweede verdieping van dit huis betrekt Vina Bovy een zeer ruime leefkamer,
waar ze veel herinneringen heeft samengebracht.
Opvallend is de reeks foto's van koningen: Gustav van Zweden, Victor-Emmanuel
van Italië, koning Umberto, koningin Maria-José met haar eerste dochter Pia, prins
Louis Napoléon.
Verder zijn er dan natuurlijk de herinneringen aan de vele rollen: dit getekend
portret stelt de gastvrouw voor in de
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rol van La Traviata, dit andere in de rol van L'Aiglon.
Zo zag Vina Bovy eruit als Assepoester toen ze in dat stuk van Massenet in de
Munt optrad. Deze foto herinnert aan La Bohème van Puccini, deze andere aan de
tweede akte van Manon en deze andere nog aan hetzelfde stuk.
Dit bronzen borstbeeld van de gastvrouw werd gemaakt door Jan Antheunis.
Hier zien we ze op haar domein in Frankrijk.
Verder zijn er de familiale herinneringen in foto: haar moeder, haar man als officier
in het Italiaanse leger, moeder en zoon, de twee kleinkinderen.
Zo zag Vina Bovy eruit in 1929, en dit is een foto uit 1935.
Rondom deze foto zijn de programma's samengebracht van het Metropolitan
Orchestra in New York.
Dit is Toscanini, eveneens omlijst met programma's van opvoeringen.
*
In 1932 maakt u dan een come-back, treedt u opnieuw op.
Jawel, in Parijs. Ik werk daar mee aan een galavoorstelling in het Théâtre des Champs
Elysées, georganiseerd door de Italiaanse ambassade. Ik zing er de aria's I Puritani
en Lucia en samen met Lauri-Volpi de duo's uit Rigoletto en Lucia. Dat was een
sensatie, want niemand wist dat ik drie jaar lang zeer hard had gewerkt. Lauri-Volpi
was trouwens boos en hij zou nooit aanvaard hebben met mij op te treden als hij
geweten had hoe ik aan mijn vervolmaking had gewerkt. Lauri-Volpi was toen als
tenor verbonden aan de Metropolitan te New York en had grote triomfen gevierd in
vrijwel alle grote operacentra in Europa en Amerika.
En dan volgt weer een zeer drukke tijd.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

221
Na dit optreden werd ik door een belangrijk impresario, die me had horen zingen,
gecontracteerd om gedurende twee jaar de vertoningen te verzorgen in de Opéra
Comique in Parijs. Ik heb daar dan ook gezongen al wat moeilijk was in de coloratuur.
Ik heb daar in 1934 gezongen in een voorstelling die gegeven werd om de vrijftigste
verjaardag te vieren van Manon. Ook dat is een grote gebeurtenis geweest. De ingang
van de artiesten komt uit op de grote boulevard. Na een matinee stond er zo een grote
massa mij aan deze uitgang op te wachten dat het verkeer er door werd stilgelegd.
Een leuke anekdote is nog deze. Ik heb daar in Parijs ook in de Lucia van Donizetti
gezongen, drie keer wel, in 1936. Nu is er in deze opera een passage waarop ze in
Gent een populair liedje hebben gemaakt, dat vooral in de kermistijd veel wordt
gezongen. Telkens als het orkest aan die passage kwam, begon ik spontaan mee te
neuriën: ‘Wie gaat er mee naar de Verapa, daar moeten wij niet werken; eten en
drinken op ons gemak en slapen gelijk een verken.’ Mijn collega's verstonden daar
natuurlijk geen woord van en vaak vroegen ze mij wat ik daar stond te zingen. Ik
heb nooit een duidelijk antwoord gegeven maar telkens het woord ‘verken’ maar
herhaald!
Maar u zong toch niet alleen in Parijs.
Nee, ook in andere Franse steden als Marseille, Bordeaux, Nice, Monte Carlo, Vichy,
Lyon en Toulouse. Verder ook in Genève. En dan ook in eigen land.
In Toulouse heb ik nog wat meegemaakt. Er was daar een zeer eigenaardig
operapubliek dat elke gelegenheid te baat nam om herrie te schoppen. Nu was daar
een ‘Supergala Vina Bovy’ aangekondigd met een reeks artiesten die de prijzen van
de plaatsen wat hadden opgedreven. Dat had het publiek wat geïrriteerd maar toch
is er een bomvolle zaal voor De barbier van Sevilla, waaraan Dorlini, Raoul Lanzone,
Louis Musy, Claude Gol en André Cluytens meewerken. Als Dorlini op het toneel
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verschijnt, wordt hij op gefluit ontvangen en Lanzone wordt op dezelfde manier
verwelkomd. Ook wanneer ik als Rosina even op het balkon verschijn, reageert het
publiek negatief.
Na het eerste tafereel van het eerste bedrijf is de directeur wanhopig en
verontschuldigt zich bij mij om het schandalig gedrag van het publiek. Ik zeg hem:
maak u geen zorgen. Als ze mij even lomp behandelen, dan gaat u iets zien dat u in
uw leven nog niet gezien hebt. - De directeur begrijpt er niet veel van maar smeekt
mij al het mogelijke te doen om de voorstelling te redden.
Als het orkest weer begint te spelen, maakt het publiek zo een hels lawaai dat de
muziek niet meer te horen is. Een man in de zaal begint dan een toespraak uit te
schreeuwen. Hij zegt: ‘Hebt u al ooit zo een slechte tenor en bariton horen zingen?
En voor dat soort amateurs durft de directeur zulke hoge prijzen vragen voor de
plaatsen. Ik daarentegen ben een zanger met talent, doch mij wil de directeur niet
engageren omdat ik maar een man ben van Toulouse. En ik heb zes kleine kinderen
voor wie ik nauwelijks de kost kan verdienen.’ Het publiek juicht de spreker
stormachtig toe. En dan moest ik optreden! Ik liet me echter niet afschrikken en pakte
mijn rol zo sterk aan, dat na enkele ogenblikken de zaal helmaal stil was en daarna
als gek applaudisseerde. Zelfs de contestant van daareven klapte mee!
Operazangeres is duidelijk een beroep met afwisseling. Het is wel een beetje moeilijk
u op uw reizen te volgen, maar volgens mijn informatie gaat u nu naar Rome.
Dat klopt. Ik had op mijn reis naar Amerika al Tullio Serafin leren kennen. Op zekere
dag ben ik met Griekse vrienden in Venetië en woon daar op het grote plein een
concert bij waar ik Tullio Serafin opnieuw ontmoet. Hij vertelt mij dat het Teatro
Reale dell'Opera van Rome compleet werd gemoderniseerd en dat Mussolini er het
eerste theater van Italië wilde van maken. Het zat hem dwars dat de Scala in Milaan
dat was. Hij vraagt me
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dan of ik Philine uit Mignon in dat theater zou willen zingen. Ik voelde niet veel voor
die rol en zei hem dat ik het liefst in De barbier van Sevilla zou zingen. ‘Hebt ge de
rol van Rosina al in het Italiaans gezongen?’ was zijn reactie. ‘Ge moet daar goed
Italiaans voor kennen.’ Ik moest toegeven dat ik dat nog niet had gedaan, maar voegde
eraan toe: ‘Geef me 48 uren en ik zing u de rol in het Italiaans’. Dat was geen
kleinigheid want het is een vrij moeilijke rol.
Hij gaat op mijn voorstel in. Wij reizen dezelfde dag door naar Rome; in het hotel
laat ik mij een grote thermoskan koffie klaarmaken en studeer de hele nacht door.
De volgende dag geef ik een auditie in de opera: ik zing de bijzonderste fragmenten
uit mijn rol en als ik klaar ben, gaat Serafin praten met een man die achteraan in de
zaal had zitten luisteren. Ik heb toen pas vernomen dat het Mussolini was. Hij en
Serafin hebben toen beslist dat ik de rol van Rosina zou zingen bij de opening van
de opera, een rol die tot dan toe altijd was vertolkt door Toti dal Monte. Het is daar
echt fantastisch meegevallen. Tijdens een van de opvoeringen werd ik 20 maal
teruggeroepen en wegens deze bijval moest een vijfde vertoning worden ingelegd.
In die tijd hebt u kennisgemaakt met Benjamino Gigli.
Dat is na Rome gebeurd en wel op de boot die ons andermaal naar Buenos Aires
bracht, waar ik met Gigli moest optreden in de Colon. Gigli was altijd vergezeld van
zijn impresario en van zijn schoonbroer die zijn secretaris was. Ik heb met hem
gezongen in Manon en ook in La Sonnambula, waarmee werd herdacht dat Bellini
honderd jaar voordien was gestorven. De rol van de nachtwandelaarster is echt een
bravourestuk voor een coloratuursopraan die over lyrische uitdrukkingsmogelijkheden
beschikt.
Wat voor een man was Gigli?

Joos Florquin, Ten huize van... 18

224
Een man met een gouden hart en voor mij de grootste zanger van de wereld. Ik heb
nooit Caruso gehoord, want die is in 1921 gestorven, maar ik heb hem op platen
gehoord en daar zingt hij altijd met volle stem. Gigli zong ook met volle stem, Aïda
b.v. en in Manon, maar hij was ook formidabel in de mezza voce, in de halve stem.
Hij was een man die met het hart zong en het gebeurde vaker dat de tranen over zijn
wangen rolden als hij Una furtiva lagrima zong.
U weet dat Gigli zeer dik was en in La Sonnambula moest hij een jonge vent van
18 jaar zijn, met korte broek en met een knapenjas aan, die mij een ruikertje bloemen
aanbiedt. Hij was echt belachelijk toen hij opkwam en hij wist dat hij belachelijk
was. Telkens als hij opkwam, was er dan ook geroezemoes in de zaal en hij lachte
dan mee. Maar een seconde nadat hij begon te zingen was het zo stil in de zaal dat
ge een muis kon horen lopen.
Gigli had natuurlijk ook zijn tics. Zo liep zijn kamerknecht altijd rond met een
kan koffie met daarin wel tien klontjes suiker. Als Gigli de scène ging verlaten, deed
de kamerknecht de stop van de kan en begon de koffie al uit te schenken. Dat was
de beroemde mokka-Gigli.
Rome - Buenos Aires. En dan?
De Parijse Opera, waarin ik Gilda zong in Rigoletto. Dat was 1935. Hetzelfde jaar
maak ik ook mijn debuut in de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen met een
galavoorstelling van La Traviata.
U hebt ook al vroeg aan de televisie meegewerkt in Frankrijk.
Vóór de oorlog al. Ik heb meegedaan aan de eerste televisie-uitzendingen met
fragmenten uit Manon en De barbier van Sevilla. Dat was echt de tijd van de pioniers.
Ze hadden voor de belichting zulke sterke schijnwerpers nodig dat de make-up smolt
als
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boter in de zon. Het was zo erg dat ik verplicht was de Cours-La-Reine uit Manon
met de ogen toe te zingen.
Er bestaan eigenlijk niet zoveel grammofoonplaten van u.
Dat is juist. Toen de grammofoonplaten populair begonnen te worden, heb ik daar
zo het belang niet van ingezien. Ik voelde me in de eerste plaats theaterartieste. Ik
kreeg wel aanbiedingen om platen te maken maar ik had te veel werk om daar tijd
voor te vinden. In 1935 b.v. werd mij gevraagd in Londen enkele aria's te zingen
voor een plaat: aria's uit Die Zauberflöte en Die Entführung aus dem Serail. Ik was
niet vrij.
Maar er bestaan er toch. Mijn eerste heb ik gemaakt in 1936, Disque Gramophone,
nog op 30 cm natuurlijk. Daar is o.m. bij: DB 4997 - Caro Nome uit Rigoletto in het
Frans; DB 4998 - de waanzinscène van Lucia uit Lucia di Lammermoor in het
Italiaans; DB 5004 - ‘Ah, fors'è lui’ uit La Traviata in het Frans.
Dan bestaan er nog een paar platen uit die tijd met fragmenten uit Rigoletto en La
Traviata, in het Frans gezongen met Georges Thill (Columbia LFX 472 en Columbia
LF 149).
Maar het kostbaarste dat er bestaat, zijn twee live-opnamen die in de Metropolitan
van New York werden gemaakt in 1937: Hoffmanns Vertellingen en La Traviata.
Onder de oorlog zijn er dan nog platen gemaakt van Lentestemmen van Johan
Strauss.
En de film?
Daar heb ik ook geen geluk mee gehad. In 1937 werd ik door Hollywoord aangezocht
om op te treden in drie films waarvan de scenario's speciaal voor mij waren
geschreven. Allereerst Het leven van keizerin Eugénie. De interieurs zouden in New
York worden gefilmd en de buitenopnamen op ons landgoed in de Midi, waar de
keizerin had geleefd. Een tweede zou gaan over het leven van Jenny Lind en een
derde zou de verfilming zijn van
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Romeo en Julia. Ik heb proefopnamen gedaan in Hollywood maar er werd als
voorwaarde gesteld dat ik Engels zou leren. Ik was zo moe van al die studie dat ik
op dat ogenblik echt de moed niet kon opbrengen. Achteraf is dan de wereldoorlog
gekomen waarmee alle plannen in duigen vielen. Jeanette MacDonald heeft dan de
rol van keizerin Eugénie vertolkt en Grace Moore die van Jenny Lind.
Ik heb dan toch nog in een film gespeeld en wel in Le Capitaine Fracasse van
Abel Gance, naar het stuk van Théophile Gauthier. Mijn medespelers waren Fernand
Gravey, ook een Belg, en Anne Noris. Ik zing in die film melodieën van Honegger.
En dan komt de tijd van de Metropolitan Opera van New York.
Die heeft me inderdaad zonder auditie geëngageerd voor drie seizoenen en ik mag
wel zeggen met een zeer interessant contract.
Als ge door een opera voor het eerst wordt geëngageerd, moet ge er altijd rekening
mee houden dat ge daar iemand opvolgt. En het feit dat de grote opera's altijd de
beste zangers aantrekken, maakt een opvolging niet makkelijker. Zo heb ik in de
Colon in 1936 de successie moeten nemen van Claudia Muzio, die daar de
Violetta-vertolkster was en die door het publiek ‘la divina Claudia’ werd genoemd.
Maar een hartkwaal belette haar verder te zingen en ik heb haar vrij onverwacht
moeten vervangen. Ik dacht in 1936 eens een zomervakantie te nemen, want ik had
al drie jaar geen vakantie meer gehad. Toen werd ik naar Buenos Aires geroepen
waar ik dan de intussen overleden Claudia Muzio heb opgevolgd. Ik heb daar echt
moeten strijden om het publiek te winnen.
Hetzelfde is gebeurd in New York. Daar was de grote Violetta-vertolkster Lucrezia
Bori, die door een criticus ‘America's Opera Sweetheart’ werd genoemd. Zij had van
het toneel afscheid genomen in het begin van het seizoen 1935-36 met La Traviata
en enkele maanden later moest ik haar opvolgen met
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dezelfde zangers die Bori hadden omringd bij haar laatste optreden.
Ik was natuurlijk zenuwachtig en daarbij kwam nog dat de nacht vóór mijn debuut
vrij onrustig was. Ik wilde bij die opvoering enkele prachtige juwelen dragen die
voortkwamen uit de erfenis van keizerin Eugénie. Ik had dat voorzichtigheidshalve
voor de pers verzwegen, maar toch kreeg ik in de nacht verschillende telefoontjes
van mannen die informeerden of ik werkelijk de rol van Viletta zou spelen met de
juwelen van de keizerin. Zulke dingen zijn niet van aard om u rustig te doen slapen.
Gelukkig is het meegevallen want zelfs Olin Downes, de beroemde criticus van The
New York Times, schreef in zijn krant met de grootste lof over deze opvoering.
Als een grote prestatie van u wordt het feit beschouwd dat u de vier vrouwenrollen
van ‘Hoffmanns Vertellingen’ voor uw rekening neemt.
In Amerika was het de gewoonte deze rollen inderdaad toe te vertrouwen aan
verschillende zangeressen. Een van de redenen daarvoor was dat het moeilijk was
één zangeres te vinden die de verschillende personages aankon.
Ge herinnert u wel dat Hoffmann verliefd is op de zangeres Stella en dat de
omstandigheden hem ertoe brengen herinneringen op te halen aan die vroegere liefdes,
van wie hij de persoonlijkheid terugvindt in Stella. De eerste is de automatische pop
Olympia, de tweede is de ijskoude en berekende Giulietta, de derde de ontroerende
en tere Antonia en dan is er natuurlijk ook Stella.
Olin Downes, de criticus van The New York Times, was in de wolken over deze
prestatie en heeft toen gezegd: ‘Men ontmoet in een leven maar één keer een zangeres
die al de gaven heeft die voor deze interpretatie nodig zijn. Vina Bovy heeft alles:
ze is volmaakt. Ze is een grote comedienne, ze heeft de stem en ze kan zingen.’
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Dat is wel de reden waarom men u de Sarah Bernhardt van het lyrisch toneel heeft
genoemd. - U zingt in die tijd echter niet alleen in Amerika.
Nee, dat was elk jaar een hele omzwerving. In de Metropolitan begon het seizoen in
december. Als dat ten einde was, trad ik op in Gent of Oostende. Dan verbleef ik een
tijd op ons landgoed in Cap Martin en in mei nam ik in Napels de boot voor Buenos
Aires. Ik heb dat zo vier jaar gedaan.
In de Colon hebt u ook vaker gezongen met Bruno Landi.
Jawel, en hij was ook een zeer goed zanger. Ik heb met hem veel succes gehad in La
Traviata en Rigoletto. Maar hij had een groot gebrek: hij kon geen minuut op dezelfde
plaats blijven staan. Nu kon ik mij altijd zeer goed aan de bewegingen van mijn
medespelers aanpassen, maar er zijn ergens toch grenzen. In de scène van Saint
Sulpice veranderde hij zo vaak en zo vlug van plaats dat ik niet kon volgen; ik dreigde
me belachelijk te maken. Als ik naar de plaatstee ging waar hij stond, was hij alweer
weg zodat ik telkens een vals elan had. Dat werkte zo op mijn zenuwen dat ik op
zeker ogenblik de tenor bij de kraag nam, hem optilde, hem tot vooraan het toneel
droeg en hem daar neerplofte. Ge hadt die reactie in de zaal moeten zien: het publiek,
dat natuurlijk gezien had wat er gebeurde, juichte mij geestdriftig toe. Bij het einde
van de vertoning heeft Bruno Landi geweigerd te komen groeten!
We kunnen natuurlijk niet alle steden opnoemen waar u bent opgetreden, want er is
nog San Francisco, Hollywood, Chicago, Philadelphia, maar uw optreden in Carnegie
Hall is toch wel een gebeurtenis geweest.
Dat is inderdaad een gebeurtenis geweest. In 1938 ontmoet ik na tien jaar opnieuw
Toscanini, de grootste dirigent van het ogen-
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blik. Toscanini had het voor mij en was erg blij dat ik een carrière had opgebouwd
zoals hij het had voorspeld.
De volgende dag telefoneert hij mij en vraagt: ‘Kent u de sopraanpartij van de
Negende Symfonie van Beethoven?’ Ik had de partituur nooit ingezien maar ik wou
de kans om onder zijn leiding te zingen voor geen geld van de wereld missen en zei
ja. ‘Uitstekend, dan wordt dat iets want u zult goed omringd zijn: Kerstin Thorborg
is de alt, Ezio Pinza de bas en Jan Peerce de tenor. Er is morgen repetitie want daar
komt een koor van wel duizend stemmen bij te pas, maar voor u is de repetitie niet
nodig.’ Ik heb kunst- en vliegwerk moeten uithalen om toch op die repetities aanwezig
te kunnen zijn.
Als gevolg van dat concert bood Toscanini me een concertreis aan in Amerika
voor het volgend seizoen.
Wat voor een man was Toscanini eigenlijk?
Wel, hij was woordkarig, sec. Veel artiesten hadden de ‘trac’ als ze voor hem op de
scène kwamen. Hij kon erg droog zeggen: dat is fout; ga verder. Bij een tweede
vergissing klonk net dezelfde zin. En bij de derde fout sloeg hij zijn partituur dicht
en ging weg.
Het is nu een mode, vooral in Italië, Toscanini te imiteren en te dirigeren zonder
partituur. Maar als Toscanini alles van buiten leerde, dan deed hij dat niet voor zijn
plezier maar omdat hij bijna blind was. Op een auditie b.v. betastte hij mijn gezicht
om te voelen hoe ik eruit zag. Vóór een grote uitvoering sloot hij zich op in een
kamer en men mocht hem maar storen om eten te brengen. Daar zat hij dan te studeren
tot hij de partituur van buiten kende. Maar het is dom dat te willen nadoen.
Reizen is nu een eenvoudige zaak geworden maar in de jaren twintig was dat nog
wel een onderneming.
Het ging niet zo vlug want het was altijd trein en boot. Naar
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Amerika was het vier en een halve dag, de ene keer met een van de grote Italiaanse
boten, de andere keer met de Normandie. Ik had dan wel altijd het mooiste
appartement: helemaal goud en wit. Voor de maaltijden was ik altijd de gast van de
kapitein in zijn eigen eetkamer: daar kwam altijd kaviaar en champagne bij te pas!
Ik apprecieer een goed glas wijn en gelukkig had de kapitein dezelfde smaak als ik,
ook voor de champagne trouwens. In die tijd was Amerika droog en dat was wel een
beproeving. De kapitein wist dat en als hij in New York aankwam, liet hij met de
stoomfluit een speciaal signaal horen, wat betekende: kom eens eten!
In welke stukken bent u het liefst opgetreden?
La Traviata en Manon. De laatste rol heb ik wel 200 keer gespeeld, alleen in de
Opéra Comique al 60 keer.
Ik dacht dat Puccini uw lievelingscomponist was.
Dat is hij ook, en van in mijn jeugd. Zijn foto stond al op de piano thuis. In de zomer
van 1920 heb ik mijn spaarcenten gebruikt om naar Milaan te gaan met de hoop er
Puccini te ontmoeten. Ik heb echter geen geluk gehad. Puccini werd in 1924
geopereerd aan keelkanker in Brussel en is er gestorven op 29 november. Voor de
volgende avond werd er in de Munt een opvoering van La Bohème op het programma
gezet. Op het souffleurshokje lag een grote krans van Parma-viooltjes als laatste
hulde aan de grote componist. Ik heb toen Mimi gespeeld in La Bohème. Enkele
dagen later hebben we met enkele zangers van de Munt het Requiem gezongen in de
Sint-Goedelekerk. Ik was er ook bij toen hij voorlopig werd bijgezet in de grafkelder
van de familie in Milaan. En toen hij later definitief werd begraven in de tuin van
zijn villa in de nabijheid van Viareggio, was ik ook bij de enkele aanwezigen. Hij
was echt mijn idool.
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Hoeveel rollen u hebt vertolkt, weet u wel niet.
Ik heb ze nooit opgeteld maar het zijn er zeker meer dan honderd.
Ik lees over u: ‘Ze beschikte over een uitgebreide tessituur, een grote techniek en
was een van de grootste coloratuursoprano's van haar tijd.’ Zijn die technische
gegevens voor een leek te verduidelijken?
Tessituur is de uitgebreidheid van de stem van laag tot hoog: ik bezat de tessituur d
contra fa, wat uitzonderlijk is, zelfs voor een lyrische sopraan. Daarbij had ik een
goed medium.
De coloratuur is een virtuoze passage, voornamelijk voor hogere zangstemmen,
dus een passage die snel is en kunstig versierd en veelal hoog ligt.
Tussen 1940 en 1947 ben ik het spoor bijster. Wat doet u?
Voor vele zangers is de Tweede Wereldoorlog een zware slag voor hun evolutie,
omdat ge als het ware opgesloten raakt. Dat is niet zo erg voor iemand die begint
maar wel voor iemand die aan het hoogtepunt van zijn carrière is gekomen.
Tijdens de oorlogsjaren heb ik praktisch al de rollen van mijn repertoire gezongen
in de Opéra Comique in Parijs. Ik heb er zowat veertig voorstellingen gegeven. Als
ik er die van vóór de oorlog bijreken, dan denk ik dat ik daar wel 200 keer ben
opgetreden.
Verder heb ik ook nog gespeeld en gezongen in Bordeaux, Toulouse, Rennes,
Vichy. Ook in de Parijse opera.
Toen heb ik nog iets beleefd. In die tijd zat er natuurlijk niets anders op dan met
de trein te reizen, wat meestal niet erg comfortabel was en ook niet zo veilig. Nu
moest ik op een avond optreden in Rigoletto en wel in een schouwburg die in de
nabijheid lag van een vrij belangrijk station. Als we bijna zijn aange-
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komen, blijft de trein plotseling staan: we horen in de verte het gedonder van een
bombardement en natuurlijk gaan alle lichten uit. A l'impossible nul n'est tenu. Ik
kan niet anders dan wachten met de hoop dat het niet te lang zal duren. En als het te
lang duurt, zullen ze de vertoning moeten afgelasten, want zonder Gilda kunnen ze
het stuk niet opvoeren. Ineens hoor ik in de duisternis mijn naam schreeuwen: Vina
Bovy! Vina Bovy! Ik schrik ervan op en vraag me af wat er aan de gang is, want wie
kan nu weten dat ik in die trein zit. Toen bleek het dat de brandweer naar mij zocht.
De directeur van de opera had er niets beters op gevonden dan de brandweer ter hulp
te roepen om mij toch nog in de schouwburg te krijgen!
In die oorlogsjaren bent u ook nog met een nieuw genre begonnen: u geeft
liederavonden.
En ik zing geen aria's ontleend aan mijn operarollen, wel liederen die ik voor deze
gelegenheid speciaal heb ingestudeerd. Een liederavond zingen is namelijk heel wat
anders dan een opera opvoeren. Als ge in een opera optreedt, wordt ge gesteund door
uw acteertalent. Dat valt op een liederavond weg. Opera is lyrisch toneel, een lied
zingen is zuivere muziek.
Komt dan de naoorlogse tijd.
Dan heb ik voor 't eerst weer in Gent gezongen en wel in Manon, op 9 november
1945. Tijdens de twee seizoenen die volgen, speel ik tien verschillende rollen tijdens
zevenentwintig vertoningen. Verder treed ik ook op in Monte Carlo, Oostende,
Brugge, Antwerpen en vanaf 1946 geregel l weer in Parijs. In 1947 creëer ik nog een
nieuwe rol, die van de koningin in Le Coq d'Or van Rimsky-Korsakov. In de Arena
van Cynthes in Cognac zing ik in Thaïs voor meer dan 20.000 toeschouwers.
In Gent heb ik ook nog iets moois beleefd. Ik had daar Louise gezongen van
Gustave Charpentier voor een liefdadig doel.
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Omdat ik dat vaker had gedaan, kreeg ik een decoratie, die graaf Lippens mij op het
toneel opspelde. Daarna inviteert hij mij samen met mijn man op een souper en daar
zegt hij mij: ‘Die achtergrond in Louise is toch magnifiek met al die kreten van
Parijs.’ Ik antwoord: ‘Maar wij hebben dat hier toch ook bij ons, onze eigen
straatgeluiden.’ Hij antwoordt: ‘Dat bestaat niet.’ Ik repliceer: ‘Luister maar eens.
Ik zal het u laten horen want dat zijn dingen die gij niet kunt kennen omdat ge Frans
spreekt.’
Toen ik klein was, zat ik in de winter als het vroor vaak met grootvader bij de
kachel. En dan hoorden we buiten het geluid van klompen - van ‘kloefen’ zeiden wij
- en die waren van een Hollander die een juk droeg waaraan rechts en links een
tonnetje sprot hing en die riep dan: ‘Sprot! Lekkere sprot!’ Die riep dat op een eigen,
niet te miskennen typische manier.
Ze kwamen ook geregeld met mosselen rond en ook die mosselman had zijn eigen
kreten.
's Zondags zat ik vaak buiten aan de deur, want dat was in die tijd de zee van de
arme mensen. En dan kwam er een leurder met garnaal, krabben en caracoles. En
ook die kondigde zich op een persoonlijke manier aan. Grootmoeder zei dan: ik ga
u drie krabben kopen. Dat was het goedkoopste dat die man had. Maar hij had op
zijn kar ook een bassin met garnalen, doch die waren natuurlijk duurder. Ik had die
echter toch zo graag eens geproefd en ik zei het tegen grootmoeder. En wat denkt
ge dat ze zei? Dat het te duur was? Daarvoor had ze haar eigen trots. Dat moet ge
niet nemen, zei ze, hij pist op zijn garnalen opdat ze vers zouden blijven.
In 1947 wordt u dan directrice van de Gentse opera en u hebt daar het artistieke
peil sterk opgetrokken. U neemt die beslissing als u nog volop als actrice en zangeres
optreedt.
Het is eigenlijk niet het mooiste hoofdstuk van mijn levensgeschiedenis. Op
aandringen van velen heb ik inderdaad mijn
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kandidatuur voor die post gesteld. Ik heb het al vaker gezegd: ik heb het voor Gent
en ik heb dat mijn hele leven door laten blijken.
Als openingsvoorstelling gaf ik De bruid van de zee van Jan Blockx. Zelf speelde
ik de rol van Kerlien. Daar ik vrij laat werd aangesteld als directrice, had ik ook niet
de tijd een volledige operagroep samen te stellen en dus moest ik een beroep doen
op gastartiesten.
Ik zet dan ook stukken op het programma waarin in het Italiaans wordt gezongen,
waarvoor ik baritons en tenoren uit het buitenland laat komen en waarin ik zelf zing:
Rigoletto, De barbier van Sevilla, La Bohème, La Traviata. Ik vul de troep ook
geregeld aan met goede Belgische elementen en heel wat jonge krachten van toen
zijn nu groot geworden. Ik kan al de voorstellingen niet opnoemen die er geweest
zijn, maar ik kan wel zeggen dat ik hard heb gewerkt. Siegfried was erbij en Othello
en De toverfluit en Lohengrin, en noem maar verder op.
Natuurlijk was er kritiek: ik meende tussenbeide te mogen komen ook als het over
belichting, regie en costumering ging, omdat ik meende enige ervaring te hebben,
maar dat viel niet in goede aarde.
Dat was echter het ergste niet. Toen ik het contract tekende, was er nog geen sprake
van sociale voorzorg. Dat is pas later gekomen. Met als gevolg dat er nooit geld was
om te betalen. De staat kwam altijd te laat met zijn subsidies en de stad en de provincie
wilden slechts betalen als de staat de toelage had gegeven. Dat geld kwam altijd twee
maanden te laat en de artiesten gingen dan in staking omdat ze niet betaald werden.
Ik engageerde buitenlandse kunstenaars en kon die uit eigen zak betalen in afwachting
dat het geld zou binnenkomen. Er is ook kritiek geweest op het feit dat ik een
honorarium kreeg als ik zelf zong. Men had liever gezien dat ik ook dat gratis had
gedaan. Ik kan in elk geval altijd de bewijzen voorleggen van wat ik heb betaald en
van wat ik heb gekregen, en dat is niet in mijn voordeel. Ik heb er geld in gestoken.
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Nu is dat allemaal veranderd en betaalt de stad ook vóór dat de staat de toelage geeft.
Dat gaat nu om een som van 130 miljoen. Had ik daarover maar kunnen beschikken!
En na die acht jaar hebt u het opgegeven.
Ik moest wel, er was altijd iets, het was om zot te worden. Ze hebben me nog vijf
jaar aangeboden maar het zou zelfmoord geweest zijn daarop in te gaan.
En later werd geen beroep meer gedaan op uw ervaring en talent?
Geen mens heeft ernaar gevraagd. Nochtans ken ik hier mensen die talent hebben,
die stem hebben en van wie iets te maken is.
Zou u het doen als het u gevraagd werd?
Als ze een verwarmd lokaal met piano tot mijn beschikking stellen, wil ik er eens
over nadenken.
De opera heeft nog altijd toekomst volgens u.
Met wat ze nu geven, kan de opera bestaan. Opera kan door niets anders vervangen
worden en het is ook niet mogelijk van de opera iets anders te maken. Als de kwaliteit
er is, gaat het. Maar ge moet uw publiek kennen: het publiek hier in Gent houdt van
belcanto, dat in Antwerpen minder, daar hoort men liever Wagner.
Wie een boek schrijft of een schilderij maakt, houdt iets over. De kunst van een zanger
is verdwenen als hij gezongen heeft, ook al bestaan er platen. Vervult u dat niet met
enige weemoed?
Met veel melancholie. Ik leef nu van herinneringen. Ik luister
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naar de schone muziek van anderen, want naar mijn eigen muziek kan ik niet luisteren.
Maar daar moet ge u filosofisch bij neerleggen: aan de mooiste sprookjes komt een
einde.
Uitzending: 9 januari 1977.
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M.A.J. Hoste
Willem Tellstraat 1, 9000 Gent
Op al de documenten die ik van u gezien heb, staat M.A.J. Hoste, drie voornamen
afgekort. Zou u Nederlander zijn?
Helemaal niet en zelfs integendeel. Ik heb het niet voor de Hollanders en het spijt
me geweldig dat ze van de Vlamingen Hollanders willen maken. Ik heb heel de
Vlaamse strijd meegedaan en ik moet nu vaststellen dat wij in de doeken worden
gedaan: er wordt ons een taal opgedrongen die de onze niet is, omdat het volkse
element er totaal uit wordt geweerd. Men maakt van onze taal een kunsttaal, een
prothesetaal, waarin de ziel van het Vlaamse volk verloren gaat. De Vlaming heeft
zich opgesteld tegen het Frans maar nu haalt hij een taal binnen die wemelt van
Angelsaksische barbarismen. Als we de mensen zouden doen bewegen zoals men
de Vlaming wil doen spreken, dan waren we nog grotere sukkelaars.
Nog grotere sukkelaars! Dat betekent dat de Vlaming zich niet goed kan bewegen.
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De Vlaming is een slecht beweger, omdat hij van nature zeer teruggetrokken is en
in zichzelve gekeerd. Hij komt erg moeilijk los en als hij loskomt, wordt hij uitbundig
en dan gauw vulgair. Hij is een man die stijl mist en de stilte vreest. Hij heeft zich
altijd tegen de beweeglijkheid afgezet omdat hij daar iets Frans in zag. Het resultaat
is dat hij stijf is in heel zijn voorkomen: als hij werkt, als hij spreekt, als hij beweegt.
Wanneer dat zal veranderen weet ik niet, want het is erg moeilijk de Vlaming goeie
manieren te leren.
Eigenlijk hebt u het ook niet zo voor de Vlamingen maar uw afkeer voor de
Nederlanders is toch nog groter. Reageert u die ook af in anti-Hollandse grappen?
Ik vertel geen grappen want ik kan ze niet onthouden. Trouwens, ik maak op een
andere manier grappen: als ik met mijn leerlingen samen ben, hebben wij fantasie
genoeg om grappen uit te vinden. Dat is trouwens de eerste vereiste om te kunnen
spelen: kunnen uitvinden, kunnen improviseren.
Maar de humor speelt toch een rol in uw werk.
Jazeker, maar de humor van de mimekunstenaar is helemaal anders dan die van de
mens die de taal gebruikt, die vertelt of liedjes zingt. Iemand die spreekt, kan heel
vulgair zijn: dat is met het lichaam niet uit te beelden omdat daar enorme grenzen
worden gesteld. We kennen nu wel een periode waarin alles wordt uitgebeeld en
waar men ook de vulgaire kant uitgaat, maar ik vraag me af hoelang dat zal duren.
Men raakt veel vlugger uitgekeken op een naakte vent dan op iemand die gekleed
op het toneel staat.
Dat lijkt mij een soort programmaverklaring en daarover willen we het dan ook
hebben. Maar hiermee weten we nog niet hoe uw voornamen zijn.
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Marcel Anna Johan. Maar er is geen mens die mijn voornaam gebruikt. Ik weet ook
niet waarom. Al mijn medewerkers spreken mij aan met meneer. Ik heb eens een
schilderij uitgeloofd aan hem die mij het langst met mijn voornaam zou aanspreken.
Een meisje heeft het drie weken uitgehouden en dan heeft ze het ook opgegeven.
Maar ze heeft haar schilderij gekregen!
Ik wil het voor die prijs ook wel graag proberen! Hoste is een bekende naam in
Vlaanderen. Je hebt Hoste van ‘Het Laatste Nieuws’, je hebt de architect Huib Hoste,
de acteur Maurits Hoste.
Niet van de familie.
U bent pas terug uit Parijs. U bent daar opgetreden.
We traden op in Studio Lisbeth Sanders met een initiatieprogramma, waarin we onze
werkmethode hebben gedemonstreerd. Het tweede deel bestond uit een recital van
verschillende solisten.
Laten we nu eerst even nagaan welke wegen de Vlaming die u bent, bent gegaan om
tot de mime te komen. U bent geboren in Gent op 12 april 1912.
Ik kom uit een authentieke Gentse familie die woonde in het Heilig Kerst, de streek
achter de Leie.
Komt u uit een artistiek gezin?
Dat toch wel, moet ik zeggen. Mijn vader is op de academie geweest samen met Frits
van den Berghe en heeft heel de expressionistische bent goed gekend. Hij is evenwel
geen schilder geworden maar wel fotograaf of, zoals het op zijn visitekaartje stond:
lichttekenaar. In die tijd ging dat helemaal anders: de
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fotograaf nam een foto en tekende ze dan bij, en precies daarom moest hij academie
hebben gedaan. Nu moet ik zeggen dat als ze op school naar het beroep van vader
vroegen, en ik dan ‘lichttekenaar’ antwoordde, ik dan altijd als antwoord kreeg: zeg
maar fotograaf zoals iedereen.
Nu was vader niet zo maar een gewoon fotograaf want hij had een specialiteit: hij
was erg bekend in het milieu van de artiesten van de schouwburg en vooral van de
opera en dat waren zijn klanten. Hij bezat een daglichtatelier, dat was een grote zolder
met een dak helemaal van glas. Nu gebruikt een fotograaf een lichtmeter maar in die
tijd moest de fotograaf dat met zijn ogen meten en voor de rest steunde hij helemaal
op het gevoel.
Mijn broer, die zeven jaar jonger is, en ik hebben van kindsbeen af een handje
moeten toesteken in de zaak, vooral op dagen dat er veel volk was. Onze taak bestond
er vooral in de doeken die voor het glas hingen te verschuiven zodat het licht gelijk
bleef. Een foto nemen was toen een hele zaak: ik bezit nog altijd een statief van het
Daguerretype waaraan de mensen werden vastgebonden om niet te bewegen!
In hoever heeft dat invloed op u gehad?
Wel, dat atelier was een echte studio met fonddoeken waarop vader een bos of een
kasteel of een park had geschilderd. Die grote ruimte met die decors vormde voor
de kinderen die we waren een wereld op zichzelf, en elke vrije namiddag speelden
we daar theater met de kameraden van de straat.
En moeder?
Dat was de haute couture. Ze werd 80 en is pas verleden jaar gestorven, maar tot
kort voor haar dood volgde ze de mode op de voet. Van haar heb ik mijn interesse
voor al wat met kleren heeft te maken en zo komt het dat ik een heel grote
documentatie heb over de geschiedenis van het kostuum. De elegantie is ver-
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bonden aan de evolutie van het kostuum. De mode speelt daarbij een rol maar die is
gebonden aan de tijd, dus een tijdelijk verschijnsel in de klederdracht.
Heeft het onderwijs enige vat op u gehad?
Ik heb les gekregen in een zeer goede school, in het Laurentinstituut, dat was officieel
middelbaar onderwijs. Maar ik was een dromer en moest niet veel hebben van de
school. Als ik geen zin had om naar school te gaan, mocht ik dat zeggen en moest
ik van vader ook niet naar school. Wel moest ik normaal opstaan en om halfnegen
de deur uit zijn met mijn boekentasje en met een opdracht van vader. Ik moest naar
het Lam Gods gaan kijken in de kathedraal en als ik thuiskwam, moest ik tot het
laatste detail vertellen wat ik had gezien. Vader vulde dat dan aan met eigen onderricht
zodat het helemaal geen verloren tijd was. Ik mag zelfs zeggen dat het de rijkste tijd
was want die vorm van onderwijs bestond toen helemaal niet.
U komt eigenlijk uit de burgerij.
Dat wordt zo gezegd, ja. Die mensen liepen met een bolhoed maar hun rijkdom hield
daarmee ook op. Trouwens, al kwamen we zogezegd uit de burgerij, toch heeft een
goed deel van onze jeugd zich op straat afgespeeld, in de Sleepstraat, een volksbuurt
waar vissers en matrozen thuis waren. Verder waren daar de cité's, de beluiken, de
echte volkswijken waar de kern lag van het opkomend socialisme. Wij werden door
die mensen opgenomen en zagen er met eigen ogen de ergerlijke toestanden. Toen
ik dan op de academie was, zijn die volkswijken ook de eerste bron geweest voor
mijn schetsen.
U bent inderdaad zelf ook op de academie geweest voor schilderen beeldhouwkunst.
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En voor gravure en tekenen. Ik heb daar een grote klassieke opleiding gekregen, die
me nu nog fantastisch van pas komt. Ik heb daar nog de invloed van het
impressionisme ondergaan, ook al brak het expressionisme toen al door. De mensen
van mijn generatie hebben het met al hun klassieke bagage erg moeilijk gehad. We
zaten tussen twee grote stromingen gekneld. Het expressionisme liet zijn invloed
lang en sterk gelden, zodat wij niet tegen de stroom konden oproeien. 1940 was nog
een groter drama. We dachten: wij zijn nu de dertigers en wij komen nu aan bod
want eens 35 behoor je tot de oudere generatie. Daar is niks van gekomen, want na
de oorlog liet de Jeune Peinture Belge zich gelden en dan is de heerschappij van de
non-figuratieven gekomen.
Daarbij kwam nog dat wij tijdens de oorlog afgesloten zaten en dat wij
geconfronteerd werden met de Duitse kunst, de socialistische kunst, wat ik de
partijbouwkunst en partijschilderkunst noem: het idealiserend voorstellen van de
krachtige, mooie arbeider. Dat hadden ze hier in 1910 al gedaan, en heel goed gedaan,
maar daar kwamen de Duitsers nog maar eens mee aan net als ze het nu nog doen in
Oost-Duitsland. Wij wisten toen helemaal niet meer wat we moesten doen. Wij
hadden geen kans om grote reizen te maken. Ik was 37 toen ik mijn eerste reis naar
het buitenland maakte. Dat was in 1949. Ik ben toen naar Frankrijk en Corsica geweest
en ben daar helemaal anders van teruggekomen. Daar is het voor mij begonnen: ik
heb ingezien dat wij wegens de taal grote vijanden van Frankrijk waren, maar dat
wij daarmee andere waarden in het gedrang brachten. In Frankrijk heb ik namelijk
ontdekt wat cultuur was en dat is heel wat anders dan beschaving. Wie een badkamer
bezit en een koelkast, is nog geen cultuurmens.
Ik neem aan dat u op een bepaald moment uw brood moest verdienen. Kon de kunst
u dat bezorgen?
Voorlopig zeker niet. Mijn vader was ernstig ziek geworden met
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het gevolg dat zijn zaak tenonder ging en ik moest gaan werken. Ik heb eerst aan de
haven gewerkt en dan negen jaar fabriekswerk gedaan. Dat is de rijkste school geweest
van mijn leven, want door dat contact met de arbeiders kwam ik te weten wat ons
volk was, hoe het leefde, welke noden het had, hoe het moest strijden tegen zichtbare
en onzichtbare machten. Die negen jaar in die spinnerij in Dendermonde zijn een
grote leerschool geweest voor mij.
Was alles zo negatief?
Nee, want ik heb daar zeer schone mensen leren kennen, mensen die helemaal niet
geleerd waren maar die mekaar hielpen en die voor mekaar zorgden als het nood
deed. Ik heb daar heel wat mensen van goede wil gekend. Maar er waren de miserie
en de bazen, net de sfeer die Piet van Aken in Klinkaart beschrijft. Ik zelf las toen
zeer veel en ik trachtte die jonge mannen ook aan het lezen te krijgen en ze naar de
bibliotheek te lokken. Als we schaftten, gingen we buiten op de grond zitten met
onze rug tegen een gevel en daar aten we onze boterhammen op. Want een refter
was er niet, zomin als een gelegenheid om de handen te wassen. Als ik dan daarna
de Geschichte der Kunst bovenhaalde, viel dat natuurlijk op en dat bracht aanvankelijk
mee dat ik moeilijk in hun wereld kon binnendringen. Dat ik uit de stad kwam, zagen
ze al aan mijn kleding en dat schiep ook een afstand. Maar er kwam toenadering
omdat ik voor de één een brief kon schrijven of voor een ander onderhandelde met
de directie. Zo ben ik er toch in geslaagd enkelen naar het toneel in het patronaat te
loodsen of naar Gent te halen, waar ik met hen dan naar de schouwburg ging. Voor
sommigen was het de eerste keer dat ze er kwamen.
Maar op een bepaald moment hebt u zich toch gevestigd als schilder.
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Ik werd in 1940 opgepikt door Karel van Belle, een schilder die een goede vriend
was van vader. Als schilder had hij geen grote internationale faam maar hij was
technisch zeer rijk. Deze man heeft mij echt behandeld als zijn zoon. Ik moest hem
helpen op het atelier en zo kreeg ik ook de gelegenheid zelf te schilderen. Van Belle
had eigenlijk de bedoeling een atelier te maken en daar leerlingen te vormen. Hij is
daarin niet geslaagd, in die zin dat ieder zijn eigen weg is gegaan. Door het feit dat
ik bij hem werk had, werd ik ook niet opgeëist om naar Duitsland te gaan werken,
wat met mijn broer wel gebeurd is.
En wat zijn dan de tastbare resultaten geweest van deze leertijd?
Dat ik na een paar jaar een tentoonstelling had met eigen werk bij André Vyncke
hier in Gent, een man die mij altijd veel heeft geholpen. Die viel zeer goed mee en
vestigde mijn naam als schilder. Door die tentoonstelling heb ik professor Heymans
leren kennen, de Nobelprijswinnaar. Dat is een belangrijke ontmoeting geweest in
mijn leven, want hij haalde mij uit de wereld van de fabriek en bracht me naar de
wereld van de universiteit. Tijdens die tentoonstelling kwam hij geregeld terug om
naar een bepaald doek te kijken. Zijn herhaalde komst intrigeerde mij want ik kende
hem nog niet. Hij nam een stoel, draaide die om, leunde over de leuning en keek
maar altijd naar hetzelfde doek. Na enkele tijd heeft Vyncke mij dan op zijn verzoek
aan hem voorgesteld. Dat zo iemand belangstelling had voor mijn werk, was voor
mij een enorme stimulans die veel meer waarde had dan de lovende eendagskritiek.
Ik heb toen ook van Vyncke gehoord dat hij graag dat schilderij gekocht zou hebben,
maar dat hij toen in financiële moeilijkheden zat en het niet kon doen. In elk geval
is onze relatie uitgegroeid tot een grote vriendschap. Hij kwam soms een hele middag
op mijn atelier zitten en nam me daarna mee koffie drinken bij zijn moeder, die een
dochter van de Duitse professor Koch was. Ik heb zijn kinderen tekenles gegeven
en heb ook tekeningen voor hem moeten maken.
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En u bent blijven schilderen!
In die tijd toch. Ik kreeg naam en heb die nog, ook al schilder ik niet veel meer. Ik
heb werk in verzamelingen, ook in buitenlandse, en de staat heeft werk van mij
gekocht. Ik werd in die jaren zelfs uitgenodigd op het driejaarlijks salon zonder de
jury te passeren, wat dan toch een bewijs is dat mijn werk werd gewaardeerd.
*
Een voorbeeld van de evolutie van het schilderwerk zien we in deze portretten van
het zoontje van de gastheer: het eerste portret, portret met blokkendoos, met als
inlijsting een lege blokkendoos, het jongetje met zijn eerste petje, het jongetje twee
jaar oud en dan vier.
In een stevig ouderwets burgerhuis heeft de gastheer de eerste verdieping gehuurd.
Op de overloop staat bij een oude klok een authentiek Romaans kapiteel.
De zogenaamde televisiekamer heeft een heel eigen sfeer: op de deuren van een
kast b.v. zijn figuren van de commedia dell' arte geschilderd.
Vóór een kruisbeeld hangt een barok wierookvat en in een rijkgevulde kast staat
een bonte mengeling van kitsch en waardevolle zaken, als een bord van Picasso,
Brussels porselein en echte miniaturen.
In de la's bewaart de gastheer etsen waarbij er o.a. een is van Ensor en van Jacob
Smits.
Op de schouw hangt een stuk van een echte gondel uit Venetië en onder rechts
staat een toverlantaarn die uit 1850 dateert.
Deze Annunciatie van Karel van Beele heeft altijd gehangen in het ouderhuis van
Marcel Hoste maar ze werd uit geldgebrek verkocht. De gastheer kon ze onlangs op
een veiling terugkopen.
Dit stilleven stelt Christus aan zee voor en is werk van de
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Latemse schilder Pol van Assche. Geo Rombaut tekende dit bekende portret van de
heer des huizes.
Op een kast tegen een andere wand staan diverse bibelots en kunstwerken. Achter
een houten luik zit een triptiek verborgen van Marcel Hoste: op het linkse paneel
staat Tijl Uilenspiegel, op het centrale staat het lijdende Vlaanderen uitgebeeld en
het rechtse stelt de heropstanding van Tijl Uilenspiegel voor.
Dit Stoeltje werd getekend door Jacob Smits van wie ook deze ets is die de
Driekoningen voorstelt.
Dit bloemstuk op koper dateert uit de 17de eeuw en werd door Rachel Ruysch
gemaakt.
Deze impressionistische zee is van vader Hoste.
De werkkamer van de gastheer aan de straatkant is een oord van magisch realisme.
De meest diverse en romantische dingen staan er samen.
Als je aan de werktafel zit, zie je vlak voor je een oude stereokijkkast, maar kijk
je op, dan zie je op een boekenkast een hele collectie toverlantaarns staan of een
stokpop waar de gastheer portret voor was.
Verder staat daar een heel stel oude bijbels en een collectie gravures van de Franse
spotprenttekenaars.
Kijk je naar rechts, dan zie je in een echte Louix XIV-kast een hele verzameling
maskers en poppen en buiten aan de kast hangen volkse marionetten, een uit het
Gentse poppentheater, een andere uit Rome en een derde uit Tibet.
Twaalf jaar geleden heeft Noël Vermeulen dit schilderij gemaakt: het is de gastheer
als Harlekijn.
Een ander portret van de geschminkte gastheer werd gemaakt door Berten Coolens
en hangt in de nabijheid van een Chinese houten Boeddha.
Op het schouwblad zelf staan twee plaketten: een van Marcel Marceau en een van
Jean-Louis Barrault.
Deze kast is eigenlijk het domein van mevrouw Hoste: ze zit vol Chinees en Japans
porselein en caleidoscopen.
Boven op de kast mijmert een vruchtbaarheidsfetisj uit
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Congo, samen met een collega uit Frans-Afrika.
En dan zijn er de boeken: in de ene boekenkast zitten werken over ballet, theater,
poppenspel, schilderkunst en Parijs en deze andere bergt de best gestoffeerde
bibliotheek van het land over de mime.
*
Het wordt tijd dat we het over de mime hebben, de kunst van de mimicus. U bent in
die kunst een late roeping.
In zekere zin maar met het theater was ik al bezig toen ik nog een kind was. Ik heb
altijd gespeeld en geïmproviseerd en ik had al vroeg een miniatuurtheater en een
marionettentheater. Ik heb trouwens een naam gehad als poppenspeler in de tijd dat
ik met zelfgemaakte poppen opvoeringen bracht van Goethe's Faust, van Peer Gynt
en van De schone uren van Juffrouw Symphorosa. Ik word trouwens in vele boeken
vermeld als de Nederlandse Van Tussenbroek, Henry Gerals van Tussenbroek, de
begaafde ontwerper en maker van een rijke collectie oorspronkelijke poppen en
marionetten. Ik had vóór die tijd al hier en daar in een kring toneel gespeeld, o.m. in
het Van Crombruggegenootschap waar ik als jonge wachter op het toneel stond.
Jonge socialistische wachter!
Eerder liberaal en in elk geval veel kalmer dan de jonge socialistische wacht, al lieten
wij ons dan toch weer gelden als het om de vervlaamsing van de universiteit ging.
Maar ik wilde mijn eigen theater hebben en daarom heb ik die poppenkast gemaakt
en ben daarmee overal voorstellingen gaan geven. Ik heb zelfs opvoeringen gegeven
in het seminarie voor pedagogie van professor Verheyden. Het is voor mij een tijd
van rijke experimenten geweest.
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Maar u bent daar niet bij blijven staan.
Nee. Dan is een tweede experiment gekomen. Tot dan toe manipuleerde ik mijn
handpoppen zonder gezien te worden, maar ik ben dan uit de poppenkast getreden
en gaf voorstellingen waarbij ik zichtbaar was op het theater. Dat is het uitgangspunt
geweest om naar de pantomime over te gaan. Bij vader had ik gezien hoe hij als
fotograaf het gebaar vastlegde, het statisch ogenblik dus; als schilder had ik altijd de
drang gevoeld om de beweging vast te leggen. Het is dan begrijpelijk dat ik via de
marionet de beweging van het lichaam heb ontdekt, dat wat men l'expression
corporelle noemt.
Wanneer is dat gebeurd?
Rond 1952. Ik was al die tijd blijven schilderen. Ik schilder trouwens nu nog altijd
als ik tijd heb maar dat is niet vaak. Daarbij komt dat ik al twee keer geopereerd ben
aan de ogen, de eerste keer tien jaar geleden en een tweede keer vorig jaar. Maar
tekenen doe ik nog altijd veel, vooral als ik op reis ben, niet om te exposeren of te
verkopen maar omdat ik in de tekening de beweging kan vastleggen. Ik noem dat
mijn tekenschrift. Van als ik met de mime ben begonnen, ben ik heel anders gaan
tekenen: alles werd anders, de manier om het penseel te hanteren, om te zitten, om
het papier te gebruiken, dat alles brengt me trouwens dichter bij het Japanse genre.
Die prikkel om het op de Oosterse manier te gaan doen, heb ik gevoeld toen ik als
acteur buiten de poppenkast met de marionetten speelde.
U bent dan 40 jaar en dan bent u bij Marcel Marceau in de leer gegaan.
Ik ben dan inderdaad naar Parijs gegaan om contact op te nemen met Marcel Marceau,
die ik al van opvoeringen kende. Marceau was iemand die aanvankelijk eveneens
schilder had willen wor-
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den: hij was dan echter leerling geworden van Charles Dullin en van Etienne Decroux,
de grote pionier van de abstracte mimekunst. Sinds 1947 had hij een eigen groep
opgericht waarmee hij in heel de wereld opvoeringen ging brengen. Marceau is ruim
tien jaar jonger dan ik: hij stamt uit Elzas-Lotharingen en is ook ergens van joodse
origine, in elk geval zit er in hem wat germanisme. Ik heb daar in Frankrijk dan
geleerd hoe eenvoudig een groot kunstenaar kan zijn. Marceau was onmiddellijk
bereid mij te helpen zoals hij ook vele anderen hielp. Hij is sindsdien mijn steun
gebleven en ik heb die wel nodig, want het is in ons land niet gemakkelijk iets nieuws
te brengen. Van die tijd af, en nu nog, voer ik met hem een drukke correspondentie.
Wat heeft hij u geleerd?
Door hem ben ik wat ik nu ben. Hij gaf me de techniek, de speelstijl. Hij heeft me
echt fantastisch gesteund en nog trouwens, want hij stuurt mij geregeld documentatie
en geeft mij tips omdat hij mijn verzameling kent en weet wat het mimetheater in
Gent presteert. Hij heeft me indertijd trouwens voorstellen gedaan om bij hem te
blijven maar ik had toen een moeder, een vrouw en een kind in Gent en kon daar
niet op ingaan. Ik zou trouwens ook zonder die reden toch zijn teruggekomen, omdat
ik geloofde dat ik hier iets te doen had voor de jonge mensen en het theater, want
beweging is in het theater nog altijd het stiefkind.
Wat hebt u dan in Gent gedaan?
Ik had in Gent alleen een schildersatelier onder de
Onze-Lieve-Vrouwe-Sint-Pieterskerk, waar ik 25 jaar heb gezeten. Dat was een vrij
behoorlijke ruimte en ik wilde in dat atelier een theater bouwen, een van de eerste
kamertheaters. Ik ben gaan rondlopen om geld te vinden om het nodige hout en
doeken te kunnen kopen en dat is geslaagd. Als het theatertje klaar was, heb ik de
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eerste pogingen gedaan om voorstellingen te geven. Dat was telkens een hele
onderneming want om te kunnen schilderen, moest ik het toneel afbreken en om te
kunnen spelen, moest ik het weer opbouwen. Ik heb toen heel wat mensen op bezoek
gehad die wilden zien hoe zo een kamertheater kon functioneren.
En dat werd dan het Sabbattinitheater genoemd.
Ik had een naam nodig. Niccolo Sabbattini was in de 17de eeuw een Italiaans architect
die enkele theaters heeft gebouwd. Maar hij is bijzonder interessant omdat hij een
handleiding voor het vervaardigen van toneeldecors en toneelmachinerieën heeft
gemaakt. Bij hem vond ik de machinerie voor de praktijk van een mimetheater tot
een minimum teruggebracht. Ik heb van hem de gemakkelijkste scène overgenomen,
nl. het schavot. Dat is een kleine trede met drie trapjes. Dat volstaat, want tenslotte
zijn het niet het gebouw en het licht en de scène die theater maken maar is het de
man, de acteur, net zoals het niet de kerk is die de mis opdraagt maar de priester.
Marcel Marceau hield dat theatertje mee boven de doopvont.
Inderdaad, want de naam was er al vóór het gebouwtje er was. De doop had namelijk
plaats toen ik nog in Parijs zat en wel op de dag dat Marcel Marceau zijn eerste grote
prestatie leverde in het Théâtre Sarah Bernhardt - nu het Théâtre de la Ville de Paris.
De doop van het Sabbattinitheater had plaats in de loge van Marceau na diens grote
voorstelling.
U bent dan in Gent beginnen werken. Wie waren uw eerste supporters?
Het eerste publiek dat kwam, was geen Vlaams publiek. De eerste drie jaar waren
de bezoekers overwegend Franssprekend,
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en het zijn die mensen die mij die jaren in leven hebben gehouden. Toen is het eens
gebeurd dat enkele Vlamingen zo een voorstelling hebben bijgewoond en dan is het
ineens zeer snel gegaan. Er kwamen leerlingen om les te krijgen en gevormd te
worden. De Nationale Dienst voor de Jeugd kwam mij vragen wat te doen voor de
corporele expressie. Ik werd gevraagd om cursussen over het dramatisch spel te
geven bij de delinquentenjeugd en werkte zo voor het ministerie van Justitie. Dan is
er de Stichting-Lodewijk de Raet geweest, die al zeer vroeg belangstelling had voor
de mime- en bewegingskunst. Ik kreeg dan ook de Arcamensen omdat Dré Poppe
zag dat mime een verrijking kon zijn voor het theater. Louis de Meester is dan ook
gekomen om met mime zijn elektronisch gedicht uit te beelden. Ik heb aan die
realisatie de naam Patent 2003 gegeven, omdat het publiek iets moet hebben om zich
aan vast te houden. Het Werkcentrum in Amsterdam heeft mij gevraagd les te geven
en Theo Vesseur - de broer van Wim - heeft zelfs speciaal een kerstspel voor mij
geschreven: Wie zoekt u?
Ik dacht dat mime vooral stilte was.
Een mimedrama kan in figuurtjes worden uitgebeeld of in tekst: hij gaat nu zo, doet
nu dat. We hebben zelfs een mime- en poëzieavond gegeven waarin wij getracht
hebben het gedicht te benaderen. We hebben dat op tweeërlei manier gedaan: de
tekst werd aan het publiek gebracht door iemand die las terwijl wij de tekst
uitbeeldden, ofwel werd het gedicht eerst voorgelezen en daarna werd het uitgebeeld.
Zo is het met het kerstspel gebeurd: er was een lezer zoals in de mysteriespelen en
dan kwam de opvoering.
Hoeveel toeschouwers konden er in dat eerste theater?
Zowat 50 mensen. Het was een stemmige gewelfde ruimte.
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Ik zei ‘in dat eerste theater’ omdat u die kelder hebt moeten verlaten.
Dat is een onverkwikkelijke geschiedenis, met veel polemieken errond die niet
plezierig waren, noch voor mij, noch voor de tegenpartij. In elk geval wou de pastoor
mij eruit en dat is dan ook gebeurd. Laat mij zeggen: een onappetijtelijke politieke
knoeiboel. In elk geval stond ik op straat en moest ik heel mijn hebben en houden,
mijn schilderijen en decors opslaan in een kolenmagazijn waar ze twee jaar zijn
moeten blijven staan.
Toch was ik ondertussen niet inactief. Aangezien ik voor het cultureel convent
werkte, kreeg ik van rector Bouckaert de toelating op woensdag en zondag in een
ruimte in de faculteit kunstgeschiedenis les te geven en te oefenen. Zo kon ik verder
leven.
Inderdaad ook les te geven, want er was naast het Sabbattinitheater ook een
mime-academie gekomen.
Het is allemaal zo gegroeid want ik had de ambitie niet dat allemaal op te richten
maar de mensen vroegen het. Dat waren o.m. de oud-cursisten van de Nationale
Dienst voor de Jeugd en van de Stichting Lodewijk de Raet. Dat is echt
hartversterkend geweest, want ik had me altijd alleen gevoeld en nu kreeg ik een
kring van mensen die in de mime geloofden en dus ook de kans om iets te bereiken.
Want mime is geloof.
Vanwaar komen uw leerlingen?
Uit alle hoeken van Vlaanderen. Ik heb ook stagiairs gehad uit Amerika en Nederland.
Dat waren niet altijd theatermensen, want de rijkdom van de mime is zo groot dat
ze zich niet toespitst op de vorming van acteurs. Er zijn mensen die de gebarenkunst
gebruiken in de kinesie, anderen gebruiken ze voor de pijnloze bevalling. Er zijn
priesters die menen dat het niet bij het kamp-
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vuur van de jeugdbeweging moet gebeuren, maar vóór het altaar. Daarom hebben
wij in het rooster religieus beleven opgenomen en in sommige kerken mogen wij
bewegend bidden gaan tonen. De eerste regisseur die ons daarvoor heeft gevraagd
en gewaardeerd, is Remi van Duyn. Wij hebben veel missen onder zijn leiding
verzorgd, o.m. de zeewijding in Blankenberge een paar jaar geleden. Trouwens, er
komen veel zusters-religieuzen de lessen volgen. Dat is nu het mooie in mijn groep:
dat de contrasten wegvallen. Je krijgt een zuster en vlak daarna is het een lid van de
communistische partij die zich aanmeldt. Je denkt: jongens, zal dat gaan? Dat gaat
perfect want het wordt stil: mime is immers stilte en in die stilte voelt heel de groep
zich intens gelukkig. Als de volle inzet er bij de kandidaten niet is, dan zijn we ze
na een maand kwijt. Houden ze het een maand vol, dan blijven ze ook. Ik heb er nu
die elf jaar bij mij zijn en die, als ze geen les geven, nog alle oefeningen meedoen.
U hebt nu een nieuw theater in de Lange Steenstraat, waar ook uw mime-academie
is gevestigd. Hoe kwam u eraan?
Als de ene hand slaat, is er vaak een andere die zalft. Er is daar een gebouw dat aan
het bisdom toebehoort en waarin een school is gevestigd voor kosteloze kook- en
naailessen. De juffrouw-directrice signal eerde me dat er daar nog wat ruimte vrij
was en dat ik die mocht gebruiken. Zo kreeg ik de beschikking over twee vertrekken
die wij met hard werk bruikbaar hebben kunnen maken. Daar het aantal leerlingen
bleef groeien, kregen we er een derde kamer bij en nu pas een vierde. Elke ruimte
heeft haar eigen karakter omdat de leerling zich in zijn eigen sfeer moet kunnen
voelen.
In een ruimte is het Sabbattinitheater gevestigd, het kleinste theater van de wereld,
maar al de groten van de mimekunst hebben er op het treetje gestaan: de Russische
clown Popov, Jan Bronk, Frits Vogels en Theo Vesseur uit Nederland, de Tsjech
Ladislas Fialka, Samy Molcho uit Israël, Bronislaw Machatski
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uit Polen, Thomas Leabhart uit Amerika, Eberhard Kube uit de D.D.R., de eerste die
ik door het IJzeren Gordijn heb gekregen. Dan natuurlijk Marcel Marceau en ook
Etienne Decroux, de God de Vader van de mime, de man die de mime in Europa
weer tot een volwaardige kunst heeft gemaakt.
*
In dit oude gebouw werd nu het Sabbattinitheater ondergebracht.
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich het laatst bijgekomen vertrek, de
George Sand-zaal, een blauwe kamer met gewenste romantische sfeer.
Er staan enkele meubels om de leerlingen te dwingen hun bewegingen aan te
passen aan het milieu.
Er staat ook een miniatuurtheater omdat de leerlingen met de werking van een
theater vertrouwd gemaakt moeten worden, met de machinerie evengoed als met het
decor. Dit is een verkleind model van het theater van Kopenhagen.
Hier wordt ook aangeleerd hoe de beweging zich naar de kostuums schikt zodat
ze anders is voor de middeleeuwen als voor de rococo.
In de gang op de eerste verdieping verwelkomen twee sierlijke meisjes de gasten.
Aan de wanden hangen aanplakbiljetten van de verschillende activiteiten, o.m.
ook de programma's van dit jaar: Lisbet Sanders, Maria Villette, Mime Poëzie, Les
Turlupins, een foto uit Patent 2003, een andere van De clown en de geisha, op een
tekst van Ria Scarphout.
De tweede kamer op de eerste verdieping is een zwart-witvertrek en heet de Camera
Obscura. Het is een ruimte waar de leerlingen zich concentreren en repeteren.
Als er een opvoering is, wordt er in deze kamer altijd een expositie georganiseerd:
ze wordt aan een thema gewijd en de documentatie komt doorgaans uit het rijke
archief van de gastheer.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

255
Boven op de schouw staan de namen van alle grote specialisten die iets hebben
gedaan om de beweging vast te leggen: het gaat van Lumière tot Greta Garbo.
Het echte fotodecor is een geschenk van de Duitse televisie, voor wie de gastheer
twee films over mime heeft gemaakt. Deze rol gaat altijd mee als de groep op tournee
gaat.
Op de pratikabel voor dit decor wordt gespeeld.
In die kamer krijgen de leerlingen diverse opdrachten, b.v. een masker maken van
papier maar zonder te snijden: ze mogen alleen scheuren en vouwen.
In het Sabbattinitheater zijn de dominante kleuren wit, zwart en oranje. In dit
vertrek, waar de opvoeringen worden gegeven, is er plaats voor 80 bezoekers.
Voor het doek opgaat, wordt de zaal verduisterd maar een spot doet dit oog leven
om duidelijk te maken dat mime een visuele kunst is.
In deze kamer wordt altijd met de oefening gestart en daarna verdelen zich de
leerlingen in groepen.
Het fonddoek verandert naargelang van de omstandigheden: soms is het zwart,
soms wit, naargelang de speler contrasten wenst.
In deze zaal hangen twee foto's: een van Etienne Decroux, de paus van de
mimekunst, en een met koning Boudewijn en koningin Fabiola nadat ze op
Dommelhof een mimeles hadden bijgewoond.
Deze vierde kamer heeft diverse functies. Ze dient als kleedkamer, schminkkamer,
ontspanningskamer en bergt ook de regietafel en de discotheek.
Deze kamer wordt hier in huis ‘het slot’ genoemd, omdat een doorkijkruit contact
geeft met de wereld, in casu met de theaterruimte.
Dit doorgeefluik bestond al in het oude gebouw want alles werd hier gewoon
aangepast aan de noodwendigheden, zonder verbouwing.
Er staat hier een imitatiebed dat de mogelijkheid biedt soms wat te denken en een
thema uit te diepen.
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Elke kunstenaar die hier voorbijkomt, laat een voorwerp achter als document: dit is
een hoed van Marcel Marceau, dit is een schoen van Margot Fonteyn.
Aan een wand hangt het laatste schilderij van de gastheer, dat het circus voorstelt.
Hier ook bewaart hij 16 tekeningen die fotografisch werden bewerkt en die een
novelle moeten illustreren die op 15 exemplaren zal worden gedrukt.
*
Wat is mime?
De concentratie, de grote inzet, het geloof, je kunnen ontdoen van de gedachte dat
je een groot mimespeler bent om door spel, beweging, houding (mime is ook statisch)
lichaam en geest een te maken, want het is al lang bewezen dat mime niet alleen
spelen is. De mime heeft een onvermoede rijkdom. Als wij naar een symfonie gaan
luisteren, zien wij mannen die verschillende instrumenten bespelen onder leiding
van een dirigent, die de muziek heeft gekregen van iemand die ze gecomponeerd
had. De mimespeler is alles samen: componist, dirigent, instrument en het is niet
makkelijk dat allemaal samen te zijn.
Welke waarde heeft de mime dan an sich?
Vele mimespelers spelen nooit voor anderen. Etienne Decroux b.v. speelt alleen voor
zijn leerlingen, of soms voor drie of vier mensen, een nummer waaraan hij jaren
gewerkt heeft. Als wij aan mime doen, denken we niet aan dat wat we laten zien.
Wij spelen niet op de massa, ik mag zelfs zeggen dat Sabbattini een beetje de massa
ontvlucht.
Wij gebruiken ook zeer weinig hulpmiddelen als muziek, decor, kostumering,
zang en andere dingen die met mime niets te maken hebben.
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Wij geloven ook niet in totaal theater want als de acteur zich niet volledig inzet, kan
dat er niet zijn: de totale techniek is niet de totale inzet van de mens en dat laatste is
nodig.
In al zijn armoede is mime rijk theater, omdat de mens er met hart en ziel en
hersenen bij betrokken is. Dat is de reden waarom we zoveel belang hechten aan
mensen die bij ons worden wat ze in de buitenwereld nooit krijgen. Mime is het
tegenovergestelde van exhibitionisme.
Als ik zo over mime hoor spreken, moet ik denken aan een soort yoga. Mime is een
oude kunstvorm.
De pop is zo oud als de mensheid, ook al heeft ze in de loop van de geschiedenis
verschillende vormen en verschillende benamingen gehad. Alles begint bij de Grieken,
zegt men altijd, maar de Japanners en Chinezen waren al veel langer bezig. Eigenlijk
begint het bij het oude Romeinse keizerrijk. In Ostia, waar ik ook opzoekingen heb
gedaan, heeft men huizen van mimespelers gevonden en het is opvallend dat die
huizen niet dicht bij de theaters liggen maar bij de tempels.
Bij de Romeinen is de corporele uitdrukking tot haar recht gekomen want bij de
Grieken was er nog het woord. Ik ben niet zo een voorstander van de Grieken, ik heb
ze op de academie te goed leren kennen. Van de Egyptenaren weten we niet zoveel,
maar die hadden wellicht wel een speciale vorm van mime. Mime is eigenlijk het
grote mysterie, doch wat we wel weten, is dat alle rassen en landen mimespelers
hebben gehad. Het Oosten b.v. was zeer rijk aan mimespelers die magiërs werden
genoemd. Christus maakte dat het onzichtbare zichtbaar werd: ook een mimespeler
moet dat kunnen. Franciscus ook was een mimespeler.
De mime is een complete kunst. Ik citeer uw eigen woorden: ‘De mime is gegroeid
uit de edele kunst van de dans. De mime gaat arm in arm met het ballet, reikt de
hand naar het theater,
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vrijt met de cinematografie en knipoogt naar het circus en de acrobaat.’ Dat is heel
wat.
Toch zit het er allemaal in. Eer dat een kind spreekt, danst het van vreugde of zelfs
van pijn, en nog voor het woord er is of de taal, brengt het klanken voort. Mime is
er al bij de voorhistorische mens. Hij zat dagenlang zijn vijand te beloeren en dat
was in die tijd het dier. Hij moest dat dier doden en daarom moest hij zoeken naar
de beste manier om het dier te vangen. Hij bestudeert de beweging van dat dier,
neemt iets van die beweging over. Hij doodt het dier en sleept het weg. Als hij bij
de anderen komt, wordt hij mimespeler want hij vertelt wat er gebeurd is en
dramatiseert het verhaal. De anderen gaan met hem mee kijken en reageren met
kreten en gebaren.
Ook het masker is zo ontstaan. De mens moest het dier benaderen en daarom trekt
hij een pels aan van dezelfde soort en zet een uitgeholde schedel op zijn hoofd. Hij
was de eerste gemaskerde speler, want als hij thuiskomt, heeft hij nog die pels aan
en die schedel op en brengt verslag uit. Daarbij speelt hij twee rollen en dat is weer
mime, want de mimespeler kan standvastig een ander personage voorstellen. Dat
moet zijn kracht zijn, zijn magische kracht: de persoon waaruit hij treedt, blijft men
voelen, blijft aanwezig. Ik zou dat natuurlijk in de middeleeuwen niet hebben moeten
vertellen!
Mime is ruimtelijke kunst. Het circus is de grootste en oudste en echtste vorm van
theater. Het is de magische kring, de piste waarin mens en dier één worden en waar
de ruimte fantastisch betrokken wordt tot in het dak. Daardoor is acrobatie voor mime
van het grootste belang. Daarom krijgt de mimespeler ook acrobatiek: men leert er
op de koord lopen voor het evenwicht.
U hebt aan de mime een boek gewijd onder de titel ‘Aperitief tot de mime’. Dat is
duidelijk een inleiding.
Die mij werd gevraagd omdat er in Vlaanderen een handboek
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nodig was. Het heet Aperitief omdat ik de hoop uitspreek dat het flinke eten zal
volgen. Of we ooit aan het diner komen, weet ik niet.
Het is een weerslag van mijn manier van lesgeven waarover ik een hele
documentatie bezit, omdat de leerlingen opschrijven wat ik zeg of het op band
opnemen. Als er in de academie vreemdelingen komen, worden ze altijd getroffen
door het feit dat de ziel er is. In vele academies gelooft men niet meer in de ziel. Ik
heb het voor de schrijnwerker die weet wat voor een ziel er zit in eik en beuk. Als
je op die manier werkt, krijg je geen reeks gedrilde mensen zoals bij de soldaten
maar individuele persoonlijkheden. Alleen kan het bij sommige mensen lang duren
eer ze openbreken en bloeien. Dat bewijst dat mime een kunst is, want alle kunst is
geduld.
Uw boekje is opgedragen aan Greta Garbo. Is dat toch niet wat uit de tijd?
Fantasie is eigenlijk onze humor. Ik ben van de periode van Greta Garbo. Als jonge
mensen volgden we de films en naar Greta Garbo keken we op, niet om haar
vrouwelijke schoonheid maar om haar speeltalent, omwille van de magische kracht
van haar spel. Nu nog spreekt men van de magische kracht van deze vrouw en dat
is iets zeer belangrijks voor ons. Ik heb dan ook veel documentatie over haar.
In de eerste stomme film van het komische genre was Chaplin de hoofdfiguur en
omdat die zo belangrijk is, bezitten wij ook een grote filmotheek van Chaplin. De
film is voor ons belangrijk omdat hij de menselijke beweging vastlegt, net zoals de
fonograaf de menselijke stem heeft kunnen vastleggen. De mens heeft er altijd naar
gezocht de beweging te kunnen vastleggen. Dat is o.m. te zien op de prehistorische
muurschilderingen in de grot van Lascaux in Frankrijk, waar een dier b.v. acht poten
heeft. Die voorstelling doet ons de beweging zien en we realiseren ons hoe snel het
dier loopt. Dat is trouwens de basis van de teken-
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film. Ook dat is belangrijk voor de mime. Wij beschikken nu over de videorecorder
waarop je direct kunt zien wat je gedaan hebt. We hebben ons lang moeten tevreden
stellen met de fotografie maar dat was te weinig om de bewegingsmanieren te
controleren. Toch zijn de foto's die Muybridge in 1887 heeft gemaakt erg belangrijk,
omdat hij daarin de beweging aan de lopende band heeft vastgelegd.
Bij de opdracht aan Greta Garbo staat een roos. Rik Lanckrock die in ‘Ons Erfdeel’
over u heeft geschreven, zegt hiervan: ‘Het roossymbool dat men bij Hoste overal
terugvindt’. Wat is de betekenis?
De roos is het symbool van de mimespeler. Elke mimespeler zet een bloem achter
zijn naam, Marcel Marceau evengoed als Fialka en Popov en Samy Molcho. Wij
doen dat allemaal zonder afspraak en dat versterkt ons in de overtuiging dat het een
geloof is. Dat is net zoiets als de eerste christenen nog vóór ze het kruis tekenden.
Ook ik gebruik de vis als symbool en wendt het aan in mijn theater. Trouwens, er is
nog een andere opvallende constatering. In 1952 kende de mime overal ineens een
grote opleving, zonder dat de mimespelers het van elkaar wisten. Ook dat wijst op
een geloof.
De mime is in de 20ste eeuw eigenlijk toch gaan opleven dank zij Jacques Copeau
en le Vieux Colombier.
Dat is juist. Copeau was een theaterman, die aan zijn acteurs een vorming wilde
geven die niet was als die van de conservatoria. Hij begon met het masker om het
dan over te dragen op het corporele, en met dat doel vroeg hij de drie Fratellini-clowns
les te geven. De constructie van zijn theater stond ook dichter bij het circus en was
dus niet afgesloten als de Italiaanse kijkkast.
En bij Copeau is Etienne Decroux in de leer gegaan.
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Decroux is naar Copeau gegaan, niet om acteur te worden maar om te leren spreken.
Hij stond actief in de opkomende socialistische partij en wilde in de politiek een rol
spelen. Het omgekeerde is gebeurd: hij is een authentiek theaterman geworden en
dat is gelukkig voor de kunst.
Want hij is de grote meneer van de moderne mime.
Hij is niet de grote acteur die het zelf speelt maar het aanleert en die daarvoor een
eigen doctrine heeft. Hij is een eigenaardig man, eerder teruggetrokken, maar een
die hard werkt in een kleine studio in Boulogne, waar hij 30 à 40 leerlingen heeft
die uit alle landen van de wereld komen. Tot zijn beste leerlingen behoren Jean-Louis
Barrault en Marcel Marceau.
Decroux onderscheidt drie soorten mimes en baseert zich daarvoor op de klassieke
dans: de mime van de acteurs, de mime van de danser en de mime van de mime.
Of de mime pur. De speler die de taal gebruikt, beweegt niet, heeft niet de mime van
de danser of de mime pur-beoefenaar. De acteur hoeft niet met de handen naar een
ding te wijzen want het staat of ligt er. De mimespeler moet het anders doen en wel
met een groot gebaar: hij moet het gebaar verlengen. Bij de acteur is de beweging
gebonden aan het woord; bij de dans is de mime gebonden aan het ritme van de
muziek; bij de mime pur is de mime gebonden aan het eigen ritme van de speler.
Decroux is de grote man van de mime pur, maar als je dat bent, kun je ook de twee
eerste beter gebruiken.
De doorbraak van de mime is eigenlijk gekomen met een film.
Met de film Les enfants du paradis die Marcel Carné heeft gedraaid op tekst van J.
Prévert. In die film beeldt Jean-Louis Barrault als Baptiste het romantische leven uit
van Deburau, de
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mimespeler die de Paljas-Pierrot-figuur heeft herschapen, niet alleen fysiek maar
ook moreel. Hij maakte van Pierrot de hoofdacteur. Hij brengt de stille mime in
zwang en laat zowel lichaam als gezicht de gemoedstoestanden uitbeelden. Hij schiep
de maanzieke Pierrot die de naam Baptiste kreeg. Die film heeft een enorm succes
gehad en zijn grote kracht is dat hij, ondanks alle romantiek, de jeugd in zijn ban
heeft gekregen want er zijn jonge mensen die naar die film vier en vijf keer gaan
kijken. Dat is niet zo verwonderlijk, want de kinderen hadden niets anders gezien
dan oorlogsgeweld en nu kregen ze ineens le théâtre du merveilleux. Voor de oudere
mensen was de film ook aantrekkelijk want zij kregen daarin ineens weer lange fasen
met stilte.
In die film traden ook in een kleine rol Decroux op en Marcel Marceau. Je kunt
het zo resumeren. Decroux speelt voor zichzelf. Hij is de mime pur. Barrault mag
beschouwd worden als de mime met de zuiverste stijl. Hij heeft de mime volledig
in dienst gesteld van het theater. Hij is de gerealiseerde droom van Copeau die een
bewegingstheater wilde. Marceau, die de mime om de mime beoefent, staat midden
in zijn tijd en is de uitdrager van het werk van Decroux in de wereld.
Waar haalt u de inspiratie voor de pantomime?
Overal. Ik heb geen wagen: als ik reis, is het met de trein, het vliegtuig of de boot.
Ik ben een groot wandelaar. Dat schept gelegenheden om te kijken. De straat kan
inspireren, evengoed als het hotel of restaurant, het grote warenhuis, de wachtzaal
in een station. Dat is het milieu. We kunnen erover zitten dromen wanneer we iets
gaan maken, net zoals dat gaat voor de schilderkunst of voor de componist die voor
zijn vleugel zit. Bij ons gebeurt dat in de Camera Obscura, de zwarte kamer. Het kan
zijn dat er iets komt door het bespelen van het lichaam. Er komt iets en dan ineens
is er wat om te worden uitgewerkt. Ook de muziek kan inspirerend werken, of
museumbezoek, of een schilderij.
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Een voorbeeld zal het duidelijker maken. In Milaan zijn we naar het museum gaan
kijken waar al de machinerieën die Leonardo da Vinci heeft uitgevonden, te zien
zijn: de vliegende mens, de ophaalbruggen, diverse duivelse tuigen. Dat heeft
ingewerkt op mijn medewerkster Maria van Heirbeeck, wier artiestennaam Marie
Willette is en die nu Madame Marceau mag heten. Ze werd getroffen door het
motorische van al die tuigen en ze heeft daaruit De vijfde beweging gehaald, d.w.z.
ze mimeert al de bewegingen van da Vinci.
Ik wou daar wel graag wat van zien. Maar ik heb niet begrepen waarom juffrouw
Van Heirbeeck madame Marceau mag heten.
Zij heeft in Bonn een grote opvoering gegeven voor al de ambassades. Daar heeft
zij als Vlaams meisje de titel gekregen van Madame Marceau, wat zoveel betekent
als tweede Marceau. Zij is geweldig gepassioneerd voor de mime en bezit een heel
archief om eventueel een groot boek over de mime te schrijven.
De techniek speelt bij de mime een grote rol?
De voornaamste rol. Dat is toch in alle kunsten zo. Maar als u speelt, als u wat naar
voren brengt, mag men de techniek niet meer zien. Ik gruw als ik op een expositie
kom waar ik de verf ruik, omdat ik dan de sensatie heb dat ik me bij een schilder
moet voelen. Ik gruw eveneens van een schilder waar ik eerst de verf zie en dan pas
de voorstelling. Ik hou van marmeren figuren die mij de indruk geven te ademen.
De rijkheid van de speler is dat hij die techniek met een grote dosis ziel, hart en
geloof moet kunnen kruiden. Techniek is nog geen uiting van geloof in de zaak.
U zei dat de mime een rol kan spelen in de liturgie.
Het eerste experiment op dat vlak heb ik gedaan in Bamberg,
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waar ik met de groep Dorado een voorstelling gaf. Na mijn optreden komt een
monseigneur op mij toe en zegt: ‘Morgen beweegt u in mijn mis.’ Het was iets waar
ik al drie jaar aan werkte in mijn atelier.
Is het toch niet zo dat mime voor de gewone man moeilijk te begrijpen is?
Ja, dat is zo. En het zou me spijten als iedereen mime zou begrijpen. Mime is geen
kunst als voetbal. Het is een kunst voor een elite, net zoals kamermuziek en
kwartetten. Een van mijn leerlingen heeft eens voor de radio gezegd: ‘Het zal altijd
zo zijn dat de kegelbaan meer belangstelling krijgt van het publiek dan de kapel van
Judocus Veydt waar het Lam Gods staat uitgestald.’
Is mime geschikt voor de televisie?
Ja, maar de televisie gebruikt hem slecht. De televisie, en zeker de Vlaamse televisie,
heeft haar eigen visuele taal nog niet gevonden. Neem nu het televisiejournaal. Ik
moet kijken op drie sprekers die ik tot de borst zie en waarvan alleen het papiertje
beweegt, want ze kennen hun tekst niet eens van buiten, wat een toneelspeler wel
moet kennen. Het zijn dus nog slechte komediespelers ook. Ik kan evengoed de ogen
sluiten en ze volgen, doch dan kan ik evengoed naar de radio luisteren.
De grootheid van Chaplin was dat hij de mime naar de film overbracht en zijn taal
aanpaste aan het filmbeeld. Hij heeft van de film iets gemaakt - de rest was gewoon
een verfilming van een toneelstuk. In dat stadium staat de televisie.
Als een mimespeler optreedt, moet hij ten voeten uit te zien zijn. Een cameraman
schiet dan een beeld van de hand: van dat ogenblik af is alles verkeerd en kan de
toeschouwer niet meer volgen. Er wordt dan een vals accent gelegd, een
camera-accent, en dat laat veel verloren gaan. De mimespeler is constant geheel
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bezig, hij bespeelt zijn hele lichaam en dat moet in de ruimte worden getoond. De
mimespeler werkt er heel zijn leven aan om er toe te komen heel het instrument te
kunnen bespelen. Mime op televisie is mime in een aquarium, achter glas. Wij moeten
dat glas vergeten, zoals we in de bioscoop vergeten dat er een film op het scherm
wordt geprojecteerd en zoals we in het theater vergeten dat de mensen pruiken dragen,
dat hun gezicht beschilderd is en dat de kastelen van karton en papier zijn.
U hebt toch al voor de televisie gewerkt.
Zeer schaarse kleinigheden. De Duitse televisie heeft meer interesse gehad voor mijn
werk, want zij heeft mij twee films van anderhalf uur laten maken over Maske und
Mime, aan de hand van mijn documentatie. Ik heb zelf het scenario geschreven en
er is hier een televisieploeg geweest die veertien dagen heeft gefilmd. De films
werden in Duitsland uitgezonden maar ik heb ze nooit gezien. Ik heb er wel veel
brieven over geschreven. Nu nog worden die films geprojecteerd in alle scholen van
Duitsland. Wat denk je dan als Vlaming?
Ik zal met een spreuk antwoorden: ‘geen sant in eigen land’, al staan de camera's
van de Vlaamse televisie nu toch hier.
Ik ben ook moeten gaan zitten van het schrikken toen ik uw telefoon kreeg!
Er is aan uw kunst iets efemeers, iets vervliegends zal ik zeggen, net als bij die van
de acteur.
Dat is inderdaad zo. Er zijn opdrachten waar ik weken en maanden aan werk en die
één keer worden uitgevoerd. Dat is zo met een mis b.v., omdat het de volgende
zondag een ander evangelie is. Voor een feest van de vrijzinnige jeugd heb je een
heel andere tekst nodig maar die kan je maar één keer uitbeelden

Joos Florquin, Ten huize van... 18

266
in het Kursaal van Oostende. Voor de Lieven Gevaertfeesten hadden we een heel
programma gemaakt. We hebben het vier keer kunnen opvoeren omdat we er mee
naar de scholen gegaan zijn. We kunnen dat soort opvoeringen niet in ons theater
brengen omdat het voor een andere ruimte is opgevat. Maar daar zit maanden werk
in. De publiciteit vraagt ons ook wel eens iets, b.v. het aanpraten van een
bandrecorder, maar commercieel is met mime toch niet veel aan te vangen. We doen
het toch omwille van de oefening en ondertussen werkt de kern om een prestatie te
brengen in het Sabbattinitheater.
U treedt vaak op in het buitenland.
We zijn vrijwel in alle landen van Europa geweest: Zweden, Denemarken, Nederland,
West-Duitsland, Frankrijk, Oost-Duitsland, Tsjecho-Slovakije, Zwitserland, Italië,
Engeland, Spanje, Mallorca, Groothertogdom Luxemburg. Als we ergens eens geweest
zijn, worden we gewoonlijk opnieuw gevraagd. In Oost-Berlijn hebben ze mij
gevraagd om te onderzoeken of daar een mimeschool opgericht kon worden. Ik heb
daar in verschillende theaters een demonstratie gegeven. Na vier jaar werd ik opnieuw
uitgenodigd en ik werd verwelkomd door 3 goed gevormde mimespelers die van de
school waren afgestudeerd.
In eigen land is het altijd veel moeilijker geweest. Niemand in Frankrijk of
Duitsland gelooft dat ik 18 jaar heb moeten wachten en dat ik dan nog hard heb
moeten vechten tegen diverse duistere machten om subsidie te krijgen. Er zijn nu
groepen die na zes maanden activiteit evenveel subsidie krijgen als ik.
U hebt natuurlijk wel geheime wensen.
Die ik toch graag uitspreek. Het zou me genoegen doen als men ertoe kwam de goede
mime te onderscheiden van de slechte. Ik zou ook graag hebben dat we de kans
kregen te tonen wat we
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kunnen, want we krijgen weinig kans omdat wat we doen niet spectaculair is.
Men ziet trouwens weinig goede mime omdat het publiek er het geduld niet voor
heeft. Ik droom niet van een school met honderd leerlingen, want ik heb er met vijftig
genoeg en misschien komt daar een talent uit. Men spreekt nu al van de vernieuwing
van de mime en we zijn nog bezig te werken aan de basis. Wij hebben een zware
taak. Ik wil onze mensen iets meer meegeven want de Vlaming heeft zijn lichaam
verloren om velerlei redenen.
We moeten een punt zetten achter dit gesprek. Maar in een uitzending als deze moet
de mimespeler het laatste woord of het laatste gebaar krijgen. Zou het niet kunnen
dat u ons tot slot een anekdote in mimestijl brengt?
Van deze vererende opdracht zal dadelijk werk worden gemaakt.
Uitzending: 8 april 1974.
M.A.J. Hoste overleed te Gent op 17 oktober 1977.
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Jozef Vinck
Dieseghemlei 61, 2510 Mortsel
U hebt zo pas de Rembrandtprijs gekregen. Wat betekent hij voor u?
Die prijs is me plotseling op het lijf gevallen, want ik heb nooit aan prijzen gedacht.
Hij heeft me uit mijn sfeer en rust getrokken en al die drukte ligt me niet zo.
Trouwens, zo'n onderscheiding raakt het werk niet, ze verandert er niets aan. Ik had
zo'n officiële erkenning niet nodig voor mezelf, maar mijn vrouw en kinderen heeft
het goed gedaan. Dat is nu geen valse nederigheid, want ik ben helemaal niet nederig.
Maar ik heb altijd voor mezelf gewerkt en het liefste wat ik doe, is me stil houden.
Wat nu niet wil zeggen dat ik die prijs niet waardeer. Dat doe ik wel. Ik kan het
misschien duidelijker maken: ik word wel graag gevierd op voorwaarde dat ik er niet
bij moet zijn! Jonge mensen hebben aan zo'n onderscheiding meer plezier, maar als
ge wat ouder zijt, dan ziet ge het betrekkelijke in van al die dingen. Ik werk voor
mezelf en trek me niet aan wat er van mij gezegd wordt. Al vond ik het dan wel
merkwaardig dat ik, die niet meer in de actualiteit stond, ineens op het voorplan werd
getrokken.
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U behoort tot wat men heeft genoemd ‘een verloren generatie’. Bent u zich daar
bewust van?
Absoluut. Toen wij na de oorlog 1914-1918 onze carrière begonnen, was het
expressionisme volop aan bod. Als wij volop in ontwikkeling zijn, komt de oorlog
van 1940-1944. Na de oorlog viert de abstracte kunst hoogtij en worden wij weer
aan de kant gezet.
U bent een schilder van de intimiteit, een lid van de groep die Paul Haesaerts de
animisten heeft genoemd.
Schilder van de intimiteit wil toch niet zeggen dat het een zachte kunst is. Er is
animisme in elke kunst. Toen wij daar tussen de twee oorlogen mee begonnen, hebben
wij geen ‘beweging’ gesticht: het was iets dat in de lucht hing, evengoed in Italië als
in Frankrijk. Velen vonden dat toen een teruggang.
Uw intimisme was een reactie tegen het expressionisme!
Neen, wij schilderden niet uit reactie tegen iets anders. Alleen konden wij de
niet-gemotiveerde vervorming van het expressionisme niet verdragen.
Wat trok u dan aan?
De dingen die mij omringden, die spraken mij aan, daar voelde ik het meest voor,
die hadden een ziel en die dingen moesten niet noodzakelijkerwijze pittoresk zijn.
Zo'n stoel daar, dat is een stoel van mij, dat is een stoel waarmee meer gebeurd is,
dat is een voorwerp met een ziel voor mij. Voor een bezoeker is zo'n stoel wat anders.
De dingen waarmee ge leeft, hebben een eigen zin en die aanvoeling komt van mezelf,
die is niet gemaakt of geforceerd.
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U bent geboren in Berchem op 3 december 1900. U bent een echt kind van deze
streek.
Mijn leven heeft zich hier afgespeeld. Ik heb hier gewoond en geschilderd en ben
aan de streek gehecht gebleven. Het was hier vroeger veel mooier en toch kon ze
geen genade vinden in de ogen van Constant Permeke b.v., die ze natuurlijk met de
zijne vergeleek. Hij zei dan vaak: ‘Er is hier in die streek niets te zien en als men op
zijn atelier komt, staat het er vol van. Waar hij het haalt, weet ik niet.’
Wat hebben uw ouders voor u betekend?
Mijn ouders waren eenvoudige mensen. Vader was een gewone politieagent en zoals
in vele huishoudens, was moeder de baas. Ze hebben zich er nooit tegen verzet dat
ik schilder zou worden. Ze vonden dat wel een beetje bohemerachtig, maar lieten
me toch vrij mijn weg gaan. Alleen wenste moeder dat ik toch naar school zou gaan.
Dat hebt u dan ook wel gedaan.
Tot ik 16 jaar was. Als beste leerling van de gemeenteschool mocht ik dan gratis
naar het college gaan, maar ik heb dat niet gedaan omdat de tijd er niet naar was.
Het was oorlog en in de patronage zetten ze ons aan via Nederland naar het front te
gaan. Ik heb enkele keren geprobeerd de grens over te raken maar zonder succes.
Twee dagen vóór de wapenstilstand heb ik me dan toch nog als vrijwilliger gemeld.
Op 9 november 1918 ben ik met een kameraad de Schelde over geraakt en dan hebben
we Gent bereikt, waar we in Mariakerke in een gevecht terechtkwamen. Ik ben dan
nog acht maanden bij het leger gebleven. Ik heb zelfs de kans gehad om er definitief
bij te blijven. Op zekere dag, dat ik kamerwacht had, had ik al de tekeningen die ik
bezat op mijn bed opengelegd. De generaal vraagt van wie die tekenin-
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gen zijn en wil dan weten of ik Juliaan de Vriendt ken, ge weet wel, de man die dat
grote tableau gemaakt heeft met al de grote Vlamingen. Ik was met hem bevriend
en dat scheen een referentie te zijn, want de generaal zei dat het leger mij nodig had
als tekenaar. Ik was daar wel voor te vinden, maar verder hoorde ik er niets meer
van. Veertien dagen later meld ik me bij de kapitein om te vragen hoe het zit en die
zegt mij dat dat inderdaad kan, maar dat ik een contract van drie jaar moet tekenen
als beroepsmilitair. Dat had ik er dan ook niet voor over. Om aan de militieverplichting
te voldoen, moest ik nog drie maanden dienen. Ik had toen al zoveel maanden bij
het voetvolk gediend, maar moest me toen aan de keuring onderwerpen. Ik werd
voor het voetvolk afgekeurd en moest bij het paardenvolk gaan dienen!
Wat hebt u eigenlijk als opleiding gekregen?
Vanaf 1914 had ik af en toe de vrije school bezocht die Frank Mortelmans te Berchem
had opgericht. Joris Minne was daar ook. In 1918 was de academie niet open en al
wie wat vooruitstrevend was, ging toen de cursus volgen van Hendrik Luyten, die
door de Raad van Vlaanderen was aangesteld. Waar wij vroeger met korte penselen
schilderden, leerden wij daar lange gebruiken. In 1919 ging het Nationaal Hoger
Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen weer open en op aandringen van mijn
moeder, die hoopte dat ik via dat instrument toch aan een vaste broodwinning zou
geraken, ben ik er in 1922 naar toe gegaan. We moesten daar een toelatingsexamen
afleggen en de meeste kandidaten werden geweigerd, omdat ze bij de activist Hendrik
Luyten lessen hadden gevolgd.
Maar u hebt er les kunnen volgen.
Ik heb geluk gehad. Ik kreeg daar als professor Frans Hens. Hij was een zeer
vooruitstrevend en een goed schilder. Voor mij is die man een vader geweest. Ik was
in de klas al eens afwezig,
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omdat ik hier en daar een cent probeerde bij te verdienen met een plafond of een
deur te gaan schilderen. Toen Frans Hens hoorde waarom ik soms niet op school
was, zei hij mij: ‘Als ik u nu 300 fr. per maand geef, dan moet gij toch niet meer
afwezig zijn. ’Ik aanvaardde zijn voorstel op voorwaarde dat hij van mij al eens een
werk zou plaatsen. En dat deed hij ook.
Er was hier in Antwerpen mevrouw Murdoch, de vrouw van een rijke reder, die
een galerij bezat met een eigen verzameling, en aan haar verkocht Frans Hens van
mijn schilderijen. Toen deze dame stierf, werd heel die verzameling verkocht en
doordat ik daarin zat, kreeg ik enige reputatie, in die mate zelfs dat Maarten Melsen
studies van mij kocht die niet eens of waren.
Frans Hens is dus uw leermeester geweest.
Mijn leermeester wel maar niet mijn meester. Het grote voorbeeld was voor mij Jan
Stobbaerts, die in 1914 was gestorven maar wiens werk ik in de musea vond. Ik zag
in die tijd alleen door de ogen van Jan Stobbaerts.
U hebt op het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen zelf toch
ook iets geleerd.
Nee, helemaal niets. Frans Hens vond dat ge zelf uw weg moest maken en voor de
rest sprak hij meer over het leven van de artiesten dan over de kunst. Wel had hij
een groot vertrouwen in mij. Frans Hens en Isidoor Opsomer waren twee vrienden
en toen ik mijn jaren bij Frans Hens had uitgedaan en bij hem wegging, kreeg ik van
Isidoor Opsomer het voorstel verder bij hem te komen werken. Hij zou voor mij een
carrière opbouwen, ik zou de Prijs van Rome krijgen en later professor worden aan
het Instituut. Daar ik die ambitie niet had en nooit heb gehad, ben ik op dat voorstel
niet ingegaan. Isidoor Opsomer heeft me dat kwalijk genomen want hij dacht dat ik
op zijn aanbod niet inging omdat ik tegen zijn werk was.
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Wat hebt u gedaan toen u met de studie klaar was?
Ik ben dan onafhankelijk schilder geworden met een zeker cliënteel, want ik bracht
een kunst voort die de doorsneemens kon verstaan.
Had u toen al een eigen expositie gehad?
Die had ik in de zaal Lamorinière te Antwerpen. Die was van vader Guillaume
Campo. Dat is toen zo goed meegevallen dat ik kon trouwen. Dat was in 1925 en
toen zijn we naar Mortsel komen wonen. Het is over die tentoonstelling dat Pol de
Mont geschreven heeft: ‘Hij is een Vinck, waarvan men eens zal zeggen dat hij een
vogel met een bek is.’
Een tweede expositie heb ik dan gehouden in 1927 en wel in deze omstandigheden.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als professor richtte Frans Hens een grote expositie
in van zijn werk in de ruime Stedelijke Feestzaal. Daarnaast waren er nog enige zalen
vrij en daar mocht ik, als zijn geliefde leerling, mijn werk exposeren. Ik heb daar
bijna alles verkocht en met dat geld heb ik de grond hier gekocht en dit huis gebouwd.
We woonden hier toen in een korenveld. Er was toen geen talud, geen vliegveld,
geen water en geen elektriciteit. We waren hier volledig vrij en het was hier toen
zeer schoon.
*
Zo is nu de straat waarin het huis van de schilder staat, met vooraan de kastanjeboom
die hij zelf geplant heeft. Hoe het er hier vóór de oorlog 1940 uitzag, is te zien op
Jozef Vincks' Sneeuwlandschap te Mortsel uit 1938.
Recht tegenover het huis is nu een kaal stuk grond met een school op het achterplan.
Vroeger was hier een park, zoals blijkt uit het schilderij De hovenier uit 1947.
De zit-, woon- en eetkamer vormen één geheel. Daar de meeste
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schilderijen op dit ogenblik op een tentoonstelling zijn in het Provinciaal Begijnhof
in Hasselt, hangen hier nu doeken uit de reserve.
In de woonkamer hangt boven het televisietoestel de voorstudie van een boot. Op
de schouw hangt de schets voor het schilderij Ruiterstandbeeld van Leopold I. Verder
zijn er nog een Lente en een Stilleven.
Ook dit is een voorstudie en wel van een schilderij dat een hoek van de eetkamer
voorstelt. Zo is de werkelijkheid, zo is het kunstwerk.
In de eetkamer hangt, naast het dodenmasker van Albert van Dyck, een schilderij
met het station van Mortsel zoals het er vroeger uitzag.
In de leeshoek staan de boeken binnen handbereik en onder een oude klok staat
de schaal met vruchten: een stilleven om geschilderd te worden.
Centraal staat een oude kast in Vlaamse renaissance met aan de ene kant een
Landschap in Ranst (1943) en aan de andere kant een Tuingezicht. Verder is er nog
een voorstudie tot het grote schilderij Voorstad.
*
In dit huis bent u dan anders gaan schilderen.
Hier ben ik mezelf geworden. De invloed van Constant Permeke en ook van het
kubisme is gaan werken en de invloed van Jan Stobbaerts is gaan vervagen.
Uiteindelijk is dat zo gegaan. Op zekere dag sta ik achter twee mensen te kijken naar
werk van mij dat in een etalage stond. Een van die mensen zegt: ‘'t Is toch spijtig dat
die jongen, die werkelijk talent heeft, altijd maar à la Stobbaerts schildert.’
Ik was zo beschaamd dat ik toen vast besloot het op een andere manier te proberen.
Ik was daar trouwens al een beetje mee bezig, maar dat werk durfde ik aan Frans
Hens niet laten
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zien. Maar toen zei Frans Hens mij eens: ‘Ge zoudt moeten leren vloeken, uit uw
krammen schieten.’ Op de slag liet ik hem mijn nieuw werk zien en hij vond dat
interessant. Ik werkte dan in de nieuwe richting door, maar naargelang ik meer mezelf
vond, verloor ik ook meer klanten. 1928 werd dan voor mij een groot jaar. Ik werd
voor de eerste keer door Kunst van Heden gevraagd om te exposeren en voor een
jonge kunstenaar bestond er toen geen grotere eer. Kunst van Heden werd in 1905
gesticht door François Franck en heeft een belangrijke rol gespeeld in het kunstleven,
ook in Europa. Men mocht daar alleen exposeren op uitnodiging. Het waren artiesten
die oordeelden over artiesten. Als een schilder werd geïnviteerd, dan werd hij lid
voor drie jaar. Dan moest hij weer een jaar wachten. Zo was er daar altijd kwaliteit.
Hippolyte Daeye en Constant Permeke zijn er de grote figuren geweest. De vereniging
heeft bestaan tot in 1959. In 1953, toen ik er 25 jaar lang had geëxposeerd, ben ik
erelid geworden.
Er is dan de krach van New York geweest toen de diamantmarkt ineenstortte en
heel wat rijke zakenlieden zelfmoord hebben gepleegd. Ik had toen een expositie in
de galerij Breckpot te Antwerpen (1929) en heb er niet één schilderij verkocht. Het
ging zelfs nog verder, want mensen die een schilderij hadden besteld, kwamen die
afzeggen. Ik mag zeggen dat ik van 1929 tot 1933 niets meer heb verkocht. Het is
voor mij dan wel een moeilijke tijd geweest.
De nieuwe richting voor u was dus dat u meer intiem ging schilderen. Heeft het
expressionisme u beïnvloed?
Het Vlaamse expressionisme zeker, omdat het zo van eigen bodem was en zo echt.
Het expressionisme heeft een echte doorbraak gebracht. Vroeger waren de schilders
eerder timide, maar dié mannen durfden en maakten wat los. Wij durfden door hen
schilderkunstige middelen gebruiken om tot expressie te komen. Alleen was het ons
niet te doen om een moedwillige

Joos Florquin, Ten huize van... 18

276
misvorming. Alleen als de vervorming gemotiveerd was, dan namen we ze over. De
expressionisten hebben ons vooral de vrijheid gebracht. Jan Stobbaerts b.v. heeft
groot werk gemaakt, maar dat zat vol zachtheid en wij hebben allemaal iets van Jan
Stobbaerts. Het expressionisme bracht ons iets nieuws, iets dat wij niet kenden, iets
dat ongemeen fris was.
Heeft het animisme het expressionisme beïnvloed?
Het is wellicht pretentieus dat te zeggen, maar ik geloof het wel. In de laatste werken
van Gust de Smet is dat te merken en ook Constant Permeke en Hippolyte Daeye
zijn er naar toe gekomen omdat ze er iets in zagen.
U was met de expressionisten bevriend?
Jawel, o.m. met Constant Permeke, voor wie ik een grote achting en verering had.
Ik had hem leren kennen in Kunst van Heden en hij hield van mijn werk. Ik kon zijn
werk goed placeren en dat waardeerde hij. Ik heb trouwens tot op het laatste al de
placementen gedaan in Kunst van Heden.
Is er een werk van Constant Permeke waarvan u speciaal houdt?
Ja, van ‘Het schone meisje’ zoals wij het schilderij noemden. Officieel heet het Vrouw
met de paander. Dat vind ik zeker het beste werk. Dan zijn er natuurlijk ook zijn
landschappen en marines. Ik houd van het werk in zijn geheel maar heb dan toch
mijn voorkeur.
Een andere goede vriend van u was Hippolyte Daeye.
Het andere uiterste in het expressionisme. Hij was een van mijn intiemste vrienden.
Hippolyte Daeye woonde hier in de buurt op de Cogelslei te Antwerpen en kwam
minstens twee keer per week
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op bezoek. Hij was helemaal anders dan Constant Permeke, veel fijner. Hij had een
geweldige gevoeligheid en als hij iets schoons zag, was hij altijd ontroerd. Hij was
een moeilijk mens wellicht, omdat hij zo schuchter was. Hij durfde nooit iets van
zijn werk laten zien.
Ik ben jarenlang, van vóór de oorlog tot in 1943, geregeld met hem naar Brussel
gereisd om de vergaderingen van de artiesten bij te wonen in de Globe op het
Koningsplein. Daar kwam toen al wie naam had: Jan Brusselmans, Oscar Jespers,
Constant Permeke, Henri Puvrez, Léon Spilliaert, Edgard Tytgat, August Vermeylen.
Er was toen een zeer actief kunstleven in het Paleis voor Schone Kunsten en in de
galerij Dietrich te Brussel. Ook de gebroeders Luc en Paul Haesaerts kwamen er
geregeld en het is zelfs daar dat de naam ‘animisme’ in 1942 geboren werd. Hippolyte
Daeye en ik waren anders twee verschillende mensen. Hij was een klein mannetje,
zo een beetje à la Toulouse-Lautrec. Ik daarentegen was groot van gestalte. Als wij
dan naast mekaar liepen of op de tram stonden, moest hij altijd naar boven kijken en
ik naar beneden! Maar hij kon toch ook zeer droog geestig zijn. Op zekere dag is er
sprake van dat er een portret zou worden gemaakt van een groep schilders en Paul
Delvaux zou dat portret maken. Zegt Hippolyte ineens in zijn zuiverste Gents: ‘Maar
niet in onze blote, hé!’ Een andere anekdote heb ik bij Hippolyte Daeye beleefd.
Constant Permeke was bij hem op bezoek en na het eten zitten wij koffie te drinken
in de mooie tuin van het huis op de Cogelslei. Daar komt op 't onverwachts bezoek
van een zeekapitein die ook schildert. Hippolyte Daeye stelt hem voor en de
zeekapitein licht toe: ‘Ik schilder altijd de volle zee.’ Zegt Constant Permeke zonder
een spier te vertrekken: ‘Ik heb ze nog nooit leeg gezien!’ De kapitein had natuurlijk
de hoge zee bedoeld.
Hippolyte Daeye was een schone figuur, ook een overtuigd verdediger van de
jonge mensen. Door hem hebben vele kunstenaars in Kunst van Heden kunnen
exposeren: Gaston Bertrand, Armand Vanderlick, Louis van Lint, Henri-Victor
Wolvens.
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En zijn werk? Wat spreekt u het meest aan in het werk van Hippolyte Daeye?
Het werk van Hippolyte Daeye zit niet zo vol afwisseling als dat van Constant
Permeke. Ook hier hou ik weer van het hele werk, met dan toch een lichte voorkeur
voor zijn Zelfportret (1946) of zijn naakten. Hippolyte Daeye was nooit tevreden
over zijn werk, dat was iets ziekelijks bij hem. Maurice Gilliams heeft hem het best
gekend. Ik, die er zo intiem mee omging, heb hem nooit zien schilderen. En al wat
hem niet aanstond, verbrandde hij.
Naast de expressionist Hippolyte Daeye was de animist Albert van Dyck uw grote
vriend.
Tot zijn dood zijn wij bijna als twee broers geweest. We kenden mekaar al van het
Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, waar hij veel langer
gebleven is dan ik. Hij was leerling bij Isidoor Opsomer. Hij was hier thuis en als
hij was blijven leven, zou hij hier in de buurt gebouwd hebben. Hij was een geweldig,
een buitengewoon tekenaar en zeer streng voor zijn eigen werk. Hij is van een
geweldige gevoeligheid maar niet overgevoelig. Er zijn maar weinig mensen die het
beste werk van Albert van Dyck kennen.
Wat ziet u als zijn karakteristiekste werk?
Gusta met strohoed (1939), zonder twijfel. Het is eigendom van mevrouw Arthur
Cornette maar zal later naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen gaan.
U hebt niet te klagen gehad over uw vriendschappen.
Nee, integendeel. Toen ik in 1949 een maand in de kliniek heb gelegen, zijn op een
dag al die kunstenaars samen mij komen bezoeken. Bij Edgard Tytgat kwam ik
geregeld aan huis. Jan
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Brusselmans, die het altijd erg hard heeft gehad, werd samen met Constant Permeke
en Gust de Smet aangesteld om werk aan te kopen. Jan Brusselmans deed eerst werk
van mij aankopen, wat hij voor zichzelf niet kon doen.
Het eerste schilderij waarmee u zich liet opmerken, en dat trouwens door uw vriend
Albert van Dyck hoog geprezen werd, is ‘De wandelaar’ van 1933. U bezit het nog.
Ik heb het nooit willen verkopen, ook al heb ik diezelfde overweg in de buurt hier
wel zeventien keer geschilderd. Dat was zo erg dat mijn vrouw vroeg: ‘Kunt ge nu
toch eens niet iets anders schilderen?’
Ik heb De wandelaar geëxposeerd in Kunst van Heden en een van de eersten die
gezien heeft dat dit schilderij iets anders was, is Willem Elsschot geweest. Die vond
in mijn werk iets dat hem aansprak, de eenvoud van mijn werk misschien. Ik schilder
de dingen die men niet schildert, hij schrijft over dingen waar men niet over spreekt.
Ik kende Willem Elsschot niet, maar op die tentoonstelling komt een burgermannetje
met de handen op de rug naar mij toe en zegt: ‘Zijt gij de schilder? Kom, wij gaan
een glas bier drinken bij Van Gansen aan de Koninklijke Vlaamse Opera. ’ Ik zeg
hem: ‘Wat doet gij?’ Hij antwoordt: ‘Schrijven. Ik heb tien jaar geleden Lijmen
geschreven. Ik zal 't u geven.’ Dan begint hij te vertellen waaraan hij nu zit te
schrijven. Hoe meer hij vertelde, hoe triestiger ik werd! Hij vertelde namelijk over
Kaas en Laarmans deed mij aan mijn geval denken. Hij deed iets dat hij niet aankon
en uit gebrek aan vertrouwen in mezelf, dacht ik dat het met mij ook zo stond.
Willem Elsschot zag dat het mij iets deed en zei: ‘Ik zal u het klad geven en als
ge er iets op aan te merken hebt, dan schrijft ge het maar in de rand.’
Sindsiden zijn wij vrienden geworden en heb ik ook al zijn boeken met een opdracht
gekregen. Ik was ook lid van het groepje dat er bij moest zijn als hij zijn wijn aftrok
en dan wijn en
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kaas geserveerd kreeg. Bij die curieuze groep waren ook een loods en een handelaar
in tapijten. De loods moest hem zijn Braziliaanse sigaren bezorgen. Er waren in
Willem Elsschot twee zeer verschillende mensen. De wreedste mens, die met plezier
kon vertellen over de dood van zijn hond, en de meest gevoelige mens, die de liederen
van Franz Schubert stil kon zitten zingen in het park. Ik heb een geweldige verering
voor hem. Toen ik in Ranst ben gaan wonen, hebben we niet zoveel contact meer
gehad.
Terug naar uw werk. Wat denkt u van ‘De wandelaar’?
Ik vind De wandelaar nog altijd goed. Daar zitten elementen in die ik verder heb
behandeld en die mijn constanten zijn geworden. Wat van mezelf was, wat ik ontdekt
had, zit erin. Het is de bron van alles. En ik heb het nooit willen verkopen omdat dit
schilderij voor mij een controle is.
Wat zijn uw constanten?
Die constanten? Vakkundig betekent dat het schilderkunstig zo goed mogelijk te
doen, zover mogelijk te gaan, zover mogelijk alles door te drijven. Dan is er de zorg
om de eenvoud. Als ik begin, staat er van alles op. Ik doe er dan altijd meer en meer
van weg in plaats van erbij te doen, tot ge gaat voelen wat eronder zit. Een schilderij
krijgt maar waarde en wordt interessant door wat er niet op staat, maar wat er toch
in zit. Dat moet ge voelen als toeschouwer. De compositie is natuurlijk dezelfde
gebleven.
Als u dat schilderij naast het beste van nu zou plaatsen, wat zou dan opvallen?
Het werk van nu is meer gebonden en sterker van expressie, ook nog vereenvoudigd
en zeker frisser. De wandelaar is een mijlpaal omdat het een begin is geweest, de
ontdekking tot wat ge in staat
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zoudt kunnen zijn, maar het is nog geen resultaat. Er is nog invloed van het
expressionisme, al zou een expressionist nooit een onderwerp zo hebben behandeld.
Het is intiemer misschien en helemaal niet gezocht. De streek rondom mij heeft me
beïnvloed. Het onderwerp is zeer eenvoudig.
De intimiteit van het onderwerp was dus het nieuwe.
Dat wordt zo gezegd. Eigenlijk is dat de eenvoud van het onderwerp en de uitvoering,
een heel gewone uitbeelding zonder pretentie, die stil aandoet. Heel mijn werk is
trouwens stil: dat is iets dat ge niet zoekt maar dat ge hebt. Ook de anderen hebben
dat, hoe eigenaardig dat ook kan zijn. Neem nu War van Overstraeten, de nestor van
onze generatie. Hij is een bijzonder uitbundig man die bijzonder stil werk maakt.
Ook hij was lid van Kunst van Heden. Hij bezit een gevoeligheid die de kracht
verbergt.
Wie is de beste schilder van uw generatie?
Dat is geen vraag. Ieder op zichzelf is iemand, ze hebben allen iets en dat is niet te
vergelijken. Al hun werk interesseert me. Ik zie het ene schilderij liever dan het
andere maar de geest van hun werk is ons allen eigen.
Laten we nu een schilderij van u nemen van zeven jaar later: ‘De Liersesteenweg te
Mortsel’ in 1940 of ‘Landschap met twee paarden’ van hetzelfde jaar.
Zij zijn de voortzetting van wat in De wandelaar is begonnen. Ik heb altijd geschilderd
zonder meer, zonder mij af te vragen of ik een boodschap te brengen had. Ik heb
natuurlijk mijn problemen, maar ik wens er geen bij te maken. Schilderen is geen
taak zoals een schoenmaker die heeft. Ge steekt in een schilderij wat ge kunt en ge
werkt dat later bij, ge verandert het,
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ge werkt het af. De Liersesteenweg te Mortsel is wellicht al milder van toon en kleur.
Met hetzelfde gevoel en dezelfde emotie geschilderd, is het doek toch minder strak
van kleur, soepeler, iets directer misschien, spontaner gekomen. De wandelaar is
zeker strenger. Nu moet ik zeggen dat ik altijd geweldig bang ben geweest voor het
spontane, voor iets dat te gemakkelijk komt.
Maar vóór De Liersesteenweg te Mortsel is Landhuis te Mortsel (1935) een mijlpaal
geweest. Ik heb daarvoor als eerste de Prijs François Franck (1936) gekregen, die
zijn vrienden hadden ingesteld om een schilder, letterkundige of componist te
bekronen. Het licht speelde in dat schilderij een grotere rol dan in De wandelaar.
Het licht speelt natuurlijk altijd een grote rol, maar hier wordt het bewust gedaan.
En met licht bedoel ik natuurlijk niet het licht van de natuur, maar het licht dat uit
het schilderij moet komen en dat is een creatie, een schepping. Geen imitatie, want
imitatie is dood.
Als we nu toch aan het opnoemen zijn: ‘De overweg’ van 1937.
In vele musea hangt een schilderij met die straat op, want ik heb ze vaak geschilderd.
Dingen waarmee ge leeft, kunt ge zeer divers uitbeelden.
Wellicht nog ‘De woonwagen’ van hetzelfde jaar. Daarop staat niet het karretje dat
u zo vaak op een schilderij zet.
Nee, dit is een woonwagen. Het karretje waarvan u spreekt, is het bakkerskarretje
dat hier geregeld kwam. Ik vond dat zo leuk dat ik het inderdaad vaak geschilderd
heb maar dan vanaf 1951.
Nu zit ik heel de tijd te zoeken in welke woning van ‘Ten Huize van...’ ik een markant
doek van u heb gezien.
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Dat zal wellicht bij Joris Diels in Den Haag zijn geweest. U hebt het doek in elk
geval laten zien. Het is er een van 1939.
*
Een oordeel van Georges Marlier om deze vooroorlogse periode te besluiten:
‘Jozef Vinck is vooral een landschapschilder. Maar de natuur die hij evoceert, is
helemaal doordrenkt met menselijk gevoel. Het is de Antwerpse voorstad in de
richting van Mortsel die hij beschrijft in schilderijen waarvan het landelijk karakter
wordt onderbroken door tal van prozaïsche gegevens, welke de kunstenaar niet poogt
te verdoezelen.’ (...) ‘Men denkt soms aan Vincent van Gogh wanneer men voor
sommige van zijn schilderijen staat, voor Het witte huis b.v. (1940) met zijn brede
vensters en zijn tuintje, of De woonwagen (1937), die over de baan hotst tussen
signalen en palen.’
*
De oorlog 1940-1944 heeft in uw werk geen spoor nagelaten. Integendeel zelfs, u
schildert dan in milde kleur doeken als ‘Stilleven met vruchten’ (1942) en ‘Stilleven
met haringen’ (1942).
Ik heb tijdens de oorlog een paar jaar praktisch niet geschilderd. Maar het is waar
dat er van de oorlog in mijn werk direct geen spoor is. En toch had ik angst. Wellicht
is de vlucht uit de werkelijkheid mijn remedie of mijn verweer tegen de oorlog
geweest. Het is ook zo geweest met Gust de Smet, die in zijn schilderijen de
werkelijkheid ontvluchtte toen de oorlog in Gent verwoesting aanrichtte. Voor mij
komt er nog bij dat ik altijd geschilderd heb uit herinnering en dat die schoner is dan
de werkelijkheid.
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In 1943 wordt u evenwel door de oorlog zwaar getroffen: een van uw kinderen werd
gedood in het bekende bombardement van Mortsel en uw huis werd beschadigd.
Dat is natuurlijk de zwarte bladzijde: 5 april 1943. Een geweldig milde dag. Kerselaars
in bloei. Mijn vrouw was thuis. Ik was in Kapellen bij dr. W. Jaak Cornelissen voor
een privé-les. Vandaar in Kapellen heb ik het bombardement gezien, zonder ook
maar het minste vermoeden te hebben dat het om Oude-Gode te doen was. Ik vernam
dat op de tram van de bestuurder. Dan is de nachtmerrie begonnen. Ik weet niet hoe
ik thuis geraakt ben. Het huis was beschadigd maar mijn vrouw veilig. Wij misten
een kind. Hendrik werd getroffen in de school. Ik ben hem gaan herkennen... Ik heb
het huis hier dan opgeknapt, heb het verhuurd en ben zelf naar Ranst gaan wonen,
waar ik vier jaar gebleven ben.
Na het gewoel en de angst van de bombardementen, was Ranst met zijn landelijk
karakter en natuurschoon, als het park Zevenbergen, een rust. Ik heb daar hard
gewerkt. Dat was ook wel nodig, want wij zaten elke dag met zijn zevenen aan tafel.
Ik bezit uit die periode eigenlijk niets meer.
U schildert in die tijd enige binnengezichten. Ik denk aan ‘Aan het venster’ (1943).
Ook aan ‘Interieur’ (1943) met stoel voor open venster.
Het oude huis waarin ik woonde, leende zich daartoe. Maar ik heb er toch
hoofdzakelijk landschappen geschilderd. Uit die periode dateert b.v. Bevlagde straat
in Ranst. Ik ben dat schilderij daar begonnen, maar heb het later herschilderd en pas
afgemaakt in 1963. Dat gebeurt mij meer.
Er is nog een activiteit van u die we nog niet hebben aangeraakt: het leraarschap.
U ook bent leermeester geweest.
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Dat is begonnen in 1932, aan de privé Academie voor Beeldende Kunsten te Mortsel,
waar het Kunstfonds V.Z.W. deze school subsidieerde. Ik ben daar gebleven tot mijn
vertrek naar Ranst in 1943. Dat waren vooral tekenlessen 's avonds. Daarbij kwam
op zondagmorgen stilleven schilderen.
Ik ben ook bij mij thuis op het atelier met een landschapsklas begonnen. Dat wil
zeggen dat jongeren hier kwamen leren en daarvoor ook individueel betaalden: dat
was 100 fr. per maand. Soms had ik vijf leerlingen, een andere keer twintig. Sommigen
van hen hebben er een bepaalde smaak van gehouden.
Maar u hebt ook les gegeven aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen.
In 1942 werd ik aangesteld aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te
Antwerpen, en in 1947 aan het Nationaal Hoger Instituut aldaar in de klas
dierenschilderen als opvolger van Pierre Paulus.
*
Om naar zijn atelier te gaan, moet de kunstenaar even door zijn tuin lopen.
Van op het terras, vóór de keuken, heeft hij een typisch gezicht op een lapjesdeken
van voorstadstuinen die hem vaak inspireren.
Soms verwijlt hij er even om te kijken naar het spel van de mezen die voedsel
komen pikken uit de kokosnoot die voor ze werd opgehangen.
Het atelier is een grote, rechthoekige ruimte met licht dat uit de richting oost-west
valt.
Op de drie ezels staan altijd onafgewerkte schilderijen, waaraan de kunstenaar
verder werkt als het hem aanspreekt of als er inspiratie is.
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*
Het verwondert mij wel hier nergens in huis een doek te zien van een andere schilder.
Ik heb nochtans veel gelegenheid gehad werk van mij te ruilen tegen dat van anderen.
Ik heb het nooit gewild omdat ik mijn werk niet goed genoeg vond.
Hebt u er nu geen spijt van?
Spijt komt steeds te laat.
Na het einde van de oorlog, vanaf 1945, dringt de abstracte kunst zich sterk op. Ze
wordt voor velen, en zeker voor veel officiëlen, de kunst van de dag. In 1951 schildert
u ‘De bakkerskar’ en u bent daar nog uzelf. In 1956 echter komt ‘Ruimte’, dat ik
omwille van zijn ongewone schildertechniek een experiment vol ijdelheid zal noemen.
Wat is er gebeurd?
Tussen 1951 en 1956 heb ik veel en hard gewerkt. Ik was nooit tevreden over mijn
werk, dat mij noch vis, noch vlees leek. Ik wilde vernieuwen, omdat ik zag dat er
anderen aan bod kwamen in een heel nieuwe sfeer. Er was daar iets aan het gebeuren.
Ik wilde in geen geval op mijn lauweren rusten, want dat is in slaap vallen. Zo heb
ik dan dat experiment van de non-figuratieve kunst doorgemaakt en dat is een schok
geweest. Het was een bijzonder moeilijke tijd, maar dan toch met het voordeel dat
ge wakker werd geschud. Ik heb veel van het werk uit die tijd vernield. Ruimte (1956)
is er van overgebleven. Het is een document dat sinds 1956 in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen hangt. Ik ben daarna weer tot mijn oude stijl
teruggekeerd, maar dat experiment heeft me zeker goed gedaan. De frisheid is
teruggekomen.
Wat mij in die richting zeker ook gestuwd heeft, is het contact
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dat ik als professor had met de jongeren. Ik heb daar veel aan gehad en dat heeft me
jong gehouden. Ik ben daar trouwens begonnen het onderwijs van dierenschilderen
wat te moderniseren. Het was een gewoonte dat men, om een dier te leren schilderen,
een koe of een natiepaard naar de klas bracht: dat stond daar compleet verloren buiten
zijn eigen sfeer. Ik ben naar Lucien Christophe gegaan, die toen directeur-generaal
was bij het ministerie van Openbaar Onderwijs, en heb hem gevraagd om met mijn
leerlingen naar de dierentuin te mogen gaan. Dat kwam in orde ook, omdat de directie
van de dierentuin - en speciaal Walter van den Berg - me veel faciliteiten heeft
bezorgd. Ik had er dan nog zelf voordeel bij, want het werd zo geregeld dat dit
schilderen in de dierentuin 's namiddags gebeurde, zodat ik 's morgens met een frisse
kop aan mijn eigen werk kon staan.
Had dat onderwijs ook resultaten?
Niet zo kwaad, dacht ik. Twee van mijn leerlingen hebben de Prijs van Rome voor
schilderkunst behaald en wel Alfons van Meirvenne en Jacobs.
U bent dus teruggekeerd naar uw oude stijl. Kunt u zeggen waarom?
Mijn zoeken liep op niets uit. Of liever: ik heb ingezien dat ge maar goede dingen
kunt maken als ge u zelf blijft. Toch is dat avontuur verrijkend geweest en zijn er in
mijn werk dingen bijgekomen.
Eigenlijk is er van uw generatie niemand naar de abstracten overgelopen, ook al
hadden zij daarmee succes kunnen hebben.
Antoon Marsboom misschien en René Guiette. Albert van Dyck heeft na de tweede
oorlog zeer zwaar geleden onder de mis-
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kenning die op onze generatie viel. Mij heeft dat niets gegeven, omdat ik er anders
tegenover stond. Ik ben nooit tegen de abstracten geweest, ik heb die beweging nooit
bevochten. Ik kom er zelfs voor uit dat ze mij beïnvloed heeft en ze me goed heeft
gedaan. Ze heeft me onrustig gemaakt en zo een nieuw geluid gebracht en de sleur
vermeden. Ik heb met die schilderijen het meeste succes gehad en er werd geschreven
dat ik het meest evolueerde. Maar ik heb me nooit laten bekoren door een slogan of
een programma dat bepaalde dat een schilderij er zo moest uitzien. Ten andere,
wanneer is een schilderij af? Als ik bij het uitwerken dezelfde emotie onderga als
deze die ik jaren vroeger heb gekend. De herinnering intensifieert, is altijd mooier
dan de realiteit en ze brengt u tot een zekere poëzie, die van uzelf moet zijn. De
kritiek zegt dat er iets surreëels is in mijn werk, dat het meer surreëel is dan dat van
de surrealisten. Dat is mogelijk, maar ik heb er nooit aan gedacht. En ik hecht geen
belang aan de kritiek.
In 1958 gaat u opnieuw naar het leven. Een ‘Stadsgezicht’ is het eerste schilderij in
die richting.
Ik heb dan opnieuw contact met mezelf. Het schilderij is nog droog, zit nog vast aan
de tijd. Velen dachten dat dat voor mij de weg was, maar ik was er niet voor een stijl
te maken. Ik wilde mezelf blijven zonder meer.
U schildert in de laatste jaren veel meer dan vroeger. Hoe komt dat?
Ik schilder niet meer dan vroeger, want ik heb altijd veel geschilderd. Alleen lukt
het mij nu beter. Dan is de thematiek ook rijker geworden. De stad is er bijgekomen.
Om uw vlucht te kunnen nemen, moet ge eerst grond onder de voeten hebben, een
stramien, en daarop laat ge de fantasie dan werken. Door in de stad te zijn, zijn er
ook de dokken bijgekomen. De oude dokken zijn een voortzetting van de stad. Ik
hou niet van het gewoel en het
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lawaai van het jachtige havenleven, wel van de oude dokken waar alles stil is. Daarom
heb ik ze geschilderd en ik geloof wel dat ik er wat melancholie in leg: zwart water
met een geweldige lucht erachter.
Ziet u zelf een evolutie in uw werk?
Ik geloof dat mijn werk grootser is geworden, dat de horizon werd verruimd. Ik heb
vroeger altijd veel belang gehecht aan de toets; nu probeer ik die weg te werken zodat
ge niet meer ziet hoe het schilderij gemaakt is, dat ge de techniek dus niet meer ziet.
Vroeger hechtte ik aan dat geschrift veel belang; dat was onder de invloed van Vincent
van Gogh. Een voorbeeld daarvan ziet ge in De woonwagen (1937). De schriftuur
ziet ge aan de wolken. Zo is een schilderij als ge er aan begint. Er zat toen ook meer
beweging in dan nu. De een is zus, de andere is zo. Ik denk dat alles in mijn werk
meer vergeestelijkt werd. Een voorbeeld daarvan is de Bevlagde straat te Ranst
(1936).
Ik heb altijd veel gewerkt, maar ik heb ook veel werk vernietigd, omdat ik het niet
compleet vond. Als ik die schilderijen nu nog had, zou ik ze kunnen afwerken. Toch
is het goed dat het gebeurd is, dat ik die onvoldaanheid gekend en ondergaan heb.
Als iets te vlug gedaan is, dan zijt ge er ook te vlug op uitgekeken. Een schilderij
moet zijn kracht behouden, zodat ge er niet op uitgekeken raakt. Het moet ook een
andere stemming kunnen verdragen.
En wat het koloriet betreft?
Dat is zeker warm geworden. Ik heb altijd dat solide gehad, maar ik geloof dat het
nu rijker geworden is in eenvoud. Ook is het licht er altijd geweest, maar als ge ouder
wordt, gaat ge pas goed beseffen welke rol het licht speelt. En tenslotte geloof ik dat
de constructie ook sterker is geworden, dat de uitdrukking meer aanspreekt.
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Als ik uw thematiek even mag resumeren, dan zou ik zeggen dat er allereerst het
landelijke Mortsel is.
Ik zou nu eerder zeggen de voorstad Mortsel. Vroeger was het hier landelijk schoon,
fris en vol beweging. Sindsdien heeft men er straten doorgetrokken, al zijn er toch
nog speelhoven. Ik vind dat de voorstad met haar kastanjebomen een beetje een
Parijse sfeer heeft, buiten het licht dan.
Ik heb ook vaak de spoorweg geschilderd omdat ik hem elke dag zag. Mortsel is
doorsneden van spoorwegen. Maar ook een telegraafpaal fascineert. Nee, het is hier
geen stad, en ook geen dorp. Ranst b.v. was helemaal anders.
Er is dan als thema de grote redershuizen.
Met les te geven in Antwerpen kwam ik in de stad en er zijn in de stad schone dingen
te zien. Ik probeer die typische Antwerpse sfeer op te schrijven en vast te leggen.
En de havenbuurt?
De havenbuurt? Dat zijn ook stadsgezichten. Soms kan een voorval een schilderij
worden.
Dat is zo met Het huis van de gehangene (1961). Ik was eens aan de haven en ik
zie mensen samengetroept staan voor een oud huis met een herberg ernaast. De politie
kwam er bij te pas: er had zich iemand verhangen. Als er in die tijd zo'n ongeluk
was, dan kwam men met de zwarte wieg; dat was een soort stootwagen die bovenaan
gesloten was en waarin men het lijk legde. Dat huis nu gaf een cachet aan heel de
buurt. Dat heeft me bezeten tot ik het luguber heb kunnen uitschilderen.
Er is de haven en er zijn nog de boten.
De haven zelf is weer een verlenging van de stadsgezichten. Ik
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vond daar ruimte en ook poëzie die me aansprak, net als de gevels of een boom dat
deden. Mijn boten zijn stille boten, boten die liggen en wachten. Als ge er vanuit de
haven naar kijkt, is het als een verschijning die uit de ruimte komt. Ik schilder de
haven nu ook wel zonder boten. Eigenlijk is het aan de haven niet aangenaam. Er is
veel lawaai en er is kilte. Daartegenover staat de verte die aantrekt, maar toch is het
er niet herbergzaam. Een tegenstelling kan dat duidelijker maken. In een
sneeuwlandschap kunt ge de geborgenheid van een thuis voelen. De haven is altijd
hard.
U vertrekt altijd van de realiteit.
Ja, ik teken veel. Een spoorweg moet zijn zoals ik hem gezien heb, maar door er aan
te werken, wordt hij getransformeerd. Ik droom niets, maar er komt een droom bij
van wat ik ervaren heb. Soms is het vertrekpunt iets dat ik 20 jaar geleden heb beleefd.
Een lucht b.v. kan me aan een emotie herinneren van vroeger: die moet ik opnieuw
beleven. Vaak wordt het dan een druk begin, maar zoals ik zal zei, werk ik veel weg.
Doch het moet er op gestaan hebben.
U hebt een zwak voor zwart, dat vaak de kern is van een schilderij.
Ik heb er veel mee gedaan, maar zwart is toch niet altijd de kern. Dat is wel specifiek
voor De wandelaar. Die bevindt zich midden in het schilderij als een vlek en rondom
hem is het lichter. Waarom ik vaak zwart gebruik, weet ik niet. De impressionisten
waren tegen het zwart, maar Paul Cézanne heeft het veel gebruikt.
U gebruikt perspectivistische vluchtlijnen om de vlucht van het landschap tot uiting
te brengen. Wat wordt daarmee precies bedoeld?
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Als ge een straat maakt, zijn de lijnen er nodig om diepte te geven, maar eigenlijk is
dat niet noodzakelijk en ik probeer het nu te vermijden. Ik probeer de vlucht te
suggereren zonder dat het maakwerk is en daarom probeer ik de ruimte uit te beelden
zonder die vluchtlijnen.
Hoe moet een goed schilderij voor u zijn?
Echt, maar dat is iets anders voor u dan voor mij. Ge moet voelen dat het door die
kunstenaar niet anders gemaakt kon zijn. Waarom is iets niet goed? Dat is moeilijk
te zeggen. Vaak liggen het goede en het slechte dicht bij mekaar. Mijn vrouw weet
het wel. Als ze een schilderij ziet, dan zegt ze soms: dat is het niet. Dan steekt er
gewoonlijk ook iets onechts in. Maar hoe het schilderij ook is, de man moet er in
zitten, hij moet er veel van zichzelf in hebben gestoken.
Wat is schilderen voor u?
Leven. Ik zou niet weten wat ik anders gedaan zou hebben.
Schildert u gemakkelijk?
Als ik een schilderij begin, gaat het bijzonder gemakkelijk en velen zeggen me: laat
dat nu zo. Maar dat kan ik niet, het moeilijke begint voor mij dan pas. Vaak zet ik
het schilderij een tijd weg en begin er veel later opnieuw aan te werken. Ik zou het
anders kunnen doen, maar ik vind dat ge een schilderij niet afwerkt als een schoen.
Eigenlijk werk ik dus zeer moeilijk, omdat ik tot het uiterste wil gaan, omdat het
werk me moet bevredigen. Er moet een gevecht zijn, al is dat soms dan toch weer
niet nodig. Een kunstwerk is een meditatie die uit de ziel komt en moet groeien. Het
blijft altijd iets sterk persoonlijks. Democratisering van de kunst is onmogelijk omdat
ze dan vulgair zou worden. Trouwens, een kunstenaar weet zelf wel wanneer zijn
werk goed is.
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Als u nu een selectie zou moeten maken uit uw jongste werk, wat zou u naar voren
halen?
Het laatste werk is natuurlijk het rijpste, omdat het het resultaat is van de ondervinding
en om die te hebben, moet ge oud zijn. Soms zijn er schilderijen die u als kunstenaar
het meest zeggen omdat ge er zo aan gewroet hebt, maar daarom zijn ze niet de beste.
Als ik nu, zo zonder controle, een keuze zou doen, zou ik zeggen: Laatste bloesem
(1967), Kanaal met wandelaars en boten (1968), Witte muur met wandelaars (1969)
en Wandelaars in het park (1969).
Zou er geen sneeuwlandschap bij zijn?
Toch wel. Een uit 1963, toen we zo'n magnifieke sneeuwwinter hebben gehad. Ik
heb toen meer dan één sneeuwlandschap gemaakt.
U hebt een tijdlang niet meer geëxposeerd. Waarom niet?
Omdat ik dacht wat uit de tijd te zijn en omdat ik bang was voor wat de jongeren
zouden zeggen. Toen ik bekroond werd met de Rembrandtprijs, heeft er een
tentoonstelling plaatsgehad in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen (1969-1970) en daarna in het Provinciaal Begijnhof te Hasselt (1970).
Zelfs mensen die de moderne kunst voorstonden, voelden iets voor mijn werk. Ook
de jongeren keken op en zeiden: ‘We vinden in uw werk een hart maar het is ons te
stil. We moeten lawaai hebben en nervositeit en lichtreclames. Uw werk is te stil
voor deze tijd.’ Die stilte is mijn wereld, een wereld waarvan ik hou. Ik begrijp dat
jonge mensen wat anders willen, maar als ge zeventig zijt, moet ge niet in een
minirokje willen lopen. Die tentoonstellingen hebben me werkelijk gesteund, ook al
zou ik zonder die exposities toch voort hebben gedaan. Ik heb altijd geschilderd zoals
ik wilde.
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U bent wat men mag noemen een stille in den lande.
Indien er niet méér over mij gesproken en geschreven werd, dan is het mijn schuld.
Ik ben gelukkig in de stilte en na vandaag keer ik terug naar de stilte.
Uitzending: 12 februari 1970.
Jozef Vinck overleed te Mortsel op 4 juli 1979.
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Walther Vanbeselaere
Grote Steenweg 628, 2600 Berchem
Uw voornaam is Walther, maar Walther met een h.
Ja, met h. Toen August Vermeylen die naam zag op mijn proefschrift, stelde hij
dezelfde vraag. Ik heb die voornaam altijd zo geschreven sinds ik hem in die spelling
gezien had op het doodsprentje van mijn oom, wiens voornaam ik kreeg. Ik heb ooit
horen zeggen dat ik die h in mijn naam zette omdat ik duitsgezind was. Ik vond dat
een zo grote verdachtmaking, dat ik die h mordicus zal blijven behouden!
U bent de grootste schilderijenbezitter van deze stad?
Bezitter is natuurlijk een eufemisme. Als hoofdconservator beheer ik alleen. Maar
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is inderdaad het grootste museum van
Antwerpen. In het land is er nog een dat groter is en dat is dat van Brussel. Dat siert
zich daarbij nog met de pretentieuze naam Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België te Brussel en dat ‘van België’ brengt de buitenlanders vaak ertoe te denken
dat alle ‘Konink-
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lijke Musea voor Schone Kunsten’ in België aan het Brusselse ondergeschikt zijn.
Nog een communautair probleem dus!
Hoeveel schilderijen hebt u in uw bezit?
Ik schat 3000.
En wat is uw kostbaarste stuk?
Daar moet ik u een genuanceerd antwoord op geven. Het meest in trek is, op dit
ogenblik, de wereldberoemde Madonna met Jezus omringd door engelen van Jean
Fouquet, Frans schilder en miniaturist, de grootste Franse meester uit de 15 de eeuw.
Door de strenge geometrie der vormen en het niet de natuur nabootsende van zijn
koloriet, staat het schilderij op de grens van abstractie en realiteit en dat verklaart
waarom het thans zo ‘in’ is!
Er bestaan van Fouquet maar vier of vijf grote schilderijen en wij hebben in
Antwerpen beslist het mooiste. Het moet zowat 500 miljoen waard zijn. In 1937
werd het uitgeleend voor de expositie L'Art français in Parijs en toen werd het al
voor 50 miljoen verzekerd.
Vijftig jaar geleden zou het antwoord anders geweest zijn, want volgens Paul
Claudel was de Kristus op stro van Rubens ons kostbaarste bezit. Wij bezitten
daarenboven nog enkele grote en magistrale werken van Rubens, die nooit worden
uitgeleend, als b.v. de Aanbidding der Wijzen of de Laatste communie van
Sint-Franciscus.
Indien u met uw vraag bedoelt wat ik persoonlijk het kostbaarst vind, dan zou ik
zeggen de Sint-Barbara van Van Eyck. Ook al is die weinig groter dan een briefkaart.
Als we die uitlenen, moet ze voor 300 miljoen verzekerd worden!
U bent wel een Antwerps prominent, maar geen geboren Antwerpenaar.
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Ik ben geboren in Zevekote, een dorpje in West-Vlaanderen, dat toen zowat 150
inwoners had en na Zoetenaaie wel het kleinste dorp van het Vlaamse land was. Nu
zijn er bij de 800 inwoners.
U schat de dorpen wel naar hun kunstbezit!
Toch niet helemaal. Ik moest voor de oorlog eens mijn pas laten zien aan een
rijkswachter, die het document met nonchalance nakeek. Toen las hij: ‘Geboorteplaats:
Zevekote’, en zijn gezicht klaarde ineens op. ‘Hé, het dorp van Sylveer Maes,’ zei
hij. Ja, we hebben onze grote man!
Waren uw ouders authentieke Zevekotenaars?
Nee, het is een louter toeval dat ik daar ben geboren. Mijn vader was beambte bij de
accijnzen in Gistel, maar daar er in deze gemeente geen huis was te vinden, moest
hij in Zevekote gaan wonen. Ik ben er trouwens maar vier jaar geweest. In 1912 zijn
we verhuisd naar Poperinge. Ik heb het geweldig voor de Westhoek, ik vind dat ze
daar het mooiste Westvlaams dialect spreken. Bij elke gelegenheid ga ik er ook naar
toe om de taal te beluisteren.
Er was dan de school.
In Poperinge was dat het college. Ik was in mijn tijd een vreselijke deugniet en stond
bij de leraren niet goed aangeschreven. Sommigen zeggen van mij dat ik goed schrijf,
dat ik de stijl heb van een classicus en toch heb ik geen oude humaniora gedaan.
Toen ik na de zevende moest kiezen, vroeg de principaal wat ik van zins was te
worden. Ik zei dat ik het niet wist. ‘Wat doet uw vader?’ vroeg hij. ‘Chef bij de
accijnzen.’ - ‘Dan heb je geen Latijn nodig’, concludeerde hij en zo kwam ik in de
moderne humaniora terecht. Vader wist daar niks van. Later zijn we dan naar Brugge
gaan wonen. Vader en moeder waren gebo-
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ren Bruggelingen en ze verlangden ernaar terug naar hun geboortestad te gaan. Daar
vader staatsambtenaar was en zelf oud-leerling van het atheneum, ben ik in die stad
naar het atheneum gegaan. Ik werd er niet braver om, want ik had er altijd zoveel
‘retenues’ dat ze thuis niet eens wisten dat ik een vrije namiddag had!
Hoe oud was u toen?
Dat was in 1921. Ik ben van 1908, geboren op 4 juni. Dus 13 jaar.
U hebt toch ook goeie herinneringen aan die tijd.
Ik heb daar een uitstekende leraar Nederlands gehad, een afgestudeerde van Leuven,
Pruvost. De man was een paar jaar in Nederland geweest en sprak prachtig ABN:
voor ons een revelatie. Ik heb hem de drie laatste jaren gehad en dat is voor mij een
zegen geweest. Voor mij niet alleen trouwens. Ik heb twintig jaar later oud-leerlingen
ontmoet die met evenveel enthousiasme en dankbaarheid over hem spraken. Zoals
dat in die tijd veel de gewoonte was, droeg hij een bakkebaardje en gaf hij les in
pitteleer. Maar na de klas sprong hij op zijn racefiets om naar huis te rijden. Hij was
een oud-internationaal voetballer van de ‘Cercle Sportif’ van Brugge. Verder was
hij voorzitter van de Van Maerlantzonen.
Dan had ik ook een bijzonder goed leraar godsdienst, Pieter Ghyssaert. Hij was
een militant priester, die een bewogen leven had gehad. Hij is zelfs trappist geworden
na zijn leraarschap aan het atheneum, doch kon het om gezondheidsredenen niet
uithouden en is dan opnieuw seculier priester geworden. Hij had in het atheneum
een studiekring opgericht voor gelovigen. We moesten om beurten een boek
bespreken. Toen ik 16 jaar was, had ik over Luther gelezen in de boeken van Maritain
en Carlyle. Ghyssaert schrok op! Ik was dus duidelijk op het ketterse pad! In
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dat verband moet ik nog iemand vermelden die mij, wat mijn religieuze overtuiging
betreft, sterk heeft beïnvloed en dat is de karmeliet Pater Jeroom, die grote invloed
op Servaes heeft gehad. Het is onder zijn invloed dat ik Sint-Jan van het Kruis ben
gaan lezen en door hem heb ik Servaes leren kennen. Het was de tijd toen de strijd
rond de Luithaagse Kruisweg en Servaes volop woedde. In de galerij Sint-Salvator
te Brugge had toen een expositie plaats van Servaes en Permeke. Het was een eerste
initiatie met de kunst van de expressionisten en een belangrijk moment in onze jeugd.
Werd u artistiek beïnvloed door een van uw leraren?
In het algemeen door Pruvost. Maar in die tijd zagen wij elke dag tientallen Engelse
misses aan de veelvuldige reinen van Brugge staan schilderen, en dat voorbeeld trok
ons aan. Wij wilden dat ook doen en onze leraar tekenen, Lanckneus, hielp ons daarbij
uitstekend; hij vond dat prima en spoorde ons aan hetzelfde te doen: wij, mijn vriend
Van de Walle en ik, leken hem daartoe begaafd.
Het klimaat van uw jeugd is dus duidelijk Brugge.
Poperinge en Brugge. Toen ik van de vierde naar de derde moest overgaan, had ik
vier herexamens. Mijn vader, die een stille brave man was, zei me toen: als je er niet
door bent, ga je een stiel leren. Dat is een schok geweest voor mij; van toen af ben
ik het beter gaan doen en ik was de laatste drie jaren zelfs de eerste van de klas. Maar
dat onbekommerd leerlingenbestaan had als gevolg dat ik nooit iets van spraakkunst
heb gekend. Mijn vrouw daarentegen kent dat uitstekend en zij kijkt altijd mijn
teksten na.
Wanneer haalde u dan uw diploma van de humaniora?
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Ik heb het nooit gehaald. Toen ik in de retorica zat, had ik meer dan genoeg van die
handelswetenschappen en wiskunde en ik besloot vrije leerling te worden. Mijn
leraars vroegen of ik gek was, maar ik heb in de boosheid volhard. En je hebt zo van
die stommiteiten die zich later wreken. Ik ben dan daarna kunstgeschiedenis gaan
studeren in Gent. Om daar aanvaard te worden, moest ik een toelatingsexamen
afleggen waarin ik slaagde. Na mijn universitaire studie postuleerde ik voor een
plaats van studiemeester aan het atheneum in Gent. Ik had toen een doctorstitel
gehaald met de grootste onderscheiding maar toch kon ik dat postje niet krijgen,
omdat ik geen certificaat van volledige humaniora had. Professor August Vermeylen
is dan tussengekomen en om die benoeming te krijgen, is er een extra Koninklijk
Besluit nodig geweest!
Waarom koos u kunstgeschiedenis?
Ik wilde schilder worden, maar mijn ouders en leraars vonden dat bestaan te onzeker
en drongen erop aan dat ik een diploma zou halen, zodat ik tenminste tekenleraar
zou kunnen worden. Het is dan kunstgeschiedenis geworden, maar wel tegen heug
en meug. Ik beschouwde het als bijzaak en studeerde net genoeg om door het examen
te komen. Verder ging ik naar de academie en zat ik vooral veel op mijn kot. Finaal
is het een felle innerlijke strijd geworden: schilder of kunsthistoricus. Het zijn twee
imperatieven, die eigenlijk niet te verzoenen zijn. Als je ernstig aan kunstgeschiedenis
wil doen en tegelijk zelf schilder wilt worden, dan moet je beide met hart en ziel
beoefenen en naar mijn ervaring kan dat niet; ik ben altijd een 100% geëngageerde
geweest. Mijn interesse voor schilderkunst werd heerlijk gevoed door de cursus van
professor Vermeylen, maar daarnaast stonden ook vakken als architectuur en
archeologie, die me minder lagen. Toen ik gaandeweg, dank zij de cursus van
Vermeylen, de toppunten van de Westeuropese schilderkunst en plastiek leerde
kennen, ben ik aan mijn eigen ‘roeping’ en talent als schilder
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gaan twijfelen en heb ik voor de kunstgeschiedenis geopteerd, met als
hoofdbekommernis: de heerlijkheden van de schilderkunst tot de mensen te brengen,
hen leren zien en genieten.
U hebt in Gent eminente professoren gehad: allereerst August Vermeylen. Wat is hij
voor u geweest?
Een openbaring. De wijze waarop hij de geschiedenis van de Europese plastiek en
schilderkunst doceerde, is onvergetelijk. Want hij had iets wat de anderen niet hadden:
bij hem werd het kunstwerk als kunstwerk beschouwd en zijn methodische en
didactische beschouwingen waren erop gericht het kunstwerk als kunstwerk te leren
beleven, ‘nacherleben’ zoals het mooie Duitse woord het zegt. Ik heb dat van
Vermeylen geleerd en overgenomen, ik heb de Europese kunst leren doorzien in haar
ontwikkelingsgang, als ontwikkelingsgeschiedenis. Vermeylen was een volgeling
van Heinrich Wölfflin, een van de grondleggers van de stijlkritische kunstbenadering,
die o.m. uit het tegen elkaar stellen en vergelijken met renaissance en barok het
onderscheid afleidde tussen een ‘lineair-plastische’ en een ‘picturale’ wijze van zich
beeldend uitdrukken. Hij heeft deze tegenstelling magistraal ontleed. Vermeylen had
zich deze opvatting zo eigen gemaakt, dat hij alles voordroeg alsof hij zelf de
ontdekker ervan was geweest. Dat was trouwens ook zo voor b.v. zijn cursus over
de geschiedenis van de roman in de letterkunde: een ‘vrije cursus’ die bij ons, jonge
studenten, overkwam als de ontdekking van een ons tot dan toe onbekende wereld.
Naast Vermeylen was er dan professor Henry van de Velde die de geschiedenis
van de bouwkunst op een totaal andere, op een ‘buitenbeense’ manier doceerde, zo
onwetenschappelijk als 't maar kon! Als creatief architect ging hij uit van zijn
persoonlijke overtuiging: alleen die perioden waarin de ‘rationele conceptie’ in de
realisatie van het bouwwerk doorslaggevend was, vonden in zijn ogen genade! Hij
ging werkelijk uit van een
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esthetisch parti-pris. Romaans en gotiek waren hoogtepunten: renaissance, barok en
rococo waren navolging en verval! Dat was haast kinderlijk eenzijdig maar het
bezorgde ons een scherp artistiek inzicht, een heel ander dan professor Stan Leurs
ons bijbracht, die archeologisch-snuisterend te werk ging en probeerde ons een vat
vol zakelijke kennis mee te geven.
Er was dan ook nog de professor voor muziekgeschiedenis Floris van der Mueren,
ook al zo onwetenschappelijk als het kon, maar hij was een man die hartstocht had
voor de dingen. Ik heb wel minder aan hem gehad omdat ik vaak niet met hem
akkoord ging; hij kon toen kleinerend spreken over Mozart en ik voelde toen ergens
aan dat dit niet klopte. Maar hij was een ingoed man, in tegenstelling tot Vermeylen,
die een ongenaakbaar man was en geen persoonlijk contact zocht met zijn studenten.
Ik ben de enige geweest die bij Vermeylen heeft ‘durven’ doctoreren. Dat ik met
hem contact kreeg, is wellicht aldus te verklaren: kunstgeschiedenis was voor hem
én voor mij bewust, verantwoord genieten en aanvoelen van kunst. Er zijn er niet
zoveel die met die ingesteldheid de kunstgeschiedenis tegemoet gaan en van het zelf
beoefenen van kunst, in mijn geval het schilderen, uitgaan. Dat heeft Vermeylen in
mij geapprecieerd. Ik had het in de vingers, ik voelde de schilderkunst scherper aan
dan hij, omdat ik ze zelf met diepste ernst bedreef.
Hebt u op de academie iets geleerd?
Nee. Ik heb daar 's morgens leren schilderen naar levend model. Maar die leraar
bracht ons niets bij, noch vakkundig, noch esthetisch. Integendeel. Na zes maanden
bleven wij er weg, Van de Walle en ik.
In 1929 bent u dan klaar in Gent maar u gaat verder studeren in Utrecht. Waarom
Utrecht?
Louter toeval. De toen pas gestichte Vlaamse Wetenschappelijke
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Stichting stelde in Gent twee beurzen beschikbaar, een voor Keulen en een voor
Utrecht. Wij kregen met zijn tweeën een beurs: de tweede was mijn onafscheidelijke
vriend Van de Walle uit Brugge. We hebben toen strootje getrokken en Utrecht viel
mij ten deel. Dat viel mee, want Utrecht was de enige universiteit waar een cursus
over de 19de-eeuwse schilderkunst werd gegeven en wel door professor G. Knuttel.
Hoe bent u op het spoor van Van Gogh gekomen?
Ik moest een onderwerp kiezen voor mijn doctoraat. Ik koos Van Gogh, wat al niet
gewoon was, daar hij volop in de actualiteit stond. Vermeylen was niet alleen verbaasd
dat er iemand bij hem wilde doctoreren, maar dan nog wel op een onderwerp waar
volgens hem niets van te maken was en waarover ook alles al gezegd was. Ik heb
mijn keus voor Van Gogh heftig verdedigd en Vermeylen zei tot besluit van de
discussie: begin er dan maar mee. Ik had de brieven van Van Gogh gelezen en had
daarin ontdekt dat hij een uniek geval was: hij is inderdaad de enige die over de
wording van zijn kunstenaarschap uitvoerig heeft geschreven. Zijn briefwisseling
met zijn broer Theo is de pakkendste autobiografie die ooit door een kunstenaar werd
geschreven. Van Gogh was financieel totaal afhankelijk van zijn broer, die in Parijs
in de kunsthandel zat, en voor zijn broer verantwoordde hij dag aan dag zijn doen
en laten. Zijn brieven laten toe na te gaan hoe hij de wijze van zich uit te drukken
stap voor stap met onverbiddelijke consequentie doorzette. Die informatie gaat zover
dat ik na mijn doctorsthesis elke tekening van hem op een paar weken na kon dateren.
Ik heb toen ook in Den Haag contact gehad met de oudste kunstcriticus, H.P.
Bremmer, die een der eerste verdedigers van Van Gogh was. In die tijd - 1930 maakte het grote vervalsingsproces van Otto Wacker in Berlijn heel wat ophef en
vele van die Van Gogh-vervalsingen werden bij Bremmer gebracht om geëxpertiseerd
te worden. Ik heb samen met hem enkele
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ervan onderzocht: ik was een beginneling en toch wou hij weten wat ik erover dacht.
Daar het er voor mij om ging de schilderkunst van de 19de eeuw te leren kennen,
heb ik toen ook de vele musea in Nederland bezocht. Natuurlijk vóór alles het museum
Kröller-Müller met de belangrijke Van Gogh-verzameling en dan ook de collectie
van ir. Vincent van Gogh, de zoon van Vincents broer die te Laren woonde. Dat zijn
nog altijd de twee belangrijkste verzamelingen: voor de collectie van ir. Van Gogh
gaat men nu een speciaal rijksmuseum bouwen en een Van Gogh-studiecentrum
oprichten.
Wat deed u tussen 1930 en 1934, want u doctoreerde pas in 1934.
Zelfs nog in 1930 wou ik de kunstgeschiedenis voorgoed laten vallen. Ik heb toen
een jaar uitsluitend geschilderd: ik heb trouwens nog enkele schilderijen uit die tijd.
Dan heeft mijn innerlijke twijfel haar beslag gekregen. Ik besliste niet meer te
schilderen en heb na juli 1931 nooit meer een penseel aangeraakt. Alleen mijn
verfdoos en palet heb ik behouden. Sindsdien is het dan ernst geworden met de
kunstgeschiedenis. Ik ben dan mijn aantekeningen, die ik in Nederland had gemaakt,
gaan uitwerken.
De titel van uw proefschrift is ‘De Hollandse periode in het werk van Vincent van
Gogh’. Is dat uw eerste doorgevoerde studie?
Ja. De tweede zou de Antwerpse periode bij Van Gogh behandelen, doch die werd
later bestudeerd door Marc Tralbout, thans de beste Van Gogh-kenner ter wereld.
En ten derde zou ik de Franse periode aanpakken. Ik heb drie jaar op mijn proefschrift
gewerkt. Het is een echt benedictijnenwerk geweest.
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Kunt u de karakteristieken van die Hollandse periode bondig aangeven?
De Hollandse periode is zijn eerste ‘donkere periode’. Vincent van Gogh was een
autodidact, die van niets, zonder de minste scholing of leiding begon. Die van de
grootste hulpeloosheid evolueerde naar de beheerste vormtaal van zijn beroemde
Aardappeleters uit 1885.
Voortgedreven door een onthutsende wilskracht en werkdrift begon hij gewoon
met het tekenen. Gauw kwam het aquarellen erbij en ook het schilderen met olieverf:
dus met drie verschillende media. Hij evolueerde daarbij logisch van een streng
lineaire, over een volplastische naar een picturale vormopvatting - in olieverf, maar
in een sombere donkere toonladder. Het hoogtepunt van die evolutie werd zijn
Aardappeleters, waarin hij zijn kunnen en streven samenvatte.
Mijn conclusie was dat Van Gogh reeds in zijn Hollandse periode op Europees
niveau stond door de enorme psychische spankracht, die achter zijn werk zat. Later,
in Frankrijk, komt Van Gogh tot verdere en volle ontplooiing. Dan wordt hij
avantgardist door de wijze van zich uit te drukken. Zijn palet wordt helder als dat
van de Franse impressionisten, doch hij streeft hen voorbij door zijn enorme
geestelijke spankracht. Samen met James Ensor, de Noor Edvard Munch, de Zwitser
Ferdinand Hodler en Jakob Smits vormt hij op Europees niveau het hoogtepunt van
de generatie der symbolisten, die omstreeks 1860 geboren werden.
U behaalde in 1934 uw doctoraat met de grootste onderscheiding. Wat deed u
daarna?
Dat is niet zomaar van een leien dakje gegaan. Vermeylen had mijn proefschrift al
negen maanden in handen zonder er mij ook maar één woord over te reppen. Ik was
ervan overtuigd dat ik ‘gebuisd’ was en op zekere dag trok ik naar Gent, ging André
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Vyncke opzoeken en zei hem dat ik, zoals hij, een kunsthandel wilde beginnen.
Vyncke antwoordde mij: ‘Begin daar niet aan, dat is zwart brood eten voor uw leven;
ga liever eens naar “Het Instituut”’. Ik deed dat en ontmoette er onverwachts professor
Vermeylen, mijn promotor, die me zei: ‘Ik heb uw proefschrift al drie keer gelezen.
Prachtig. Ge komt binnenkort voor!’ De tweede commissaris was professor Henry
van de Velde, de derde professor Domien Roggen.
Dank zij mijn doctoraatsthesis heb ik leren schrijven, zoals men ook moet leren
schilderen! Zich met het woord leren uitdrukken, is even moeilijk als met het penseel.
U hebt dan niet verder meer gewerkt over Van Gogh.
Toch wel. Ik ben aan de studie van zijn Franse periode begonnen. Ik heb het echter
opgegeven toen ik vernam dat ook twee Nederlanders met hetzelfde bezig waren. Ik
heb dan contact opgenomen met Scherjon en De Gruyter, want met zijn drieën
hetzelfde onderwerp aanpakken was te gek, maar samenwerking bleek niet mogelijk
en ik vond het zinloos op mijn eentje verder door te gaan. Toen ik in 1929 met Van
Gogh begon, was er net een catalogus verschenen, geïllustreerd met alle bekende
tekeningen en schilderijen van Van Gogh, samengesteld door J.B. de la Faille, een
standaardwerk. Het ‘wetenschappelijke’ van mijn doctoraat is geweest dat ik die
catalogus gereviseerd heb. In zijn Hollandse periode heeft Van Gogh drie jaar lang
b.v. hetzelfde thema ‘spittende boer’ geschilderd. De la Faille doorzag het stilistisch
voortschrijdend vormverschil niet tussen Van Goghs debuut en de daaropvolgende
jaren en ik heb dat grondig kunnen corrigeren, zodat mijn werk in Nederland
weerklank had. Mijn studie werd, dank zij Vermeylen, door De Sikkel in Antwerpen
uitgegeven. In België ben ik zeker de eerste geweest die over een modern en actueel
onderwerp heeft gedoctoreerd.
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In 1934 bent u studiemeester aan het atheneum te Gent maar men vindt u in die tijd
ook elders in Europa.
Mijn proefschrift werd bekroond in de Interuniversitaire wedstrijd en ik kreeg een
reisbeurs voor museumbezoek in Duitsland, Oostenrijk, Italië. Ik heb nooit in een
archief gewerkt. Ik heb als student één keer een archief bezocht en was er ziek van.
Ik vond het veel interessanter musea te bezoeken om alle grote kunstwerken te gaan
zien en ze te assimileren. Kunstgeschiedenis is het kunstwerk zelf beleven en daarna
is het de taak van de kunsthistoricus de mensen de schilderijen te leren zien en
genieten door middel van het gesproken of geschreven woord.
In Parijs hebt u dan nog aan de Sorbonne de colleges gevolgd van professor Henri
Focillon, de Franse kunsthistoricus.
Terecht een Europese beroemdheid, de grote naam van die tijd, die La peinture
européenne au XIXe siècle en l'Art des sculpteurs romans had geschreven en ook
Art d'Occident. In 1939 trad hij als cultureel ambassadeur en als gastprofessor op
aan verschillende universiteiten in de U.S.A., en stierf plots in de loop van 1940. Ik
ben bij hem gekomen en heb hem gezegd: ik kom niet om aan de Sorbonne te studeren
maar om uw cursus te volgen, en voor het overige en hoofdzakelijk het Louvre en
andere musea te leren kennen. Hij vond dat heerlijk! Ik ben dan ook ‘alle dagen’ in
het Louvre geweest, want het belangrijkste in mijn vak is contact te hebben met het
kunstwerk en daarom is het reizen primordiaal. Dat contact heb je niet als je alleen
maar boeken doorleest en doorbladert. Toen ik in Napels was, was het mij om Bruegel
te doen en ik heb het aan mijn vrouw te danken dat ik mij de tijd gunde om toch die
Vesuvius te gaan zien.
Maar goed. Focillon was een schitterend geleerde én echt een kunsthistoricus.
Vermeylen had mij bij hem geïntroduceerd en ik heb met hem veel gediscussieerd
en tot in 1940 gecorrespondeerd. Hij was bijziende en ik heb het ooit weten gebeuren
dat hij
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tijdens een cours public - een college waar een select publiek van 500 toehoorders
was toegelaten - twintig minuten lang commentaar uitbracht op een verkeerd plaatje
en dat niemand roerde!
U wordt in 1938 op voorstel van Vermeylen vrij lesgever aan het Kunsthistorisch
Instituut in Gent. Waarom ‘vrij’?
Vrij betekent onbezoldigd. Voor mij was dat een complete verrassing. Vermeylen
kreeg het te zwaar en wilde een stuk van zijn cursus laten vallen en hij zei me: ‘Gij
gaat de 19de eeuw geven. Ge kent dat. Ik wil u trouwens later als mijn opvolger.’
Het was werkelijk een onthutsende uitspraak, want ik had nooit enig plan gemaakt
op dat stuk. Ik dacht alleen maar aan het geluk in stilte te kunnen doorwerken.
Daar is dan de mobilisatie wel als spelbreker opgetreden, tenminste als u soldaat
bent geweest.
Dat ben ik geweest, bij het 3de linie, bij de infanterie, bij de ‘zandlopers’ te Oostende.
Ik heb het niet verder gebracht dan sergeant, want als de meeste harde Vlamingen
in die tijd weigerde ik officier te worden. Ik heb na mijn dienstterm als straf vier
dagen na mijn ‘klas’ moeten blijven en stond daardoor als flamingant al ‘indésirable
au régiment’ geboekt, en toen de mobilisatie in 1939 uitbrak, werd ik op typisch
Belgische manier gerangeerd: ik werd bij de censuur te werk gesteld!
*
Toen de gastheer een goede twintig jaar geleden dit huis kocht, woonde hij zoveel
als op het platteland.
Niet ver van deze woning, waar nu het klooster staat der paters karmelieten, stond
toen nog het beruchte noodkerkje van Luithagen overeind, waarvoor de bekende
karmeliet Pater Jeroom in
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1920-21 de beruchte Kruisweg van Albert Servaes kocht.
Als je het huis van de gastheer binnentreedt, word je begroet door een houten engel
uit de baroktijd, die de bijenkorf der roomse Kerk beschut. Hier hangen verder twee
anonieme schilderijtjes uit de achttiende eeuw, en nog een derde, eveneens van een
anoniem naïef schilder. Dit doek van Jacques Lemair was het eerste schilderij dat
de gastheer kocht; zijn maandwedde was toen 1143 frank en het schilderij kostte er
800.
*
In 1941 kreeg Vermeylen van de Duitsers verbod nog te onderwijzen aan de
universiteit.
Hij werd geschorst en op zijn voorstel werd ik tot zijn plaatsvervanger aangesteld.
Vermeylen heeft daar zelf voor geijverd bij professor Herman de Vleeschauwer, de
filosoof, die tijdens de oorlog secretaris-generaal was van het ministerie van
Onderwijs. Vermeylen zelf schreef mij een briefkaart waarop stond: ‘Gij wordt mijn
opvolger. Alles is geregeld.’ Ik behoud die briefkaart als een kostbaar document,
samen met het honderdtal brieven dat ik van hem bezit.
Na de oorlog werd u dat nochtans kwalijk genomen.
Ik moest voor de epuratiecommissie van de universiteit verschijnen, als gedurende
de oorlog benoemde, want met het gerecht heb ik geen last gehad. Vermeylen was
vast van plan voor mij te komen getuigen, maar de dag voor de zitting is hij plots
aan een hartaanval overleden. Gelukkig had hij de avond ervoor, in het laatste gesprek
dat Julien Kuypers, toen secretaris-generaal voor Onderwijs, met hem had, gezegd:
‘Alleen Vanbeselaere kan me opvolgen.’ Julien Kuypers heeft dat gesprek, dat hij
opvatte als het geestelijk testament van Vermeylen, enkele dagen nadien gepubliceerd
in Vandaag.
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Werd u buiten deze oorlogsbenoeming niets ten laste gelegd?
Jawel, dat ik secretaris was geweest van de Oostvlaamse federatie van kunstenaars,
waarvan Servaes voorzitter was. Men verweet mij dat ik geen ontslag had genomen
na een bepaalde pro-Duitse toespraak van Servaes in de aula van de Gentse
universiteit.
En wat hadden wij gedaan? Al eens vergaderd en verf en kolen kunnen bezorgen
aan de behoeftige kunstenaars. Ik had in de meest diverse kringen goede vrienden.
Ik werd er ook van beschuldigd lid te zijn geweest van het V.N.V. Nu ben ik dat
nooit geweest, want als ik het geweest was, zou ik het ook bekend hebben. Ik ben
altijd voor mijn overtuiging uitgekomen, ben echter nooit in de politiek actief geweest.
Ik was overtuigd Vlaams-nationalist.
Hoe luidde dan het verdict?
Ik werd definitief geschorst en de motivering luidde tekstueel als volgt: ‘Onwaardig
geacht zijn universitaire functie verder waar te nemen wegens verregaande
onverschilligheid in vaderlandslievend opzicht, wat op zijn minst afkeurenswaardig
mag heten.’
U hebt toch niet lang moeten wachten op uw rehabilitatie.
Drie en een half jaar, maar drie jaren kunnen lang zijn. Die rehabilitatie bestond
hierin dat ik een telegram kreeg waarin minister Camille Huysmans mij mededeelde
dat ik opnieuw mijn kandidatuur mocht stellen voor een universitaire functie.
Wat heeft die periode van universitair onderwijs voor u betekend?
De mogelijkheid om mij 100% als kunsthistoricus te kunnen
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doorzetten, steeds met de bedoeling de studenten dichter bij de kunst te brengen. Het
komt hierop neer dat ik de boodschap van Vermeylen verder heb kunnen doorgeven
aan mijn studenten.
In de opvolging van de verschillende kunststromingen, b.v. realisme,
impressionisme, symbolisme, laat-impressionisme, expressionisme in de 19de en
20ste eeuw, moet de kunsthistoricus pogen de eigenheid van elke generatie te
benaderen, op de logica binnen elke stroming wijzen, en dat zo objectief mogelijk.
Doch we zijn zelf allen fataal van onze tijd, behoren tot een bepaalde generatie, en
dat is een objectieve factor die tegelijk een subjectieve stempel drukt op onze poging
tot benadering van vroegere generaties.
Neem 1940. Op hetzelfde moment zijn er kunstenaars van 70 jaar, 50 jaar en 30
jaar aan het werk. Professor W. Pinder spreekt van het onderscheid dat we in acht
moeten nemen tussen ‘gleichzeitig’ en ‘gleichaltig’: drie verschillende generaties
zijn dus in 1940 gelijktijdig werkzaam, al behoren ze tot verschillende stromingen.
Ik heb aan dat verschijnsel ook speciaal aandacht besteed in mijn Bruegelboek. Het
generatiebeginsel is een middel ter verscherping en opklaring van het complex
kunsthistorisch beeld, van het historisch verloop. Het is in zekere zin wel betrekkelijk
maar toch een betrouwbare gids. Neem het impressionisme in Frankrijk: Monet,
Degas, Sisley en Renoir. Zij zijn van dezelfde generatie en zij hebben iets gemeen,
een gemeenschappelijke noemer, doch het individuele verschil - de teller - is zo sterk
dat de benaming impressionisme zeer relatief wordt en dan ook zeer genuanceerd
dient omschreven.
Neem bij ons, in de 19de eeuw, de elkaar opvolgende generaties van realisten,
impressionisten en zij die ik, in mijn optiek, symbolisten noem. De realisten zijn:
Henri Leys, de dierenschilder Joseph Stevens, de schilder van het mondaine leven
Alfred Stevens, de portretschilder Lieven Dewinne, de schilder van de armoede
Charles de Groux. Ook Constantin Meunier behoort tot die richting. Bij onze
impressionisten, die speciaal aandacht besteden aan het verschijnsel licht, zijn Henri
de
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Braekeleer, Jan Stobbaerts en Alfred Verwee de voornaamsten. Onze symbolisten
tenslotte zijn: James Ensor, Jakob Smits, Georges Minne, Eugène Laermans, Valerius
de Saedeleer, Xavier Mellery.
Hierop moet nu een correctief worden aangebracht. Leys wordt altijd opgevat als
historieschilder, als romanticus. Doch zijn wijze van het behandelen van het historisch
onderwerp, het schilderen met de opvallende wil figuren en omgeving zo realistisch
als maar kan uit te beelden, zijn bekommernis het verleden als reëel en echt leven
op te roepen, toont aan dat hij tot de generatie van de realisten behoort. Men heeft
altijd gezegd dat het Vlaams realisme twintig jaar achterstond op het Franse. Dat is
niet waar: als generatie gezien, zijn de realisten van hun tijd. Dus hoewel hij
historieschilder is, moet Leys tot de realisten gerekend worden, net als Stevens of
De Groux.
Neem dan De Braekeleer, bij wie het licht zeer belangrijk is. Zijn hymne aan het
licht is veel sterker dan bij de realisten. Hij is, als schilder van het felle daglicht,
verwant met de Franse impressionisten, al zal hij nooit het helder
Frans-impressionistisch palet overnemen. Zijn impressionisme, zijn bezingen van
het licht is typisch ‘van het noorden’ en daarenboven door en door Vlaams.
Kunt u nog een ander voorbeeld geven van dat gleichzeitig?
Vanaf een bepaald moment, circa 1930, zijn bij ons twee verschillende generaties
tegelijk aan het werk. Er is het vierspan Albert Servaes, Constant Permeke, Gust de
Smet, Frits van den Berghe: dat zijn de ouderen, de expressionisten. Maar terzelfder
tijd is er een schaar jongeren aan het werk die tegen het expressionisme reageert.
Dat zijn zowel de animisten Hubert Malfait, Jozef Vinck, Albert van Dyck, War van
Overstraeten, enz. als de surrealisten René Magritte en Paul Delvaux. Deze jongeren
verwerpen de brutale vervorming van de realiteit van het expressionisme. Ze zijn
gericht op intimiteit, ze nemen een verzoenende
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houding aan tegenover het leven, terwijl de expressionisten peilden naar de diepste
impulsen van het leven en daarom het normale natuurbeeld verwrongen om een
directere expressie van hun beleven tot uiting te brengen. U ziet hoe complex maar
tegelijk hoeveel doorzichtiger het tijdsbeeld wordt wanneer men het generatieverschil
als leidraad neemt.
Nog een verdere nuancering. Zie b.v. hoe Permeke rond 1930 - sommigen noemden
hem toen smalend ‘le lion devenu vieux’ - de invloed van het animisme ondergaat.
Hij wordt milder, het hortende, stotende en vervormende valt weg. Zowel hij als
Servaes, Van den Berghe en Gust de Smet worden innerlijk rustiger; ze blijken nu
verzoend met het alledaagse, natuurlijke aspect van mens en dingen. Men heeft toen
gezegd dat het expressionisme verzwakte, maar dat is niet waar. Allen blijven
expressionisten, doch ouder geworden, stellen ze zich niet meer op als rebellen, maar
zijn levenswijzer geworden, verzoend met het leven: de tijdsgeest, de economische
wereldcrisis van 1929 sloeg veel illusies aan spaanders en bracht bezinning.
Ook in het verleden is dat zo geweest. Bruegel werd geboren rond 1525, enkele
jaren dus nadat Leonardo da Vinci stierf, in 1519. Men noemt de 16de eeuw de eeuw
van het maniërisme en ik heb dat probleem bij Bruegel onderzocht. Het maniërisme,
als specifiek positief verschijnsel, komt voor bij de drie grootsten van de 16de eeuw,
bij onze Pieter Bruegel de Oude, bij de Spanjaard El Greco en bij de Italiaan Jacopo
Tintoretto. Door hen kreeg de eeuw ineens een positief profiel, terwijl het maniërisme
altijd als pejoratief, als decadente gemaniëreerdheid werd beschouwd. Het maniërisme
is een ‘maniera’, die bij de zwakken negatief uitvalt, maar die bij de groten positief
is, omdat bij hen de geniale gave aanwezig is om van de vormen van de natuur af te
wijken, om ze expressiever te maken, wat bij El Greco door het vervormen en
verwringen van de menselijke gestalte het sterkst tot uiting komt. Doch in het geniale
bij El Greco schuilt zijn kracht!
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Hiermee zijn we op uw levensgeschiedenis al wat vooruitgelopen. Wat hebt u gedaan
tussen 1945 en '48, de jaren dat u geschorst was?
Mijn eerste idee was voort te studeren, doch ik moest leven. Ik wilde niet opnieuw
studiemeester worden, ik veronderstel trouwens dat ze me daar ook niet zouden
hebben aanvaard. Met mijn Bruegelboek, dat ik tijdens de oorlog had geschreven en
dat in 1945 door Lannoo werd uitgegeven, is mijn vrouw bij vrienden en bekenden
gaan leuren. Het boek kostte 400 fr. en telkens als mijn vrouw er een verkocht, had
ze 80 frank verdiend. Maar dat kon niet blijven duren.
Toen ik trouwde, had ik niet gewild dat mijn vrouw, die wetenschappelijk regentes
is, zou gaan werken. Toen ik studiemeester werd, verdiende ik minder dan zij maar
we hebben het volgehouden. We droomden van een gezin met kinderen. Ik gaf toen
ook les aan de academie in Brugge en moest daarvoor elke zaterdag, mijn enige vrije
dag, van Gent naar Brugge. Ik kreeg er 500 fr. jaarwedde voor, wat betekent dat ik
nog een paar frank over had als mijn trein betaald was. Maar ik gaf graag les, zoals
ik ook altijd graag lezingen heb gehouden. Toen mijn schorsing definitief bleek,
vond ik er iets op, want niet mijn vrouw maar ik moest geld zien te verdienen.
Ik besloot raadgever te worden bij de aankoop van schilderijen, consulent bij het
aanleggen van collecties. Ik heb op die manier veel kunstenaars van dichterbij leren
kennen: Victor Wolvens, Jozef Vinck, Albert van Dyck, War van Overstraeten.
Adriaan van de Walle en Jacques Lemair te Brugge waren beiden jeugdvrienden; ik
bezocht hen op hun atelier, koos een paar van de beste schilderijen en trachtte die
dan te verkopen. Ik mocht die schilderijen gratis meenemen en moest ze maar betalen
als ik ze verkocht had. Ik heb dat drie jaar volgehouden en ondertussen bleef ik in
Brussel altijd maar protesteren tegen mijn schorsing. Daar was echter niets aan te
doen, mijn leerstoel was al ingenomen en verdeeld. Toch is die harde tijd geen
verloren tijd
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geweest, want ik heb in die tijd veel geleerd. Ik ben veilingen gaan volgen en raakte
zo meer vertrouwd met een andere kant van het vak. Maar op den duur was mijn
systeem niet leefbaar, te meer daar ik meestal een schilderij dat ik gekocht had op
een veiling, vooral bij Giroux te Brussel, niet wilde verkopen. Ik houd van schilderijen
maar ben geen geboren handelaar. Er hangen nog een paar van mijn aankopen uit
die tijd bij ons aan de wand: ik ben er gelukkig mee.
Er zijn daar trouwens plezierige anekdoten aan verbonden. Ik kocht in Gent eens
van Servaes zijn Geboorte van Maria uit 1916 voor 55.000 frank en leende dat bedrag
bij mijn schoonbroer. Maar ik kon er niet van scheiden en stopte het altijd maar weer
weg om niet in de verleiding te raken het te verkopen. Toen ik hier al drie jaar in
Antwerpen was, had ik het nog. Mijn collega van Gent, die het doek kende en wist
dat het in mijn bezit was, drong erop aan dat ik het aan het museum van Gent zou
verkopen. Omdat het naar het Gents museum zou gaan, verkocht ik het voor 65.000
frank. Het is nu een miljoen waard! Ik heb meer van dat soort sentimentele domme
dingen gedaan. Ik heb eigenlijk nooit gekocht om te verkopen, ik kocht eigenlijk
zuiver uit liefde en bewondering. Het groot Stilleven van Gust de Smet, dat ik nog
steeds bezit, is mijn mooiste schilderij. Zo heb ik de kunstmarkt in die jaren goed
leren kennen.
‘Bruegel’ was dus het eerste werk dat na de oorlog verscheen.
Ik heb dat onmiddellijk willen publiceren om te laten zien wat ik waard was, want
ik had een voorgevoel van het onheil dat mij bedreigde: broodroof. Vermeylen was
zeer gelukkig met mijn Bruegelstudie en heeft er een lovend woord vooraf voor
geschreven. Mijn bedoeling was: het eerste degelijke Bruegelboek te schrijven voor
het Nederlandse taalgebied, niet voor geleerden, maar voor artistiek ontvankelijken
en geïnteresseerden, dus een boek zonder voetnoten! Wel met een beknopte
bibliografie. In de inleiding probeer ik Bruegel historisch te situeren, maar daar
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zeg ik al tot de lezer: als dat kapittel u te moeilijk valt, sla het dan gewoonweg over
en begin direct met de eigenlijke tekst, want ik wil u Bruegel bijbrengen en begrijpend
leren genieten als een ontegensprekelijk uniek genie.
Zoals ik al zei, heb ik het maniërisme als positief begrip behandeld. Er waren al
andere historici die het probleem aangesneden hadden: Dvo rak, Pevsner, Pinder.
Ik beperkte mij nu tot een wel omschreven gebied: Bruegel en het Nederlands
maniërisme. In feite is het een hele wereld op zichzelf, onze eigen 16de eeuw.
Over de eeuw van Bruegel hebt u ook geschreven in ‘Acht eeuwen schilderkunst in
de Belgische musea’.
Ik heb daarin vulgariserend een samenvattend hoofdstuk over de 16de eeuw
geschreven. De bedoeling was niet streng wetenschappelijk te zijn, maar wel dingen
mee te delen die een gevormd publiek kan genieten en waar het iets aan heeft. In die
zin voel ik me nog altijd de leerling van Vermeylen. Zijn boek Van de catacomben
tot Greco is nog altijd een onovertroffen boek in ons taalgebied, het enige van
dergelijke kwaliteit dat we op dat gebied bezitten en dat ook in het buitenland
standhoudt.
U hebt het wel voor Bruegel. We hebben nu pas een Bruegeljaar achter de rug maar
toch zou ik nog graag duidelijk de eenvoudige vraag stellen: waarom is Bruegel
groot?
Omdat hij een geniale geest én schilder is. Wat zijn geniale mensen? Dat zijn mensen
die in de kunst het diepste en het hoogste openbaren omtrent het levensmysterie, van
de raadsels binnen de mens en in de zichtbare schepping. We kunnen er ons op
beroemen onbetwistbaar drie of vier geniale schilders te bezitten: Jan van Eyck,
wellicht de grootste, wellicht ook Bosch, zeker Bruegel en tenslotte Rubens. Zij
bezaten de gave om naar
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het diepste te peilen en hun persoonlijke ervaring te openbaren met onovertrefbare
helderheid en overtuigingskracht en wèl door de magische taal der schilderkunst.
Bij Bruegel, zoals bij alle groten, is zijn ervaring uniek. Hij leefde in de eeuw van
de hervorming, van de godsdienstoorlogen, van twijfel aan het geloof. De eerste
grote ontdekking van Bruegel is het landschap geweest. Waarom trok hij naar Italië?
Omdat Italië in die tijd het Mekka der kunst was en hij er veel van verwachtte. Maar
de revelatie is niet de Italiaanse kunst geweest maar zijn tocht door de Alpen: hij
ervaart het gebergte als een kosmos die lééft. De Alpen heeft hij aangevoeld als een
schokkend kosmisch gebeuren, als een geboorte die wellicht door nieuwe uitbarstingen
een totaal ander uitzicht zou kunnen krijgen. De Alpen leven!
Bruegels tweede grote ontdekking is die van ‘de mens’ geweest, dat raadselachtige
en onbegrijpelijke wezen dat altijd doende en in beweging is. Zo vanzelfsprekend
en eenvoudig als de natuur hem voorkomt, des te ingewikkelder en onbegrijpelijk,
onredelijk lijken hem de gedragingen van de mens. Eerst ziet hij hem doorheen de
bril van Jeroen Bosch, diabolisch behekst, gedreven tot het kwaad. Tegelijk ontdekt
hij de mens uit zijn eigen omgeving en ondervindt daar dat zijn gedragingen moreel
niet redelijk maar onredelijk en vol onzin zijn. In zijn Spreekwoorden beeldt Bruegel
dan ook de omgekeerde wereld uit, de wereld van de waanwijsheid: in Vlaamse
spreekwoorden, die goedlachs het ongerijmde in het menselijke denken en handelen
aan de kaak stellen.
De derde grote en ontroerendste openbaring in zijn leven is geweest het ervaren
van de eenklank tussen mens en natuur, van de boer wiens leven onafscheidbaar is
van dat der natuur, die leeft op het ritme van de natuur. Bruegel is de meest volkse
schilder die er ooit geweest is, omdat het zijn eigen volk is dat hij uitbeeldt, bewondert
en hekelt, omdat het zijn volk is dat hem het mysterie van het leven en het mysterie
in de mens openbaarde en dat hem finaal met de schepping verzoende.
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Er is controverse geweest over de interpretatie die Paul Haesaerts van Bruegel heeft
gegeven in zijn film. Wat denkt u erover?
Ik wens hier het proces van Haesaerts niet te maken, maar ik wil toch wijzen op een
zware denkfout en wel dat men op het scherm nooit een van Bruegels schilderijen
in zijn geheel te zien krijgt, enkel details of fragmenten. Bruegel overkijkt de wereld
panoramisch, als 't ware vanuit een uitkijktoren; het accent ligt op de breedte van het
schilderij. Op dat schouwtoneel krioelt het van mensen in onovertroffen diversiteit
van leven en beweging. Elke mens is een minuscuul iemand; elk heeft zijn eigen
leven en dat drukt Bruegel uit. Dat hij een wereld voor ons ontplooit, is slechts
duidelijk wanneer men zijn schilderijen in hun geheel, in hun panoramische rijkdom
tot hun recht laat komen en men ons tegelijk duidelijk maakt hoe verstandelijk
doordacht de schijnbare warboel in feite is, hoe meesterlijk alles is gecomponeerd
of geordend tot verrassende leesbaarheid van het minste detail.
Haesaerts rept in zijn film met geen woord over Bruegels ontdekking van het
Alpenland, noch over zijn evolutie tot zijn finale evangelische taal, zijn uitbeelden
van parabels zoals in zijn aangrijpende Parabel der blinden. Verder is het ongelooflijk
goedkoop daar Viëtnam bij te betrekken en de Spaanse bezetting er insidieus in te
verweven. Bruegel roept in ons voortdurend vragen op, maar er is geen mens die er
het precieze antwoord op kan geven. Daarin schuilt bij hem het onuitputtelijk boeiende
en mysterieuze.
Er verschenen in het afgelopen jaar ook enkele boeken aan Bruegel gewijd. Welk is
het beste?
Dat is natuurlijk een delicate vraag. Het boek van Roger Marijnissen heeft zijn
kwaliteiten, maar het is spijtig dat hij Bruegel niet behandeld heeft als schilder, als
geniale schepper van schilderijen, dat hij dus niets zegt over de magie van zijn
schilderkun-
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stige taal, van haar eigenheid en onnavolgbaarheid. Marijnissen probeert Bruegel
alleen te benaderen door het ontcijferen van wat hij voorstelt. In zijn inleidende tekst
vind ik geen uiteenzetting van wat Bruegel als kunstenaar geweest is. Hij laat die
taak over aan Seidel, aan de fotograaf, die door een overvloed van details een volledig
vals beeld van Bruegel geeft, zonder hem in wezen te benaderen noch dichterbij te
brengen. Er is maar één middel om een waardig Bruegelboek aan te bieden en dat is
een boek in breed formaat, zoals de uitgeverij Schroll in Wenen heeft gedaan lang
vóór de oorlog. Dat albumformaat blijft het enige middel om Bruegels panoramische
visie tot haar recht te laten komen. Maar het is wel een vervelend formaat om het in
een boekenrek te plaatsen.
De fotograaf Max Seidel bezorgt een vloed van details. Hij fotografeert minutieus
drie schilderijen: De triomf van de dood, De val der engelen en de Dulle Griet, doch
deze schilderijen zijn alle drie ontstaan in 1562, het jaar waarop Bruegel met
Hiëronymus Bosch afrekent. Uit een oeuvre dat tien jaar overspant, pikt Seidel dus
slechts één jaar en illustreert dat met liefst vijftig detailafbeeldingen! Omdat de mode
van de dag zo is, wil men de indruk geven dat Bruegel een visionair is of een
surrealist. Ook dàt forceert het beeld van Bruegel totaal: het is een absurd showboek!
Er is nog een derde tekort dat ik moet aanstippen. Als men een detail bij Bruegel
vergroot, wordt het ten overvolle leesbaar, maar als men gaat overdrijven, wordt die
vergroting brutaal en grof. Dat is een verkrachting van het intieme bij Bruegel, dat
ook één van zijn aantrekkelijkste eigenschappen is: het enigmatische!
Als besluit zou ik zeggen: het is finaal een agressief showboek, een typisch
modeverschijnsel van vandaag, van onze tijd!
Er is ook nog het boek van Bob Claessens: ‘Onze Bruegel’.
Ik heb het nog niet gelezen, maar wel al ingekeken en dan moet ik toch betreuren
dat, vergeleken met de kloeke letter van de tekst
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en het royaal formaat van het boek, de reprodukties als prentkaarten zijn, pietluttig
en daarbij arm aan kleur: een totale miskenning van de grootse visie, van het
wereldbeeld dat Bruegel ons voorhoudt. De hele lay-out van het boek maakt me
opstandig!
Over Bruegel zouden we wel niet uitgepraat geraken. Vóór u uw boek over Bruegel
schreef, had u al een studie gewijd aan Henri de Braekeleer. Dat was in 1940.
Dat is per toeval gebeurd. Van de leiding van de Paletserie krijg ik een uitnodiging
om een korte monografie over De Braekeleer te schrijven. Dat viel zo uit de hemel,
maar interesseerde me wel. Het oeuvre van een belangrijk kunstenaar verloopt steeds
als een geleidelijke ontplooiing, en het is interessant na te gaan op welke wijze die
zich heeft voltrokken. Dat proces doet zich enkel voor bij grote kunstenaars. Ik was
in mei 1940 met mijn studie gereed maar toen brak de oorlog uit en de uitgeverij
Becht in Amsterdam moest haar activiteit staken. In 1942 kreeg ik van
hoofdconservator Cornette, uit Antwerpen, een uitnodiging om over De Braekeleer
te spreken. A. Cornette wist van Vermeylen dat ik met die schilder bezig was geweest:
hij had mijn tekst gelezen. Die studie is dan verschenen in het jaarboek 1941 van het
museum. Ik was daar heel gelukkig mee.
Wat is er zo karakteristiek aan De Braekeleer?
Met Ensor is hij de grootste schilder die we in de vorige eeuw hebben gehad. Men
vergelijkt hem wel eens met Vermeer; alle vergelijkingen lopen wel wat mank, doch
voor Vermeer is het onafwendbaar dat men hem in de toekomst groter zal schatten
dan nu het geval is. Hij is schilder van het licht, dat symbool van leven is, maar hij
is tegelijk beluisteraar van de stilte, van de stilte binnenskamers en van de innerlijke
stilte waarvan hij vervuld is. Daarenboven drukt hij zich uit in een koloriet dat
onovertref-
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baar zuiver en ‘volklinkend’ is, zoals destijds onze Vlaamse Primitieven tot en met
Bruegel. Zijn thema's zijn uit zijn kleinburgerlijk Antwerps milieu gekozen en van
dat milieu bezingt hij de indringende heerlijkheid. Hij is een grote eenzame geweest.
Mijn De Braekeleer-studie is tenslotte zeer bondig, maar ik heb er enorm veel aan
gehad. Ik houd die, na mijn Van Gogh-doctoraat, voor mijn eerste geslaagde studie.
U hebt in die tijd - onder de oorlog - aan nog meer studies gewerkt.
Maar niet afgewerkt. Ik ben o.m. met Bosch bezig geweest, omdat ik vind dat we
noch bij ons, noch in Nederland iets behoorlijks over hem hebben. Ik heb ook aan
El Greco en aan Vermeer een studie gewijd, die ver uitgewerkt was en die ik van
plan was later nog verder uit te werken. Maar daarvoor heb ik helaas nooit meer de
tijd gevonden. Ik ben met Vermeer van Delft bezig geweest omdat ik het gevoel had
dat nooit iemand dat volstrekt exceptioneel genie in de kunst van het Noorden grondig
heeft benaderd. In het museum zijn er helaas enorm veel zaken te doen. Ik zou zelfs
zeggen: allesbehalve kunstgeschiedenis, want daartoe krijg ik nooit de nodige tijd,
noch de nodige afzondering.
De gastheer woont op de eerste verdieping en zowel op de trap als op de overloop
hangen schilderijen.
Van Xavier Mellery, die in 1921 overleed, is deze Renaissance flamande, van
Léon Spilliaert hangt er een Vrouw aan het strand, van Hubert Malfait een Meisje
en van Armand Vanderlick een Strandgezicht. Een grote aquarel, een gezicht op de
Kemmelberg, werd in 1931 door Walther Vanbeselaere zelf geschilderd! Dat was
zijn laatste woord als schilder: nadien gaf hij het op.
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De eerste verdieping vormt een suite van drie kamers, waarvan alle muren u
uitnodigen tot kijken.
Laten we beginnen met de 1e grand cru: een tekening, een Visserssloep uit 1926
van Permeke en een klein Winterlandschap van De Braekeleer. Dan een tekening,
Malvina, van Jakob Smits en een olijk ondeugend schilderij waaraan Tytgat de titel
Les cloîtrées gaf. Uniek is van dezelfde kunstenaar De rede van Antwerpen. Van
Ensor hangen hier vier mooie tekeningen en een prachtig klein schilderij uit zijn
‘donkere periode’.
Dit Bloemstuk is van Isidoor Opsomer en dat brons, Liggend naakt, op het
televisietoestel is van Georges Grard.
Een interessant geheel vormen drie tekeningen van naakten van Permeke, in één
lijst samengebracht: één ‘au trait’, puur een lijntekening, de tweede in diepzwarte
houtskool en de derde een gekleurde pastel: samen bieden ze een overzicht van
Permekes werkwijze.
Dit Kindje is duidelijk van Hippolyte Daeye en van Albert van Dyck zijn dit Meisje,
een Sneeuwlandschap en een Vrouwennaakt.
Een apart gedeelte van deze leefruimte is een studeerhoek. Daar staat de boekenkast
en op een tafeltje wachten de nieuwe boeken tot de gastheer de tijd vindt om ze door
te nemen.
Het radiotoestel troont op een ijzeren krijgskoffer, die acht sloten telt. Daarnaast
staat een grote scheepsklok.
Dit Baloebabeeldje stelt een moederschap voor. Om het een eigen sfeer te bezorgen,
kocht de gastheer er deze collectie Congolese zwaarden bij.
Wat zullen we dan nog in de eetkamer bekijken? Deze heel mooie Vlaamse
renaissancekast met drie Delftse borden erop of dit 18de-eeuwse dressoir, waarop
drie vijzels staan? Of houden we het in het huis van deze verzamelaar bij de
schilderijen?
Deze pastel is natuurlijk van Albert Servaes, een Geseling, een van de vier of vijf
voorstudies voor zijn Zwitserse kruisweg van 1964.
Een andere grote naam is Gust de Smet die deze Bloemen

Joos Florquin, Ten huize van... 18

323
onder een stolp schilderde. Uniek is dit kleine bloemstuk Rozen van Jozef Vinck.
Van Wolvens is er een schilderij met Duin en zee en deze drie doeken zijn van
Jacques Lemair, de Brugse schilder waarvoor de gastheer veel bewondering heeft:
Strand, Speelgoed en Landschap.
Merkwaardig mooi zijn twee geglazuurde schalen in terracotta van Pierre Caille,
die deze onvindbaar geworden stukken aan onze gastheer wou verkopen uit
vriendschap en omdat hij er verliefd op was!
*
In 1948 wordt u benoemd tot conservator - zes maanden later tot hoofdconservator
- van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Was dat een
moeilijke aanstelling na al wat er gebeurd was?
In sommige kringen van het verzet werden pogingen ondernomen om die benoeming
te dwarsbomen en in artikeltjes van Le Matin b.v. werd ik door sommigen belasterd.
Maar dat kon minister Camille Huysmans niet deren. Als hij iemand wilde benoemen,
deed hij het, desnoods tegen iedereen in. Ik had Opsomer leren kennen op aanraden
van professor Jozef Muls, met wie ik na de oorlog bevriend werd, en Opsomer wilde
elke kandidaat steunen, als het maar Emile Langui niet was, want die twee waren
water en vuur. Daarbij hebben Julien Kuypers en minister Piet Vermeylen mijn
kandidatuur à fond verdedigd. Huysmans ontbood me en zei: ‘Ik heb uw dossier
gezien. Dat is één smeerlapperij. U wordt benoemd.’ Toen ik dan benoemd was,
kwam hij me op een zaterdagnamiddag op mijn bureau opzoeken en zei: ‘Eigenlijk
zijt ge een rechtse. Als uw eerste medewerker moet ge nu een linkse zoeken.’
Huysmans had zijn uitgesproken ideeën.
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Zo bent u dan ambtenaar geworden.
Ja, staatsambtenaar. Ik hang niet af van de stad.
Wat was het moeilijkste van uw opdracht?
Me in te burgeren in het Antwerpse milieu, in het museum en in de administratie,
want buiten mijn vorming als kunsthistoricus, mijn kort professoraat en mijn drie
jaar ervaring in verband met de kunstmarkt had ik geen enkel idee van wat een
museum feitelijk was. Ik was slechts een hartstochtelijk bezoeker van musea geweest.
Wat is de taak van een conservator?
Dat hangt ervan af. In een museum als dat van Antwerpen zijn er drie afdelingen:
oude meesters, moderne en hedendaagse. De hedendaagse afdeling werd verwaarloosd
omdat de commissie voor aankoop uitsluitend uit ‘Antwerpenaren’ bestond, eigenlijk
daarbij vooral ‘Antwerps’ gericht was en niet scheutig was om ruimer te kijken. Zelfs
de toen sinds jaren al in het hele land erkende expressionisten werden veel meer als
concurrenten opgevat dan namen die aangekocht moesten worden. Voor de oude
meesters was het belangrijkste ze goed te conserveren en ze behoorlijk ten toon te
stellen. Voor de modernen kwam het erop aan de collectie te verrijken door belangrijke
aankopen. Voor de oude meesters rees dat probleem niet - op uitzonderingsgevallen
na. Want als er al eens een werk van grote esthetische waarde op de markt kwam,
dan stegen de prijzen zo onthutsend hoog dat geen enkel Belgisch museum, bij gebrek
aan een aankoopbudget, concurrerend kon optreden.
Wat hebt u dan persoonlijk kunnen doen?
Iets waarover later geen mens nog zal spreken: door geselec-
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teerde aanwinsten ons bezit wezenlijk verrijken. Eigenlijk is het zo dat ik de werken
moest aanbrengen en ervoor vechten, maar het is de commissie die beslist. Die
commissie bestaat uit 12 leden. Enkele vertegenwoordigen de stad, omdat een
belangrijk deel van de oude meesters eigendom van de stad is; andere leden
vertegenwoordigen de staat, nog andere de Academie, omdat het museum vroeger
verbonden en afhankelijk was van de Academie. Het tegenwoordige gebouw werd
als zelfstandig museum in 1890 opgericht.
Deze commissie is dus ruim en eclectisch, maar ze moet zich uitspreken zowel
over de aankoop van oud, modern en hedendaags werk en dat is geen ideale situatie.
Er zou een heel beperkte commissie moeten zijn voor elke afdeling.
Dan is er nog een ander probleem. Reeds in 1926 was het museum al te klein
geworden. In 1930 werd het wel verruimd door het ombouwen van de
benedenverdieping, doch thans staan we zover dat bij elke nieuwe aankoop een
schilderij naar de reserves moet!
Daarenboven stelt de tijd ook zijn eisen. Men wil nu het museum actief in het
kunstgebeuren inschakelen, er exposities houden van levende kunstenaars, er
debatavonden organiseren en er een opvoedende dienst voor scholen in onderbrengen,
zalen ter beschikking stellen voor creatief werken, enz.
Wat zijn dan uw kostbaarste aanwinsten geweest?
Ik moet eerst zeggen dat ik op het standpunt sta dat men van een bepaalde planning
moet uitgaan. Volgens mij moeten wij in de eerste plaats een nationaal museum zijn,
een museum waar een belangrijke selectie van het beste uit onze eigen nationale
schilderkunst te zien moet zijn. Het heeft minder of geen zin onbelangrijk werk van
buitenlanders te kopen, omdat het buitenland op dat stuk toch altijd veel meer te
bieden zal hebben.
Ons eigen verleden én heden zijn zeer belangrijk. Zo heb ik b.v. systematisch
gepoogd onze collecties van James Ensor, van
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Henri de Braekeleer, Jakob Smits en Constant Permeke aan te vullen.
Voor die vier namen hebben wij thans de belangrijkste collecties ter wereld. Verder
heb ik de collecties aangevuld met Gustaaf de Smet, Brusselmans, Van den Berghe,
Tytgat, enz. Wanneer er nu een vreemdeling naar België komt, vindt hij in de erezalen
van de 19de en 20ste eeuw onze sterkste namen met een voortreffelijke keuze van
eerste rang. Voor hem is dat nu een enige kans om in contact te komen met de
Vlaamse kunst.
Dat ik in die richting gewerkt heb, heeft nog een andere oorzaak. Ik ben ervan
overtuigd dat wij in ons verleden steeds sterk zijn geweest wanneer we onafhankelijk
waren van buitenlandse invloeden. Dat was b.v. zo in de 15de eeuw, de eeuw van
de Vlaamse Primitieven, toen wij werkelijk benoorden de Alpen in Europa
richtinggevend waren. De 16de eeuw was grotendeels op Italië gericht maar ze kreeg
pas haar eigen stem terug met Bruegel, die tot de noordelijke traditie terugkeerde.
In elke periode met sterk creatieve kracht zijn we Vlaams van traditie en streven
gebleken. Dat was ook zo met De Braekeleer, Ensor en met onze Vlaamse
expressionisten.
En u kunt het ook omdraaien. Het feit dat de abstracten bij ons pas geleidelijk na
1945 zijn doorgebroken, is het bewijs dat onze diepste aard niet abstract gericht is.
In andere landen is er geen ekwivalent van het werkelijk autonoom Vlaams
expressionisme. Men heeft pogingen gedaan om te bewijzen dat de abstracte kunst
ook in Vlaanderen vanaf ongeveer 1910 belangrijk is geweest. Vergelijk dat maar
eens met het Vlaams expressionisme. Dan blijft er kwalitatief nagenoeg niets over
dat tegenover het buitenland standhoud. In onze schilderkunst is er één enkel abstract
schilder consequent geweest: Servranckx. Voor de rest is het gestamel gebleven dat
door sommigen, vooral de jongeren van na 1950, werd opgeschroefd. Ik word, omdat
ik dat standpunt inneem, als ‘vieille poire’ door velen misprijzend bekeken. Ik heb
meer vijanden dan vrienden omdat het bekend is dat ik beweer dat het abstracte ons
niet ligt. Als er

Joos Florquin, Ten huize van... 18

327
sterke krachten komen, zullen ze weer de dialoog met de werkelijkheid beginnen.
Dat is reeds bewezen, b.v. door Octave Landuyt, door onze sterkste beeldhouwer
Roel d'Haese, zelfs door een Vic Gentils, die in zijn Schaakspel weer een beeld vanuit
de realiteit opbouwt, waarbij de realiteit het positieve fundament en ook meteen
traditioneel Vlaams is.
De hedendaagse kunst heeft toch ook haar rechten. Moet die dan geen museum
hebben?
Er moet een museum voor hedendaagse kunst komen en de leiding hiervan moet
volgens mij toevertrouwd worden aan een jongere, aan de mensen die nu 40 à 45
jaar zijn, omdat zij meer begrip kunnen opbrengen voor de kunstuitingen van nu en
ook met enthousiasme het kunstgebeuren van nu kunnen verdedigen. Zij moeten de
noden van nu beseffen en b.v. uitmaken wat het museum kan brengen voor de
vrijetijdsbesteding. Ik ben van de generatie van 1900, die ligt me het dichtst en ik
sta er het meest voor open. Het animisme en de surrealisten zoals Delvaux zal ik
blijven verdedigen, omdat ze sinds ongeveer 1950 de echte miskenden zijn. Dat
betekent niet dat we volkomen blind staan tegenover de jongeren: de aankopen
bewijzen het. Een museum moet eclectisch-ruim zien.
Er moet wel iets te vertellen zijn over de perikelen bij de aankopen.
Ja, b.v. over het verwerven van een oude meester, en wel het kleine Passiealtaartje
van de Meester van de H. Veronica. Deze parel van de 15de eeuw werd door de
Brugse bankier Renders onder de oorlog aan Goering verkocht. Na de oorlog werden
alle kunstwerken, door Duitsers tijdens de oorlog gekocht, door de Belgische staat
gerecupereerd en het Passiealtaartje kwam op die manier terug naar België. Renders
heeft dan nog een proces aangespannen onder voorwendsel dat hij verplicht geweest
was
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dat schilderijtje te verkopen. Hij verloor zijn proces en het paneeltje werd staatsbezit.
Doch wie moest het nu krijgen, welk staatsmuseum: Brussel of Antwerpen? Mijn
Brusselse collega en ik hebben ervoor gevochten, geen van beiden wou toegeven,
tot we eindelijk besloten er strootje om te trekken. Ik won en zo is dat kostbaar stuk
nu in Antwerpen.
Een ander geval deed zich voor met het Zelfportret van Ensor, dat met de
bebloemde hoed. Het schilderij was te koop en Brussel en Antwerpen waren erop
uit om het tot elke prijs te bemachtigen. Weer wou geen van beiden buigen. Ik heb
toen het voorstel gedaan aan een derde de kans te geven en wel aan de stad Oostende,
die door het bombardement van 1940 al haar Ensors verloren had. Zo heeft Oostende,
geboortestad van Ensor, een van de allermooiste Ensors in zijn bezit gekregen. Als
geboren Westvlaming was ik blij met dat gentlemen's agreement!
Twee of drie jaar geleden hebben we nog wat anders voorgehad. Een
wereldberoemd schilderijtje, een Vlaams Primitief, Sint-Joris met de draak, uit de
omgeving van Van Eyck en Van der Weyden, zou geveild worden in Londen. Het
schilderijtje is zo groot als een briefkaart maar ik verkreeg van de regering dat ze er
23 miljoen voor beschikbaar stelde, - dat was de geschatte waarde. Wij hoopten het
voor die prijs te krijgen, maar op de veiling heb ik zelfs mijn vinger niet moeten
opsteken. In enkele seconden haalde het 30 miljoen. Het werd door Mellon gekocht
voor de National Gallery in Washington. Ik heb kunsthandelaar Colnaghi, die in
opdracht van Mellon kocht, gevraagd hoe ver hij gegaan zou zijn: hij mocht tot 50
miljoen en méér geven.
Antwerpen bezit twee heerlijke kleine paneeltjes van Van Eyck: O.-L.-Vrouw bij
de fontein en de Heilige Barbara, en die Sint-Joris zou een unieke aanvulling geweest
zijn.
U hebt heel wat belangrijke biënnale retrospectieve tentoonstellingen ingericht in
Antwerpen.
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Dat is een initiatief dat parallel loopt met mijn bekommernis om van ons museum
het belangrijkste museum van nationale kunst te maken in ons land. Om in eigen
land onze kunst te verdedigen, heb ik telkens een retrospectieve georganiseerd van
een belangrijk kunstenaar. Dat gebeurde maar om de twee jaar - de reeks hebben we
ingezet in 1951 met Ensor - omdat wij daarvoor telkens 30 zalen moesten ontruimen,
de gehele benedenverdieping. Als er dan een vreemdeling in het toeristisch seizoen
naar Antwerpen kwam, die b.v. een overzicht wilde krijgen van onze 19de en 20ste
eeuw, dan gebeurde het dat hij alleen een retrospectieve te zien kreeg. Ik citeer ze
in volgorde: Ensor (1951), Evenepoel (1953), Jakob Smits (1955), Rik Wouters
(1957), Permeke (1959), Gust de Smet (1961), Daeye (1964). Dat ritme was niet vol
te houden - ik dacht aan mijn pensioentijd 1973 - en zo heb ik de geplande
retrospectieves van Frits van den Berghe, Brusselmans, Tytgat en Servaes niet kunnen
uitwerken. Ik wou namelijk tot het actuele doorstoten en daarom besloot ik twee
overzichtelijke groepstentoonstellingen in te richten: de eerste gewijd aan mijn
generatie, die van 1900, gevolgd door een tweede die gewijd zou zijn aan de jongeren
die na 1945 hun doorbraak hadden ingezet.
De eerste groepstentoonstelling (1966) gaf ik als titel: ‘De generatie van 1900,
animisten en surrealisten’, de generatie dus die volgt op de expressionisten, mijn
generatie! Het zijn de kunstenaars die terug naar de natuur gingen en de natuur geen
geweld meer wilden aandoen, in tegenstelling tot de expressionisten, die hortend het
natuurlijk aspect vervormden. De belangrijkste surrealisten, Magritte en Delvaux,
huldigden dezelfde verzoenende houding tegenover het uitzicht der dingen. Wat zij
uitbeelden, is voorwendsel om een andere wereld te suggereren dan de zichtbare. Zo
is het ook met de animisten, die zo heten naar het door henzelf gehate maar door
Paul Haesaerts bedachte etiket. Maar kijk, elk ‘isme’ is een betrekkelijke en
aanvechtbare benaming, maar eenmaal gelanceerd, moet men ze maar aanvaarden,
met de nodige nuancering.
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Uw tweede groepstentoonstelling heette ‘Contrasten 1947-1967’ en hield u in 1968.
Een overzicht van twintig jaar schilderkunst in ons land, met daarbij vooral de
doorbraak van de abstracten. Er waren diverse abstracten als Van Severen, Luc Peire,
Van Lint enz., maar ook de figuratieven als Landuyt, Raveel, D'Haese waren er bij
om te bewijzen dat er buiten en gelijktijdig met de abstracte kunst, binnen dezelfde
generatie ook nog wat anders ontstond. Een eclectische maar wel degelijk
overzichtelijke tentoonstelling: wat deze generatie finaal betekent, zal de toekomst
wel verduidelijken.
Verleden jaar hebben we de 2de Triënnale van de Zuidelijke Nederlanden
aangeboden, die vooral toch het werk geweest is van mijn medewerkers. Die expositie
is het resultaat geweest van een samenwerking tussen het Van Abbemuseum in
Eindhoven en ons museum. Het was een onthutsende tentoonsteling, omdat eruit
bleek hoe totaal de breuk is met alles wat 25 jaar geleden als traditionele schilderkunst
gold. Ze was wel vrij eenzijdig maar een keuze kan altijd betwist worden door anderen
die een andere voorkeur hebben.
Waarom organiseerde u in 1969 een expositie ‘Leys en zijn tijd’?
Eigenlijk ging de idee uit van mijn medewerker Jean Buyck, die zich speciaal tot de
19de eeuw aangetrokken voelde.
In 1969 was het honderd jaar geleden dat Leys, die in zijn tijd een Europese
beroemdheid was, overleed. Er was niet meer aan te denken nog een expositie aan
hem alleen te wijden, dat had men reeds lang vóór de oorlog gedaan. Het leek ons
dan ook niet houdbaar, want hoewel belangrijk, is hij toch niet te vergelijken met
zijn neef Henri de Braekeleer, die hem ver overtrof. We hebben dan even gedacht:
Leys én De Braekeleer, want De Braekeleer was dé leerling geweest van zijn oom
Leys, maar we

Joos Florquin, Ten huize van... 18

331
hadden al in 1956, in opdracht van de stad, een heerlijke De Braekeleer-retrospectieve
uitgewerkt en dat was vanzelfsprekend niet te herdoen. Dan hebben we besloten:
laten we Leys en zijn tijd nemen. Dat viel wel tegen voor De Braekeleer, want het
beste werk van deze schilder is pas na 1869 ontstaan. Doch dat herdenkingsjaar bood
ons dan toch de gelegenheid een overzicht te geven van wat België gerealiseerd had
ten tijde van de romantiek en van het realisme. Dat was in zoverre belangrijk dat
vele boeiende namen uit die periodes thans bij ons of verguisd of geheel vergeten
zijn. Welnu, iemand als Leys blijft een grote figuur en iemand als de schoonbroer
van Leys, de kleine romanticus Ferdinand de Braekeleer, de vader van Henri, is een
heel boeiende figuur, evenals de landschapschilder Jean Lamorinière.
Waren al die tentoonstellingen een succes?
Dat is altijd betrekkelijk. Op zichzelf waren dat altijd grote gebeurtenissen, die
gepaard gingen met de uitgave van catalogi, waarvan met de tijd gebleken is dat ze
kostbare documenten zijn geworden. Onze catalogus van Permeke is nog steeds niet
voorbijgestreefd en onvindbaar geworden, en de catalogus van Ensor is wel heel
bescheiden maar behoudt dan toch zijn waarde als document bij de grootste en meest
complete tentoonstelling ooit aan Ensor gewijd. De catalogus van het werk van Henri
de Braekeleer, die met zeer veel liefde door Maurice Gilliams werd uitgewerkt - toen
tot bibliothecaris van ons museum benoemd - was op dat moment nieuw, een rijk
geïllustreerd boek, een vooruitstrevend model. Dat was trouwens het geval voor alle
catalogi waarvoor Gilliams niet enkel de lay-out verzorgde: Gust de Smet, Wouters,
Permeke en Daeye. Het volledige oeuvre, nl. 120 schilderijen, staat opgetekend en
gereproduceerd in de catalogus gewijd aan H. Daeye: dat is een unieke monografie
geworden.
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Komen er veel mensen naar de exposities kijken?
De bezoekcijfers liggen nooit aan de hoge kant. Ensor kreeg er 15.000, Leys en zijn
tijd 18.000, wat een mooi cijfer is als men denkt aan de conspiration du silence van
pers, radio en televisie tegen onze tentoonstellingen. Deze media zijn veelal in handen
van jonge mensen, die een hekel hebben aan alles wat niet actueel is. 18.000 bezoekers
betekent dan dat het bericht van mond tot mond werd doorgegeven en dan is het een
mooi succes. Het is eigenlijk betreurenswaardig dat zo weinigen onder onze critici
belangstelling opbrengen voor het waardevolle van ons heel nabije verleden. Het
actuele kunstleven is op het internationale gericht, alsof het nationale van geen tel
meer zou zijn. Het nationale - het Vlaams-nationale - blijft voor mij van
doorslaggevende betekenis. Elke sterke persoonlijkheid bij ons zal fataal en
onafwendbaar onze traditionele eigenheid beklemtonen en bevestigen: dat is sinds
onze stamvader Jan van Eyck een onomstootbaar feit.
Lopen onze mensen gemakkelijk een museum binnen?
Neen, als je dat b.v. vergelijkt met Nederland. Neem nu de Rembrandt-tentoonstelling
in Amsterdam, die zeer mooi was maar toch de allure niet had van die van 50 jaar
geleden. Er waren nu slechts 23 schilderijen maar dan alle meesterwerken. Dat is
het maxium dat voor oude meesters nu nog mogelijk is. Omwille van de kwetsbaarheid
van de kunstwerken staan de musea thans huiverig tegenover bruiklenen en overigens
zijn de verzekeringsvoorwaarden onbetaalbaar geworden. Welnu, deze expositie
heeft 500.000 bezoekers gehad. Dat werd in België nooit bereikt. De tentoonstelling
van het werk van Jeroen Bosch te 's-Hertogenbosch trok 350.000 bezoekers.
Onbegrijpelijk, want het was ronduit een minderwaardige tentoonstelling, met geen
enkel topwerk van Bosch, doch er werd een reusachtige propaganda opgezet en bij
kudden, als schapen, is het publiek
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erin getrapt! Ook dat is tekenend voor onze tijd die show-belust en tegelijk totaal
oningewijd is.
Wat zou daar de reden van zijn? Waaraan ligt het?
De opvoedkundige diensten staan verder in Nederland. Ons volk is individueler: het
houdt er niet van in stoet op te trekken naar een museum. In Nederland is het
museumbezoek ook aantrekkelijker omdat de vormen van onthaal beter zijn. We
hebben niet, als in Amsterdam, een Stedelijk Museum dat dank zij zijn directeur
Sandberg omgevormd werd tot het meest vooruitstrevend centrum voor hedendaagse
kunst, met alle mogelijke vormen van aantrekkelijkheid, contactontmoetingen, enz.
Dat kan men mij verwijten. Op dat stuk zijn onze musea inert gebleven, ook
Antwerpen. Wel hebben we een inspanning gedaan door onze prachtige
biënnale-tentoonstellingen. Onze educatieve dienst zorgde ervoor dat de scholen die
het vroegen gratis rondleiding kregen. Verder bestaat nog altijd de oude traditie tien
wintervoordrachten te geven op zondagmorgen: een traditie die na 50 jaar nog steeds
een select publiek trekt en waarbij onze voordrachtzaal steeds te klein is. Doch het
pijnlijk gebrek blijft: er moet een apart museum komen voor hedendaagse kunst. Nu
zitten we toch steeds tussen twee stoelen: in de as!
In 1960 hebt u nog een monumentaal boek geschreven: ‘Moderne Vlaamse
schilderkunst van Leys tot Permeke’.
Ik had al tot twee keer toe met een uitgever een contract ondertekend om zo'n
overzicht te schrijven, Vlaamse kunst van 1850 tot 1950, doch bij gebrek aan tijd
had ik telkens verstek moeten laten gaan. Ik werd echter onverwachts aangesproken
door Maurits Naessens, die mij overrompelde en na een half uur mijn belofte kreeg
dat ik het boek zou schrijven, want het moest er absoluut komen. Het contract werd
afgesloten bij handslag, zonder geschrift, zoals veehandelaars een paard verkopen.
Een
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half uur later had ik spijt van mijn belofte maar de handslag was een erewoord! Ik
heb er zes maanden over gebeuld, mijn vrouw en onze zoon hebben mijn tekst,
naarmate hij klaarkwam, samen voorgelezen en getypt en ik blijf Naessens dankbaar
dat hij mij gelijmd heeft. Ik kon natuurlijk profiteren van de ervaring en kennis die
onze biënnale-tentoonstellingen mij bijgebracht hadden, want telkens er een expositie
plaatshad, moest ik er een inleiding voor schrijven. - Eigenlijk zou men dat na elke
expositie moeten kunnen doen, nadat men een oeuvre rustig in zich heeft kunnen
opnemen en overzien. - Voor dat boek was ik voldoende gewapend: het is niet
geschreven voor vaklui, niet voor gespecialiseerden, maar wel voor een geïnteresseerd
kunstminnend publiek - in de ruimste zin. Het is een boek zonder voetnoten - zelfs
zonder de minste opgave van bibliografie! - maar met een warme overtuiging, met
uitspraken en indelingen die wellicht betwistbaar zijn, maar wij weten allen voldoende
dat realisme, impressionisme, enz. noodnamen zijn, een primair middel om de stof
te schiften en dan toch een verhelderend overzicht aan te bieden.
Wie zijn dan de grootste figuren van die tijd?
Voorop en de eerste De Braekeleer; dan de geniale Ensor, over wie men over 50 jaar
nog wel ruimer en meer verantwoord zal kunnen oordelen. Ook Jakob Smits,
generatiegenoot van Ensor, en dan Rik Wouters, die ik als beeldhouwer nog vollediger
en belangrijker vind dan als schilder.
Bij de expressionisten is Permeke bepaald de grootste, er is iets geniaals in hem,
hoewel het zeer moeilijk is de juiste balans op te maken. Dan is er Frits van den
Berghe en als derde Albert Servaes, die als religieus schilder een uniek geval is en
zeker de overtuigendste godsdienstige schilder van de moderne tijd. Ook Gust de
Smet moet je bij de belangrijken rekenen, evenals de olijke en ondeugend verleidelijke
verteller Tytgat, en verder de nooit voldane puristen Daeye en Brusselmans.
Brusselmans is
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sindsdien volledig in trek, wordt naar mijn gevoel zelfs wat overschat. Ik vind dat
zowel verheugend als tragisch wanneer men bedenkt dat hij zijn hele leven lang een
armoe-oogster geweest is.
Ziet u constanten in onze schilderkunst?
Jawel. De fundamentele gehechtheid aan en de bewondering voor de realiteit, alsook
uitzonderlijke schilderkunstige begaafdheid, aangeboren liefde en voorkeur voor een
volklinkend koloriet. De enige uitzondering daarop is het heel heldere palet van Rik
Wouters, doch in zijn bronzen is de ‘klank’ uiteraard sonoorder, de toonwaarde
donkerder en de vorm geslotener en tegelijk sappiger, als de rijpste vrucht.
Ook Ensor uitte zich in zijn tweede periode in een helder palet maar tegelijk
doorschaduwd door het levensmysterie, waardoor hij als behekst is en zijn waarneming
van de realiteit tegelijk bijtend fel en verbluffend overtuigend.
Er is een lijn te trekken van Bosch tot Ensor. Permeke heeft de zwaarste dreun der
kleur en ook dat is typisch Vlaams. Jakob Smits is de koppigste vechter geweest, die
fanatiek zijn overtuiging verkondigde, wat wel door zijn Hollandse herkomst te
verklaren is. Evenepoel is een verliefd intimist geweest, die zijn nicht Louise en de
verrukkelijke charme van haar kinderen bezongen heeft. Al kwam hij tot volle
ontplooiing in Parijs, toch bleef hij onaangeroerd door het Franse impressionistische,
heldere palet; zijn palet is vol en sonoor en verraadt de Vlaming. Als je het werk ziet
van De Braekeleer, Verwee, Stobbaerts, dan denk je onmiddellijk aan al wat
voorafgaat, vanaf de 15de tot de 17de eeuw: ze hebben de heropleving van ons
nationaal verleden ingezet.
Er is toch ook wel een kwaliteitsverschil op te maken onder de Vlaamse
expressionisten die u zo na aan het hart liggen.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

336
Permeke met zijn superieur schildersinstinct, die het diepste levensgeheim instinctief
aanvoelde en daardoor iets geniaals vertoont, zie ik dan ook als de belangrijkste aan.
Servaes is als religieus schilder, zelfs op Europees niveau, verreweg de sterkste;
vergeleken met hem, heeft het religieuze werk van Georges Minne niet dat
overtuigende accent. Frits van den Berghe onthutst door zijn Freudiaans-erotische,
innerlijke verscheurdheid. Van de subtiele verteller die Tytgat is, bestaat er geen
ekwivalent buiten onze grenzen. Het Vlaams expressionisme is typisch, autonoom
en specifiek Vlaams, vooral omdat het uitgaat van een spontaan empirische
levenservaring, geen enkele esthetische theorie vooropstelt noch uitwerkt. Daarom
werd en wordt het nog steeds in het buitenland maar schoorvoetend aanvaard en
volkomen onderschat.
En dan is er nog de volgende generatie, die van 1900 - die ik als eerste die der
animisten én surrealisten heb genoemd -, met haar tragisch ontstaan en verloop vanaf
de economische wereldcrisis van 1929. Ze brak door circa 1930 en affirmeerde zich
ten volle tijdens de oorlogsjaren. Na de oorlog begon de doorbraak van de nieuwe,
jongere generatie, onder wie de abstracten. De generatie van 1900 werd gaandeweg
systematisch doodgezwegen en gekleineerd. Ze worden wel eens de anemisten
genoemd, lijdend aan bloedarmoede! De hartstochtelijkste onder hen is Wolvens en
verder zijn er dan Malfait, Vinck, Van Dyck, Van Overstraeten, Armand Vanderlick
en anderen nog, en de nauwelijks bekenden Hendrickx, Lemair en Van de Walle.
Hun eigenste klank bereikten ze tussen 1930 en 1945. Vrijwel allen hebben
gedebuteerd onder invloed van de expressionisten: een normaal verschijnsel. De
jongeren starten doorgaans met bewondering voor hun ouderen, voor het artistiek
klimaat waarin ze ontluiken. Vrij vlug gaan ze zich daarna intuïtief verzetten tegen
hun ouderen, voortgedreven door wat men naderhand een gemeenschappelijk ander
en nieuw tijdsgevoel kan noemen: de stem van hun generatie.
Een verheugend geval is Jozef Vinck, uitsluitend landschap-
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schilder, bij wie zich in de laatste tien jaar een volgehouden spanning, een ontplooiing
voordoet, gepaard met een onverstoorbare rust die wijzen op een sterke
persoonlijkheid. Zijn laatste werk is het rijkste en belangrijkste. Dat hem de zo
gegeerde Europese onderscheiding, de Rembrandtprijs, toegewezen werd, is evenzeer
verheugend als verantwoord.
U hebt ook in het buitenland tentoonstellingen van onze Vlaamse schilders
georganiseerd. Ik denk aan die van Ensor in Parijs, Londen, Bazel en Stuttgart.
Die tentoonstellingen zijn gekomen na de onze van 1951 in Antwerpen, waar 400
nummers waren. Voor het buitenland bleef dat beperkt tot 100. In Parijs had de
expositie plaats in het Musée de l'Art Moderne, en een bewijs alweer hoe gesloten
de Fransman staat tegenover al wat van het buitenland komt, is het aantal bezoekers.
In Parijs waren er 4.000, terwijl wij hier in Antwerpen er 15.000 hadden...
In Venlo hebt u een expositie van Servaes georganiseerd, niet bij ons.
Ik had wel gehoopt er hier een te organiseren maar dat kon niet omdat al onze
retrospectieven gewijd waren aan overleden kunstenaars. Dat had het voordeel dat
je zelfstandig en onbeïnvloed kon werken, want de aanwezigheid van de kunstenaar
belet de vrijheid zelf de keuze te doen. Trouwens, ik had met het oog op de
tentoonstelling gewijd aan de generatie van 1900, de reeks gewijd aan onze
expressionisten in 1966 voorgoed afgebroken.
Venlo zou nu volgend jaar een retrospectieve brengen van zijn werk uit de
Zwitserse periode. Dat zou wel een belangrijke gebeurtenis kunnen worden en daar
zal ik maximaal aan meewerken.
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In 1969 organiseerde u in Azië de eerste tentoonstelling van oude Vlaamse kunst die
daar ooit werd gehouden. Dat was in Tokio.
Dat is een belangrijke gebeurtenis geweest. De ambassade had al een paar jaar
onderhandeld met de Koninklijke Musea te Brussel zonder tot een akkoord te komen.
Toen is er een Japanse afvaardiging naar Antwerpen gekomen om te vragen of
Antwerpen die expositie wilde inrichten onder het motto: Antwerpen, stad van de
diamant en van de kunst. Dat voorstel werkte prikkelend op mij, al ben ik dan ook
geen geboren Antwerpenaar, en na een half uur was de afspraak gemaakt een kleine
tentoonstelling te organiseren, samen 17 schilderijen, met als thema Van Van Eyck
tot Rubens. Onze twee kleine paneeltjes van Van Eyck waren daarbij, De Madonna
bij de fontein en de H. Barbara, alsook twee belangrijke Van Eyck-kopieën: de
Madonna met kanunnik Van der Paele, en een volledige kopie van het wereldberoemd
veelluik Het Lam Gods, die wij hier beide in Antwerpen bezitten. Die tentoonstelling
in de reuzestad Tokio is een succes geweest. Op de drie weken dat ze liep, zijn er
40.000 bezoekers geweest. Japan heeft alles betaald; zo'n expositie brengt enorm
veel kosten mee: alleen de verzekering bedroeg al 600 miljoen! Maar het is toch
goed dat we het gedaan hebben. Frankrijk en Nederland zijn in Tokio al jaren bezig
om hun cultureel patrimonium in Japan bekend te maken. Nu zijn we er ook bij.
Het Koninklijk Paleis in Antwerpen wordt nu ook museum.
Geen museum. Er werd op de persconferentie, die onlangs werd gehouden, duidelijk
gezegd dat het een internationaal cultureel centrum zou worden. Wat er precies zal
gebeuren, weet ik niet en het lijkt ook wel vaag welke culturele prestaties dat zullen
zijn. Ik zie ook niet goed in hoe men dat prachtige 18de-eeuwse gebouw zou kunnen
omtoveren tot een gebouw dat als museum voor actuele kunst zou dienen. Wel zie
ik er tentoonstellingen van
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juwelen en porselein gehouden worden. Ik geloof dat het eerder een onthaalcentrum
zal worden, in de aard van het Osterriethhuis, maar dan met meer mogelijkheden,
omdat er meer ruimte is.
Ik weet dat het een naïeve vraag is, maar toch stel ik ze u graag: welk is voor u het
mooiste schilderij?
Het is een onthutsende vraag. Toen ik nog volop als docent in de kunstgeschiedenis
zat, heb ik me vaak de vraag gesteld: als je de twaalf beste schilderijen, de heerlijkste
die het Westen voortbracht, zou moeten samenbrengen, wat zou je dan kiezen?
Natuurlijk zouden enkel ‘vervoerbare’ werken in aanmerking komen, geen mozaïeken
en geen fresco's. Maar het is moeilijk daarop zo maar te antwoorden wanneer je,
enerzijds, sommige musea in jaren niet meer gezien hebt en, anderzijds, geneigd zou
zijn werk tot het allerschoonste te promoveren dat je slechts door afbeeldingen kent
maar nooit in werkelijkheid gezien hebt. In elk geval zou onder de twaalf Velasquez
met zijn Las Meninas erbij zijn, die hofdames met de kleine prinses. Het toppunt van
de kunstschepping ligt ergens dààr waar men geen verschil meer aanvoelt tussen
kunst en leven, dat de kunst zelfs overtuigender aanspreekt dan het zichtbare leven,
omdat ze tegelijk een revelatie ervan is door een geniaal begaafde die het diepste
van het levensmysterie heeft doorschouwd en zijn ervaring openbaart. Las Meninas
heb ik twee keer gezien en het heeft de tweede maal een nog aangrijpender indruk
nagelaten. Ge staat hier niet vóór een schilderij, maar ge hoort zelf tot dat gezelschap
van hofdames, dwerg en hond.
In augustus heb ik in Berlijn in het vroegere paleis Charlottenburg Watteaus
L'Enseigne de Gersaint weergezien en ook dat leek mij toen weer een volstrekt
toppunt: tussen leven en kunst was er geen enkele barrière meer. Ik bevond me toen
in een internationaal gezelschap van collega's en ik heb aan een paar de vraag gesteld:
kent u een werk dat dit schilderij overtreft? Mis-
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schien de Piëta van Avignon, zei er een, maar verder was iedereen het erover eens
dat deze Watteau uitblinkt door sublieme menselijke én schilderkunstige kwaliteiten.
Voor mij staat het op dezelfde hoogte als Mozart: beiden zijn 18de-eeuwers, de meest
geraffineerde eeuw uit ons verleden: de eeuw van het rococo en van Bach!
En wat doe ik dan met Bruegel? De parabel der blinden is zeker een van de mooiste
schilderijen die ooit werden gemaakt en het is zeker het aangrijpendste van Bruegel.
In de rij der Vlaamse werken is er dan Jeroen Bosch met zijn Tuin der lusten en zijn
Verzoeking van Sint-Antonius. Welk van beide zou ik tot die twaalf rekenen? Ik weet
het werkelijk niet! Er is ook Rubens met dat overheerlijke schilderij dat de Drie
gratiën - drie naakte vrouwen - voorstelt en in het Prado van Madrid hangt. Wat moet
ik dan doen met Van Eyck, de grootste van onze Vlaamse schilders, de stamvader
van de Vlaamse schilderkunst? Welk schilderij kies ik van hem? De Madonna met
kanunnik van der Paele, het Huwelijksportret van Arnolfini of de Adam en Eva van
De Aanbidding van het Lam Gods? Wellicht de Arnolfini! Rembrandt moet er zeker
bij. Met De verloren zoon? Of met zijn Danaë, beide in Leningrad, maar die heb ik
nooit gezien. Of zou ik toch opteren voor zijn Joods bruidje uit het Rijksmuseum in
Amsterdam? En welk werk van Goya? Van der Goes' Aanbidding der herders heb
ik in 10 jaar niet meer gezien. Maar ergens heeft men toch een voorkeur. Doch in
elk geval moeten Rembrandt, Velasquez en Watteau erbij, en ook de Parabel der
blinden van Bruegel en de Drie gratiën van Rubens. Daar begint het weer. En dan
merk ik plots dat ik geen enkele Italiaan heb genoemd. Zij alleen al zouden de helft
van mijn dozijn opeisen. Ik zou het getal tot 20 moeten opvoeren. Nee, er zijn
onuitsprekelijk verheven kunstwerken die hemel en aarde en de mens als doorstraald
en vervuld van de heerlijkheid der eeuwigheid aanbieden en tot het diepste van onze
ziel doordringen.
Als u morgen carte blanche kreeg om met uw museum te doen
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wat u wou, wat zou u dan doen? Afbranden of een verdieping bijbouwen?
Geen van beide. De oude bak van 1890 is een tempel van de kunst en hoe langer ik
er in leef, hoe meer ik van dit ouderwetse gebouw houd. Het heeft nog geen
kunstmatige verlichting en is op dat stuk wel een uniek achterlijk geval: wij zijn
daardoor verplicht gedurende de donkerste wintermaanden om 3 uur 's namiddags
te sluiten. Maar met zijn systeem van bovenverlichting is het toch een heerlijk
museum, en niets kan het levende licht, het daglicht evenaren: kunstlicht vervalst
elke kleurenharmonie en belet het schilderij in zijn werkelijke naaktheid te zien en
te genieten.
Als u een nieuw museum zou bouwen, hoe zou het dan zijn?
Zeker niet als het nieuwe Nationales Museum für moderne Kunst in Berlijn, waar
reeksen zalen nooit het daglicht zien, andere overstroomd worden door de volle zon!
Ik verkies verreweg het Kröller-Müllermuseum dat Henry van de Velde heeft gebouwd
en wel met uiterst beperkte financiële middelen. Van buiten ziet het er uit als een
gesloten bakstenen mastaba, zonder een enkel raam, maar binnen is het voortreffelijk
van verlichting. Door de binnenpatio's heeft het een uniek intiem karakter en heeft
men contact met het groen en de lucht. Op dat grondtype geïnspireerd, zijn er andere
gebouwd: het Lehmbruckmuseum in Duisburg, het Volkwangmuseum in Essen, het
Folkmuseum in Bremen, Die Brücke in Berlijn.
Ik zou ook zeker niet als voorbeeld nemen het Museum of Modern Arts van Tokio,
waarvan de bouw werd geïnspireerd door Le Corbusier en waar ook nooit daglicht
in komt, tenzij in de kantoren! Daar is iets wat niet klopt: al de kunstwerken zijn
gemaakt bij daglicht en men kan geen kunstwerk beoordelen bij kunstlicht. Geen
enkele expert zal dat wagen: hij vraagt spontaan naar daglicht!
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Eigenlijk weet niemand hoe een museum voor de actualiteit moet zijn. Men zoekt.
Wat vandaag gemaakt wordt, is morgen niet meer bruikbaar! Want alles is op
actualiteit gericht. In Berlijn hebben ze een enorme hal, waar ze zowel tractors en
auto's tentoon kunnen stellen als bierfeesten organiseren. Het is een enorme lege
ruimte die men nodig heeft, want schilderijen kunnen nu 10, 20 of meer meter breed
zijn: erger dan ten tijde van de hoogdravendste romantiek. En waar ligt hun
bestemming? Een museum?
Waaraan denkt u dan met vreugde?
Aan de vrijheid die ik zal krijgen als ik in 1973 gepensioneerd word. Dan zal ik
ergens opnieuw kunsthistoricus kunnen worden, niet meer een man met toekomst
maar met verworvenheden die wellicht de moeite waard zijn geschreven te worden.
Dan zou ik mijn diepste belevenissen in verband met de schilderkunst te boek willen
stellen en mijn subjectieve keus van 12 of 20 onvervangbare meesterwerken willen
verantwoorden, hun lof bezingen in het licht van mijn geloof in mijn liefde voor de
heerlijkheid der schepping.
Uitzending: 15 januari 1970.
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Peire (Luc) 330
Peleman (Bert) 148
Pelemans (Willem) 163-187
Perk (Jacques) 86, 184
Perk (Marie Adrien) 86
Permeke (Constant) 119, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 299, 312, 313, 322,
326, 329, 331, 333, 334, 335, 336
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Persijn (Paul) 47
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Peters (Hendrik H.J.) 90
Petoukhov (Mikhaïl) 142
Pevsner (Nikolaus) 316
Picasso (Pablo) 245
Pinder (Wilhelm) 311, 316
Pinza (Ezio) 229
Polak (Henri) 70
Poot (Marcel) 183
Poppe (André) 251
Popov 253, 260
Prassinos (Mario) 100
Prévert (Jacques) 262
Proudhon (Pierre-Joseph) 28
Pruvost (Jozef) 298, 299
Puccini (Giacomo) 206, 230
Puvrez (Henri) 277
Rasse (François) 218
Raveel (Roger) 330
Ravel (Maurice) 147, 162
Razavet (P.) 210
Reddingius (Joannes) 200
Rembrandt 293, 332, 337, 340
Renders (Emile) 327
Renoir (Auguste) 311
Rens (Frans) 90
Ricquier (G.) 127
Rodd (Rennell) 87
Rodenbach (Albrecht) 92
Roels (Oscar) 207
Rogatchewsky (Joseph) 210
Roggen (Domien) 306
Roland Holst (Henriëtte) 42
Rombaut (Geo) 246
Rooses (Max) 89
Roppe (Louis) 54
Rousseau (Jean-Jacques) 27
Rubens (Pieter-Paul) 95, 296, 316, 338, 340
Ruysch (Rachel) 246
Sabbattini (Niccolo) 250, 256
Sabbe (Julius) 94
Sabbe (Maurits) 71
Sand (George) 83, 254
Sandberg (Willem) 333
Sap (Gustaaf) 45, 46
Satie (Erik) 172
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Saverys (Albert) 208
Scarphout (Ria) 254
Scharpé (Lodewijk) 91
Schéhadé (Georges) 181
Schepens (Jan) 180
Scherjon (W.) 306
Schermerhorn (Willem) 22, 23, 24
Schiller (Friedrich von) 57
Schipa (Tito) 214
Schmidt (Ernest W.) 77
Schmook (Ger) 66-95
Schönberg (Arnold) 201
Schubert (Franz) 280
Schumann (Robert) 29
Scotto (Ottavio) 214
Segers (Paul W.) 42, 50
Seidel (Max) 319
Serafin (Tullio) 222, 223
Servaes (Albert) 299, 309, 310, 313, 315, 322, 324, 329, 336, 337
Serverius (Raymonde) 180, 181
Servranckx (Victor) 326
Sisley (Alfred) 311
Sleeckx (Domien) 93
Smeding (Lucas Hendrik) 91
Smirnoff (Dimitri) 210
Smits (Jacob) 155, 245, 246, 305, 312, 322, 329, 334, 335
Smits (Renaat) 154
Snellaert (Ferdinand Augustijn) 82, 88
Sobry (Paul) 86
Spaak (Paul-Henri) 29
Spilliaert (Léon) 277, 321
Spinoy (Antoon) 125
Steeman (Jacques) 143
Sternefeld (Daniël) 139, 155
Stevens (Alfred) 311, 312
Stevens (Joseph) 311
Stobbaerts (Jan) 272, 274, 276, 312, 335
Stock (Robrecht) 42, 43
Strauss (Johann) 147, 225, 226
Strauss (Richard) 160
Stravinsky (Igor) 173
Streuvels (Stijn) 165
Stynen (Léon) 96-136
Swarth (Hélène) 87
Tahon (Valère) 48
Teirlinck (Herman) 90, 100, 120, 121, 167
Telemann (Georg Philipp) 184
Thill (Georges) 225
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Thomas (Mathilde) 87
Thorborg (Kerstin) 229
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Timmermans (Felix) 166
Tinel (Edgar) 200
Tintoretto (Jacopa) 313
Tolkowsky (Denise) 171
Tollenaere (Reimond) 48
Toscanini (Arturo) 212, 214, 228, 229
Tralbaut (Marc) 304
Tytgat (Edgard) 277, 278, 322, 326, 329, 334, 336
Van Acker (Achiel) 127
Van Aken (Pier) 243
Van Alphen (Hieronymus) 81
Van Assche (Pol) 246
Vanaudenhove (Omer) 131
Van Beers (Jan) 92
Van Belle (Karel) 208, 244, 245
Vanbeselaere (Walther) 295-342
Van Cauwelaert (Frans) 46, 47, 105
Van Cuyck (Frans) 68, 69
Vandekerckhove (Michiel) 30-65
Van den Berg (Walter) 287
Van den Berghe (Frits) 239, 312, 313, 326, 329, 334, 336
Van den Berghe (Victor) 71
Van den Branden (F. Jos) 92
Van den Daele (Gerard) 47
Van der Goes (Hugo) 340
Vanderlick (Armand) 277, 321, 336
Van der Mueren (Floris) 178, 302
Van der Plaetse (Antoon) 40
Van der Weyden (Rogier) 328
Van de Velde (Anton) 81
Van de Velde (Henry) 120, 121, 122, 301, 306, 341
Van de Vijver (Albert) 146
Van de Walle (Adriaan) 299, 302, 304, 314
Van de Wijer (Hendrik) 45
Van de Woestijne (Karel) 180, 200
Van Deyssel (Lodewijk) 90
Van Dorpe (Frans) 45
Van Duinkerken (Anton) 22
Van Duyn (Remi) 253
Van Duyse (Prudens) 153
Van Dyck (Albert) 274, 278, 287, 312, 314, 336
Van Dyck (François) 99
Van Eyck (Jan) 296, 328, 332, 338, 340
Van Eynde (Jos) 121
Van Gogh (Vincent) 283, 289, 303, 304, 305, 306, 321
Van Heirbecck (Maria) 263
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Van Hoenacker (Jan) 108, 109
Van Hoof (Jef) 148, 150
Van Kuyck (Hugo) 125, 127
Van Lier (Jerotka) 92
Van Lint (Louis) 277, 330
Van Marcke (Leen) 81
Van Meirvenne (Alfons) 287
Van Mierlo (Jan) 153
Van Nuffel (Jules) 199
Van Obbergh (Lucien) 210
Van Ostaijen (Paul) 69, 162, 180
Van Overberghe (Jan) 205
Van Overstraeten (War) 281, 312, 314, 336
Van Riel (Leo) 77
Van Rijswijck (Theodoor) 85, 89
Van Roosbroeck (Rob.) 68
Van Severen (Dan) 330
Van Severen (Joris) 45
Van Steenbergen (E.) 130
Vansteenberghe (Jef) 47
Van Straaten (Werenfried) 54
Van Tichelen (Hendrik) 78
Van Tussenbroek (Henry Gerals) 247
Van Wilderode (Anton) 161, 162
Van Zeeland (Paul) 46
Velasquez (Diego) 339
Verbanck (Geo) 208
Verbeeck (René) 200
Verbist (Alfons) 47
Verbruggen (Renaat) 162
Vercruysse (Marie-José) 148
Verdi (Giuseppe) 203
Verlooy (Jan Baptist) 88
Vermeer (Jan) 320, 321
Vermeulen (Noël) 246
Vermeylen (August) 172, 277, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308,
309, 311, 315, 316, 320
Vermeylen (Piet) 323
Verschaeve (Cyriel) 43
Versnaaien (Karel) 89
Verwee (Alfred) 312, 335
Vesseur (Theo) 251, 253
Vesseur (Wim) 251
Veydt (Judocus) 264
Vinci (Leonardo da) 263, 313
Vinck (Jozef) 268-294, 312, 314, 323, 336
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Vloemans (Antoon) 68
Vogels (Frits) 263
Vondel (Joost van den) 149
Von Humboldt (Alexander) 83
Vos (Herman) 118, 119
Vranckx (Alfons) 42
Vyncke (André) 244, 306
Wacker (Otto) 303
Waffelaert (Gustave J.) 39
Wagner (Richard) 147, 157, 186, 194, 235
Walschap (Gerard) 81, 83
Wappers (Gustaaf) 89
Waterschoot (Dries) 57, 61
Watteau (Jean-Baptiste) 339, 340
Wauters (Arthur) 215
Wijnants (Ernest) 119, 125
Wijnants (Maxime) 125
Wilde (Oscar) 87
Willems (Jan Frans) 83, 84, 85, 88, 89
Wölfflin (Heinrich) 301
Wolvens (Henri-Victor) 277, 314, 323, 336
Wouters (Rik) 329, 331, 334
Zetternam (Eugeen) 92, 93, 94
Zielens (Lode) 77, 87, 88
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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

17

Boon Louis-Paul (2) †

1971

8

Bosmans Phil

1978

15

Bovy Vina

1977

18

Brachin Pierre

1967

8

Broekx P. †

1965

16

Brugmans Henk

1962

18

Brulez Raymond †

1959

1

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
3

17
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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

4

De Jong Marinus

1959

18

De Keyser Paul †

1961

De Leebeeck Maria

1977

Delwaide Leo †

1969

8

De Man Yvonne †

1965

4

De Mayer 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

17

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
17

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

17

Geyl Pieter †

1961

2

Gheyselinck Roger †

1970

Gijsen Marnix

1959

1

Gijsen Marnix

1974

12

Gilliams Maurice

1968

5
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Goris René

Uitzending
1975

Boekdeel
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

17

Hagedoorn Georgette (2)

1975

13

Helman Albert

1976

14

Herberigs Robert †

1960

Herckenrath Antoon †

1974

12

Herreman Raymond †

1960

2

Heymans Corneel †

1963

3

Hoste Marcel A.J. †

1974

18

Hullebroeck Emiel †

1958

1

Indestege Luc †

1965

5

Jacquemyns 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
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Lauwereys Modest †

1962

Leemans Victor †

1967

7

Leys Fanny

1960

5

Liebaers Herman

1973

Luns J.M.A.H.

1968

6

Maes Jef

1975

18

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

Masereel Frans †

1961

1

Minnaert Marcel †

1970

7

Minne Joris

1958

Minne Joris

1967

1

Minne Richard †

1962

1

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

18

Philips Luc

1971

9

Picard Leo †

1963

17

Pieck Anton

1973

11

Poels Albert

1959

1
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Pols André M. †

1964

Poot Marcel

1972

17

Preud'homme Arm.

1970

8

Renard Raf

1977

Rens Jef

1969

6

Roelants Maurice †

1959

2

Romein-Verschoor Annie 1974
†

11

Ruyslinck Ward (2)

1975

12

Ryelandt Joseph †

1959

10

Sabbe Etienne †

1968

Saverys Albert †

1958

1

Schillebeeckx Edward (2) 1976

13

Schmidt Annie M.G. (2)

1974

11

Schmook Ger

1963

18

Segers Paul W.

1966

17

Servaes Albert †

1966

3

Servranckx Victor †

1961

5

Seuphor Michel

1965

4

Slabbinck Rik

1971

10

Stynen Léon

1972

18

Stracke E.P. Desiderius †

1966

4

Struye Paul †

1971

8

Stuiveling Garmt (2)

1970

8
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Suenens Leo

Uitzending
1970

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

Vanbeselaere Walth.

1970

18

Van Cauwelaert Emiel

1976

17

Van Cauwelaert Frans †

1960

2

Vandekerckhove Michiel

1973

18

Van den Abeele Hugo †

1967

Vandendriessche Ern.

1969

Vandeputte Robert

1971

Van der Essen Leo †

1960

(Van der Goes Hugo)

1968

Vanderlick Armand

1969

7

Van der Meer Frits

1973

11

Van der Meer de
Walcheren Pieter †

1966

4

Vandermeulen Lambertus 1974
†
Van der Mueren Floris †

Boekdeel
8

10

13

16

12

1960

Van der Plaetse Antoon † 1968
Vanderpoorten Herman

1978

15

Vandersteen Willy

1976

13

Van de Velde Anton

1964
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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

17

Vinck Joseph †

1970

18

Vranckx Alfons †

1973

16

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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[Foto's]

HENDRIK BRUGMANS
De eenwording van Europa moet niet alleen politiek en economisch zijn. Het komt er op aan een
Europese maatschappij te vestigen.
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MICHIEL VAN DE KERCKHOVE
Ons volk heeft als Vlaming geen trots, geen eerbied voor zichzelf als volk.
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GER SCHMOOK
Achter het boek staat een schrijver en mijn bezorgdheid is altijd geweest in hem naar de levende mens
te zoeken.
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LEO STYNEN
Le Corbusier wou de mens een gerustheid, een geborgenheid bezorgen die de mens het gevoel van
geluk zou geven.
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JEF MAES
Ik voel, denk en schrijf vooral symfonisch.

JEF MAES
Ik durf geen gedicht benaderen. Ik vind een gedicht zo volledig dat de muziek voor mij overbodig is.
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JEF MAES
Voor mij moet muziek zingen, op het gemoed werken, betekenis hebben.
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WILLEM PELEMANS
Het scheppen van muziek. Dat zijn de schoonste momenten.
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WILLEM PELEMANS
Ik schrijf over muziek om de aandacht van de massa te vestigen op de culturele muziek.
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MARINUS DE JONG
Ik heb heel mijn leven naar een eigen stijl gezocht; ik heb steeds getracht vrij te komen van invloeden
en vooral los te komen van het wagneriaans romantisme.
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VINA BOVY
De opera heeft nog altijd toekomst.

VINA BOVY
Opera kan door niets anders vervangen worden en het is ook niet mogelijk van de opera iets anders
te maken.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

363

M.A.J. HOSTE
Wat is mime? De concentratie, de grote inzet, het geloof, je kunnen ontdoen van de gedachte dat je
een groot mimespeler bent om door spel, beweging, houding lichaam en geest één te maken.
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M.A.J. HOSTE
De eerste vereiste om te kunnen spelen: kunnen uitvinden, kunnen improviseren.

M.A.J. HOSTE
In al zijn armoede is mime rijk theater, omdat de mens er met hart en ziel en hersenen bij betrokken
is.
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JOZEF VINCK
Een schilderij krijgt maar waarde en wordt interessant door wat er niet op staat, maar wat er toch in
zit.
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JOZEF VINCK
Heel mijn werk is trouwens stil: dat is iets dat ge niet zoekt maar dat ge hebt.

JOZEF VINCK
Ik heb ingezien dat ge maar goede dingen kunt maken als ge u zelf blijft.

Joos Florquin, Ten huize van... 18

367

WALTHER VANBESELAERE
Kunstgeschiedenis is voor mij bewust, verantwoord genieten en aanvoelen van kunst.

WALTHER VANBESELAERE
De kunsthistoricus moet pogen de eigenheid van elke generatie te benaderen, op de logica binnen
elke stroming wijzen, en dit zo objectief mogelijk.
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WALTHER VANBESELAERE
Wat zijn geniale mensen? Dat zijn mensen die in de kunst het diepste en het hoogste openbaren
omtrent het levensmysterie, van de raadsels binnen de mens en in de zichtbare schepping.
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