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Tweemaal ter inleiding
Na lang aandringen mag ik deze inleiding schrijven.
Ik begreep natuurlijk Westerlincks afkerigheid van in en vàn zijn eigen boek te
laten zeggen dat het een innovatie is in de Europese literatuurstudie, maar ik
vertrouwde dat de lezer zijnerzijds zal begrijpen waarom ik eraan hecht het boek dat
getuigenis mee te geven. Het is belangrijk.
Er wordt hier een nieuw arbeidsveld geopend voor de literatuurstudie, die meent
zich voor de positieve wetenschappen te moeten schamen wegens haar losse lyrische
ontboezemingen, wat vaak neerkomt op schaamte over de eenvoud van de schoonheid.
Deze gesprekken hebben inderdaad niets te maken met interviews naar aanleiding
van een of meer publikaties. Zij zijn een volledige, gedetailleerde doorlichting van
een levensgang, een karakter en een oeuvre, met controlerende medewerking van de
betrokkene. Dat is nieuw.
Zij zijn ook geen gecamoufleerde biografie. Ik heb bestendig het hemelsbreed
verschil gevoeld tussen schrijven wat men wil, weglaten wat men wil en vragen
beantwoorden die wetenschapshalve het meest op de zwakke en duistere plekken
zijn gericht en de auteur laten uithoren door zijn schranderste en aandachtigste lezer.
De ‘nouvelle critique’ die minder rekening wil houden met de bewuste zingeving
van de auteur en meer met interpretabiliteit waarvan hij geen vermoeden had, vindt
in deze gesprekken het bewijs, dat zij voor haar doel de schrijver niet over het hoofd
mag zien, maar hem er meer dan vroeger voor nodig heeft, nog wel levend en gezond.
Al kunnen aspecten van het boek die niet van de schrijver afhangen voor de
literatuurstudie relevant zijn, wanneer de auteur, op verzoek van de criticus, heeft
gecertifieerd wat hij niet heeft geschreven en niet willen schrijven, is al veel kritische
dwaling voorkomen.
Wat al onzin, tijd- en inktverkwisting ware vermeden geweest indien één enkele
criticus het werk van Kafka volgens de methode van deze gesprekken had ontleed,
Franz punt voor punt de gele-
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genheid gevend zijn bedoeling, bronnen en werkwijze toe te lichten. Wat al
‘hineininterpretieren’ op de kosten van intrigerende figuren als Hölderlin, Hoffmann,
Rilke, Strindberg, Rimbaud, Dostojevski, had kunnen voorkomen worden. En wat
voor deze exceptionele figuren geldt, gaat ook op voor de anderen.
Verder moest ik deze inleiding mogen schrijven om te wijzen op een verdienste
van de gesprekken, waaraan ik part noch deel heb, al heeft ze mij, zoals Westerlinck,
bestendig voor de geest gestaan.
Een vooraanstaand katholiek schrijver, hoogleraar aan de katholieke universiteit
te Leuven, wijdt aan het werk van een schrijver, die door het katholieke Vlaanderen
werd uitgestoten, nog tijdens het leven van deze schrijver een liefdevolle studie van
een omvang en een gehalte, zoals geen enkel levend Vlaams letterkundige te beurt
viel, ook niet diegenen die honderdmaal hun pen hebben omgedraaid om niemand
voor het hoofd te stoten.
Hij doet dit getrouw aan de idee die zijn leven en werk bezielt en sedert generaties
haar huis en bolwerk heeft in het tijdschrift waaraan ik vóór hem verbonden was en
dat hij sedert de jongste wereldoorlog naar een ongekende bloei leidt. Het is een idee
van verzoening van het schijnbaar onverzoenbare, die de uitkomst van mijn leven
en werk is en in het laatste hoofdstuk van dit boek ex professo wordt behandeld.
Daardoor gaan deze gesprekken mij geheel te buiten en te boven en worden zij
een mijlpaal in Vlaanderens cultureel leven. Ik hoop dat hij tijdens de talrijke uren
van onze voor mij onvergetelijke dialoog zich voldoende gewoon heeft gemaakt aan
het stellen van pijnlijke vragen en het ontvangen van stekelige antwoorden om deze
inleiding ongecensureerd op te nemen.
GERARD WALSCHAP
Om deze gesprekken met Gerard Walschap over zijn volledig letterkundig oeuvre
uit te geven, had ik verscheidene beweegredenen. Het ging er mij om, zijn werk en
persoonlijkheid, die mij
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van jongs af hebben gefascineerd, juister te begrijpen en ook de ware zin van dat
werk dichter bij de lezer te brengen.
Daarnaast heeft nog een principiële doelstelling mij geleid. Sinds meer dan dertig
jaar werkzaam op het veld van de literaire kritiek, in haar esthetische sector en ook
in die van de tekstinterpretatie met wetenschappelijke ambitie, heb ik vaak in mijzelf
getwijfeld en mij de vraag gesteld of, en eventueel in hoever, de kritische interpretatie
van een tekst erin slagen kan zijn oorspronkelijke zin, zijn door de auteur bewust en
deels onbewust geschapen waarheid, bloot te leggen. De vraag is van
kennis-theoretische en, subsidiair, als men wil, van deontologische aard.
Ik heb de indruk dat in de laatste decennia talrijke interpreten, ook onder hen die
aan tekstanalyse doen welke zich wetenschappelijk noemt, zich zelfs deze vraag niet
eens meer stellen. Toch is zij, dunkt mij, voor iemand die aan een letterkundige tekst
waarde hecht en belangstelling koestert voor de scheppende mens die hem schreef,
primordiaal en onontwijkbaar.
Ik geloof niet dat het mogelijk is de oorspronkelijke zin van een tekst uit het
verleden, en in de meeste gevallen ook uit het heden, in zijn volstrekte volledigheid
te achterhalen, en in die zin geef ik Gadamer (Wahrheit und Methode. Grundzüge
einer philosophischen Hermeneutik) gelijk; maar wel meen ik dat dit ten dele mogelijk
is, bovendien voor de waarheid-zoekende interpreet verrijkend genoeg om het met
alle middelen te proberen en dus, zoals Goethe zei, in het ‘land’ van de dichter binnen
te dringen.
Zeker, literaire teksten zijn uiteraard meerzinnig, zoals uit de dagelijkse ervaring
der lezers blijkt. Die meerzinnigheid is hun rijkste eigenschap en maakt ze, wanneer
zij grote waarde hebben, om zo te zeggen onuitputtelijk. Het is geen ogenblik mijn
bedoeling geweest de in de geschiedenis waarschijnlijk steeds groeiende
meerzinnigheid van Walschaps werk te onderwaarderen, wanneer ze door ernstig
onderzoek tot stand komt. Het was er mij alleen om te doen, in gesprek met de
schrijver zelf, naar de oorspronkelijke, voor hem eigenlijke en ware zin van zijn werk
te vorsen. Het was mij mogelijk in gesprek met hem de belangrijke momenten van
zijn inwendige biografie - zoveel belangrijker dan zijn uitwendige! - te achterhalen,
de innerlijke dynamiek van zijn persoon-
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lijkheid, haar impulsen en haar structuratie, in zover zij zich in zijn werk realiseerden,
bloot te leggen en meteen de oorspronkelijke symbolische zin van vele
structuurelementen in zijn werk (opbouw, intrige, personages, gesprekken,
handelingen, enz.) te verhelderen. Dit alles was slechts mogelijk door een lange, zeer
open dialoog met een auteur die mijn waarheidsliefde elk ogenblik wilde delen en
die vanaf het eerste ogenblik van ons gesprek zichzelf ernstig heeft ondervraagd.
Deze Gesprekken zijn een experiment dat ik gewaagd heb om de literaire
tekstinterpretatie, die ik in onze tijd inzake methode wel eens onzeker en chaotisch
acht, een kans te meer op grotere objectiviteit te geven. Wanneer ik mijn vroegere
inzichten in het werk van Walschap met mijn huidige vergelijk, acht ik het experiment
voor mijzelf geslaagd. Ik geloof zelfs dat het de weg kan wijzen naar een nieuwe
vorm of methode van literaire hermeneutiek die beschikbaar is voor de literaire
criticus met ernstige waarheidsbekommering wanneer het om het interpreteren van
contemporaine teksten gaat.
Op ruime schaal en ernstig toegepast, zal zij ook de literatuurgeschiedenis van de
toekomst documenten bezorgen die haar toelaten de oorspronkelijke zin met meer
zekerheid te duiden, waar zij thans vaak zo onzeker en hulpeloos staat.
Dat echter in deze Gesprekken niet alles is gezegd, dat ook zij hun kritische
interpretatie vragen, is zonder meer vanzelfsprekend.
ALBERT WESTERLINCK
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1 - De Wereld van Soo Moereman (1941)
In De Wereld van Soo Moereman dompelt u zich weer in de ziel van het volksleven
die voor u een weldoende warmte heeft. Wie was Soo Moereman? Hebt u hem nog
gekend?
Soo Moereman woonde tegenover vaders ouderlijke hoeve aan dezelfde kant van de
straat. Zijn voorgevel gaf uit op de achtergevel van grootvader en was ervan
gescheiden door een haag, waarin een opening voor een poortje dat er niet hing. Hij
had bij grootvader gewerkt toen diens kinderen nog klein waren. De vertellingen van
vader begonnen steeds met het excuus dat hij het niet kon zoals Soo en met de goede
raad naar Soo te gaan luisteren, die nu wel oud was, maar toch nog op dreef kwam
als er volk was. Ik heb hem maar enkele malen gehoord en het is me bijgebleven.
*
Wat is er van zijn vertellingen in de uwe overgebleven?
De zwarte madam, ne zwarte kater, zo groot en met zo'n ogen, kleurre, ne pater van
Bornem, den Boek, mijnen Boek, Anneke Waters, pastoor Vermeylen zaliger, de
Hand, ik zal het niet meer zien, maar gij zult het zien, hoort wat Soo zegt, de mens
zal vliegen, ons Lis die hier zit weet dat ik niet lieg (dit wanneer hij heel hard loog),
de stoof, zijn handen open boven de stoof, Lis aan de naaimachine, God ziet mij,
hier vloekt men niet, het wijwatervaatje met palmtak, de plechtigheid, al het nodige
om hem na te vertellen. Maar geen verhaal. Vergeef mij de oneerbiedige vergelijking:
Soo is voor mij Falstaff, waarover Shakespeare nooit uitgeschreven was.
*
Elk hoofdstuk krijgt een lange titel waarin sensationele gebeur-

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

10
tenissen worden samengevat zoals in de oude volksboeken en romans gebruikelijk
was. Hoe bent u op die idee gekomeB?
Waarschijnlijk door oude boeken. De negentiende-eeuwse Engelsen deden dat ook
nog wel eens. De vertellers beginnen nooit met een korte titel. Zij kondigen het
verhaal aan van de duvelsschuur van den boer van Ossegem, die zijn ziel aan den
duvel verkocht en er nog gelukkig van afgeraakt is, maar 't heeft maar een haar
gescheeld. Daarna beginnen zij wijdlopig. Zij dwalen listig af en wekken de indruk
iets heel anders te gaan vertellen om de toehoorder daarnaar benieuwd te maken en
tegelijk ongeduldig naar het verhaal van den boer van Ossegem. Als zij hun gehoor
goed vasthebben, dreigen zij verderop nog af te dwalen in een nevenhistorie en
worden graag gepraamd om weer tot den boer van Ossegem terug te komen.
*
U hebt zich die listige techniek van de orale verteller goed eigen gemaakt. Hebt u
de oerdiepe wereld van het volkse bijgeloof enkel omwille van de humor en uw eigen
genot aan fantasie opgehaald, kortom om het spel?
Nur Spielerei. Het is ongeveer het genoegen van Felix Timmermans in Het Kindeke
Jezus in Vlaanderen: Sint-Jozef met een korenbloem tussen de lippen. De
middeleeuwers beeldden waarschijnlijk evangelische taferelen uit met middeleeuwse
personages en landschappen omdat zij de historische niet voldoende kenden. Wij
genieten meer van onze transcriptie doordat ze bewust is. Mij incarneren in de
middeleeuwse mens die Soo Moereman tenslotte was in zijn verhalen, schenkt mij
hetzelfde genot.
*
Bedoelt u er nog iets diepers mee?
Ja, toch is het meer dan spel en fantasie. Het zegt mij niets een
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episode uit het leven van Popeye the Sailorman te beschrijven, hoewel dit nog veel
wonderlijker is. Ik vertel geheel vrij, maar niet zo maar raak. In die fantasmen zit de
ziel van ons volk, die van de mens tout court. Ik voel ook wanneer ik ernaast sla. De
rationalistische spot van Anatole France, waar deze heiligenlegenden zo geestig
navertelt, vermijd ik met zorg.
Mijn humor is zelfs niet rationalistisch. Hij spruit voort uit het genoegen dat ik
beleef aan het heroproepen van de oude stem en hij strookt met de techniek van de
vertellers, die afwisselend doen lachen, beven en traanogen.
*
Wanneer u zo schrijft voelt u zich waarschijnlijk onttrokken aan de beleving van en
het schrijven uit uw innerlijke spanningen?
Voorzeker.
*
Uit uw bibliografie blijkt dat u zich periodisch in de ‘wereld’ van Soo gelukkig-thuis
blijft voelen. Drukt u in dit geluk positief als gevoel van geborgenheid uit, wat u
elders negatief als behoefte tot afstoting van de cultuur tot uitdrukking brengt?
Als u er zo diep op ingaat moet ik bevestigend antwoorden omdat ik anders de
evidente waarheid zou loochenen. Zelf echter zoek ik het in dezelfde richting niet
zo diep. Ik durf niet van een positief geluk van geborgenheid spreken, omdat ik,
ondanks mijn inleving, toch bewust buiten de geest van die verhalen sta. Ook behoefte
tot afstoting van de cultuur, de wancultuur dan, klinkt mij een ietsje te sterk voor dit
boek.
*
Misschien wel. Ik begrijp natuurlijk dat u zich als bewust intellectueel mens distant
weet van de Soo Moereman-persoon en
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-wereld, maar uw behoefte aan emotionele en imaginaire inleving daarvan zegt mij
veel meer.
Ik ben het met u eens, maar zie of beleef het enigszins anders: het eigenaardig genot
dat zulke vertellingen mij schenken komt uit mijn behoefte aan eenvoud. Daar pak
ik misschien wat te tartend mee uit, omdat ik weet dat hij door de enen als simplisme
wordt beschouwd en door de anderen als een ijdel onliterair gekribbel. Voor mij
berust deze eenvoud op een streng ernstige waardering van wat werkelijk intellectueel,
cultureel is en geen blaasjesmakerij.
*
Deze drang naar eenvoud is zeker een fundamentele trek in uw persoon en werk.
Vooral van uw stijl.
In opzicht van schrijfkunst en taalvaardigheid nodig ik, in alle bescheidenheid,
high-brow, bij het experiment zwerende experimentelen uit, eens een behoorlijke
vertelling van Soo Moereman te schrijven, dan zullen zij voorgoed weten dat ook
dit een kunsttaal is.
*
U hebt gelijk. Het is gemakkelijker met veel woorden te schrijven dan met weinig.
De kunst van het woorden weglaten of schrappen is moeilijker dan die van het
bijvoegen of fabriceren van woorden. Ingewikkeld zijn is gemakkelijker dan
eenvoudig. En duister schrijven kan iedereen. Ik zie het ook zo in de wetenschap.
‘Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement.’ Ik ben er zeker van dat u daarmee
instemt.
Zoals u weet is mijn aandacht niet uitsluitend, zelfs niet meer hoofdzakelijk op de
letterkunde gericht en zo heb ik vastgesteld dat naar gelang een kunstwerk groter,
een wetenschappelijk
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werk competenter, een intellectuele prestatie intelligenter is, zij meer opvallen door
hun eenvoud en klaarheid. Dat betekent niet dat, bijvoorbeeld in de fysica, alles zo
maar kan begrepen worden zonder specialisatie. Het betekent dat de grootste fysici
hun kennis op de eenvoudigste, verstaanbaarste wijze aan de man brengen. Het zijn
de derderangs mensen die geleerd en duister doen. Het zijn de mannen van
wetenschappen die ternauwernood wetenschappen zijn, bijvoorbeeld de Parijse
antropoloog Levy-Strauss; de mannen van gelimiteerde wetenschappen die nauwelijks
wetenschappen kunnen worden, bijvoorbeeld de linguïsten en de filosofen, die thans
samenspannen om hun importantie te vergroten; de mannen van kunsten en letteren,
die menen van uitvinding naar uitvinding te moeten evolueren, zoals de
natuurwetenschappen en de techniek.
Ik zou van dat alles vele voorbeelden kunnen aanhalen. Een is mij bijzonder
levendig bijgebleven: Mein Weltbild door Albert Einstein, een boek dat ik door Soo
Moereman kan laten vertellen, een wereldbeeld dat ontstellend dicht dat van
honderdduizenden over de aarde verspreide intelligente mensen benadert. En, vergeef
het mij, ik rangschik bij deze fumisten wat ik nu eenmaal de Kerk moet noemen, ook
allen die tegen beter weten in, want het is in onze westerse wereld niet meer mogelijk
niet beter te weten, hun zogezegd heilig geloof aan God en het hiernamaals blijven
verdedigen en hun medemensen, die dat niet meer doen, op zijn minst beklagen als
lieden die zij van nu af zullen dulden, maar die het allervoornaamste niet bezitten.
*
Ik kan u volgen. Ik ben het met u eens in zover ik meen dat heel wat echte of
zogenaamde beoefenaars van de wetenschap, vooral in de sector van de humane
wetenschappen, het trieste spektakel bieden van gewichtigdoenerij in een haast
onverstaanbaar jargon, duisterheid en pedanterie. Maar wat de Kerk betreft, drukt u
zich voor mijn gevoel wat ongenuanceerd uit. Ik vind het evangelie dat in de kerken
wordt voorgehouden klaar, eenvoudig en goed. Maar waarschijnlijk hebt u het tegen
de pretentie en de
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duisterheid der theologen en tegen de hoogmoed der moralisten. Dan geef ik u gelijk.
Ja, zo is het. Ik eerbiedig het evangelie.
*
Maar hoe zijn we nu al pratend van Soo Moereman tot bij Einstein beland? De
verhalen van Soo zijn naïef-vóórwetenschappelijk, Einstein is een man van
wetenschap. Einstein was een genie en Soo een simpele volksmens met gezond
verstand. Waar wilt u heen?
Ik zie, ondanks de verschillen die u aanduidt, een verwantschap. Ik denk dat ook in
de wereld van Soo Moereman de werkelijk intelligente, zelf denkende mens, zelfs
onder de ongeschoolden, verrassend dicht het wereldbeeld van Einstein en diens
legendarische eenvoud naar binnen en naar buiten benaderde. De fumisterij waaronder
wij lijden is het werk van derderangs mensen. Maar dit is bijzaak, ik moet eindelijk
antwoorden op uw vraag om nadere verklaring. De oude, thans bijna voorhistorische
man die van heksen en spoken vertelt, is de man die de eeuwen door geloofd heeft
wat zijn geestelijke en wereldlijke leiders hem wijsmaakten, te goeder en te kwader
trouw. Hij heeft op hun bevel al hun oorlogen gevoerd, op hun raad kinderen verwekt
en laten dopen, zijn akker bezaaid en beplant om ook hen in het leven te houden. Hij
heeft hun kastelen, kerken en kloosters gebouwd. Hij was wat zij van hem maakten,
hij leefde zoals zij het wilden. De ene zette zich een kroon op het hoofd en deed hem
belasting betalen, de andere een mijter en las hem de les, een derde trok een tabbaard
aan en riep hem voor een tribunaal. En als ik nu overzie wat deze heren van de
Europese geschiedenis hebben gemaakt, heb ik vooral achting, medelijden en eerbied
voor die eenvoudige man, die van alles de lasten en kosten heeft gedragen en zich
steeds heeft weten te redden.
*
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Heel uw pleidooi voor eenvoud en klaarheid culmineert dus in de overtuiging dat
fumisterij en, wat erger is, bedrog van leiders op politiek, sociaal en kerkelijk gebied
de gewone man, die even goed was als zij, eeuwenlang arm en dom hebben gehouden.
U bent verontwaardigd om een bedrog, een verontrechting, een machtsmisbruik dat
sinds eeuwen werd gepleegd.
Dat is kernjuist.
*
Die visie ligt helemaal in de lijn van uw kindertijd, want u hebt me gezegd dat u dan
reeds met achterdocht meende dat men u alom aan het bedriegen en beliegen was.
Inderdaad.
*
Er is dus een sterk gefixeerd negatief beeld van uw kindertijd, vol ongeborgenheid,
wantrouwen, ketters protest, dat u in het leven hebt meegedragen. Maar het feit dat
u zo graag naar de wereld van Soo Moereman teruggaat, toont aan dat u ook op een
geheel andere manier van een kindertijd droomt: als een sfeer van warmte,
gezelligheid, geborgenheid, geluk. Uw beleving van de kindertijd is dus ambivalent.
Ik geloof dat u in de Soo Moereman-sfeer weer terug het werkelijk gelukkige kind
wordt in een voorproblematische kindertijd waarin nog geen innerlijk conflict is,
terwijl u in vele andere boeken in de problematische sfeer van gespannen, broeiende,
argwanende, gefrustreerde, vrezende, opstandige verhoudingen terugkeert. Vindt u
dit juist?
Dat is zeer juist. De oude volksvertellingen van Soo Moereman brengen mij in de
sfeer van een vertedering, die nu niet meer bestaat, voor het goede, vertrouwde,
oeroude verleden, waarin de voorouders reuzen, helden en heiligen waren en het
goed was te leven met een toverheks, een grappenmaker, een frammason,
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een zonderlinge koster en een pastoor en onderwijzer zoals er nu geen meer zijn.
Misschien ben ik daar gevoeliger voor dan anderen door het zo jong kwijt te geraken.
*
Dat denk ik ook. Hebt u vader zelf zó horen vertellen?
Telkens als ik vader vijf of zes fratsen hoorde vertellen van de hoeveknecht die van
de boerin maar één ei kreeg, in plaats van twee, en er tien minuten ver mee naar de
kerkmuur liep om er daar een gaatje in te kloppen, was het alsof in mij de zon scheen.
Denk niet dat ik ooit ten volle aan die idylle heb geloofd, al wist ik dat het gedweep
ermee oprecht was. Het was voor mij als de legende van een aards paradijs.
*
U voelt zich periodisch ertoe gedwongen om in uw verbeelding terug te keren naar
een voorproblematische fase van het (uw) leven, waarin nog geen conflict is, geen
keuze, verantwoordelijkheid, angst, schuld, opstandigheid, kortom alles wat in uw
kindertijd door het misverstand met uw ouders is begonnen en nadien in u geënt is
gebleven. Zulke probleemloze, volkomen archaïsche wereld vindt u niet enkel bij
Soo Moereman maar ook in Houtekiet, Mie Zaterdag, de ouders en René Hox,
enzovoort. Dit wereldbeeld is het gedroomde beeld van probleemloze synthese,
harmonie, vrede, zoals u het sinds het bewust conflictstadium in uw kindertijd niet
meer in werkelijkheid hebt gekend? Bent u het daarmee eens?
Volledig, en ik denk dat deze behoefte algemeen-menselijk is.
*
Ik denk nu aan Salut en Merci, waarover we het later zullen hebben. Eigenlijk
weerspiegelt het harmonische, gelukkige, vrije en on-
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belaste wereldbeeld van Soo Moereman, Houtekiet, etcetera, ook de positieve
nostalgie die in Salut en Merci schuilt. Positief weerspiegelt dit geschrift uw verlangen
naar inleving van uw voorproblematische kindertijd zoals u die droomt; negatief
weerspiegelt het uw blijvende, gepijnigde inworteling in een conflictsituatie die met
uw bewuste inschakeling in de vader-moederverhouding begon (opstand,
insufficiëntie, vertwijfeling, schuld, enz.) en zich later in dezelfde lijn ontwikkelde.
Een diep synthetisch inzicht in mijn werk, waarvan ik mij bewust ben en dat ik beaam
met de voldoening van al wie zich erkend voelt. Toch zou ik niet hebben geschreven
indien ik gemeend had dat mijn ‘negativisme’ uitsluitend het gevolg was van
ervaringen waarmee ik alleen sta. Niet iedereen heeft mijn rebels bloed, maar ik ben
ervan overtuigd dat iedereen met de wereld overhoop ligt.
*
Ik heb u reeds gezegd dat ik u niet als een uitzonderingsgeval beschouw.
Akkoord.
*
Rond dezelfde tijd als de Soo Moereman-verhalen schreef u De goede Smokkelaar
(1942). Ook dit verhaal sluit naar stijl en sfeer aan bij uw volksverhalen. Vertrekt
het uit de werkelijkheid of werd het gefantaseerd?
Als inspecteur van de openbare bibliotheken hoorde ik tijdens de oorlog vele
smokkelaarsverhalen. De geschiedenis van de moeder-overste die haar communauteit
slechts kon onderhouden door de generositeit van de grootste smokkelaar, haar beste
vriend, en ook de dood van de smokkelaar zijn echt.
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*
U weet zo goed als ik en iedereen hoe misprezen en gehaat de smokkelaars (helaas,
onmisbaar) in de oorlog waren. Maar u kiest er een ‘goede’ uit. U hebt zich bij het
schrijven dus minder of niet laten leiden door een drang om recht te spreken dan
door begrip en barmhartigheid?
Door het contact met priesters, zusters en onderwijzers te lande kreeg ik een
genuanceerde kijk op het oorlogssmokkelen en woekeren, bijvoorbeeld door een
doorbrave boer, die een dorpspriester kwam vragen of hij zijn eieren al dan niet
mocht verkopen aan de prijs die men er hem spontaan voor bood. Ik vernam ook
gruwelijke dingen, bijvoorbeeld over een varkenskweker die uit zijn levende dieren
stukken vlees sneed en ze verkocht.
*
Hoe komt het dat u in sommige geschriften zo onverbiddelijk hard, agressief en soms
wreedaardig tegen de mensheid optreedt en in andere enkel plaats geeft aan
vergevingsgezindheid en barmhartigheid? Hoe ziet u die alternatie in u en uw werk?
Dat is gewoon ieders verschil van houding tegenover leugenaars en oprechte mensen,
slechte en goede. Ik tracht even redelijk te zijn in de agressie als in de
vergevingsgezindheid.
*
Had u bij het schrijven van deze novelle enige bedoeling?
Geen andere dan het schrijven van een leesbaar verhaal over het volk dat ik beschreven
had in zijn gewone doen en waarover ik tijdens de tweede wereldoorlog weer wat
nieuws vernam. Ik bezocht toen als inspecteur van de bibliotheken Oost-Vlaanderen
en Vlaams-Brabant.
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2 - Denise (1942)
Ik heb de indruk dat we na Houtekiet in een nieuwe fase van uw werk terechtkomen.
Uw vorig werk was intenser symboolgeladen als zelfrealisatie, ik bedoel dat u van
binnen uit gedreven werd om uw problematiek van schuld, angst, twijfel, enz. te
doorworstelen en u ervan te bevrijden, tot u in Houtekiet een zelfaffirmatie hebt
gevonden waarvan wij het karakter samen hebben besproken. Nadien is uw innerlijke
levensdynamiek, naar zelfredding gericht, verstild, een paar latere werken niet te na
gesproken. Is dat juist?
Zeer juist.
*
Al zullen uw innerlijke problemen de verhaalstructuur, de personageschepping en
de gespreksinhoud van uw boeken toch voor een groot deel blijven bepalen, maar
dan minder acuut en dramatisch.
Akkoord.
*
De romans die na Houtekiet volgen, Denise, De Consul, Tor, zijn geen
probleemromans meer zoals de vorige en zijn evenmin mythisch verdiept zoals
Houtekiet; het zijn eenvoudige zedenromans waarin het wisselend lot van een bepaald
individu, of van een paar, op aarde wordt beschreven. Ziet u er een centraal thema
in?
Wil men er een centraal thema in vinden, dan is dat de mogelijkheid van de mens
om op aarde gelukkig te zijn.
*
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U ziet die mogelijkheid tot geluk als zeer beperkt?
Ja, zo moet het helaas zijn, menselijk geluk binnen zeer smalle grenzen. Dat zou een
goede titel zijn boven deze bespreking.
*
Denise is vooral belangwekkend door de fijnzinnige uitbeelding van de vrouwelijke
hoofdfiguur. Verwant met Sibylle en Iphigenie, is zij begaafd met hoge morele
eigenschappen en een verheven, volstrekt liefdesideaal. Anderzijds stelt u, eens te
meer, de mannen voor als egoïstische en zwakke figuren. Wat drijft u tot het
uitbeelden van zulke ideale vrouwenfiguren, die leven en lijden voor een edele liefde?
Ik vermoed dat elke man zijn leven lang een beeld van de ideale vrouw in zich draagt
en dààrbij komt bij mij een jeugd vol wanhoop om de vrouw. Ik heb afwisselend
zeker geweten dat ik nooit priester zou worden en het priesterschap waarmee ik
dweepte zien naderen gelijk een sneltrein op welks sporen ik vastgeklemd zat. Dat
ik nooit vrouw en kinderen zou hebben, nooit een huis waar ik koning en bemind
zou zijn, was een van mijn bestendige angsten. Ik schrijf liever en gemakkelijker
over vrouwen dan over mannen, met uitzondering van Houtekiet.
*
Is het ook niet omdat u de ideale liefde op aarde niet te realiseren acht, zoals u mij
zegde, en uw ideale vrouwen in uw romans moet doen sterven, ze dus onbereikbaar
maakt, dat u er onophoudelijk uit nostalgie over moet schrijven?
Ja, dat lijkt me juist.
*
In alle gevallen, ook bij Denise, is volstrekte liefde voor u
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tragisch. Denise kan het volstrekte liefdegeluk, waar ze met alle krachten naar
verlangt, slechts een paar ogenblikken kennen en voor de rest moet ze er levenslang
onder lijden. Ziet u dit als een argument voor de onredelijkheid van het leven of acht
u Denise zelf onredelijk in zover zij deze volstrekte liefdevervulling van het leven
verwacht?
Allebei beantwoorden ze aan mijn kijk op het leven, maar geen van beide wordt door
het lot van Denise uitdrukkelijk geponeerd zoals de levensgrondbeginselen in Trouwen
en Celibaat. Denise is geen type, maar een individu, met een toevallig lot, dat zich
evengoed anders had kunnen ontwikkelen. De evolutie van Waldo tot Houtekiet was
voltooid, ik had tijd om het leven te observeren als ‘a tale told by an idiot’, waarin
mij de menselijke gedraging boeide.
*
Toch geloof ik niet dat de figuur van Denise en haar lot voor u loutere en toevallige
observatie van het leven is. U hebt er zeker enkele trekken van uw wezen in gelegd.
Gaarne akkoord.
*
De grondtoon van het boek is weemoedig. U spreekt ergens van ‘de zware, ernstige
grondtoon van weemoed, die eigen is aan de kunst’. Houdt dit verband met een
melancholisch grondgevoel in uw wezen, het gevoel dat blijvend geluk voor de mens
op aarde onbereikbaar acht?
Ja. En ik zou het bij dit ene woordje willen laten omdat de vraag mij zo volledig
uitspreekt. Maar om niet nog meer contradicties op te geven dan er al zijn, moet ik
erbij voegen dat ik ook overtuigd ben van de lichamelijke en zedelijke perfectibiliteit
van de mens in een niet meer utopische toekomst.
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*
Dat is mogelijk, maar die technische volmaking zal zijn drang naar sublimatie, zijn
hunker naar het ideale en zijn metafysisch heimwee nooit dempen.
Natuurlijk niet, maar hij zal wel een andere plaats innemen in het zieleleven van een
mens, die beter de grenzen van zijn kennis zal kennen. Ik denk namelijk aan Charles
Darwin junior, die verwacht dat binnen het eerstkomend miljoen jaren uit de mens
een hoger wezen zal ontstaan, zoals wij een hoger wezen zijn, ontstaan uit een
apensoort. Op die weg zal de inhoud en het belang van hunker en heimwee niet
blijven wat zij zijn voor ons.
*
Dat lijkt me toch toekomstmuziek. Hier volgt intussen een verzuchting van de
eenzame, aan het leven moeilijk aangepaste Denise: ‘Ik weet niet eens hoe ik moet
leven. Ik zie dat alle mensen gelukkig zijn en ik ben zo ongelukkig.’ Ligt daarin iets
van u?
Ja. Van zeer jongs af meende ik op te merken dat de anderen eenvoudiger, met minder
inspanning, prettiger en gemakkelijker leefden, door niemand gecontrarieerd, door
allen geacht en geliefd. Ik kon er maar niet achter komen hoe zij dat klaarspeelden.
*
Dat wijst er eens te meer op, dat essentiële trekken van uw persoonlijkheidsstructuur
in uw kindertijd werden vastgelegd.
Dat zal wel zo zijn.
*
Waarom laat u als ongelovige deze roman weer evolueren in een
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katholiek milieu, met specifieke katholieke problemen en conflicten?
Na de afwijzing van het geloof, bleef het probleem van moraal, vrijheid en geluk
even prangend als tevoren. Ook voel ik mij in de psychologie van iemand die van
huis uit vrijzinnig is niet zo goed thuis. Bovendien verlopen levens als die van Denise
in Vlaanderen in een katholiek milieu.
*
In Denise vindt men geen reminiscenties meer van uw Londerzeelse jeugdsfeer.
Na Houtekiet, dat nog uit de sfeer van mijn dorp is gegroeid, heb ik mij als schrijver
daarvan meer losgemaakt. Vele romans vanaf Denise zijn gegroeid uit volkomen
vrije verbeelding. Bovendien wilde ik niet uitsluitend geïdentificeerd worden als
auteur van dorpsromans. Daarbij komt nog dat de levenswijze van Denise in een
typisch dorpsmilieu onmogelijk was.
*
Het lot van Denise wordt weer eens voltrokken met een zeer plotselinge dood. U
blijkt daarvan te houden.
Deze dood heb ik meermaals aangehaald als teken van die spontaneïteit waarmee ik
schrijf. Ik was juist zo ver met mijn roman toen de algemene vlucht in 1940 plaatshad.
Terwijl de gezinnen voor de Duitse opmars vluchtten naar de kust en Frankrijk,
mitrailleerden de Duitse vliegtuigen de wegen om deze vlucht te beletten. Ik vernam
dat en liet Denise door een van die kogels omkomen.
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3 - Tor (1943)
Tor is voor mij een van uw meest revelerende verhalen. Ik heb de indruk dat u hier
weer enkele van uw belangrijkste innerlijke belevingen al schrijvend hebt
geëxorciseerd?
Een bevoegd kenner noemde Tor mijn beste boek, een ander zei dat men van ijzer
en staal moet zijn om Tor te schrijven. Beiden voelden aan wat u formuleert in uw
vraag. Dit is inderdaad een autoradiografie.
*
U hecht terecht groot belang aan Tors beleving van de kindertijd. Zij zal bij Tor wel
hetzelfde belang en dezelfde trekken hebben als bij u?
Inderdaad naar sfeer en geest, maar altijd met dien verstande dat er weinig concrete
vergelijkingspunten voorkomen in Tors jeugd en in de mijne. Ik was toen veel meer
los van de beelden uit mijn jeugd, de figuren uit Volk. Ik had geen klei of rib van
Adam meer nodig, ik schiep uit het niet.
*
Ik wil even stilstaan bij het feit dat Tor zijn ouders verlaat en door pleegouders wordt
opgenomen. Dit verschijnsel heeft in uw oeuvre motiefwaarde: men vindt het in
Trouwen, Een Mens van goede Wil, Het Kind en elders. De eerste thuis is primitief
en arm; de tweede is warmer en welgestelder, hij brengt geborgenheid en biedt uitzicht
op een welvarende toekomst.
Dergelijk motief moet een symbolische betekenis hebben. Eigenaardig genoeg
wordt die overgang van ouder- naar pleegoudersmilieu door uw figuren op twee
tegengestelde manieren geïnterpreteerd. In Een Mens van goede Wil en Tor
bijvoorbeeld als een
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geluk, een redding, in Ons Geluk daarentegen als een vergissing en verraad.
Sinds u mij de eerste keer sprak over dit herhaaldelijk terugkerend motief, zoek ik
vergeefs naar een verklaring. Dat het motief en zijn herhaling een symbolische
betekenis moeten hebben, heb ik nooit vermoed. Ik weet van drie familieleden dat
zij niet in hun ouderhuis opgroeiden, maar dit was niets sensationeels en had zeer
eenvoudige, voor de hand liggende redenen. Zelf heb ik nooit verlangd ergens te
worden geadopteerd. In werkelijkheid nochtans werd ik vanaf mijn elfde jaar aan
andere opvoeders toevertrouwd. ‘Mogen voortleren’ was voor mij een hoge
onderscheiding, een opgang tot een hogere stand, maar wegens de moeilijkheden die
ik erbij ondervond ook vaak een doem. Indien dat kan verklaren dat adoptie in mijn
werk weerkeert en om de beurt gunstig en ongunstig wordt voorgesteld, zal ik zeer
tevreden zijn, want iets anders vind ik niet. Het heimwee naar de natuurkundige
revelaties die mij wachtten op de horizon, de rustige zekerheid van eigenwaarde en
uitverkorenheid, die het schuldgevoel en zondebesef overheersten, bieden geen
uitsluitsel voor dat raadsel.
*
Die innerlijke spanning tussen zelfbevestiging en schuldgevoel acht ik wel belangrijk.
Maar eigenlijk moet de diepste grond van die symboliek toch gezocht worden in uw
kindsheidsbeleving, dunkt mij. Het hele adoptiemotief zal wel teruggaan tot uw
vroegste kindertijd toen vader en moeder voor u alles waren. Het openbaart zich met
een mengeling en afwisseling van tederheid en nostalgie enerzijds, onlust en wrok
anderzijds. U hebt toch gezegd dat u als klein kind reeds ambivalent stond tegenover
vader en moeder: vol aanhankelijkheid maar ook opstandig omdat u het gevoel hadt
dat ze u niet voldoende beminden en waardeerden.
Dat is zeer juist.
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*
Om ons nu tot de gevallen te beperken waarin de overgang naar de adoptieve ouders
positief wordt beleefd, zoals in Tor, zij zouden de imaginaire uitdrukking kunnen
zijn van het protest tegen uw frustratiegevoel als kind en van uw nostalgie naar
zelfbevestiging in macht. U had toch als kind, in die toestand van onbemindheid en
onderschatting, de vaste wil en zekerheid later elders uw grote kwaliteiten te kunnen
demonstreren!
Ik vermoed dat u gelijk kunt hebben.
*
Schuldgevoelens spelen bij Tor een grote rol, vooral tegenover zijn echte en zijn
adopterende moeder. Hij kent angstdromen vol verwijten, waarin men hem
‘rekenschap vraagt’, beschuldigt, ontmaskert, straft. Zijn geloofsverlies is bovenal
schuldig. Tot in zijn zelfmoordverlangen speelt de gedachte aan ‘een ondankbaar en
slecht leven’ een grote rol en dan weent Tor ‘van compassie met zichzelf’. Hebt u
zelf zulke schrijnende schuldgevoelens tegenover uw moeder gekend?
Ja.
*
Later waarschijnlijk nog feller door de wijziging van uw wereldbeschouwing?
Zeer vaak heb ik de afstand gemeten, die ik aflegde op de ‘slechte weg’, vanaf mijn
ouders, maar niet zelden ook gaven familieleden, priesters, leraars en dorpsgenoten
het verschil aan. Het is bekend dat al wie de wereldbeschouwing verlaat waarin hij
is opgevoed, een moment van metafysische angst en verlatenheid kent, dat hem voor
heel zijn verder leven tekent. Hij kan er zich, ondanks zijn goede trouw, opeens van
bewust worden dat hij werkelijk
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verdient te worden verloochend en hij lijdt niet minder wanneer hij er zeker van is
onrechtvaardig te worden veroordeeld. Vandaar de compassie met zichzelf, die ik
in Tor leg.
*
De figuur van Tor in zijn geborneerd dorpsmilieu wordt grotendeels ironisch bekeken.
U stelt hem voor als een naïef hart in de wereld, een dorpsrijmelaar die zich ervan
bewust wordt geen echt dichter te kunnen worden en die door zijn kennismaking met
de uitbeelding van de realiteit in de letterkunde ongeneeslijk wordt geschokt in zijn
ambitie en zijn leven, kortom een in intellectueel opzicht onvolwassen naïeveling in
een ridicuul milieu. Is deze ironische voorstelling bewust geschied om het verhaal,
in zover het met diepere existentiële symboliek is geladen, verder van u te
distanciëren?
Ik had toen ondervonden dat een intellectueel, die, om logisch te zijn, honderdmaal
zelfmoord had moeten plegen (wat hij natuurlijk slechts eenmaal zou hebben gekund!),
het tenslotte niet doet.
*
U bedoelt uzelf?
Ja. Ik meende dus, om mijn verhaal plausibel te maken, een man te moeten nemen
die het naïeve vertrouwen van de autodidacten in de ideeën consequent naleeft.
Daartoe beschreef ik met innig genoegen een Tor, wiens karakter helemaal niet
strookt met zijn beroep en nog minder met de wijze waarop hij er een eind aan maakt,
een zachte, gevoelige, stil sprekende, dichterlijke politiecommissaris. Ik heb voor
zulke tegenstellingen altijd sympathie en vertedering gevoeld. Het kwam mij voor
dat alleen de bedachtzame, hoogernstige Tor de bloedige geweldenaar kon zijn die
ik nodig had.
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*
U stelt Tor voor als een tevreden en welvarend man, die zich over geen enkele
zichtbare beproeving te beklagen heeft en ook zijn kinderloosheid zonder morren
draagt. Dit is waarschijnlijk bedoeld om de fundamentele irrationaliteit, het in de
onbewustheid geankerd karakter van zijn doodsdrift sterker te belichten. Het gaat
immers om een onberedeneerde levensmoeheid, die hem het hele bestaan, afgezien
van een paar kindsheidherinneringen, als volstrekt onbelangrijk doet beschouwen.
In die zin zou men Tor als het verhaal van een door u volmaakt gedroomde zelfmoord
kunnen beschouwen, of niet?
De welvarende tevredenheid moet enerzijds aantonen dat de doodsdrift irrationeel
is, anderzijds echter ook dat tevredenheid en welvaart voor een mens die ernstig
nadenkt, niet volstaan om hem zijn dagen verder vreedzaam te doen aaneenrijgen.
Een beetje onlust en men zelfmoordt en moordt, een beetje lust en men leeft voort
over alle wanhoop heen.
*
In Tor duikt ook het motief van de dubbelzelfmoord op, zoals later in De Française.
De man, in casu Tor, wil er zijn vrouw toe overhalen samen zelfmoord te plegen.
Over de dubbelzelfmoord heeft de Gentse hoogleraar Dr. Ghysbrecht een boeiende
dissertatie geschreven. Trekt de dubbelzelfmoord u aan?
Het grote probleem van de levensmoede is dat hij anderen in de steek laat door
zichzelf te redden. Hij overlegt dus hoe gezamenlijk uit te treden. Ik weet niet of Dr.
Ghysbrecht daar angst om alleen te sterven in ontdekt.
*
Zeker, en ik denk dat Tor een neurasthenische tobber is die tegen het leven niet op
kan en dus al evenmin tegen de dood.
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Zelf kan ik er dat niet in vinden. Ik denk dat het ook iets totaal anders is dan het
romantisch verlangen naar vereniging in de dood.
Dat laatste vind ik juist.
*
De laatste regel: ‘De mens, ge kunt gij daar niet aan uit’ - u hebt iets van die aard
reeds als slotregel van de Peutrus-novelle gebruikt -, heeft waarschijnlijk de bedoeling
op de onmededeelbare eenzaamheid en de grondeloosheid van de menselijke
levenswanhoop te wijzen?
‘De mens, ge kunt gij daar niet aan uit’ is een van de volkse zegswijzen, die mij er,
na mijn Icarus-val, attent op maakten, dat het volk sinds eeuwen eenvoudig en
kernachtig zegt wat de boekenschrijvers omslachtig formuleren. Een Ilias van een
nieuwe Homeros zou vol staan van dergelijke monumentale constataties als
bijvoorbeeld die andere over de dood, die elke dag in de stad komt en ‘op de buiten
een reizende passant’ is. We beoordelen elkaar instinctief en zien dezelfde mensen
als wij, zich anders gedragen dan wij - naar onze mening - in hun plaats zouden doen.
Dat vereenzaamt en verbijstert niet alleen de eenvoudigen. De pijn die men erdoor
lijdt is echter nog altijd te verkiezen boven de verveling van de cynicus, die de mens
meent te doorzien en niets goeds meer van hem verwacht.
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4 - De Consul (1943)
De Consul (1943) is een van uw kortste verhalen, waarin u een overvloedige massa
gebeurtenissen in een overrompelend tempo hebt gecondenseerd.
De Consul is een experiment. Het cynisme van het personage en zijn gedrag eisten
een korte, koude mededeling, waarvan ik een impressionant voorbeeld had gevonden
in De achtervolger door L. Golding. Ik wist dat de condensatie het grote gevaar was
voor mijn novelle en toch trachtte ik ze zover mogelijk door te drijven.
*
Ik mis er diepere spanning in.
Het experiment is mislukt maar het heeft mij veel geleerd.
*
De hoofdfiguur maakt een sprong van het ene extreem naar het andere, zoals wel
meer in uw romans gebeurt. Zijn eerste fase is er een van een jongen ‘die jarenlang
in een donker kot ineengekropen (heeft) gezeten’ eenzaam, gefrustreerd, streng
bewaakt, vol schuldgevoelens. In een tweede fase voelt hij zich ‘bedrogen door zijn
opvoeding’ en tuimelt hij plots in het andere extreem: eindeloze genotsdroom,
wetteloze vrijheid, bandeloos leven, zover zelfs dat hij ertoe bereid zou zijn z'n eigen
kind te vermoorden om volstrekt vrij te leven. Zijn prille schuldgevoelens wil hij
ontlopen - wat erin bestaat ‘niet meer te weten wat ik vroeger wist’ - om een
onaantastbaar amoralist, een ‘soort Uebermensch’ te worden, dus verwant met
Henrike, Houtekiet, etc. Herkent u in deze extreme tendensen van uw verbeelding
iets van uzelf?
U kent mijn hang naar gedemesureerdheid waarover ik hier reeds
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meermaals heb gesproken, maar ik moet ook mijn zekerheid te kennen geven dat de
gematigde mens, die ik wel eens doe schrikken, gedemesureerder is dan hij durft
toegeven. Als ik in deze gesprekken beken op het inavouabele af, is het in de zekerheid
dat ik volkomen normale dingen toegeef en dat het verbreken van de openbare
schijnheiligheid meer oprechte onderlinge achting en genegenheid zal mogelijk
maken. De extremen waar het in De Consul om gaat, zijn, naar mijn mening, elk
gerangeerd mens bekend. Het uitzonderlijke is slechts dat de consul ze omzet in de
praktijk en ook dat is niet eens zo zeldzaam als men de krant leest.
*
U hebt volkomen gelijk. Laat mij toe bij deze gelegenheid te zeggen dat ik de grootste
bewondering en eerbied heb voor de eerlijkheid waarmede u mij zonder enig
voorbehoud tegemoet komt. Ik voeg er ook dadelijk aan toe dat ik de menselijke
inhoud van uw werk geen ogenblik als iets uitzonderlijks heb beschouwd. U geeft
op eigen persoonlijke wijze uitdrukking aan impulsen en spanningen en tendensen
die in de mensheid leven. Wie dat niet kan of wil inzien, moet dit boek maar niet
lezen, hij is een ignoramus, een hypocriet of een nijdas.
Akkoord. Het is overbodig dat u me dat zegt, maar het kan nuttig zijn voor een
bepaald soort lezers.
*
In de rusteloze zwerfdynamiek van de consul, het weg-moetenthuis en de vlucht naar
de verte, herkent u waarschijnlijk het Nonkel Dolf-type dat in vele varianten opduikt
en dat u in uw jeugd hebt ontmoet?
Nonkel Dolf is slechts één enkele gestalte van een bepaald menstype, een denkwijze,
een verhaalstructuur die mij eigen is en waaraan mijn werk wel vanop verre afstand
zal te kennen zijn,
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zoals het gele ras aan zijn ogen, het zwarte aan zijn lippen en verwanten aan een
gemeenschappelijke wijze van lachen. Het geluk ligt elders, de waarheid moet gezocht
worden, de mens moet uit zichzelf groeien, vrij worden en overwinnen, dat is mijn
schering en inslag.
*
De vaststelling dat een genotsleven zonder dieper bewustzijn geen vrede brengt
(‘wellust laat onvoldaan, mij toch’) komt bij velen onder uw figuren voor.
Waarschijnlijk beantwoordt ze aan uw eigen beleving?
‘Post coïtum omne animal triste’ is slechts de aanduiding van een bijkomstige
onvolkomenheid van het ‘genotsleven’. Veel erger is dat de unie, die er telkenmale
door beloofd wordt, vrijwel nooit tot stand komt. Zelden werkt ze zuiver zinnelijk
gelijktijdig, nooit gaat de gemoedsversmelting daarmee simultaan door. Vooral de
Franse literatuur heeft onze voorstelling van het seksuele leven verliteratuurd. De
onvolkomenheid van het genot sluit natuurlijk geen geluksbliksems uit. Misschien
zelfs is zij het die steeds met hoge verwachting doet herbeginnen!
*
Er zijn heel wat trekjes in De Consul die we in uw andere werken terugvinden, maar
waarover ik niet meer uitweid, bijvoorbeeld de eenzaamheid van uw held en zijn
zorgvuldig bewaard ‘geheim’, zijn intens schuldgevoel, zijn af en toe verpletterende
misantropie en levensafkeer, enz. Maar op één motief wil ik even ingaan, dat van de
‘verloren zoon’. Vooral sinds u het geloof hebt afgewezen, treedt het sterk naar voren.
U hebt zelf in dat verband van uw ‘nestgevoel’ gesproken, de alles overheersende
drang naar geborgenheid in eigen milieu. Ook bij de consul komt dit voor. Zoals
Houtekiet, die kampioen van de absolute vrijheid, tenslotte kerkelijk huwt en zich
inschakelt in een christelijk dorp, zo conformeert de consul zich tenslotte met zijn
omgeving. Ik vraag
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me af of de creatie van epische situaties en karakterfasen waarin de absolute vrijheid
wordt uitgevierd (Het Kind, Houtekiet, De Consul e.a.), bij u niet beantwoordt aan
een imaginatieve behoefte om u los te dromen van bindingen die u in uw leven
onontwijkbaar weet en steeds hebt geweten.
Dat is zeer juist gezien. Mijn ‘nestgevoel’, dat wil zeggen verantwoordelijkheidsgevoel
voor en gehechtheid aan de mijnen, hielden mij in een burgerlijk gareel. Maar dit
moet ik relativeren met mijn ontdekking dat wij onze ware drijfveren niet kennen.
Ik heb tot mijn dertigste jaar gemeend dat mijn katholieke overtuiging mijn gedrag
bepaalde en daarna met verstomming geconstateerd dat daar niets aan veranderde
toen ik als atheïst een boef moest worden. Die schandelijke wereldbeschouwing gaf
mij zelfs een fijner geweten. En dit is wel te verstaan geen louter subjectieve, maar
een vrij algemene ervaring. Wat daar ook van zij, of het ‘nestgevoel’ dan wel iets
anders mij aan banden heeft gelegd, ik heb er altijd het nestgevoel voor aangezien.
*
Geloof of ongeloof veranderen niets aan de psychische structuur, karakter en aanleg
van een mens; daarover zijn wij het na zovele gesprekken wel eens. Waarschijnlijk
ligt de diepste wortel van uw ‘nestgevoel’, gelovig of ongelovig, in uw nood aan
veilige en warme geborgenheid sinds uw eenzame, gefrustreerde kindertijd. Eenzame,
angstige mensen hebben dat het meest.
Ik vermoed het.
*
Ik denk zelfs dat in uw werk het motief van terugkeer naar het ‘nest’ juist zo bijzonder
intens is, omdat het grotendeels uw wens blijft, en niets méér, en u in uw kindertijd
slechts de illusie van geborgenheid hebt gekend.
Dat is goed mogelijk.
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5 - Ons Geluk (1946)
Ik vind Ons Geluk een sterk boek omdat u zo scherp en met niets ontziend psychisch
realisme de hoofdfiguur hebt getekend: zijn inferioriteitscomplex, eenzaamheid,
nood aan en onvermogen tot gemeenzaamheid, zijn geldingsdrift en zelfvertwijfeling,
zijn steeds heftiger alterneren tussen fel masochistisch schuldgevoel en agressiviteit.
Al deze interne spanningen stijgen tot radeloosheid te Lourdes waar de agressiviteit
in moord en de schuld in zelfmoord dreigt uit te monden. Nadien volgt, zeer
begrijpelijk, een ontspanning en catharsis. In geen enkel van uw boeken hebt u zo
acuut en gedetailleerd, met niets ontziende waarachtigheid, een psychische dramatiek
uitgebeeld die u blijkbaar vertrouwd is. Is dat ook uw mening?
Ik ken het werk van Jouhandeau niet, die in boek na boek gedurende veertig jaar zijn
leven met zijn wettige vrouw beschrijft. Indien men deze delen hier op mijn tafel
legde, zou ik ze niet lezen, al schijnt hun verdienste de natuurgetrouwe, onvervaarde
oprechtheid te zijn, die ik mij tot doel heb gesteld met Ons Geluk. Aragon hangt in
zijn oude dag nog altijd de jeugdig verliefde uit, maar mijn sympathie gaat naar zijn
vrouw, Elsa Triolet, die in een interview verklaarde dat het niet zo'n vaart loopt en
dat er bij hem ook wel eens wat hapert. Mijn doel was een genadeloze oprechtheid
en wat ik om de dood niet wilde was mijn bed op straat zetten, of mijn voorgevel
wegnemen. De oprechtheid omtrent het gezinsleven lag in de lijn van de
waarheidsliefde waarvoor ik sedert Adelaïde had moeten boeten en zij beantwoordde
aan een innerlijke noodzaak.
*
U bewijst hier dat onverbiddelijke waarachtigheid bij een schrijver met humane
pudeur kan samengaan. Dat vind ik mooi.
Dat doet me genoegen. Ik misprijs sensatiezucht en exhibitionisme.
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*
De overgang van echte naar adoptieve ouders wordt in deze roman door de
hoofdfiguur negatief gewaardeerd. De mogelijkheid om langs die weg tot hogere
maatschappelijke standing, welvaart en cultuur te komen, beschouwt de kunstenaar
hier als een fundamentele vergissing in zijn levensloop, zelfs als een verraad. Hij
voelt zich diep schuldig tegenover de echte ouders die hij verlaten heeft en heeft
heimwee naar de eenvoud en de vrijheid van hun primitief leven. Ik vind dit een
belangrijk en complex motief in uw werk. In eerste instantie gaat het, dunkt mij,
weer om de nostalgie naar uw kindertijd, maar in plaats van protest en
zelfbevestigingsdrang tegenover het onbemind-en-ongewaardeerd-zijn door uw
ouders, drukt het ditmaal symbolisch uw heimwee en schuldgevoelens uit die uw
allerdiepste, grotendeels onbewuste, genegenheid en aanhankelijkheid jegens hen
verduidelijken.
Ik was me daarvan niet bewust, maar als ik mijn innerlijk leven als kind bekijk, acht
ik uw symbolische interpretatie goed mogelijk.
*
Hebt u, op uw verdere weg door het leven, af en toe in de stemming geleefd dat sinds
uw zogenaamde ‘Icarus-val’ uw participatie door huwelijk en artistiek werk, met de
welvaart, de beschaving en de cultuur een vergissing was?
Tegenwoordig overheerst bij mij de indruk dat ik op een mooie dag ontwaakt ben
door de toejuichingen van een volk dat mij jarenlang had geïsoleerd. Daardoor kan
ik mij niet meer zo goed de gemoedsgesteldheid van de schrijver van Ons Geluk
reconstrueren, die zeker somberder was. Ik heb mijn participatie met de cultuur wel
nooit als een vergissing beschouwd, maar er wel altijd prijs op gesteld mij van die
cultuur te distantiëren. Wat mij toen vooral in het hoofd zat, en er nog in zit, is dat
ik drie vierde
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van mijn tijd en krachten heb moeten besteden aan het overwinnen van hinderpalen
en het uit de weg ruimen van overtolligheden waarzonder ik op eigen kracht verder
zou zijn geraakt. Ik verweet mij toen dat ik, in de contramine met de weldenkendheid,
er toch toegevingen aan had gedaan, mij gemakzuchtig tevreden gesteld met haar
artistieke mediocriteit en, omdat ze mij te veel kon kosten, de grote kunst al eens
verloochend waarnaar ik had moeten streven.
*
Er is wellicht in u een nostalgie naar de oorsprong omdat u het gevoel hebt dat u, in
het dorp van uw ouders gebleven (die u hier als gelukkige primitieven droomt), vrij
op uw eentje en rustig uw leven ontwikkelend zoals zij, zonder ‘entrée dans le monde’,
als mens gelukkiger en door vrije ontplooiing van talenten virieler en machtiger zou
hebben geleefd?
Dat is een diepe kern van mijn gedachten, een allerdiepst grondgevoel.
*
Achter de tegengestelde interpretatie van de verschuiving: van arme primitieve naar
meer welgestelde ouders, schuilt wellicht als gevolg van de ambivalente verhouding
tot uw ouders een probleem, dat sinds uw kindsheid in u onopgelost bleef, een
onzekerheid vóór de keuze: moet ik leven in een georganiseerde maatschappij of
niet? Is het veilig en zinnig mijn leven in een gemeenschap te integreren of is het
beter te leven in absolute vrijheid van mijn ik?
In deze dilemmatische vorm die de mogelijkheid van een keuze veronderstelt, heb
ik mij de vraag nooit gesteld, maar het probleem was hetzelfde. Met al mijn
humanisme en humanitarisme ben ik tot in het merg asociaal, wars van
maatschappelijke wetten, banden en verplichtingen, jaloers op mijn vrijheid, graag
alleen
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om te leren, te werken en vooral om in mijzelf te verzinken tot een soort gedachtenloze
stilstand, die mij als mens en schrijver het meest verrijkt, een verheidenste ‘unio
mystica’...
*
Het huwelijk is in Ons Geluk een centraal probleem. In Houtekiet hebt u de seksuele
vrijheid geïdealiseerd, nu krijgen we de dramatische keerzijde van die vrijheidsdrang.
René Hox voelt zich van de aanvang af weinig naar het huwelijk getrokken. Afgezien
van zijn heftige seksuele drang, stoot een blijvende band hem eerder af. Het
leven-met-tweeën prikkelt en kwetst hem voortdurend, en dit gaat crescendo tot
verbittering en woede toe. Meer en meer wordt hij overtuigd van het fundamentele
en onverzoenbare verschil tussen man en vrouw, tot hij naar de Houtekietse opvatting
neigt dat ‘het vrije huwelijk het enig redelijke is’. Wordt in deze dramatische
huwelijksbeleving niet duidelijk gemaakt dat de hoofdfiguur in psychisch opzicht
niet tot stabiel gemeenschapsleven in staat is?
Na het antwoord op de vorige vraag vrees ik van wel. Toch is et mogelijk dat René
Hox, want het gaat om René Hox, met een andere vrouw een meer stabiele
gemeenschap zou hebben beleefd.
*
Theoretisch akkoord. Maar u mag niet denken dat ik u beschouw als een reporter die
uw huwelijksleven relateert. U bent romanschrijver met de nood tot herschepping
en verbeelding die dat vereist.
Aan het verschil tussen boek en realiteit, tussen René Hox en de schrijver zou men
goed de stupiditeit kunnen demonstreren van menig nouveau-roman-dogma. Hij
tracht de fout van Strindberg te vermijden, die alle schuld op het genus vrouw werpt.
Hij neemt ridderlijk veel schuld op zich. Hij maakt identificatie onmogelijk,
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vooral door de opgraving van het dochtertje, wat hij nooit gedaan heeft. Ook door
zijn gezin te volgen tot waar dat van de schrijver in die jaren nog lang niet was. Hij
zegt wat de schrijver te zeggen heeft, maar ook wat de lezer zich in hem moet doen
herkennen. Kortom, René Hox is niet de schrijver en juist zijn vervormingen van de
werkelijkheid, die allesbehalve vervalsingen zijn en door de nouveau-roman-schrijver
worden gelaakt, zijn, artistiek gesproken, noodzakelijke en verdienstelijke
preciseringen van de werkelijkheid. Zolang wij ons aan zulke herscheppingen niet
durven wagen, zullen wij prettig levende, huisbakken anekdoten vertellen. Ik heb
daar van jongs aftegen gereageerd.
*
Achter de complexen en conflicten van uw hoofdfiguur schuilt zijn heimwee naar
leven, zijn vertwijfelde nood aan een gemeenschapsleven dat hij zo moeilijk
verwezenlijken kan. Hij acht zich onzegbaar zalig als hij maar een kort moment
geborgenheid meent gevonden te hebben (‘alleen al om dat ene uur ben ik blij dat
ik geleefd heb’). In uw eigen leven, dat sterk door innerlijke strijd en strijd met
anderen werd getekend, bent u wellicht ook het dankbaarst voor de momenten waarin
u ware zielsvriendschap en -liefde in u voelde openbloeien?
Zeer juist, en in mijn ogen is dit algemeen-menselijk. Het is eigen aan elk
gemeenschapsleven van man en vrouw dat er minuten in voorkomen die vele uren
en dagen goedmaken en het huwelijk doen verkiezen boven celibaat en ook
concubinaat.
*
Deze bijzonder wrange roman loopt uit op een eindfase van harde zelfkennis, die
uiteraard een relatieve verzoening met vrouw en leven meebrengt. Als ik dit zie,
vermoed ik dat, speciaal in dit boek, het schrijven voor u een gelukkige cathartische
én therapeutische functie heeft gehad.
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Dat kon ik wederom zelf niet beter zeggen. Wie in dit boek van leed en strijd een
gelijkhalerig rekwisitoor ziet, begrijpt het niet. Het is er een van mannelijke
aanvaarding zonder schijnheilige mooidoenerij.
*
Ook de kunstenaarsakt, het schrijven zelf, verschijnt in deze roman als een proces
vol extreme, schier ondraaglijke spanningen, waarvan men door de voltooiing van
het werk ongetwijfeld voor een tijd ontladen wordt. Er zijn momenten waarop de
kunstschepping René Hox toelaat niet enkel vrij maar ook grenzeloos te leven: ‘ik
voel mij als een god. Trots, onvervaard, onaanraakbaar, uit een onuitputtelijke wereld,
met een onbegrensde kracht, zonder één aarzeling schilder ik’, maar ook ogenblikken
waarop hij al scheppend zijn meest vertwijfelde machteloosheid beleeft: ‘werkelijk
de grond onder de voeten verliezen, écht, diep, in zichzelf wanhopen en toch
voortwerken’. Schrijft u zó?
Ja, zo heb ik niet alleen dat boek, zo heb ik altijd geschreven. Vandaar dat ik niet
kan begrijpen hoe een auteur hovaardig kan zijn en dat ik mij afwend van allen bij
wie ik ijdelheid ook maar meen te ruiken. De angst om tot eigen grenzen te naderen
en door te dringen tot de vervaarlijke kern, de twijfel aan artistieke vervoeringen en
fantasmen, de worsteling met het onzegbare, maken de meest zelfverzekerde schrijver
onvermijdelijk zeer nederig. Simenon bekende in een gesprek met vijf bevriende
artsen die hem psychoanalyseerden dat hij drie weken vóór hij aan een boek begint
aan aërophagie lijdt. Ik denk dat elk schrijver in die letterlijke zin aan den lijve
ondervindt welke spanning zijn werk vergt en teweegbrengt. Daarbij ondervindt hij
dat hij zijn beste bladzijden tot stand brengt door de genade van een ingeborenheid
die weinig te maken heeft met zelf verworven vaardigheid. Zijn trots op deze
bladzijden is eerder deemoed dan ijdelheid.
*
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De romans en verhalen vanaf Denise tot Ons Geluk tonen dat uw geloofscrisis,
gevolgd door afwijzing van het geloof, voor u onvergetelijk is. Hoe komt het dat u
telkens uw epische hoofdof bijfiguren dit proces opnieuw zo dramatisch laat beleven?
Ik heb ondervonden dat de vorming van een persoonlijke levensbeschouwing, het
bepalen van eigen plaats en standpunt tegenover hemel en aarde, de mens tot mens
maakt. ‘Hoc unum est necessarium.’ Wie dat niet doet blijft kind en kuddemens, hij
mist consistentie en een onontbeerlijk waardigheidsgevoel. In ons van christendom
doordrenkt Westen moet deze ontvoogding van de persoonlijkheid dramatischer
verlopen dan in de andere culturen die ietwat verdraagzamer zijn, hoewel het ook
daar nog een drama blijft, volgens de memoires, van Gandhi en menig gesprek dat
ik in 1958 in China heb gevoerd.
*
Dat is juist, maar toch moet het zijn dat de felle conflictstrijd met God in u gefixeerd
blijft, zoals, het conflict met uw vader in uw kindertijd. U blijkt ook God steeds als
een vijandige vader, een kwaadaardige tiran te hebben beleefd, en zijn machtsmilieu,
zoals het milieu van uw kindertijd, als onherbergzaam en gevaarlijk. Wellicht hebt
u, na het uitschakelen van zulke God, voor het eerst in uw leven iets van innerlijke
vrede beleefd. U schrijft immers: ‘Ik ben nu vreedzaam omringd door het vertrouwd,
zachtaardig, onpersoonlijk, oneindig Geheim’?
Ja, voor mij is de smartelijke bevrijding van God langzaam uitgeëbd in een vrede
die mijn kostbaarste bezit is en die ik met niets ter wereld zou willen ruilen. Zij laat
mij leven in harmonie met mijn verstand, onbedreigd op de geestelijke voorpost van
de beschaving, open voor alle ontdekkingen van de toekomst.
*
De hoofdstukken die u wijdt aan de opgraving van het kinder-
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lijkje op het kerkhof, bewijzen hoe graag uw schrijversverbeelding zich verlustigt
in gruwelijke, lugubere fantasmen, die u waarschijnlijk ook overvloedig in uw nachten dagdromen beleeft. Misschien is die opgraving echt gebeurd, maar het is wel
typisch dat u ze in uw roman verwerkt. Waarom?
Omdat dat verhaal mijn eenzame strijd voor mijn gezin tegen de overmachtige wereld
zo uniek symboliseerde door uiterlijke dramatiek.
*
Is het verhaal echt?
Het zal u misschien verbazen, ik heb die episode van dag tot dag meegemaakt en
ook zeer minutieus beschreven. Het geval is in een Antwerpse voorstad werkelijk
gebeurd en door het gerecht behandeld. Ik werd daarvan geregeld op de hoogte
gehouden door de vader, de ontgraver zelf. Juist omdat het geval overigens in niets
overeenstemde met mijn concrete situatie, heb ik er mijn verhaal mee
gedesubjectiveerd. Ik heb deze werkwijze altijd verantwoord met De Gebroeders
Karamazov, waarin Dostojevski zeer duidelijk zijn alcoholieke vader en andere
familieleden beschrijft rond een zuiver imaginaire moord. Van Dostojevski weet
men dat hier niet, maar in het dorp Vlaanderen hindert het de lezer dat ik geen kind
heb verloren door kroep en niet gearresteerd werd wegens illegale ontgraving. Ik
herhaal dat wij literaire dakschijters zullen blijven zolang men ons niets méér zal
toelaten dan onze Louis in een roman Karel, en onze Marie Elza te noemen.
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6 - Zwart en Wit (1948)
Dit boek is een historisch tijdsdocument over de tweede wereldoorlog, meer bepaald
over de bezettingstijd en de daarop volgende repressie in het Vlaamse land. Indien
u dit verhaal in de vorm van een rapport of een studie had geschreven, had het niet
objectiever kunnen zijn. Het gaat hier om een evocatie van milieu, tendensen en
houdingen, kortom een zedenroman met onverbiddelijk veristisch karakter. Hebt u
zich daarvoor systematisch gedocumenteerd?
Het was niet nodig systematisch gegevens te verzamelen. Er werden er mij zoveel
naar het hoofd gesmeten dat ik slechts in de hoop moest grijpen. Al wat ik in het
boek beschrijf, is inderdaad, zoals een inleidende notitie zegt, werkelijk gebeurd.
Nergens heb ik opgeboden tegen de werkelijkheid, meer dan eens heb ik niet zo ver
als zij durven gaan. Fictief zijn slechts de personages en de samenhang van de feiten
en dat volstaat natuurlijk om elke poging te verijdelen het verhaal met de
werkelijkheid te herverbinden. Het doet mij genoegen dat uw eerste vraag op het
verisme van het boek wijst. Om verisme was het mij eerst en vóór alles te doen.
*
U laat met grote zorgvuldigheid alle schakeringen in de opinies aan bod komen: de
Vlaamse idealisten die nazi werden uit godsdienstige, nationale of socialistische
overtuiging of uit afkeer voor het verval van de democratie, degenen die na
aanvankelijke pro-Duitse gevoelens in het verzet gingen, de zuivere verzetsmannen
van het eerste ogenblik, de attentisten, de beulen van de Gestapo, het schorremorrie
van de beroepssmokkelaars, de economische collaborateurs, de intellectuele
collaborateurs, de sukkelaars die smokkelden uit honger, de stille passieve Duitshaters,
de kazakdraaiers, de profiteurs van de ‘zwarte markt’. Wat de bevrijding betreft is
uw tableau al even volledig: de walgelijke
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brutaliteiten van de ‘witte brigades’, de edele heldenmoed en de onmacht van het
zogenaamde ‘legale verzet’, de tomeloze roofzucht en wraaklust van het ‘joelend
volk’, de lafheid daartegenover van hogergeplaatsten en overheden, de zwakheid
van het gerechtelijk apparaat tijdens en na de oorlog, de beschamende en onmenselijke
praktijken der krijgsraden. Ik geloof dat men van een volledig beeld kan spreken.
Ik zou oneerlijk en onbekwaam zijn geweest indien ik daar niet naar gestreefd had,
maar uw inventaris doet mijn volledigheid verdienstelijker voorkomen dan ze in
werkelijkheid is. Had ik met deze lijst mijn verhaal moeten opbouwen, ik zou er
misschien niet alles hebben in gekregen. Ik heb die volledigheid gemakkelijk
verkregen door zo nauwkeurig mogelijk te vertellen wat ik had meegemaakt.
*
Ik heb de indruk dat u dit boek, geschreven in een periode toen de naoorlogse repressie
nog nawoedde, als een getuigenis hebt bedoeld. U was vooral vervuld van de gedachte
aan de ellende en de onrechtvaardigheden van deze repressie, of ligt het hoofdaccent
elders?
Ik dacht vooral, bijna uitsluitend, aan het drama van de repressie. Dit bestond hierin
dat er moest gestraft worden en dat het onmogelijk was zovelen, met een schuld van
zulke uiteenlopende aard, die zo moeilijk te bewijzen en te bepalen was, in zulke
korte tijd, in zulke atmosfeer van opwinding, rechtvaardig te berechten.
*
Uw oogmerk was vooral de idee dat alle zwarten slecht en alle witten goed waren,
te vernietigen?
Ja.
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*
Wat vond u in dat drama van de repressie na de oorlog eigenlijk tragisch?
De tragiek die mij Zwart en Wit deed schrijven was dat men gestraft, beloond of
gerust gelaten werd, naargelang men geraden had, want meer dan raden kon men het
niet, geraden in 1940, want in 1941 was het voor velen reeds te laat, wie de oorlog
zou winnen. In een normale oorlog kennen soldaten en burgers nauwkeurig hun
plicht. In overrompeld Europa was het enige wat men doen kon en moest, de uitslag
afwachten gedurende vier jaar, nagenoeg onmogelijk. En na de oorlog, terwijl er
gefusilleerd en ter dood veroordeeld werd door auditeurs die dat wisten, kon men
geen vijf intellectuelen bij elkaar krijgen om hardop te getuigen voor recht, rede en
humaniteit.
*
Na de oorlog werd uzelf, volkomen ten onrechte, een poosje lastig gevallen door de
repressie. Heeft dat feit iets te maken met het ontstaan van dit boek?
Niets. Er werden driemaal hakenkruisen op mijn gevel geschilderd en éénmaal op
een blinde muur, zo breed als de straat, in koeien van letters, dat ik naar de gevangenis
moest. Dat kwam mij echter zo krankzinnig voor dat het op het moment zelf niet
veel indruk op mij maakte. De feiten waar het in de repressie om ging waren zo
geweldig dat ik er mij niet in betrokken voelde door het domme misverstand van
buren, die zo slecht over mij ingelicht waren dat zij mij nog altijd als een katholiek
letterkundige beschouwden en dachten dat ook ik in de gevangenis moest, ‘omdat
Claes en Timmermans er ook in zaten’. En ‘dan was het gedaan met de Vlaamse
letterkunde’. Ik grinnikte daarom en achtte het niet de moeite waard om het in mijn
boek te laten figureren. Eerst veel later, toen ik merkte dat ook hier en daar buiten
mijn straat aan mijn civisme werd getwijfeld, ben ik
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er werkelijk boos en wrokkig om geworden. Nu heb ik, eigenaardig genoeg, de
onwillige literaire kritiek volledig vergeten en vergeven. In de ogen van die lieden
heb ik werkelijk iets misdaan en ik heb dat willen doen. Het onbegrip van domme
ketterjagers daarentegen voor een houding die ik vier jaar lang aannam in overleg
met en instemming van mijn beste vrienden, die verwachtten dat ik voor mijn moed
en trouw na de oorlog zou worden gefeliciteerd, maakt mij nu nog nijdig en bitter.
Maar nogmaals, dat speelt niet mee in Zwart en Wit.
*
Dus had bij het schrijven van dit boek de oude expressionist, de
gemeenschapskunstenaar en geboren getuiger weer de voorrang op de artiest als
schepper?
Inderdaad. Ik wilde dit boek schrijven in dienst van de gemeenschap. Indien ooit,
dan was dit in die omstandigheden geen ijdele waan. Welk beter voorbeeld en bewijs
kan men aanhalen tegen het geleuter van de Franse theoretici van de nouveau roman
over de ontoereikendheid van het woord en het verhaal? Zou het geen laf verzuim
zijn geweest dat boek niet te schrijven?
*
Er zit veel nobels in u, terloops gezegd. Ik vind Zwart en Wit, als objectief, hard en
nuchter geschreven relaas, een sociale daad die van veel moed getuigde, want bij uw
linkse vrienden kon u er heel wat mistevredenheid door verwekken.
Dat laatste is juist. Ik wist zeer goed dat ik er heel wat machthebbers en, wat erger
was, zelfs linkse vrienden zou door mishagen.
*
U bent steeds een moedig non-conformist geweest.
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Dank om het compliment.
*
Noordnederlandse critici, zelfs onder uw vrienden, hebben u de publikatie van deze
roman kwalijk genomen. Het is wellicht historisch belangrijk dat u uw standpunt
tegenover hen toelicht?
Die Nederlandse critici hadden een heel andere, hardere oorlog doorgemaakt, zij
konden het boek niet begrijpen. Het kon volgens hen alleen geschreven zijn door
iemand die een te lakse houding had aangenomen en onrechtstreeks zichzelf wilde
verdedigen. Zij wisten niet of wilden niet zien wat in Nederland nu openlijk wordt
geschreven: dat zijzelf meer collaborateurs hadden dan wij, naast hun veel heftiger
verzetslieden. De toestanden waren werkelijk niet vergelijkbaar. In het eerste interview
dat ik mij na de oorlog heb laten afnemen voor de Nederlandse radio door Hubert
Lampo, heb ik uitdrukkelijk gezegd dat ik van Zwart en Wit geen letter terugnam.
Dat belette niet dat het misverstand tussen mijn beste vriend in Nederland, Victor
van Vriesland, en mij, mij diep heeft bedroefd.
*
Uw visie op het menselijk gebeuren is pessimistisch en tragisch, maar is het toch uw
bedoeling niet geweest de respectabiliteit van de mens te midden van zijn
vergissingen, ook politieke, in het licht te stellen?
Zeer zeker, maar het boek is niet eerst en vóór alles geschreven om die respectabiliteit
in het licht te stellen, maar om de exacte objectieve werkelijkheid weer te geven. Het
verschil is niet groot, maar wel belangrijk.
*
Toen ik dit boek las heb ik aan de ‘mens van goede wil’ gedacht,
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Thijs die met een geweldig geladen passie de rechtvaardigheid nastreeft en snakt
naar een betere wereld met humaniteit.
Thijs Glorieus, de man die, zelfvergeten, met passie rechtvaardigheid zoekt en najaagt,
heeft Zwart en Wit geschreven. Bij het schrijven van dit boek was ik mij vaak bewust
van mijn verwantschap met Thijs Glorieus.
*
U hebt me daarstraks, toen wij praatten over Ons Geluk, gezegd dat u zich uit onze
wereld kon verwijderen door een complete verzinking in uw innerlijkheid, maar
misschien kunt u dat ook door u in de wereld van uw romanhelden te bewegen, totaal
los van de wereld van uw omgewing. Ik herinner me dat Balzac, nadat hij met een
bezoeker had geredekaveld over feiten van de dag, plots zegde: ‘Et maintenant,
revenons à la réalité’, en hij begon te spreken over zijn romanwereld.
Dat woord van Balzac treft mij diep. Dikwijls heb ik eraan gedacht een roman te
laten herschrijven door een van zijn personages. Moeder, bijvoorbeeld, geschreven
door een van de krijgsgevangenen die door Anna worden vrijgelaten, zou iets heel
anders worden. Wat mij ook aanlokte was voortaan in de wereld van mijn boeken te
blijven en personages uit Houtekiet, Trouwen, Sibylle en andere gezamenlijk te laten
optreden in nieuwe verhalen. Het heeft lang geduurd eer ik me kon neerleggen bij
de evidentie dat ik het mij daardoor volkomen nutteloos moeilijk zou maken en nog
altijd hoop ik dat onverwacht, ik noem nu zo maar iets, Houtekiet en Sibylle elkaar
zullen ontmoeten.
*
Om tot Zwart en Wit terug te komen, u bent naast een Thijs, die een profeet der
rechtvaardigheid is, ook een uitdager van de laffe ‘communis opinio’, dunkt mij, een
tarter van de kuddemens.
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Gedurende heel de opgang van de twee fascismen heeft het mij bestendig
verontwaardigd dat men de massa kan wijsmaken en ermee doen wat men wil. Tijdens
de inval van de Duitsers en tijdens de bevrijding heb ik al diegenen, van wie ik wist
dat zij zonder overtuiging de partij van de overwinnaar kozen, om van hem te
profiteren en hun tegenstanders te benadelen, voorgoed afgeschreven. In het begin
van de oorlog, einde 1940, heeft in Antwerpen een ware hongersnood gedreigd, die
door een massainvoer van de beroemde panharingen uiteindelijk werd bezworen. In
die dagen was ik ervan overtuigd dat de massa zich tenminste niet gedwee zou laten
uithongeren, maar op straat komen. Wederom illusie. Intellectuelen wier gezindheid
ik goed meende te kennen, verheerlijkten onverwacht tegenover mij de nieuwe orde.
Die reeds oude verontwaardiging om de schaapachtigheid bezielde mij bij het
schrijven van Zwart en Wit. Met al mijn dwepende liefde voor de mensheid, ben ik
een verachter van de kuddemens. Moed heb ik niet eens nodig om hem dat toe te
snauwen. Het is een genot dat ik me niet wil ontzeggen.
*
Ik heb zelfs de indruk dat u zich graag die rol toeëigent.
Zeer zeker.
*
Heeft dit boek volgens u een sociale invloed gehad?
De repressie heeft zichzelf door haar onvermijdelijke onrechtvaardigheden zo vlug
gediscrediteerd, dat de invloed van Zwart en Wit, vergeleken met het effect van deze
zelfontwaarding, gering mag worden genoemd. De voornaamste repercussie van het
boek was dat het allen die door de repressie werden getroffen, en zij waren zeer
talrijk en lang niet allen schuldig, een objectief document aan de hand deed, waarin
zij de zaken, die plots totaal
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anders gezien werden dan zij in werkelijkheid waren geweest, hersteld zagen in hun
waar verband. Deze lieden twijfelden te midden van de collectieve verdwazing aan
de mens en de rechtvaardigheid. Zij werden gesterkt met hoop op een terugkeer van
het gezond verstand.
*
Het ligt toch niet in uw lijn een sociaal of politiek geëngageerd auteur te zijn?
Neen, en Zwart en Wit bewijst dat ik daarin gelijk heb. Volk, Adelaïde en Trouwen,
om slechts die te noemen, zijn minder verouderd dan Zwart en Wit. Maar elk boek
moet een daad zijn en een gemeenschapskunstenaar moet, wanneer het nodig is, en
dat was het, ook een daad stellen met kort en onmiddellijk effect. Welbeschouwd is
mijn boek overigens niet zozeer een politieke daad als wel een apolitieke, een verzet
van humaniteit tegen politieke verdwazing.
*
Dat lijkt mij juist. Laten wij nu het boek vanuit een andere hoek bekijken. Het is toch
niet enkel een keihard tijdsdocument, het geeft als verhaal ook een kijk op het wezen
van de mens. Ik vind deze roman zo gruwelijk als de oorlog zelf. Hij is, naast Celibaat,
een van uw hardste, wrangste boeken. Bent u het daarmee eens?
Ik vind Celibaat dieper tragisch omdat het leed er uit de ziel zelf wordt geboren,
waar het in Zwart en Wit uit de gebeurtenissen opborrelt.
*
Dat is volkomen juist. Meent u dat in omstandigheden als oorlog, bezetting, repressie
of analoge buitengewone situaties,
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de menselijke aard zich waarachtiger en vollediger toont?
Dat is letterlijk de grote les die ik in twee wereldoorlogen heb geleerd. Ik vergeet ze
niet in vredestijd. Vandaar misschien De culturele Repressie.
*
Het gaat in uw roman niet enkel om het verschil van politieke standpunten onder de
dorpelingen, u tekent ook zorgvuldig hun karakterverschillen: vader Gillis, Paul
Struyf, hun zonen, zelfs randfiguren als Daniëls, Fonske Taeck, mijnheer Somers,
enz. Dat laat veronderstellen dat u, aan de politieke getuigenis voorbij, als romancier
een stuk mensheid wilde peilen?
De zuiver politieke standpunten, los van de personages die ze verdedigen, zouden
me niet eens voldoende interesseren om een roman te schrijven en het verhaal zou
ook niet tot leven komen zonder peiling in het menselijke.
*
Het eerste hoofdstuk brengt een ‘Gedenkschrift van Jan Gillis’, geschreven korte tijd
voor zijn executie. Pas daarna, in het tweede hoofdstuk, vangt het verhaal
chronologisch aan. Waarom die anticipatie?
Het is dezelfde anticipatie als die ik heb aangewend in Oproer in Kongo en om
dezelfde reden. Het is een beproefd procédé; we zullen ze bij de bespreking van
Oproer ontleden.
*
Akkoord. Met het tweede hoofdstuk steekt het episch verhaal van wal, intens
dynamisch geschreven, psychologisch-dramatisch geladen. Ook het derde hoofdstuk
staat dramatisch gespannen met als hoogtepunt de plotselinge terugkeer van Jan die
van het
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Oostfront is gedeserteerd. Dit alles is sterke verhaalkunst. Psychologisch bekeken is
het kernpunt van de spanningen tussen individu's en families te vinden in het
wantrouwen, de achterdocht. Dit leidt tot angst, vandaar isolering, verwijdering,
vijandschap, haat, steeds crescendo. Ik heb opgemerkt dat dit proces de bron is van
vele agonale spanningen in uw romans. Vaak beeldt u de mens uit als een wezen dat
zich onveilig voelt (in lichtere vormen van onzekerheid, wantrouwen, achterdocht,
verdenking, tot fellere als panische angst) waardoor hij tot agressiviteit overgaat, die
kan klimmen tot wreedheid en razernij. De bedreigde, achtervolgde wordt aanvaller.
Is dat vanuit uw visie en beleving een grondtrek van de mens?
Daar ben ik mij niet van bewust. Ik ben het eens met uw ontleding, de bedreigde
wantrouwige mens kan aanvaller worden, maar dat is geen mening die ik uit mezelf
zou formuleren als een van mijn vlees en bloed geworden waarheden.
*
Ik zou hierover willen doorpraten, maar we raken dit probleem later nog aan. U hebt
aangetoond dat ook ver achter het front de mensen in bezettings- en bevrijdingstijd
onder elkaar een hel ontketenden: razende haat, gewetenloos verraad, demonische
folteringen, remloos sadisme. ‘Homo homini lupus!’ De mensheid blijkt chronisch
‘in een demonische verblinding’ te leven, zoals Jan Gillis in zijn afscheidsbrief
schrijft. Heeft die beschouwing belang voor uw visie op de mensheid en het individu?
Ja, zeer veel. Het treft mij ook in vredestijd dat de mensheid zich gedraagt als een
gevaarlijk monster. Denk aan de geldspeculaties, de contestatiebewegingen, de wilde
stakingen. Juiste opvattingen, rechtvaardige eisen, verstandige lieden die eraan
meedoen, kunnen niet beletten dat het geheel eruitziet als de convulsies van een wild
geworden ‘idiot full of sound and fury’.
*
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Zo ziet u ook het individu?
Ja.
*
‘De beschaving is maar vernis ... als de mensen de kans krijgen, gaan ze voor niets
achteruit’ laat u een van uw personages zeggen. Bent u het daarmee eens?
Volledig, als ik mag preciseren dat de beschaving er geen schuld aan heeft dat ze
slechts vernis is, maar de mens. Aan de formule ‘als de mensen de kans krijgen, gaan
ze voor niets achteruit’ moet ik niets veranderen, zij is volmaakt. Zij sluit immers
niet uit dat de mens ook voor geen enkele heldhaftigheid achteruitgaat.
*
Is de agressiviteit die u in vele vormen uitbeeldt volgens u in de mensheid
verbeterbaar? Is de oorlogstoestand tussen individuen, groepen en volkeren te saneren,
of staan wij daar voor een permanente - openlijke of latente - toestand?
Om niet de meelijdende glimlach van de realisten uit te lokken: ten eerste, de mens
is fysiologisch verbeterbaar op diverse wijzen én psychologisch verbeterbaar op
diverse wijzen; ten tweede, de oorlog maakt zichzelf meer en meer onbestaanbaar
door de wreedheid van zijn middelen, de stijging van de welvaart en van de algemene
ontwikkeling. De mensheid kan dus onmogelijk blijven oorlog voeren. Ik geef gaarne
toe dat niemand een datum kan opgeven waarop de oorlog zal uitgediend hebben,
maar dat bewijst niets.
*
Dit is toch in tegenspraak met de zwakheid die u duidelijk de mens toeschrijft door
het voortdurend plotselinge binnensluipen
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van de passie in zijn geordend bestaan. Zo wordt op een paar dagen een dertigjarige
vriendschap als die van Paul Struyf en Gust Gillis, twee rustige en verstandige
‘dorpsfilosofen’, eenvoudig vermorzeld. Wat misverstand is, wordt wantrouwen of
schaamte, groeit vandaar tot angst of afkeer, en ontsnappend aan elke controle wordt
het paniek of woede, verbittering of haat, om tenslotte uit te slaan in de wildste
excessen zoals in een Shakespeariaanse of Racineaanse tragedie. Vindt u niet dat de
mens, aldus samengesteld, slecht gewapend is om zijn lot te beheersen?
Dat is naar mijn mening geen argument. Voor er rechtbanken bestonden, verschafte
iedereen zichzelf recht zo goed hij kon. Deze prehistorische toestand heeft zichzelf
dichterbij in de tijd herhaald in Amerika. Het was zeer moeilijk daar een einde te
maken aan de wilde executies. Tegenwoordig komen ze niet meer voor. Toch zijn
de mensen dezelfde gebleven. Zo kan ook de oorlog worden uitgebannen. Hij zou
dit nu reeds zijn indien wij het middel daartoe kenden. Dát, en niet de menselijke
aard, maakt hem voorlopig nog eeuwig.
*
Misschien, doch in elk geval blijft de mens mens en dat betekent een altijd aanwezige
of latent dreigende overmacht van het driftmatige op het bewustzijn. Meent u niet
dat daarin een der componenten te vinden is van de tragische inhoud van uw werk
vanaf Waldo en Adelaïde tot Zwart en Wit?
Misschien heeft de noodzakelijkheid om mijn irritabiliteit en angsten te leren
bedwingen, van in mijn kinderjaren, mijn besef van de mateloosheid van de mens
verscherpt. Overdreven komt het mij helemaal niet voor.
*
Zeker niet onwaar. Een andere zwakheid van de mens is zijn
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zelfbedrog. De verstandige, rustige Gust Gillis laat u er chronisch aan lijden. En
elders zegt u in een tussenkomst over de mens: ‘Wat men werkelijk wil zien gebeuren,
wil de mens ook niet geloven’. Vindt u dat belangrijk?
Ja, ik heb het meer dan eens ondervonden en bij anderen geconstateerd. Dezer dagen
beefde de aarde te Pozzuoli, de bodem zwol op, de huizen scheurden en niet minder
inwoners dan er vluchtten bleven daar. Velen zeiden liever te sterven dan te
vertrekken, maar wat hen uiteindelijk deed blijven was de overtuiging, blind voor
alle pertinente voorverschijnselen, dat ‘het’ niet zou gebeuren, dat ze niet zouden
sterven. Voortdurend ben ik op mijn hoede voor dat ‘wishfull thinking’.
*
Er is nog een tragisch nevenmotief dat in uw latere romans geregeld voorkomt: het
conflict der generaties, vooral dat van ouders en kinderen. Jan Gillis, Waker Amman,
Piet Struyf, Fonske Taeck, alle vier slaan zij de raad van hun ouders in de wind en
worden erom gestraft, terwijl ook de ouders lijden.
Onmiddellijk na de bevrijding, toen ik dit boek schreef, was er van dat conflict der
generaties voor mij nog niets te merken. Ik heb er in Zwart en Wit eerlijk gezegd niet
aan gedacht.
*
Een aspect dat mij in uw relaas over de oorlogsjaren het meest heeft beziggehouden,
is de vraag naar de factoren die de menselijke levensloop richten en bepalen. Op
zeker ogenblik laat u het woord ‘oorlogstoeval’ los, en men krijgt ook de indruk dat
binnen dit ‘toeval’ de oriëntatie der standpunten, het tot-stand-komen van situaties,
de ontwikkeling van de levenslijn toevallig zijn. Hoe Paul Struyf van attentist anti-nazi
wordt, hoe de families Struyf en Gillis tegenover elkaar komen te staan, enz., het is
alles onvoorzienbaar en irreversibel als de noodlottige afloop zelf.
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Is het niet kenmerkend voor de menselijke zwakheid, waarover wij het nu toch
hebben, dat het lot het leven schikt, dat de mens zijn leven niet vrij en bewust regelen,
richten en opbouwen kan?
Ik stel mij voor dat de mens op alle gebeurtenissen reageert volgens zijn aard, zodat
er in zijn leven een lijn zit, wat hem ook moge overkomen, maar dat hij onderworpen
wordt aan allerlei toevalligheden met heirkracht. Zijn ouders, zijn levensmilieu heeft
hij al niet zelf gekozen en tot ver in zijn jeugd moet hij gehoorzamen. Wanneer hij
in theorie zelf zijn leven kan maken, worden hem nog voortdurend wegomleidingen
opgelegd en een oorlog is een streep door ieders rekening.
*
Ook de afloop ontsnapt aan rede en wil. De idealist Jan Gillis die zijn politieke fout
betreurt en wil herstellen, wordt smadelijk gefusilleerd; zijn edele, onschuldige vader
wordt zwaar gemarteld; de nobele verzetsman Paul Struyf wordt zwaar beproefd en
staat alleen. De deugd wordt niet beloond en het idealisme, in alle gedaanten, is
tragisch. Anderzijds ontsnappen economische collaborateurs, viert de beestachtigheid
van de ‘witte brigade’ hoogtij en schuimt het schorremorrie van de straat het hele
dorp af. Het lot is noch zedelijk noch redelijk. Weinig bemoedigend voor de
ethisch-bewuste mens, niet?
Zeker niet. Het boek is dan ook allesbehalve voor bemoediging geschreven. Ik moet
eraan toevoegen dat ik dit boek niet heb geschreven om te tonen hoe het altijd en
overal in het leven toegaat, maar hoe het tijdens en na de oorlog in ons land is gegaan.
Een wijdere conclusie, waarmee ik het eens zou zijn voor de volgende wereldoorlog,
is de bekende versregel van Greshoff: ‘En wat er ook gebeurt, ik doe niet mee’.
*
De enige bemoediging die, van ethisch standpunt uit, in dit boek
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te vinden is, ligt in de vaststelling dat er onder de mensen enkele idealisten zijn. Ze
geven een tragisch beeld van edele humaniteit, zo bijvoorbeeld Paul Struyf,
verzetsman met zuivere handen en groot hart. Dit laat u wellicht toe door de mond
van een simpele chauffeur te zeggen: ‘De mens is een beest, maar hij kan godomme
edel zijn’. Als ik uw werk overschouw krijg ik de indruk dat juist deze mogelijkheid
tot beleven van uitersten voor u een essentieel verschijnsel is in de mens.
Zo nuchter mogelijk beschouwd is het leven en is de mens een mengsel van
beestachtigheid en adeldom. Dat te erkennen is geen kwestie van goed of slecht, dom
of verstandig zijn, want de brave en de slechte, de domkop en de intelligente zien en
weten het allen evengoed. Het is gewoon een kwestie van eerlijk uit te komen voor
de evidente waarheid.
*
Waarschijnlijk hebt u de potentie tot die extremen in uw eigen leven sterk gevoeld,
emotioneel en in uw dromen?
Zo niet werkelijk gevoeld, dan ze mij in elk geval sterk ingebeeld, en ook in mijn
dromen.
*
Als zuivere mens en held voelt Struyf zich eenzaam: ‘De mens die in iets goeds en
schoons gelooft, is eenzaam ... en hij krijgt slagen tot hij inziet en bekent hoe dom
en alleen hij is’. Ook moet hij ‘heel zijn leven leren alleen staan omdat hij op niemand
kan rekenen’. Elk heroïsme is dus tragisch, elk idealisme is onleefbaar zonder sterke
stoïek. Uw visie op het leven is onverbiddelijk hard, Walschap.
U zegt dat op een toon alsof het mijn schuld is dat het leven onverbiddelijk hard is.
U wilt toch niet beweren dat het dat niet is?
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Neen, u hebt gelijk de mens, vooral in de gegeven omstandigheden, zo te zien.
*
Ten slotte werd ik in deze roman ook getroffen door enkele momenten, die men
elders geregeld in uw werk vinden kan, ogenblikken waarop het leven onuitstaanbaar
zinloos en zwaar, het bestaan nietig of weerzinwekkend voorkomt, en uw romanfiguur
verzinkt in onuitsprekelijke wanhoop. Zo de jonge Struyf na zijn marteling door de
Gestapo: ‘Hij weende omdat de mens zich in zulke absolute liefdeloosheid bevinden
kan, omdat dit in de wereld mogelijk is. Hij weende om liefde’. En zijn vader aan
het einde van het boek: ‘Hij werd oneindig, onuitsprekelijk weemoedig, lusteloos en
moe. Hij zag in de wereld en de mensheid niets dan haat’. Ook u hebt waarschijnlijk
dit gevoel van diepste wanhoop en onmacht gekend?
Ja, herhaaldelijk, en ik zou hier willen bij opmerken dat dit naar mijn mening geen
onbeheerste gevoelsreactie is.
*
Volkomen akkoord. Ik denk dat dit geen sentimentskwestie is maar een authentieke
existentiële beleving van u, zoals u bij momenten het leven doorleeft als een
Houtekiet.
Zowel het dwepen met het heerlijke leven als het breken onder zijn wreedheid en
absurditeit kunnen redematig worden verantwoord. Dat is misschien het meest
tragische.
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7 - Moeder (1950)
Moeder is een verhaal dat naat het hart van het volk is geschreven. Lag het hier, zoals
in sommige andere verhalen, in uw bedoeling volksschrijver te worden zoals
Timmermans, Claes en anderen vóór u?
Naar een ander soort schrijverschap dan ik heb beoefend heb ik nooit verlangd. Wel
vind ik kennis van en liefde voor zijn volk voor de schrijver belangrijk. En wat
populariteit betreft, veel gelezen worden en door iedereen bemind en gevierd, is de
droom van elke schrijver.
*
Het boek is geschreven tijdens de oorlog voor de reeks ‘Blauwe Snoeckjes’ en door
omstandigheden pas later verschenen?
Ja. Het was een reeks waarin Timmermans, Teirlinck, Claes en ik in ploegverband
zouden werken en om de beurt een verhaal zouden leveren. Het verhaal is dus quasi
op bestelling geschreven.
*
Toch kan men er niet aan merken dat het een minder vanzelf gegroeid boek zou zijn.
Dat doet me genoegen.
*
In technisch en stilistisch opzicht is Moeder te situeren in de sfeer van uw vroegere
volksverhalen, maar de verhaalstof is hier omvangrijker, misschien té omvangrijk.
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Het onderwerp sprak mij aan. In de uitwerking was ik gerust omdat ik mij de
vertrouwde formule van Volk had gekozen: een gevuld en bewogen leven zeer kort
samengevat, ditmaal in de snelle voltrekking van een noodlot. Dit ging in dit geval
niet zo gemakkelijk als in de egale loop zonder onverwachte schokken van het gewone
volksleven. Er was te veel en niet alles kon even kort en onthecht worden verteld.
*
Toch is uw stilistisch vermogen tot snel comprimeren merkwaardig.
Ik herinner me nog goed dat ik in het kwartet mijn man wilde staan met mijn eigen
schrijfwijze. Ook Claes, die voor de ‘Blauwe Snoekjes’ een van zijn allerbeste
novellen heeft geschreven, Floere, het Fluwijn, heeft zeer duidelijk in die geest
gewerkt.
*
De oorlog is in uw werk na Waldo en Geen Oorlog meer nog geregeld als catastrofe
werkzaam. Dat zal wel op uw leven teruggaan?
De voornaamste oorzaak zal wel zijn dat ik de oorlog heb gekend van mijn zestiende
tot mijn twintigste jaar. Later nog van mijn tweeënveertigste tot mijn zesenveertigste
jaar en daartussen niets dan naweeën en voortekenen van oorlog.
*
Misschien komt daarbij een innerlijk element: uw aanvoeling van het leven als iets
agonaals en tragisch?
De tweede oorzaak is inderdaad dat ik herhaaldelijk meende de oorlog te moeten
inschakelen omdat een leven daarzonder mij irreëel voorkwam en ik hem wilde
elimineren om het mij gemakkelijk te maken. In Moeder is het de eerste én de tweede
wereld-
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oorlog omdat deze incommensurabele rampen de gelegenheid bieden tot het
helfhaftige moederschap en dit groter doen uitkomen.
*
Overigens is Moeder een pacifistisch boek.
Anti-oorlogser, pacifistischer kon het al niet, toen sommigen de oorlog verheerlijkten
als de grote Europese oplossing en het pacifisme subversief was. Die Moeder legt
geen zweem van patriottisme aan de dag, ziet in de oorlog niets dan een ramp,
doorstaat dat hààr zonen tot de laatste sneuvelen terwijl vreemde soldaten bij haar
veilig worden geborgen en zij ze in volle oorlogstijd naar huis laat gaan.
*
U voelde dus in de jongste oorlog niet ‘volksverbonden’, zoals men het toen noemde?
Men heeft nog niet opgemerkt dat ik juist tijdens het hoogtij van de
‘volksverbondenheid’ mijn minst volksverbonden verhalen schreef: Tor, De Consul
en ook Moeder.
*
Heeft het verhaal contactpunten met u bekende personen en milieus?
Het situatiepunt was de Kruishoeve uit het Londerzeel van mijn jeugd, er andermaal
voor verbouwd en met andere mensen bevolkt; dus eigenlijk is alles verbeelding,
zoals gewoonlijk aansluitend bij een algemeen-menselijke werkelijkheid.
*
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In het verhaal vallen de lijken als vliegen onder een jagende hand. Het had ook
matiger gekund. Men zou er u kunnen van verdenken op die manier de volkse
voorkeur voor het melodramatische te willen voldoen, maar ik denk veeleer dat u
zich gaarne verdiept in een uiterst gruwelijk levensbeeld.
Niet meer dan één op vijfhonderd duizend moeders kan een oorlog hebben
meegemaakt zoals Anna, maar het is ook onmogelijk dat er geen Anna zou zijn
geweest en daar ging het mij om: een maximum van leed laten overwinnen door een
natuurmenselijke liefde. Elke vermindering van dit leed om het te herleiden tot de
portie die de gemiddelde mens tijdens de oorlog op zich moest nemen, zou mijn
animo voor het boek, de zin en de kern ervan hebben geschonden.
*
Met dat maximum van leed en liefde gaat u in de richting van een vergroot,
idealiserend, heroïserend levensbeeld.
Mijn aanvankelijk schrijversinzicht dat het verhaal het gewoonmenselijke moet
verhevigen om het te verhelderen, was toen geleidelijk aangevuld of gewijzigd door
de erkenning dat de uitzonderlijke mens met uitzonderlijke lotgevallen, ook het
gewone verhevigd toont en daar bovenop iets biedt dat het verhaal een specifiek
reliëf geeft. Die wijziging kan vanaf Houtekiet in haast al mijn werk worden gevolgd.
*
De moeder verschijnt hier met haast grenzeloze lijdenskracht en... bereidheid. Waarom
beleeft u zulk moederbestaan zo intens emotioneel?
Het natuurlijkste antwoord op deze vraag zou zijn dat ik het zo emotioneel beleef
omdat het inderdaad ontroerend is, maar dat is niet wat u vraagt. Ik denk dan dat
vooreerst de militante
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pacifist, die ik tussen de twee oorlogen was en die tijdens de tweede wereldoorlog
de ontoereikende onwezenlijkheid van zijn pacifisme begon in te zien, niets anders
meer kon dan een lange kreet van pijn slaken.
*
De moedergestalte die lijdt uit liefde, zwaar gebukt onder haar lot maar onbreekbaar,
is verwant met de meeste van uw ideale vrouwenfiguren.
Ik heb de gestalte van die moeder willen voegen bij die van Carla, Sibylle, Denise,
Iphigenie en andere. Zij heeft familietrekken met hen gemeen, maar is toch door
constitutie en lot meer dan een duplicaat en ik beschreef ze met dezelfde liefde als
mijn andere adorabele vrouwen.
*
Hebt u, sinds u man bent geworden, nog intens-emotionele herinneringen aan uw
moeder?
Heeft niet elke man intens-emotionele herinneringen aan zijn moeder? Droomt niet
elke man van zijn moeder? Is het gedicht van Gezelle over het beeld dat in hem is
gebleven, niet exact waar voor elke man?
*
Vindt u dat een mooi gedicht?
Ja, het mooiste van Gezelle.
*
Hebt u levendige herinneringen aan uw liefde voor uw moeder?
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Zij staat in mij afgedrukt ik zie elke morgen dat ik meer en meer op haar ga gelijken,
ik sta nog achter haar stoel en lees Conscience mee, we lezen ieder voor zich en ik
kan niet meer voortlezen, ik loer onder mijn wenkbrauwen naar haar. Van toen ik
had vernomen dat zij het mooiste meisje van het dorp was geweest en prachtig kon
zingen, smeekte ik haar geregeld nog eens te zingen, maar ‘zij had geen adem meer’
en ik bespiedde ze onvermoeibaar om mij de kleine dikke vrouw te kunnen voorstellen
als het zanglustigste, mooiste meisje van het dorp.
*
Droomt u nog veel van haar?
Van haar droom ik minder dan van vader.
*
U voelde uzelf als kind, met uw liefde tot haar, te weinig door haar bemind?
Al mijn herinneringen komen op hetzelfde in vijf of zes beelden neer: ik houd van
haar en zij houdt niet genoeg van mij. Het vreemdste daarbij is dat ik in mijn broer
haar favoriet zag en dat deze later bekende zich precies zoals ik door moeder te kort
gedaan te hebben gevoeld. Zij was volgens de tantes erg trots op haar kinderen en
verdroeg geen woord van kritiek op ons, maar zij heeft nooit de tederheid bezeten
die zij, wees sinds haar zesde jaar, nooit zelf heeft ondervonden.
*
Het is mogelijk dat uw onbeantwoorde kinderliefde voor moeder in uw onbewuste
zulke diepe prent heeft geslagen dat u er later toe gekomen bent gelukkige liefde op
aarde onmogelijk te achten omdat geen enkele liefde u zou kunnen schenken wat u
van uw moeder vergeefs verwachtte. Dat zou ook uw verhouding tegen-
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over uw vader verklaren, uw strenge censor, tegen wie u opstaat als concurrent. In
de kunst zoekt zulke onvervulde kinderliefde vaak haar uitweg. Men zou bijvoorbeeld
de uitbeelding van de vrouwenfiguren in uw werk op die manier kunnen interpreteren.
In het huwelijk, dat meestal mislukt, is zij de sterke maar lijdende persoon. Voorts
vinden wij meestal edele, voorname, onaantastbare vrouwen die het ware liefdesgeluk
amper of niet mogen kennen en gefrustreerd zijn (Sibylle, Denise, Iphigenie, enz.)
of aanbeden heiligen die onaantastbaar moeten worden bemind. De eerste ideale
vrouw, onaantastbaar, koel maar lijdend, zou uw moeder geweest zijn. Dat is natuurlijk
slechts hypothese.
Ik hoor ze voor de eerste maal en word er stil van.
*
Zag u als kind uw moeder als een lijderes?
Moeder was, op chronische, dramatische hoofdpijn na, die met de jaren week, goed
gezond van lijf en leden, maar ze had een tragisch levensgevoel dat mij diep aangreep.
Ik ben de zoon van een moeder die geregeld zuchtte: ‘Wij zijn weer te gelukkig, wat
hangt er ons nu weer boven het hoofd?’
*
U hebt mij, meen ik, eens gezegd dat u als kind uw moeder beloofde boeken te
schrijven?
Toen ik als kind haar zag lezen, beloofde ik haar een boek te schrijven, nog mooier
dan Conscience, en deed ze mij beloven nooit een slecht boek te schrijven; natuurlijk
beloofde ik dat.
*
En later?
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De eerste ontzetting over de hetze rond Adelaïde was voor mij dat zij het zou
vernemen.
*
En heeft zij gesproken?
Nooit heeft zij mij een woord over mijn boeken of ongeloof gezegd, nooit heb ik er
haar een woord over gesproken. Tijdens mijn laatste bezoek vóór haar dood, zei ik
haar dat zij volgens mij nog genas en zo niet, dat zij, die geloofde, toch naar de hemel
ging. ‘Ja, Gerard,’ zei ze, ‘maar niemand heeft dat ooit gezien.’ Ik heb niet nader
durven vragen wat zij daarover dacht. Ik hoop dat zij, in het scherpe licht van het
einde en met de trots op haar kinderen, die zij ons zo stug verborg, gedacht heeft dat
haar begaafdste zoon wel wist wat hij dacht en deed.
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8 - Zuster Virgilia (1951)
Deze roman behoort zeker tot uw best-sellers, maar bovendien wordt hij vrij algemeen
een van uw beste romans uit de na-Houtekietse periode geacht. Ik beschouw hem
als behorend tot uw allerbeste boeken.
Dat doet mij genoegen.
*
Zoals zo dikwijls in uw romans stelt u een personage centraal, waarrond u dan een
kleine wereld van nevenpersonages opbouwt, maar alles draait tenslotte rond de
hoofdfiguur.
Ik heb inderdaad enkele romans aldus opgebouwd, maar andere volgens weer andere
structuren.
*
U wijst terecht op het verschil in compositie dat men in uw werk, over zijn geheel
beschouwd, kan vinden en waarvoor de kritiek misschien niet voldoende oog heeft
gehad. Het sterkste in deze roman is wel de karakteruitbeelding van Virgilia. U hebt
zich steeds zeer intens kunnen inleven in de vrouwelijke psyche, maar in dit speciaal
geval gaat het om een inwendig leven van ascese, gebed en zelfs intieme vereniging
met God. Ik heb in dit verband aan uw intens-religieuze jeugd en uw kloosterleven
gedacht.
Niet ten onrechte.
*
Al bent u ‘een vlieger’ en hebt u een drang naar mytheschepping, toch bent u zeer
sterk aan de werkelijkheid gebonden - dat bewijzen onze gesprekken over veel van
uw romans - en ik vraag
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me af of autobiografische gegevens geen rol hebben gespeeld bij de innerlijke
schepping van Virgilia?
Het is verleidelijk hier te antwoorden dat ik het innerlijke leven van Virgilia uit eigen
ervaring ken. Dan zou ik beweren zelf een tijdlang een heilige te zijn geweest. En
toch, denk erover wat u wilt, heb ik weinig zielservaringen uit zoveel persoonlijke
documentatie geschreven als die van Virgilia.
*
Ik geloof het graag.
Wie dat gelooft, want dat moet men natuurlijk zo maar geloven, ofwel niet, zal niet
meer verbaasd staan over de intensiteit van mijn geloofsafval. Ook niet meer over
het feit dat, zoals een uitnodiging voor een van mijn lezingen vermeldde, ‘de beste
Vlaamse heiligenroman door een ongelovige werd geschreven’.
*
Ik geloof graag dat uw religieuze jeugdervaringen inderdaad bij u levenslang diep
levend zijn gebleven.
Hoe kan men mij ervan verdenken dat ik met Virgilia ‘heimelijk het geloof wil
belachelijk maken’, zoals een domkop eens heeft geschreven.
*
Ja, goede vriend, maar wie heeft er verhaal tegen domkoppen? Wat ik u vragen wou,
dat ‘Virgilia, c'est moi’, geldt dat ook voor de exceptionele zielstoestanden die Virgilia
beleeft?
Ja, dat geldt ook voor de exceptionele zielstoestanden die Virgilia beleeft. Ik denk
dat geheel mijn werk van exceptionele zielstoestanden getuigt en dat overigens elk
innerlijk leven ex-
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ceptionele momenten doormaakt. Het kloosterleven is er systematisch op gericht die
momenten te verwekken. De morgenmeditaties heb ik jarenlang gemist.
*
Dat verwondert mij niet bij iemand, die, zoals u mij zei, zó op zelfverzinking is
gesteld in wat u een innerlijke ‘unio mystica’ noemde, volstrekt vervreemd van de
omringende wereld. Maar toch moet ik uw aandacht vragen voor volkomen on-gewone
feiten als bijvoorbeeld het bewustzijn zich op twee plaatsen te bevinden, het zien
van feiten op grote afstand, het doorpeilen van verleden en toekomst in de zielen, de
lichamelijke bilocatie, de visioenen, enzovoort. Hebt u dat alles zelf beleefd?
Maak mij alstublieft mijn belofte om al uw vragen te beantwoorden, niet te moeilijk.
Denk aan het fysieke uithoudingsvermogen aan de dag gelegd door de Vikings en
de Spaanse conquistadores en waartoe ook wij nog in staat zijn. Denk aan de
uitzonderlijke geestestoestanden die verwekt worden door verdovingsmiddelen of
tijdens slaapwandelingen. Nog veel rijker zijn de mogelijkheden van de mens.
*
Ik geloof u.
Een enkel voorbeeldje, alleen maar van adaptabiliteit: na een grote retraite van een
maand in mijn kloostertijd, was ik letterlijk de wanhoop nabij omdat ik weer moest
spreken.
*
Werden, afgezien van uw eigen tussenkomst, figuren en situaties uit het boek door
de werkelijkheid geïnspireerd?
Zoals al mijn ander werk, fragmentair. De Van Calckens wonen
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bijvoorbeeld in een door mij verbouwd ‘topmolenhuis’ waar zij niet woonden, en
hun familie is door mij opnieuw samengesteld. Het klooster van Virgilia en de nieuwe
parochie waar zij les geeft, liggen ver van elkaar af, enzovoort. Laat mij nog maar
eens zeggen dat degenen die zich erop beroemen dicht bij de (onbelangrijke)
werkelijkheid te blijven, in mijn ogen beschrijvers en geen echte schrijvers zijn.
*
Volkomen akkoord, maar ik stel u af en toe de vraag om te vernemen hoe zich bij u
de ervaringswereld van de ‘persona prattica’ en de creatie van de ‘persona poëtica’
tot elkaar verhouden. Dat heeft toch belang voor de kennis van uw creatieve
persoonlijkheid.
Akkoord, maar ik wil slechts beweren dat de echte schrijver niet verder van de
werkelijkheid afwijkt dan de zogenaamde beschrijvers en er dichter kan bijkomen.
Neem alleen maar het begin van het boek, een morgen in het leven van de jonge
Alberta-Virgilia. Welk belang heeft het of er ergens een huis staat waar dit gebeurd
is, als wat er gebeurt en de personages onmiskenbaar echt zijn. Dat zijn ze, ik weet
het uit eigen ervaring.
*
U hebt volkomen gelijk. Een belangrijker vraag nu: waarom realiseerde u het plan
een heiligenleven te schrijven en dan nog wel van een vrouw?
De vraag is perfect gesteld. Ik had inderdaad het plan een heilig vrouwenleven te
schrijven. Vrouwenleven omdat een ontwikkeld man mij te rationalistisch voorkwam
om zich met volle overgave in het avontuur der heiligheid te storten. Om dezelfde
reden heeft Alberta geen studies gevolgd die haar kritisch konden stemmen.
*
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Ik aanvaard uw argumentatie op het bewuste plan, doch misschien kan onbewust het
feit dat u liefst vrouwen idealiseert, zeker in de liefde (in casu de volmaakte liefde
tot God) ook een rol hebben gespeeld. Maar hoe is dat plan ontstaan?
Op zekere dag zei een kloosteroverste, vriendin van mijn vrouw en van mij, hoe
jammer dat zij het om de mooie boeken die ik had kunnen schrijven, vond dat ik
mijn geloof had verloren. Ik antwoordde spontaan dat ik dit als ongelovige nog kon
en voor haar een mooi boek zou schrijven.
*
U moet wel veel van die zuster houden.
Zeer veel, zeer veel.
*
Ik voel zeer duidelijk dat u zich bij het uitbeelden van het levensportret van Virgilia
niet enkel hebt laten leiden door grote objectiviteit en sereniteit maar ook door warme
toewijding; als u mij het woord toelaat: door liefde. Waarom?
Om de vriendschap waardoor het boek ontstond, om de vreugde voor haar een mooi
boek te schrijven. Uit bewondering voor de edele menselijkheid die zulke overgave
aan een ideaal mogelijk maakt.
*
Maar toch met dit voorbehoud dat u als agnosticus uw eigen opvatting kon laten
doorklinken?
Ja, maar in vriendschap. Ik schreef met de gedachte: zij moet het goed vinden en ik
mag niet liegen, als broer en zuster die van elkaar houden.
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*
U houdt van absolute zielen.
Wat men absolute zielen noemt, zijn in mijn ogen gewoon zielen zoals ze moeten
zijn. Die kwalificatie heeft voor mij iets depreciërends.
*
Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel: u schrijft dit boek waarin een naar het absolute
gerichte religieuze ziel prachtig wordt uitgebeeld uit verering voor een authentieke
religieuze ziel van wie u houdt, maar meteen stelt u tegenover Virgilia, en tegenover
de zuster voor wie u schreef, in de vermomming van Robert uw even absoluut
ongeloof. Daaruit meen ik te mogen besluiten dat uw absolutisme in het verwerpen
van het geloof, zoals het bijvoorbeeld ook in boeken als Muziek voor twee Stemmen
tot uiting komt, uw eerbied en eventuele liefde voor religieuze naturen niet uitsluit.
Volledig, volledig akkoord.
*
Laten we het leven van Virgilia bekijken. Het verloopt, menselijk gezien, naar een
vroeg en lamentabel einde. Mij dunkt dat zij, zoals al uw geheroïseerde figuren,
mannelijke of vrouwelijke, Thijs, Sibylle, Denise, de Française, tot vroege ondergang
is gedoemd. Allen lijken ze mij imaginaire symbolen van uw verlangen om boven
uzelf uit te stijgen in een hoger, rijker, edeler leven. Moet u ze allen laten ten onder
gaan omdat u zelf in uw onbewuste niet loskomt uit uw eenzaamheid, frustratiegevoel
tegenover het leven, bestaansonmacht, of wat?
Onbewust kan wat ik mijn tragisch levensgevoel heb genoemd wel het lot van de
geïdealiseerde figuren die u noemt hebben
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bepaald, maar hun tegenpolen, Leo en André D'Hertefelt, eindigen ook niet triomfant.
*
Dat is juist, maar die symbolen van drift en schuldbeladenheid moeten hun schuld
boeten.
Mij dunkt dat het leven van Alberta, die wel fysisch ten onder gaat, maar psychisch
hoger blijft stijgen in de lijn van haar ideaal, al niet anders eindigen kan, ten gevolge
van de ontberingen die zij zichzelf oplegt uit versterving. Het is toch een feit, meen
ik, dat de grote meerderheid der heiligen niet oud zijn geworden. Om het even waaraan
dit te wijten is, en zeker zullen zij niet alleen door zelfkastijding voortijds zijn
gestorven, met een ziel verzot op heldhaftigheid, verachting van de genoegens van
het leven en verwaarlozing van gezondheidszorg, worden zij niet zo oud als de
zelfkoesteraars.
*
Volledig akkoord, ik val uw prachtige karaktertekening niet aan. Ik merk ook op dat
uw heldin alléén staat, zoals dit bij al uw helden geschiedt. Herman, de
kloosterdirecteur, enzovoort, begrijpen haar niet. Ook dat lijdensaspect is typisch
Walschapiaans.
Kenmerkend voor mijn werk, maar helaas ook voor het leven.
*
Misverstand en conflict tussen Virgilia en haar broer zijn centraal in het boek, maar
ze worden harmonisch bekeken. Iedereen kan dit verschijnsel verklaren als uitdrukking
van de irenischer geworden tegenstelling tussen uw rationalistisch ongeloof en het
roomse geloof, maar ik vraag me af of in dit met genegenheid getekende contrast
niet een diepere dualiteit schuilt van uw eigen ik? In dat geval belichaamt de zuster
uw diep affectieve, in uw
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onbewuste onuitwisbare verbondenheid met uw religieuze jeugd en symboliseert de
broer uw latere afsplitsing en breuk in rationeel opzicht tegenover uw vroegere
beleving. Met andere woorden: in Virgilia-Walschap wordt uw diep emotionele,
sinds uw kindsheid in uw onbewuste geankerde religieuze of profetischmystische
behoefte aan transcendentie uitgeleefd, in Robert-Walschap daarentegen uw
rationalistische opvatting en agressiviteit.
Ongetwijfeld, maar dan weerom totaal onbewust, zoals u het trouwens vermoedt.
*
Ook bewust was u er, als ik het boek goed begrijp, toe geneigd, ondanks uw
agressiviteit (die Robert overvloedig bewijst), het eerlijke geloof en het eerlijke
ongeloof verzoenend naar elkaar toe te halen.
Dat is zeer juist gezien. Het was de bedoeling de mogelijkheid aan te tonen van het
naast elkaar bestaan van twee tegengestelde levensopvattingen in volle vriendschap
en liefde. Dat zulke contrasten tussen broer en zuster mogelijk zijn en vaak voorkomen
heb ik herhaaldelijk geconstateerd, ook in eigen relaties met anderen. Niet zo lang
geleden vernam ik in een zeer verzorgde tv-uitzending over Teilhard de Chardin dat
deze van al zijn, ik meen vier, broers het meest bevriend was met de man, die nu nog
het ouderlijk kasteel bewoont en zeer duidelijk het verstaan dat hij een volslagen
rationalist is. Ik vroeg mij toen af of zulke vriendschappen wel zo verbazend zijn als
zij schijnen en of dergelijke tegenpolen elkaar ook niet aantrekken. Mij heeft eens
iemand, die zwaar leed, gezegd dat hij zijn lijden opdroeg voor mijn bekering. Ik
ken dus goed het woeden van Robert die zijn zuster ziet lijden om niets en zijn
genegenheid omdat zij dit uit liefde doet.
*
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Het einde moet dramatisch conflictueus zijn, een imponerend hoofdstuk, waarin u
de tegenstelling tussen gelovige en ongelovige personages laat culmineren tot een
scherpe botsing. U beschouwt dit als symbolisch voor de Westeuropese beschaving,
fundamenteel verdeeld tussen geloof en ongeloof. Hebt u deze tegenstelling
opgedreven om uw boek, in technisch opzicht, een dramatisch bewogen slot te geven?
Of, andere mogelijkheid, beschouwt u de Europese samenleving werkelijk als zo
diep conflictueus bepaald door ideologische verschillen?
Terwijl u vraagt of het dit dan wel dat is, somt u zeer juist de twee motieven op die
mij inspireerden. Ik vond het inderdaad een dramatisch bewogen slot, dat echter niet
gezocht, maar onvermijdelijk was. Na elke begrafenis maaltijdt de volledige familie.
Vele leden ervan zien elkaar slechts bij zulke gelegenheden. Altijd beweegt het
gesprek zich rond de overledene. Indien ergens, dan moest hier het gesprek over het
zo sensationele leven van de aflijvige tussen zo verschillende mensen hoog oplopen.
Ik denk, ten tweede, ook werkelijk dat de ideologische verschillen tussen de
ontwikkelde Europeanen, en dat zijn de Van Calckens, zo diep conflictueus werken.
Wilt u een buitenlands voorbeeld? In Noord-Ierland krijgt de katholieke minderheid
van de protestantse meerderheid, haar christelijke broeders dus, niet eens stemrecht.
Wilt u binnenlandse voorbeelden? De hele Belgische politiek met haar schooloorlogen
en sociale conflicten. Wat de Van Calckens betreft, zij twisten niet zo bij gelegenheid,
zij voelen zich familiaal verbonden, maar bij de begrafenis van hun aller geliefde
Alberta spreken zij zich uit met een ruwe openhartigheid die hun familiale
samenhorigheid niet breekt.
*
Precies. Deze familiale samenhorigheid vind ik ook symbolisch. De tegenstelling
geloof-ongeloof breekt in deze roman het samenhorigheidsgevoel niet.
Het is zelfs een grondmotief dat de hele roman doordringt, spe-
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ciaal in de verhouding Alberta-Robert: liefde over alle geloof en ongeloof heen.
*
Toch hebt u meteen door de scherpe botsing aan het slot de lezers duidelijk laten
verstaan dat dit heiligenleven niet uw eigen bekeringsroman was.
Ja, voor wie lezen kan zeer duidelijk.
*
U hebt aan de Van Calckens een duidelijk familiekarakter met zeer specifieke trekken
geschonken. Dat gebeurde waarschijnlijk bewust, want ook elders spreekt stamtrots
en ‘nestgevoel’ u sterk aan.
Ja, Robert tracht zijn zuster duidelijk te maken dat haar absolutistisch streven naar
heiligheid geen hogere roeping is, maar een drang van haar karakter, dat zij gemeen
heeft met alle Van Calckens.
*
Dat is waarschijnlijk een poging om uw eigen absolutisme familiaal te legimiteren?
Ja, dat is van mijnentwege een poging tot minutieuze ontleding van het stamverwante
in mijn karakter. Een jongen denkt een boom te zijn, een man ontdekt dat hij een tak
is.
*
U legt in Robert een soort liefde-haat, ik druk mij misschien iets te sterk uit, maar
het gaat toch in die richting. Hebt u dat bewust gedaan?
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Wie zich in een diepgelovig milieu heeft geïsoleerd door vrijzinnig te worden, lijdt
onder de onmogelijkheid zijn dierbaren te overtuigen van wat voor hem overduidelijk
in het oog springt en van de rechtschapenheid die in hun ogen hoogmoed en
immoraliteit is. U wijst daarop in een vroegere studie die u aan Zuster Virgilia hebt
gewijd. Bij Robert, die de zuster van wie hij het meest houdt haar leven en geluk ziet
verspillen aan een waan, wordt die pijn ondraaglijk. Het woord liefde-haat is er niet
te sterk voor. Het is een godsdiensthaat die geheel uit broederliefde voorkomt.
*
Ik begrijp die ambivalentie bij Robert, en bij u die in zijn huid zit, volledig en ik zou
wensen dat de katholieken die u lezen deze verhouding, die niet zo moeilijk te vatten
is, ook in psychologisch opzicht wat beter zouden begrijpen. Maar, om met Robert
voort te gaan, hij is een eerlijke jongen, doch op het stuk van agressiviteit soms
tomeloos. Zo vind ik van iemand die vroeger in het boek de tolerantie heeft verdedigd,
een uitval op het begrafenismaal van zijn zuster intolerant, zelfs oneerbiedig.
Zijn zuster heeft zichzelf doodgemarteld voor een hersenschim, nu willen haar
verwanten dat aureoliseren. Wat kan die eerlijke jongen anders doen dan wat hij
bestendig heeft gedaan bij haar: er hartstochtelijk tegen ingaan. Als hij daardoor
tegenover haar intolerant was, dan is hij dat niet minder op het begrafenismaal,
*
Wat Robert vooral doet uitvaren is zijn gevoel dat men in het katholieke milieu zich
beter acht dan de anderen: ‘Waarom toch altijd die belerende toon alsof jullie meer
weten dan de andersdenkenden. Daar is geen enkele reden toe, beste jongen, jullie
weten minder’. Is de indruk van een superioriteitsgevoel dat het katholieke milieu u
soms geeft, in de trant van: wij hebben de absolute waarheid, wij hebben een betere
moraal, wij zijn beter, etc., voor u niet erg prikkelend?
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Ja. Zij alleen hadden de waarheid. Wat daarvan afweek mochten noch wilden zij
lezen en toch zegden zij dat het gelul was van halfontwikkelde godsdiensthaters. Met
Harnack, Loisy en anderen lieten zij hun Garrigou-Lagrange afrekenen. De amateurtjes
die op hun manier weergaven wat de hoogst bevoegden evident hadden gemaakt,
behandelden zij met onuitsprekelijke minachting.
*
De ironische toon waarop u mij dat zegt, maakt voldoende duidelijk hoe diep een
man, vooral met uw karakter, kan gekwetst worden door die superieure toon van:
‘Ach, laat die intellectuele halfwas maar zagen.’ Ik moet u wel doen opmerken dat
men die toon niet bij echte geleerden of menskundig-rijpe mensen onder de
katholieken vindt, maar meer bij de filosofisch halfvolwassenen en propagandisten
die het geloof willen verspreiden of verdedigen, maar het door die toon, naar mijn
mening, uiterst slechte diensten bewijzen.
Ik ben blij u dat te horen zeggen. Inmiddels constateerde ik geregeld dat zij de
objecties niet eens kenden, gezwegen van het antwoord.
*
Dat kan ik goed aannemen. Men heeft u voor het toneel van de openbare katholieke
opinie als een vervelende lastpost in de hoek willen duwen en, als dat onmogelijk
bleek, vanuit een theologischfilosofische pretentie discrediteren. Ik denk dat die
mensen ongelijk hebben zoals ook u, naar mijn mening, wel eens te veel het geloof
hebt willen verfilosoferen en vertheologiseren. Geloof is een concrete belevingswereld
en men kan daarover niet zinnig spreken, tenzij uit ervaring. Wij kunnen daarover
in dit boek niet beginnen te praten, maar zullen het daarbuiten doen en blijven doen
als het u wat zegt.
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Zeer graag.
*
U hebt de inspecteur met zijn christelijk-humanistische ideeën een hoofdstuk lang
aan het woord gelaten en hem zeer objectief geportretteerd. Maar bent u het in de
grond met hem eens?
Ik ben het eens met Robert. In zoverre ik, afkerig van de verstokte gelovigen,
sympathiseer met de meegaanden, die zeer goed weten waarom zij verdraagzaam
moeten zijn, ben ik het ook eens met de inspecteur. Het probleem dat hij heeft opgelost
is echter voor iemand die het zo goed kent als hij, zo duidelijk, dat slechts een radicaal
besluit, met behoud van zijn mildheid, respectabel kan zijn. Met zijn verbeuze halfheid
ben ik het niet eens.
*
Ik vind hem nogal mosselachtig. Toch hebt u hem enkele waarheden in de mond
gelegd over de tolerantie die ik graag hoor, bijvoorbeeld; ‘Misprijst, veracht, bevecht
elkaar niet meer om redenen van God en godsdienst. Met of zonder God, met de
ware godsdienst of met de valse, altijd is uw eerste plicht elkaar begrijpen, eerbiedigen
en liefhebben’. Dat is waarschijnlijk uw mening?
Letterlijk mijn mening.
*
Onder de figuren die u rond het Virgilia-geval plaatst, lijkt mij de geestelijke directeur
een der evenwichtigste. Hij heeft gezond verstand en gebruikt het.
Met deze figuur, waar ik verder van af sta dan van de inspecteur, ben ik het in de
grond veel meer eens. Hij beantwoordt aan een priestertype dat ik goed ken:
verstandige lieden, die vast staan in
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hun geloof en er toch in zijn geslaagd het moderne wetenschappelijke denken daarmee
te verzoenen. Deze, in casu, twijfelt niet aan het bestaan van mirakelen en mystieke
verschijnselen, maar hij erkent geen concreet geval, tenzij na strikt wetenschappelijk
onderzoek, en is bereid alle historisch erkende wonderen te laten vallen, waarvoor
de wetenschap een natuurlijke verklaring zal vinden. Ik heb hem in het klooster van
Alberta geplaatst om duidelijk te maken dat deze uit eigen aandrang, en niet onder
een fanatische zweep, haar steile weg opgaat.
*
Toch vind ik dat hij te zeer de middelmatigheid verdedigt. Terecht voelt hij tenslotte
het leven van Virgilia als een ‘verwijt’ voor hem, omdat hij vurigheid in het geloof
en drang naar heiligheid mist. Hij verbleekt naast Virgilia.
Hij is zeker geen adelaar en verbleekt naast Virgilia. Vergeet echter niet: had hij haar
geestkracht gehad, dan zou hij niet anders hebben gereageerd. Ook Virgilia wil het
wondere niet erkennen.
*
Waarom hebt u in dat select gezelschap die ruwe klant van een veearts geplaatst?
Omdat hij tegenover het menselijk lotgeval, dat ik beschrijf in het licht van ons
allesoverheersend cultuurprobleem, een standpunt vertegenwoordigt dat veelvuldiger
voorkomt dan dat van de inspecteur, de geestelijke directeur en Robert. Wat Alberta
bezielt, haat Robert uit liefde; de veearts haat het gedesinteresseerd, koud. Het zou
volgens hem niet mogen bestaan. Wie het nog niet van zich afgeworpen heeft, is
onvergeeflijk dom, lui en kleinzielig. Wie het nog in stand houdt, pleegt schijnheilig
bedrog. Deze wijdverbreide opvatting wordt nog zelden geuit.
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Het helpt immers niet, denkt hij, en de idioten die zich in de twintigste eeuw nog
laten beetnemen, verdienen niet beter.
*
Ja, dat is natuurlijk ook een opvatting en ik geef toe dat u ze als realist ook een plaats
moest geven; maar al bestaat ze, boeiend vind ik ze niet. Het is trouwens ook niet
uw standpunt.
Geenszins.
*
Ida, de zuster van Virgilia, is weer een ‘koel’ en ‘ondoorgrondelijk’ meisje, zoals
zovelen in uw werk en zoals reeds uw moeder in uw kindertijd voor u was. Boeit u
dat moeilijk of onbereikbaar type?
Ja, ik vind dat die trek in elke vrouw het boeiendste is.
*
Vergeleken met de snelle, flitsende epiek van uw vroeger werk, is de compositie van
Zuster Virgilia zeer rustig, ze ontwikkelt zich langzaam en harmonisch. De
karakterontwikkeling gebeurt rustig en progressief en het ritme is zeer gedragen.
Ja, ik zag de kleur waarin het boek moest worden geschreven, en gelijk een schilder,
na lang nadenken over de samenstelling waarmee hij ze kan bekomen, ze tot zijn
verbazing van eerst af treft, zo had ik ze voorgoed beet door de beschrijving van de
innigheid tussen Alberta en haar vader, zijn morgenkoffie en het tellen van het geld.
*
U hebt ook in uw na-Houtekietse periode af en toe de epische
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structuur door allerlei elementen verbreed, in dit geval door het inlassen van brieven
en redevoeringen.
Ja, ook dat is bewust.
*
Zuster Virgilia, nog eens gezegd: een van uw beste werken, met een rijke
menselijke-geestelijke substantie, hebt u met grote artistieke en intellectuele
zorgvuldigheid geschreven. Hebt u het voorbereid?
Neen, u weet dat ik dat nooit doe. Denk niet dat dit onbekommerdheid of
zelfvertrouwen betekent. Ik moet het nu eenmaal, ietwat verlegen, mooi zeggen: een
boek groeit in mijn hart. Als ik zei dat het in mijn hoofd groeit, zou ik de voornaamste
aandrift daartoe verzwijgen die in het gemoed zit, de gloed die gedachten en beelden
krijgen wanneer zij ontroeren. Dit kan niet in notities worden vastgelegd.
*
Sommigen hebben in de publikatie van dit boek een voorbode gezien van uw bekering.
Hoe hebt u dat opgenomen?
Van de fundamentele vergissingen en onbegrijpelijke miskenningen waartegen ik
machteloos heb gestaan, was dit de enige die mij alleen maar deed glimlachen. Het
was toch evident dat een schrijver, die de standpunten van Robert en de veearts met
dezelfde kracht als de orthodoxe laat gelden, niet op het punt staat zich te bekeren.
Wat stellen diegenen, die in respect voor oprechte gelovigen een bekeringsdrang
zien, zich dan wel voor van de verdraagzaamheid, die historisch het monopolie van
de humanisten is geweest. Ik houd nog steeds vol, ook tegenover hen die met
verbazing constateerden dat ons beste heiligenleven door een antiklerikale ongelovige
werd geschreven, dat een gelovige dit boek niet schrijven kon of mocht.
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*
Binnen de grenzen van ons landje, mogelijk.
Wat daar ook van zij, ik heb nooit een enkele stap teruggezet.
*
Hebt u aan het schrijven van dit boek speciale herinneringen?
Ja, ik schreef dat boek tijdens een vakantie van twee maanden, die ik met mijn gezin
doorbracht te Menton in de villa ‘Les Charmettes’, gehuurd van de eigenaar, de
Nederlandse hoogleraar Grondijs, oriëntalist, in zijn jeugd een vriend en medewerker
van Kloos en de overige Tachtigers. In de tuin groeiden oranjeappelen, in de kruin
van de palmbomen nestelden brave ratten, die wij zelden zagen, vegetariërs. Voor
een venster van de eetkamer hingen, op een grote struik, prachtige datturabloemen
uit Indië, met de kelken naar omlaag. Mijn kinderen wedijverden in list met twee
kolommen van Argentijnse mieren, die toen de kust veroverden op de inheemse
mieren en nacht en dag in de villa, die enige maanden leeg had gestaan, aanvallen
uitvoerden op het proviand dat wij aanvoerden. Een heerlijke strijd waarin het
menselijk vernuft geregeld werd verschalkt door die geniale insektjes. Elke
voormiddag werden de flesjes yoghurt gebracht door een reusachtige gewezen officier
van vadertje tsaar, wiens benen herinnerden aan de vorm van het paard waarop hij
over de steppen had gedraafd. 's Voormiddags lag ik met de mijnen in en naast de
Middellandse Zee, van twee tot zeven schreef ik in een groot register, 's avonds
wandelden wij op de dijk en luisterden in houten zetels, onder een roerloze, besterde
hemel, naar het voortreffelijk stadsorkest, dat elke avond op de kiosk achter het
Casino een nieuw programma uitvoerde, dat hier en daar aan een boom aangeplakt
hing. Ik was nooit uit mijn werk. Achter onze rug lag de zee te frazelen. Wat verder
wierp hier en daar een inheemse hengelaar zijn angel ongelooflijk ver in de donkere
zee om soms, met veel geluk, een sprotje te vangen.
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9 - Novellen
De Graaf (1953), Het kleine Meisje en Ik (1953)
De Graaf is een zeer originele en boeiende novelle. Ze werd door de kritiek wel eens
van ‘onwaarschijnlijkheid’ beschuldigd.
Die beschuldiging is onjuist. Ik heb al de gegevens in mijn milieu gevonden.
*
Dit bewijst eens te meer dat u als verhaler een scherpe realistische kijk hebt op de
werkelijkheid en dat degenen die daar af en toe aan twijfelen, ongelijk hebben. Wat
dan, wel te verstaan, ook weer niet betekent dat u kopieert.
In mijn buurt werd, toen ik in de Lemméstraat woonde, een groentewinkel gehouden
door een de Mérode. Mijn vrouw, een van zijn talrijke klanten en vertederde
bewonderaarsters, heeft herhaaldelijk vruchteloos gepoogd hem zijn illustere
afstamming te doen bekennen. Zijn weduwe leeft nog en dicht nog steeds. Al wat ik
over de graaf als groentehandelaar vertel is exacte waarheid. Toen hij zijn winkel
overgegeven had om, naar men zegde, naar zijn familie terug te keren, heb ik het
verhaal geschreven.
*
Welke levensfilosofie schuilt in dit verhaal?
Geen levensfilosofie, zoals in sommige van mijn werken, maar een document,
geschreven met sympathie voor een stille held, wiens voorbeeld ik niet ter navolging
aanbeveel, maar geboeid bewonder.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

84
*
Toch wel een idee?
De eigenlijke inhoud van de novelle is de verloochening van de cultuur. Ik heb die
inhoud, zoals gewoonlijk in een verhaal, rond een concrete werkelijkheid geweven.
De verloochening van de cultuur is in verhaalvorm wat Salut en Merci is in de vorm
van essay.
*
Wanneer de werkelijkheid van het leven ongewoon, abnormaal gaat lijken, wordt ze
voor u revelatief en inspireert ze u tot schrijven. Waarom?
De werkelijke graaf, die, tussen haakjes, ook in Amerika is geweest, heeft, zoals de
Consul en het Kind, in praktijk gebracht wat de gewone mens innerlijk doormaakt.
Vandaar mijn voorliefde voor ongewone mensen. Zij verhelderen het gewone,
verwijden de grenzen van het menselijke, geven zijn mateloosheid aan.
*
De specifieke abnormaliteit van het geval is dus louter schijn. Ieder mens draagt
immers in zich impulsen naar vrijmaking van zichzelf uit allerlei bindingen, hunkert
naar bevrijding van allerlei opgelegde lasten, droomt van vrije lustuitleving of
onbeperkte macht, droomt van moord of incest, verlangt naar nooit bereikte
horizonnen. Maar hij durft zichzelf meestal zelfs het bestaan van zijn impulsen niet
bekennen, laat staan ze realiseren. En in dit concreet verhaal wilt u de lezers, door
het relaas van een mens die zich van allerlei bindingen heeft losgemaakt, de spiegel
voorhouden opdat ze - wellicht slechts onbewust - zichzelf zouden herkennen?

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

85
Dat is, precies uitgedrukt, een der belangrijkste aspecten van wat ik de ethiek van
mijn schrijverschap durf noemen. De christenen waren, helaas, tot voor kort in ons
land niet rijp om deze ethiek te begrijpen.
*
Helaas, neen. De spiegeling die u de mens aanbiedt kan bij de ontvankelijke lezer
de schok der herkenning geven die zijn bewustzijn verruimt. Ze kan hem tevens in
zijn psychisch leven leiden tot afreactie of in elk geval tot imaginaire bevrediging.
Ik ben daarvan overtuigd.
*
Eigenaardig dat u, die elders graag de noodzakelijke eenheid en kracht van de
stamverbondenheid exalteert, in De Graaf sympathiseert met de vrijwillig uit de
band gesprongen en gedegradeerde mens. Er moeten twee polen in u zijn, de ene
trekt naar ‘nestgevoel’ en familietrots, de andere trekt naar de Nonkel Dolfs, Bens,
Consuls enzovoort, waarbij ook de Graaf aansluit. Alternatief gaat uw sympathie
naar een van beide polen.
Dat is zeer juist, op dit voorbehoud na dat ik geen tegenstelling zie waarvan de twee
componenten alternatief zouden primeren. De man met een zeer sterk stambewustzijn
en ‘nestgevoel’ verdedigt zich, werpt een wal en borstwering op en doet uitvallen.
*
Verdediging (of beveiliging) én uitval horen dus samen in uw levenspatroon?
Zeker.
*
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De bundel Het kleine Meisje en Ik (1953) bevat enkele van uw beste novellen. Zijn
ze in hun ontstaan over een korte of langere periode verspreid?
Ik kan mij niet precies herinneren hoeveel tijd er verstreek tussen de eerste en de
laatste novelle. Ze zijn echter in dezelfde periode geschreven, ze zijn geen
samenraapsel waarvoor ik mijn laden heb omgekeerd.
*
Er was daarin dus wel één enkele centrale inspiratie werkzaam?
Zonder twijfel.
*
Deze novellen hebben in uw werk een aparte plaats, niet enkel door de behandelde
stof, maar ook omdat zij in rustiger tempo, op zachte toon en - ik wou dit onderstrepen
- met grote tederheid zijn geschreven. Houdt dit verband met het feit dat ‘het kleine
meisje’ (dat zal wel uw dochter Carla zijn) er de centrale en door u teder beminde
figuur van is?
Ja, ze zijn voor Carla geschreven.
*
De meeste verhalen handelen over dieren. Zoals daaruit blijkt hield Carla veel van
dieren?
Het zijn, op twee na, dierenverhalen, omdat zij van zeer klein af vertederd hield van
al wat leeft en beweegt. Wanneer zij groot zou zijn, wou zij met haar vriendinnetje
op het land wonen met heel veel kippen, ganzen, kalkoenen, honden, katten, schapen,
enz. Op een middag, ze was toen drie jaar, vond ik haar in de tuin, in de zon op de
grond gezeten, diep in beschouwing van

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

87
een regenworm die ze met de handjes opgegraven had en die zich op haar handpalm
lag te kronkelen. Ze had mij niet horen naderen en toen ze mij bemerkte vroeg ze of
ze hem een kusje mocht geven. Ik nam mij toen voor over dieren te schrijven, zodra
zij het zou kunnen lezen. Zo schreef ik ook Gansje Kwak, een van mijn kinderboeken.
*
In alle verhalen, behalve het laatste, gaat het over dieren die opgenomen worden in
het huiselijk milieu van de ik-verteller. In hoever gaan deze verhalen op de
werkelijkheid terug?
‘De Moord op het witte Konijntje’ is historisch en van al de andere verhalen bestaat
de samenstelling uit zoveel historische details en personages, dat mijn verbeelding
er lang niet zoveel aan toevoegt als aan mijn romans. Dit was nodig omdat zij er
zichzelf en haar huiselijke sfeer moest in herkennen, onze zondagse gang naar de
dierenmarkt, onze onderhandeling over het vosje, de gevreesde chauffeur, de dieren
die ze binnenbracht en die haar altijd spontaan hadden gevolgd, de vrouw van een
gestrafte politieke delinquent die, de vrouw natuurlijk, prullen voor de sinterklaas
van haar kinderen wegvingert, enzovoort.
*
Er ligt over deze verhalen een rust en ook een humor, die mij wel eens aan Elsschot
doen denken, maar die toch uw eigen merkteken dragen.
Ik schreef bewust zoals Elsschot, die op dezelfde wijze ‘ware’ verhalen schreef. Ik
was er gerust op dat het toch niet hetzelfde zou zijn.
*
Nu dacht ik echt alleen aan de stijl, maar inderdaad, zoals u zegt,
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ook het standpunt tegenover de stof is Elsschotiaans. Elsschot had weinig of geen
verbeelding, maar schreef uit belevingen van de zelfdoorleefde werkelijkheid, wat
u in deze verhalenbundel ook doet, maar dan bij wijze van uitzondering.
Ik heb mij aan die zogezegd natuurgetrouwe kunst nooit ex professo willen overgeven
om drie pertinente redenen. Ten eerste, de ‘kopie des dagelijksen levens’ is warm,
maar klein. Ten tweede, elke kopie des dagelijksen levens wordt nog vervalst en
bijgewerkt, al ware het slechts door verzwijgingen, en is dus een vrije schepping,
maar gebruikt daarvan de mogelijkheden niet. Ten derde, deze kopie beknot de
vreugde van het creatieve schrijven en de universele mogelijkheden ervan tot het
debiteren van thuis geleerde praktische lessen. Ik bepleit de ‘echtheid’ van het
creatieve schrijven graag met het voorbeeld van oorlogsromans, waarvan ik er dezer
dagen weer een lijvige las. Blijkt eruit dat de auteur slechts beschrijft wat hij zelf
beleefde, dan is het een dagboek, dat boeiend en prachtig kan zijn, maar dat geen
beeld van de oorlog geeft. Merkt men dat de auteur een beeld van de oorlog wil geven
en daartoe zijn eigen wedervaren combineert met dat van anderen, dan ontwaakt bij
de lezer een hoge interesse voor deze geestelijke prestatie, voor het inzicht van de
schrijver in de totaliteit van de tragedie en voor de tragedie zelf. Het hindert hem
niet dat niet alles zelf beleefd is, althans indien het boek goed is geschreven, want
hij weet dat dit alles in een oorlog gebeurt. Welnu, de werkelijkheid van het leven
der mensen op aarde is, indien niet doorlopend even gruwelijk als de oorlog, veel
gevarieerder, bonter, rijker, veelvuldiger dan een oorlog. Wat de vrij scheppende
artiest beschrijft gebeurt werkelijk niet éénmaal, maar honderdmaal en naar gelang
hij erin slaagt deze werkelijkheid completer, synthetischer en indringender weer te
geven, verwezenlijkt hij het doel van de kunst, bewijst haar bestaansreden en deelt
de lezer een vervoering mee, waarbij het gekir van de vertrouwde huisdieren in het
niet verzinkt.
*
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Slechts af en toe komt er iets boven van de psychische dramatiek, die aan de grond
ligt van uw meeste werken. Ik denk, bijvoorbeeld, aan het verhaal van de moord op
het konijn waarbij u de doder prijsgeeft aan een chaos van stormachtige gevoelens
van agressiviteit, onzekerheid, sadisme en oerdiepe schuld. Is dat verhaal echt of
geïmagineerd?
Dat is zo gebeurd.
*
Ik vind het typisch Walschapiaans. U bent het met me eens dat in zulk paroxysme
van impulsen veel moorden worden gepleegd?
Dat kan ik me voorstellen.
*
Af en toe in verklaringen, maar doorlopend ook onderhuids, voelt men de diepste
behoefte van de ik-verteller: een intense nood aan innige genegenheid, intimiteit,
liefde. Dit treft zowel in zijn aandacht voor de liefdevolle omgang van zijn dochtertje
met de dieren als in zijn verhouding tot haar. Dit houdt waarschijnlijk verband met
uw nood aan opheffing van uw eenzaamheid?
Ik buitte zorgvuldig het verlangen uit van kinderen en vooral van meisjes om met
iemand een geheimpje te hebben. We konden haar onmogelijk de menagerie laten
inrichten waarvan zij droomde, en om haar in die droom niet te isoleren, zwoer ik
met haar samen tegen het grote meisje. Ik denk dat alle rechtgeaarde vaders die maar
één meisje hebben, dat meespelen met een zo mooie kinderliefde heerlijk vinden.
*
In het magistraal verhaal ‘Het Vosken’ beleeft u plots, wanneer
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het kleine meisje het vosje, dat haar heeft gekwetst, beschermt, een ogenblik de liefde
als ‘een zuiverende bliksem’. Een prachtig beeld. Kunt u zeggen wat u ermee bedoelt?
Ik kan het nu nog altijd niet beter zeggen. Het kleine meisje beschermde met haar
lichaam tegen mijn slagen het vosje terwijl het haar beet en ‘ik begreep dat liefde de
zorg en onrust baart die het meisje om het vosken had geleden, ik begreep dat liefde
de pijn veroorzaakt van zijn tanden in haar vlees, dat zo bang is van pijn en ik begreep
dat liefde ondanks dat alles de slagen van de stoofhaak opvangt’.
*
Men denkt wellicht soms van u dat u enkel schrijven kan in de categorieën van het
tragische en het lelijke, ik bedoel de somberste categorieën, maar dit boek, nog
afgezien van uw kinderboeken waaronder ik er enkele voortreffelijke ken, bewijst
dat u ook kunt schrijven in de categorieën van het liefelijke, het gracieuze of het
louter mooie, ik meen onder invloed van uw zeer tedere liefde voor uw dochtertje.
Wie het eerste denkt ziet mij eenzijdig, ik heb inderdaad wél gevoel voor het gracieuze
en het louter mooie. Dat blijkt uit sommige novellen uit Het kleine Meisje en Ik die
ik met veel genot heb geschreven. Ik kan noch wil mij daar echter toe beperken. Het
leven is bonter, grootser, de mens is wijder. In het onderscheid dat de Nederlandse
filosoof Bierens de Haan maakt tussen decoratieve en essentiële kunst, verkies ik de
laatste. Niet het prachtige stilleven-sonnet van Hélène Swarth: ‘Nu rijpt de herfst de
rijkgebronsde peren, de blozende appelen glanzen in de schaal’, maar wel: ‘De zee
is als mijn ziel in wezen en verschijning’.
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10 - Oproer in Kongo (1953)
Oproer in Kongo behoort tot de reeks van uw sociale zedenromans met sterk
ideologische inslag. Het is vooral het ‘probleem’ dat u in Kongo heeft aangetrokken?
Zoals de titel zegt.
*
Heeft uw begaafde broer Alfons, die missionaris was in Kongo, uw aandacht naar
dat land, toen onze kolonie, georiënteerd?
Ja, in zeer hoge mate. Mijn broer was missionaris in de streek van Coquilhatstad.
Hij had in Dietsche Warande en Belfort twee prachtige hoofdstukken van een grote
Kongo-roman gepubliceerd, waarover hij mij sprak toen hij naar België was
teruggekeerd om er te sterven en bij mij inwoonde terwijl hij onderzocht en verzorgd
werd in het instituut voor tropische ziekten. Hij had een Kongolese mis gecomponeerd,
die volgens kenners de eerste geslaagde poging was om negermuziek te liturgiseren,
met behoud van het karakter én van die liturgie én van die muziek. Hij stelde zich
voor zijn roman niets minder voor. Terwijl hij mij erover sprak en er maar niet in
slaagde er de volle afmetingen van zijn droom aan te geven, dacht ik aan mijn eigen
plan van Houtekiet, dat ook tegelijk evangelie, familiegeschiedenis en
wereldgeschiedenis moest zijn en dat ook ik niet klaar kon formuleren. Ik liet hem
de kopij van Vaarwel dan lezen en zei hem, toen hij ze mij teruggaf, dat de publikatie
haast zeker ook een breuk met de familie tot gevolg zou hebben. Hij antwoordde
zonder aarzelen dat, hoe de familie ook zou reageren, hij naast mij zou blijven staan.
Wij zijn altijd, meer dan broers, geestverwante vrienden geweest. Ik was zes jaar
ouder dan hij.
*
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Maar later bent u zelf naar Kongo gereisd. Dat heeft waarschijnlijk ook zijn belang?
In 1952 op mijn Kongoreis, stond ik in zijn kamer, die men gelaten had zoals ze was
toen hij ze verliet, letterlijk te duizelen. Ik had tegenover pater Boelaert, een kwartier
tevoren, bij mijn aankomst per jeep op de missiepost, gezworen dat ik daar reeds
was geweest en met de ogen toe het gehele plein met kerk en andere gebouwen
nauwkeurig beschreven. Slechts 's anderendaags heb ik mij herinnerd dat ik mij die
klare voorstelling had gevormd met drie kleine foto's, die mijn broer mij had getoond
terwijl hij zijn ervaringen op die post vertelde, veertien jaar tevoren. In zijn kamer
kwam het verlangen in mij op zijn Kongoroman te schrijven en, door de
onverklaarbare zekerheid dat ik daar reeds was geweest, ook het vertrouwen dat ik
dit zou kunnen. Ik had ook zeven jaar lang met hem over Kongo gecorrespondeerd.
*
Er ligt in het boek toch een gedachte die wel de uwe zal zijn, dat namelijk een crisis
in het koloniaal tijdperk in Kongo nabij was. Hebt u dit boek, ten dele althans, als
een waarschuwing geschreven?
Neen, tenzij zeer bijkomstig. In Kongo kon men, met de onbevangenheid van de
nieuweling, die getroffen wordt door wat hij na jaren ook niet meer zou opmerken,
constateren dat het kolonialisme er aan het ineenstorten was en dat de meeste blanken
zich vergisten in de nabijheid van de crisis. Zij waren over het algemeen geneigd te
denken dat het hun tijd nog wel zou duren. Ik wist dus dat mijn boek een
waarschuwing was, maar vermits een vluchtig bezoek mij niet het nodige gezag gaf
om geloofd te worden door hen wie het aanging, heb ik op het waarschuwingskarakter
geen nadruk willen leggen. Het ging mij vooral om mijn broer.
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*
Laten wij de roman analytisch bekijken wat de techniek en de karakterschepping
betreft. En ook om de aspecten van het probleem, die u over diverse personages
verdeelt, gedetailleerd te bespreken. Eerst en vooral een structurele vraag: waarom
begint u de roman niet zuiver chronologisch maar vangt u aan met gegevens uit het
rapport dat de substituut bij het slot van de roman moet maken? Zag u daar enig
voordeel in?
Ja, dat is niet alleen de beproefde negentiende-eeuwse techniek van het eerste
hoofdstuk, waarna de auteur de lezer voorstelde: ‘Keren wij terug naar het jaar 1827,
toen’ de geschiedenis begon waarvan hij een intrigerende eindfase had beschreven;
het waarschuwt ook van in de eerste regels dat het gaat om een materie die licht
verkeerd begrepen wordt.
*
Oproer in Kongo is wel het meest statische boek dat u hebt geschreven. Er is
voorzeker verhaal en epische spanning in het eerste en laatste deel van het boek,
maar ongeveer de helft, het middendeel, speelt zich af in een kerk waar de blanken
van het dorp worden gevangen gehouden en de tijd uitsluitend verloopt in discussies.
Ja, het boek is om die discussies geschreven, dat wil zeggen om het probleem dat
erin gesteld wordt en om de narratieve krachttoer die ik ermee wilde leveren.
*
Precies, maar hoe kunt u dat verzoenen met uw opvatting van de roman als episch
verhaal?
Technisch wilde ik met de discussies in de kerk bewijzen dat de spanning, die ik tot
dan toe verkregen had door het verloop der
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gebeurtenissen, ook te bekomen is door de dynamiek van een samenspraak waarin
het leven der partners op het spel staat. Ik zag daarin een illustratieve verwijding van
mijn stelling dat de roman een verhaal is.
*
Ik zeg graag dat ik het dramatisch toneel van die kerkgevangenschap, dat circa 120
bladzijden omvat, een krachttoer vind omdat u af en toe de angstige spanning voor
het gevaar, dat van de binnenstromende negers kan komen, accentueert, de personages
raak typeert, de discussies doseert en ze handig onderbreekt met epische feiten en
pittoreske details; kortom, het is een spannend dramatisch-geladen relaas dat door
de betogen niet saai wordt.
Dat doet me genoegen.
*
Trouwens af en toe verandert u de heersende stemming, tijdens de eerste dag, 's
nachts en in de tweede dag, steeds verschillend. Wel vind ik bepaalde bespiegelingen
en discussies, bijvoorbeeld over Bantoe-beschavingsfilosofie en de preek van
Theotimus, te lang. Er steekt in de roman, ook buiten de kerkscène, hier en daar wat
te veel didactiek.
Dat is mogelijk.
*
Uw roman draait rond een moord. Is ze werkelijk gebeurd of door u geïmagineerd?
De moord op een missionaris, de kern van het verhaal, een moord met het motief dat
ik opgeef, is gebeurd terwijl ik in Kongo was. Naar men mij vertelde hadden de
blanken zich toen reeds op meer dan één plaats in de kerk moeten verschansen.
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*
Hebt u toen ook gehoord van brutale represailles uit wraak door blanken op zwarten
gepleegd of hebt u daar ergens sporen van gezien?
Niet terwijl ik daar was, maar men heeft mij verzekerd dat én in Beneden-Kongo én
in Kasai opstanden van een zekere omvang en allure gewoon met scherp werden
uiteengeschoten.
*
De afschuwelijke zijde van het kolonialisme hebt u met alle scherpte belicht in de
beestachtige figuren van Van Aspengouwen en Raemsaeck met hun beulsknecht
Mombita. Men kan al moeilijk zwaarder rekwisitoor neerleggen tegen de gewelddaden
en de gemeenheid van een bepaald soort kolonialen. U zou echter Walschap niet zijn
als u zich ertoe beperkte ze als ‘kolonialen’ te typeren; u peilt ze ook als mensen
psychologisch. De agressiviteit van die Van Aspengouwen verklaart u bijvoorbeeld
uit een inferioriteitsgevoel dat zich in Kongo op zwakkeren wreekt door
machtswellust.
Het boeide mij vanaf de eerste dag te begrijpen hoe mensen van bij ons totaal
veranderden in Kongo. Het waren al niet onze zachtzinnigste dromers die er het eerst
landden. Wat moet het niet geweest zijn voor hen die zelfs het Europese gareel niet
verdroegen, ginder plots te kunnen optreden als de almachtige wetgever! Vele
gruwelen werden ook gewoon door angst begaan, reeds door Stanley zelf.
*
U hebt bijzondere zorg besteed aan de uitbeelding van Johannes. Had u voor hem
een zeker prototype?
Ik heb in Kongo veel horen spreken over een jonge Belg, die ik
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tweemaal bijna heb ontmoet en die opgegroeid was te zamen met een zwarte van
zijn leeftijd, in een volmaakte vriendschap waarin het verschil van blank en zwart,
meester en dienaar, wederzijds harmonisch bleef gelden. Dit deed mij voortdurend
denken aan de prachtige novelle Meester en Knecht van Tolstoj en aan de schone
vriendschap tussen mijn vriend Seppen de Coene, de stichter van de grote Kortrijkse
meubelfabrieken, en zijn ploegbaas der eerste jaren.
*
De diepere oorzaak van de blankenhaat bij Johannes is niet alleen en vooral politiek
maar menselijk, namelijk zijn gevoel dat Célestin hun jarenlange vriendschap heeft
verraden, dat hij trouweloos is. Daaruit trekt hij de conclusie: ‘de blanke (heeft) zijn
liefde versmaad’ en voelt zich innerlijk eenzaam, vol verdriet. Waarschijnlijk vond
u het niet opportuun een conflict te baseren op louter politieke motieven en hebt u
een dieper menselijk motief gezocht?
Niet opportuun en ook onwaarschijnlijk. De zwarte reactie op de
onafhankelijkheidsverklaring heeft enkele jaren later bewezen hoe gevoelsgeladen
de politieke verhoudingen waren. Een louter politieke twist tussen Johannes en zijn
jonge meester was niet mogelijk.
*
Johannes is een zeer emotionele natuur, diep gemoedsmens en zeer edelmoedig man.
Gekwetst in zijn vriendschap voor Célestin, voelt hij zich vernederd en zijn
edelmoedigheid brengt hem ertoe al de vernederingen van het zwarte ras smartelijk
aan te voelen. Hij wordt opstandig uit gekwetste genegenheid, uit gekwetste trotse
liefde. Zo ziet pater Rik de opstand van Johannes als een psychologisch probleem.
Is dat ook uw visie?
Ja, volkomen. Als men gelooft wat ik de eerste dag in Kongo
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van een missionaris met dertig jaar dienst vernam, dat de zwarten identiek zijn zoals
de mensen uit Londerzeel en Etikhove, op het onbelangrijk verschil van de naaktheid,
de armoe en de huidskleur na, en men stelt zich dan voor wat zich in die mensen
ophoopte tijdens de driekwart eeuw vernedering, rechtloosheid en sociale
ontwrichting, terwille van een beschaving waarvan ze niet weten wilden, dan twijfelt
men niet aan de visie van pater Rik.
*
U maakt van Johannes een waardige leidersfiguur, kalm, zelfbewust, fier, manmoedig,
die het ‘verzet in waardigheid, recht en wet’ leidt, zonder enige brutaliteit of rancune.
Deze zielskracht paart hij met lichamelijke kracht en lenigheid die u graag beschrijft.
U noemt hem ‘de reus die het machtssymbool der blanken had neergehaald’. Ik heb
de indruk dat u graag leiders-, kracht- en machtsfiguren beschrijft.
Dat hebt u scherp gezien. Ik hoor de opmerking voor het eerst, maar heb ze sinds
jaren verwacht. Mijn leiders zijn echter nooit duces of Führers, nooit organisators.
Het zijn boven de anderen uitstekende, eenzame altruïsten.
*
Maar fysisch toch graag machtig?
Zeker.
*
Op bepaalde momenten laat u in Johannes een narcistisch almachtsgevoel wakker
worden, een praaldroom en grootheidswaan die hem duizelen doet, waarbij hij zich
gestandbeeld ziet en geëerd door miljoenen landgenoten. Hoort ook dat thuis in een
profetisch-heroïserende levensdroom die u graag uitbeeldt?

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

98
Ja, ongetwijfeld.
*
Toch hebt u zich niet ertoe laten verleiden Johannes tot een ideale figuur te verheffen,
want u geeft hem zwakheden: een naïeve fierheid in zijn omgang met de blanke,
hunkering naar consideratie, een verlegenheidsgevoel en een onmachtsgevoel
tegenover de blanke. Dit alles wellicht om simplistische idealisering te vermijden?
Gedeeltelijk. In mijn leiders zit altijd een worm van twijfel die ze menselijk maakt.
De zwakheden van Johannes beschouwde ik echter vooral als noodzakelijk omdat
zelfverzekerde onaanraakbaarheid tegenover blanken bij een zwarte zeker toen niet
denkbaar was.
*
U legt in Johannes een grote nood aan liefde, aan eenheid van alle mensen in liefde.
Die liefdebehoefte wordt smartelijk wanneer hij de breuk met Célestin tragisch
doorleeft en ook constateert dat de blanken geen liefde maar haat wekken. ‘Waar
blijft de Liefde?’ zucht hij. Het verbaast me wat, een figuur met zulke nostalgie naar
een wereld van ‘liefde’ bij u aan te treffen.
De gewone deuntjes van ‘een godsdienst van liefde’ hebben mij van jongs af
verwonderd. Ik werd nooit ontroerd door de liefde van Christus die voor mij gestorven
was en de liefde die ik God moest toedragen kwam mij voor als een plicht. Later
leerde ik de wreedheid kennen van de godsdienst van liefde tijdens de eeuwen van
groot geloof. Voor mij is de liefde, waarover ik heel mijn leven hoorde spreken,
precies datgene wat ons de eeuwen door heeft ontbroken en wat wij nu voetje voor
voetje naderbij komen zonder godsdienst van liefde, nl. het allerbelangrijkste.
*
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U zag die ‘liefde’ van Johannes dus als een soort humanitair eenheids- en
samenhorigheidsgevoel?
Precies.
*
Ten slotte laat u Johannes het verkeerde van zijn gewelddaad - het opsluiten en
bedreigen van alle blanken van het dorp - inzien. Dat is een gezonde catharsis. Hij
wil niet langer over de blanken ‘de baas spelen’ en maakt hen ‘vrij’. Dat is heel mooi,
maar u gaat veel verder: u laat hem als ‘boy’ ook nederig en berouwvol vergiffenis
vragen aan zijn blanke ‘meester’ Célestin en in deze onderdanigheid weer vrede
vinden. Johannes maakt de blanken vrij, goed, maar hij maakt zichzelf niet vrij.
Eigenlijk een kolonialistische afloop! U laat Johannes knielen, kronkelen op de grond
en tranen met tuiten schreien om toch maar weer als onderworpene aanvaard te
worden. De geschiedenis leert dat het later in Kongo met dat knielen en schreien
gedaan was.
Dat is waar. Die kritiek is gegrond. Ik heb er bij het schrijven geen ogenblik aan
gedacht. Ik was uitsluitend begaan met de menselijke verhouding, een vriendschap
onbewust van haar symbolische betekenis. Een verzoening kon naar mijn gevoel niet
anders tot stand komen. Vergeet niet dat het schone wonder nooit berust heeft op
een gelijkschakeling. Célestin was en bleef de meester, Johannes de dienaar. De
harmonie kon slechts hersteld worden als beiden hun vorige plaats opnieuw innamen.
Terwijl ik dit zeg vraag ik me af of ik die ontknoping zou hebben gewijzigd indien
ik mijzelf uw opmerking had gemaakt. Ik geloof het niet. Ik vraag me zelfs af hoe
ik mij de harmonische samenwerking na de dekolonisatie precies voorstelde. Zeker
niet als een verwerping van de blanke superioriteit. De feiten bewijzen nog elke dag
hoe duur deze ‘bevrijding’ de zwarten te staan komt.
*
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Ja, maar toch was die bevrijding onvermijdelijk en natuurlijk. U laat Johannes
breedvoerig en bij herhaling zijn ideeën ontwikkelen. Bent u het eens met zijn kritiek
op de kolonisatie wanneer hij zegt dat deze aan de zwarten de eerbied voor hun eigen
oude cultuur, hun vrijheid, hun zelfstandigheid in eigen gemeenschappen ontroofde
en hen degradeerde tot knechten in blanke gezinnen of tot proletariërs in dienst van
de produktie?
Ja, volledig, roerend eens.
*
U laat hem aan het slot ook de loyale samenwerking van blank en zwart bepleiten:
‘Blank en zwart zullen elkander altijd nodig hebben. Alle mensen over heel de wereld
zullen elkander altijd meer nodig hebben. Wat zij moeten bestrijden is al wat hen
belet dat te begrijpen, al wat hen belet elkander lief te hebben’. Beantwoordt dat aan
uw eigen visie?
Helemaal en letterlijk. Ik weet dat het duizendmaal werd gezegd, maar er is nu
eenmaal niets méér en niets anders te zeggen.
*
Célestin is de blanke vriend van Johannes maar u maakt hem ook zijn tegenpool in
karakter en opvatting. Hij is een tamelijk apathisch, geblaseerd type, voor wie u geen
warme sympathie blijkt te willen afdwingen. Bewust van zijn meerderwaardigheid
als blanke, volgt hij zonder belangstelling het verloop van de opstand en wanneer
hij in de kerk gevangen zit ‘verveelt’ hij zich! Zijn enige sympathieke trek is dat hij
de zwarten humaan wil behandeld zien en afkerig staat tegenover de
kastijdingsmethode van zijn vader, ze zelfs publiek veroordeelt. Heeft de zwarte
echter zijn ‘recht op menselijkheid’, dan bestaat er verder geen koloniaal probleem,
want ‘de zwarte volgt de blanke zo vlot als het kind zijn moeder, mits men hem maar
humaan behandelt’. Tot slot promoveert hij ook Johannes onder zijn bewind. Dit
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geloof in de eeuwig vreedzame medewerking van de zwarte onder een blank bewind
is voor mij een te simplistische opvatting. De latere feiten hebben bewezen dat het
naïef was van zulke blijvende onderworpenheid te dromen. Was u zich in die jaren
daarvan niet bewust?
De Célestin-Johannes-verhouding vergt van de blanke het afzweren van heel wat
hoogmoed. Ik kon die onwaarschijnlijkheid het best waar maken door Célestin in
Kongo te laten geboren worden, rudimentair ontwikkelen en volgens het normaal
conflict der generaties, zich ergeren aan de wreedheden van zijn vader. Ik erken dat
het naïef was in een vreedzame zwarte medewerking met een blank bewind te geloven.
Ik geloofde er dan ook niet in, mijn boek bewijst dat ik geloofde in een zwarte opstand.
*
Maar toch hoopte en hoopt u nog; boven de feiten uit, op een broederlijk samenleven.
Ik voel dat zo uw droom was; is en zal blijven.
De vreedzame samenwerking, niet met een blank bewind, maar met een blanke
meerdere die zijn meerderheid niet laat voelen, beveel ik warm aan. Ik zag die niet
onmiddellijk na de opstand tot stand komen, maar ik zie wel dat het de enige oplossing
is en dat het uiteindelijk moet verwezenlijkt worden.
*
De kern van uw roman is een moord door de zwarte catechist Theotimus gepleegd
op de blanke pater Leopold. Het is natuurlijk een typisch koloniaal conflict maar u
maakt er een menselijk drama van door het persoonlijk-psychologisch te motiveren.
U stelt vrijheidsdrang en woede om ontrechting tegenover de heerszucht van de oude
pater en dit leidt tot een driftexplosie, zoals vaak gebeurt in uw werk. Een der felste
impulsen bij Theotimus
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is de angst: ‘Hij snoof als een dier dat bang wordt en wild’; door het ‘gif’ van de
angst springt zijn agressiviteit los tot wilde moord. Hoe ziet u de motivering?
In dit geval is Theotimus vooral bang voor het dreigement van de pater, maar hij is
niet minder gekrenkt en verontwaardigd. Van voorbeeld der parochie vervalt hij tot
haar publiek zondaar. De pater, die zijn motieven zo goed aanvoelt als hijzelf, betoont
er geen greintje begrip en barmhartigheid voor.
*
Ik vind beide motiveringen juist en belangrijk, ook voor de structuur van uw
schrijverspersoonlijkheid. Laten we even de misdadigheid van Theotimus bekijken.
U bent erin geslaagd hem als nevenfiguur in de roman een rake en aangrijpende
psychische gestalte te geven wanneer hij na zijn daad ten prooi is aan radeloosheid.
U belast hem met een zwaar schuldgevoel en in het uitbeelden van dat gevoel bent
u een meester. Zijn gemartelde ziel wordt knap geanalyseerd: weg en weer geslingerd
tussen biddend berouw en vloeken, zelfbedrog en zelfmoordgedachten, panische
angst en razernij, met allerlei waanbeelden tot voorbij de rand van de krankzinnigheid.
Meer dan eens in uw werk laat u, zoals Goethe in zijn Iphigenie, de schuld en de
demonie van de man gezuiverd worden door de vrouw, steeds een moederlijke vrouw.
Hier is het zuster Imelda: ‘Zij legde behoedzaam haar hand op zijn knie en toen
begon Theotimus zachtjes te wenen. En uit hem vloeide weg de krankzinnigheid, de
angst, de twijfel en de slechtheid.’ Deze idealisering van de vrouw, vooral de
moederlijke vrouw - want Theotimus wordt door zijn echtgenote verraden en gehoond
- tegenover de demonie van de man, hoort mijns inziens thuis in uw werk.
Laat dit geen vraag zijn waar ik moet op antwoorden, maar een vaststelling waarvoor
ik u dank.
*
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Aan het portretteren van zuster Imelda hebt u met veel liefde gewerkt. De vergelijking
met zuster Virgilia gaat niet op, maar er is wel analogie en in elk geval is dit weer
een exempel van een mooie, krachtige, geïdealiseerde vrouw zoals u ze graag evoceert.
Hoe heeft die prachtige vrouw uw verbeelding veroverd?
Zuster Imelda heb ik beschreven volgens verhalen van mijn broer over een Duitse
moeder-overste der zusters in zijn missiepost. Daarbij kwam een eigenaa dig-toeval.
Ons beste dienstmeisje, een prachtige, voorbeeldige Duitse, is, na ons jarenlang te
hebben gediend, missiezuster geworden in Duitsland en vertrokken naar een missie
in de buurt van Coquilhat. Ik heb die Hilda vereenzelvigd met de Duitse
moeder-overste van mijn broer. Zo schreef ik over Imelda vanzelf, met liefde.
*
Moeder Imelda heeft alle mogelijke deugden, ze is oneindig vindingrijk, intuïtief,
intelligent, moedig, onvermoeibaar, slim, een ‘sterke vrouw’ die u als oneindig
beminnenswaard voorstelt. U verheerlijkt ze als moeder en haar moederen behelst:
alles regelen, alles begrijpen, iedereen gelukkig maken, ieders leed torsen, mateloos
beminnen en alles vergeven. Haar barmhartigheid voor de moordenaar is oneindige
moederliefde: ‘Zij sloeg haar armen om Theotimus, gelijk alle moeders hun kinderen
beschermen tegen anderen en zichzelf’. Misschien ligt er onbewust iets van uw liefde
voor uw eigen moeder in deze uitbeelding, waaraan u, heel het boek door, met zoveel
tederheid hebt gewerkt?
Dat is mijn voorstelling van de ideale moederende vrouw. Het moederinstinct ontdek
ik in elke vrouw met vertedering. In enkele vrouwen heb ik het werkelijk belichaamd
gezien. Mijn eigen moeder was volgens familieleden mateloos trots op haar kinderen,
maar bemoederde ze helemaal niet. Als ouderloze wees sinds haar vierde jaar zal
zijzelf wel niet bemoederd zijn geworden.
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*
Dat gemis aan bemoedering laat zich wellicht in uw onbewuste verbeeldingen gelden.
Goed mogelijk.
*
De moord van Theotimus op de machtige, heerszuchtige pateroverste (een machtige
vaderfiguur) en de oneindige vergiffenis, bescherming en liefde die hij krijgt van
moeder Imelda (een moederfiguur), kan men volgens de psychoanalyse als een
betekenisvolle verbeeldingssymboliek beschouwen.
Zeker, doch met het voorbehoud dat het geen vinding van mij is, maar een toenmaals
actueel krantebericht.
*
Dat heeft geen belang, alleen telt wat uw gemoed en verbeelding er van maken. Ik
wou u nog enkele vragen stellen over een paar nevenfiguren. De koloniale agent
Beddegenoot heeft sympathieke ideeën als anti-racist, universalist, negrofiel, maar
zijn visie op de noodzakelijkheid van de kolonisatie lijkt me toch zeer materialistisch,
want ze is voor hem niet humanitair doch slechts economisch ‘winst maken’, wat
dan meteen de ‘Europese beschaving (meebrengt) en dat is voor u een onschatbaar
geluk’. De bisschop daarentegen verheerlijkt het blanke ras dat de ‘beschaving’, dat
betekent: de ideeën, de wetenschap, de techniek, aan het mensdom bracht, ‘het
Prometheus-ras van de mensheid’ dat ook Kongo ging optillen. Hoe staat u tegenover
beide standpunten?
Ik ben het er met Beddegenoot over eens dat de kolonisatie onvermijdelijk was
wegens onze vervoermiddelen, onze behoefte aan grondstoffen en handelswaren, de
achterlijkheid waarin wij

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

105
de zwarten vonden. Uit die achterlijkheid opgetrokken worden tot ons materieel
levenspeil, tegen de prijs van vruchten die ze anders niet zouden gewonnen hebben
en delfstoffen die er zonder ons nog in de grond zouden zitten, beschouw ik als een
onschatbaar geluk voor de zwarten. Met de bisschop ben ik het erover eens dat met
die materiële vooruitgang de cultuur van het blanke ras in Kongo doordringt en, wat
een kwezelachtig antiracisme ook moge kwelen, dat is een Prometheus-ras.
*
U hebt dus uw ideeën zorgvuldig over twee personages verdeeld?
Juist.
*
Ik moet constateren dat u in uw nachristelijke schrijversperiode in geen enkele roman,
behalve in Zuster Virgilia, met zoveel serene objectiviteit en sympathie bepaalde
evangelische waarden, vooral de liefde, hebt uitgebeeld. Weliswaar waardeert
Johannes aanvankelijk de missionarissen niet omdat ze de negerbevolking haar eigen
ethos, filosofie en cultuur ontnamen, en het is mogelijk dat u in dit standpunt deelt,
althans in zoverre ze de godsdienst verkondigen. Maar dit heeft u niet belet, ook
ondanks uw verklaring van daarnet over de ontstentenis van de ‘liefde’, meer dan
overtuigend de naastenliefde, het ‘ware christendom’ zoals u het noemt, te belichamen,
vooral in zuster Imelda en de bisschop. Misschien schuilt er in uw onbewuste nog
een affectieve gehechtheid aan uw jeugddroom, want zulke gehechtheden uit de
jeugdtijd zijn, ook ondanks later gewijzigd denken en willen, onuitroeibaar. En het
is ook mogelijk dat u zich sterk in het bestaan van uw broer-missionaris hebt ingeleefd.
Ik ken te goed de geest die mijn jeugd heeft bezield en die mijn broer zijn leven heeft
doen geven (‘Als ik hier nog twintig jaar te leven heb en in Kongo nog twee, keer
ik morgen terug naar
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mijn post,’ zegde hij) om zekere propaganda na te praten.
*
Na ons gesprek heb ik de indruk dat niet enkel bij de discussies in het kerkgebouw
maar ook in de hele roman de geest van uw broer aanwezig is en dat u het boek als
het ware in zijn geestelijke presentie hebt geschreven.
Ja, wat ik in Oproer heb geschreven was wat ik kon terechtbrengen van het boek van
mijn broer, dat, wel te verstaan, iets geheel anders zou zijn geworden. Ik heb getracht
iets te doen voor het doel dat hij voor ogen had met zijn boek.
*
De verdere evolutie van de Belgisch-Kongolese betrekkingen is sneller, bloediger,
tragischer verlopen dan uw romanfiguren en uzelf bij het schrijven (1953) dachten.
Hoe ziet u vandaag op uw boek van voor zeventien jaar terug?
Ik wou dat alle Kongolese zwarten en blanke kolonialen het aandachtig lazen, want
voor de oplossing van Célestin en Johannes is het nog lang niet te laat. Ze dringt zich
meer en meer op.
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11 - Manneke Maan (1954)
Is er een groot verschil tussen Manneke Maan eerste versie en de tweede, wat de
vertelinhoud betreft?
Nauwkeurig kan ik het verschil niet meer aangeven. Het is altijd het verhaal geweest
van de maanman die zich vruchteloos inspant voor het welzijn der mensen.
*
En naar de geest?
De eerste versie was een schotschrift op de godsdiensten, de maatschappelijke
instellingen, het menselijk gedrag. De gal en edik kwamen mij na enkele jaren te
goedkoop, te geïnteresseerd voor. Ik heb getracht het verhaal het uitzicht te geven
van Gullivers Reizen, namelijk dat van een schotschrift waarvan de
niet-achterhaalbare, nog gedurig voelbare zin geen belang meer heeft omdat de blote
tekst boeiend genoeg is.
*
Waarom hebt u het verhaal opnieuw opgenomen? Hebt u het geheel herschreven?
Omdat ik er, zoals nu nog altijd, van overtuigd was dat de stof te goed was om te
worden weggegooid. Vervuld van ander werk, heb ik er niet de tijd voor over gehad
alles te herschrijven. Dat betreur ik nu.
*
Uw fantasie voelt zich blijkbaar gaarne thuis in het oeverloze van het heelal met zijn
oneindige ruimte en onmeetbare tijd. Geeft
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de ervaring van één-zijn met die kosmos u een gevoel van ultieme rust, van
geborgenheid?
Het woord van Augustinus over God: ‘Irrequietum cor nostrum, donec requiescat in
te’ gebruik ik sinds jaren voor mijn kosmisch eenheidsverlangen. Door die rust versta
ik én verstandelijk en imaginatief het heelal begrijpen én er door de dood volledig
in opgaan.
*
Als die kosmos waarin u gaarne verzinkt de onmeetbare ruimte en tijd is waaruit
alles wordt geboren en herboren, dan is hij als een moederschoot waarin het wezen
zich geborgen kan voelen.
De ene moederschoot lijkt me wat te groot om met de andere te kunnen worden
vergeleken, maar overigens is de gelijkenis treffend.
*
Deze drang naar opgang in en vereenzelviging met een Al, staat wel in tegenstelling
met een drang in u om uzelf te affirmeren, ja, te heersen?
Ja, het is bijvoorbeeld een oude droom van mij op een eiland, veel kinderen kwekend,
autarchisch te leven.
*
In bepaalde opzichten is Manneke Maan een ‘conte philosophique’, waarin u de
personages, via al hun successieve belevingen, levenswijsheid laat opdoen en waarin
uzelf via de verklaringen van God en anderen heel wat beschouwingen over de aard
van de mens en de zin van het leven geeft?
Toen ik het boek schreef wist ik niets af van Voltaires Jean de la
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Lune dat ook een ‘conte philosophique’ is. Toen ik het boek herschreef had ik
Voltaires verhaal in huis. Een vriend-leraar had het mij gebracht. Ik heb het tot hiertoe
nog niet gelezen, om begrijpelijke redenen, dunkt mij. Kent u een beter onderwerp
voor een ‘conte philosophique’ dan dat van mijn maanreus, die in de geschiedenis
van de aarde en de mensen woelt zoals u en ik met een twijgje in een mierennest?
*
U hebt af en toe behoefte aan zulke mensdom-omvattende onderwerpen.
Herinner u het onuitgewerkte plan van De Wandelende Jood, die geheel de
geschiedenis van het christendom doorwandelde. Manneke Maan vertrekt nog veel
vroeger, vanaf de hominisatie!
*
God is trots op de mens en ook nieuwsgierig naar zijn ontwikkeling. U laat hem
zeggen dat de mens ‘een zeer ingewikkelde schepping’ is, ‘niet eenvoudig, niet
gemakkelijk te begrijpen’. Dat zal wel uw mening zijn?
Dat zegt God natuurlijk zuiver voor mijn rekening. Ik heb redenen om trots te zijn
op mijn soortgenoten, de naakte apen. Hij, indien hij ons geschapen heeft, zou zich
veeleer moeten schamen. Toen ik over de diversiteit van de bewoonde werelden
schreef, vermoedde nog niemand dat er honderd triljoen zouden zijn. Ik hield dus
mijn verbeelding in toom. Maar of er slechts één, slechts honderd of honderd triljoen
zijn, onze wereld blijft uniek en ‘niet gemakkelijk te begrijpen’.
*
De visie van Manneke Maan op de mensen is kritisch. Zij hebben verstand maar
gebruiken het onvoldoende en laten zich mee-
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slepen door hun gevoel: ‘Ze zijn niet redelijk maar gevoelig’; vandaar hun pessimisme,
dat hen diep ongelukkig maakt; vandaar ook dat zij de prooi worden van extreme
gevoelswisselingen. Dat is wel uw visie op de mens?
Hoe wetenschappelijker men de dieren bestudeert, des te meer bewijzen van
‘intelligentie’ men vindt. Zo ook de mens. De bloedigste tragedies van zijn
geschiedenis zijn nog het produkt van verbluffende scherpzinnigheid, behendigheid
en moed. Maar als men de dieren en hem van hoog gadeslaat ziet men niets dan angst
en drift.
*
Wat in Manneke Maan en een groot deel van uw werk de menselijke existentie het
diepst kenmerkt is angst. Manneke Maan ziet de mens als een angstwezen. Dat houdt
natuurlijk verband met de fysische kwetsbaarheid van de mens tegenover de
natuurkrachten, maar zit hem blijkbaar ook diep in het bloed. Is voor u het menselijk
grondgevoel angst?
Ja. Zoals pijn waarschuwt voor ziekte en er daardoor tegen wapent, zo waarschuwt
de angst voor geestelijk, zedelijk, lichamelijk gevaar en doet dit voorkomen of
bestrijden. Ik denk dat wij aan angst onder allerlei vormen die wel eens een andere
naam verdienen ons voortbestaan te danken hebben.
*
Vanuit de angst wordt de mens - enkeling of groep - gedreven tot agressiviteit. Tussen
de twee polen, angst en agressie, ziet u het leven bewegen.
Ik denk niet dat men alle agressiviteit als een gevolg van angst kan verklaren. Er
bestaat onder andere ook agressiviteit die gewoon voortkomt uit zelfoverschatting,
overmachtsbewustzijn, minachting, verontwaardiging, heerszucht. Maar de polariteit
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angst-agressiviteit is zeker karakteristiek voor de mens en heeft naar mijn mening
ook een hoofdrol gespeeld in de samenleving die wij kennen.
*
Verscheidenheid van kleur, ras, taal, groep, stam, opvatting wekt argwaan,
achterdocht, verdeeldheid. Dit ziet u blijkbaar als een noodlot van de mens.
Ja, een noodlot waarvan hij zich bewust wordt en dat hij nu tracht te overwinnen.
*
In de mens als enkeling of groep leeft een sterke drang naar overheersing van zijn
gelijken. Hij wil niet enkel andere levensgroepen, de apen bijvoorbeeld, maar ook
zijn evenmensen domineren en tiranniseren. Hij zoekt macht, glorie, aanbidding, en
deinst niet terug voor wreedheid en doodslag. God prijst het zoeken van de mens
naar ‘verdraagzaamheid en begrip’, maar daar komt, mij dunkt, in uw boek weinig
van terecht!
Jawel, maar vergeet niet dat dit geldt als verklaring voor wat in de prehistorie heeft
plaatsgehad. Voor de instandhouding van ons bestel werken nog altijd dezelfde
krachten. Ze zijn echter gehumaniseerd. Wanneer de priester mij zijn ideaal van mens
en maatschappij tracht op te dringen, doet hij hetzelfde als de tovenaar die met
hokus-pokus de baas wil blijven in zijn huttendorp, maar hij is er vast van overtuigd
mijn geluk te dienen en mijn dienaar, niet mijn meester te zijn. Mijn visie op het
menselijk samenleven is dus niet nuanceloos somber.
*
Daartegenover stelt u een andere neiging van de mens, zijn verlangen naar slaafse
onderwerping aan een leider, blinde navol-
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ging van het door hem ontworpen ideaal, onkritische gezagscultus. Met veel ironie
beschrijft u die tendens in het apenras dat een slavensysteem opbouwt met een
hiërarchie van de lafste, de laffere en de laffe slaven, waarbij aan de lafste de macht
wordt toegewezen. U alludeert hier waarschijnlijk op bepaalde politieke en
godsdienstige systemen waarin de autocratie op blinde onderwerping is gebaseerd?
Zoals in Een Mens van goede Wil reageer ik daar vooral op rexisme, nazisme,
fascisme, marcheren met velen in een uniform. Toen zag ik in ‘bourrage de crâne’
en drillerij méér dan een tijdsverschijnsel, namelijk een hoofdelement in de civilisatie.
Het menselijk ras moet in het begin meer dan eens ten onder zijn gegaan door
pestilenties, natuurrampen, veten. Het is allesbehalve zeker dat het de begaafdsten
zijn die doorbraken. Eeuwenlang hebben zeker apen en toekomstige mensen
dooreengemengd geleefd. De domme, lichtgelovige onderworpenheid die mij ergert
heb ik bij het herschrijven goedhartig toegeschreven aan de apen, maar voor mij
blijft het een feit dat de overgrote meerderheid van de mensen de handen vol heeft
met zorgen om den brode, en als ze daarin slaagt, zich graag laat voorzeggen wat ze
moet denken en voelen.
*
Toch valt in uw boek de levende schepping niet helemaal ten prooi aan uw satirische
ironie. De mens komt ertoe zijn bestaan veiliger en beter te organiseren, hij overwint
alle diersoorten, ook die welke machtiger zijn dan hij; door zijn verstand komt hij
ertoe zich steeds uit de slag te trekken, met welke middelen ook. Dat ziet God met
welgevallen en u blijkbaar ook.
Mijn cultuuroptimisme, gekoppeld aan een scherpe kritiek van de realiteit, verklaar
ik door mijn overtuiging dat zuiver aardse tevredenheid met tafel en bed, wetenschap
en kunst de enig mogelijke en ware beschaving uitmaakt. Ik zie hoe ver we daar nog
van verwijderd zijn en hoe onvermijdelijk we ernaartoe gaan. Ik geef er mij zeer
goed rekenschap van hoe ‘laag’ en ‘vul-
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gair’ dat klinkt in de oren van edel-doende hoeders van de valse idealen die wij
moeten leren afleggen en die onze grootste obstakels zijn, maar ik volhard.
*
Het belangrijkste positieve aspect van het mens-zijn is volgens u zijn drang naar
vrijheid. De apen snakken naar vrijheid en ook voor de mens is dat de ‘machtige
kreet’. U laat God affirmeren: ‘Als je een greintje mensenkennis bezit, weet je dat
de mens niets dierbaarders is dan zijn vrijheid. Zo klein als hij is, heeft hij iets
goddelijks. Hij wil zelfstandig zijn, een koning, een god. Doe zoals ik, eerbiedig dat.
Beloon hem niet voor zijn goed, straf hem niet voor zijn kwaad, laat hem vrij. Als
hij goed doet beloont hij zichzelf, en hij straft zichzelf als hij kwaad doet. ... (De
wereld) kan helemaal op zichzelf bestaan, ik hoef nergens tussen te komen.’ Die
passus ligt u zeker nauw aan het hart.
Ja, zéér. Ik bedoelde daar toen vooral de openbare erkenning van politieke en
geestelijke vrijheid mee, maar de innerlijke zelfbevrijding was er altijd mede in
begrepen. Al zeer jong vermoedde ik een drogreden in de leer dat het staatsgezag
nodig is om de orde te handhaven en de religie om de zeden te beschermen. Ik vroeg
mij af of het gezag niet een gevolg is van de behoefte aan orde en de religie een
gevolg van de noodzaak van zedelijke reglementering. In het eerste geval moet men
tot elke prijs staat en godsdienst in stand houden, in het tweede geval mag men ze
zonder enige angst aan hun normale evolutie overlaten omdat ze kunnen, mogen en
moeten veranderen en onmogelijk kunnen vergaan.
*
De religieuze problematiek laat u geboren worden uit de angst van de mens. De
ontmoeting met de Maanreus die hen met angst vervult, doet in hun verbeelding een
Opperwezen ontstaan en die is een tiran: ‘Altijd maar door zeurden zij over het Grote
Wezen
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dat alles zag, hoorde en wist en op de loer lag om hen te straffen’. U hebt zelf altijd
dit Godsbeeld van de onverbiddelijke inquisiteur beleefd tot u het hebt afgewezen.
Inderdaad. Toch geeft het bekende ‘Timor fecit deos’ niet nauwkeurig mijn opvatting
weer. Chronologisch was vrees waarschijnlijk wel het eerste en sterkste motief, maar
het lijdt geen twijfel dat schoonheidsontroering, ontzag en behoefte aan spel en dans
hebben meegespeeld.
*
Een andere bron van religie in uw boek is het verlangen naar eeuwig geluk. Cesar
ontwerpt een paradijsdroom en dadelijk beginnen zijn medemensen te fantaseren:
‘Dat is toch wel straf, dacht Cesar, ik zuig iets uit mijn duim en dadelijk weten zij
er meer van dan ik.’ Zou uw eigen afwijzing van de mogelijkheid tot eeuwig leven,
eeuwig geluk volkomen objectief zijn of speelt daarin misschien onbewust uw
doodsverlangen mee?
Op de weg naar ontkerstening staan de drie welbekende wijsgerige argumenten voor
de onsterfelijkheid van de ziel. Naar één daarvan, ‘ex communi sensu hominum’
wordt hier verwezen. Allen verlangen we en beelden we ons in voort te bestaan,
zoals we verlangen rijk of ons inbeelden gelukkig te worden, maar daarom gaat de
droom nog niet in vervulling. Uw vraag heb ik nooit gesteld. Ik kan er slechts op
antwoorden dat, toen ik nog een hiernamaals verwachtte, het bevrijd worden van het
aardse leven mij reeds als een verlossing aanlokte en dat het volledig sterven mij op
het eerste gezicht geweldig schokte. Slechts zeer langzaam heb ik ingezien dat dit
de beste, meest troostende en ook rechtvaardigste en barmhartigste oplossing is. Nu
u het mij vraagt komt het mij vanzelfsprekend voor dat mijn doodsverlangen mij
daarbij heeft geholpen. Ik heb in elk geval nog niemand ontmoet die er zo blij mee
is als ik.
*
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Een motief dat u van jongs af nauw aan het hart ligt is het misbruik dat van de
godsdienst wordt gemaakt om machtsdrang, aftruggelarij, moord en oorlog te dekken.
U onderscheidt in de mensheid een mengeling van bedrog en zelfbedrog bij het
misbruiken van het gezag of de macht geschonken door het Grote Wezen. Blijkens
uw geschriften Vaarwel dan en andere heeft uw afkeer voor dergelijk misbruik van
het geloof een belangrijke rol gespeeld bij het verlaten van de roomse Kerk.
Ik zie in het religieus verschijnsel evenveel zelfbedrog als bedrog. Daarom noem ik
het in Salut en Merci ofwel de grootste cultuurtragedie ofwel het grootste
cultuurschandaal. Het ene verontwaardigt even diep als het andere. Misprezen,
geminacht, gehaat, vervolgd worden omdat men dit ontdekt heeft en meent in geweten
niet te mogen verzwijgen, is zeer pijnlijk.
*
U laat Albert de Maanreus zeggen: ‘Eeuwig leven vind ik een straf. Het is mooi
zolang je denkt dat het niet lang zal duren, maar sinds ik weet dat er geen einde aan
komt, verveel ik mij’. Is dat een boutade of méér?
Allesbehalve een boutade. Zeer diepe ernst. Wij zijn vertrouwd met de
eeuwigheidsgedachte zoals we het voor vijfhonderd jaar waren met de schijfvorm
van de aarde. Al wie er echter ooit eens ernstig over nadenkt dat hij over
honderdduizend miljard jaar nog altijd in vlees en been nacht en dag zal denken zoals
nu: ‘de hoeveelste hebben we?; nu ben ik al honderdduizend miljard jaar gelukkig,
alleen door die prachtige God de Vader te aanschouwen. Nu begin ik God zij dank
een nieuwe adoratie van honderdduizend miljard jaar en daarna begint mijn gedurige
aanbidding nog maar eerst’, die schaamt zich grondeloos zich zo iets te hebben laten
wijsmaken en wordt opstandig.
*
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Gaandeweg ontpopt Manneke Maan tijdens zijn verblijf op aarde zich als een figuur
naar uw hart: een profetische ziel en een apostel die alles veil heeft voor het
toekomstig algeheel geluk der mensheid. Wij hebben het reeds dikwijls in onze
gesprekken gehad over die grondtrek in uw wezen: ‘Apen en mensen trekken samen
broederlijk naar het paradijs, de volkeren der aarde verenigen zich’ en ‘Eenmaal zal
de waarheid zegevieren, eenmaal wordt de aarde een paradijs’, waar ‘geen lijden,
geen leiders, geen vrees, geen rijkdom, geen armoe, geen dwang, vrede, gelijkheid,
liefde zullen zijn’. Geregeld duiken in uw boeken zulke paradijsgelovers of -dromers
op, ook hier.
Dat is kernjuist.
*
Dan is het toch vreemd dat u anderzijds in dit boek ook scherp satirisch op alle
manieren het menselijk moreel en psychisch tekort aan de kaak stelt, als woonden
er in u twee mensen, een profeet en een tragisch pessimist die de mens somber en
zelfs gruwelijk ziet.
Ik zie alleen maar geen onverzoenbaarheid tussen beide krachten of mensen; indien
de profeet geen kritisch realist ware, zou hij een onnozelaar zijn en indien de kritische
realist geen apostel ware, zou hij slechts een vittertje zijn zoals er in alle cafés aan
de toog hangen, pardon schenkbank.
*
Ten slotte bereikt de profeet-weldoener Manneke Maan bitter weinig. Droom en
werkelijkheid komen weer eens scherp tegenover elkaar te staan. Vol belangeloze
liefde was Manneke Maan bezeten door de gedachte het lijden van de mens te
verlichten, maar hij brengt er niets van terecht, alleen wenen: ‘ik ween om mij niet,
maar wat heb ik medelijden met de mensen’. Hebt u aan de gelijkenis met Christus
gedacht?

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

117
Ja, het medelijden met de scharen, het wenen van Jezus is voor mij zijn mooiste trek,
maar Manneke Maan weent om de mens ook omdat ik dat doe met, moet ik helaas
bekennen, diepe voldoening en purificatie.
*
Ik vind daar geen helaas bij nodig, het is mooi. Ook de dood van Manneke Maan
doet hem een beetje voorkomen als een ‘alter Christus’. Hij wordt gemarteld, aan
een paal gebonden en ‘aan deze boom zul je sterven’ luidt het oordeel der mensen.
Is die gelijkenis bewust?
Bewust wel, maar ik heb ze niet nagestreefd.
*
De woorden waarmee deze profeet-weldoener sterft: ‘Vrijheid, vrede, gelijkheid,
liefde’ zijn een vermenging van idealen die respectievelijk door het evangelie (liefde,
vrede) en het socialisme (gelijkheid, vrijheid) werden verkondigd, hoewel door deze
twee niet exclusief. Waarschijnlijk vertolken die woorden uw persoonlijk ideaal?
Zij vertolken mijn persoonlijk ideaal, dat ook het ideaal van het socialisme, het
christendom en al de andere grote godsdiensten is, het ideaal van elke mens.
*
Helaas, eens te meer wordt de profeet gedood, de idealist uitgestoten en vermoord.
In de laatste bladzijden laat u God aan het woord, die op de maan het formidabele
beeld van Manneke Maan heeft opgericht ter blijvende herinnering aan diens aards
idealisme: ‘Het beeld staat eenzaam en dat is de idealist altijd’. En de engeltjes voegen
eraan toe: ‘Als de ideale mens iemand is die iets onmogelijks beproeft, er niet in
gelukt en vermoord wordt,
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hewel merci’. Is het idealisme naar uw mening in onze menselijke conditie in wezen
gedoemd tot vereenzaming en verwerping, dus tragisch?
Er bestaat een soort burgerlijk idealisme van de brave man, dat zijn bekroning vindt
in de algemene achting en genegenheid. Het heroïsch idealisme van Manneke Maan
is in wezen en verloopt tragisch, maar het is ook onuitroeibaar en volstrekt niet
nutteloos.
*
Het laatste woord dat u God laat zeggen is er een van mannelijk ja-zeggen tot het
ideaal, een idealisme ‘trotzdem’, een tot tragiek bereid heroïsme: ‘Zijn beeld (dat
van Manneke Maan) staat op de maan goed. Allen die op aarde iets schoons
ondernemen, geliefden dromend van een onaards geluk, kunstenaars vol heimwee
naar Mij, waarheidszoekers, vredestichters, allen die werken en strijden voor een
betere wereld zullen opkijken naar dat beeld en de dag waarop niemand dat nog doet,
waarop de laatste idealist wanhoopt, die dag laat ik de wereld ‘vergaan’. Is dat ook
het laatste wat u over de zin van het leven te zeggen hebt?
Het is niet het laatste wat ik over de zin van het leven te zeggen heb en ik weet ook
zelf niet wat ik het laatste over de zin van het leven zou moeten zeggen, maar het is
wel mijn diepe en dierbare overtuiging dat een verstandig en menselijk mens
‘trotzdem’ edelmoedig ijvert voor een betere wereld. Hoe wijs en intelligent ook in
schijn en praktijk, de mens die zo goed mogelijk voor zichzelf zorgt door van de
anderen zo weinig mogelijk last te lijden, is in mijn ogen niet meer dan een
commis-voyageur.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

119

12 - Salut en Merci (1955)
Van Salut en Merci kan men zeggen wat u van het verhaal Genezing door Aspirine
hebt gezegd: dat men het slechts eens of in elk geval zeer zelden schrijft. Is dat ook
uw mening?
De variaties waarin het leven zich voordoet en waaruit de romanschrijver zijn keuze
kan doen, zijn oneindig. De geestige Fransman die beweerde dat er maar vierendertig
zijn, had liefdeverhoudingsromans op het oog en vergiste zich ook daarin nog. Zo
kan men de toonkunst en de architectuur ook tot een paar dozijn typen herleiden, als
zijn hun variatiemogelijkheden eindeloos. Wel is het zonder enig voorbehoud juist
dat geschriften als Genezing door Aspirine en Salut en Merci, waarin men tracht zich
in eenmaal geheel te geven, onherhaalbaar zijn.
*
Het heeft me steeds ontsteld te constateren dat de meeste recensenten dit opstel als
een kwaadaardig pamflet hebben beschouwd, terwijl het voor mij veeleer een wrange,
vernietigende biecht is, waarin u onvertogen uw ontgoocheling over het leven en uw
diepe onvrede met uzelf uitspreekt. Zijn momenten, zoals u in dit essay hebt
uitgeschreven, in uw leven dikwijls voorgekomen?
Ik heb met weinig uitzonderingen het leven geleid van ‘un homme bien rangé’, zoals
Simone de Beauvoir dat van ‘une jeune fille bien rangée’, en toch zijn die momenten
zo talrijk, langdurig en zwaar geweest, dat het mij soms verbaast dat ik nog leef. Wie
Salut en Merci niet gelezen heeft als een klacht, heeft het met onwil gelezen.
*
Ik vind het een aangrijpend boek omdat u er uzelf zo naakt in prijsgeeft.
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Ikzelf en, zonder ijdelheid, vele lezers met mij, vinden het een van mijn beste boeken.
*
Het belangrijk kritisch-agressieve gedeelte van uw opstel wil de nietswaardigheid
en ijdelheid van de menselijke cultuur, het beschavingswerk en onderwijs, de
maatschappelijke en politieke vooruitgang in het licht stellen. Dit alles is voor u een
stelsel van levensvervalsing, ‘klatergoud en boerenbedrog’, gefabriceerd door
conformisten, arrivisten, hypocrieten, abnormalen, blaaskaken, zonder van de leidende
figuren te spreken, die ‘massamoordenaars, geestdrijvers, fumisten en profiteurs’
zijn. Nuchter objectief gezien, is dit sinister beeld van de menselijke civilisatie
onhoudbaar. Het verloochent trouwens geheel uw eigen werk en is in tegenspraak
met de overtuiging die u in onze gesprekken hebt geformuleerd: dat u steeds de ratio
en haar nuttige geestelijke arbeid voor de mensheid boven gevoel of traditie hebt
verkozen. Bent u zich ervan bewust dat u deze negatieve cultuuren beschavingskritiek
hebt geschreven onder de macht van een uiterst subjectieve gestemdheid, waaruit
dan moet blijken, dat u, zoals ik en iedereen, in innerlijke contradicties leeft?
Daar ben ik mij zeer goed van bewust, maar dat doet er mij geen enkele letter van
terugtrekken. Het is in mijn ogen een tegenstelling en geen echte contradictie, waarvan
de twee thesen elkaar opheffen. Ik houd zulke tegenspraak voor onvermijdelijk en
met elkaar verzoenbaar in een mens die de ratio en nuttige geestelijke arbeid boven
gevoel en traditie stelt. Men kan open oog hebben voor het onzinnige in het
cultuurverschijnsel en toch ‘arbeiden en niet vertwijfelen’. Daarom is het dat Ruskin,
de auteur van dit boek, de grote schrijvers helden noemt; en wat doet de schrijver
van Salut en Merci andere dan de onzin bestrijden.
*
Ik vind uw cultuur- en beschavingskritiek te veralgemenend
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negatief. U hebt te weinig oog voor het positieve.
Neen, u zou moeten opmerken dat ik niet alles verwerp. Ik zeg klaar en duidelijk,
nu eens wat mijzelf persoonlijk mishaagt, en ik eis voor mij dat recht op, en dan weer
wat op zichzelf verwerpelijk is. Tot nu toe heeft de ene wel zijn globaal ongenoegen
daarover geuit, de andere toegejuicht, maar een weerlegging op de tekst zelf heb ik
nergens mogen lezen.
*
Toch blijf ik bij mijn standpunt en ik zal het verduidelijken. In uw lapidair negativisme
geeft u de indruk de filosofie, de literatuur, de politiek, de sociale actie, enz. te
verwerpen; ten onrechte. Ik geloof en ben er zelfs van overtuigd dat u het in feite
hebt tegen filosofische mistfabricatie en trapeze-acrobatiek, literair fumisme,
wetenschappelijke gewichtigdoenerij, politiek compromissenspel zonder eerlijkheid
of moed, sociaal profiteurschap, enz., kortom de uitwassen en misbruiken, maar om het met een verouderd cliché te zeggen - in uw radicalisme gooit u het kind met
het badwater weg.
Ik verwerp helemaal niet het gehele cultuurleven in Vlaanderen of elders, maar zeer
concrete aspecten ervan, die ik beschrijf met getal en omstandigheden. Dat boek is
volstrekt niet negatief. Mijn werk in zijn geheel is optimistisch positief. Ik weet zeer
goed wat in de plaats moet komen van wat ik verwerp en heb daar herhaaldelijk voor
getuigd. Ik ga enthousiast mee met de progressieve mensheid. En de meest afbrekende
kritiek is nog positief. Wanneer ik bijvoorbeeld schrijf: ‘Weg met de dictatuur’, wek
ik op tot een zeer positieve strijd voor een zeer positieve democratie.
*
U bent dus in de grond geen cultuurpessimist?
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U herinnert zich misschien dat ik onmiddellijk na de oorlog, in een debatavond door
Maurice Roelants georganiseerd, met veel reclame, in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel, mijn cultuuroptimisme heb verdedigd tegen Anton van Duinkerken, die
tot aller verbazing, misschien onder de invloed van de oorlogswinter, waarin hij met
zijn acht kinderen tulpebollen had gegeten, een volslagen cultuurpessimist bleek te
zijn. Dat is wel typisch voor katholieken die sedert de hooggeprezen middeleeuwen
de cultuur bergaf zien gaan, maar het is toch ook mogelijk dat deze bedreven opponent
het cultuurpessimisme heeft gekozen, omdat ik slechts wilde opkomen voor het
optimisme. In elk geval, ik sprak mijn innige overtuiging uit. Het zogenoemd
cultuurnihilisme van Salut en Merci is gericht tegen een cultuurkarikatuur.
*
Hangt uw negatieve visie op het cultuur- en beschavingsleven misschien samen met
het subjectieve gevoel dat de actieve oriëntatie van uw leven in de richting van
cultuurscheppend werk, waartoe u in uw kindertijd werd gestimuleerd door
geldingsdroom en zelfs messianische, profetische bezieling, eigenlijk ijl of zinloos
was, of althans in zijn verwezenlijking ver beneden de maat van uw droom bleef?
Ik meen uw vraag goed te begrijpen en zal ze ook beamen. Salut en Merci is inderdaad
de klacht van een man die in zijn jeugd, door al te naïef vertrouwen in zijn opvoeding,
al te veel nutteloos leed heeft geleden.
*
Dit betekent voor mij niet dat u zich een mislukkeling zou voelen, wel integendeel
dat u uw eenzame rebellie hardnekkig voortzet.
Dat is zeer juist. Salut en Merci is in geen enkel opzicht de klacht
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van een mislukkeling. ‘De verloren zoon’ zegt woordelijk dat hij zijn rebellie zou
doorzetten indien hij er zeker van was dat ‘allen zouden spuwen op zijn graf’. Zelfs
dan zou hij in zijn eigen ogen geen mislukkeling zijn geweest, maar iemand ‘qui
bonum certamen cettavit’.
*
Voor een groot deel is uw cultuurkritiek een veroordeling van uw eigen levensbeleid.
‘Gelijk die Germaanse Don Quichotte heb ik leven, geluk ... verwaarloosd om
capriolen te maken in een zweefrek vastgehaakt aan wolken, mij groot gevoeld als
de angstgillen tot mij opstegen, mij ijdel gespiegeld in de tranen van mijn geliefden.
De cultuur heeft van mij een hansworst gemaakt. Ik was fier op mijn wonden en
zweren, op de pijn die ik toebracht.’ Dit is een ontroerende belijdenis, maar ook een
biecht die aan openbare zelfbestraffing doet denken.
Akkoord voor de openbare zelfbestraffing die zo is bedoeld. De katholiek die zijn
geloof wegvecht wanneer het, vergeet dat niet, innig met zijn maatschappelijke staat
is verbonden, verovert geen nieuwe godsdienst, geen nieuwe maatschappelijke staat,
maar een leegte, waarin hij het geluk van vrijheid, rationaliteit en eenheid met de
voorpost van de denkende mensheid nog ontdekken moet. Hij heeft rondom zich
niets dan tranen verwekt voor een zaak die de moeite niet waard was.
*
Dat u door uw zogenaamd quijotisme ‘leven, geluk, liefde, vriendschap, sociabiliteit’
hebt gemist, zal wel voor een deel juist zijn. Maar, ten eerste, wie een creatieve
roeping volgt, geeft onvermijdelijk vele kansen tot rijker intermenselijk leven prijs
en dat moest ook uw onontwijkbaar lot zijn; ten tweede, de oorzaak van een oriëntatie,
die u te weinig levensgeluk en liefdescommunie schonk, ligt slechts gedeeltelijk in
uw aanleg en veeleer in uw kindertijdbeleving en vormingsmilieu, in elk geval buiten
uw bewuste wil en macht.
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Akkoord ook voor het missen van vriendschap en welbehagen waartoe de
alleengangers zichzelf veroordelen, en akkoord voor de doem die ik in mijzelf draag
en nooit heb geloochend.
*
Mijn overtuiging is dat de oorzaak van al uw moeilijkheden en conflicten niet ligt
in uw milieu, de cultuur, etc., maar in uzelf. Sinds uw kindertijd keert u zich
beurtelings tegen uw milieu en tegen uzelf, attaqueert u uw omgeving of uzelf. Ook
in dit essay veegt u het beschavingsmilieu de mantel uit: schoolwezen, cultuur,
letterkunde, politiek, Vlaamse beweging, Kerk, enz. (Alleen uw ouders en het
Londerzeelse kindermilieu blijven onaangetast, want ze zijn voor u taboe.) En
tussendoor werpt u zich op uzelf om u af te schilderen als naïeveling, domoor, Don
Quijote, en u openbaar als schuldig te bestraffen. Zou uw leven niet rustiger zijn als
u met uzelf en uw evenmensen vrede kon nemen?
Nu valt u mij frontaal aan en dat bevalt mij, maar het is onrechtvaardig. Natuurlijk
zou mijn leven rustiger zijn geweest indien ik vrede had kunnen nemen met mezelf
en de medemens, maar dat zou het ook geweest zijn indien ik er geen vrede had
kunnen mee nemen en niet had geschreven, en het zou het nog veel meer zijn geweest,
ware ik een zak bloem. Daar gaat het echter niet om. De kwestie is of mijn klacht
gegrond is. Dat is ze en ik ben liever een weerbaar man dan een schaap.
*
Ik heb volstrekt de bedoeling niet u aan te vallen. Ik bewonder elke weerbaarheid in
het leven en ook sympathiseer ik in bepaalde opzichten met uw agressiviteit wanneer
ik het met haar objectieven eens ben. Ik wilde maar zeggen dat zichzelf aanvaarden
zoals men is en het leven zoals het is, toch waarde heeft.
Dat ontken ik helemaal niet, maar het onvermijdelijk einde van
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die aanvaarding is toch schaapachtigheid. U zult mij nooit horen bekennen dat ik
niet opstandig had mogen zijn.
*
Dat weet ik. Ik denk dat het van kindsbeen af uw lot was het te moeten worden.
Vandaar dat ook later uw sterk negatieve bindingen met uw opvoeding, kloostertijd,
seksuele moeilijkheden, geloofscrisis, jeugdige artistieke rivaliteiten, zeer gefixeerd
blijven, tot in het traumatische. Maar ik stel u tóch de vraag: wanneer u thans op uw
leven terugblikt, zou de vrede van het vergeten u dan niet liever zijn geweest?
Neen. In 1970 overzie ik dit alles sinds vele jaren met grote sereniteit, maar ik heb
niets vergeten en als er iets is dat ik juist niet betreur, dan is het Salut en Merci te
hebben geschreven. U moet dat boek zien als een woedende schreiende uitval tegen
de mensheid, van een man die op die mensheid verliefd is. Om u in de genadeloze
bitterheid van die man in te denken, moet u zich alleen maar voorstellen dat, sedert
welhaast tweeduizend jaar, het blanke ras een kosmogonie en een mythologie worden
opgedrongen, waarvan op dit ogenblik letterlijk ieder verantwoordelijk leider, en dit
sedert ten allerminste een eeuw, weet dat ze vals zijn. Stel u voor dat desondanks
honderdduizenden mensen, beschikkend over onbeperkte kapitalen en onbestreden
gezag, nacht en dag in de weer zijn om die valse voorstellingen te verspreiden. Stel
u voor wat om die valse voorstellingen door miljoenen gedaan werd en geleden,
alleen maar in de bedden van de echtparen en de celibatairs. Als dat nog niet volstaat,
lees aandachtig Salut en Merci regel voor regel. Op de duur zal de gedachte wijken
die velen blind maakt voor dat boek: ‘Onze christelijke beschaving is toch de
voortreffelijkste die de wereld ooit heeft gekend; zoals alle mensenwerk vertoont zij
fouten en gebreken, maar die geven toch niemand het recht ertegen tekeer te gaan
zoals Walschap’.
*
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U spreekt over ‘uitval tegen de mensheid’ en u alludeert verder op het christendom.
Gaat het tegen beide, of vooral tegen het christendom?
Tegen beide. Het is vooral een cultuurkritiek, maar die cultuur is uiteraard door het
christendom bepaald.
*
Vooral uw geloofscrisis heeft u diep geblesseerd. Zij heeft zich blijkbaar geënt op
een complex van wanhopige geborgenheidsnood gepaard met achterdocht, twijfel
en agressiviteit dat u reeds als kind eigen was. Daaruit is in uw mannenleeftijd een
jarenlange crisis van eenzame wanhoop, zelfverwijt, schuld, zelfwoede en explosieve
agressiviteit ontstaan: ‘Ik voelde mij van kindsaf bedrogen, zo cynisch als ik het
nooit mogelijk had geacht,’ schrijft u. Ik vind dat een der meest centrale regels in
heel uw werk, voor hen die u willen be-grijpen.
De passus die u citeert, wil ik vandaag nóg schrijven.
*
Ik vraag me echter af of u zich niet met een masochistische martelaarsaureool siert
als u schrijft: ‘Nu ga ik naar mijn graf, geradbraakt en geschonden, gestraft omdat
ik te edel ben geweest om ouders, opvoeders en leiders te wantrouwen’.
Ook die tekst, masochistisch of niet, wil ik vandaag nog schrijven.
*
Het meest aangrijpend in Salut en Merci vind ik niet de uitdagingen en losbarstingen
van agressiviteit tegen ouders, opvoeders en hedendaags cultuurmilieu, maar het
verdoken verdriet om wat sinds uw kindertijd is misgelopen: ‘Geboren om bemind
te worden, werd ik gedoemd tot mishagen’, en ‘Ik heb de wereld
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laten vallen omdat ik niet liefheb’. Is de diepste reden van al uw agressiviteit, die
reeds in de kindertijd van u een ‘wilde, systeemloze kop’ maakte, niet dat u van
kindsbeen af nooit gelukkig bent geweest, geremd, beladen met schuld en - naar uw
gevoel - onbekwaam tot leven?
Ben ik onbekwaam tot leven? Hebben de anderen meer moed aan de dag gelegd dan
ik, meer bekwaamheid in het wagen en overwinnen? Ben ik onbekwaam tot leven
omdat ik opstand verwekt heb tegen wat de Kerk van Vlaanderen had gemaakt?
Waren de geestelijke leiders bekwamer die hun rijk zien ineenstorten en hun
volgelingen weglopen? Tegen wie moet ik opzien? Tegen mossels, ja-knikkers en
komedianten die mij gelijk geven en omkijken of niemand het gehoord heeft? Ik
neem onbevangen mijn deel van de schuld op, maar ik laat de schuld van het wereldje
waarin ik ben opgegroeid niet op mij laden. Als ik onbekwaam ben tot leven, dan
waren en zijn de beste schrijvers van Europa het ook, want zij hebben veel ergers
geschreven: ‘Ecrire, c'est contester,’ schrijft Pierre de Boisdeffre in zijn Une histoire
vivante de la Littérature en ziehier de interessante context: ‘On me considère comme
un critique de droite et je me sens en effet accordé à une certaine réalité sociologique
française, où le poids de la droite augmente. Mais je n'ai rien de commun avec les
écrivains qui la représentent. Dans un pays à droite, la littérature est à gauche. Ecrire,
c'est contester. Je suis un critique de droite qui ne s'intéresse qu'aux écrivains de
gauche’.
*
U bent in een combattieve dag, en dat doet mij genoegen, want het bewijst dat u
eerlijk reageert. Maar u hebt me verkeerd begrepen. Ik heb er geen seconde aan
gedacht te beweren dat u van uw leven niets belangrijks hebt gemaakt. Ik geloof
integendeel dat u op de gebieden van wilskracht, moed, doorzettingsvermogen,
creatieve energie ontzettend veel hebt gerealiseerd en bovendien op diverse gebieden
met groot succes. Dus op dat stuk ben ik het met uw antwoord eens. Wanneer ik over
onbe-

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

128
kwaamheid tot leven sprak, bedoelde ik, diep in uzelf, uw verdriet om het leven,
waarover wij het reeds vroeger hadden. Ik heb namelijk het gevoel dat ook in dit
boek achter uw agressiviteit soms een radeloosheid schuilt, een walg voor mens en
leven, en nog dieper een eenzaam, weerloos en kreunend verdriet: ‘een zwart water
van verdriet in een afgrond van wanhoop’, zegt u. Begrijpt u wat ik juist bedoel?
Zeker. Sedert het existentialisme de levenswalg, waarvan reeds het boek Job gewaagt,
als een grondgevoel van de menselijke ziel heeft beschreven en Sartre dat geïllustreerd
heeft met zijn roman La Nausée, kan men dat niet meer als iets particuliers
beschouwen.
*
Let wel, dat ik u niet als een particulier geval aan het onderzoeken ben. Ik heb dat
reeds meer dan eens gezegd.
Dat verheugt mij oprecht. Schreef de vrolijkste van onze kameraden, Anton van
Duinkerken, niet de mooie versregel: ‘Het wezen der ziel is verdriet’ en de vroomste
van onze vrienden, August van Cauwelaert: ‘Van vreugde niet, van blijdschap niet,
de zielen rijpen van verdriet’.
*
Ik vergelijk het psychische dieptepunt, die ‘afgrond van wanhoop’ waaruit Salut en
Merci is opgeborreld, met die waaruit Genezing door Aspirine is ontstaan, een verhaal
waarin de wanhoop, de vertwijfeling aan zichzelf ten slotte uitmonden in de
zelfbevrijdende laatste regel: ‘Ik ben tóch een mens’. Zijn die momenten in uw leven
met de jaren milder geworden?
Of die momenten milder geworden zijn, weet ik niet. Hun gedachtelijke inhoud is
gebleven, maar ik ben veel sterker geworden en kom die momenten beter door.
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*
Gaat het schrijven over die momenten van vervreemding en wanhoop gepaard met
fysieke pijn?
De Huizinga van Herfsttij der Middeleeuwen schrijft ergens dat wij voortleven door
onze wil en dat men in de nanacht, wanneer de levensfuncties door de slaap hun
laagste punt hebben bereikt, onverhoeds kan sterven wanneer men niet bijtijds
reageert. Ik heb, in de bewuste momenten waarvan u spreekt, herhaaldelijk gevoeld
dat ik moest reageren om niet in weinige dagen te sterven. Dit schijnt eigen te zijn
aan mensen met zeer lage bloeddruk.
*
Mogelijk, maar de diepere grond ligt in uw ziel, denk ik. Een lichtpunt in uw essay
is het dromende heimwee dat geborgenheid zoekt in een cultuurloze kindertijd, een
primitief, onproblematisch, gezond leven te midden van de ‘menselijkheid der
eenvoudigen’. In Ons Geluk noemt u zo iets het bestaan van ‘een plebejische
schorsenereneter’ die geniet van ‘het ruw en sterkend volkorenbrood van de vrijheid’.
Dit motief komt in uw werk geregeld terug, van uw volkse verhalen af, over Trouwen
en Houtekiet tot Ons Geluk. Wij weten, met u, dat die nostalgie niet aan de
biografische werkelijkheid beantwoordt, want een legitieme zoon van de ‘weikens’
of van ‘Tist de Keyser en zatte Trien’ bent u nooit geweest. Voor de symbolische
kennis van uw geschriften is het dus belangrijk te weten waarom u dat wil zijn, ook
in Salut en Merci. Waarom schept u al schrijvend die illusoire voorstelling met de
permanentie en de heilskracht van een mythe? Een eerste poging tot antwoord zou
zijn dat de verheerlijking van zulke primitieve gelukstoestand u toelaat te ontsnappen
uit het gevoel van onzekerheid en inferioriteit waartoe de confrontatie met een hoger
gemeenschaps- of beschavingsniveau u noopt, een gevoel dat dan de keerzijde zou
zijn van uw agressiviteit, ambitie en profetische zelfzekerheid. Deze verklaring blijkt
te kloppen voor René Hox in Ons Geluk, want hij
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is eigenlijk tegen het samenleven, vooral in het burgerlijk milieu, niet opgewassen.
Een andere verklaring is dat u door deze imaginaire evasie voor uzelf poogt te
bewijzen dat uw psychische conflicten niet hun oorsprong vinden in uzelf maar in
uw ongelukkig gekozen milieu en dat u zich aldus een fictief geborgenheidsgevoel
schenkt. Ik ben benieuwd naar uw eigen visie.
Ik heb ze volledig weergegeven in ons gesprek over mijn eerste verhalen. Tijdens
mijn studiejaren zwoer ik uitsluitend bij boeken en ideeën. Ik hield, zoals nu nog
vele verintellectueelden, het volk voor een verzameling van primairen, die niet eens
het bestaan kenden van de problemen van de denkende mens. Wederom in contact
met het volk, ondervond ik dat ook de eenvoudige mens zich vrijwel heel het leven
door dezelfde metafysische en ook sociale vragen stelt, maar beter weet te leven met
zijn twijfels en onzekerheden en gezonder het ‘primum vivere’ observeert. Wat
Huxley zich afvraagt, namelijk wanneer de mensheid eindelijk zal inzien dat de
negentiende-eeuwse burger, die zij misprijst als een platvloerse materialist, gelijk
heeft, dat is zeer exact de reden waarom ik het steeds en in alles opneem voor het
volk en het gezond verstand. Ik opteer daardoor noch voor vergroving, noch voor
simplificatie, ik beweer niet dat een boer of een arbeider meer weten dan een geleerde,
het betekent doodeenvoudig dat een werkelijk verstandig mens doordringt tot de
eenvoudige kern en dat het ingewikkelde, duistere en solemnele het waarmerk is van
charlatans en ijdeltuiten. Ik tracht niet te bewijzen dat mijn conflicten niet uit mijzelf
voortkomen, ik weet zeer goed dat zij mij in het bloed zitten. Wel ben ik ervan
overtuigd dat mijn studiemilieu ze belangrijker heeft doen schijnen dan ze zijn en
dat ik zulks in bestendig contact met het volk eerder tot zijn ware proporties zou
hebben teruggebracht.
*
Ik vind dit een positief antwoord. Ik heb de indruk dat wij, nadat ik het vooral over
de agressieve aspecten van het boek heb gehad, een positieve kern benaderen.
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Dat doet mij veel genoegen.
*
Ik zou de kern van uw gedachte willen formuleren als volgt: u verlangt naar het leven
aan uw oorsprong terug, u hebt ook heimwee naar de volkse en boerse levensfilosofie
die te Londerzeel volgens familietraditie vigeerde. U bent soms diep ongelukkig,
soms razend omdat u leeft in de gedachte van René Hox en anderen: zonder mijn
ouders, opvoeders, culturele patronen en opgelegde taken zou ik, te Londerzeel
gebleven, gelukkiger en wijzer zijn geweest. U bent dus geen cultuurnihilist, zoals
men wel eens heeft geschreven, maar iemand die het gevoel heeft dat hij zestig jaar
geleden de verkeerde trein heeft genomen en daarom op alles, waarlangs de trein
hem voert, - steeds verderen verder - sakkert en vloekt. Is die visie juist?
Zeer juist.
*
Dit vind ik uiterst belangrijk. De diepste wortel van uw woede op het hele
cultuurbestel ligt dus in uw overtuiging dat u, van kindsbeen af bedrogen door ouders
en milieu, later ook op de scholen, steeds belet werd uw eigen weg te gaan, volkomen
zelfstandig en vrij, en er stelselmatig toe verplicht werd in de misleiding en de
aanvaarding van andermans ideeën te leven. Iedereen onthield u het licht, men stond
in uw licht.
Nogmaals zeer juist.
*
Maar was het u toch niet mogelijk, ondanks het volstrekt karakter van uw
ontgoocheling en bitterheid, uw kritiek nauwkeurig te beperken tot de fouten in het
cultuursysteem die u hebben ge-
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wond, in plaats van uw anathema tot het gehele cultuurpatroon te verabsoluteren?
Het verwijt van ongenuanceerd negativisme komt van intellectuelen, de
cultuurvertegenwoordigers. Dat is begrijpelijk, zij worden rechtstreeks onder vuur
genomen. Nochtans zijn velen onder hen het in hun diepste geweten ermee eens en
is die totale afwijzing van het wereldbestel een zeer algemeen-menselijke reactie,
die de prediking van Christus en alle godsdienststichters bezielt.
*
Of zij dit zo volstrekt hebben gedaan, een absoluut tabula rasa, valt te betwijfelen,
maar, in elk geval, u vindt dus ons westers wereldbestel intrinsiek vals en fout? Ik
vind er daarentegen, naast tekorten, reële waarden in.
De fout in uw redenering is dat u ons reëel cultuurpatroon, ondanks zijn
tekortkomingen, als noodzakelijk beschouwt en goed.
*
Ja, dat doe ik.
Indien een Papoea een Salut en Merci schreef, zouden vele westerse
cultuurvertegenwoordigers het toejuichen. Ook een islamitisch, hindoes, Chinees,
Japans, Turks, Sovjetrussisch Salut en Merci. Zij zouden daar niet tegen opwerpen
dat het boek een eeuwenoud bestel, dat noodzakelijk is, afwijst wegens zijn
onvermijdelijke fouten. Nog sterker, zij juichen Christus toe, die tegen het eeuwenoude
Hebreeuwse establishment veel heftiger fulmineerde dan Salut en Merci dit tegen
het onze doet. Welnu, ons wereldbestel vertoont niet alleen fouten, het is ook in
zichzelf, in wezen, fout. Minder fout dan het Papoese, nog wat minder dan het
islamitische, hindoese, etc., maar ook in essentie fout. Het berust
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op een onjuiste kosmogonie, een onjuiste mythologie, een onjuiste kennis van de
mens, een maatschappelijk ideaal dat betwistbaar is. Het is wel uit historische
onvermijdelijkheid gegroeid en dus begrijpelijk, maar daarom niet minder
voorbijgaand en vatbaar voor verbetering. Ik fulmineer dus niet alleen tegen zijn
fouten, maar tegen zijn intrinsieke verkeerdheid, zonder echter tegen hét onderwijs,
dé wereldbeschouwing, dé maatschappelijke orde te zijn. Dat, daar dat alleen, zou
onzinnig zijn.
*
Ik moet u zeggen dat deze volstrektheid van uw anathema op onze westerse
beschaving mij een waanbeeld lijkt, al voeg ik er dadelijk aan toe dat ik uw
oprechtheid bewonder en uw streven naar uitzuivering op bepaalde punten volkomen
deel. Een andere vraag: waarom schrijft u dat op zo'n explosieve toon?
Wat u schokt is de hartstocht van mijn verzet, maar gevoelsexplosie is juist de enige
en typische vorm, waarin de onvrede met de wereld zich van Nietzsche tot Céline
uit. In hun kalme, tevreden uren leggen ook zij zich bij de feiten neer. In hun
opstandigheid spreken zij de waarheid die altijd in hen leeft.
*
Daarin hebt u gelijk, uw toon herinnert mij aan deze cultuuromwentelaars. Ik beweer
niet dat ze, evenmin als uw geschrift, zonder nut zijn.
Ze zijn nodig.
*
Uw totale onvrede met de wereld en haar cultuurbestel houdt verband met de gedachte
dat men u van kindsbeen af gerust had moeten laten en dat het u dan beter zou zijn
vergaan. Is dat geen illusie-beeld?
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Als ik daartegenover stel dat ik op eigen kracht, aan mezelf overgelaten, beter mijn
weg, of een betere weg zou hebben gevonden, dan doe ik niet aan kinderachtige
ophemeling van de mensen van Londerzeel, of van een uitzonderlijke Londerzelenaar
die niemand nodig had. Dan bewijs ik eenvoudig dat elk cultureel bestel, ondanks
de hulpmiddelen die het biedt om aan de cultuur deel te nemen, ook het natuurlijk
verstand misleidt en belemmert, zodat de opgang, die door de cultuur mogelijk wordt
gemaakt, door die cultuur tegelijkertijd verlengd wordt en bemoeilijkt. En wanneer
men dan, door en ondanks die cultuur, een vrij man is geworden, staat men vóór de
monumentale immutabiliteit van haar bestel en raast van machteloosheid en wanhoop.
Dàt is de klacht van Salut en Merci.
*
Vanuit zulke heftige en totalitaire gevoelens begrijp ik uw nostalgie naar de oorsprong,
de idee dat u het in betere omstandigheden heel anders en beter had kunnen doen.
Maar is dit alles in wezen niet illusoir, fictie?
Neen, volstrekt niet. Mijn verlangen is een illusie gebleven, maar het was niet
onmogelijk ze te realiseren. In Alter ego heb ik de verwezenlijking ervan beschreven
zoals ik ze mij had gewenst.
*
Wat mij in Salut en Merci het sympathiekst heeft getroffen, is de genadeloze kritiek,
die u vanuit een nuchter, volks-filosofisch standpunt uitbrengt tegen het ontzaglijk
quantum woordgeronk, windmakerij, pedante gewichtigdoenerij, pose, onechtheid
en onoprechtheid dat onder het plechtige woord ‘cultuur’ wel eens pleegt schuil te
gaan. Als men ‘academische, zittingen’ of ‘feestvergaderingen’ of ‘studiedagen’
bijwoont, zonder de ‘huldigingen’ en ‘lijkreden’ te vergeten, als men ‘verklaringen’
hoort aflezen, als men de verba et voces van zovele ‘vergaderingen’ samentelt, dan
stelt men vast hoeveel ‘onzin’ en ‘bla-bla’,
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zoals u vroeger in onze gesprekken zegde, hoeveel humbug in opzichtelijke
verpakking er wordt verkocht. Zoveel dat geen betekenis heeft voor het oog van de
simpele, rechtgeaarde mens uit het volk, voor het eenvoudige en klare boerenverstand.
Ik geloof dat u daarin volkomen gelijk hebt, al formuleert u deze volksfilosofie
vreselijk scherp.
Een zachtere formulering zou net beantwoord hebben aan de intensiteit waarmee ik
deze gedachten doorleefde en ik was mij ervan bewust dat ik gevoelens van iedereen
uitsprak, die als inavouabel en niet gangbaar verdrongen worden, zodat ze alleen
door een schok gestalte konden krijgen. U zult in meer dan één van mijn opstellen
merken dat ik de schijn van bezadigdheid opzettelijk vermijd, hoewel ik goed mijn
woorden wik en weeg. Ik denk namelijk dat de overtuigingskracht van een tekst voor
een groot deel ligt in de wijze waarop een schrijver laat aanvoelen hoezeer zijn woord
zijn vlees en bloed is, met hoeveel hartstocht hij erachter staat. Dat schrikt de wijzen
af, op wier instemming ik juist het minst gesteld ben, maar ook zij voelen dat het mij
ernst is en al wie gevoelig is voor het menselijke van een stem heeft er des te meer
aan. Om hen is het mij te doen, bij hen bereik ik mijn doel.
*
Als norm van uw kritiek gebruikt u het eenvoudige, klare gezond verstand?
Ik blijf ervan overtuigd dat al wat voor het veelgesmade gezond verstand
ontoegankelijk blijft, cultureel te wantrouwen is. De positieve wetenschappen vallen
natuurlijk niet onder die regel. Nieuwe gedachten en kunstvormen dringen slechts
langzaam tot de meerderheid door. Maar in de geschiedenis van de kunsten, van
classicisme tot romantisme en modernisme met al hun schakeringen, is het zeer
opvallend dat de excessen begaan tegen het gezond verstand, het verval van de
richtingen hebben bewerkt. Grote kunst is eenvoudig, alleen het eenvoudige houdt
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stand. Etiemble schreef over Julien Gracq: ‘Quand on n'a rien à dire, comment le
dire simplement.’
*
U bedoelt wel door het uitsluitend gebruik van het ‘gezond verstand’, aan de visie
van de volksmens zélf zijn eigen en meest authentieke, door en door oprechte
uitdrukking te geven, zoals u in Volk en De Dood in het Dorp hebt gedaan: het volk
zélf laten spreken.
Dat is de kern zelf van mijn bedoeling in dit boek.
*
Ik denk dat dit uiterst belangrijk is voor wie uw boek eerlijk wil begrijpen. Filosofen,
theologen, sociologen en soortgelijke theoretici menen gewoonlijk boven het volk
te moeten staan en schrijven er ook overheen. En u, sinds uw Icarus-val staande in
en met het volk, kruist met hen de degen?
Zo is het.
*
Het gaat hier dus om een identificatie met de volksmens. Geeft zulke identificatie,
analoog met het stam- en familiebewustzijn, u een gevoel van geborgenheid en
sterkte?
Ja, en die verbondenheid voel ik ook wanneer ik alleen sta.
*
U bent dus in Salut en Merci geen partijmens?
Neen, de sterkte waarvan ik sprak, is helemaal niet die van de partijmens die weet
dat men voor hem zal stemmen.
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*
Ja, u hebt willen ont-stemmen.
Precies.
*
Wellicht wordt een opstel als Salut en Merci ook beter begrepen door lezers die dicht
bij het volk staan dan door de kaste der ‘intellectuelen’ en ‘notabelen’, misschien
om zijn scherpe, onbehouwen stijl, misschien ook omdat u die mensen zo scherp
roskamt?
Ik heb nooit verwacht dat diegenen die ik een schram toebreng Salut en Merci zouden
prijzen. En wat kunnen zij, bij gebrek aan argumenten en uit angst voor discussie,
al anders voorwenden dan dat ik voor hen geen volwaardig tegenstander ben?
*
U voelt zich gemakkelijk gediminueerd. Ik denk dat heel wat gestudeerden, en vooral
dan katholieken, u diep gegriefd hebben met een soort van zalvende superieure
compassie of beterwetende pose. Op zijn zachtst spreken zij dan allicht van
simplicisme in uw stijl of inhoud.
‘Je hais les saltimbanques’ die in de tabbaard van de intellectuelen gehuld gaan en
gelijk de middeleeuwse medicijnmeesters bij het ziekbed Latijn spreken over alles,
behalve over de zieke en zijn ziekte. Ik moet nederig bekennen dat ik het haast niet
kan laten ze met harde, klare volkstaal te tarten. Als ik misprijzend tussen
aanhalingstekens een ‘denker’ word genoemd, word ik eventjes boos om de
belediging, maar onmiddellijk daarna trots en blij omdat men gevoeld heeft dat ik
alle blaasjesmakers vierkant uitlach. Laatst vroeg ik aan een van hen of de eerwaarde
en andere heren die nu openlijk zeggen en schrijven wat ik twintig
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en dertig jaar geleden schreef, nu ook ‘denkers’ zijn.
*
Als ik uw polemische opstellen lees, vooral die over wereldbeschouwende kwesties,
denk ik onwillekeurig aan Multatuli terug, zowel wat de geestesgesteldheid, de
psyche, de toon, als wat de stijl betreft. Kunt u dat ook zo aanvoelen?
Van jongs af vond ik het proza van Multatuli het beste dat ooit in het Nederlands
werd geschreven. Ik voel mij vereerd door uw rapprochement.
*
Uw houding in wat wij nù bespreken doet me denken aan het heftige misprijzen van
Multatuli voor de plechtige en byzantijnse taal van hoogleraars, doctors in de
theologie, wijsbegeerte, etc. Ik zal even uit zijn Ideeën nr. 125 citeren: ‘Zeg óf, ik
weet niet, of áls ge 't weet, toon dat door duidelijkheid, en vooral, bouw geen torens
op de punt van 'n naald, zooals de schermers met cogito ergo sum en zulke
kinderachtigheden. En nog eens, wees duidelijk, gij bonzen, rabbi's, dominees,
derwisjen en doctoren! Als ge dàt waart, zou 'k vrede hebben met de fondamenten
van uw torens. Maar dat zijt ge meestal niet.’ ‘“Wij achten geen wijsbegeerte
vruchtbaar, die zich niet in de dagelijksche spreektaal te uiten weet.” Dat zegt Dr.
Van Vloten in den Dageraad (December 1861). Doctor van Vloten? Ja, Doctor.
Maar ge ziet dat hij hier meer is dan Doctor.’ Dat is ook wel helemaal uw standpunt,
denk ik?
Dat is inderdaad een tekst naar mijn hart. Ik tracht in Salut en Merci na grondige
kennisneming van filosofie, theologie en ook wetenschap, die ik met bescheiden
middelen zeer geïnteresseerd volg, in eenvoudige spreektaal te zeggen wat de mens
daar voor essentieels aan heeft. De misprijzende toon is gericht tegen wat ik onze
culturele hoofdzonden noem. Ten eerste, de theologie, die
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geen wetenschap is, daar zij een ‘gewijde’ tekst als een bewijs beschouwt en er maar
op los doctrineert over dingen die niemand kennen kan, drievuldigheid, erfzonde,
gratie, transsubstantiatie, de maagdelijkheid van Maria. Ten tweede, het blijven
verkondigen en als onwankelbaar affirmeren van de ‘eeuwige waarheid’, zonder
rekening te houden met de evidente refutaties die de grootste denkers daar sedert
eeuwen tegen ingebracht hebben. Het halsstarrig met de ogen ten hemel declameren
alsof niemand iets gezegd heeft en het voor iedereen vaststaat. Ten derde, het vereren
en kunstmatig in stand houden van verouderde schoolwaarden. Ten vierde, het
geleerd, important verbalisme van schijngeleerden. Ik wil helemaal niet de stem laten
horen van de caféklant, die niet weet waarover hij spreekt, maar de stem die in elk
cultuurmens geregeld begint te fluisteren wanneer hij uitrust van het jongste congres;
ik klap uit de school.
*
Hoe gek het u ook toeschijnt, na het herlezen van uw essay, ook na uw uitlating
daarstraks over de godsdienstige cultuuromwentelaars, heb ik uw visie op het
religieuze plan getransponeerd en dacht ik aan heiligen en wijzen, bijvoorbeeld
Thomas a Kempis, die ook weinig sympathie kunnen opbrengen voor intellectuele
cultuur in religieuze aangelegenheden omdat ze die te pretentieus of schijngeleerd
vinden, en alle belang hechten aan de religieuze beleving zelf. Ik heb de indruk dat
uw afkeer gaat naar de theologische structuren van het geloof en niet zodanig naar
het geloven zelf.
Dat is kernjuist.
*
Ach, wat u ook over Kerk en paus, over theologie of filosofie in de Kerk mag denken,
het is voor mij zo oneindig minder belangrijk dan dat u begrip, eerbied en gevoel
hebt voor mensen die vanuit hun existentie eerlijk, zij het soms schamel en wankelend,
maar innig en vast geloven.
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Hoe kunt u daaraan twijfelen?
*
Ik niet, maar misschien zijn er anderen die dat doen.
Een der vele bewijzen is toch het respect waarmee Alberta van Calcken in Zuster
Virgilia wordt beschreven. Hoe zou ik zonder dat respect een overtuigd rationalist
kunnen zijn? Dat ‘het fijne Raadsel dat ons boeien blijft in het aardse leven’, zoals
de laatste regel van Houtekiet luidt, mij in bestendige aandacht houdt en een buurman
naast mij doet knielen en bidden, dat die buurman wil blijven geloven in God en
hiernamaals zoals François Mauriac, omdat hij het nodig heeft, waarom, in 's
hemelsnaam, zou ik dat niet respecteren? Het is het allereerste artikel van de codex
der geestelijke vrijheid, het ligt in mijn karakter, in de gemeenschaps- en broederliefde
van mijn generatie en ik heb toch zelf te goeder trouw geloofd.
*
Hebt u speciale herinneringen aan het schrijven van dit essay? Ik vermoed in elk
geval dat het voor u een ontlading moet zijn geweest, gevolgd door een bevrijdende
catharsis.
Ik heb het geschreven in een diepe depressie waarin ik mij niet wilde gewonnen
geven.
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13 - Intermezzo
Nu wij vandaag geen boek van u onder handen hebben, kunnen wij wat losser praten
over uw schrijverschap in het algemeen. U hebt zeer veel geschreven en daaruit zou
men kunnen concluderen dat de incubatietijd, tijdens welke u met een te schrijven
verhaal of roman rondloopt, steeds relatief kort is geweest?
Ja, dat zou men verkeerdelijk kunnen opmaken uit mijn bibliografie. Die indruk is
vals. Niet elk boek werd geconcipieerd na voltooiing van het vorige, en soms het ik
een project wachten terwijl ik met ander werk begon; soms moest ik ook kiezen
tussen verscheidene projecten.
*
Dat wachten was soms kort, soms lang?
Lang bijvoorbeeld voor Houtekiet, een boek dat ik van jongs af wilde schrijven en
dat met mij evolueerde tot ik dacht dat ik het kon en moest schrijven.
*
Ontdekt u voor en tijdens het schrijven in u bijzondere psychische of fysische
verschijnselen?
De psychische en fysische verschijnselen die elke intense inspanning kunnen
vergezellen en die in ogenblikken van inspiratie kunnen gaan tot vereenzelviging
met de sfeer van het beschrevene, vereenzelviging met een personage, verlies van
identiteitsbewustzijn, gedemesureerd geluk, trots of wanhoop om het werk.
*
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Komt dat verlies van identiteitsbewustzijn geregeld voor al schrijvend?
Ja, ik heb dat steeds gekend. Ik denk aan de avonden, lang geleden, waarin ik na een
dag van redactiewerk voor mezelf begon te schrijven, dikwijls tot laat in de nacht
en, als ik van het werk opstond, mij afvroeg: Wie ben ik, waar ben ik, wat gaat er in
de wereld om?
*
Uw personages zijn zeker voor u vlees en bloed en waarschijnlijk zou u er niet
verbaasd over zijn Houtekiet, Sibylle, Tilman of Denise, ik noem er zo maar enkelen,
op straat te ontmoeten. Ze zijn waarschijnlijk voor u even reëel als uw familie en
vrienden.
Een schoondochter van me heeft een vriendin die Adelaïde heet en telkens wanneer
ik deze dame zie, constateer ik dat ze niet gelijkt op de mijne. Toen ik als inspecteur
een bibliotheek bezocht hield ik tegenover een onderpastoor, die er bibliothecaris
was, vol dat wij elkaar jarenlang hadden gekend. Onze curricula vitae wezen uit dat
dit onmogelijk was en op weg naar de volgende bibliotheek herinnerde ik mij dat
het de onderpastoor uit Adelaïde was.
*
U hebt me vroeger gezegd dat u al schrijvend onzekerheid of zelfs panische angst
overvalt omdat u vreest dat het werk zal mislukken. Hebt u ooit al schrijvend projecten
gedeserteerd omwille van die onzekerheid of angst?
Door de spontaneïteit waarmee ik schrijf, maak ik mezelf dikwijls moeilijkheden
zonder te weten hoe ik ze zal oplossen, of ik waag iets dat mijn werk kan doen
mislukken. Ik denk niet dat dit mij, meer dan andere schrijvers, werk onvoltooid
deed laten.
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*
Bezorgt een schrijfperiode u slapeloosheid?
Niet meer of anders dan ander vermoeiend werk. Wel doet het mij al eens dromen.
*
Welke gevoelens verschijnen er wanneer de laatste punt is gezet?
Trots. Vóór het einde wanhoop alsof alles mislukt is, en bij de laatste punt trots.
*
Bestaat het boek voor u als het geschreven is, of als u het gedrukt in handen krijgt?
De voltooiing van een boek met de hand was steeds een gebeurtenis, ook voor mijn
vrouw. De gedrukte uitgave, die voor al mijn boeken tot nu toe zeer verzorgd was,
was een tweede evenement. Mij dunkt dat een werk voor mij eerst dan bestaat.
*
Is uw verbeelding terwijl u schrijft visueel of auditief; ziet u of hoort u de dingen die
zich in uw verbeelding afspelen?
Hier moet ik onderscheid maken tussen mijn volksverhalen en de andere romans.
De verhalen uit Volk, De Dood in het Dorp, De goede Smokkelaar, Soo Moereman
en De Kaartridder had ik niet kunnen schrijven als ik ze niet gehoord en gedeeltelijk
met de lippen meegesproken had. Sommige korte, typische, levensechte zinnen sprak
ik hardop uit en dat sterkte mij, zoals het aangeven van de toon de zanger geruststelt
en hem zekerheid geeft. Ik
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vond het telkens eigenaardig dat ik de stem alleen maar hoorde en nooit de spreker,
nooit de kamer of het lokaal zag. Ik zou gaarne een volledig verhaal hebben horen
en zien vertellen door de molenaar, Fiktoor van Assche en anderen, maar als ik soms
meende een stem te herkennen, veranderde ze, werd voller en klonk met echo's. Ik
heb dat nooit kunnen verklaren en het, bij gebrek aan beter, toegeschreven aan mijn
bedoeling geen individu maar het volk te laten spreken.
*
Maar in Adelaïde en romans van dat soort werd het anders?
Ja; dan beleef ik scherp visueel.
*
Had u al zeer vroeg belangstelling voor taal?
Ja, van jongs af vond ik het een wonder dat een boom boom wordt genoemd. Tijdens
de eerste-wereldoorlogvakanties, toen ik alleen maar gedichten schreef, ging ik
dikwijls alleen naar Mechelen (15 km), Brussel (20 km), Antwerpen (20 km) en
tijdens die lange wandelingen, heen en terug, at ik onderweg niet en sprak luidop
een woord uit, waarvan ik de klank, herkomst en wat weet ik, zo diep doorgrondde
dat ik aan drie, vier woorden genoeg had voor de hele dag. Of ik sprak na boom de
rijmwoorden droom, schroom, stroom, vroom, stoom, toom, loom, room,
onophoudelijk voor mij uit, om te achterhalen wat zij gemeen hadden dat ze met
dezelfde klanken deed benoemen. Ik beeld mij nu nog in dat ik daar enorm veel mee
heb geleerd.
*
U doet mij denken aan de jonge alleenloper en zwerver Rimbaud die ook als knaap
enorme afstanden aflegde en van zichzelf
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getuigt: ‘Petit Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes’ (Ma Bohême).
De gelijkenis is treffend.
*
Hebt u nog herinneringen van die aard?
Nog aangenamer waren de ontelbare recreatiewandelingen in het seminarie te
Hoogstraten, tijdens welke ik met een makker van Opwijk, wiens dialect van het
mijne verschilde, trachtte gesprekken te voeren zoals twee oude boeren uit onze
streek die elkaar ontmoetten. Telkens wanneer wij de juiste toon troffen, schaterden
wij het uit. Spelen met de taal, zoals de dichteres Vasalis het noemt, heb ik altijd
gedaan. Mijn oudste zuster, die ook dit warm taalgevoel kende, onthield voor mij
tijdens het trimester al het moois dat zijzelf had gehoord.
*
Langs die weg bent u wellicht later tot de stijlopvatting gekomen dat die volkstaal
de hoogste garantie van echtheid bezit?
Zonder enige twijfel. Langs het genot dat ik aan taal beleefde, heb ik in de latere
dagen van Volk de schoonheid en echtheid van het natuurlijk en persoonlijk
taalgebruik ontdekt.
*
U mist dat wellicht bij schrijvers jonger dan uw generatie?
Ja, die missen dat. Zij schrijven haast allen dezelfde verzorgde taal van de meester
in de school. Ik hoor er niet in hoe, wie en vanwaar ze zijn. Voor mij moet elk
schrijver, ook in het Noordnederlands of het ABN, een eigen, direct herkenbare taal
schrijven, zoniet mist hij als kunstenaar persoonlijkheid.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

146
*
En volgt u de taalkunde?
Toen ik als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor het eerst nader kennis
kon maken met de taalkunde tijdens de lezingen van de bekwame linguïsten die daar
zetelden, vond ik dat buitengewoon boeiend. Ik was er de eerste letterkundige die
niet ostentatief te kennen gaf dat hij niet luisterde. Wil uw vraag echter informeren
naar mijn belangstelling voor onze spellinghervormingen en taalzuiveringsacties,
dan is mijn antwoord erg negatief en, in plaats van emotioneel, zeer rustig overwogen
en in detail verantwoord.
*
Het lijkt misschien een gekke vraag, maar ieder kijkt toch af en toe op zijn leven
terug en daarom vraag ik u, of u, indien er opnieuw te beginnen viel, graag opnieuw
schrijver zou willen worden, of misschien een ander kunstenaar of geleerde?
Als kind wilde ik alles weten, alles lezen, alles beproeven, overal heen reizen en
nooit een minuut verliezen met slapen. Nu betreur ik hoe langer hoe meer, mij van
jongs af op de kunst te hebben geconcentreerd, in de waan dat zij het hoogste was,
en vooral niet de middelen te hebben gehad om technisch en chemisch te
experimenteren, iets waartoe ik mij als kind voelde aangetrokken. Ik wou nu, met
het inzicht in de mens dat ik mij inbeeld te hebben verworven, ook de medische
kennis bezitten om hem te helpen.
*
En te worden zoals een probleemloze man op de straat, lokt u dat?
Het liefst van al zou ik een probleemloze man zijn, maar dat ligt totaal buiten mijn
bereik.
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*
Dat geloof ik. Ik denk dat u met vrede mag besluiten dat het goed is dat u als schrijver
voor u en uw gemeenschap bent geworden wat u bent.
Op mijn leeftijd denkt men niet meer ernstig aan wat men vanaf de wieg had moeten
doen. Ik denk nu aan wat men uit mijn werk en leven, zoals ik beide bedoeld heb,
kan besluiten. En nu ik dan toch schrijver ben geworden, had ik liever dit zus en dat
zo geschreven, maar ben ik exact de schrijver geworden die ik wilde zijn.
*
Is de schrijver belangrijk in de maatschappij?
Ja, ja en ja, maar zoals de priester belangrijk is in de maatschappij en de eerwaarde
heer Peeters toch moeilijk zal kunnen bewijzen dat hij belangrijk is. Het boek is zeer
belangrijk, maar of de boeken van Herwig Leus In Vlaanderen en of de Vlaamse
boeken in Europa belangrijk zijn, kan ik niet verzekeren. Het Vlaamse volk zou
zonder Conscience, Gezelle, Streuvels, Timmermans en Claes niet zijn wat het is.
Ik heb zelf ondervonden dat de ene schrijver zijn volk begeleidt, de andere het
voorgaat en dat een schrijver belangrijk kan zijn voor velen die hem nooit hebben
gelezen.
*
Ik stel u af en toe pijnlijke vragen, zodat ik er mezelf gegeneerd bij voel. Ik heb u
nooit willen kwetsen, maar ja, ik vraag me af of ik het soms toch niet gedaan heb of
zal doen. In elk geval, ik bewonder diep uw eerlijke openhartigheid en moed.
U hebt me al eens geprezen omdat ik openhartig antwoordde. Ik heb mij dat van
eerstaf voorgenomen, omdat een ondervraging anders haar doel ten dele mist en
omdat het juist een bestaans-
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reden van de letterkunde is het raadsel mens te ondervragen. Als er steeds weer
letterkundig mag en moet worden geschreven, hoewel er sinds lang veel meer
ongelooflijk mooie boeken bestaan dan men in een mensenleeftijd lezen kan, is het
omdat het leven en de mens voortdurend veranderen, zodat er steeds iets nieuws
moet over geschreven worden en omdat de mens tot nu toe nog niet beschreven werd
zoals hij werkelijk is.
*
De schrijver heeft als blijvende taak de waarheid van al het zijnde en van de mens
te ont-dekken door het woord, en omdat u in ons taalgebied, al gravend naar die
waarheid, dieper hebt getast dan vele anderen, zitten we hier samen om die waarheid
in uw werk zo objectief mogelijk te identificeren. Het lijkt me de moeite waard.
Ik ga niet tot de bodem, maar ik tracht mijn deel bij te dragen door wat dieper te
graven dan vele anderen.
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14 - De Française (1957)
De hoofdkarakters en de intrige van deze roman zijn zeer romantisch, zodat zij
misschien sommige lezers wat onwaarschijnlijk aandoen. Anderzijds hebt u al uw
realistische stijlgaven op volle kracht ingezet: een snelle, dynamische handeling, een
zeer geserreerde dramatische compositie en een hyperscherpe milieuschildering.
Men zou van een paradoxale interpenetratie van realisme en romantiek kunnen
spreken. Waart u zich daarvan al schrijvend bewust?
Ten volle bewust. Er wordt vrij geregeld van torens naar beneden gesprongen, maar
in een roman wordt elke ongewone wijze van sterven, ook de meest alledaagse
ongewone, bijvoorbeeld een auto-ongeval, toegeschreven aan de willekeur van de
schrijver die het zichzelf gemakkelijk maakt. Het enige verweermiddel daartegen is
het waar maken van het onwaarschijnlijke door preciesheid van details. Dat trok mij
aan zoals een berg de bergbeklimmer uitdaagt.
*
Ik vind het boek - laat mij toe dit te zeggen aan iemand die gewoon is goed te schrijven
- zéér knap geschreven. Ik vind er ook de overrompelende stijldynamiek en de
dramatische beklemming van uw eerste boeken in terug.
Ik heb mij voor dit boek zo extra ingespannen dat ik het in zijn geheel opnieuw heb
geschreven. Het doet mij genoegen dat u dit opmerkt. Nog aangenamer verrast het
mij dat u er de techniek van mijn eerste romans in terugvindt. Naar mijn mening
vereiste het verhaal deze vorm en ik beweer gaarne hem nog te beheersen zoals dertig
jaar tevoren.
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Soms geeft u in het verhaal details van plaats, tijd, milieu, die men in de Franse
romantraditie sinds Balzac wel meer aantreft, technische kneepjes om het verhaal
onbetwistbaar écht te doen lijken.
Tegelijk wilde ik inderdaad proefondervindelijk de techniek testen waarmee Simenon
zijn romans zo tastbaar veristisch maakt.
*
U hebt Franse woorden en stukken dialoog ingelast als er franssprekende personages
aan het woord komen. Zulke scherp realistisch koloriet is wat ongewoon. Deed u het
om de roman veristischer te maken?
Als flamingant moet ik het door elkaar spreken van Nederlands en Frans afkeuren,
maar als schrijver, geboren in het arrondissement Brussel, hoor ik het graag en het
boek wordt geschreven door een inwoner van een dorp, waar nog elk jaar Fransen
op de kermis komen en dus nog menigeen vlot van het Nederlands naar het Frans
overgaat.
*
Is het dorp gesitueerd in uw fantasie of ergens op de kaart?
De gegevens over de Noordfranse wevers en dito kermisgangers zijn historisch voor
Londerzeel. De geschiedenis van de Weversstraat en de administratieve vervlaamsing
van Franse familienamen eveneens. Ik kreeg zo heel wat gegevens van wijlen een
hoofdredacteur van ‘La Métropole’, de Londerzelenaar Devil. Cel en zijn tantes
wonen volgens mij ook te Londerzeel, maar ik verander zonder moeite dat dorp, daar
ik het al niet goed meer ken, of liever weet dat het sterk veranderd is, zodat ik ermee
doen mag wat ik wil.
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*
Hebt u voor de schepping van de karakters en het dramatisch gegeven stimuli uit de
realiteit ontvangen?
Het allereerste begin van het boek was een krantebericht over een jonge vrouw die
van een kerktoren viel of sprong, met zoals steeds de vermelding dat men ‘in het
onzekere tastte omtrent de reden van deze wanhoopsdaad’.
*
Het was toch niet de eerste maal dat een bericht over zelfmoord van jonge mensen
u trof?
Ik heb als jonggezel twee jaar op de Antwerpse Havermarkt onder de
O.-L.-Vrouwetoren gewoond en later menige zondagmorgen met mijn kinderen, in
diepe gedachten verzonken, rond de stukke arduinsteen van het trottoir gestaan,
waarop de zelfmoordenaars met het geluid van een schietkanon te pletter ploften.
*
Er was dus een bijzondere innerlijke sfeer waarin dat bepaalde zelfmoordbericht u
trof?
Dat bericht kwam bij mij terecht tijdens een maandenlange meditatie over de jeugd,
haar verhouding tot de anderen, etc. en in een poging om te begrijpen.
*
De zelfmoord van dat anonieme meisje gaf u dus een schok, die u praamde tot
schrijven over de jeugd?
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Ja, ik heb vandaaruit het plan ontwikkeld een boek te schrijven ter verdediging van
de jeugd.
*
Hebt u nog andere gegevens uit de realiteit ontvangen?
De figuur van Martines grootvader. Maar ook al de andere personages rond Martine
en Cel zijn mij zo na, dat ik vlotter zou kunnen bevestigen dat zij bestaan en alles
hebben beleefd, dan het deel fictie scheiden van de realiteit.
*
Dit wijst op een exceptionele graad van creatieve inleving. Misschien is dit te
verklaren door het feit dat u min of meer exceptionele feiten ten volle waar moest
maken voor uzelf en de lezers?
Dat is juist. Niet alleen aan het uitgangspunt van het zelfmoordbericht schrijf ik toe
dat ik volens nolens overtuigd ben van de echtheid van mijn verhaal. De kuisheid
van Cel en Martine en de zelfmoord van Martine waren twee feiten die voor een
romancier moeilijk waar te maken zijn. Zij eisten een Simenonse preciesheid van
schrijven.
*
Misschien was er, naast dat soort uitdaging van een moeilijke intrige, een tweede
uitdaging: die van uw leeftijd?
Ja, het besef dat ik op mijn leeftijd de creatieve verzwakking moest doen vergeten
door meer vakmanschap. Ook dat deed mij het boek tweemaal schrijven, tweemaal
in mij griffen.
*
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Als u het goedvindt, zullen we met de bespreking van het boek zelf beginnen. In het
eerste hoofdstuk schetst u in flitsend tempo de voorgeschiedenis van de familie in
twee generaties. Met welke bedoeling?
Ik meen mij te herinneren dat een paar Vlaamse recensenten dit een hors d'oeuvre
of een aanloop van al te ver hebben genoemd. Hoe kon ik de uitzonderlijke en
beslissende invloed van de Vlaamse grootmoeder op Martine verklaren zonder
nauwkeurig haar ongewone geschiedenis te vertellen en die van Martines ouders,
die nog uitzonderlijker is? Zagen zij dan niet dat Martine vlucht zoals haar
grootmoeder, maar in omgekeerde richting, namelijk van het lakse Frankrijk naar
het strenge Vlaanderen, en dat zij uit liefde haar leven geeft precies zoals haar moeder,
zonder drift, puur, uit liefde. Zij lazen er ook overheen dat Cel, bij zijn allereerste
ontmoeting met Martine, een gelijkenis ziet tussen hemzelf en zijn moeder, die zich
ook in een enkele dag door een vreemde liet inpalmen.
*
Het doet mij plezier te horen hoe haarscherp u de compositie van uw roman
psychologisch motiveren kunt. Maar nu het milieu van uw jonge helden: zij worden
als jonge idealisten geplaatst in een echt slangennest van egoïsme, gewetensdwang,
proselitisme, seksuele hypocrisie, enzovoort. Wel een waarachtig maar toch eenzijdig
beeld, zoals wel eens meer in uw dorpstableaus gebeurt. Moet men daarin een scherpe
kritiek op de onwaardigheid van de christenen horen of een averechtse moralisatie
voor meer evangelische geest onder deze christenen?
Telkens wanneer ik gelaakt of geprezen word omdat ik maatschappelijke kritiek zou
hebben gevoerd ter ontmaskering van hypocrisie etc., sta ik verbaasd. Ik ontken niet
dat ik Vlaanderen graag zou uitgezuiverd hebben en dat ik bij het beschrijven van
personages vaak besefte dat zij in meer dan één exemplaar voorkwamen, maar toch
was mijn voornaamste bedoeling waar te
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maken wat ik schreef, bestaanbare en bestaande mensen uit te beelden. Op de klerikale
kritiek: ‘Ons volk is niet zo’, heb ik altijd geantwoord dat ik zulks nooit had beweerd,
maar dat zij niet konden ontkennen dat mijn personages in de werkelijkheid
voorkwamen. Dan vroeg men waarom ik steeds personages van dat genre koos en
ik antwoordde dat ik het recht had voortaan alleen nog over schoenlappers of
champetters te schrijven als ik dat het best kon of het liefst deed.
*
U hebt me al vroeger gezegd dat het uw wezenlijke bedoeling niet was aan
maatschappij-kritiek te doen en ik geloof dat, maar toch was tegenstelling tussen het
maatschappelijk milieu en uw helden nodig om de dramatiek van uw roman mogelijk
te maken?
Dat is juist.
*
U hebt waarschijnlijk het dorp en de familieleden, kortom het milieu van uw helden,
als streng puriteins voorgesteld om een conflict met de gevoelens van uw twee
hoofdfiguren mogelijk te maken.
In mijn ogen zijn de ouders van Eugenie, de grootouders van Martine, de tantes van
Cel, de Leuvense politiecommissaris en zijn vrouw moreel ietwat strengere en
deswege volgens hun omgeving extra deftige mensen. Door hun morele strengheid
zijn Cel en Martine met hen verwant. De moreel hoog strevende verwanten achten
elke genegenheid tussen Cel en Martine zondig, de moreel hoog strevende Cel en
Martine bewijzen dat ze ook zuiver kan zijn. Zonder die morele strengheid bij ook
maar één van beide partijen zou de tragedie afwendbaar, zelfs onmogelijk zijn.
*
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Waarschijnlijk hebt u de twee jonge mensen in het midden van een geborneerde,
onbegrijpende en vijandige wereld gezet om hun eenzaamheid scherper te suggereren,
zoals meermaals in uw werk gebeurt?
Twee mensen die werkelijk van elkaar houden, kunnen hun liefde niet als zondig
ervaren, hoe zondig en ongeoorloofd ze ook moge genoemd worden of zijn. Hun
besef dat ze zuiver is maakt hun vereenzaming nog pijnlijker.
*
Cel en Martine zijn kinderen die hun ouders hebben verloren. Zij worden opgevoed
door adopterende families. Wij hebben dat lievelingsmotief in uw werk reeds
besproken. Waarschijnlijk was het uw bewuste of onbewuste intentie door deze
situatie de eenzaamheid en geestelijke onbehuisdheld van deze twee jonge mensen
te accentueren.
Dat het adoptiemotief zo dikwijls in mijn werk voorkomt intrigeert mij zelf. Ik vraag
mij af of het hier niet kan betekenen dat de jonge mens met zijn seksuele
moeilijkheden alleen staat alsof hij vader noch moeder had. De bewuste redenen
waarom Cel en Martine zijn wat ze zijn, hebben weinig of niets te maken met hun
weesschap.
*
Dat het weesschap van Cel hier symbolisch verband houdt met zijn seksuele
problematiek acht ik zeer waarschijnlijk. Ik kom daar nog op terug. In elk geval is
het adoptiemotief, dat hier negatief wordt belicht, duidelijk in verband te brengen
met het feit dat beide helden door hun familie onbegrepen blijven en ook worden
gefrustreerd.
Mogelijk.
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*
Cel is van de aanvang af een eenzame, gesloten, verlegen buitenjongen die niet eens
een gesprek voeren kan. Hij laat zich regeren door zijn tantes en laat zich ook naar
het priesterschap manoeuvreren, al heeft hij daarvoor geen zin en hoopt hij daar enkel
op uitkomst voor een materieel bestaan. Hij heeft geen eigen wil om zijn leven op
te bouwen, blijft ook later passief onderjukt door zijn hospita en lijkt mij tegen het
leven en de samenleving niet opgewassen. Ziet u hem ook zo?
Cel is in mijn ogen allesbehalve een sukkelaar. Hij is het type van de voorbeeldige,
door voorbeeldige tantes opgevoede collegeleerling, een in deze twee
diepzee-oesterschelpen groeiende parel voor de kroon van Vlaanderens clerus tot
vóór de tweede wereldoorlog. Wat zulke jongens moeten verbergen, verzwijgen en
overwinnen om te beantwoorden aan hun ideaal, maakt hen eenzaam, gesloten en
verlegen, met een diepe ondergrond van weemoed en wanhoop, maar het zijn helden
in plaats van zwakkelingen. Als Cel met Martine geen gesprek kan voeren, bewijst
dat geenszins dat hij een sufferd, maar dat hij overdreven preuts is. Het is geen sufferd
die erin slaagt, zelfs wanneer hij voor een ieder zijn voorbeeldigheidsfaam heeft
verloren, zijn eer, Martine niet aan te raken, hoog te houden.
*
Ik loochen de levenswaarachtigheid van dat Cel-type niet, integendeel, het heeft tot
in mijn generatie en wellicht nog in de volgende bestaan. Ik negeer evenmin dat zulk
type enorme ascese en wilskracht moet opbrengen om zich recht te houden en zijn
figuur te handhaven, maar ik blijf erbij dat het een jongen is die met al zijn morele
berekracht psychisch tegen het leven niet opgewassen is, ‘lebensunfähig’ zeggen de
Duitsers. Niet akkoord?
Neen.
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*
Het volstrekte kuisheidsideaal dat de jonge Cel opneemt past wondergoed bij zijn
gesloten, strak en niet-adapteerd karakter. Typisch is ook dat de verering die Martine
voor zijn gesloten en zwijgzame hardheid, zijn barse en plompe linksheid kan
opbrengen, hem in ‘de strakheid die hij zichzelf had opgedrongen ... vastzette’, zoals
u het zelf formuleert. Eigenlijk vind ik Cel van de aanvang af in psychisch opzicht
een zwakke figuur, wat niet belet dat hij veel energie en wilssterkte heeft. Dat houdt
vele psychisch-onzekere mensen recht.
Ik veroordeel scherper dan u de levensopvatting die Cel zo misvormd heeft, maar ik
bewonder de kracht waarmee hij ze naleeft. Het enige wat men hem verwijten kan,
dat hij geen einde maakt aan de liefde, kan ik hem niet kwalijk nemen. Op geen enkel
ogenblik bestaat daar voor hem een reden toe die er hem in geweten toe dwingt en
wanneer de situatie door de schuld van anderen onhoudbaar wordt, jammert noch
capituleert hij en gaat dapper naar de laatste kans, het eerherstel door zelfmoord, dat
door Martine voor hem wordt voorkomen.
*
Het idee van absolute kuisheid put hij uit een misstap van zijn overleden moeder,
waarvan hij bij toeval iets verneemt. Dat zijn moeder om een voorhuwelijkse relatie,
waaruit Cel geboren werd, uit de familie gestoten werd, dat de jongen aan zijn moeder
werd onttrokken en van het feit onwetend werd gelaten, is in het licht van de seksuele
obsessie die katholieken eigen was, zeer waarschijnlijk. Maar dat de jonge Cel om
voor de misstap van zijn gestorven moeder te boeten levenslang ‘zuiver’ wil blijven
en door levenslange ‘onaardse kuisheid’ zijn ‘gevallen’ moeder wil rehabiliteren,
acht ik slechts verklaarbaar door een uiterst sterke moederbinding. Daarvan geeft hij
trouwens ook bewijs op ander gebied, wanneer hij, passief, door zijn tantes als
ambtenaar in de Boerenbond wordt gestopt en als volgt reageert: ‘Zoals ze
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moeder van hem hebben gescheiden, ze eenzaam laten sterven, zo lieten ze haar nu
weer vallen en stopten hem ongevraagd in de koten van de Boerenbond’. De jongen
identificeert zijn lot dus met dat van zijn gestorven moeder. Zijn zwakte is grotendeels
overdreven moederbinding. De Leuvense commissaris, die geen psychologie kent,
wijst toch in de juiste richting als hij zegt: ‘zieke romantiek rond zijn moeder’.
Niet alleen een uiterst sterke moederbinding, ook een vaste katholieke overtuiging
van de overdraagbaarheid der zedelijke verdiensten in een goddelijke comptabiliteit,
kan dat. Sinds Christus zich heeft laten terechtstellen zoals een Romeinse slaaf (want
de doodstraf van de joden was steniging) om de ganse mensheid in de mogelijkheid
te stellen een eeuwig geluk te vinden in de hemel, hebben honderdduizenden hun
leven gegeven, zich een bepaalde levenswijze of ongemakken opgelegd om iets te
bekomen voor mensen die ze nooit hadden gezien, mensen die er helemaal niet om
vroegen. Sinds vijftien eeuwen is geheel Europa ervan overtuigd een epidemie, een
oorlog, een natuurramp te kunnen voorkomen door middel van gebeden,
zelfkastijdingen, processies en missen.
*
Let wel, ik betwijfel de echtheid van uw Cel niet. Dat mag geen misverstand zijn. U
hebt hem zeer levensecht uitgebeeld. Het gaat hier alleen over de interpretatie van
die figuur. U hebt volkomen gelijk wanneer u zijn offerwil plaatst in de sfeer van
het katholicisme, waarin zulke offers en zulke beloften van volstrekte kuisheid een
volledige zin krijgen als restitutie, onheilsbezwering of heilsafsmeking. In het
katholieke Vlaanderen van uw generatie, en zelfs de mijne, zijn Cels zelfs uiterst
waarschijnlijk zonder dat u zijn moeder er rechtstreeks bij zoudt betrekken. Dat een
Cel een priesterideaal van absolute kuisheid opgedrongen krijgt of zelfstandig opvat,
was in het toenmalige Vlaanderen zo frequent, dat het mij bijzonder heeft getroffen

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

159
dat u er zijn gestorven moeder bij betrekt. En daarom spreek ik ook van
moederbinding.
Wat u toeschrijft aan zwakte door overdreven moederbinding, het volgen van een
religieuze roeping door een ‘onecht’ kind, dat daardoor de zonde wil uitboeten
waaraan het zijn leven dankt, gebeurt als het ware elke dag.
*
Ik kom u ten dele tegemoet door te aanvaarden dat in de roomse Kerk, zoals wij ze
beiden hebben gekend, priesterroeping en kuisheidsideaal vaak zeer sterk onder
moederlijke invloed stonden. De Kerk nam die moedergebondenheid over door de
cultus van Maria als moeder op de voorgrond te stellen en door zichzelf Moeder te
noemen. Ik vind dus Cel geen ongewoon geval in die sfeer en dat milieu. Dat het
elke dag te vinden is, vind ik fel overdreven.
Zulk geval werd in het katholieke Vlaanderen waarin ik ben opgegroeid door letterlijk
iedereen bewonderd en geprezen en door volstrekt niemand als een teken van
zwakheid beschouwd. Ik heb van dichtbij meer dan één geval meegemaakt dat
volkomen gelijkt op dat van Cel.
*
Het gaat mij niet om bewonderen of verguizen, prijzen of afkeuren, alleen om
verstaan. Het probleem bestaat trouwens ook buiten elk godsdienstig verband. Een
ongelovige Cel die zich zó sterk aan zijn moeder of aan de herinnering aan haar
gebonden blijft voelen, en daarom kuis blijft of moeite heeft met de seksualiteit of
zich in een of ander opzicht zwaar verantwoordelijk of schuldig voelt, komt evengoed
voor als een gelovige. Maar we worden het blijkbaar over de Cel-interpretatie niet
helemaal eens.
Ik vrees het.
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*
Over Martine wél, hoop ik. Ze is een actief en vindingrijk meisje, dat tegenover de
gesloten en passieve Cel voortdurend het initiatief neemt. Zij speelt in heel het verloop
van het liefdesavontuur de dynamische rol, ze is ook de actieve factor in de
ontknoping. Bent u het daarmee eens?
Volkomen.
*
Martine blijkt speciaal op Cel gesteld om zijn rustieke eenvoud, hardheid en barsheid,
a fortiori wanneer zij weet dat hij eeuwige kuisheid heeft beloofd, wat volgens haar
een koelbloedige heldendaad is. Acht u dat soort verliefdheid typisch vrouwelijk of
is dit een uitzonderingsgeval?
Het is typisch vrouwelijk de man te willen bekoren en typisch menselijk een liefde,
waar men wilde om werven, af te wijzen wanneer ze te vlot wordt aangeboden.
Volgens diezelfde krachtlijn wordt intenser geworven naar gelang de beminde zich
koeler betoont.
*
Is de creatie van Martines absolute liefde niet een typisch mannelijke droom: dat een
jong meisje uitsluitend en absoluut van hem houdt, voor hem leeft, ‘slaafs onderdanig’
is, hem ter wille tot de dood?
Ja, even typisch mannelijk als het typisch vrouwelijk is te dromen van een man, die
uitsluitend en absoluut van haar houdt, voor haar leeft, haar slaafs onderdanig is en
tot de dood ter wille.
*
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Ik heb in een vroeger opstel over dit boek de ‘onzinnelijke passie’, dit soort
platonisch-absolute liefde van Cel en vooral van Martine gesitueerd in de grote
cultuurtraditie van het Westen, die aan de onvolkomenheid van het aardse wil
ontkomen in de eeuwigheid, de absolute liefde cultiveert, het thema van liefde en
dood ontdekt, enz. De belangstellende kan dat elders lezen. Met betrekking tot uw
gehele werk wou ik u de vraag stellen of u zich ervan bewust bent hoe gaarne u de
kuise liefde verheerlijkt? Bij Sibylle, Iphigenie en Denise kan men niet van volledige
kuisheid spreken, maar het zinnelijke element is in de praktijk zeer bijkomstig,
vergeleken met hun absoluut geestelijk ideaal. Virgilia en Martine zijn absoluut en
kuis. Anderzijds hebt u herhaaldelijk voor de waarde van de seksualiteit gepleit, zelfs
de vrije. Dat maakt uw voorliefde voor zuivere, absoluut gedreven vrouwen nog
raadselachtiger. Het lijkt me mogelijk dat de liefde en verering voor uw moeder in
de gevoeligste kinderjaren daarin een rol heeft gespeeld.
Ik ben mij al schrijvend van die eigenaardige discordantie bewust geworden en de
meest logische verklaring die ik ervoor vinden kan is dat ik te lang heb moeten
trachten in een kuisheid te leven waarvoor ik niet gemaakt ben, zodat de verhouding
van man tot vrouw voor mij uitsluitend verboden seksualiteit is gebleven en ik, met
andere woorden, eigenlijk geen liefde ken. Ik zou dus enerzijds slechts vleselijkheid
kennen waarvan ik het goed recht met hartstocht bepleit en anderzijds, wanneer ik
een liefde beschrijf, zou ik ze geen lichamelijkheid kunnen toekennen. Hieruit zou
dan mijn weerzin en misprijzen volgen voor het veel te groot belang dat naar mijn
mening in kunst en cultuur aan beschrijving en ontleding van de liefde wordt gehecht.
*
Uw lang verplichte kuisheid, die u zichzelf als jonge man oplegde, zal zeker wel een
rol hebben gespeeld.
De gedachte dat ik nooit vrouw en kinderen zou hebben, was
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een bestendige wanhoop van mijn studiejaren en in die verdoemdheid droomde ik
slapend en wakker van surrealistische uitkomsten als een dubbel leven, intieme
omgang waarin de vrouw geen schuld op zich laadt en nog heel wat zotters. Daar
zal wel de onbewuste wortel in zitten, indien hij onmisbaar is.
*
Ja, onmisbaar is hij wel, volgens mij, deze onbewuste wortel. Maar hij zal wel verder
zitten dan in de jongelingsjaren, zoals ik al vroeger gezegd heb, en wel in de kindertijd.
Kunt u, bewust als u nu bent, de problematiek van dit boek enigermate associëren
met bepaalde belevingen van of inzichten in de kindertijd?
Het schijnt dat gestrafte kinderen zich soms willen verhangen om hun ouders te
straffen en dat zij zich door dit imaginair offer van hun leven gerehabiliteerd achten
in eigen ogen en vooral in de liefde van hun ouders. Het schijnt ook dat frontsoldaten,
en ook anderen die niet kunnen ontsnappen uit een benarde positie, aan zelfverminking
denken. Er zijn boy-scout-naturen die de pakjes van oude vrouwen dragen en blinden
begeleiden bij het oversteken. Er zijn er ook die zuiver geestelijke hulp bieden, door
bijvoorbeeld tabak, alcohol of vlees te derven, om anderen te sterken die ze zich
vrijwillig of op doktersbevel ontzeggen. In Zuster Virgilia staat een bladzijde waarop
ik zulke karakters nauwkeurig beschrijf als typisch voor de Van Calckens. Het schijnt
tenslotte ook dat alle eerste liefde waardeloos, wars en zakelijk is zoals die van Cel
en Martine. Dit alles strookt met mijn uiteraard incomplete ervaring.
*
Ik vind wat u zegt wel heel belangrijk om de symbolische achtergrond van het boek
te begrijpen.
Ik vind dat het boek ook op zichzelf te begrijpen is, uit de verrassende krachten van
de menselijke natuur. Een eerste dwepende,
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onweerstaanbare liefde bij een jongen die priester wordt en een meisje die dat grootse
ideaal van het Vlaamse reuzenras van grootmoeder wil dienen, brengt zonder grote
moeite de kracht op tot een platonische zelfbegoocheling. Er is geen waan waartoe
bronst op die leeftijd niet in staat is.
*
Dat is juist. Uw visie op de vrouwen en meisjes, die opgenomen worden in hun
absolute beleving, sluit eenzaamheid in, ook bij Martine. Zij beleeft de liefde absoluut
en in zichzelf besloten.
Ja, ik denk dat liefde voor een vrouw heel wat meer betekent dan voor een man en
dat in die liefde de paring, die voor hem, zo niet alles, dan toch het voornaamste is,
voor haar minder betekent dan voor hem.
*
Naarmate deze ‘passie’ de twee jonge mensen meesleept, wordt het karakterverschil
tussen hen duidelijker. Martine beleeft dit avontuur vurig, met aanwending van al
haar krachten, onzelfzuchtig, puur, absoluut. Cel daarentegen is narcistisch, beleeft
haar liefde vanuit een behoefte aan adoratie. Dat Martine in hem een ‘idool’ ziet en
dat hij van haar alles mag ‘eisen’ geeft hem kracht. Tegenstelling, vindt u niet?
Vergeet niet dat Martine zich niets te verwijten heeft en Cel wel. Zoals zij van hem
houdt mag het, terwijl hij aan zijn gevoelens voor haar niet mag toegeven. Voeg
daarbij het verschil tussen de man die verovert, trots is en die trots wil voelen in de
adoratie van de vrouw, waartegenover de behoefte staat van de vrouw aan
bescherming en tederheid. Vergeet ook niet dat Cel alleen de eindstrijd op zich neemt
en tot de zelfmoord besluit. Indien Cel zwak was, zou Martine dat minstens eenmaal
voelen. Vrouwen zijn daar overgevoelig voor. Welnu, zij voelt zich door hem
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meegesleurd naar iets afschrikwekkend groots dat slechts een held als hij aandurft.
*
Die eindstrijd en dat besluit tot zelfmoord kunnen heldhaftig schijnen, maar in feite
tekenen zij de houding van een jongen die radeloos is en tegen het leven niet op kan.
Ik kan goed begrijpen dat de jonge Martine dat niet aanvoelt vóór het einde, wanneer
zij besluit hem te bevrijden uit zijn innerlijke gevangenis, door zelfmoord. Maar
waarschijnlijk raken we het over de Cel-interpretatie nooit eens.
Ik vrees het.
*
In de eerste hoofdstukken, wanneer hun passie opsteekt en u Martine laat zeggen:
‘Tu peux me tuer’, voegt u eraan toe: ‘Hij heeft dat ook gedaan’. U laat zich weer
verleiden tot een voorafaankondiging van het slot. Stond het bij u toen al vast dat
dubbelzelfmoord uitgesloten was en dat het meisje zich voor de jongen ging
opofferen?
Ja, dat was een van de zeldzame punten die vaststonden toen ik begon te schrijven.
Arm in arm van een toren springen vind ik zielig, belachelijk en wansmakelijk. Het
is een bekentenis van onmacht die men niet mag afleggen als met met z'n tweeën en
dus nog sterk genoeg is. Een individuele zelfmoord zie ik als een waardig en moedig
afscheid, die van Martine als een zelfofferande.
*
Wanneer hun platonische verhouding wordt ontdekt, wordt rond de twee een net van
fanatiek onbegrip gespannen. Zij worden omsingeld door de wereld. U besteedt uw
beste krachten aan deze dramatische dagen. Ik vraag me wel af of dit totale onbegrip
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van het familiemilieu van beide zijden, met daar nog de ketterjagerij van kotbaas en
kotbazin bij, en op de koop toe bij deze wezel de devaluatie van edele liefde tot vuige
lust, niet wat verdreven aandoet.
De reactie op hun liefde zou inderdaad overdreven zijn indien het feit ontdekt werd
zoals het is. Het wordt echter ontdekt door een correspondentie die juist krasse termen
heeft gebruikt omdat de liefde zo platonisch was en woorden er wegens gebrek aan
zoenen en omhelzingen de maat van moesten aangeven. Volgens de teksten mocht
men vrezen dat Martine een zwangerschap nabij was. Voeg daarbij dat de twee tantes
van Cel van deze zoon van hun zuster, na 'n heimelijke vrijage een herhaling van
zijn moeders zonde verwachtten en dat er geen broer of zuster van Cel, niet eens een
kameraad van Cels leeftijd was, om hun onbewust erop te wijzen dat zij oordeelden
over een jongere generatie, die, beter of slechter, in elk geval anders was. De tantes
kennen het leven niet goed genoeg en de commissaris kent het te goed om aan de
onschuld van Cel en Martine te geloven.
*
Dat u het conflict tussen de jongere generatie en de ouderen zo scherp en zonder
uitkomst stelt, behoort mijns inziens tot de fundamentele symboliek van uw roman.
Dat conflict tussen een jonge generatie die edel liefheeft en de oudere die verhard
en verblind is, doet mij denken aan een tragisch thema van Shakespeares Romeo and
Juliet. U hebt dit boek blijkbaar naar de jeugd toe geschreven. Het is één symbolisch
gebaar van begrip, dat mischien ook om begrip vraagt?
Volkomen bewust heb ik het boek zo geschreven. Het is tegelijk een poging om de
jeugd te begrijpen, een bewijs dat ik ze begrijp en een smeken om zelf te worden
begrepen. Vergeleken met mijn eerste romans, die bekentenissen zijn, is De Française
een pleitrede, waarvan elk argument, elke zinsnede, elk woord weloverwogen is
gekozen.
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*
De twee jongeren gaan dan leven als opgejaagd wild, gevolgd door de ogen van de
censuur, verpletterd onder de morele veroordeling van hun katholiek milieu. U hebt
deze psychische situatie pakkend beschreven; het is alsof u er iets van hebt beleefd.
Daar het erom ging iets onwaarschijnlijks onbetwistbaar waar te maken, heb ik dit
zo intens beleefd dat ik, geheel andersom, zou kunnen zeggen door deze verbeelding
de werkelijkheid te hebben leren kennen.
*
Wanneer het dan zover komt dat ze met hun liefde geen uitweg meer weten, scherpt
u het verschil in de psychische toestand van Cel en Martine tot het uiterste toe.
Martine gaat, zonder zich om de sociale omstandigheden te bekommeren, absoluut
in haar liefdegeluk op. Cel echter toont meer en meer zijn zelfzucht, vernedering,
verbittering, rancune, hij valt ten prooi aan vertwijfeling, gekwetste eerzucht en ziet
het leven zonder uitkomst. In zijn onmacht tegenover het leven wordt Martine zijn
enig houvast: ‘De liefde van Martine was zijn groeikracht’ en: ‘De weigering voor
het priesterschap, het pennelikkersambt, de verdachtmaking kon hij niet dragen
zonder haar. Als zij morgen weg was zou het hem te veel zijn nog op te staan, laat
staan te studeren. Hij zou maagpijn voorwenden en altijd minder eten om ziek te
worden en te sterven’. U hebt hier dus, onbewust of bewust, weer eens de man als
zwakkere persoonlijkheid tegenover de vrouw gesteld, zoals in Carla, Denise en
elders is gebeurd?
Ik zie natuurlijk goed het verschil waarop u wijst, maar niet het verschil in menselijke
waarde. De onvervaarde kommerloosheid van Martine is in mijn ogen typisch voor
haar vrouwelijke dweepzucht. Zonder deze dweepzucht zou de verstandige Cel tot
bezinning komen en zich overgeven. Het verhaal zou niet
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meer overtuigen indien hij rechtlijnig reageerde zoals Martine. Het zou de
geschiedenis van twee domkoppen worden. Kunt u zich een primus perpetuus met
jaarlijks kroontjes van goed gedrag voorstellen, die zonder momenten van
vertwijfeling, gekwetste eerzucht, zelfzucht, vernedering, verbittering, rancune, hand
in hand met een jongere Française naar een kerktoren stapt en is deze jongen menselijk
minder waard omdat hij onderweg weifelt?
*
Het gaat mij niet om menselijke waarde, die laat ik in het midden, maar uitsluitend
om psychische situatie en houding.
Ja, ik begrijp u.
*
Zo komen wij bij het plan tot dubbelzelfmoord. Het is een plan van Cel waarmee
Martine instemt. Men zou dit op het eerste gezicht een weloverwogen zelfmoordplan
kunnen noemen wegens het klare inzicht in de sociale moeilijkheden die hun geluk
in de weg staan. Maar ik geloof dat er bij Cel diepere gevoelens achter die motivering
schuilen. Hij wil haar niet meenemen in de dood uit liefde, want die kent hij niet,
eerder uit levensangst, frustratie, haat. Ik denk dat hij haar wil meenemen uit angst,
want wie het leven niet alleen aankan, durft ook alleen de dood niet aan. Wat denkt
u van deze visie?
Indien de personages van een schrijver er een psychologie kunnen op na houden
waarvan deze niets afweet, kan ik op uw vraag niet antwoorden, maar ik kan het wel
indien zij alleen van zijn adem leven. En dan spreekt het vanzelf dat Cel Martine in
de dood moet meenemen omdat hij haar niet alleen mag achterlaten in de
moeilijkheden waaruit hij zichzelf bevrijdt. Hij zou een walgelijke lafaard zijn indien
hij haar in de steek liet en al de lafheid die u kunt vinden in het feit dat hij haar
meeneemt, verzwindt daar-
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voor. Wanneer u er goed over nadenkt zult u inzien dat het idee van een afzonderlijke
zelfmoord wel bij Martine kan opkomen en niet bij hem. Zijn zelfmoord zou altijd
een laffe vlucht zijn, zoals de hare altijd een zelfopoffering. En als deze jonge gelovige
katholiek door een zelfmoord recht naar de hel durft te gaan, is hij dan een bangerik
wanneer hij dat in gezelschap van een meisje ietwat beter zou durven? Voor zover
ik weet is daar nergens sprake van angst, ik zie niets dan een hoog en moedig verweer
van twee prachtige jonge mensen.
*
Wij praten hier met woorden die in twee totaal verschillende sferen thuishoren. U
spreekt in de ethische sfeer waar normatieve termen als ‘moed’, ‘lafheid’ en ‘bangerik’
thuishoren, ik spreek in de psychische sfeer waar het er enkel om gaat een daad van
binnen uit te begrijpen, haar innerlijke motivering zonder enige ethische evaluatie.
In de psychische sfeer is zelfmoord autodestructie en deze is steeds het gevolg
van mislukking, meestal van mislukking in een existentiële communicatie. In elk
geval, ik ken geen enkel psycholoog die de zelfmoord anders ziet dan ontstaan uit
een besef van onzinnigheid, een gevoel van failliet en onmacht tegenover het leven,
vooral in de sector van het menselijk samen-zijn. Men kan tegenover de zelfmoord
als daad moedig, onzeker of angstig staan, dat is een heel andere kwestie. Hoofdzaak
is dat Cel geen uitweg meer ziet en daarom zelfmoord wil plegen.
Indien u de dissertatie van Prof. P. Ghysbrecht Dubbelzelfmoord leest, zal u zien
dat er voor deze jongen geen ander motief kan zijn om zijn meisje mee te sleuren in
de dood dan angst. Uw argument dat hij dit doet uit altruïsme, namelijk om het meisje
niet in de steek te laten, aanvaard ik niet omdat Cel nergens altruïsme laat blijken,
integendeel. Zijn wens naar dubbelzelfmoord is in feite een gecamoufleerde wens
tot moord.
Onze meningen staan hier diametraal tegenover elkaar. Maar dat kan geen kwaad,
want het bewijst dat dit romankarakter vanuit verschillende gezichtspunten te
benaderen is. En als ik in Cel
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geen held zie zoals u, dan belet dit niet dat ik zijn drang naar zelfmoord en
dubbelzelfmoord tragisch, dus menselijk aangrijpend vind.
Dat is al veel.
*
Martine, die alles geven wil en ‘zonder meer aanvaardde alsof het vanzelf sprak dat
hij alleen maar nam’, wil dan haar volstrekte onthechting bewijzen door alleen de
dood in te gaan, opdat de jongen vrij zou zijn om door een huwelijk met een ander
meisje zijn leven zin te geven. U hebt deze zelfmoord beschouwd als het hoogste
offer dat de liefde en adel van een ideaal meisje in het licht stelt?
Ja, en juist daarom wijs ik in mijn vorig antwoord Cels angst voor alleen-zijn af.
Vanaf het ogenblik waarop zij alleen zitten in een kamer zijn al hun bruggen verbrand
en is er niets kleins meer in deze kinderen.
*
Al de noodlotsfeiten waarmee u de intrige doorzaait wijzen erop dat de liefde tussen
Cel en Martine, in uw optiek, noodlottig moest aflopen. Zijn geweigerd worden voor
het priesterambt wegens onwettige geboorte, zijn doorgezette kuisheidsobsessie, de
bloedverwantschap als huwelijksbeletsel (wat ik een nogal zwak argument vind,
want ze zijn toch maar neef en nicht in de tweede graad), en ten slotte zijn onmachtige
ambitie om later te trouwen als hij een universiteitsdiploma zou verworven hebben,
dit alles toont overduidelijk dat u ze niet gelukkig wilde laten worden. Hebt u al die
omstandigheden zo gecreëerd om de tragiek van een jeugdige onmogelijke liefde uit
te beelden of om de ongewone tragische adel van een verheven platonische verhouding
te illustreren?
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Om door de tragiek van een onbegrepen jonge liefde de adel van de mens te illustreren.
Ik hoop dat de moeilijkheden die ik Cel en Martine in de weg heb gelegd natuurlijk
zijn aangebracht. Het beletsel van de bloedverwantschap heb ik niet groter willen
maken dan het was. Ik mocht het van de andere kant ook niet wegcijferen. Juist omdat
zij neef en nicht (en wees) waren mochten zijn met elkaar omgaan. Zo werd hun
liefde mogelijk. Zij gingen in hun genegenheid te ver, juist doordat ze er gerust in
waren dat ze niet ver kon gaan wegens zijn roeping en hun verwantschap en toen ze
er te ver in gingen, verantwoordden ze dat onder meer met de bloedverwantschap
die een normale evolutie van hun liefde in de weg stond.
*
Men zou ook de mening kunnen opperen dat het boek eigenlijk geschreven is naar
het hoogtepunt toe van Martines onzelfzuchtige offerdood?
Ja, dat is het.
*
De laatste bladzijde, na Martines offerdood, laat ons constateren dat Cel onmiddellijk
door een andere vrouw wordt veroverd. Hij laat zich passief huwen, hij ondergaat
dat als liet hij zich het geschenk van de seksualiteit welgevallen. U formuleert dat:
‘Hij vervult haar wil dat hij leve’. Plots valt het kuisheidsideaal, de eed die hij aan
moeders gedachtenis heeft gezworen, weg. Dit lijkt me raadselachtig in uw roman.
Waarom dat spoedige huwelijk? Indien Cel vroeger neiging daartoe had gevoeld,
had hij Martine van zich kunnen afstoten of een ander meisje zoeken. Daar is evenwel
in de roman geen sprake van! Wat betekent dan de dood van Martine voor hem als
zij hem in staat stelt onmiddellijk naar de seksuele gemeenschap van het huwelijk
over te gaan? Ik moet dan wel veronderstellen dat hij bij zijn voorstel tot
dubbelzelfmoord haar dood heeft gewenst omdat hij zijn ideaal
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van absolute, kuise liefde, dat zijn ik, in het samenzijn met haar, in haar vrouwelijk
wezen belichaamd zag, niet meer dragen kon of wilde. Dan is meteen verklaard
waarom hij, na haar dood, aanstonds gewoon geslachtelijk begint te leven.
Cel heeft moeder nooit beloofd nooit te huwen, hij is dus niet ontrouw of inconsequent
door te trouwen na de dood van Martine, die juist is gestorven opdat hij zou leven.
Door deze dood werd de wereld waarin hij is opgegroeid weggevaagd. De clerus die
hem niet aanvaardde op grond van het canoniek recht, de fatsoensregelen van de
Allemans, de Peetersen, het college en Vlaanderen, dit alles is waardeloos geworden,
bestaat niet meer. Hij leeft verdoofd in een normale, vriendelijke, gelaten sfeer, die
hem, na wat hij heeft doorgemaakt, voorkomt als het luchtledige. Hij neemt de hand
die hem onvoorziens wordt gereikt omdat dit overeenkomt met de wil van Martine.
Het is ook een heel andere hand dan die van Martine. Het huwelijk dat hij aangaan
zal wordt niet het huwelijk met Martine.
*
Indien deze visie juist is zou ik de symbolische maar dan ook diepste kernidee van
de roman als volgt formuleren: het ideale vrouwenbeeld, de zielsgeliefde die tevens
de onbereikbare is en in de ziel van Cel gegroeid is uit het moederbeeld, moet in de
mens sterven opdat hij een gewoon geslachtelijk leven zou kunnen beginnen in een
huwelijk.
Geen symboliek is mij meer vertrouwd en dierbaar dan die van het zaad dat in de
grond moet sterven, de vrucht die van de boom moet vallen om zelf vruchtboom te
worden, het kind dat zijn moeder pijnigen moet om op de wereld te komen. Ik heb
herhaaldelijk menen te sterven juist daar waar ik nadien bleek te zijn herleefd. En
toch, al vind ik de kernidee die u mij cadeau wilt doen zeer mooi en diep, al vraag
ik niets liever dan erdoor bezield te zijn geweest, ik mag niet beweren dat ze ook
maar in mijn
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buurt kwam. Ik zal mij natuurlijk wel wachten u te beletten ze in een lade van mijn
onbewustheden te leggen.
*
Dat wil ik dan ook doen. Een laatste vraag: wanneer men, vanaf Adelaïde tot hier,
al uw belangrijke boeken overschouwt, dan eindigen ze alle tragisch, behalve Trouwen
en Houtekiet. Is één der vele redenen waarom u van Houtekiet zo zielsveel houdt,
dat het een evasie is uit uw tragisch levensgevoel?
Een boek kan op diverse wijzen tragisch eindigen. De boeken van Strindberg eindigen
op woedende wanhoop, die van Tsjechof op moede vertwijfeling. Ik wou dat de
tragiek van mijn trilogie en van Een Mens van goede Wil vertrouwen in de mens
inboezemde en dat die van bijvoorbeeld Celibaat en Volk iets van de stille vervoering
wekte waardoor de grote negentiende-eeuwse Russische en Engelse vertellers uit de
realiteit onvergetelijk blijven. Mij althans doet het innig contact waarin deze mij
brengen met de gehele schepping, die alles tegelijk is, schoon en afschuwelijk, zonnig
en donker, zacht en wreed, vervoerd opstijgen gelijk in een vliegdroom. De redenen
waarom ik zoveel van Houtekiet houd, zijn inderdaad talrijk en welbepaald technisch,
artistiek, wereldbeschouwelijk en menselijk. Vele ervan zijn zeker onder te brengen
bij evasie uit een tragisch levensgevoel, dat dan wel, onbewust zijnde, het diepste
motief zou kunnen worden. Alleen echter het woord evasie, vlucht met of zonder
terugkeer, doet mij aarzelen. Houtekiet is voor mij in alle opzichten overwinning,
bevrijding en in geen enkel opzicht vlucht.
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15 - De Verloren Zoon (1958)
Hebt u in dit boek veel van uzelf neergelegd?
Het vraagt niet veel uitleg dat dit boek een autobiografie is, waarin ik zoveel mogelijk
transponeer om zo dicht mogelijk bij de waarheid te kunnen blijven.
*
De vader is streng, een levend oordeel. De oudere broer is volmaakt conform,
perfectionist en autoritair. In die situatie voelt de jongere broer zich ais kind en knaap
‘beklemd’, ‘gewurgd’. Deze situatie blijkt het knellend probleem te weerspiegelen
dat u tot uw eerste verhaal op uw negende jaar inspireerde.
‘Se non è vero, è ben trovato.’ De overeenkomst verrast mij en ik heb er natuurlijk
geen bezwaar tegen psychoanalytisch meer en meer interessant te worden.
*
Daar is natuurlijk geen kwestie van, weet u wel.
Eerlijkheidshalve moet ik ten eerste wijzen op het groot verschil tussen het werk van
de negenjarige en dat van de zestigjarige. De held van de eerste had vader en moeder
en was mooier en deugdzamer dan zijn broer. Van de parabel van het evangelie was
ook geen sprake.
*
Ja, maar het is toch normaal dat een kind dat ambivalent staat tegenover zijn ouders
nu eens conform, dan weer non-conform is, nu eens opzichtig deugdzaam, dan weer
opstandig, of nog anders uitgedrukt: in eigen ogen een voorbeeld, en gerevolteerd
omdat hij niet erkend wordt.
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Toch kan het motief van mijn negende jaar mij niet hoog hebben gezeten, als het tot
mijn zestigste heeft gesluimerd.
*
Wij hebben het al ontmoet. Herinner u, onder meer, wat u over uw opstandigheid
tegenover vader hebt gezegd.
Indien de gelijkenis niet groter moet zijn, dan kunnen ontelbare boeken in verband
worden gebracht met ontelbare andere.
*
Dat is juist. Het gaat hier slechts om een component, maar daarnaast hebben wij er
samen vele andere gevonden.
Begrijp mij goed, ik ben geen tegenstander van uw analyse, ook niet in zoverre ze
af en toe psychoanalytisch is geïnspireerd. U herleidt het oeuvre tot zijn componenten,
leert het werk en de schrijver begrijpen en laat beide geheel. U kunt in de diepte wel
te veel simpiifiëren, maar u ontbindt niets. Het hoofdbezwaar tegen die andere
methode, het structuralisme, waarvoor Levy-Strauss als etnoloog de hulp van
linguïsten en biologen inriep en graag de literaire critici zou winnen, is in mijn ogen
een dodende ontleding. De Negende Symfonie bestaat uit twaalf tonen, de
maatschappelijke orde van de Maori's berust op enkele waanbeelden waarvan het
volk zich niet bewust is, alle filosofie van Plato tot Sartre bestaat uit woorden en al
die woorden bestaan uit klinkers en medeklinkers, maar wanneer men studerend tot
de twaalf tonen, de waanbeelden, woorden, klinkers, medeklinkers is doorgedrongen
onder de bewuste zin, ‘qui n'est jamais le bon’, weet men minder dan tevoren.
*
Wij zijn het op dit punt totaal eens.
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Kind en jongen die u beschrijft moeten in dat geval wel ‘onbeschrijflijk eenzaam
(zijn), gevoel dat hem kwelt van kleins af’. En u voegt eraan toe: ‘Dikwijls
verwonderde het hem dat hij in Nazareth op een hoeve was geboren. Het zou hem
niet verbaasd hebben te vernemen dat hij een koningszoon was of van een ander volk
of ras’. Freud stipt aan dat een kind dat zich affectief verwaarloosd, onbemind voelt,
gemakkelijk dromen gaat dat hij een vondeling is, dat zijn ouders op zekere dag
weldoende zullen verschijnen, of ook dat hij een koningszoon is.
Ik zal mij wel ervoor wachten Freud tegen te spreken, maar toch kunnen andere
factoren meespelen.
*
Welke?
Onder mijn verwanten leeft de traditie dat wij van betere afkomst zijn.
*
Dat is zeker een factor die in u de mogelijkheid kon versterken om u, vanuit het
onbewuste, met de verbeelding van de jonge Gad te identificeren.
Ik moet u toch doen opmerken dat die koningsdroom in de letterkunde nog meer
voorkomt. Er bestaat een ook u bekend sonnet, waarin Stefan George zich herinnert
in een vorig leven een koning te zijn geweest. Ik heb nooit veel gehouden van deze
hogepriester der schoonheid, maar het honen van zijn koningschap heb ik altijd
overdreven gevonden. De mens wordt door zijn aard en omstandigheden tot allerlei
waan gebracht.
*
Volkomen akkoord. Wat George betreft, hij was ook iemand die
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de werkelijkheid moest of wilde ontvlieden in de droom, misschien reeds als kind,
maar ik ken zijn jeugd niet. U kent mij voor de rest genoeg om te weten dat ik niet
moraliseer als er van wanen of welk psychisch verschijnsel ook sprake is.
Men vergist zich zo vaak. Een jongen die in de kerk in tranen uitbarst omdat hij
in zijn verbeelding het voorwerp van een grootse nationale hulde is, is niet
noodzakelijk verwaand. Het kan een bleek, schuchter, rachitisch ventje zijn.
Dat staat in Het Gastmaal te lezen. Ik zou ook nooit denken dat zo iets verwaand is.
Zo'n kind kan zo iets nodig hebben, en meer en meer naarmate het schuchter en
rachitisch is of zich verwaarloosd voelt.
*
Wij hebben vroeger reeds gepraat over het motief van de adopterende ouders, die
het kind zijn reële ouders doen vergeten en het vertroetelen. Ook in deze roman
vergeet Gad zijn moeder en acht de tante die hem adopteert ‘een nieuwe en betere’.
Dit zal wel samenhangen met de kindsheidsbeleving waarover we het hadden.
Ik moet u toch doen opmerken dat ik er in mijn familie vier ken, dicht bij me, te
beginnen met moeder, die niet door hun ouders werden grootgebracht.
*
Dat kan slechts tot de creatie van die adoptie-verbeelding hebben bijgedragen. In het
kind en de knaap wordt ook het ontkiemen en ontplooien van de grootheidsdroom
trefzeker uitgebeeld. Het kinderlijk narcisme is iets heel gewoons maar geleidelijk
moet het overgaan tot wat Freud ‘Objektbesetzungen’ noemt, de libido moet in
objecten en personen worden geïnvesteerd. Wanneer de libido niet tot zulke
investeringen komt of kan komen, dan wordt de prille narcistische droom van het
kindje dat zich eens koninkje
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heeft gedroomd weer wakker en neemt de grootheidsdroom een felle, woekerende
ontwikkeling. Het kind Gad dat zich in zijn milieu niet gekend, erkend, bemind voelt,
keert zich tegen zijn milieu als tegen een vijandige macht en droomt van eigen
grootheid als eenzame zelfbevestiging en revanche: ‘Hij vond zichzelf op een
mesthoop en zijn volk zal hem verheffen op een troon’, schrijft u. Ligt daarin
persoonlijke symboliek?
Zoals ik reeds al te vaak zei, vond ik mijn milieu altijd en overal te eng, ben ik niet
graag medelid en wel graag alleen omdat ze mij daar niet kunnen hinderen. Wie nu
tegen zijn milieu is, eruit weg wil, het wil omwerken en verwijden, zondigt ertegen,
om het even of hij goed doet dan wel kwaad. Hij vindt zichzelf in de bekende ‘poel
der zonden’ die voor de boerenzoon Gad de mesthoop midden op de binnenplaats
vlak voor het woonhuis is. Zoals hij daar zit, mét zijn zonden, óm zijn zonden, zal
zijn volk hem verheffen op een troon.
*
Zoals uzelf uw opstand tegen de orthodoxie thuis beschouwt als het vertrekpunt en
de voedingsbodem van uw later succes?
De persoonlijke symboliek is duidelijk. Het verschil tussen Freuds theorie en mijn
symboliek is het ook. Volgens Freud zou ik nieuwe ‘Objektbesetzungen’ hebben
gevonden, ook indien er in de realiteit geen waren.
*
Neen, er zijn er steeds in de realiteit, zowel voor het kind, dat ze het meest nodig
heeft, als voor de opgroeiende mens.
In mijn geval zijn mijn afwijkingen van het milieu mijn reële verdiensten geworden.
Wat ik in de ogen van mijn omgeving misdreef, is in diezelfde ogen nu wat ik goeds
heb gedaan.
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*
Dat is juist, maar u hebt er eenzaamheid door gekend. Om verder Gad te volgen, u
maakt van hem als opgroeiende jongen, een wilde opstandeling die het familiemilieu
als een hel doorstaat, die ‘zondigt’ uit protest en tergt om uit te dagen. Dit dwars
verzet gaat steeds uit van het gevoel dat men alles van hem ‘eist’, hem doet
‘gehoorzamen’, hem niet erkent en vernedert: ‘Hadden ze het hem een enkele dag
uit zichzelf laten doen, hij zou het waarschijnlijk regelmatig hebben gedaan zonder
moeite’. Hebt uzelf het gevoel dat uw houding als schrijver minder agressief zou
geweest zijn als u minder in het gevoel had geleefd dat men uw vrijheid wilde
belemmeren en bedreigen, u ex autoritate vernederen of doen buigen, in uw weg of
licht gaan staan?
Dat spreekt voor mij vanzelf. Duizendmaal heb ik me afgevraagd hoe alles zou
verlopen zijn zonder de zogenaamde verguizing. Ik weet dat vele katholieken het
‘misverstand’ betreuren omdat het hun het verlies van een katholiek schrijver heeft
gekost.
*
Ik ben er, rekening houdend met de kinder- en jeugdpsyche van Gad en met vele
andere factoren die wij elders hebben besproken, diep van overtuigd dat het op uw
weg lag eens openbaar, dramatisch en vijandig met het katholiek geloof van uw jeugd
te breken.
Ik ben ervan overtuigd dat ik in elk geval ongelovig zou zijn geworden en dit niet
geheim zou hebben gehouden. Hoe dat praktisch te verwezenlijken ware geweest
weet ik niet. Waarschijnlijk langzamer, geleidelijker, maar op een gegeven moment
moest het toch op een scherpe afkeuring uitlopen, op een volledige breuk. De ‘Hetze’
is dus geen vergissing geweest, die had kunnen vermeden worden, zij was een lompe
uitvoering van een onvermijdelijke scheiding.
*
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Er zal wel autobiografische symboliek schuilen in de scherpe reacties van de jonge
Gad op de zedelijke dwang van zijn familiemilieu, dat hem seksuele complexen
opdrong en hem stuwde naar het ambt van ‘rabbijn’. Ook wel in zijn vertwijfelde
pogingen om de minderwaardigheids- en schuldgevoelens die daaruit voortvloeiden
af te schudden en die leidden tot de conclusie: ‘Zo werd hij ketter’?
Het antwoord is ja.
*
Toch is de epische voorstelling die u van deze innerlijke spanningen geeft, zo vermoed
ik, heel anders dan de houding van uw eigen familiemilieu tegenover uw problemen?
Dat is juist. Ik mag niet zeggen dat wie dan ook enige zedelijke dwang op mij heeft
uitgeoefend. Allen wie men dit zou hebben verweten, zouden het afgewezen hebben
met oprechte en gegronde verontwaardiging. De dwang in kwestie was veel subtieler.
Hij herhaalde voortdurend dat slechts waarde had wat men in volle vrijheid deed.
Het was de dwang van licht en donker, zonneschijn en vorst. Zij dwingen niet, zij
zijn. Even subtiel was de zekerheid dat ik nooit rabbijn zou worden, de onmogelijkheid
mij dit voor te stellen en vlak daarnaast het doorzetten met het verlangen het te
worden. Ook deze paradox is minder paradoxaal dan hij schijnt te zijn. Men kan de
geestelijke tocht naar een ver en ongenaakbaar levensdoel vergelijken met een
moeilijke reis, een pooltocht, een Himalaja-beklimming. Telkens nemen daar mensen
aan deel die ervan overtuigd zijn het nooit te overleven en welbeschouwd houden
allen die mogelijkheid bestendig voor ogen. Dit alles is een nadere omschrijving van
de zedelijke dwang op mij uitgeoefend en de daarop gelijkende waaronder Gad leed.
*
De felste crisismomenten van Gad, de fasen van radeloosheid
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waarin hij zich bewust is van zijn ‘slecht karakter’ en er tevens geweldig onder lijdt
omdat hij zich bewust is van zijn onaanpasbaarheid, hebt u met scherpe
waarachtigheid blootgelegd. Zij culmineren in excessieve halfbewuste vlagen van
vernietigende wanhoop (‘En nu bén ik verknoeid’), alternerend met wilde delirerende
dronkenschap. Vroeger hebt u mij verklaard dat de psyche naar uw mening via
dergelijke uiterste lijdensfasen een loutering of vernieuwing bereikt. Is dat ook hier
het geval?
De ‘coup de tête’ van Gad, zijn tweede vlucht, waardoor hij mens wordt en slaagt,
moet onvermijdelijk zijn voorafgegaan door wilde gemoedsvlagen. Zo neemt de
mens zijn aanloop tot iets ongewoons.
*
Vindt u zulke gemoedsuitbeelding algemeen-menselijk?
Sedert Vestdijk mij verbaasde met de mening, dat het doodsverlangen een uiting is
van levensdrift, ben ik in biografieën en eigen waarnemingen attent geworden op
deze alternerende gemoedsexcessen en nu ben ik sinds lang de mening toegedaan,
dat de mens gelijkmoedig is in de mate van zijn onbeduidendheid.
*
En de verworven wijsheid der humanisten dan?
Zelfs in de verworven wijsheid, waarmee voor mijn gevoel in de literatuur te veel
gepronkt wordt om verstandig te schijnen, zie ik, behalve een jammerlijke
verhuiselijking van de literatuur, een deel onoprechtheid en een deel lamheid.
*
Op zeker ogenblik interpreteert Gad aan zijn broer Joseph de rebellie en vertwijfeling
van zijn jeugd als volgt: ‘De helft was
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verdriet en de andere helft principe’. Kunt u dat voor de lezers verklaren?
De helft was verdriet omdat hij niet, zoals Joseph (naam die ik altijd in het Frans
schrijf omdat hij, bij de boeren die Jef zeggen, geleidelijk Joseph geworden is uit
eerbied en liefde voor de modelzoon) kan zijn zoals vader, tanteke en Joseph zelf
hem wensen en willen. De andere helft was principe, doordat de onmogelijkheid zo
te zijn, hem er tenslotte van overtuigde dat hun eis onmenselijk was, hun deugd vals,
hun leven bekrompen.
*
In deze roman, en soms elders, krijgt de ketterse hoofdfiguur een priester als vriend
toebedeeld, die er technisch wenselijk is om het godsdienstig, respectievelijk
antigodsdienstig thema te ontwikkelen, en die tevens met de ketter uitstekend kan
opschieten, hem psychologisch goed begrijpt. In dit geval figureert de priestertheoloog
Ruben. Voor mijn gevoel heeft Ruben een kernjuist inzicht in de levensmoeilijkheden
van Gad en hun oorzaak (onder meer ‘slachtoffer van onverstandige opvoeders die
hem behandeld hebben als de eerste de beste’). U hebt Ruben in het verhaal gebracht
om de problematiek door een randfiguur te laten objectiveren, maar waarschijnlijk
was er nog een andere reden?
Wie uit de band springt hecht zich meer dan anderen aan zijn zeldzame vrienden en
de afkeer van de anderen verwekt bij hem licht het gevoel dat hij de hem geboden
genegenheid niet verdient. Daardoor is vriendschap voor hem heel wat anders dan
wat ze is voor de allemansvrienden, die maar al te vaak niemands vriend zijn. Daarom
geef ik mijn eenzame vechters graag een vriend mee.
*
Ik begrijp dat voor zulke mensen de vriendschap iets exceptioneels is en een
buitengewone morele steun. Dat die vriend een
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priester is zal in deze roman, zoals elders af en toe, wel samenhangen met een sinds
uw kindsheid vastgelegde en in het onbewuste voortlevende affectieve gebondenheid
aan de roomse Kerk, ondanks de wijziging in uw bewust, rationeel oordeel?
Zeer waarschijnlijk.
*
Hebt uzelf zulke vriend-priester gekend?
Na mijn terugkeer in het ouderhuis heb ik een vriend zoals Ruben gekend, onze
onderpastoor Jan Hammenecker, en met hem door het dorp gewandeld zoals Ruben
met Gad.
*
Dat feit uit uw jongelingsjaren, toen u diep vernederd als een gevallen Icarus uit het
klooster in uw dorp terugkwam en die onderpastoor volgens u de moed opbracht om
met u door het dorp te wandelen, is u dus onvergetelijk bijgebleven?
Ja. Maar daarmee houdt ook alle gelijkenis op. Ik wijs zelfs alle verdere identificatie
met nadruk af. Ik heb het verhaal zeer concreet in mijn dorp zien ‘spelen’, maar het
dorp is er geheel voor herbouwd en herbevolkt.
*
De mysterieuze Ben speelt een belangrijke rol. Is dit personage volkomen fictief of
enigermate reëel?
Geheel fictief, of liever zo samengesteld dat de concrete gegevens niet achterhaalbaar
of opnoembaar zijn. Voor mij is Ben desondanks de meest concreet echte figuur uit
het verhaal. Hij personifieert de mensen die eenzamen bij de eerste oogopslag doorzien
en begrijpen, onbekenden vaak, die mij met een handdruk, een
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vluchtig woord, een gebaar sterkten. Hij personifieert voor mij de geheime
internationale van verstandige non-conformisten, die tot geen enkele organisatie
behoren en feilloos hun broeder erkennen, steunen en vrijlaten. Hij is een mythisch
personage dat werkelijk bestaat.
*
Men zou Ben, psychologisch gezien, kunnen beschouwen als Gads adoptieve vader,
die hem geeft wat zijn natuurlijke vader verwaarloosde: bescherming, geruststelling,
begrip, vertrouwen, vergevingskracht. Zoals elke vader voor zijn liefhebbend kind,
is hij voor Gad onbegrensd machtig en Gad vereert hem grenzeloos ‘zoals een klein
kind vertederd zijn moeder vleit’. Zou Ben wellicht symbolisch kunnen beantwoorden
aan een uit uw onbewuste opstijgend beeld van de vader zoals u zich die zou hebben
gewenst en gedroomd?
Ja, maar dan totaal onbewust. Geen ogenblik heb ik ooit gewenst mijn vader te kunnen
vervangen door een Ben. Vader was een verstandig, voorbeeldig, alom geacht man,
wie ik eerbied, genegenheid en bewondering toedraag. Hij was een voorbeeld te
goeder trouw van een morele gestrengheid die hij niet uitgevonden had, maar waarvan
hij een produkt was.
*
Natuurlijk is die vaderverhouding tot Ben onbewust en is op het bewuste vlak uw
verhouding tot uw eigen vader volkomen conform en vol eerbied. Ik bedoel ook maar
geen seconde hem aan te tasten, integendeel. Alleen hebben wij vroeger vastgesteld
dat uw verhouding tot hem ambivalent was en dat u innerlijk vanuit uw onbewuste
fel tegen hem revolteerde. Ik denk dat het u moeilijk of onmogelijk is op het bewuste
vlak Ben als een vader te zien.
Gad ziet in Ben geen vader maar een vriend, een geestverwant.
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Wegens het verschil van leeftijd en ervaring vereert hij hem kinderlijk en ziet zichzelf
als een hulpbehoevende leerling. Hij wenst hem echter niet in vaders zetel op de
hoeve. De verhouding van leerling tot leermeester en die van zoon tot vader gelijken
veel op elkaar, maar kunnen toch niet met elkaar worden verward.
*
De belangrijkste rol van Ben is dat hij de jonge Gad tot evenwicht en wijsheid brengt.
Hij leert hem de waarde kennen van de innerlijke vrijheid zonder schuldgevoelens
en agressiviteit, ook de zin voor menselijke betrekkelijkheid en het verzaken van de
chimerische geldingsdrang. Waarschijnlijk hebt u Ben welbewust deze louterende
functie toebedeeld?
In de ogen van Ruben is Gad een zondaar, een mislukkeling, die hij uit vriendschap
en christelijkheid niet in de steek wil laten, in de hoop hem terug te brengen op het
goede pad. Voor Ben is Gad een jonge man die het goed voorheeft en in de omgeving
die hem uitstoot het nodige zelfvertrouwen mist. Ben is op zijn hand. Hij stelt
tegenover de kwezelarij geen andere leer, geen ander doel. Hij ziet slechts dat Gad
meer waard is dan de femelaars die hem isoleren en hij betoont hem waardering en
vertrouwen, hij laat hem vrij. Gad van zijn kant ziet dat de goddeloze Ben
achtenswaardiger is dan vele vromen. Dat beantwoordt aan menige ervaring die
ikzelf opdeed. Wat hem vooral imponeert is het gemak waarmee deze ketter zich
glimlachend weet te handhaven in het dorp, terwijl hijzelf er voortdurend mee
overhoop ligt.
*
De verhoudingen van Gad tegenover de godsdienst krijgen in deze roman een grote
plaats. De eerste bestaat uit agressiviteit, die uitbarst tot schandaalschopperij en
ontmaskeringswoede. De tweede is vernedering, smart en fysisch lijden om dit
ongeneeslijke psychische trauma: ‘Het vernedert hem diep, want zijn hoogste
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droom is erbarmen. Hij vraagt zich af hoeveel jaren hij die etterwonde van zijn
marteling nog zal moeten verzorgen eer zij dichtgaat’. In een derde verhouding komt
Gad tot tolerantie, die hem innerlijk vrijmaakt en ieder vrijlaat. Zijn dit alternerende
of chronologisch op elkaar volgende fasen van uw inwendig leven?
Alternerende fasen, waarvan de eerste aanvankelijk persistenter was dan de tweede,
de tweede persistenter dan de derde en waarvan geleidelijk duur en intensiteit geheel
zijn omgekeerd, zodat sinds jaren de derde de tweede wijd overheerst en de tweede
de eerste. Ik zou gelukkig en fier zijn indien ik mij alleen maar tolerant mocht noemen,
maar dit is een uiterst moeilijke deugd, die voortdurend zelfoverwinningen eist. Ik
moet nederig bekennen dat ik, ondanks mijn heilige principes, nog opbruis voor ik
het zelf weet en met schaamte constateer dat ik nog de oude ben.
*
Wijt u dat aan onbeheerstheid of zijn er omstandigheden die in u agressiviteit oproepen
of opriepen?
Dit is niet geheel en al onbeheerstheid. Er tekende zich in Vlaanderen een neiging
af tot een verdraagzaamheid, waarin het machtige geloofsapparaat rustig zou
doorwerken en de andersdenkenden zwijgen, omdat zij inderdaad, zodra zij spreken,
rechtstreeks of onrechtstreeks het geloof ‘aanvallen’. Ik ben van mening dat geloof
en vrijzinnigheid twee levensbeschouwingen zijn, die, in het hoogste belang zelf van
de mens en zijn cultuur, gelijke vrijheid van uitdrukking moeten genieten. Daardoor
ontstaan onvermijdelijk gemoedsbotsingen en collisiones principium, die men nu
eenmaal, aan weerszijden, met de olie van de verdraagzaamheid moet leren
verzachten. Het is niet gemakkelijk in alle omstandigheden precies te weten wanneer
men kwetst en in hoever de gekwetste het recht heeft zich gekwetst te voelen. In elk
geval, tot nu toe was de vrijzinnige de eeuwen door de voortdurend gekwetste, die
geen recht had op repliek.
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*
Wat mij in dit boek het meest heeft getroffen, is dat u een rechtstreeks en zelfs causaal
verband legt tussen de problematiek van kinder- en jeugdtijd en de latere geloofscrisis.
Dit verband hebben wij in onze gesprekken reeds meer dan eens aangeraakt. Hier
vertelt u het leven van een man bij wie de beide verschijnselen, opstand tegen vader
en familiemilieu én opstand tegen God en kerkmilieu verlopen volgens hetzelfde
psychische mechanisme: Vadereis → vernedering en schuld → opstand → afkeer
en wrok. Is deze verstrengeling van beide verschijnselen bij het schrijven spontaan
of bewust geschied?
Spontaan, maar ook uit noodzakelijkheid des middels. Gad is een dorpsjongen. Sibylle
de Lansere heeft de geloofsleer filosofisch onderzocht en uitgediept, hij niet. Voor
hem is het geloof vereenzelvigd met zijn opvoeding thuis en op school. Hij komt
ertegen in verzet, zoals duizenden volksmensen, in het ontkersteningsproces van
onze dagen, tegen de verouderde huiselijke strengheid, de dorpskerk en de
dorpsgeestelijkheid, alsof deze het geloof, de Kerk en haar hiërarchie waren. Dat is
trouwens niet zo onredelijk. Zij zijn voor hem werkelijk het geloof, de Kerk en de
hiërarchie. Deze zijn verantwoordelijk voor wat zij in hun dorp ondergaan en hoe
kunnen zij met dat dorpse breken zonder zich af te scheiden van het universele
establishment?
*
De roman valt uiteen in twee delen (I-VIII en IX-XIV), door een brede tijdsruimte
gescheiden. Het tweede deel moet u toelaten de jongen die in zijn milieu verworpen
werd maar ‘geroepen (was) tot iets groots’, rijkdom en glorie te doen verwerven (al
kan hij dan toch zijn droom: eens wereldhervormer te worden, niet realiseren). Eens
die grootheid bereikt, wil hij naar zijn dorp terug. U spreekt van zijn heimwee vol
‘vertedering’ en van zijn ‘blinde, niet te motiveren liefde’.
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Dat is zeer juist, mits u er rekening mee houdt dat hij niet uit eigen beweging, maar
op verzoek van zijn broer, terugkeert naar zijn dorp, voor een kort bezoek, en er niet
ingaat op de bede om er een weldoener te worden.
*
Ja, graag akkoord. Ik vind dat in uw later werk, deze roman bijvoorbeeld en Tilman
Armenaas, het thema van de nostalgie naar de kindsheid, de nood aan geborgenheid
in het verleden, niet meer het laatste woord heeft. De gebondenheid aan ouderen
kindsheidsmilieu blijft, maar ze wordt losgeweekt: Gad gaat definitief naar Jeruzalem
terug.
Het verleden ligt geheel achter hem, hij wil zich er niet meer opnieuw laten inlijven.
*
De titel van de roman is dan zeker ook ironisch bedoeld: Gad komt niet terug in
schuld als de ‘verloren’ zoon, maar als een succesvol en triomferend man.
Waarschijnlijk schuilt in die glorieuze terugkeer wel de imaginaire uitleving van de
grootheidsen weldoenersdrang, die u steeds hebt gedroomd voor uw volk te vervullen,
en een imaginaire tarting van de velen die, in uw ogen, uw ondergang hadden
gezworen?
Niets is menselijker dan te genieten van zijn triomf waar hij eenmaal werd geslagen
en daar grootmoedig te bewijzen dat hij alles heeft vergeven en zijn liefde voor zijn
dorp behouden.
*
Maar dit bewijst toch dat u innerlijk sterk agonaal hebt geleefd. Nadat Gad heeft
ingezien dat zijn droom van antichristelijke wereldhervorming onbereikbaar is, valt
hij ten prooi aan diepe vertwijfeling en wanhoop. Zijn leven gaat hem banaal lijken
en
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‘een woest verlangen naar een nihilistische eenzaamheid grijpt hem aan’. Hij kreunt
zelfs van ‘hevige pijn’. Deze fase van nutteloosheid en levensweerzin ligt wel in de
sfeer van Salut en Merci?
Dit is de ‘Weltschmerz’, de smart om het leven en de mensheid, waarover wij reeds
spraken en waarin ik in ogenblikken van mijmering vanzelf verzink. Het is een besef
van de betrekkelijkheid van elk menselijk pogen, een gevoel van onmacht om evidente
waarheden algemeen-geldig te maken, noodzakelijke collectieve inspanningen te
doen ondernemen, schreeuwende misverstanden op te helderen, nutteloos lijden te
verlichten. Het is het moeten berusten in de schandalige, smartelijke wereld rondom
ons, in halsstarrig weigeren die berusting te bereiken al huppelend bij een
‘levensliedje’ omdat ik tenslotte niet te klagen heb.
*
Er is een generatieverschuiving van vader tot zonen. De jongeren voelen de diepten
van vaders drama niet mee en de vader wordt daardoor vereenzaamd. Ligt hierin ook
autobiografie?
Ja. Mijn vijf kinderen zijn uitdrukkelijk van mening dat het hele geloof niet waard
is wat er in mijn huis om geleden werd. Ik ben het volledig met hen eens, met dit
voorbehoud dat het lijden onvermijdelijk was en dat het beter was het te doorstaan
dan het te ontlopen. Ook daarmee kunnen zij het eens zijn, omdat dit tenslotte niets
verandert aan het feit dat de zaak het niet waard was. In hun stelling schuilt wel te
verstaan geen enkel verwijt voor mij.
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16 - De Ongelooflijke Avonturen van Tilman Armenaas (1960)
De geschiedenis van Tilman Armenaas is een van die fantastische avonturenverhalen
zoals wij er in de Europese letterkunde vele kennen, vanaf Cervantes en
Grimmelshausen, over de achttiende eeuw - ja, die vooral! - tot Stevenson en Conrad.
U geeft in deze lijvige roman de indruk dat uw fantasie haar vrije loop krijgt in het
onbeperkte en dat zij grenzeloos is.
Dat was inderdaad de bedoeling: een overrompelende triomf van de vertelkunst, die
men toen begon te discrediteren en tevens een boek dat mijn stilistische en
dogmatische tendensen kon overleven.
*
Ik vind Tilman Armenaas een van uw beste boeken. Iemand die het liefst voor zijn
genoegen leest als ik, heeft allicht de indruk dat de literaire kritiek dit boek niet
voldoende naar waarde heeft geschat.
Dat heeft mij inderdaad teleurgesteld, maar ik geef de hoop op een postume erkenning
niet op.
*
Een van de redenen waarom dit boek door de contemporaine kritiek niet naar waarde
werd geschat, zal wel zijn dat u, in het spoor van de vertellers uit vroegere eeuwen
waarvan ik er enkele heb genoemd, voor alle klassen en standen van de mensheid
wil schrijven in de taal van iedereen.
Zeer juist, in een taal die, zoals het bewezen wordt door de vier auteurs die u daarjuist
hebt genoemd, het langst lees- en leefbaar blijft.
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*
Er is, naast veel pure fantasie waarschijnlijk, wel heel wat vermomde aanwezigheid
van u in het verhaal te bespeuren?
Het heeft mij zelf voortdurend verbaasd dat, ondanks de zelfonthechting en vaak
daardoor, dit verhaal zo persoonlijk is geworden. Men kan mij hier het best vergelijken
met een tekenaar die voor zijn genoegen zo maar wat schetst, of een man die in de
gauwte een zakelijk briefje schrijft. Schets en geschrift karakteriseren hen in zekere
zin nauwkeuriger dan een speciaal daartoe gemaakt document.
*
Overal waar de mens zich uitdrukt, hoe dan ook, is hij aanwezig en identificeerbaar.
Dat lijkt mij een van de redenen waarom wij deze gesprekken zijn begonnen, mij
dunkt ook met resultaat.
Zonder twijfel.
*
Hebt u het boek met een vooraf uitgestippeld plan geschreven of is het een totaal
vrije uitstap in het land van de verbeeldingsschepping?
Zonder enig plan, met niets anders dan de bedoeling mij te laten gaan en iets moois
te maken.
*
Wist u vooraf dat Tilman naar huis zou terugkeren?
Toen Tilman zijn ouders, broers en zusters verlaten had, vond ik het jammer de
verhaalsmogelijkheden die zij me boden te moeten verzaken. Het kwam mij storend
voor om hunnentwil nu en dan
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naar Vlaanderen terug te keren en zo heb ik tenslotte de oplossing gekozen Tilman
zelf te laten terugkeren om te zien wat er van zijn volk was geworden.
*
Dat het boek twee in omvang ongeveer gelijke delen bevat, heenreis en verblijf van
Tilman in Schiras en zijn verblijf in zijn vaderland na zijn terugkeer, is dat toevallig?
Al schrijvend en schrikkend voor de omvang die het werk aannam en het
onuitgeefbaar maakte, troostte ik mij met een deelbaarheid in drie delen: Tilmans
reis, zijn verblijf in Schiras, zijn terugkeer in Vlaanderen. Ik kon noch wilde mij
intomen om technische redenen.
*
U hebt onderweg al fantaserend waarschijnlijk dikwijls, zoals Cervantes of Fielding,
geaarzeld of u zou halt houden of verder gaan, deze of gene weg inslaan, dit of dat
avontuur uitwerken, deze of gene figuur uitwerken?
Voortdurend. Dat was juist het heerlijke van dat werk. Menige figuur moest ik te
summier behandelen omdat ik nu eenmaal vooruit moest. Ik hoopte ze opnieuw te
kunnen opnemen voor herdrukken waar, helaas, na de tweede druk niet meer om
werd gevraagd. Ik schreef te tegenstrooms tegen de ontluistering van het verhaal in.
*
Elk hoofdstuk is ais afzonderlijk verhaal, apart avontuur leesbaar, zoals dit ook bij
Cervantes en velen van zijn volgelingen het geval is. Was dit bij u opzet?
Dat was een van de vertel-krachttoeren die ik wilde uithalen.
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De lezer moest het boek kunnen openslaan waar hij maar wilde en benieuwd worden
naar het voorafgaande en het vervolg.
*
Toen ik het boek begon te lezen en zag dat u de arme en jonge Tilman in contact
bracht met een rijke, gestudeerde Indische prins, dacht ik dat het uw bedoeling was
de avontuurlijke held een begeleider te bezorgen, die hem moest initiëren in de
gevaren en de wijsheid die de wijde wereld bieden kan, zoals vroeger zo vaak
gebeurde, in Gracians Criticon, Voltaires Candide, enzovoort. Hebt u daaraan
gedacht?
In mijn lade liggen nog altijd een tiental hoofdstukken van Metten Maarten, een boek
waarin een jongen ais Tilman in 1522 in Antwerpen, met een schilder als mentor,
een reis door Europa aanvangt. Ik heb daar niet aan voortgewerkt omdat de historische
getrouwheid ervan er hoe langer hoe meer een belang in krijgen moest waar het mij
niet om te doen was. Ik concentreerde mij op Tilman omdat hij zonder mentor zijn
weg maakt en met moderne civilisatiemiddelen zijn wereld kan opbouwen. Dat kon
Metten Maarten slechts onder leiding en in een vrijwel immuabele wereld.
*
Dat vind ik typisch. Het thema van de ‘homo viator’ en van de ‘navigatio vitae’ riep
vóór de moderne tijden graag de begeleidersfiguur op. Sinds de moderne tijden laat
men de mens-reiziger, als Faust (zonder Vergilius of Beatrice), liefst alleen reizen.
Dat zal zo ook wel gegroeid zijn uit uw individualisme.
Zonder twijfel.
*
In de eerste hoofdstukken, gesitueerd in een traditioneel Vlaams, christelijk dorpje,
stelt u op amusant-ironische manier de dorps-
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potentaten, ‘steunpilaren van de maatschappij’, aan de kaak om hun schaamteloze
profijtzucht en bedrog. Zulke ironische moralisatie ligt u wel?
Ja, zij moest het milieu tekenen waaruit Tilman bevrijd werd door de kroonprins van
Schiras.
*
Eigenlijk bent u als schrijver altijd een moralist geweest, zowel in uw gelovige als
in uw vrijzinnige tijd. Beschouwt u zelf deze neiging als een constante van uw werk
binnen de wetten van de zuiver artistieke schepping?
Bestendig verbaasde het mij dat een totaal vrije artistieke schepping automatisch een
moraliserende inslag vertoonde. Nu zie ik beter in hoe onvermijdelijk dit is en hoe
nutteloos het was er te willen aan ontsnappen. Een puritein die iets moois maakt
vervaardigt niets erotisch, een portrettist schildert telkens ook zichzelf.
*
Ik heb herhaaldelijk geschreven, zoals Vermeylen en anderen vóór mij, dat belangrijke
kunst zonder ethiek ondenkbaar is. Bent u het daarmee eens?
Roerend eens en ze is ethischer naar gelang ze belangrijker is, maar ethischer betekent
in dit verband niet preutser of weldenkender.
*
Het fantastisch verhaal van een arme bezembinderszoon die het brengt tot onderkoning
van een groot land, spil van de nationale politiek, briljant internationaal diplomaat,
onmetelijk machtig en rijk, is natuurlijk een kolfje naar uw hand. U makt de jongen
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ook van kindsbeen af veelzijdig begaafd, bovendien nog grenzeloos edelmoedig en
echte ‘mens van goede wil’. Dit alles laat hem toe een stuk van de mensheid
erbovenop te helpen. Dit alles is, sinds uw jeugd, wel uw geliefde droom?
Inderdaad, als ik durfde zou ik voluit bekennen welk een geboren Messias ik ben.
Mijn onrust om waarheid, recht en geluk kon nooit aan mij alleen bevredigd worden.
Ik moet ze kunnen meedelen, beschouw dat als mijn taak en vind daarin meer vreugde
dan in zelfverrijking. Ik voel wel hoe potsierlijk dit klinkt en schaam mij, maar het
is nu eenmaal zo. In dit altruïsme zit dezelfde zelfzucht als in het egoïsme, dezelfde
hoogmoed en ook iets kinderlijks. Het is verenigbaar met norse afgewendheid van
de wereld en jaloerse zelfstandigheid, maar ik verloochen of bestrijd het in mij niet
omdat het een allereerste vereiste van de menselijkheid is, misschien wel haar diepste
drang en de verklaring van het avontuur van haar beschaving.
*
Ik vind het typerend dat u de mensen van goede wil in uw jongere jaren liefst een
tragische ondergang bezorgde en ze nu laat triomferen. Misschien hangt dit samen
met het feit dat u in uw latere jaren als vrijzinnig socialist meer vertrouwen in het
leven en de taak van de mens hebt gekregen?
Dat is zeer juist. Als jonge katholiek in een zich dechristianiserende wereld, verstrikt
in eigen moeilijkheden, kon ik mij slechts langzaam ontdoen van het dwangidee van
alle godsdienstigen: dat de mensheid haar verderf tegemoet gaat. Sinds ik weet dat
zij alleen dit aardse leven heeft, zie ik met voldoening dat zij geleidelijk vrijer,
rationeler en comfortabeler leven kan en dat deze evolutie van jaar tot jaar versnelt.
*
Naast Tilman lokt u zijn broer Bavo naar Schiras. Hij is een zon-
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derling, een maniakale statisticus, ‘directeur van de woestijn’. U beschouwt hem als
zachtmoedige kwibus én als ‘genie’, met een milde, sympathiserende humor. Wat
had u met hem op het oog?
Met zijn verslondenheid in het bijkomstige heb ik Bavo bedacht tegenover de
universele Tilman, Edelmoedig erken ik zijn waarde als directeur van de woestijn.
*
Hebt u een gelijkend type in het werkelijke leven ontmoet - want ze bestaan - of is
hij integraal een schepping van uw verbeelding?
Als student heb ik begaafde makkers gekend, die zich verdienstelijk onderscheidden
op een of ander gebied van minder belang dat zij overschatten, entomologie
bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, en geen kijk hadden op het geheel. De
doorsneemens leidt uitsluitend zijn eigen leven en interesseert zich weinig voor dat
van de mensheid. Daarnaast zijn er nog velen zoals hogergenoemde makkers, die
niet mijn enige modellen waren, velen die zich werkelijk nuttig menen te maken met
een hobby, bijvoorbeeld het vervaardigen van een uurwerk dat dagen, veranderlijke
feestdagen, maanden, jaren volgens alle nieuwe en oude Europese en Aziatische
jaartellingen aangeeft, plus alle mogelijke sterrenstanden en verduisteringen. Zij zijn
meer waard dan de doorsneemens, door de band voorbeeldig en sympathiek, lang
niet helemaal onnuttig ook. Dat type ken ik in verscheidene exemplaren. Mijn oudste
zoon schonk mij bij mijn vertrek uit Peru de verzamelde werken van een
Zuidamerikaanse Conscience, uit een land waar ik graag nog eens oproer zou hebben
gestookt. Zo luidde zijn rake opdracht. Terwijl verwanten en bekenden er geboeid
werden als toeristen of als zakenlieden, wou ik onbewust de weg van de opstand op.
Diegenen die er waren om het klimaat, de natuur, de oudheden, het gemak om rijk
te worden, zouden mij geholpen hebben zoals Bavo Tilman.
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*
Uw wetenschappelijke uiteenzettingen over land, volk, geschiedenis, aardrijkskunde,
economie, ethnologie, enzovoort, van het imaginaire koninkrijk Schiras zijn
geschreven in een stijl die mij intens heeft geamuseerd. Die ‘wetenschappelijke toon’
doet komisch aan. Ik heb over een man horen spreken die om zich te amuseren eens
voor een uitgebreid, belangstellend publiek een geleerde lezing heeft gehouden over
een historisch onderwerp, pedantesk gekruid met tientallen datums, persoonsnamen
en boektitels, die hij alle uit zijn duim had gezogen. Misschien hebt u ook iets van
dat genoegen beleefd tijdens uw wetenschappelijk exposé en had u de bedoeling met
de toon van de wetenschap een loopje te nemen?
Ik betuig u vrolijk mijn dank. Beter kan ik de strekking van dit wetenschappelijk
exposé niet weergeven.
*
De eerste figuur die aan Tilman op weg naar de hoofdstad van Schiras zijn
levensavontuur vertelt is Napoleon. Er zit in dat verhaal wel wat levensfilosofie.
Napoleon is een van de figuren waaraan ik gelukkiglijk niet te vlug voorbijgelopen
ben, al had ik graag nog meer van hem gemaakt.
*
Het bezoek aan het bergklooster van boeddhistische monniken geeft u de gelegenheid
om de macht van het monnikendom te belichten. U doet het mild ironisch. In vroegere
werken bent u wel eens fel agressief tegen zulke verschijnselen van leer getrokken;
in dit boek ziet u ze veeleer op afstand, met een relativistische ironie. Vindt u die
indruk juist?
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Dat hoofdstuk wil minder een satire zijn dan een opsomming van de elementen
waaruit het raadselachtig verschijnsel godsdienst bestaat: vertoon, studie, gebed,
zelfbedrog, bedrog, vergeestelijking, enz. Een klooster van een religie die in elk
geval niet de ware kan zijn, bood mij daartoe een enige gelegenheid.
*
Na het bezoek aan het machtige klooster geeft prins Ali aan Tilman de raad; ‘Spreek
nooit, onder geen enkel voorwendsel, over God, godsdienst en zijn bedienaren’. Ik
heb de indruk dat u ironischerwijs die raad aan uzelf geeft, maar u hebt hem nooit
gevolgd.
Ik heb zelf die raad niet gevolgd omdat ik meende onze scrupulositeitswetten niet te
mogen ontzien, maar ik wist goed hoe onvoorzichtig ik handelde en ik geef de raad
aan Tilman omdat een socialist, die alleen voor het aardse zorgt, in een land als
Schiras slechts slagen kan door het bijgeloof ongedeerd te laten, dat hem trouwens
niet interesseert.
*
Hus Na Comi is een personage dat u dierbaar is. Hij heeft opstandig bloed en een
heldendroom die tot de extremen gaat, in casu het communisme. Een dergelijk
opstandig idealist bent u zelf van jongs af geweest. Maar u laat aan het eind van het
boek ‘de wilde wereldhervormer’ een eenvoudig en beminnelijk man worden, die
op zijn Voltaires ‘cultive son jardin’. Is deze evolutie symbolisch voor wat zich in
uw eigen levensgevoel van jeugd tot ouderdom heeft gewijzigd?
Neen, ik heb niets verzaakt, niets prijsgegeven, wel integendeel. Als ik ‘toonbaarder’,
ben geworden, is dit een gevolg van het feit dat de anderen meer op mij zijn gaan
gelijken. De verzaking van Hus Na Comi is de teleurstelling van vele communisten
in het gehalte van hun leiders, de geestelijke onvrijheid en de ineffica-
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citeit van het economisch stelsel. Ik stel de dwepende Hus tegenover de praktische
Tilman, die zonder dogmatisme werkt met de middelen waarover hij beschikt.
*
U opteert dus voor een pragmatisch socialisme in Tilman tegen een doctrinair
communisme, dat u in Hus laat teloorgaan omdat die doctrine volgens u in de realiteit
niet houdbaar is voor de mens?
Juist.
*
Hus Na Comi is ook de wereldzwerver van alle markten thuis en de vrije natuurmens.
Hij lijkt me nauw verwant met Ben uit De verloren Zoon en andere gelijkaardige
figuren die u geschapen hebt sinds de Nonkel Dolf uit Een Mens van goede Wil de
eerste incarnatie werd van dit type van de volstrekt vrije, onbehuisde, gewiekste man,
dat u van jongs af fascineert.
Wie zich anders dan anderen en eenzaam voelt, staat geregeld verbaasd over wat in
hem omgaat, kan het niet verklaren en beschrijft waarschijnlijk daardoor graag
mensen van wie men niet weet vanwaar ze komen en die iets onmeetbaars en
onberekenbaars over zich hebben. Dit is van mijnentwege geen magisch realisme,
maar gewoon onmacht om een naam en verklaring te geven aan iets dat er zeer zeker
is. Daarom was ik gelukkig Hus uit de wildste bergstreek van Schiras te kunnen laten
komen. Dat was een duidelijke verklaring en ze entmythologiseerde hem niet.
*
De absolute liefde op het eerste gezicht komt hier weer aan bod wanneer Tilman
prinses Olivia ontmoet. Zij weten, zonder het
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zelfs te kunnen zeggen of elkaar aan te raken, dat ‘hun liefde eeuwig is en tot alles
bereid’, maar weten evenzeer dat het huwelijk of samenzijn onmogelijk is. Het gaat
dus weer om een volmaakt beminde maar onbereikbare vrouw. U laat Olivia maar
even verschijnen, ik had verwacht dat ze later nog wel eens Tilmans levenspad zou
kruisen.
Dit is een ervaring waarover zelden gesproken wordt, maar ik ben ervan overtuigd
dat elk man die zijn man kan staan ze kent. Ik ben zo onvoorzichtig geweest Tilman
en Olivia in het volgend hoofdstuk met elkaar te laten spreken in de termen van het
spel met prinsesje Iris. De onvergetelijkste ontmoetingen met Beatrijs beperken zich
tot het wisselen van een blik.
*
Waarom hebt u die mooie, symbolische parabel van de witvissen ingeschakeld?
Om het minder onwaarschijnlijk te maken dat het koningshuis van Schiras Tilman
zulke rol laat spelen, laat ik het afstammen van een zeventiende-eeuwse Griek, die
zijn land trachtte te verwestersen. Verder in het boek verantwoord ik dat nog
nauwkeuriger. De nationaliteit van die koning Phalkomos deed mij denken aan de
Griekse filosofie, die hij echter niet bestudeerd had. Deze gewone zeeman kon slechts
een self-made-filosoof zijn geweest. De vis-situatie tussen twee watervallen komt
ergens voor in Indonesië en werd daar door een Nederlander beschreven als een
probleem van piscicultuur. Ik had dit onthouden als een voorbeeld van autarchie van
de natuur, die door menselijk ingrijpen wordt verstoord en ik behandelde het vanuit
de wereldbeschouwing der witvissen die radicaal wordt gewijzigd door de inval van
roofvissen en goudvissen. Zo kon ik het kennisprobleem, kern van de Griekse
wijsbegeerte, laten behandelen door een ongeschoolde Griek. Met opzet laat ik de
eveneens ongeschoolde koning en Tilman er de zin niet van vinden. Wanneer het
verstand over al zijn gegevens correct oordeelt, is dit
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oordeel daarom nog niet correct. Het beschikt misschien niet over al de gegevens,
of over al de goede.
*
‘Men moet filosoferen, maar ook weten dat men zich vergist’, schrijft u naar
aanleiding van dat verhaal. Dit lijkt me een sympathiek-relativistische kijk op de
beperktheid van onze kenvermogens, die echter schril afsteekt, zo dunkt mij, tegen
de zelfverzekerde, nogal dogmatische toon waarin de meeste van uw
wereldbeschouwelijke opstellen zijn geschreven. Wat dunkt u?
Dat is nochtans altijd mijn filosofie geweest. Men moet zoeken naar waarheid en
wijsheid, daardoor en in die mate wordt men mens. Men moet voor die waarheid
staan en opkomen, maar ook blijven openstaan voor nieuwe inzichten en de erkenning
van vergissingen. Deze relativistische houding maakt zekerheid omtrent definitieve
standpunten niet onmogelijk. Zonder zulke definitieve zekerheden zou het zoeken
zelfs geen zin hebben.
*
Bij zijn huwelijksviering met de prinses doet zich in Tilman een smartelijke crisis
voor. Hij heeft het gevoel dat dit alles aan hem gebeurt zonder zijn wil, dat zijn
levensloop hem uit de hand is gegleden in verkeerde richting en dat zijn opgang naar
dit maatschappelijk hoger leven een failliet betekent. Hij wil terug naar het ouderhuis
om daar zijn eigen leven te leiden: ‘Ik ben de zoon van een bezembinder, ik ben op
mijn twaalfde jaar in dit alles betrokken, ik wist niet hoe en wanneer eruit te geraken,
maar nu gaat het te ver, ik wil naar huis: ik wil schoolmeester worden en trouwen
met een meiske van bij ons’. Die momenten vindt men ook in Ons Geluk, aan de
grond van Salut en Merci en elders. Tilman zal hier wel Walschap zijn?
Inderdaad.
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*
Ernolanim Tej Bodadur heeft u blijkbaar gefascineerd, want u laat hem driemaal
optreden en Tilman wil ertoe komen met hem af te rekenen. Deze machtige politicus
heeft de geheime obsessie kwaad te doen, in het klein en het groot: kleine diefstallen,
leugentjes tot ontreddering van het staatsleven, breken van carrières, enzovoort. Hij
schept daarin een geheim, demonisch genoegen. Deze mens heeft u als type blijkbaar
geboeid.
Er zijn veel meer kwaadwilligen en te-kwader-trouwen dan messianistische mensen
van goede wil. Ik ken ze beter dan mezelf en haat ze even hartstochtelijk als hun
zielsverwanten die in geen enkele uiting van geestesadel, heldhaftigheid en
generositeit kunnen geloven en in het leven niets dan gemeenheid zien. Ik heb mij
de weelde veroorloofd Tilman uitvoerig en grondig met de heimelijke schurk te laten
afrekenen. Intussen wordt geheel zijn leven door het gevecht met hem beheerst.
Zonder zijn verdachtmaking ware hij niet in conflict gekomen met zijn koning en
niet naar Vlaanderen teruggekeerd.
*
U bent vrijzinnig humanist en tevens socialist. In weinige romans hebt u kans gezien
uw wereldbeschouwing zo volledig uit te spreken als. in Tilman Armenaas. U serveert
ze gelukkig niet tendentieus maar verwerkt ze organisch in het verhaal. Tilman gaat
als vrijzinnige de strijd aan tegen bijgeloof, slaafse trouw aan traditie, godsdienstige
macht die de mensen arm en dom wil houden. De socialist werkt voor vrijheid, arbeid,
ontwikkeling en welvaart voor allen. U hebt wellicht bewust in deze roman uw
levensprogram verwerkt?
Terwijl ik mijn eerste romans schreef behandelde ik zeven jaar lang, in brieven aan
mijn broer in Kongo, de vraag wat een blanke, missionaris of leek, gelovig of
vrijzinnig, in een ontwikkelings-
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land voor het volk kan en zou moeten doen. Zijn antwoorden leerden mij zeer veel.
*
Zelfs werkt u via Tilman diverse hervormingsplannen uit voor het leger, het onderwijs,
de wegenbouw, enzovoort. Ik heb de indruk dat u hier een gevoel uitleeft waarover
u het vroeger in onze gesprekken hebt gehad, namelijk dat, indien u geen schrijver
was geworden, veelzijdige mogelijkheden en talenten in u tot uiting hadden kunnen
komen die u zouden hebben toegelaten in de beschaving langs andere verrassende
wegen tot gelding te komen.
Vaak komt inderdaad alles mij voor als vreemd en toevallig, niet alleen dat ik die
bepaalde boeken heb geschreven, maar ook dat ik schrijver ben geworden. Dan ben
ik ervan overtuigd dat ik meer had kunnen presteren. U wijst hier op het treffendste
voorbeeld van onbewuste zelfonthulling door dit soort vertelkunst. Alleen
spelenderwijze durf ik wereldhervormingsdromen uitwerken, waar ik om glimlach
in verstandig gezelschap, maar diep in mijn gemoed helemaal niet.
*
Uw kijk op de fouten en gebreken van de wereld, en dus op de onvolmaaktheid van
de mens, is hier niet zo fel contesterend en gerevolteerd als elders, bijvoorbeeld in
Salut en Merci. U bekijkt ze rustiger, met een relativistischer filosofie. Beantwoordt
dit aan een tendens van uw oudere dagen of voelt u afwisselend een contestator en
een relativist in u leven?
Het verschil vloeit voort uk het concrete van Salut en Merci en het fantastische van
Tilman Armenaas. Het eerste is een sociale kritiek, het tweede een sociaal sprookje.
Overigens beken ik me contestator en relativist, afwisselend en soms ook tegelijk.
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*
In het huwelijk van Tilman en Atimsa komt na enkele maanden vervreemding. Tilman
voelt zich eenzaam, onbegrepen, ongeadapteerd aan zijn hoger-geboren vrouw,
positief gebonden aan de rudimentaire gewoonten van zijn ouderlijk leefmilieu dat
hij nooit kon vergeten. Zijn kinderjaren bij vader en moeder houden hem in hun ban.
Zij zijn waarschijnlijk een imaginair symbool van een geluk dat hij nooit gekend
heeft, maar in een ver, fictief verleden lokaliseert. Dit zal, zoals in Ons Geluk en
Salut en Merci, wel uw eigen probleem zijn.
Juist. Om het te preciseren, zou ik zeggen dat het niet zozeer de kinderjaren zijn die
hem in hun ban houden. Hij was immers ook als kind niet gelukkig. Wel vernoemt
hij die jaren soms als het paradijs waarnaar hij terugverlangt maar dan doet hij dat
omdat hij niets bepaalders noemen kan. Strikt genomen houdt hem in zijn ban een
paradijs dat niet bestaat, een andere planeet waarvoor hij bestemd was.
*
Hebt u in vroeger jaren, sinds u van huis weg bent, veel van uw kindertijd gedroomd,
's nachts en overdag?
Gedurende het hele eerste trimester in Hoogstraten stond ik tijdens elke recreatie in
het kamp van de kleine pajotten zo lang mogelijk met de rug tegen de muur van de
studiezaal te staren naar de verste wolk boven het dak van het nieuwe gebouw. Ik
maakte mezelf wijs dat ook moeder op dat ogenblik die wolk zag. Het heimwee week
geleidelijk voor het verlangen naar wat ik door studie worden kon, en in filosofie
was het vrijwel geheel weggewist. Dromen doe ik nu alleen nog van mijn ouders,
en niet dikwijls.
*
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Het laatste deel van uw roman begint met de terugkomst van Tilman in Vlaanderen
bij zijn familie. U hebt hier het meest warme, enthousiaste, intense familiegevoel
tussen ouders, zusters en broers centraal gesteld. Misschien omdat u dat in uw leven
als warme geborgenheid zo gemist hebt?
Ik heb met zorg een idyllische eensgezindheid vermeden. Elke Armenaas heeft zijn
eigen karakter en lot en is met broers en zusters op eigen wijze bevriend.
*
Het ‘stamgevoel’, waarover we reeds vroeger hebben gesproken, komt hier nog in
een ander opzicht tot uiting: als welvaart, macht en trots. De Armenazen hebben het
allen ‘ver gebracht’. U hebt dus in deze roman, zoals in Zuster Virgilia, uw
stambewustzijn imaginair de ruimste voldoening gegeven.
Ik beleef meer genoegen aan het feit dat zij bewijzen boven het gewone uit te stijgen,
dan dat zij allen evenveel van elkaar houden. De twee jongste zusters, die niets
geworden zijn, hangen het meest aan elkaar en de anderen, de bekwaamsten en meest
bevrienden, Tilman, Marie en Floris, hebben het minst contact gehouden.
*
De hele roman is eigenlijk opgebouwd als een raamverhaal, waarin zeer diverse
geschiedenissen hun plaats krijgen. Dit geldt vooral voor het laatste deel, waarin het
heen en weer reizen van Tilman om zijn broers en zusters te bezoeken telkens het
apart verhaal schept van zijn bezoek bij een van hen. Er is dus geen enkelvoudige
intrige zoals in de meeste van uw romans; er zijn diverse, gejuxtaponeerde relazen
die u ten slotte op een gemeenschappelijk gastmaal der familie doet uitlopen. Deze
uitbreidingstechniek mist de spanning van de enkelvoudige intrige, maar is gesteld
op voortdurende verrassing (in de aard van: wat zal het nu weer zijn?) en afwisseling.
Was dat uw bedoeling?
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Als raamverhaal verschilt het eerste deel, dat ook een reis van Tilman vertelt en
daarin diverse figuren als Napoleon, Hus Na Comi en anderen beschrijft, niet zo heel
veel van het tweede. De draad die ze verbindt is dezelfde: het leven van Tilman. De
verteller vindt er zijn vermaak in, de rijkdom en de bontheid van het leven te
beschrijven. Geleidelijk voelt hij zich gedragen door de genegenheid van de lezer,
die hem niet meer vraagt hoe het was, maar wat hij ervan maakt, dus niet meer de
waarheid of het verhaal, maar vertelkunst om zichzelf. Mij dunkt dat men dit reeds
voelt in de eerste hoofdstukken in de geschiedenis van de kapel. Reeds daar tracht
ik de lezer zijn waarheidsliefde te doen opgeven om mij zonder kritiek te volgen op
de weg der vrije verbeelding.
*
Het diepst wordt Tilman geroerd door het weerzien van zijn moeder. Zij beantwoordt
zijn gevoelens van diepe gebondenheid aan haar niet. Tilman ziet haar ook totaal
veranderd en droomt haar zoals ze vroeger was. ‘Moekelief, verniel mijn droom
niet’, schreit hij. Niet uit spontane liefde maar door bevrediging van haar hebzucht
wordt ze vriendelijk voor haar teruggekeerde zoon. Er volgt dan een lang toneel dat
tot verzoening leidt, waarbij de moeder haar zoon tweemaal op de mond kust. Ik
vind die mondkussen van een moeder, bestemd voor haar volwassen, meer dan
veertigjarige zoon, eerder imaginair dan reëel.
Wie moeder dag voor dag ziet oud worden, wordt er zich niet van bewust dat zij op
haar vijfenzestigste niet meer zijn moeder van vijfentwintig is. Tilman, die moeder
nooit zag terwijl zij als hotelhoudster op een bedevaartplaats een totaal andere vrouw
en oud werd, herkent de moeder niet meer van wie hij al die jaren heeft gedroomd.
Dat zij, die hem sedert zijn kleuterjaren niet meer heeft gekust, hem plots tweemaal
op de mond kust uit dankbaarheid voor een gouden ring met briljant, geeft juist de
vervreemding weer die niet meer weggenomen kan worden.
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*
De ontgoocheling van Tilman bij het weerzien van zijn welvarende ouders is groot
omdat zijn authentieke kindsheidsherinnering wordt geschonden. Hij slaakt de kreet:
‘O vader en moeder, waar is onze hut? Ik zal botermelkpap met brokken brood eten
en bezems maken, ik zal water scheppen uit de steenput ... en foert zeggen tot de
koningen’. Dat is, niet in verband met de feiten, maar psychisch, waarschijnlijk een
kreet die u kent?
Herhaaldelijk speel ik op dat motief. Het heimwee naar de kinderjaren is ook voor
Tilman veel meer verlangen naar de droomgeworden kindsheid dan naar de
werkelijkheid van toen. Schiras was een onverwachte, miraculeuze vervulling van
zijn kinderdromen en vanuit die werkelijkheid verlangt hij terug naar de
droomgeworden realiteit waaruit hij ontsnapte.
*
Op dezelfde bladzijde laat u in Tilman de gedachte opkomen: ‘Een mens blijft toch
maar wat hij geboren is’. Ik geloof dat daarin veel waarheid zit. Kunt u voor uzelf
deze gedachte expliciteren?
Het is natuurlijk een gemeenplaats en mensen die op dezelfde plaats in hetzelfde
sociaal en economisch verband geboren worden, leven en sterven, zullen er niet veel
meditatiestof in vinden, maar allen die trachten een nieuwe mens te worden, staan
herhaaldelijk perplex voor de gelijkenis tussen die nieuwe en de oude mens. Zij
hebben niet alleen hun individuele en familiale trekken behouden. Ondanks hun
verloochening en aanvaarding van tegengestelde ideeën en waarden, hun gevoel dat
de afgelegde psyche nooit de hunne is geweest, blijkt het nieuwe slechts een
vervolmaking van het oude te zijn. Zij zien dat zij gebleven zijn wat zij van jongsaf
waren en vragen zich af of de mens wel veranderen kan. Ik had onlangs weer levendig
de ervaring van Tilman, die na jaren onderkoningschap in Indië een
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Vlaamse jongen is gebleven, toen een dorpsgenoot, die mij alleen op de lagere school
had gekend, zei dat hij mij tot nu toe uit de verte gevolgd had zonder enige verbazing.
Hij was daar nog steeds in vaders onveranderd bedrijf en ik die meende alle dingen
op hun kop te hebben gezet, was in zijn ogen eveneens dezelfde gebleven. Men kan
natuurlijk zeggen dat ik op mijn manier gelovig was en op mijn manier vrijzinnig
ben, maar het feit dat ik bijvoorbeeld in Waldo als gelovige passages heb geschreven
die ik als vrijzinnige niet beter kan formuleren, doet mij soms de vraag stellen of de
twee mensen, die elkaars tegengestelden schijnen te zijn, niet bestendig wonen in
elk mens. Wat op een bepaald moment voor mij levensbeslissend werd, wist of kende
ik van lang tevoren en liet mij tot dan toe koud. Eigenaardig is ook dat de zogenaamde
nieuwe mens aan de levenswijze van de zogenaamde oude niets verandert. Het deel
van de mensheid dat ervan overtuigd is hiernamaals eeuwig voort te leven, beloond
of gestraft, leeft niet opvallend anders of beter dan het deel dat rekent op een
hiernamaals vacuüm.
*
Het eerste familiebezoek van Tilman geschiedt bij zijn broer Stan. Hij leeft in een
bescheiden huis te midden van de natuur, dieren en gewassen, en laat het dorp, de
beschaving, maar waaien. Zijn eenvoud, vrijheidsdrang, apartheid en diepe communie
met dieren en planten doen mij een beetje denken aan Houtekiet. Is dat juist?
Aan Houtekiet heb ik bij Stan, de bescheiden monogaam, niet gedacht, wel aan de
vader van Guido Gezelle, de hovenier met poëtisch taalgevoel, die voor mij Peer
Gezelle moet heten en, om helemaal oprecht te zijn, aan mezelf. Ik ook immers heb,
in een klein huisje, met niets anders dan mijn pen, eenzelvig aan een wereldwijde
waan gewerkt.
*
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Hij is een natuurmens met een ‘zachte, edele waanzin’, ‘een of ander groot idee’,
die oorspronkelijk en zelfstandig leeft en zijn leven grote zin geeft in de vrije buiten.
Ligt daarachter weer die droom dat u, indien u te Londerzeel gebleven was, op
dergelijke wijze vrij, oorspronkelijk, produktief en gelukkig zou hebben geleefd?
Zeker. En dus ook dat ik dat buiten Londerzeel heb gedaan.
*
Een der ‘grote’ ideeën die u in de eenvoudige Stan legt is het leren samenleven van
dieren die als vijandig voor elkaar beschouwd worden: muizen en katten, katten en
honden, enz. Tilman commentarieert dit met de overtuiging dat over tweeduizend
jaar alle mensen en dieren in vrede met elkaar zullen leven, dat ‘een aards paradijs
van vriendschap’ tussen dieren onderling en tussen mensen en dieren zal ontstaan.
Ik weet dat u een neiging hebt naar profetisme, en steeds in gunstige richting, dus
messianistisch. U hebt in een en ander opzicht reeds gelijk gekregen door de tijd,
maar aan een zo snelle evolutie van de natuur bij mens en dier kan ik toch niet
geloven. Het doet mij een beetje denken aan de ideale leefwereld van Houtekiet
waarin u de seksuele agressiviteit ook wegdroomt.
Nu ik mij dan toch in mijn stille waanzin blootgeef, ik ben er met Tilman werkelijk
van overtuigd dat, over niet eens tweeduizend jaar, het aantal huisdieren en dieren
die buitenshuis in vrede met de mens leven, vertiendubbeld zal zijn en de schadelijke,
inadoptabele dieren en insekten ten naaste bij uitgeroeid. Ik word in die overtuiging
voortdurend gestaafd door concrete feiten en kan mij zelfs niet voorstellen hoe dit
anders zou kunnen verlopen, terwijl het aantal mensen zo snel verdubbelt.
*
De tweede ontmoeting van Tilman is die met zijn zuster Silva,
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met wie hij dadelijk de innigste omgang heeft. Zij heeft liefde opgevat voor een jonge
Indiër, wat u toelaat een vernuftige intrige te beginnen die bij Tilmans terugkeer in
Schiras zal ontknoopt worden. U was dus toen reeds van plan Tilman definitief naar
Schiras te laten terugkeren?
Zijn terugkeer naar Vlaanderen stelt hem van in het begin teleur en de contacten met
ouders, broers en zusters worden zo beschreven dat zij hem de noodzakelijkheid van
een definitief vertrek geleidelijk doen inzien. Dat gebeurt ten slotte tijdens het bezoek
aan Floris.
*
Silva bemint die jongen ‘absoluut’ en wil ‘geen maat en geen rede’. Zij is dus familie
van Sibylle, Iphigenie, Denise en de latere Martine?
De vrouw en de liefde naar mijn hart.
*
Tijdens zijn gesprek met Silva laat Tilman zich ontvallen: ‘Van mijn twaalfde jaar
af heb ik voortdurend mensen en dingen gezien die ik niet begreep en mijn best
moeten doen. Dat doe ik nu ook’. Drukt u hier in Tilman-vermomming niet uw
eenzaamheidsgevoel uit, uw gevoelen anders te zijn dan de anderen en niet te
begrijpen hoe zij leven?
Ja, in Denise heb ik dat gevoel het meest geëxpliciteerd. Zij schrikt voortdurend op
van iets dat gemeengoed is voor al de anderen en dat zij niet heeft gekend of
opgemerkt.
*
De verhouding van Tilman tot zijn zuster, de kloosteroverste Marie, doet onmiddellijk
denken aan de verhouding Robert-
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Virgilia in Zuster Virgilia. Beide kloosterzusters zijn zeer minzaam, intelligent en
heilig, kortom in hun soort volmaakt. Heeft dezelfde kloosterzuster die u bij het
schrijven van Zuster Virgilia inspireerde, hier model gestaan?
Ja.
*
Welke idee belichaamt deze kloosteroverste vooral?
De eenzaamheid van de hoogstaande mens.
*
De houding van de ongelovige Tilman tegenover zijn zuster is zoals die van Robert
vol liefde en eerbied. U blijkt er als ongelovige een genoegen in te vinden over een
kloosterzuster met verdraagzaamheid en sympathie te kunnen schrijven?
Ik denk daar niet eens meer aan het verschil van wereldbeschouwing. Ik zie slechts
de twee uitzonderlijke mensen die, de ene in Schiras, de andere in Vlaanderen, niet
worden begrepen en, ondanks hun liefde en eerbied, zelfs voor elkaar ontoegankelijk
blijven.
*
Tilmans broer, de vicaris-generaal Monseigneur Floris, brengt het thema van de
‘verloren zoon’ aan de orde, dat in de werken van uw laatste periode nog wel opduikt,
bijvoorbeeld in de roman met de gelijknamige titel. ‘Verloren zonen keren zo
triomfant niet terug,’ zegt hij tegen Floris. Dit wijst erop dat u het gevoel van
segregatie, wellicht van uitbanning uit uw geboren Vlaams leefmilieu, hebt
overwonnen en dat u ervan bewust bent met uw nieuwe verworven inzichten een
harmonische en volwaardige plaats te kunnen innemen in de gehele
volksgemeenschap. Ik
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geloof dat de opheffing van die vroegere conflictueuze toestand - opheffing die u
hier en elders symbolisch uitdrukt - u innerlijke vrede moet geven.
Zo ver heb ik de symboliek niet willen drijven, maar onbewust zal ik er dat wel
hebben ingelegd. Ik ging te zeer op in het verhaal, het weerzien, het diner met hun
twee dienstvaardige zusters die in de keuken helpen, het gesprek over de kapel en
het besluit naar Schiras terug te keren. Het was mij vooral te doen om de
wederopfrissing van de ongeschonden vriendschap tussen de twee broers.
*
‘Een eenvoudig mens, naarstig vakman, zachtjes en dik overgoten met menselijkheid’,
zo ziet Floris zijn broer Tilman. Heeft dat iets te maken met de visie op de ideale
mens, die u als ouder wordende schrijver hebt gekregen, of is het zelfs zo dat ge
uzelf, ouder wordend, het liefst op die manier zoudt zien?
Beide, de ideale mens en de mens die ikzelf zou willen zijn.
*
Het afscheidsmaal van de familie Armenaas is een topmoment van Familiegeluk en
stamtrots. Elk lid voert het woord, maar Tilman brengt er door ontroering en innerlijke
verwarring het minst van terecht. Hij weet het zelf: ‘Ik heb ... een te klein hart. Bij
het eerste gevoelige woord begin ik te schreien en ik kan niet meer voort’. Hebt u
hier niet uzelf geportretteerd?
Helaas ja.
*
De polariteit vrijheid-gehechtheid, zwerfdrang-geborgenheidsnood beheerst ook de
beweging van Tilman door deze roman
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heen. Hij moest uit Schiras weg, vrij zijn, maar zijn gebondenheid aan vrouw en
vriend drijven hem uiteindelijk terug. Dat is wel een essentieel ritme in heel uw werk.
Tot deze grondtrekken herleid, is de thematiek zeker niet alleen van mij, maar ik
erken er gaarne de schering van vele van mijn verhalen in en mijn algemene kijk op
het levensverloop.
*
Iets zeer belangrijks in uw innerlijke ontwikkelingsgang acht ik het feit dat de
nostalgie naarde kindertijd, het milieu van ouders en dorp zoals ze in uw herinnering
uit de eerste jaren leefden, hier wordt afgeschreven. Tilman heeft geconstateerd dat
het moederbeeld van zijn eerste kinderjaren is vervreemd en dat alle andere
kindsheidsherinneringen irreëel zijn geworden. De geluksdroom van kinderlijke
geborgenheid is ijdel gebleken. Het regressief verlangen naar de kindertijd wordt
hier in uw werk gedepasseerd. Tilman voelt zich hierdoor opgelucht, al weet hij zich
voortaan ook definitief heimatloos wat het geluk betreft: ‘Ik was alsof ik mij altijd
verder van mijn geluk Verwijderde, alsof ik alleen maar thuis als kind gelukkig was
geweest en ik begon van langsom meer te verlangen dat allemaal terug te zien. Ik
heb het nu teruggezien. Wat ik er mij van voorgesteld had bestaat niet meer en als
het nog bestond zou ik het niet meer begeren. Wat ik hier van langsom meer miste,
dat is nergens te vinden’. Kunt u zich in die tekst nog inleven?
Ik volsta met een kort antwoord op uw vraag, omdat u mijn antwoord zelf citeert.
Ja, ik onderschrijf die woorden van Tilman nog altijd voor mezelf.
*
Technisch gezien hebt u Tilman natuurlijk ook opnieuw laten vertrekken naar Schiras
omdat hij bij zijn familie niets kon blijven doen en zijn vrouw en werk in Schiras
waren. Was u,
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toen u hem terugreizen liet, van plan het boek spoedig te voltooien, zoals gebeurd
is, ofwel hem een nieuwe reeks avonturen te laten beginnen? U hebt de roman een
tamelijk bruusk einde gegeven, en soms heb ik de indruk dat u, zoals Cervantes bij
het einde van het tweede deel van de Don Quijote (wanneer hij zijn held de wens
ingeeft nieuwe pastorale avonturen te beginnen, waarna hij hem toch spoedig sterven
laat), de neiging had ermee door te gaan en er misschien een feuilleton in verscheidene
boekdelen van te maken?
Van een vervolg op de avonturen van Tilman kon ik gemakkelijk afzien na het laatste
hoofdstuk, dat een duidelijk eindoverzicht geeft van zijn werk. Veel moeilijker kon
ik de figuren loslaten die in het boek optreden, prinsesje Iris, met wie ik een avontuur
in de kunstwereld op het oog had, de reis van Tilman en Hus Na Comi, enzovoort.
*
Op de voorlaatste bladzijde laat u Tilman bewust worden van de verwezenlijking
van zijn machts- en gloriedroom: ‘Alles wat een mens in een sprookje bereiken kan
had Tilman bereikt’. Het boek wil dus culmineren in dit grootheidsbewustzijn. Ik
ben ervan overtuigd dat de machts- en gloriedrang iedereen ingeboren is en dat
iedereen, ik, u en alle mensen, bij pozen daarnaar streven en dat verlangen. Toch ben
ik ervan overtuigd geraakt dat daar het échte geluk van de mens niet ligt, wel in de
intimiteit met zichzelf en een paar geliefde evenmensen én in het genot van de arbeid
die men dagelijks in zijn al of niet Voltairiaans omsloten tuintje verricht. Hoe denkt
u daarover?
Daarin ben ik het roerend met u eens. Wie niet tot deze conclusie komt is naar mijn
mening niet eens echt menselijk, maar hij is het ook niet als hij dan geen reis rond
de wereld en door de kosmos heeft gemaakt, hoe dan ook, in zijn tuintje, dat Voltaire
ook maar later heeft ontdekt, of op tocht met Candide. De mens moet geëngageerd
met de wereld meeleven en -strijden. Had hij
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tot nu toe uitsluitend de filosofie van het tuintje nageleefd, dan zou geen enkel groot
man, ook Christus niet, hebben bestaan en zou de wereld er nog uitzien zoals vóór
drieduizend jaar.
*
Het laatste woord is in uw roman aan de eenzelvige melancholie. Tilman verzinkt
in zichzelf, vervreemdt innerlijk van de werkelijke wereld - een vorm van zogenaamde
verstrooidheid - en valt ten prooi aan hypochondrie en ‘zelfbeschuldigende gepeinzen’.
Eenzaam. Dit is wel het scherpst mogelijke contrast met de grootheidsdroom, de
tegengestelde zielsbeweging. Dit is waarschijnlijk in al de bewegingen van uw leven,
zoals bij Tilman, vaak het voorlopig laatste woord geweest?
Beter kan ik het zelf niet zeggen.
*
De pentekeningen, in het boek toegeschreven aan Jacques de Waloncapelle, zijn
onder pseudoniem de uwe?
Mijn eerste voornaam is Jacob, mijn familienaam werd in de zestiende eeuw nog
Van Walscappel geschreven, in Franse akten de Waloncapelle en voordien in Latijnse
de Walonis Capella.
*
Waarom hebt u die tekeningen eraan toegevoegd? Herinnerde u zich de geïllustreerde
boeken van Conscience, Dickens e.a. die u als knaap hebt gelezen of had u nog andere
redenen?
Om het negentiende-eeuwse karakter te versterken, dat door de lange ondertitels
geaccentueerd wordt en dat in mijn ogen illustratie vraagt. De uitgever heeft slechts
de helft van mijn tekeningen aanvaard en hij had gelijk.
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*
U hebt van jongs af graag getekend en na de tweede wereldoorlog zelfs enkele tijd
met ijver geschilderd. Er werd toen zelfs door de goegemeente, die altijd wat vertelt,
gezegd dat u de pen had gebroken en schilder wilde worden. Waarom die liefde voor
het schilderen?
Die liefde was er vóór de schrijflust. Als kind weet men niet waarom of waardoor.
Ware de evolutie van de schilderkunst naar mijn zin geweest, ik zou er mij zeker een
bescheiden plaatsje in veroverd hebben. Nu gevoel ik niet de minste lust om zelfs
evenwaardig naast Mondriaan, Picasso of Appel te staan. De schilderijen die ik zou
willen maken zie ik klaar en duidelijk vóór me. Vaklieden willen mij de nodige
techniek in vrij korte tijd bijbrengen, maar ik heb als schrijver ondervonden dat ik
mijn stijl zelf moet vinden en hun aanbod telkens afgewezen. De zekerheid dat ik
buitentijds zou schilderen, geïsoleerd in mijn misprijzen voor de moderne
schilderkunst, ontneemt mij de moed om die lange, moeilijke weg te gaan.
*
Wat die naam ‘de Waloncapelle’ betreft, meen ik te weten dat een van uw voorouders
die droeg of zou gedragen hebben. Heeft Jan Lindemans niet een genealogische
studie gemaakt over uw voorgeslacht tot enkele eeuwen terug? Indien deze studie
niet werd gepubliceerd, zal het de lezers wel interesseren daarover wat te vernemen.
Jan Lindemans ontdekte te Londerzeel in 1561 en 1582 een Henric van Walschappele,
wiens zoon reeds Cornelis Walschap heette, toen hij er trouwde met Olivina van
Ingelant. In die eeuw werden de bossen van Londerzeel ontgonnen. Zoals Jan
Lindemans de door hem ontdekte teksten las, zou Henric daar zijn deel toe bijgedragen
hebben, zodat ik in Houtekiet onbewust mijn stamvader kan hebben beschreven. Se
non è vero... Die Henric kwam
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volgens hem, verdreven door godsdiensttroebelen, uit de omgeving van het kleine
dorpje Walscappel, nu Waloncappel, bij Hazebroek in Frans-Vlaanderen. Daar zat
het toen vol Walscappels sedert de twaalfde eeuw; velen hadden er last met de
inquisitie, werden veroordeeld en verbannen. Niet allen! De eerste bisschop van
Namen in die jaren was François de Waloncapelle, een gewezen abt uit
Frans-Vlaanderen. Een ijverig en bekwaam genealogist, Louis de Meuter, heeft mijn
stamboom opgemaakt tot aan het einde van de zestiende eeuw. De aansluiting bij de
eerste Henric en van die Henric bij het talrijk geslacht, waarover vele oude akten
getuigen in Frans-Vlaanderen, heeft hij nog niet gevonden. Hij laat echter niet los.
Onlangs heeft hij bewezen dat de jonge romanschrijver Jaak Walschap en ik
afstammen van dezelfde Geeraert Walschap van 1640.
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17 - Nieuw Deps (1961)
Waarom hebt u zo laattijdig ertoe besloten een vervolg op Houtekiet te schrijven?
Omdat het niet gemakkelijk is een levensdroom (want dat was de Houtekiet-reeks)
die door oorlogs- en andere omstandigheden onbewust op de achtergrond geraakte,
geheel te verzaken.
*
U vertelt hier de evolutie van een kleine kern tot een wijdvertakte familiestam en tot
een dorp met industriezone. Hebt u dit alles spontaan of volgens plan op papier
gebracht?
Zoals altijd spontaan en dat viel mij niet zo moeilijk daar ik het dorp en de meeste
personages kende.
*
Vond u de ontwikkeling van een agrarische naar een industriële maatschappij, met
de daarmee verbonden sociale en psychologische mutaties, als onderwerp belangrijk
genoeg om er een boek aan te wijden?
Ja, omdat ik de cyclus als een wereldgeschiedenis zag, als dat niet te veel gezegd is,
en de overgang van landbouw naar industrie daarin wel het grootste feit is, groter in
elk geval dan de meeste historische evoluties, waarmee ik in een dorpsverhaal weinig
kon doen. Ik heb u reeds gezegd dat een poging om de Asveer van Bejegening van
Christus te vergezellen op een reis door de geschiedenis (Europese middeleeuwen,
renaissance, Franse revolutie, enzovoort) mijn krachten te boven en de coördinatie
van een sluitend verhaal te buiten ging.
*
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U hebt zich waarschijnlijk geïnspireerd op de Rupelstreek?
Natuurlijk, zij grenst aan mijn Deps en de industrie, hoofdzakelijk steengelagen in
handen van bazen die zichzelf uit de arbeidersstand hadden opgewerkt, heeft er zeer
lang het karakter van familiale ondernemingen vertoond. Nu nog draagt het aspect
van de streek daar de sporen van. Zij ziet er hier en daar nog altijd uit als een ordeloze
agglomeratie van kleinburgerlijke bedrijven.
*
Ging uw aandacht vooral naar die maatschappelijke evolutie of was het uw wens
Jakob te doen oprijzen te midden van het boek als een centrale held, zoals eens
Houtekiet?
Het was mij vooral te doen om Jakob, de tweede Houtekiet. Hij moest de stam op
hedendaags peil brengen, zodat zich uit zijn kinderen en de kleinkinderen van
Iphigenie moderne helden naar mijn hart konden losmaken.
*
Nieuw Deps heeft niet het lyrisme, de grote epische adem en vaart, noch de
dramatische spanning van Houtekiet. Hoe komt dat?
Ik was toen moe en droef, ‘woest en moe’ zoals A. Roland Holst zegt. Dat is echter
niet de enige oorzaak van het verschil. Houtekiet is veel conciezer geschreven, nu
en dan met opzet zelfs in de hagiografische toon van de Fioretti.
*
In Houtekiet hebt u rond de machtige hoofdfiguur een meeslepende solidariteit van
het hele dorp geëvoceerd; in Nieuw Deps daarentegen moet die familiegeest
grotendeels de plaats ruimen voor moord, bedrog, twist, onenigheid, misverstanden
allerhande. Vanwaar deze overgang naar de uitbeelding van familie en groep als
milieu van conflicten?
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Ik was toen moe en droef, ik schreef om stand te houden.
*
U hebt aan Jakob de trekken geschonken die u in zijn vader reeds dierbaar waren:
reuzenkracht, genie, radicale vrijheidszin, vrije seksualiteit. U laat hem ook, zoals
zijn vader, op zijn eentje grootse dingen verrichten. Hij zet dus uw
Houtekiet-evangelie voort en belichaamt tevens uw eenmansdroom van geniale
realisaties.
Ik wist natuurlijk dat de idylle van Houtekiet onmogelijk kon voortgezet worden.
Het tweede deel moest de geleidelijke overgang beschrijven naar het normale leven
van een spontaan ontstane gemeenschap. Daarin moesten de kracht, de vindingrijkheid
en de vrijheidsliefde van de stichter voortleven.
*
Er is een grondig verschil tussen vader en zoon. Vooreerst op erotisch gebied: de
vader is groot liefhebber, de zoon onthoudt zich.
Alleen reeds technisch waren twee dorpsstieren onmogelijk. Zij zouden elkaar
totterdood hebben bevochten. Dat blijkt uit de eerste hoofdstukken, waar Jakob zijn
vrouw in de beek dompelt en zijn vader opwacht met een geweer. Daarbij ziet Jakob
ook in dat de vrouwen zijn vader eindeloos hebben afgeleid en gehinderd. Ik wilde
de seksualiteit van Houtekiet niet algemeengeldig verklaren. Bijtijds denk ik eraan
dat de hier door mij erkende onmogelijkheid van twee dorpshengsten in tegenspraak
schijnt te zijn met mijn antwoord op uw vraag of de ene dorpshengst Houtekiet zich
in de realiteit wel kan handhaven. Eén dus wel, de ervaring op vele plaatsen bewijst
dat.
*
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Er zijn andere verschillen. De vader leeft, werkt, organiseert spelenderwijs, de zoon
is een eenzelvige, gesloten, nijdig gepassioneerde Streber die alles opoffert aan zijn
machtsdroom. De vader wordt dan ook sociaal bemind, de zoon wordt wel zwijgzaam
gerespecteerd en gevreesd, maar genegenheid krijgt en wil hij niet. Men kan dit
verschil interpreteren als een tegenstelling tussen gedroomde idealisatie en bittere
werkelijkheid. Beantwoordt de sociale harmonie van Houtekiet aan wat u had willen
zijn en de relatie van Jakob, zoals die van René Hox en Salut en Merci, aan wat u
meent geweest te zijn?
De vraag verbaast me omdat ik nooit aan die gelijkenis heb gedacht, maar ik kan ze
niet negatief beantwoorden. In mijn bedoeling moest Jakob, die vader her en der
lopend voor zijn plezier had zien leven, het grote waartoe de Houtekiets in staat
waren, resoluut en systematisch aanpakken. Hij is ervan overtuigd daardoor een
grotere Houtekiet te worden, hij constateert geleidelijk dat hij noch begrepen noch
bemind wordt, juist in en door datgene wat hij beter doet dan zijn vader. Dat maakt
van hem de bittere, harde held die ik mij voorstelde, de man die voor de zijnen iets
realiseert dat alleen hij tot stand kan brengen en waaraan hij zelf geen voldoening
beleeft. De redenen waarom hij zich in zijn bitterheid, geprikkeld door de miskenning,
een grotere Houtekiet acht, staan duidelijk in het verhaal. Hij vermijdt door zijn
monogamie de vrouwenhistories die geregeld tot herrie leidden. Hij is zo consequent
geen kerk te bouwen en er zelfs geen te laten bouwen, terwijl zijn vader tijd en werk
stak in een kerk die hij zelf overbodig vond. Ten derde stuwt hij zijn Nieuw Deps
van het ouderwetse en irrendabele geploeter op een lap gronds, resoluut de richting
van de nieuwe industriële era in. Maar, zoals gezegd, de symboliek van mijn
gedachtengang kan wel wortelen, onbewust dan, in die van Ons Geluk (René Hox)
en Salut en Merci.
*
Een nog fundamenteler verschil tussen vader en zoon werkt u
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uit naar het einde van het boek toe. Achter zijn zwijgzame en norse machtsdrang
blijkt hij, in tegenstelling met zijn serene en machtsbewuste vader, een diep
ongelukkig man te zijn, innerlijk vervreemd van allen, ‘diep weemoedig, eenzaam
en onmachtig’, boordevol levensmoeheid en misprijzen, voor de mens, in zijn
agressiviteit soms radeloos. Hij kan niet ‘begrepen, bemind worden, gelukkig zijn’
en uit zijn avontuur met de gravin blijkt hoe moeilijk voor hem seksuele relatie op
menselijk niveau is. Wij hebben deze psyche in uw werk reeds meermaals ontmoet
en ze is u wel bekend?
Ja, de explosie van een langzaam opgehoopte woede die Jakob naar het kasteel drijft,
gelijkt voor mij op die van Houtekiet na het gesprek met Iphigenie. Daar moet
Houtekiet erkennen dat hij met al zijn paardrift de liefde voorbijgelopen is, die hij
onbewust heeft gezocht en bewust verloochend en versmaad. In het kasteel constateert
Jakob dat hij niet in zich heeft wat hij meende te verzaken in het belang van zijn taak
voor stam en dorp. Hij gaat brutaal op die vrouw af en, ook niet wetend wat liefde
is, kan hij die vrouw niet eens benaderen. Hij kan niet liefhebben. Dit heb ik inderdaad
in mijn werk herhaaldelijk bekend.
*
Reeds vroeger hebben we over uw soms kritisch-afwijzend standpunt tegenover de
beschaving gesproken, dat alterneert met momenten waarop u de opgang tot welvaart
en cultuur rationalistisch toejuicht. In de primaire natuursfeer van Houtekiet overheerst
totaal de levensvreugde, in de meer ontwikkelde, industrieelgeorganiseerde
maatschappij van Nieuw Deps worden levensvreugde en welvaart vertroebeld door
verdriet en verdeeldheden. Hebt u de bedoeling gehad, misschien onbewust, de
afstand tussen natuur en cultuur te belichten?
De bedoeling niet. Op deze vraag zou ik moeten antwoorden in 't lang en in 't breed,
want het werkwoord ‘alterneren’ zit er mij
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in dwars. Dit alterneren van kritiek op en dwepen met de beschaving houdt geen
innerlijke tegenspraak in. Ik heb vroeger betreurd dat studie de gemoedsrust van de
‘foi du charbonnier’ verstoort. Ik heb ook in Celibaat geconstateerd dat een krachtig
boerengeslacht ‘ten onder gaat door de geest’ wanneer zijn zonen intellectuelen in
vrije beroepen worden. Vooral in Salut en Merci heb ik kritiek uitgebracht op wat
ik als valse beschaving beschouw, bijvoorbeeld het nu prijsgegeven standpunt inzake
geboortebeperking, overschatting van middelbaar-onderwijs-idealen, Vlaamse
beweging en dergelijke. Dit drievoudig kritisch standpunt is in genen dele in
tegenspraak, het is zelfs veeleer een gevolg van de overtuiging, dat de cultuur, die
zich leiden laat door vrij onderzoek volgens de methoden der empirische wetenschap,
de ware weg der mensheid is. Daarom verwerp ik, op nauwkeurig verantwoorde
gronden, zowel de verheerlijking van het verleden, dat nooit beter was dan het heden,
als de angst voor de toekomst, die de mensheid steeds heeft geremd en, ondanks de
vergroting van de gevaren, minder redelijk is naar gelang onze civilisatorische
middelen en krachten toenemen. Niet alleen de pestilenties, waartegen wij geen
middel kenden, waren een groter gevaar voor de mensheid dan de atoomkracht, zelfs
de uitvinding van het buskruit, dat de Noordamerikaanse autochtonen heeft uitgeroeid,
was dat. Om de afstand tussen cultuur en natuur ging het voor mij niet in Nieuw
Deps, wel om de hulde aan de technisch scheppende mens, die op eigen kracht, in
de goede richting, de vooruitgang bewerkt. In Jakob Houtekiet keur ik niet de
geschoolde ingenieur af, die hij trouwens zelf zou willen zijn, noch zelfs de kapitalist,
die hij eveneens zou willen zijn, om zijn onderneming kant en klaar te voorschijn te
toveren. Ik huldig in hem het spontane genie van de mens.
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18 - Alter Ego (1964)
Het is typerend voor Alter Ego, zoals voor andere romans uit uw latere periode,
Nieuw Deps, Tilman Armenaas, e.a., dat u als verteller de teugels niet meer zo strak
houdt. De intrige-elementen worden lustig verstrengeld, verhaspeld, onthaspeld. De
factuur is veel losser, met ritmische variaties (snel - soms trager), heel wat
uitweidingen en soms grillige arabesken, met dan weer snelle en beklemmende
momenten. Bent u zich van dat verschil met uw eerste werken bewust?
Ten volle.
*
Is dat verschil te verklaren door leeftijd of andere wijzigingen in u?
Ik denk wel dat rekening moet worden gehouden met het feit dat ik
psycho-fysiologisch veranderde.
*
Hoe precies?
Een element dat het verschil van strakheid tussen vóór-Houtekiet en na-Houtekiet
verklaart is volgens mij dat met Houtekiet mijn persoonlijke evolutie voltooid is. Ik
sta nog altijd op het standpunt van Houtekiet die op zijn toren de aarde en de hemel
aandachtig observeert, maar zelf niet meer zoekt. Ik ben geen ‘wieledenker’ (Van
Ginneken) die op zijn uitgangspunt terugkeert, maar een mens die zichzelf heeft
gemaakt en zijn jeugd heeft gecorrigeerd. Een zoeker die gevonden heeft.
*
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Misschien groeit de vorm ook spontaan?
Ja, ik kies de passende vorm naar het onderwerp. De factuur komt spontaan tot stand.
Ik wilde Alter Ego niet in vertelstroom schrijven maar in hoofdstukken, taferelen,
juist zoals Tilman Armenaas.
*
U hebt misschien toch met klare opzet vermeden steeds volgens een zelfde technisch
patroon te schrijven?
Dat is juist gezien. Ik was en ben ertoe geneigd dat zoveel mogelijk te vermijden. Ik
ben bijvoorbeeld te trots geworden om bepaalde eigenaardigheden van mijn stijl te
herhalen. In het begin schreef ik ze vrijwel onbewust, daarna herhaalde ik ze bewust,
omdat men ze mooi vond, op het laatst wendde ik ze met tegenzin aan, in de mening
dat het nu eenmaal moest, omdat het anders niet Walschapiaans was. Ten slotte
vertikte ik het en vermeed ze. Ik wou om niets ter wereld nog daarop bestaan.
*
Misschien vond u ook op de duur uw stijleigenaardigheden té individueel?
Ja, dat is een ander motief dat bij mij sterk doorwoog: groot werk herkent men ook
in een vertaling die geen stijleigenheid kan weergeven en de duurzaamste vorm is
de eenvoudigste, meest concieze en correcte.
*
Is het niet zo dat de werkelijk creatieve kunstenaar ook in het scheppen van de vorm
vrij wil zijn en blijven, en zichzelf niet wil mimeren?
Dat is inderdaad weer een ander motief. Het is onnatuurlijk en
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vervelend steeds hetzelfde opnieuw te maken. De creatieve lust richt zich niet alleen
op het nieuwe gegeven, maar ook op de nieuwe vorm.
*
De motieven die aan de grond van een bepaalde literaire vormgeving liggen zijn dus
complex?
De redenen waarom en de oorzaken waardoor de stijl van een schrijver evolueert en
hij het ene boek anders construeert en schrijft dan het vorige zijn volgens mijn ervaring
altijd complex.
*
En ten dele imponderabel?
Ja, elk gegeven brengt zijn vorm mee, zelfs formaat en kwaliteit van papier, waarop
het wil geschreven worden. Ik schreef bijvoorbeeld vaak in vakantieverblijven en
meermaals bepaalde de kamer welk papier ik moest gaan kopen. Dergelijke
onweegbaarheden spelen bij mij meermaals een gewichtige rol in de toon, de kleur
van de uitwerking van een gegeven.
*
Het is ook typisch dat enkele van uw latere werken, zoals Tilman en Alter Ego, zich
in een grotere ruimte afspelen. In dit geval loopt het verhaal afwisselend in
Vlaanderen, Oostenrijk, Engeland, de azuren kust. Schuilt daarachter een soort
spelbehoefte van uw verbeelding, of wenst u het verhaal een kosmopolitischer kleur
te geven, of wat?
In dit boek moet het vooral bijdragen tot het bevreemdende van het verhaal. In Tilman
werd die ruimte geboren uit spelbehoefte en vaardigheidsvertoon.
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*
Het boek heeft verscheidene gezichten. Op het eerste gezicht is het een realistische
zedenroman, doch anderzijds stelt men dan weer dadelijk vast dat het wonderbare
er een grote rol in speelt. In zijn weids en zelfs overtollig uitgesponnen verhaalintrige
biedt het werk een eigenaardig mengsel van realistische zedenschets, sentimenteel
en zelfs melodramatisch verhaal, wondervertelsel met een mysterieuze en zelfs
onwaarschijnlijke sfeer, moralisatie en psychologische ontleding. En heeft men al
de elementen van dat caleidoscopisch romanvertoon geïnventariseerd, dan merkt
men dat het belangrijkste niet gezegd maar slechts symbolisch gesuggereerd wordt:
men krijgt de indruk dat u zich bedekt uitspreekt en u verbergt.
Naarmate ik meer en meer verbaasd ben over mezelf en inzie dat ik niets kan en niets
weet, neemt mijn lust toe om door iets lichtelijk intrigerends te verwijzen naar wat
ik niet kan uitdrukken, iets waardoor het boek toch meer inhoudt dan de goede
verstaander erin vindt. Ik verwijs daardoor niet naar wat er tenslotte toch in te vinden
is, maar werkelijk naar wat ik er niet in kan leggen.
*
Misschien is dit soort schrijven een middel om, achter het scherm van de fantasie,
naast hetgene dat u bewust meent niet te kunnen zeggen, ook (en misschien vooral)
uw onbewuste vrijer te laten bovenkomen?
Dat is zeer goed mogelijk; iemand die zich verkleedt voor een bal verraadt zich door
de keuze van zijn vermomming doorgaans meer dan door zijn dagelijks kostuum.
*
Ook zuiver romantechnisch gezien is Alter Ego, zoals Tilman Armenaas, in onze tijd
een merkwaardig anachronisme. Men is niet
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meer gewend aan die hybridische romanfactuur. De mengeling van realistische
observatie, vrije fantasie en zin voor het wonderbare heeft nochtans de Europese
romankunst bij het begin van de moderne tijden gekenmerkt (Rabelais, Cervantes),
doch zoals in de moderne wetenschap heeft zich ook in de kunst van onze eeuw de
zucht naar specialisatie volgens formules en beperkte technieken doen gelden.
Historisch gezien kan men de opvatting van romans als Tilman Armenaas en Alter
Ego het best vergelijken met de realistische roman rond het midden van de
negentiende eeuw, die nog vermengd was met elementen die tot het eeuwige erfgoed
van de verhaalkunst behoren en die in de romantiek tot volle gelding waren gekomen:
het sentimentele, het avontuurlijke en het mysterieuze. Men kan denken aan Balzac,
Dickens, Eugène Sue, Fréd, Soulié, etc. of aan Dostojevski, die zijn realistische
romanopvatting steeds op vrije wijze met fantastische, avontuurlijke en
melodramatische bestanddelen heeft vermengd en er zich nooit voor geschaamd heeft
de elementen die men in de hedendaagse roman vaak als vulgair of minderwaardig
beschouwt en die men wil verwijzen naar de zogenaamde lagere genres - de
politieroman, de sentimentele roman, de avonturenroman, enz. - in zijn meesterwerken
te integreren.
Dat zou ik het liefst hebben gedaan: al wat uit mij borrelde vorm geven met al de
middelen van al de genres van de schrijfkunst en dit zelfs op alle kwaliteitspeil. Dat
is voor mij het grootse van Dostojevski en al de andere groten die ik vereer. Zij zijn
de tegenpolen van de Flauberts en de Van Schendels die elke bladzijde even agaçant
mooi maken en van de Rilkeaantjes die elk woord zoenen. Zij zijn scheppers en
dààrdoor geen ciseleerders.
*
U keert dus de rug naar het verschil in evaluatie tussen de vormen en stijlen dat sinds
de oudheid heeft bestaan: de verheven genres tegenover de zogenaamde lagere genres,
de waardevolle ‘sermo elatus’ naast de volkse ‘sermo humilis’, zoals ook sinds de
negentiende eeuw een waardeonderscheid wordt gemaakt tussen romans
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voor intellectuelen, met verheven stijl, en de romans voor het volk?
Dat is zeer juist. Ik gebruik graag het zogenaamd vulgaire, volkse, stuiverachtige,
zoals, tussen haakjes, ook Rabelais, Cervantes, Shakespeare en Dostojevski hebben
gedaan. Dit zijn voor mij grondvormen van de kunst, geen minderwaardige vormen.
De grootste kunstenaar kan er zich in uitspreken. Zij behoeden hem voor onnatuur
en artistiekerigheid.
*
Het is wel typisch dat u zich als verteller buiten en boven het verhaal stelt op het
standpunt van een soort afstandelijke ironie. U constateert op afstand het wonderbare
door te spreken van ‘surrealisme’ of ‘surrealistische openbaring’, het avontuurlijke
door te gewagen van ‘Vlaamse ersatz-Father Brown’ en het sentimentele door
ironiserende allusies als: ‘gelijk in een goedkope roman treden op het gepast moment
uit een zijstraat achter hun bank de twee figuren naar voor die volgens hun rol voor
een dramatisch toneel moeten zorgen’. Door het innemen van zulk standpunt geeft
u de indruk al schrijvend uw verhaal kritisch, wat glimlachend te bekijken en
vermindert u zijn geloofwaardigheid. Er is hier een verschil met andere romans,
bijvoorbeeld De Française, waarin u zich volstrekt en totaal engageert. Wat is daarvan
de reden?
Ik wilde door dit standpunt tegenover mijn verhaal in Alter Ego geen intellectuele
schaamte of standgevoel tot uiting brengen, maar laten horen dat ik het bewust doe,
dus eerder pronkzucht.
*
U wilde zich dus wat distantiëren van al het wonderbare?
Vele gegevens zijn inderdaad wonderbaar; ik vond het vulgair in dat surrealisme als
schrijver te geloven, laat staan het uit te
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buiten en ik meende er het meest uit te halen door het op afstand te zien. De bedoeling
van deze distantiëring was dus het geval geloofwaardiger te maken, zoals een mirakel
van Lourdes, verteld door een die eraan twijfelt, betrouwbaarder voorkomt dan het
relaas van een kwezeltje.
*
Houdt u van dit speciale schrijversstandpunt in het verhaal?
Het is geen kwestie van houden van. Ik gebruik het als het me voor het verhaal
wenselijk voorkomt. Zo komt wat u ‘afstandelijke ironie’ noemde ook in mijn vroeger
werk wel eens voor, bijvoorbeeld waar ik het volk laat spreken in de wij-vorm, over
feiten die ik zelf anders heb voorgesteld.
*
Toch meen ik dat heel wat lezers het diepst worden getroffen en volstrekt meegesleurd
wanneer u een verhaal vertelt zonder u bewust te vertonen. Ik heb echter de indruk
dat u zich in Alter Ego, en af en toe elders, bijvoorbeeld in Tilman, voor een deel
hebt laten leiden door een ludieke neiging, vooral een spel van de fantasie, waarbij
u dan de lezers tussendoor met een glimlach laat verstaan dat ze al het vertelde niet
au sérieux moeten nemen.
Confrater Soo Moereman, wanneer hij wat te ver ging in het wondere, glimlachte en
dan vroegen zijn ogen: vindt ge niet dat ik goed kan vertellen?
*
Misschien moeten heel wat avontuurlijke en wonderbare feiten in het narratief
gebeuren een soort van fantastisch schutscherm zijn waarachter u de diepere ernst,
die tot uw intieme leven behoort, al vertellend toch verborgen houdt. Ik doel meteen
op een zekere gelijkenis met het latere Gastmaal, waar u ook het vreemde,
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fantastische en soms buitenissige in het verhaal gebruikt om een symbolisch
bouwwerk op te trekken waarachter u heel wat verbergt.
Dat hebt u zeer vernuftig geraden en in dat opzicht kondigt Alter Ego de latere boeken
Het Gastmaal en Het Avondmaal aan, waarin ik telkens wat verder ga.
*
Geen duidelijke allegorie, maar verborgen symboliek dus?
Ja. In zijn laatste boek beschrijft Knut Hamsun in een gewoon realistisch verhaal
zeer duidelijk zichzelf als een herder die door zijn in paniek geraakte schapen in een
afgrond wordt geduwd. Dit genre van symboliek heb ik willen vermijden.
*
Het is me opgevallen dat Alter Ego, tussen het episch relaas door, heel wat algemene
levenswijsheden bevat, dikwijls moraliserende, in de trant van: ‘Want ga het goed
na, zelfs de beste vrienden zijn nog vreemden voor elkaar’ (5), ‘de mens moet zijn
deel leed dragen’ (6), ‘De ouders van kinderen die het ten volle goed doen, liggen
nachten lang wakker, vastgeklampt aan elkaar, of ruggelings bloedend uit inwendige
wonden’ (23), ‘Een redetwister overtuigt zichzelf, zelden iemand anders’ (89), enz.
enz. Strikt genomen zijn zulke algemene wijsheden in het verhaal overbodig, zeker
volgens uw opvatting van de roman. Zou dat een verschijnsel van uw oudere jaren
zijn, waarin filosoferen natuurlijkerwijze een ruimere plaats krijgt naast handelen?
Ik heb nochtans altijd graag zulke wijsheden ingelast, en liefst mondgemene. Zolang
men niet voelt dat het allerindividualistische uitingen zijn die de auteur er mordicus
in wilde hebben, geven zij voor mijn gevoel de tekst reliëf en laten de lezer even
verwijlen.
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*
Dus mondgemene wijsheden en geen waarbij de auteur zich als meer verheven
wetende mens in het verhaal mengt?
Ik vind het vervelend in een narratief relaas opeens een diepzinnig intellectueel te
horen. Zo heb ik ook van jongs af gesputterd tegen de incongruentie van
gesofisticeerde woordkunst doorspekt met fonetisch weergegeven dialogen van
analfabete dialectsprekers. Mondgemene wijsheden daarentegen komen reeds in Volk
en Adelaïde voor. Een typisch voorbeeld van die wijsheden, helemaal naar mijn
smaak, heb ik u onlangs geciteerd. Een bejaarde, gezonde, blijmoedige vrouw was
tevreden over haar leven, maar wilde er geen enkel jaar van overdoen, want ‘het
leven is toch een zorg’ zegde ze. In vergelijking met de opzettelijke uitspraken van
filosofen en babbelaars in romans over het leven dat een last, een leed, een tragedie,
een grap, een absurditeit zou zijn, vind ik dit een uitspraak van Shakespeariaanse
diepte en evenwichtigheid.
*
De meest fundamentele vraag is, welke bedoeling ligt ten grondslag aan deze roman?
Mag ik er een poging in zien om uw leven op imaginair plan te herscheppen zoals u
thans het graag zou hebben geleefd?
Alter Ego is een afrekening met het met de jarende toenemende zelfverwijt dat ik
geleefd werd en nooit heb durven leven. Het is een nauwgezet bewijs dat, als alles
gegaan was zoals ik het mij met de jaren concreter begon voor te stellen, mijn leven
in essentie toch ongeveer zou geworden zijn wat het toen was.
*
Bij het lezen van Alter Ego heb ik dikwijls aan Ons Geluk gedacht, vooral wanneer
ik de twee romans vanuit het standpunt van de
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hoofdfiguren, Rik en René, met elkaar vergeleek. Beiden trouwen met een rijkere
vrouw, ze zijn volksjongens die tot welstand komen en faam verwerven, maar innerlijk
diep ongelukkig. In beide gevallen krijgt de vrouw de schuld.
U zou er ook het lot van Tilman Armenaas kunnen bij vernoemen en de tegenstelling
met Trouwen waarin de man de schuld krijgt en met Celibaat waarin de afwezigheid
van de vrouw het ongeluk van de man is. In Ons Geluk neemt de man een groot deel
van het leed voor zijn rekening.
*
In elk geval, de moeilijkheden van de mannelijke figuren in uw romans om zich
harmonisch in het huwelijksleven in te schakelen, gaan nooit gepaard met
vermaledijding van de vrouw.
Ik heb steeds het Strindbergse schelden op de vrouw verfoeid. Zelfs indien het gelijk
steeds aan zijn kant ware geweest, zouden zijn invectieven voor mijn gevoel nog
gemeen en onmannelijk zijn.
*
Met zijn ingeboren eenzaamheidsbewustzijn en onsociale neiging, zijn onrust en
opstandigheid is Rik een typisch Walschapiaans karakter. Hij is ‘een alleenstaande’
en zijn eenzaamheid, die u scherp belicht, is onverlosbaar. Zij wordt verhevigd door
frustratiegevoelens: onder druk van verbod of omstandigheden een deel van zijn
leven te missen, het geluk en de droom niet te hebben bereikt. Deze
frustratiegedachten maken zijn eenzaamheid bitter, ondraaglijk voor hemzelf, vol
zelfverwijt. Hij leeft dan ook innerlijk vervreemd van zijn familie en milieu. Het zal
u waarschijnlijk beginnen te vervelen en misschien irriteren dat ik op vaste,
typologische trekken in uw werk wijs. Maar het is goed dat de lezers de karakter
wereld van uw romans als een vaste, typische,
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eigen-Walschapiaanse wereld leren ontdekken. Ieder écht schrijver heeft toch zijn
eigen, onvervreemdbare karakterwereld.
Ik wist van eerstaf dat niet al uw vragen even aangenaam zouden klinken, maar ik
zou het nog onaangenamer vinden indien zij allemaal mijn ijdelheid streelden, en,
zoals gezegd, ik wil àl uw vragen beantwoorden. Uw karaktertekening van Rik is
feilloos. Zij is ook typisch voor mijn werk. Wel zou ik er willen bijvoegen, niet te
mijner disculpatie als mens, maar als schrijver die gemeend heeft zulke personages
te mogen uitbeelden, dat de innerlijke gesteldheid van Rik allesbehalve exceptioneel
is. Wel integendeel.
*
Volkomen akkoord, en laten wij in die zin Rik verder doorkijken. U geeft een
merkwaardige existentiële ervaring bloot wanneer u over hem schrijft: ‘Hij voelt
zich van langsom minder thuis in een beschaving die vasthoudt aan een morele fictie
omtrent de mens. Hij wendt zich af van haar weldenkendheid en wordt de eenzame
wolf die hij altijd is geweest. Het heeft daar niets mee te maken dat hij O.-L.-Heer
op zijn blote knieën moet bedanken voor het leven dat hij heeft mogen leiden, hij
heeft geen echte vriend gehad.’ Hij is eenzaam in wat u noemt ‘een universeel
onbehagen’. Het gaat hier dus om dezelfde existentiële ervaring, die ook aan Ons
Geluk en Salut en Merci ten grondslag ligt.
Inderdaad en nogmaals, ik beschouw dit als een beleving die de mens in ons
tijdsgewricht hoe langer hoe meer ondergraaft.
*
Heel wat tendensen in het denken en voelen van onze tijd blijken in uw lijn te liggen.
Elk krantenummer bevestigt dit, en negentig procent van de literatuur.
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*
Er zijn nog twee motieven die u aan de basis van Riks onbehagen legt. Het eerste is
‘dat hij als opstandige jongen het avontuur van zijn kunstenaarsroeping niet
aangedurfd heeft met Justine Belfroo, met wie hij Victorine in zijn dromen heeft
bedrogen in haar eigen bed’. Ik laat die Justine, meisje van uw dorp, in het midden,
maar het tweede motief, die overtuiging dat u, indien u in uw dorp gebleven was, als
schilder, met daarbij wat hovenieren, een zelfstandiger, vrijer en gelukkiger leven
zou hebben geleid dan nu het uwe is geweest, is dat reëel?
Ik ben er vast van overtuigd dat ik met de leergierigheid, geestesonrust, neigingen
en gaven die zich manifesteerden van vóór en in de gemeenteschool en met de
leermiddelen die geleidelijk meer in het bereik van een dorpsjongen kwamen, zonder
scholen een evenwichtiger mens en een oorspronkelijker kunstenaar zou zijn
geworden. Het voorbeeld van Stijn Streuvels en honderden andere kunstenaars stijven
mij in die overtuiging, die niemand mij nog uit het hoofd kan praten.
*
In het tweede hoofdstuk verplaatst u plots de handeling naar een wintersportdorpje
in Oostenrijk waar Rik in een vreemde, unheimliche sfeer de geheimzinnige John
Smith ontmoet, een geheimzinnig, nurks, misprijzend personage, die hem aanvankelijk
afkeer en later angst inboezemt. De dreigende houding die hij aanneemt, de occulte
praktijken die hij er in het duister blijkt op na te houden, brengen Rik helemaal van
zijn stuk. Het doet mij een beetje aan het begin van een avonturen- of politieroman
denken.
Ik heb een kerstvakantie doorgebracht in Oostenrijk juist toen ik innerlijk bezig was
met het probleem van mijn leven waarover wij het zojuist hadden, en viel te midden
van een surrealistische sfeer die ik juist zocht, een middel tevens om mijn al te
persoon-
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lijke belijdenis door dramatisering onherkenbaar te maken. De beschrijving van die
Oostenrijkse vakantie is zeer reëel. Eigenaars van het hotel, de maître d'hótel, sommige
klanten en het nieuwjaarsfeest, de vreemde toegang tot het dakterras, het doodbidden,
de moord in de bergen en meer andere details zijn juist beschreven.
*
Maar u geeft heel dat avontuurlijke hoofdstuk met al zijn details zoveel belang!
Ik gaf het zoveel belang om de aandacht af te leiden van mijn eigenlijke doel en werd
bijna het slachtoffer van die list. Ik heb op die manier willen doorgaan en van het
overdoen van mijn leven afzien om een Simenon te schrijven.
*
Van die John Smith maakt u in dat hoofdstuk een mensenhater die inkt spuit op het
hotelpersoneel en alle gasten, een walger tegenover mens en maatschappij. Ik dacht
in dat verband, bijvoorbeeld, aan de sfeer van uw verhaal De Nachttrein.
Nu u het verband legt, zie ik het wel. Ik heb er echter niet aan gedacht. De Nachttrein
verscheen in Forum, in 1935, en Alter Ego dertig jaar later.
*
Waarom hebt u van Smith een ‘doodbidder’ gemaakt? Zegt u dat iets speciaals?
Ik weet dat zulke praktijken in mijn jeugd nog beoefend werden door primaire
volksvrouwen die poppetjes doorstaken met spelden. De zo rationalistische Somerset
Maugham heeft een mooie novelle geschreven over de courante beoefening ervan
in
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de Zuidzee-eilanden. Een bijna ongelooflijk, maar ter plaatse niet eens verbazend
geval van doodbidderij, werd verleden jaar beschreven door een Amerikaanse
etnologe.
*
Het geval komt in uw volksverhalen wel eens voor, maar hebt u er ook zelf ervaring
van?
Zelf heb ik ondervonden dat gedachten kunnen overgedragen worden, laten we
simplistisch zeggen door de lucht. Waar de grens van deze mogelijkheden ligt weet
ik niet.
*
Freud beweert dat doodbidderij of allerlei wensbevelen in de verte, relicten zijn van
de kindertijd waarin de ‘almacht der gedachte’ aanvaard wordt.
Mogelijk.
*
In elk geval, het lijkt me zeer waarschijnlijk in een psyche als die van John Smith.
Toen ik het leven van John Smith overzag, kwam het mij psychologisch
vanzelfsprekend voor dat hij zijn eenzame woede, verlatenheid en verdriet luchtte
in bezwerende gebaren, waarin vast werd geloofd in de verre landen die hij bezocht.
*
Volkomen begrijpelijk. Maar laten we overgaan naar het derde hoofdstuk. Daarin
gebeurt heel wat wonderbaars. Op zekere dag ziet Rik nabij de autoweg, waarlangs
hij vaak naar huis rijdt, een landhuis staan dat hij nooit heeft opgemerkt en dat precies
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beantwoordt aan het landhuis dat hijzelf heeft getekend en willen bouwen.
Kennismakend met de bewoners, ontmoet hij een volkomen homoniem Rie
Verrewinckel, hem onbekend maar afkomstig uit hetzelfde dorp als hij en verre
familie. Deze man heeft nu juist de jeugddroom verwezenlijkt die hij steeds vergeefs
gekoesterd had, namelijk schilder worden, en bovendien verneemt hij tot zijn
verbluffing dat deze getrouwd is met Justine, ook een meisje uit zijn dorp, op wie
hij van jongs af verliefd was en nog steeds heimelijk verliefd is, al wist hij niet waar
zij verbleef. Een drievoudige wonderontmoeting! Misschien is dit, alles samen, toch
wat onwaarschijnlijk?
Die drievoudige wonderontmoeting is niet zo wonder als het u toeschijnt. De eerste
geut van het verhaal was een beschrijving van de te Londerzeel gebleven, met Justine
getrouwde, in een door mij getekend en door Justines vader gebouwd huis wonende
schilder, schrijver en dorpstoneelspeler die ik had kunnen en willen zijn. Daarmee
heb ik een werkelijke ontdekking van familieledenhomoniemen te Londerzeel in
verband gebracht. Terwijl er in ons dorp zelf en in het omliggende heel wat
Walschappen waren, werd bij mij thuis aan ons, kinderen, voorgehouden dat wij de
énige Walschappen op de wereld waren, daar grootvader een enige zoon was, zonder
wie onze naam, ‘een naam van een eenmaal groot volk’, volledig zou zijn uitgestorven.
Het is een neef van mijn vrouw die als soldaat in 1940 de andere Walschappen te
Londerzeel, die wij niet kenden, heeft ontdekt toen hij bij hen werd ingekwartierd.
Dit alles is geschied terwijl wij een echte ‘familie souche’ zijn te Londerzeel, sinds
1560.
*
Dit is wel heel sterk, vooral in een dorpje als Londerzeel.
De verklaring is hier niet ver te zoeken. Londerzeel is een groot dorp van 7 à 8000
inwoners, bestaande uit twee parochies die weinig contact hadden met elkaar.
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*
Toch zal de verklaring veeleer liggen, dunkt mij, aan het geïsoleerde en zelfbewuste
karakter dat u in onze gesprekken uw familietak hebt toegeschreven. Hebt u nog
Walschap-Walschap-ontmoetingen meegemaakt die voor de
Verrewinckel-Verrewinckel model konden staan?
Te Matadi heb ik tot mijn ontsteltenis een homoniem ontmoet die op mijn broer
geleek. Daarbij heb ik drie andere wonderontmoetingen beleefd en één waarvan ik
niet weet of ik ze gedroomd, verzonnen of werkelijk beleefd heb.
*
Werd ook die laatste produktief in uw werk?
Ja, vandaar Ben, Tej-Badaduc. Ook de man in Angst (Nieuw Vlaams Tijdschrift).
*
Maar dat van de twee Van Verrewinckels de ene nu juist de jeugddroom van de
andere heeft verwezenlijkt, namelijk schilder worden, een jeugddroom die deze
andere in het latere leven nooit heeft losgelaten, is dat niet wat onwaarschijnlijk?
Het is wel onwaarschijnlijk dat die Van Verrewinckel van Londerzeel geworden is
wat die van Antwerpen heeft gewenst te worden. Daar kan noch wilde ik aan
ontsnappen. Op dat wonderbare meende ik de lezer te hebben voorbereid door het
vorige hoofdstuk. Ik rekende op de surrealistische sfeer van Oostenrijk om dat te
doen aanvaarden.
*
U hebt zelf in uw jeugd schilder willen worden?
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Ja.
*
En al evenmin hebt u willen ontsnappen aan het toevallige feit lat die homoniem-ver
familielid gehuwd is met het meisje dat de andere steeds vanuit zijn jeugddroom in
het leven heeft meegedragen?
Hiervoor rekende ik op het feit dat menig gehuwd man de gehuwde vrouw ontmoet
met wie hij had willen trouwen.
*
Dit aspect was voor u essentieel?
Het boek is geschreven om mezelf te overtuigen dat ik, met Justine in Londerzeel
levend zoals ik het wenste, ten gevolge van mijn aard hetzelfde geluk en leed zou
hebben gekend als nu.
*
Daarbij komt dat het landhuis, dat Rie en Justine in de buurt van uw geboortedorp
bewonen, precies tot in de details, een landhuis is zoals Rik er een heeft getekend.
Dit samentreffen zal wel symbolisch zijn. Hebt u in uw levensloop, tussen uw werk
door, wanneer u uw verbeelding de vrije loop het, dikwijls landhuizen getekend
waarin u graag, eventueel met andere levensgenoten, zou hebben gewoond?
Tientallen jaren lang heb ik landhuizen ontworpen, niet zo maar schetsmatig, maar
zeer gedetailleerd en altijd goed wetend dat ze om diverse pertinente redenen, niet
van materiële, wel van praktische aard, nooit zouden uitgevoerd worden. Het was
mijn liefste evasiedroom. Het landhuis van Rie en Justine is mijn laatste project.
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*
En het leven op het land zelf?
Het voorbeeld van de bekende Bart de Ligt, gewezen dominee, dweperig vegetariër,
die vredesapostel werd en beweerde te leven van de teelt van rashonden, deed mij
jarenlang documentatie zoeken en plannen maken. Vandaar de liefhebberij van
Justine. Ik had toen langzamerhand de belangstelling voor paddestoelen, muskusratten,
zilvervossen en chinchilla's, die Bart de Ligt tijdens zijn bezoeken bij mij had gewekt,
geëlimineerd en zij specialiseert zich in de rustige dieren van bij ons.
*
Leefde u in nog andere evasiedromen?
Naast het tekenen van landhuizen was mijn tweede hobby in atlassen en
encyclopedieën speuren naar ideale eilanden en klimaten.
*
Hebt u zelf, wanneer u langs de autoweg Antwerpen-Brussel voorbij Londerzeel
reedt, dikwijls in uw verbeelding zulk landhuis gezien waarin u graag zou hebben
gewoond?
Telkens. Intussen is de strook die ik ervoor ontbost had geleidelijk verkaveld en het
uitzicht veranderd. Tegenwoordig zoek ik het verderop naar Imde toe, waar wij
zouden hebben gewoond volgens een traditie die niet strookt met de stamboom.
*
Ik heb mij vroeger in een opstel over dit boek, verschenen in Dietsche Warande en
Belfort, jaargang 1965, vergist toen ik naar aanleiding van de verhouding Rik-Rie
allerlei betekenissen van
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het dubbelgangerschap onderzocht, daarbij uitgaand van de titel Alter Ego, en
concludeerde dat hiervan in de strikte zin geen sprake kon zijn. Het was ook niet uw
bedoeling over een dubbelgangerschap in strikte zin te schrijven. Misschien is het
wel juister in de verhouding Rie-Rik een afsplitsing te zien van wat in u de persoon
is die u bent geweest of meent geworden te zijn en anderzijds het wensbeeld van wat
u graag zou zijn geweest.
Dat is de strikt letterlijke betekenis waarin ik Alter Ego heb verstaan: het andere ik
dat ik had kunnen zijn, de andere mens die ik had kunnen worden. Ik ken geen betere
term om dat weer te geven.
*
Daarom zijn Rik en Rie waarschijnlijk ook innerlijk gelijkend?
Rik en Rie zijn identiek dezelfde mensen, kunstzinnig, onvoldaan, onbegrepen. Zij
hebben alleen maar een verschillend leven geleid en Rie heeft in de ogen van Rik
geleefd zoals Rik het voor zichzelf had gewild.
*
In het boek hoor ik herhaaldelijk het zelfverwijt van Rik dat hij ‘geen man was
geweest’, ‘niet durfde leven’. Maar u hebt toch in uw leven vele bewijzen van durf
en moed gegeven, zelfs zeer ostentatieve?
Ja, tot mijn verbazing wordt dit beschouwd als mijn voornaamste kenmerk en het
vleit mij, want dit is precies wat ik heb willen doen en waarom ik niet heb willen
toegeven of schipperen.
*
Maar u hebt in eigen ogen nog te veel concessies gedaan?
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Als ik naga wat al toegevingen ik daarbuiten heb gedaan, geduld geoefend en
compromissen gesloten die ik wel te verstaan niet betreur, doch opnieuw zou doen,
dan moet ik eerlijk bekennen dat ik het vleiend etiket niet verdien.
*
Het hele boek wil dus een symbolische werkelijkheid uitbeelden. U maakt het Rik
mogelijk door de belichaming van zijn verbeeldingsdroom, deze droom - zijn alter
ego - in vlees en bloed te ontmoeten en zich doorleefd met deze situatie te
vereenzelvigen. Dat zal wel, onbewust of misschien zelfs bewust, uw diepste behoefte
geweest zijn.
Daarom is het boek geschreven. Ik wilde van die gedachte, die stilaan een obsessie
werd, verlost geraken, en daarom wilde ik bewijzen hoe onvermijdelijk mijn leven
in totaal andere omstandigheden identiek zou verlopen.
*
Onvermijdelijk?
Van mij uit, gegeven mijn aard, onvermijdelijk. Van kleins af, in diverse milieus,
ben ik dezelfde geweest. Ik ben te oud geworden om mezelf wijs te maken dat alles
alleen van de anderen kwam. Dat is de zin van het boek.
*
Vooreerst gaat Riks aandacht naar de schildersloopbaan van Rie, nadien krijgt Justine
de meeste aandacht en ten slotte gaat hij jacht maken op John Smith. Laten wij met
zijn bewondering voor Rie beginnen. Het verbaast mij toch wat dat u uw betere ik
te Londerzeel gedaante geeft in een kopiïst-schilder van de banaalste soort. U had
hem toch wat meer kwaliteitsniveau kunnen geven, ik bedoel een greintje
persoonlijkheid. Stel ik hem naast
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Gerard Walschap, dan zou ik zeggen: les extrèmes se touchent!
Het liefst zou ik een vakman zijn, zoals de middeleeuwse kunstenaars die bestellingen
uitvoerden en in hun vrije tijd, voor zichzelf, vrij en belangeloos, zich uitleefden.
Dat doet Rie, bijvoorbeeld wanneer Justine ziek te bed ligt. Dan tekent hij vrouwen,
de vrouw. Ik heb ook ‘bestellingen’ uitgevoerd: Zwart en Wit, Oproer in Kongo, en
vakwerk geleverd als Tilman Armenaas.
*
Aan het ene extreem trekt u partij voor de onpersoonlijke, knappe naschilder en aan
het andere zet u de would-be artiest in zijn hemd in de persoon van Emmanuel met
al zijn pretentie, excentriciteit en onmacht. U hebt daar altijd plezier aan beleefd?
Uit afkeer van de artistiekerigheid, de fluwelen jassen, de baarden, de vuile nagels,
het gedaas over kunst, het luiwammessen al wachtend op inspiratie, uit gebrek aan
gezond verstand, vakkennis en talent.
*
Ligt de weg van de ware kunst niet in het midden tussen die twee extremen Rie en
Emmanuel, namelijk in een kunstenaarschap dat én vakmanschap én creatieve
persoonlijkheid bezit?
Vanzelfsprekend, met dit voorbehoud dat Rie geen extreem is, daar hij én
vakmanschap én creativiteit bezit. Ik geef wel toe dat ik het eerste dikker heb
onderlijnd dan het tweede, uit misprijzen voor de degradatie van de schilderkunst in
deze tijd. Toen ik het boek schreef vernam ik dat leerlingen van een academie voor
schone kunsten hun directeur in alle ernst hadden gevraagd alleen maar hun gevoel
te ontwikkelen! Niet meer leren tekenen en schilderen!
*
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Wat hebt u eigenlijk van uzelf in Rie gelegd?
Dat Rie schildert in alle stijlen, gelijk een kleermaker alle modellen maakt welke de
klant wenst, dat hij zelf zijn lijsten maakt, schaaf- en ijzerbank heeft, enz. betekent
dat ik van nature meer een maker dan een kunstenaar ben. Hij is goed op de hoogte
van het artistieke leven, maar wil er niet aan deelnemen. Dat is mijn drang om koppig
mezelf te zijn en de wereld te versmaden. Daardoor is Rie onnavolgbaar en trekt
niemand aan. Zelfs die kinderen die zijn zoals hij, kiezen een andere richting, de
miniatuur, het echte kunstportret. De jongste doet uitsluitend wat moeder doet en
wil van vaders werk niet weten. Het meisje, zijn bekwaamste leerlinge en beste
vriend, vlucht, tot zijn stomme verbazing, uit zijn huis. Hij is een op uitzonderlijke
wijze geslaagd man, zoals zijn homoniem, en zoals deze uiterlijk gelukkig, doch
vanbinnen uitgehold door onbewuste eenzaamheid. Hij heeft slechts de blinde passie
van zijn werk.
*
Toch hebt u tussen Rik en Rie één belangrijk karakterverschil geschapen: de
Antwerpse Rik is een onrustige, opgejaagde natuur die buiten zijn huis doolt en
tevens wordt verteerd door wilde plannen, ook zelfverwijt, schuld- en
insufficiëntiegevoelens, terwijl de Londerzeelse Rie een rustig man is.
Dat de twee homoniemen in dat opzicht verschillen, de Antwerpse een dubber is en
de Londerzeelse een rustig, tevreden man, die vreedzaam met zijn lieve vrouw leeft,
onbewust van wat er rond hem gaande is, betekent dat ik dit zou geworden zijn had
ik durven zelf leven. Mijn metafysische tobberij zou ik niet hebben gekend, ik zou
op mijn dooie gemak niet meer naar de kerk zijn gegaan en in het heelal hebben
gebladerd gelijk in een atlas.
*
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Geleidelijk komt bij Rik zijn jeugdliefde voor Justine op de voorgrond, ze neemt
heel zijn wezen in beslag.
De bewondering voor Rie, die een beroep heeft weten te maken van wat voor hem
slechts een liefhebberij is, is van de aanvang af even groot als de verrassing dat hij
dit met Justine heeft verwezenlijkt, maar Justine wordt mettertijd belangrijker: van
haar kan hij nog houden, een Rie kan hij niet meer worden.
*
De beleving van de erotische relatie wordt vooral in Riks ziel ontleed. Wat van het
begin af opvalt is de felle emotionele heftigheid waarmee hij de ontmoeting beleeft.
Op meer dan één ogenlik bewijst u dat u nog steeds tot het evoceren van klemmend
gepassioneerde, haast mateloos-gevoelige momenten in staat bent. Toch geeft u
steeds aan de beheersing het laatste woord. ‘Nog een woord en hij schreit zijn
heimwee van jaren en jaren uit aan haar boezem’ (63), maar Rik doet het niet.
Afgezien van het laatste toneel op Justines ziekbed, waar de drift binnen de gegeven
beperkingen even de vrije teugel krijgt, laten Rik en Justine zich leiden door wijze
beheersing. Rik bemint zonder aandringen, vereert op afstand, gelukkig zich te zonnen
in zijn ‘ideaal van jongs af’. Waarom hebt u de voltrekking van het driehoeksgeval
vermeden?
U verwonderde zich over onwaarschijnlijkheden in het verhaal. Nog
onwaarschijnlijker dan dat alles te zamen zou het voorgekomen zijn dat Rik en
Justine, zoals hun karakter beschreven wordt, beiden maatschappelijk gefixeerd in
een gezin met vier kinderen en er niet disharmonischer in levend dan de grote
meerderheid, dat alles zouden verlaten.
*
Zo ver hoefde het niet te gaan. Houtekiet nam de vrouwen ook niet mee.
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Als u met voltrekking een bedscène of een nachtje samen uit bedoelt, dit vond ik
voor hen eveneens onwaarschijnlijk en vooral als verlate jeugddwaasheid komisch.
*
Uw jeugddroom van haar moest imaginair onaangetast blijven?
Nu blijkt op het ziekbed van Justine inderdaad dat hun liefde gebleven is wat zij was
in hun jeugd. Wat daar gebeurt, is voor hen nog het grote verboden geluk dat het na
de mislukte zoen op de trein zou zijn geweest.
*
Verboden, inderdaad. U besteedt grote aandacht aan Riks gewetensonrust. Hoewel
zijn buitenechtelijke liefde niet tot geslachtelijk contact komt, wordt hij gaandeweg
steeds zwaarder geplaagd door zelfverwijt en schuldgevoelens. De psychologische
tekening van zijn zelfbedrog - het meest onzinnige is het schrijven van die monografie
- en zijn zelfverwijten is een van de best geslaagde aspecten van het boek; ook de
manier waarop u hem af en toe in naakte oprechtheid tot zichzelf laat komen. Dat
alles laat vermoeden dat het schuldgevoel, vooral op seksueel gebied, u zeer vertrouwd
is.
Voor een leerling van katholieke scholen, die nooit gestolen, nooit bedrogen en zeer
zelden gelogen heeft, maar veel zonden begaan, waarvan de meeste niet eens zonden
waren, is het seksuele schuldgevoel ongeveer het enige dat hij meesleurt door het
leven.
*
Waarschijnlijk leven in uw onbewuste en in uw dromen nog steeds sterk de
schuldherinneringen uit uw kinder- en jeugdtijd
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(seksuele initiaties, begeerten, schijnheilige biechten en communies, etc.)?
Dat is inderdaad zo, dat slijt niet uit.
*
Ook hebt u in Rik nog heel wat andere spanningen uitgebeeld. Naast de ambivalente
en gespannen houding tussen hem en zijn gezin, zijn er de spanningen die rijzen
tussen ouders en kinderen, het conflict der generaties. Relaties van ouders en kinderen
belicht u hier in verscheidene families: die van Rik, Rie en John. Men mag wel zeggen
dat dit motief in de roman een grote plaats inneemt. Ouders lijden om hun kinderen,
zij leven eenzaam naast hun kinderen. Zoals Rik eenzaam leeft in zijn gezin, is ook
Rie ‘eenzaam door zijn beste zoon verlaten’ (128). De kinderen vervreemden. Ook
buiten familieverband schenkt u belangstelling aan de tegenstelling der generaties,
op het artistieke, ideologische of breder maatschappelijke vlak. Zij wekt alom
misverstand, vervreemding, conflict, bittere strijd. Men ontkomt niet aan de indruk
dat u in die jaren zeer fel door dit motief werd aangegrepen en eronder hebt geleden.
Zeker. Het leven van Rik en dat van Rie gelijken op elkaar door hun kinderen. Om
de autobiografie te bewimpelen nam ik twee items.
*
Door vele van uw romans heen lopen twee levenscurven in tegengestelde richting,
de ene is die van de materiële emancipatie die opgaand verloopt, de andere is die
van het innerlijke levensgevoel die zich doorgaans nederwaarts beweegt, naar het
tragische levensbesef of de ondergang. Dat is hier weer het geval. De voltooiing van
de innerlijke levenscurve is zeer somber. De evasie van Rik naar Rie en Justine zijn schildersleven en haar liefde - schenkt hem slechts een poosje gedroomd geluk,
in feite
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meer innerlijke misère, en ze loopt uit op failliet. Ook Rie is niet voor blijvend geluk
bestemd en vindt tenslotte, wanneer Justine stervensziek ligt, zijn enig, klein houvast
in het werk vóór zijn schildersezel. Dat tekent weer de onbereikbaarheid van het
innerlijke geluk, een gedachte die in uw werk overheerst.
Zeer juist. Succes, geen geluk. Sinds jaren beschouw ik het geluk als een van de
gevaarlijkste illusies van de mens, een van zijn oneindigheidsdromen, en heb ik het
verzaakt.
*
Bij het slot van het boek dacht ik aan het einde van Tilman Armenaas, waar u Tilman
zijn lang gekoesterd heimwee naar het gedroomde geluk van zijn kindertijd definitief
laat vernietigen door voorgoed naar Schiras terug te keren. Ook in Alter Ego heb ik
de indruk dat u die innerlijke wensdroom van een ander, beter, gelukkiger leven dan
u zou kunnen geleefd hebben vóór uw ogen geïncarneerd wilde zien in het verhaal,
om hem nadien te bezweren en uit te bannen door vernietiging.
Ja, naast de realisatie voor Rik in een spiegel wenste ik ook de ontluistering van die
droom.
*
Een duidelijk cathartische functie!
Inderdaad.
*
Nu zou ik de verhouding van Rik en John Smith willen bespreken, waaraan u in de
roman zulke verrassende uitbreiding hebt gegeven. U hebt Smiths optreden op
spectaculaire wijze voorbereid in het tweede hoofdstuk en laat kort nadien die
fascinerende kerel bij Rie Verrewinckel aan huis optreden, waar hij tot de familie
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blijkt te behoren. Voor die mensen is hij al even onvatbaar, onheilspellend. De twee
intriges Rik-Rie-Justine en Rik-John Smith worden aldus handig verknoopt. Maar
doet die verknoping niet ietwat hybridisch aan?
Dat vind ik niet. Ik geef vlot toe dat het boek geen meesterwerk is maar de twee
thema's leken me even belangrijk: de Rik-Rie-Justine verhouding en de Rik-John
verhouding. Ik zie de verstrengeling van beide niet als hybridisch. De Rik-John
verhouding is trouwens ondenkbaar zonder de verhouding Rik tussen de familie van
Rie en Justine. Zonder deze zou Rik zich na Oostenrijk niet eens meer voor John
hebben geïnteresseerd. Hij zoekt John uiteindelijk om Justine, zoals hij Rie
bekendmaakt om haar. Meer om haar dan om te schrijven welk een man hij zelf had
kunnen en willen worden.
*
In uw bewustzijn was het Rik in zijn jacht om John Smith op te sporen enkel te doen
om ‘de man (te) achterhalen die op twee gezinnen zwaarder drukte dan ze hem lieten
blijken’ (151). Dat achtte u essentieel zijn reddende rol?
Ik dacht inderdaad dat dit deel van de intrige onmisbaar was voor het verhaal. Ik
wilde Rik niet té veel met Justine laten vrijen omdat dit, zoals ik reeds zegde, op hun
leeftijd en in hun situatie allicht komisch zou worden en ik wilde hem het identificeren
van John Smiths aard en bedrijvigheid laten verrichten om Justine plezier te doen en
van dienst te zijn. Rik moest in Cannes ook de oudste zoon van Rie leren kennen en
er zijn dochter terughalen die thuis weggelopen was.
*
Die jacht op John Smith brengt het verhaal ook in een zeer beweeglijke detectivesfeer
vol spanning en fantasie. Lokt zo iets u aan?
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Sterk. Ik heb trouwens zulk speuren naar een bekende onbekende meegemaakt.
*
Die moet u enorm hebben aangetrokken en tevens met angst vervuld.
Ja.
*
In mijn opstel over Alter Ego, in Dietsche Warande en Belfort, heb ik de verhouding
Rik-John uitvoerig ontleed en ben ik tot de conclusie gekomen dat Rik vanuit zijn
onbewuste onweerstaanbaar naar John wordt getrokken en dat er naast de liefde-relatie
Rik-Justine, waarvan Rik zich bewust is, een tweede is: Rik-John, die in
eerstgenoemde de meest verborgen, meest emotioneel-geladen, ook meest gevaarlijke,
gevreesde impulsen loswoelt.
Ik heb die analyse gelezen en ik moet u zeggen: veel hiervan wist ik zelf niet.
*
U hebt ook niet bewust bedoeld hem in uw roman belang te geven?
Neen, het belang van John Smith is niet gewild en bedoeld. Hij komt voort uit mijn
gemak en plezier zulke figuur te beschrijven. Hij is onbewuste schrijfkunst, maar
absoluut geen maakwerk.
*
Hij moet een mysterieus en in het donker gehuld deel van uw wezen zijn; zijn type
komt, in metamorfosen, in uw werk herhaaldelijk voor.
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Hij is voor mij inderdaad een soort Nonkel Dolf, Houtekiet, Ben, enz. en zij betekenen
voor mij als mens en schrijver zeer veel. Hij komt bij mij van heel diep.
*
Het zal waarschijnlijk altijd zo geweest zijn dat u op het bewuste vlak met dit
rebellerend, vrij genietend en zwervend menstype non-conform wenst te zijn, de
verwoestingen die zulk type aanricht wil beletten, zoals Rik meent te moeten doen,
maar dat u op het onbewuste vlak zich met hem over-identificeert, zodat dit type een
aureool van grootsheid krijgt.
Tu dixisti, non nego.
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19 - De Kaartridder (1966)
U hebt me eens toegewenst dat ik bij het lezen van De Kaartridder veel genot zou
beleven, al was het maar de helft van het uwe. U hebt er dus enorm veel plezier aan
beleefd?
Enorm veel. Ik had leerlingen van de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen
aangeraden bestaande teksten te illustreren en hun beloofd er zelf te schrijven bij
illustraties die zij spontaan zouden maken. Een van hen toonde mij een paar
houtsneden van een reeks van twaalf, die hij zou wijden aan de mij goed bekende
legende van de kaartridder van Heppeneert. Ik begon voor hem te schrijven vóór hij
klaar was, liet mij meeslepen door het genot dat ik heb beleefd aan al de verhalen
van en over Soo Moereman en, toen ik klaar was, bleek de uitgave met illustraties
te duur uit te vallen.
*
Het is een heel ander schrijven van u dan wanneer u ‘ernstige’ romans schrijft?
‘Van schilderen hebt ge plezier,’ zei Felix Timmermans me eens, ‘niet van schrijven.’
Ik zeg met een zelfde boutade dat ik plezier vind in vertellen zoals Soo Moereman
en niet in schrijven. Exact is daarin dat het voor mij twee totaal verschillende zaken
zijn.
*
In dat plezier zal het fantaseren, de ‘Lust zum Fabulieren’ wel een groot aandeel
hebben gehad en ook het mimeren van en participeren met de volksmens? In dat
geval heeft het fantaseren waarschijnlijk voor u een ludiek karakter.
Ja, het is een spel met al de verpozing van dien. Bij zulk schrijven zie ik die oude
man ‘met de vetbol van een noot dik’ links op de
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bovenhoek van het voorhoofd, maar ik hoor verschillende volksmensen het mij
voorzeggen en ik vind er een onweerstaanbaar genoegen in mijn geletterdheid weg
te cijferen en de woorden in de mond te maken tot ik het zeggen kan zoals ik het
hoor.
*
U identificeert uzelf eens te meer met Soo Moereman. Uw diepste geluk als verteller
zal dan wel zijn dat u zich, imaginair gemetamorfoseerd in een volksmens, in een
wereld van ‘niet gestudeerde mensen’ vrij en harmonisch voelt?
Ja, dat is het voornaamste element.
*
Ik vermoed dat de therapeutische functie die het schrijven van zulk boek voor u heeft,
wel van andere aard is dan de catharsis die het schrijven begeleidt van uw dieper
geïntentioneerde verhalen, waarin u de spanningen in uw onbewuste ontlaadt.
Ja, het is het verschil tussen afleiding en bevrijding. Hier en daar zult u merken dat
ik mij laat gaan en eventjes ‘schrijf’, maar dan is dat nog een onthechter ‘schrijven’
waarin ik Soo Moereman hoor.
*
Er is in de manier waarop u die wonderwereld van volksgeloof en legenden evoceert
een ambiguïteit te ontdekken van liefdevolle fascinatie en distantiërende (milde)
ironie. Daarachter schuilt wel de tweevoudige neiging die u sinds uw kindertijd
bijgebleven is: een diep emotionele nood aan vertrouwen, geloven, beminnen,
geborgen zijn en anderzijds een eenzame, kritische distantie die u later expliciet tot
ongeloof hebt ontwikkeld. U spreekt waarschijnlijk uit uw diepste zelf wanneer u
schrijft; ‘Mijn mirakelen vragen geen geloof. Niks geloven tegen uw goesting. Het
enigste
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dat ik vraag is van er niet mee te lachen, want misschien lacht ge dan niet met uw
vader en moeder, maar zeker met uw grootouders en uw overgrootouders en dat is
lachen met uzelven’.
Zeer juist. Dat is van mij, maar het is er niet bovenop gelijmd.
*
Het is trouwens, technisch gezien, een element van elke goede vertelkunst dat ze de
credibiliteit volkomen in het midden laat.
Elk goed verteller van wonderverhalen begint met geen geloof te eisen. Hij zal
eenvoudig en rechtschapen vertellen wat er precies is gebeurd en iedereen vrijlaten.
Dat is de beste captatio benevolentiae. Met de verwijzing naar ouders en grootouders
die er dichterbij stonden en nooit aan getwijfeld hebben, staat hij zeer sterk. Dat is
inderdaad een grondbeginsel.
*
Zijn al die volksverhalen, sagen, legenden, populaire anekdoten, liedjes, die uw
Kaartridder stofferen, eigen fantasie, of hebt u hier en daar folkloristische gegevens,
documentatie overgenomen?
De meeste verhalen kan men vinden in Limburgse Sagen door Matthias Kemp, zelf
dichter en de broer van de meer begaafde Pierre Kemp; enkele andere in een paar
dergelijke boeken, maar ik heb ze natuurlijk zoals alle vertellers ongegeneerd naar
mijn hand gezet. Voor kenners van Limburg klopt de geografie van de plaatsnamen
niet. De namen zijn alle echt, maar ik heb ze gekozen om hun klank en de val van
mijn volzin, zonder mij te storen aan de geografie.
*
En wat is een ‘doodsbenenboom’?
De naam van de ‘doodsbenenboom’, waarin ik een mirakel laat
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gebeuren, waaraan, bij mijn weten, zelfs Onze-Lieve-Heer, laat staan een van zijn
heiligen, nooit heeft gedacht, is strikt wetenschappelijk. Hij staat in de Antwerpse
Kruidtuin aan de Leopoldstraat, op een plaatje dat aan een boom hangt langs een van
mijn dagelijkse wandelwegen. Les conteurs prennent leur bien où ils le trouvent.
*
Vertrekpunt en kern van uw verhaal is een oude Limburgse legende die thuishoort
aan de Maaskant. Hoe hebt u ze ontdekt en besloten ze volgens eigen fantasie te
herschrijven?
Heppeneert is, zoals Wurfelt, een gehucht van Maaseik, waar ik vaak ben geweest.
De legende van de kaartridder is er ontstaan door de verwering van een adellijke
grafsteen, waarop het gevierendeelde wapen op vier speelkaarten is gaan gelijken.
Er wordt naar die kerk in mei gebedevaart ter verering van een miraculeus
Lievevrouwebeeldje dat op de Maas zou zijn aangespoeld. De kaartridderlegende is
in de streek van Maaseik nog mondgemeen. Dr. Jacques Hendrickx van Maaseik,
componist en romanschrijver, schreef er een toneelstuk over.
*
De initiatieritus in de geheime Midasgodsdienst met zijn verscheidene ceremonieën
en inwijdingen kan natuurlijk doen denken aan de oude Mithrasgodsdienst, of hebt
u uit uw fantasie een soort geheime loge gecreëerd?
Helemaal niet. Ik wist dat volgens een Engelse specialiste, wier naam ik niet meer
ken en die met haar theorie wel niet alleen zal staan, de middeleeuwse spook- en
heksenverhalen hun oorsprong vinden in geheime ceremonieën van verlate heidenen
en van nieuwe sekten, die door het triomferend christendom over één kam werden
geschoren en bestreden als omgang met de duivel. Daarom wilde ik de verkoop van
de ziel van de kaartridder meer
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allure geven en terwijl ik een echte afgodendienst aan het ontwerpen was, deed ik te
Berchem, in een hoop uitverkoopboeken, op mijn beurt een miraculeuze vondst, een
pocketuitgave van Elsevier, een ernstige historische studie over de Mithrascultus in
West-Europa. Daar maakte Soo Moereman dadelijk Midas van, maar voor de rest is
hij goed gedocumenteerd. In de grotten van Valkenburg zijn nog resten zichtbaar
van een Mithrastempel, zoals in Rome, Londen en Trier, en daar werden werkelijk
de zeven inwijdingen gecelebreerd, onder de titels die Soo opnoemt, Raaf, Leeuw,
Boodschapper enzovoort. Soo gebruikt er natuurlijk van wat hem bevalt, maar hij
bazelt helemaal niet.
*
Onbewust of bewust, ik vraag het mij af, hebt u in dit boeiend volksverhaal toch
enkele fundamentele motieven van uw schrijverspersoonlijkheid gelegd?
Nog sterker. Hoe rationalistisch ik deze fantasieën ook bezie, ik heb het gevoel dat
ik in dat verhaal ten voeten uit getekend sta. Dat kan op velerlei wijzen. Ik ken iemand
die men uit een divisie van 20 000 man feilloos kan te voorschijn halen als de enige
die loopt met onbeweeglijke schouders. Voorts is elke uitbeelding van een derde
persoon dubbel: zij typeert de uitgebeelde en de uitbeelder. Shylock gespeeld door
de grote acteur Bouwmeester, was tegelijk Shylock en Bouwmeester. Elk portret van
Rembrandt is er ook een van de schilder. Als ik mij identificeer met Soo Moereman,
identificeer ik ook Soo Moereman met mij. Timmermans zou zich zeker niet minder
goed in hem inleven en toch een geheel andere Soo Moereman laten spreken. Last
but not least, bestaan er voor zulke zelfportretten verschillende technieken: schilderen
in kleuren of grisaille, olie- of waterverf, gouache, tekenen met potlood of pastel,
etsen, afwerken of schetsen, enzovoort. Indien ik de techniek van Soo Moereman in
het plastische zou transponeren, ik zou zeggen dat het een spontaan met de schaar
in zwart papier geknipt profiel schaduwbeeld is.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

257
*
Die kaartridder voelt zich in zijn familiemilieu eenzaam, verstoten, afgestoten zelfs,
en begint dan zoals Henriken, de Consul, de ‘verloren zoon’ rond te zwalpen, maar
alles komt tenslotte weer terecht, zoals in vele van uw romans. Waart u zich bij het
ontwerpen van deze verhaalstructuur bewust of werd ze u door uw onbewuste
opgegeven?
Aan die inderdaad treffende overeenkomst heb ik geen ogenblik gedacht. Ik zag niet
in hoe ik de afdwaling van de vroom opgevoede zoon van een kruisvaarder en een
Bessarabiaanse bekeerlinge al veel anders kon waar maken en het happy end was
mij door de legende opgelegd.
*
Waarschijnlijk bent u er ook niet van bewust welke doorslaggevende rol in uw boek
de binding van het kind met de ouders, vooral met de moeder speelt? Hij krijgt zelfs
‘twee moeders’, een echte en een mem. Deze laatste speelt, zoals in vele van uw
romans, de rol van adopterende moeder met buitengewone liefde. De jonge kaartridder
doodt zijn moeder en behandelt zijn mem, Cato, onbarmhartig wreed. Maar de binding
blijft zo essentieel dat hij door schuldgevoelens tegenover Cato en zijn ouders geen
blijf meer weet met zichzelf, ze achtervolgen hem tot in zijn dromen. En zo komt hij
ten slotte op het goede pad terug. Dat de beeltenissen van vader en moeder op hun
grafmonument hem het meer droevig en protesterend, maar glimlachend van geluk
aankijken, is zijn grote vreugd bij het begin van een beter leven.
Alles totaal onbewust. Dit is dan zeker een van mijn grondmotieven. Ik vond geen
ander en ook geen menselijker motief voor zijn inkeer dan het berouw om de moord
op zijn moeder en de gehechtheid aan zijn voedster. De grafmonumenten die blozen
en daarna glimlachen, komen uit een bestaande legende, maar ik heb ze natuurlijk
gekozen uit vele andere en gebruikt. De ouders,
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stiefmoeder, Cato, Jocabetteken en de andere van Wintershovens, vader Anselm, de
veerman, enz., enz. zijn geheel van mij.
*
Voor onze lezers citeer ik de volgende weemoedige tekst: ‘Eenzaam levert de mens
zijn strijd onder de sterren die pinken en ge'n weet niet waarom. Als kind bij moeder
kunnen we niet alleen zijn, maar zo gauw als we verstand krijgen en hoe meer we
er krijgen, al eender waar dat we zijn, in de woestijnen van Azië, in het oerwoud van
Afrika, bij ons lief in de maneschijn, of aan de heerd bij vrouw en kind, we zijn
zonder gezelschap onherroepelijk alleen met iet dat we niet kunnen uitspreken, een
gemoed dat niet begrepen wordt, een verdriet dat niemand kan genezen, een lupus
van de ziel.’ De prachtige tekst loopt verder door, maar het is genoeg om u te vragen
of die nostalgie van terug-naar-moeder u vaak bewust werd of wordt?
Dat onvervulbaar heimwee neemt de vorm van beelden aan, zo kinderlijk dat ik het
haast niet durf uitspreken.
*
Ik begrijp dat u schroomt over deze innigste intimiteit te spreken, maar ik vind ze
ontroerend, niet beschamend en uw schroom menselijk.
Ik zie mij naast iemand die mijn hand vasthoudt op de rug in de zon op het strand
liggen, beiden in de vorm van een Sint-Andreaskruis en ik zie mij ook in een
zwijgende kring van mensen zitten, die weten wat er in mij is omgegaan en toch van
mij houden. Ik hoop dat onder degenen die dit lezen, al weze het maar een enkel
mens, daar niet om glimlachen zal. De hopeloosheid die uit deze beelden spreekt ligt
daarin, dat ik dit de hoogste vorm van erkenning vind en toch goed weet dat er voor
mij niets veranderen zou, als ik werkelijk op het strand lag met een hand in de mijne,
of zwijgend in een kring zat die mij kent en bemint.
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*
Dit gevoel vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in uw kindertijd, maar het zal zich door
uw later schrijverschap wel hebben geintensifieerd.
Het besef dat de mens onbekend blijft, miskend wordt, machteloos is, werd naar mijn
mening, door het lot dat mij als schrijver werd toebedeeld en dat ik welbewust op
mij genomen heb, sterk verhevigd.
*
Uw ongeloof als uitdrukking van zelfaffirmatie van in uw kindertijd, als eenzaam
protest en koppige weigering tot over-gave aan wie of wat ook, hebt u in dit boek
via de kaartridder zeer mooi geformuleerd. Ik schrijf voor onze lezers deze passus
over: ‘In zijn dromen verschenen vader, moeder, stiefmoeder, grootvader, Cato,
professors uit het juvenaat van Maastricht, vader Anselm Kersmaeckers, Jocabetteken,
ze zeiden dat hij moest lezen, lezen, lezen, maar eerst bij Midas en dan bij de
katholieken, neen hij las niet, voor geen geld. Hij kon niet in of uit zijn kasteel zonder
voorbij de miraculeuze doodsbenenboom te gaan en in zijn dromen wees Cato dikwijls
naar die boom, maar, nog voor het grootste mirakel van de wereld niet, zou hij een
kruiske van zo groot maar hebben gemaakt en dat is de verlatenheid die het nijgste
zeer doet, met droge ogen en dunne lippen, vanbuiten wijgen en vanbinnen hard en
bitter zijn.’ Bent u het met mij eens dat uw ongeloof uit hoofde van bepaalde
bindingen en conflicten in uw kinderpsyche, bij pozen opstandig, revanchistisch, bij
pozen ook diep eenzaam, schuldbewust, zelfs wanhopig moet blijven?
Als u met deze vraag bedoelt dat het verdriet om zelfs vergeten en vergeven
verongelijking een blijvend merkteken in de ziel brandt, antwoord ik ja.
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*
Ja, dat bedoel ik. En dat die verongelijking in uw prille kinderjaren haar wortels
vindt.
De vraag herinnert mij echter te veel aan wat u misschien niet op het oog hebt en
wat ik voortdurend heb moeten horen: dat ik geen rust vind in mijn ongeloof en
slechts gelukkig zal worden wanneer ik mij weer zal bekeren. Laat mij daar, al hebt
u het niet uitgelokt, eens duidelijk op antwoorden. Ten eerste, ik heb nooit rust
gevonden in mijn geloof, ik was als gelovige veel ongelukkiger dan nu. Ten tweede,
ik ben geen ongelovige die zijn geloof met droefheid mist, ik ben een ongelovige
die, tot zijn diepe, nog steeds toenemende voldoening, van zijn geloof is verlost en
daarvoor in de plaats, vrijwillig, na jarenlang beraad en grondig onderzoek, een
andere wereldbeschouwing heeft gekozen, die hem veel beter voorkomt, zijn geest
en mettertijd ook zijn gemoed volledig bevredigt en hem alle wegen openstelt om
de besten onder de mensheid te volgen naar meer kennis en beschaving.
*
Dat geloof ik ten volle en ik wens u die vrede toe, dat weet u. Ik wilde slechts beweren
dat uw geloofsproblematiek haar diepere en oudere wortel heeft in uw psychisch
monodrama sinds uw kindsheid. Ik probeer met u te verklaren, maar eerbiedig tevens
totaal uw overtuiging.
Dat weet ik. Anders spraken wij niet.
*
Dat u al spelend-schrijvend volkomen uzelf blijft, blijkt ook uit de behandeling van
de thema's dood en zelfmoord, die randgebieden van het leven welke u zo gaarne
raakt. Uit de plezierig vertelde passus waar de kaartridder als zelfmoordenaar-in-spe
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en de kluizenaar hun gesprek voeren, kan men de waarheid distilleren dat de sleutel
van de levenszin, de tevredenheid en het relatief geluk te vinden is in het altruïsme.
U hebt dus het geloof van Thijs Glorieus bewaard, maar wellicht wat gerelativeerd
door de wijsheid der jaren, al hebt u het intussen af en toe in uw boeken vergeten?
In Denise staat ergens, ik ken het uit het hoofd: ‘Liefde ontvangen en nog veel meer
liefde geven, dàt, meent Denise, is het geluk van de mens.’ Dat is nog mijn oprechte
overtuiging. Ik heb ze lang niet genoeg nageleefd, maar toch genoeg om uit eigen
waarneming en ervaring te weten dat geven meer voldoening schenkt dan ontvangen
en nemen, en dat allen die zichzelf vergeten voor anderen benijdenswaardig zijn.
*
Toen ik uw boek sloot en mijn blik toevallig op de flap viel, las ik daar met een milde
glimlach dat uw Kaartridder een ‘visie brengt die wellicht in details aanvechtbaar
is’. Wat aanvechtbaars zou men daarin gevonden hebben?
Op aandrang van uitgevers heb ik zelf enkele flapteksten geschreven, met zoveel
tegenzin dat ik ervan afgezien heb. Wanneer de uitgever er zelf voor zorgt, maakt
hij meer reclame, maar wordt men soms ook verrast. De woorden die u aanhaalt
wijzen op een lichte argwaan, waaraan ik al lang gewoon ben, dat er ook in mijn
gemoedelijkste tekst wel wat venijn van het ‘ridendo dicere verum’ zal zitten, wat
niet het geval is. Mijn humor om de mirakelen zit juist verscholen in de overtuiging
waarmee ze worden verteld. De lichtste zweem van spot zou misplaatst, bekrompen
en kleingeestig hebben geklonken.
*
Uw argwaan lijkt me hier totaal overbodig.
Des te beter.
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20 - Het Gastmaal (1966)
Dit boek heb ik reeds zeer uitvoerig besproken en ontleed in Dietsche Warande en
Belfort (jaargang 1967). Mag ik, als vertrekpunt van ons gesprek, uw oordeel daarover
vernemen, vooral in zover u er niet mee akkoord gaat?
U hebt de vraag gesteld en moet nu het antwoord opnemen. Ik vind Het Gastmaal,
in vergelijking met mijn vorig werk, het moeilijkst te ontleden boek en uw studie
erover het kundigste van al wat u over mijn werk hebt geschreven en het meest exacte
dat ik over Het Gastmaal heb gelezen. Laten wij nu rustig het vonnis over onze
wederzijdse bewieroking afwachten.
Uw oordeel doet me veel genoegen. Ons werk wordt hierdoor ook vergemakkelijkt:
ik ga de inhoud van het opstel hier niet herhalen maar u verdere toelichtingen vragen
en uw antwoord op enkele vraagtekens verwachten. Zo blijft dit hoofdstuk van onze
Gesprekken zinrijk en aanvullend en bewaart mijn opstel zijn zelfstandige waarde.
Mijn eerste vraag is, waarom u behoefte had aan deze min of meer gecamoufleerde
biecht?
Het boek is inderdaad een poging om volkomen oprecht te zijn en toch de concrete
waarheid verhuld te laten. Het kwam mij voor dat de volkomen oprechtheid slechts
daardoor mogelijk werd en dat het verhullen van het al te concrete een esthetische
eis was, om het wedervaren van een individu te verheffen tot het portret van een
mens, een onbekend ‘man met de anjer’.
*
Hoe bent u tot die nieuwe schrijftechniek gekomen?
Door mijn blijvende belangstelling voor de technische aspecten van het schrijven en
door te constateren dat in deze vorm dingen
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konden worden gezegd die in een rechtlijnig verhaal niet uitspreekbaar zijn.
*
Toen Karel van den Oever, om slechts één u bekend voorbeeld te noemen, na de
eerste wereldoorlog plots de traditionele versvorm verliet en vrije verzen begon te
schrijven, noemden sommigen dat een gemis aan persoonlijkheid, een volgen van
de mode. Hebt u dat verwijt niet gevreesd?
Voor de vooroorlogse Karel van den Oever was het zuiver vormelijke zeer duidelijk
belangrijker dan de inhoud en was het dus natuurlijk dat de naoorlogse vorm hem
sterk aantrok. Tegenwoordig evolueren al onze voorheen traditionele dichters met
de mode mee. Ik heb daaromtrent geen zeer klare opvatting. De vorm heeft zeker
met de persoonlijkheid te maken, maar ik betwijfel toch of de persoonlijkheid zich
slechts in één welbepaalde vorm kan uiten. Ik herken bijvoorbeeld in de nieuwere
gedichten van Karel Jonckheere, Marcel Coole en Hubert van Herreweghen hun
vroeger gemanifesteerde persoonlijkheid. Ik vraag mij af of zij blijk zouden gegeven
hebben van meer zelfstandigheid indien zij niet hadden geëvolueerd en ben geneigd
met Piet van Aken te zeggen: ‘Een goed schrijver kan alles’.
*
In Het Gastmaal en Het Avondmaal staan uitspraken waarvan men zich afvraagt of
ze van de auteur dan wel van zijn personages zijn. Dat is in Salut en Merci en Muziek
voor twee Stemmen uw gewoonte niet.
Salut en Muziek zijn essays waarin de vaagheid niet toegelaten is die een romancier
niet kan vermijden daar hij elk personage aan het woord moet laten. In elke roman
spreken personages nu eens voor zichzelf alleen, dan weer met duidelijke instemming
van de schrijver.
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*
Die nieuwe vorm werd dus vooral gecreëerd door een innerlijk motief, laten wij
zeggen de speciale inhoud van dit boek?
Het wordingsbegin van het boek is het verlangen om mij geheel los te maken van
mijn ‘rechtlijnige’ verhaaltrant van uiterlijke gebeurtenissen die innerlijkheid onthullen
en de geschiedenis van een ziel te concentreren in de beleving van één enkele dag.
*
Hoe ziet u van daaruit de symboliek van dit eendaagse gebeuren?
Het verhaal begint met de bekentenis van zijn groot geheim, dat hij kan vliegen. Dat
is belangrijker dan al zijn personalia, het is het enige dat men omtrent hem weten
moet. Alles gebeurt op een feest in ‘Vlaanderen, waar wij zijn als genoden aan rijke
tafelen’. Wij zitten daar met gasten die wij niet hebben gekozen en waarvan wij de
keuze ook niet kunnen bepalen. Wij weten niet hoe wij daar zijn terechtgekomen.
De verwarde gesprekken betekenen wat mij door het leven wordt toegezwaaid en
mij nu eens treft, dan weer hindert of koud laat. Soms luister ik ernaar om te
ontsnappen aan mij of Kozijn. De verstoring van het gastmaal, het soort amok en de
handtastelijkheden onder tafel stellen voor wat ik als schrijver in het gemoedelijk
feestende Vlaanderen heb gedaan. Deswege werd ik als onevenwichtige gebrandmerkt
en ging ik zelf geloven in wat ik reeds als kind wist, toen ik nog bij mijn zuster sliep
en kon vliegen. Al mijn intieme herinneringen in het boek wijzen in dezelfde richting
van een verdachte ongewoonheid. Alternerend was ik daar trots, beschaamd en
hopeloos eenzaam om. Twistend met Kozijn tracht ik te loochenen, te ontwijken, te
bewijzen dat allen zo zijn, dat de mens zo is, dat ik in elk geval, indien onevenwichtig,
juist daardoor meer waard ben dan de zogezegd normalen. Het verwarrende van de
compositie moet weergeven dat de mens het leven rond en in hem noch geheel begrijpt
noch in de hand heeft. De verdeling in hoofdstukjes
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beoogt de lezer niet helemaal in een stofwolk te verbijsteren. Geheel het boek is een
trotse zelfverdediging met erkenning van al mijn fouten.
*
In mijn opstel heb ik het vermoeden geopperd dat de eerste vier paragrafen later
werden toegevoegd. Is dat juist?
Ja. Het Gastmaal is trouwens het eerste verhaal dat ik niet zonder onderbreking van
de eerste naar de laatste regel heb geschreven. Het is gecomponeerd zoals mijn essays,
en Het Avondmaal veel meer dan Het Gastmaal.
*
Centraal in het boek staat dus uw gevoel dat uw werk in Vlaanderen slecht werd
ontvangen?
Het hele verhaal is inderdaad de transpositie van de langdurige situatie van de schrijver
die ergernis gaf door onder tafel te kijken en te voelen en daardoor in ‘Vlaanderen,
waar wij zijn als genoden, enzovoort’ het door Timmermans en Claes georganiseerde
gezellig samenzijn verstoorde, weswege hij als krankzinnig werd gequoteerd.
*
De personages die deelnemen aan het gastmaal worden vaag gehouden en krijgen
zelfs geen naam! Dat vermindert natuurlijk de epische waarschijnlijkheid. Waarom
hebt u dit gedaan?
Deels omdat er symbolische bij zijn, die, zoals in een gewone roman, ofwel een
genus, ofwel meerderen, ofwel een idee vertegenwoordigen, deels ook om zonder
herkenbaarheid vrijer te kunnen schrijven, dit ook weer zoals in het ‘rechtlijnig’
verhaal.
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*
Wie is die blinde grijsaard, tevens bijenkweker, en waarom presideert hij de tafel?
De bijenkweker met de verbrande ogen gaat terug op een reële herinnering uit mijn
jeugd. Hij is een van de ‘mysterieuze’ personages, zoals u ze noemt, terecht, die ook
in mijn ander werk voorkomen.
*
U hebt me hem vroeger eens geciteerd in de lijn van Nonkel Dolf, Ben, Tej Badadur,
John Smith, enzovoort.
Juist. In Het Gastmaal verbeeldt hij mijn tragisch levensgevoel waarvan ik de ogen
niet kan afwenden, de tragische aanvoeling van het leven dat op het ‘feest’ overheerst.
In Het Avondmaal wordt hij een ander mens, bijna een concrete. Het strookt met zijn
geheimzinnigheid dat hij bij het openkrabben van zijn vers gedolven graf door zijn
vrienden totaal anders wordt gezien dan door het gemeen.
*
Verder is er sprake van een overbuur, een tafeldame, een luistervink, enzovoort. Zijn
die personages louter abstract en fictief, of hebt u ze met uw verbeelding visueel in
het oog gehad?
Door mijn ervaring als romancier viel het mij niet moeilijk ze duidelijk te zien.
*
Maar u wilde ze voor de lezer bewimpeld houden?
Ja, ik wilde ze bewimpelen en wel omdat het er niet toe deed. Ik zal ze dan ook nu
niet onthullen.
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*
Belangrijker is natuurlijk uw rechter ‘tafelbuurman’. Ik heb over hem uitvoerig
geschreven, maar hoe ziet u hem?
Het zijn vrienden die de schrijver de waarheid zegden, hem in vertrouwelijkheid zo
dicht naderden dat hij zich in hen herkende en het zijn ontdubbelingen van de
persoonlijkheid en verbeeldingsconcretisaties die de geïnterneerde, geïsoleerde
schrijver doen vermoeden dat zijn internering verantwoord is en hem doen schrijven
om dat in het klare te trekken.
*
Dat komt dus overeen met wat ik vermoedde. Nadien, in het rusthuis, krijgt de man
die u de ‘Canadees’ noemt, een hoofdrol toebedeeld. Wie is die sympathieke,
eenvoudige man die u zo goedgezind is en zo eerlijk, en waarom noemt u hem
‘Canadees’?
Een studiemakker die sinds 1920 in Canada woonde, waar hij een heel ander mens
geworden was en toch kameraad gebleven. Hij bracht mij na zoveel jaren geheel
onverwacht een bezoek terwijl ik mijn boek schreef en ik zag in hem een gedroomde
camouflagefiguur.
*
De herinneringen aan uw kindertijd nemen in dit boek een heel belangrijke plaats
in. Hebt u dat gewild, bewust van hun betekenis?
Gewild; bewust van hun betekenis voor de kennis van de mens.
*
Men zou uit de plaats die u aan de evocatie van uw kinderbelevingen inruimt, kunnen
besluiten dat u in Het Gastmaal tot het inzicht
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gekomen bent dat de verklaring van uw later leven, uw karakter en levensproblemen,
in uw kindsheid ligt.
Volkomen juist. Zoals het fysische hart van de mens een wekker wordt genoemd,
die voor een bepaalde tijd wordt opgewonden, wat niet wegneemt dat men hem vóór
zijn tijd kan laten stilvallen of stukneuken, zo komt het mij op mijn leeftijd soms
voor dat de mens een pijl is die wordt afgeschoten, en ik bedoel in de betekenis die
onweerstaanbaar lachen doet.
*
Droomt u veel over uw kindertijd of denkt u er dikwijls aan terug?
Ik denk er voortdurend aan terug en droom veel over mijn ouders, bijvoorbeeld
geregeld dat mijn vader nog leeft en ik dat totaal vergeten had. Dan bereken ik met
fierheid hoe oud hij nu wel moet zijn en door er maar niet in te slagen, door het niet
te kunnen geloven, word ik wakker. Halfwakker tracht ik het dan nauwkeurig te
berekenen, tot ik helemaal wakker ben met een vreemd vermoeden dat hij toch nog
leeft.
*
U spreekt naar aanleiding van uw wens een fiets te krijgen, van ‘onvervuld
jeugdverlangen’. Waarschijnlijk had u in uw kindertijd een vrij algemeen gevoel van
onvervuldheid, frustratie en waarschijnlijk leeft dat gevoel telkens op als u daaraan
terugdenkt?
De fiets was een concreet verlangen dat geleidelijk beeldsymbool is geworden van
al wat ik niet kon te weten komen, verkrijgen of verwezenlijken, een universeel
hunkeren dat ik nu niet meer kan detailleren.
*
De kinderseksualiteit noemt u ‘vervoerend’. Is het omdat ze de
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ontdekking was van een onbekende wereld vol fascinatie en genot, of tevens omdat
ze heimelijk en verboden was?
Vooral, meen ik, omdat ze DE sleutel was van kennis en vrijheid, zoals in de Bijbel:
‘en gij zult zijn lijk goden’. De verbodenheid ervan bevestigde dat.
*
U wijdt ook heel wat aandacht aan de seksuele angst in de kindertijd. Wie angst zegt,
zegt tevens schuld. Waarschijnlijk was dat een fundamentele beleving in heel uw
later bestaan?
Inderdaad.
*
De vader-anekdoten in het Gastmaal wijzen op een innerlijk gespannen, agressieve,
zelfs hatende houding tegenover hem, omdat hij aan u als oppermachtige tiran
verschijnt. Vooral de droom, waarin de vader met misprijzen het kleinere geslachtsdeel
van zijn zoon bekijkt, is typerend. Hij drukt vanuit het onbewuste van het kind het
misprijzen uit van de sterke, grote vader, die man is van de moeder, tegenover zijn
zoon als jongere, zwakkere concurrent. U spreekt in dit verband terecht van
‘minderwaardigheidsgevoel’; in dit geval beweegt het zich in de oedipale sfeer. Dit
klopt volkomen met wat u elders in onze gesprekken over uw kinderrelatie tot vader
en moeder hebt gezegd.
Akkoord. Ik wist het niet, maar alles zegt mij dat het juist is, al heb ik Freud nooit
gelezen.
*
Waarom niet?
Ik wist er voldoende van om te weten dat hij ontdekt had wat ik
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instinctief altijd geweten en ontdekt had. Ik wilde ook vermijden Freudiaanse romans
te schrijven alsof ik het van hem had en niet uit mezelf. Nu ik door u zoveel over
mezelf heb vernomen, en tussendoor ook over hem, betreur ik nog niet dat ik hem
niet beter leerde kennen. Het zou mijn werk te zeer gesystematiseerd hebben.
*
Daarmee ben ik het volkomen eens. Wat uw moeder betreft, die wordt in Het
Gastmaal met veel ingehouden, zwaarmoedige ontroering geëvoceerd. U voelde zich
als kind blijkbaar innig met haar verbonden, maar tragisch. Wat betekent eigenlijk
dat haar woorden uw ‘bloed (konden) doen stilstaan’?
Het moet een toonhoogte en een beving in haar stem geweest zijn, die mij soms in
de onbelangrijkste mededeling zeer diep ontroerde en ik vind er geen andere
kwalificatie voor dan spreken tot het bloed. Het moet verwant zijn geweest met
vrouwenstemmen die de man erotiseren en omgekeerd. Houtekiet ondervond het bij
elke vrouwenstem, zonder belang te stellen in wat ze zegde.
*
De herinnering aan moeder: ‘Geen negen jaar oud, zag ik moeder verslonden in
Conscience, en jaloers op de schrijver die haar zo aan mij kon onttrekken, beloofde
ik later voor haar een nog mooier boek te schrijven’, vind ik een der mooiste, meest
ontroerende bekentenissen in dit boek. Ik geloof dat dergelijke impulsen vanuit het
onbewuste mede de bron kunnen worden van menig schrijverschap.
Dat was inderdaad een groot moment. Ik kondigde haar aan dat ik dat kon en dat zij
dus meer van mij moest houden.
*
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Daaruit is voorzeker bij u reeds als kind een sterke geldingsdrang ontstaan.
In die tijd dacht ik bij alles wat ik las: dat kan ik ook. Idem bij reprodukties van
schilderijen. Het komt mij voor dat slechts domme mensen in die kinderlijke
bewustwording hoogmoed kunnen zien.
*
Volledig akkoord. Zou die geregeld terugkerende droom dat u een oude vrouw hebt
vermoord en ze in het tuintje achter uw huis begraven, ook niet betrekking hebben
op uw moeder, tegenover wie u, in uw onbewuste, schuldgevoelens hebt, misschien
het gevoel haar te hebben verlaten en verraden?
Neen, zij was, in tegenstelling met moeder, lang en mager en droeg een ouderwets
boerinnenmutsje met linten, dat moeder nooit gedragen heeft. Ik kende haar helemaal
niet, weet noch waarom ze bij me binnenkwam, noch hoe ik ze vermoordde, noch
hoe ik ze begroef. Van in de allereerste droom was ze begraven en vreesde ik terecht
te moeten staan voor August van Cauwelaert, die toen toegevoegd rechter was aan
een rechtbank.
*
De innige geborgenheid die u als kind vond bij uw zusje is ontroerend en begrijpelijk.
Als u bij haar sliep, vond u wat u elders miste?
Zeker, maar tussen het ontwaken bij mijn beste bijslaap en de moorddroom liggen
meer dan twintig jaar.
*
Naast angst, schuld en gruwel speelt ook de grootheidsdroom in uw gehele werk een
belangrijke rol. Beleefde u die ook als kind
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reeds zo fel emotioneel zoals u het in uw misdienaarsrol beschrijft?
Ja, en al ben ik, heel anders dan mijn broer, erg onmuzikaal, die vervoeringen beleefde
ik telkens bij een fuga van Bach, misschien wel altijd dezelfde.
*
U hebt reeds vroeger in onze gesprekken gezegd dat u op de quarta aan Jan
Hammenecker schreef dat enkel een dwaas de jeugd een mooie leeftijd kan noemen.
Was aan dat inzicht toen al de zelfmoordgedachte verbonden zoals in Het Gastmaal
staat?
Neen, toen nog niet, maar wel het doodsverlangen. Het citaat is echter in zover exact
dat ik het van eerst af in die vorm heb onthouden.
*
U hebt het vaak over nachtmerrieachtige angstdromen: verstikking, een ramp met
bloed en modder en dergelijke. Hebt u vaak verschrikkingsdromen?
Vroeger zeer vaak, nu nog zelden. Ik schreef ze toe aan een sterk ‘nestgevoel’,
bezorgdheid om de mijnen. Het ging haast telkens over hen. Nu en dan de klassieke
achtervolging, meer dramatisch dan tragisch.
*
Droomt u veel en hecht u belang aan uw dromen?
Van kleins af heb ik veel gedroomd, als kind aan de koffietafel met broer en zusters
zelfs gewedijverd om het mooist te hebben gedroomd en altijd met veel belangstelling
studies over dromen gelezen, maar voor de herkomst van de mijne nooit veel verder
gezocht dan de gemakkelijk te vinden aanleiding van de dag
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tevoren. Ik meen namelijk dat mijn dromen anderen nader kunnen inlichten over mij,
maar dat ik datgene wat zij in mij vinden kunnen reeds lang ken zonder dromen.
Uitzondering daarop maken natuurlijk enkele geregeld terugkerende dromen van
angst en schuld waarin ik mij tenslotte ook herken.
*
Hebben uw nachtelijke dromen soms verband met het boek waaraan u werkt of wilt
gaan werken?
Zoals alle studenten die iets oplossen in droom, doe ik wel eens een vondst voor mijn
werk of ontmoet personages eruit. Door het feit dat ik veel gedroomd heb, veel
verzonnen dat voor mij realiteit werd en ook veel heb beleefd, is er in mijn bewustzijn
geleidelijk een randgebied ontstaan waarop ik de grens tussen de gebieden niet meer
kan onderscheiden.
*
In Het Gastmaal speelt de angst een uiterst belangrijke rol, eerst in het kind, later in
de volwassene. U beeldt de mens uit als een achterdochtige, bedreigde en van binnen
uit door angst geplaagde. Ziet u zo de mens en uzelf?
In een ernstige mededeling las ik eens dat, wanneer men twee dagen na elkaar een
stofzuiger aanknipte alvorens van een bepaalde bloemstruik een twijg af te snijden,
de struik zichtbaar begon te beven toen men de machine de derde dag deed ronken.
Na een leven lang onverzadigbaar mensen en dieren te hebben geobserveerd en meer
dan vele moeders met kinderen te hebben omgegaan, ben ik er vast van overtuigd
dat angst HET grondgevoel van alle levende wezens is en als ik dat zoek te verklaren
komt het mij voor dat zij daar alle redenen toe hebben.
*
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Wanneer de ik-figuur te Leuven komt, wordt hem ‘telkens de keel dichtgesnoerd’
zegt hij. Wat betekent dat?
Dat mijn leven daar een verkeerde richting had en er voor de eerste maal
rechtsomkeert maakte.
*
De merel en de duif zullen wel een symbolische rol spelen, maar wanneer ik u bezoek
zie ik vóór uw flat in het park en achteraan vanuit het venster van uw werkkamer,
vogels. Misschien laat u daarom die diertjes in uw boek optreden?
Ik word elke dag gewekt door vogels van diverse pluimage, die op mijn vensterbank
gewoonlijk wat te pikken vinden, ik zie de gehele dag vogels voor mijn venster en
de geschiedenis van het tortelduifje is direct uit de onmiddellijke werkelijkheid
genomen, op een kleine aanvulling na ten behoeve van een kleindochtertje.
*
De ik-figuur voelt het samenzijn aan tafel innerlijk zeer heftig aan: ‘De tafel ontplofte’,
‘het tafelgerucht herontplofte met kreten, verwarde gesprekken en gefluister over
mij’. Er is hier een heftige innerlijke gevoeligheid, verschanst tegenover de
medemensen, die elke reactie verwacht als een formidabele losbarsting. Of zie ik het
verkeerd?
Helemaal niet, zo heb ik mijn verstoring van het Vlaamse gastmaal doorleefd.
*
Naast deze uiterst gespannen, gecrispeerde relatie tot de samenleving is er in de
ik-figuur ook een voortdurende toestand van emotionele spanning, die spoedig tot
opgewondenheid stijgt. Die gaat crescendo tot het zover komt: ‘Ik ging van opwinding
op

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

275
mijn hoofd staan’. Is dit beeldspraak of letterlijke waarheid?
Beeldspraak, hoewel ik ook wel eens Nehru heb nagebootst.
*
Uw aanvoeling van de wereld rondom u is niet enkel explosief en schokkend maar
ook chaotisch. Heel het boek geeft een indruk van innerlijke verwarring weer: het
tafelgesprek, de amok, de latere ervaringen in het rusthuis. Hiervoor zou uw meest
fundamenteel levensgevoel aansprakelijk kunnen zijn, waarover we het reeds bij ons
gesprek over Adelaïde hadden: het beleven van alles als een schokkende, hotsende
baaierd.
In het uiterlijk nogal geordend bestaan van een fel innerlijk levend mens komen
schokken voor die, naar mijn gevoel, nauwelijks met de wildste sensaties van
avonturenverhalen kunnen veruitwendigd worden.
*
Het ontroert me dat u, die als jongeman uw eerste boek aan Ahasverus wilde wijden,
op bedaagde leeftijd nog zegt: ‘o wandelende jood die ik ben’. Dat u nooit het gevoel
van geestelijke rust hebt gekend, heeft zeker niets met metafysica te maken - want
daar ligt voor mij de bron van uw onrust niet - maar wel in uw gemoed. Of vergis ik
mij?
Helemaal niet. Wel heeft de metafysica, het voornaamste object van het innerlijk
leven, er een belangrijk deel van uitgemaakt, maar het was er, zoals u zeer juist en
tot mijn voldoening zegt, de bron niet van. Het gemoed was er vóór de metafysica
en het is er nog daarna. De praatjes dat ik mij niet kon losmaken van het geloof en
geen rust zou vinden vóór ik het teruggevonden had, waren larie. Ik heb zonder geloof
veel meer rust gevonden dan in het geloof. Maar er zijn nu eenmaal statische en
dynamische gemoederen en ik verheug mij in het mijne dat wakker blijft.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

276
*
Ik verheug mij in die positieve kijk. U spreekt op zeker ogenblik in dit boek van het
‘raadsel... dat ik altijd voor mezelf ben geweest’. Het is misschien een onbescheiden
vraag, maar hebben onze gesprekken over uw boeken, die toch uw echtste leven
inhouden, er iets toe bijgedragen om dit raadsel enigermate te verhelderen?
Ongelooflijk veel. Versta mij niet verkeerd, ik heb altijd goed geweten wat ik schreef
en wilde schrijven, maar gelijk een man die niet weet dat hij lacht gelijk zijn moeder,
opvliegt gelijk zijn vader en de stem heeft van zijn grootvader, heb ik door u vaak
met stomme verbazing ontdekt wat mijn verbeeldingen bepaalde. Het raadsel is
daarmee niet opgeheven, ook die onbewuste impulsen onder andere zijn raadselachtig.
De grote winst van die opheldering is dat men niet meer alleen is, maar met velen.
*
De ik-figuur van Het Gastmaal kan zo diep in zichzelf verzinken dat alle aanzittenden
en hun gepraat slechts vage mist worden, ver gebrom. U hebt me vroeger gezegd dat
u te midden van lawaai in uw werk kunt verzinken (niet bij gefluister, voegde u erbij).
Is het zo dat u ook buiten uw werk te midden van bruyant gezelschap zulke volstrekte
verzonkenheid kent?
Ja, doorlopend. In mijn gezin werd eens gezegd dat ik zou kunnen schrijven schrijlings
op een schietend kanon gezeten. Zeker zou ik het kunnen gelijk Walt Whitman op
de bok van een koets in het toenmalige New York. Voor zover ik meen te weten,
komt dit concentratievermogen niet alleen bij geregeld werkende schrijvers voor,
maar ook bij geleerden, filosofen en gewone meditatieve mensen. Ik heb het van
zeer jongs af en wie het eenmaal heeft wordt er onbewust het slachtoffer van waar
hij het niet wenst.
*
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U keert zich in dit boek weer tegen de groten en machtigen omdat ‘de mensheid door
al haar geestelijke leiders doorgaans te goeder trouw bij de neus wordt genomen en
haar voortbestaan uitsluitend dankt aan boer en bakker die zwegen en voortwerkten’.
Dit is de echo van uw opvatting in Salut en Merci. Is uw antigezags- en
antimachtshouding zo absoluut?
Ik zou die houding zeer omstandig kunnen motiveren, maar ik beperk mij nu tot het
lijvige boek dat ik gisteren en vandaag heb gelezen: Les Kennedy, histoire d'une
dynastie van Richard J. Whalen, vertaald uit het Amerikaans. Vader Kennedy was
een vriend van Roosevelt en ambassadeur van Amerika te Londen voor en tijdens
de tweede wereldoorlog. Welnu alles, maar alles wat ik daarin heb gelezen, stijft mij
in wat u noemt mijn antigezags- en antimachtshouding. Ik kan geen genegenheid en
respect opbrengen voor vader en zonen Kennedy en de hen omringende machtigen
zoals ze objectief worden beschreven door Whalen.
Ik vraag me af of die antigezags- en antimachtshouding in laatste instantie niet
teruggaat op uw protest als kind tegen uw vader, nadien veralgemeend tot een houding
tegen God en zijn aardse gezagsdragers, en een opstand tegen àl wat op aarde macht
en gezag heeft?
Waarschijnlijk wel.
Een zeer mooie en belangrijke tekst uit Het Gastmaal is: ‘Ik heb heimwee naar
eenvoudige mensen. De vergassing van zes miljoen joden, de Schundliteratuur,
schijngeleerdheid, dikdoenerij, intellectueel snobisme hebben mij vermoeid, vertel
mij iets liefs en goed, schaam u dààr niet over.’ Weer een tekst die aan Salut herinnert.
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Dat doet hij inderdaad: Ik voel genegenheid, deernis en respect voor eenvoudige
mensen die ik gekend heb, maar niet voor hen die ik hierboven citeer, noch voor de
machtigen.
*
In mijn opstel heb ik over de seksualiteit in Het Gastmaal ruim uitgeweid. Nog slechts
een paar vragen over onbelichte aspecten. U onderlijnt in het seksuele contact steeds
het liefst het ‘geheime’ van het plezier. Waarom?
Omdat ik meen dat het geheim, en subsidiair het verbodene, een conditio sine qua
non is tot het genot. Indien de politie toeliet dat onze seksuele bevrijders 's middags
naakt op straat paarden, zou het genot voor de omstaanders zijn en zeer gauw niet
méér de aandacht trekken dan de paring van honden.
*
Het lichamelijk aanraken van vrouwen fascineert de ik-figuur uitermate en op zeker
ogenblik schrijft hij: ‘Ik zocht de innigheid, het vertrouwen dat zij mij nooit hebben
gegeven’. Dit wijst op een geestelijk heimwee, tekort. Misschien is het zo dat de
hypertrofische neiging tot steeds maar lichamelijk bezit vasthangt met een tekort aan
liefde, zielsgeborgenheid, zoals bij Houtekiet?
Ik loop niet hoog op met zielsversmeltingen. Ik denk dat die tot stand komen door
en bestaan in aanrakingen in de volle zin van dat woord. Dat belet niet dat een vrouw
ook een mens is met wie men bevriend kan zijn zoals met een kameraad, maar niet
zo gemakkelijk. Zij is een totaal ander soort mens. ‘L'homme la partie musculaire,
la femme la partie nerveuse de l'humanité.’ Woord van een bekend dokter.
*
Af en toe geeft u schimpscheuten ten beste tegen auteurs of
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schrijvelaars die zich toeleggen op het uitstallen van seksuele en andere intimiteiten.
Hindert u dat?
Zoals de meeste mannen lees ik graag een pornografisch boek, maar dan heb ik er
voor een geruime tijd genoeg van. In een letterkundig werk verheugt mij een zwoele
passus als een emancipatieverschijnsel van de literatuur die veel te lang deze realiteit
heeft doodgezwegen. Voor het overige meen ik dat, hoe allesoverheersend het seksuele
ook moge zijn, de gedetailleerde beschrijving van de seksuele akt, zoals die van het
scatologische, smakeloos is. Ik zie graag een groot auteur op dat gebied wat te ver
gaan. Hij alleen kan dat.
*
De ik-figuur laat zich door vier, vijf intieme vrienden gaarne ‘bakker’ noemen. Hij
hoort dat graag omdat hij ‘zijn ideaal van de niet-gecomplexeerde mens der toekomst
geconcretiseerd (ziet) in dat beroep’. Dat hoort thuis in uw voorliefde tot en heimwee
naar simpel vakmanschap in uw jeugd en accordeert met Salut en Merci?
Zeer juist.
*
Na lezing van mijn opstel hebt u toch zeker, indien niet vroeger, vernomen dat uw
nachtelijke vliegdromen niet zulk uitzonderlijk verschijnsel zijn. Het droom-vliegen
is zeer courant. Vliegt u dikwijls?
Ik wist dat er vele vliegers zijn, maar ongeveer alles wat u er mij over gezegd hebt
was voor mij nieuw. Voor ik het in Het Gastmaal bekende, heb ik er zorgvuldig over
gezwegen. Misschien wel omdat het van eerst af voor mij meer was dan een droom
en niet omdat mijn bijslaap het ook kon.
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*
En vallen doet u nooit?
Nooit of nooit. Bij het inslapen schiet ik wel eens wakker zoals iedereen van een val
in een put. Dat heeft echter niets te maken met het triomfantelijke opstijgen en zweven
doorgaans in de nanacht of de morgen.
*
Welke betekenis hebt u vroeger aan die vliegdromen gehecht?
Geen enkele. Ik gaf ze een zuiver fysische verklaring van het slaapproces en was er
gelukkig om, zelfs om de langzaam ontstane irrationele zekerheid dat ik werkelijk
kon vliegen, hetgeen ik in droom dikwijls bewijs aan sceptici, zoals ik beschrijf in
het boek: door hen een levitatie laten meten, enzovoort.
*
De fascinatie voor het oneindige, kosmische heelal duikt herhaaldelijk op. Bij pozen
dompelt deze fascinatie u in een mateloze ontroering. Waarom?
Dat kan ik nu eens niet in twee woorden zeggen en ook niet in honderd. Ik kan mij
zeer goed eenzamen voorstellen die in een schelp wonen en zich alleen daarin
behaaglijk voelen. Ik ben er een zonder schelp, een die bestemd was voor een andere
planeet en deze zoekt.
*
Meent u werkelijk dat u hier bij vergissing geboren werd, of is dit beeldspraak?
Ik heb zeer duidelijk dat gevoel, maar weet dat het beeldspraak is.
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*
Uw thuis is dus de kosmos?
Ja. Vandaar dat ik van jongs af letterlijk dag voor dag de kosmos afdraaf. De
sensationele vergrotingen die hij tijdens mijn leven heeft ondergaan, maakten mij
telkens overgelukkig. Het blijft mij fascineren dat hij ontsnapt aan onze begrippen
van tijd, ruimte en oorzaak, die bijgevolg foutief zijn. Immers hoe, of waardoor, of
wat hij ook zij, hij is materie en energie, dus kenbaar, telbaar, meetbaar, weegbaar,
ontleedbaar en gaat dus in geen enkel opzicht ons verstand doch uitsluitend onze
observatie en documentatie te boven. Daar hij waarschijnlijk uit een enkele ontzaglijke
gasbel is ontstaan, bestaat hij zeer zeker uit een enkele, circa honderdvoudig, stof
(Mendelejeff), die van onze aarde. Overal ben ik dus als thuis. Wanneer men hem
smelt of verpulvert, kan, zoals op aarde, hier wat meer nikkel zitten, daar wat meer
goud, enz., maar in het geheel gezien is hij Mendelejeffs homogeen. Ik ben een deeltje
van hem en mij daar vaak heerlijk van bewust, een gevoel van wijdheid dat ik nodig
heb. Het allerliefst mediteer ik over de wijze waarop hij tegelijk eindig en oneindig,
eeuwig en tijdelijk zou zijn, zoals sommige geleerden hypothetisch denken. Ik kom
ook nooit uitgekeken op het feit dat hij zich sinds miljarden jaren uitbreidt met de
snelheid van het licht, honderdduizenden kilometers per seconde. Dit alles - en ik
heb het hier slechts summair en stuntelig geschreven - is voor mij geen
‘sterrenkijkerij’. Mij dunkt dat ik een dier zou zijn indien ik niet bestendig in de
kosmos leefde. Want dat bepaalt en leidt mijn dagelijks leven.
*
Soms schenkt u die kosmische beleving een rust, geluk, ja een soort van extase, maar
op andere ogenblikken gaat ze gepaard met angst, eenzaamheid en troosteloze
absurditeitsbeleving.
De extase wordt verwekt door het vrije zwerven in het heelal;
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de angst, de eenzaamheid, enz. doordat, quoi qu'en dise de bekeerde V2-constructeur
von Braun, hoe beter de kosmos gekend wordt, des te zekerder het wordt dat hij niet
het werk kan zijn van een intelligentie. Indien het een intelligentie is die ons door
het feit dat ze oneindig is krankzinnig voorkomt, dan is het voor ons geen intelligentie,
omdat dan in onze ogen waar en goed kan zijn wat in haar ogen onwaar en slecht is,
zodat wij dus vrij zijn en ons aan haar niet moeten storen.
*
Uw held wordt opgesloten wegens krankzinnigheid, zou willen bewijzen dat hij het
niet is, twijfelt er voortdurend zelf aan, maar aan het einde van het boek wil hij zich
daarvan toch vrijpleiten. Waarop berust zijn apologie?
Zij berust én op de observatie van het menselijk denken en doen én op het feit dat
onze logische begrippen voor de muur blijven staan van wat Kant hun limieten noemt.
Het is bijvoorbeeld metafysisch onmogelijk tegelijk in de ruimte eindig en oneindig
te zijn en toch kan het haast niet anders of de werkelijkheid van de kosmos is dat.
*
Aan het einde van Het Gastmaal, wanneer de ik-figuur met het oog op zijn genezing
ertoe verplicht wordt zijn belevingen tijdens het feest neer te schrijven, geeft u ook
enkele beschouwingen over de therapeutische functie van het schrijverschap. Wat
heeft schrijven volgens u met het bereiken van psychisch evenwicht of gezondheid
te maken?
Een mens die zijn nood kan klagen, een geheim kan meedelen, een kreet van pijn
kan slaken, voelt zich verlicht, hoewel dit niets verandert aan zijn leed en pijn. Daarin
ligt de eerste, veel grotere geneeskracht van het schrijven. De tweede is dat, terwijl
hij schrijft, de inspanning van het schrijven over wat hem bezwaart,
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het wint op zijn leed. En zo komen we tot een derde soort geneeskracht: het zien tot
stand komen van iets moois, een geheel aparte, van het leed gescheiden vreugde.
*
Af en toe polemiseert u met de stijltechnieken of kunstopvattingen, speciaal met de
theorie van de zogenaamde ‘nouveau roman’. Waarom doet u dat?
Dat is ernstig bedoeld en ik doe dat, ondanks, of misschien wegens mijn belangstelling
voor stijltechnieken, uit misprijzen voor de wijsneuzerij, schijngeleerdheid en de
woordenkraam. Een mijlpaal werd bereikt met de roman van 360 bladzijden zonder
een enkele letter e. Ik zie met leedwezen de letterkunde, poëzie en proza, het
doodlopend steegje van de abstracte schilderkunst en beeldhouwkunst inslaan,
voorafgegaan met trom en trompet door onze geletterde eunuchen.
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21 - Het Avondmaal (1968)
U hebt me gezegd dat u dit boek beschouwt als uw geestelijk testament, te verstaan
in die zin dat u voortaan niets wezenlijks over uzelf meer te zeggen hebt?
Precies. Zou mijn leven als een geestelijke reis kunnen beschouwd worden, dan is
dit boek het eindpunt. Ik kan nog ergens blijven plakken, een pintje drinken, een
kaartje leggen, voor de socialisten stemmen en manifesteren tegen de oorlog, maar
ik heb alles gezegd, cursum consummavi.
*
Op bladzijde 73 schrijft u: ‘ik laat tot mijn geheim niet doordringen’. Heeft het wel
zin een boek als zelfbelijdenis te schrijven als men er iets belangrijks niet in prijsgeeft?
Hierop zou ik graag uitvoerig antwoorden, het is een interessante en belangrijke
vraag, maar ik zal resumeren.
Tot heden toe is van Augustinus tot Jean Genêt nog geen enkel zelfbelijder tot de
diepste grond gegaan. Dit is niet mogelijk en het was niet nodig. Zij hebben bewezen
dat men heel wat waardevols kan schrijven zonder alles te zeggen.
Heeft tot nu toe niemand alles bekend, dan heeft ook Multatuli iets verzwegen.
Hij is voor ons een goed voorbeeld. Zijn geheim zou kunnen geweest zijn dat hij zijn
vrouw wilde verlaten, dat hij een slecht ambtenaar was, dat hij zijn werk goed deed
maar een onmogelijk karakter had. Elk van deze geheimen zou op de schrijfdaad
waardoor Max Havelaar ontstond en op het boek zelf een ander licht hebben
geworpen, maar niets veranderd aan de waarheid van het boek: ‘De Javaan wordt
mishandeld’. Moest nu Multatuli zulk geheim opbiechten? Volgens mij mocht hij
het zelfs niet. Ik heb de waarheid omtrent de mens, zoals ik ze door ervaring heb
leren kennen, zo volledig mogelijk gezegd. Mezelf naakt vertonen leek mij niet alleen
overbodig, maar ook schadelijk voor mijn werk en mijn waarheid.
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*
De algemene structuur vertoont een reeks korte of langere paragrafen door asterisken
gescheiden, vrij willekeurig gerangschikt. Ik heb de indruk dat men er sommige zou
kunnen uitnemen of verplaatsen zonder hinder voor het totale beeld van het boek.
Of is de compositie zoals ze nu is volgens u noodzakelijk voor het geheel?
Neen. Alles is gecomponeerd. Het is eigen aan deze schrijfvorm meer speling te laten
dan het rechtlijnig verhaal, al voeg ik hier onmiddellijk aan toe dat dit verhaal op
gevarieerde wijzen kan worden gedaan. De enige rechtvaardiging van sommige
kapitteltjes is dat ze iets wezenlijks toevoegen aan het boek, niet dat ze volstrekt
onmisbaar zijn. Een der genoegens van het schrijven lag juist in de grotere
bewegingsvrijheid. Het allereerste dat ik erdoor geleerd heb is dat men een ‘nouveau
roman’ veel gemakkelijker schrijft en dat het een koud kunstje is hem er intelligent,
erudiet, temperamentvol of geniaal te doen uitzien. Zonder de asterisken ziet de mijne
er al heel wat ‘nouveau-er’ uit. Wat heb ik geglimlacht toen ik in de keuken ontdekte
hoe ze hem maakten, de slimmeriken.
*
Het geheel herinnert een beetje aan Multatuli's Ideëen, die ook, als men ze na elkaar
leest, een caleidoscopische indruk geven, vol variaties, contrasten, biechten,
paradoxen, profetieën, uitdagingen, enz. Ik vraag me af of u geen karaktertrekken
met hem gemeen hebt: een onrustige mobiliteit van de geest, een felle gebondenheid
aan godsdienst en morele vraagstukken, een realistische maatschappijkritiek, een
ironische agressiviteit, een grote kwetsbaarheid, een neiging tot grootheid en
profetisme, enz. Ik spreek van gelijkheid, niet van invloed, want daarin geloof ik
niet.
Ik heb Multatuli altijd als een groot schrijver en de kloekste
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Nederlandse prozaïst beschouwd. Invloed van zijn Ideeën is in Het Avondmaal niet
aanwezig. Het is vele jaren geleden dat ik de vóór de oorlog verschenen Keur uit
Multatuli door Julius Pée las, waarin een kleine honderd bladzijden uit de Ideeën.
*
Is het boek werkelijk zo spontaan-psychografisch, zonder voorbedachtheid ontstaan
als u schrijft: ‘beginnen zonder plan, schrijven met gesloten ogen en afwachten of
er vanzelf een logische lijn in kwam’ (133)?
Ja, hoewel veel meer dan mijn ander werk gecomponeerd, is het toch ook veel meer
spontaan geschreven. Dat was het genoeglijke ervan. In mijn verhalen is elke regel
functioneel en hier wist ik dikwijls niet waar ik heenging. Minder dan in Tilman.
*
De eenzame hoofdfiguur beeldt u prachtig uit wanneer ze onder de stadsmensen
beweegt, waarbij zij zelfverzonken de wereld als een ordeloos lawaai en door elkaar
spreken verneemt, diep verloren in haar eigen interne monologen of sprekend in
zichzelf tot denkbeeldige toehoorders, ‘hagepreken’ houdend in ‘oratorische trance’.
Ik heb nooit in de Nederlandse verhaalkunst dit intieme aspect van de mens zo treffend
uitgebeeld gezien.
Een eenzame wandelaar ontmoet vele mensen die hardop spreken, velen die onbewust
hun karakter en zelfs door mimiek hun momentele gemoedstoestand verraden. Het
intrigeert hem te weten of anderen werkelijk zijn zoals hij. Zo ziet hij jongens, die
denken alleen te zijn, zichzelf bedreigen, besluipen en overvallen in een spiegel. Hij
ziet meisjes in zichzelf verzonken plechtig en behaagziek worden. Zo ontdekt hij dat
hij zijn eigendommelijkheid gemeen heeft met velen en dat ze geneeskracht bezit.
Hij gaat die therapie geleidelijk cultiveren. Hij schaamt zich niet meer
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te bekennen wat anderen verborgen houden. Hij is ervan overtuigd er hun een dienst
mee te bewijzen.
*
Een paar keren schrijft u een volledige paragraaf van circa drie bladzijden in één
volzin. Dat is natuurlijk knap, maar wat is de bedoeling?
Vaktechnisch spel, waarvoor ik meen dààr een tweede geldig motief te vinden. Het
is eens een afwisseling (zoals in de moderne Amerikaanse romans een hoofdstuk dat
één enkele lange monoloog is) om het verhaal te breken. In de beschrijving van de
twee vliegen die elkaar achternazitten moet de lange volzin de duizeligheid verwekken
die de mens bij het zoeken naar de onachterhaalbare waarheid bevangt. In de
bestraffing van het jongetje door de meester is het mij te doen om de poëtische
vervaging die nodig is om de kijk op het leven te aanvaarden waarin wij gepijnigd
en verontrecht worden voor ons welzijn, uit drift, weerzinwekkend en toch mooi,
wreed en toch teder, enzovoort. De kameraden genieten mee, de gemartelde is niet
verbitterd, niemand weet precies waarom het gebeurt. De lange volzin moet de mist
maken waarin wij elke synthese van leven en wereld zien.
*
Het Avondmaal zit vol met bedenkingen en polemieken over literatuur en kunst.
Daaruit blijkt overvloedig dat u er vol van bent en graag discussieert, polemiseert.
U loopt blijkbaar niet hoog op met de hedendaagse plastische kunst, u verwijt haar
onvakkundigheid en snobisme. Zijn dat voor u excessen of is de hele hedendaagse
schilderkunst te veroordelen?
De hele non-figuratieve schilderkunst. De schilder die niets meer kan zeggen over
zijn land, zijn volk, zijn geliefden, zijn idealen, kan nog slechts tapijten en
meubelstoffen ontwerpen en die zijn dan even figuratief als landschappen en
portretten.
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Ze komen voor in marmer, petroleum- en stookolieplassen, histologische preparaten,
foto's gemaakt met elektronenmicroscoop. Ze vragen noch kunde, noch inspanning
en het allereerste onfeilbare kenmerk van een kunstwerk is de diepe, sterke,
ontzagwekkende indruk dat slechts één man dit kon maken en dat hij er al zijn
krachten voor heeft ingespannen.
*
Tegen de Franse ‘nouveau roman’, vooral de theorieën van Robbe-Grillet, hebt u al
verscheidene voordrachten gehouden, en ook hier krijgt hij herhaaldelijk een veeg
uit de pan. Ik vraag me af of uw ijver niet wat overdreven is, want ten eerste,
experimenteren, vernieuwing zoeken is nuttig, nodig en onvermijdelijk; ten tweede,
wat er belangrijks uit groeit zal later wel bovendrijven, de rest zal vervallen.
Wie heeft meer dan ik op vernieuwing aangedrongen? Wie schreef in Dietsche
Warande en Belfort na de oorlog: ‘Waar blijven de jongeren?’ Wie citeerde
herhaaldelijk Emerson: ‘Een man brent revolutie mee. Het oude is voor slaven’?
Men kan echter volgens een goede esthetica slecht schrijven en volgens een slechte
goed, zoals volgens een goede goed en volgens een slechte slecht. In elk van die
gevallen moet de kritiek zich betuigen voor het goede en tegen het slechte.
*
De polemiek werkt altijd stimulerend én op het nieuwe én op het oude. Moet ik nu
tegenover de schrijver van uw boeken de stelling verdedigen dat een kritiek die zwijgt
en afwacht tot zij de definitieve schifting van de geschiedenis kan registreren, totaal
overbodig is?
Dezer dagen zat de heer Robbe-Grillet, ondervraagd door onze heer Georges Adé,
voor de televisie te doctrineren dat het er niet op aankomt wát men schrijft, maar hóe
men schrijft. Hij weet
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blijkbaar nog niet dat het tegenovergestelde even waar is en dat men, na om het kwart
eeuw een der twee halve waarheden te hebben vooruitgezet, eindelijk als definitieve
formule heeft gekozen: ‘Het komt er niet alléén op aan wát men schrijft, maar ook
hóe men schrijft’. Als men pertinente domheden die opgang maken als nieuwigheid
onbeantwoord moet laten omdat de toekomst ze wel terechtwijst, waarom wordt dan
aan de universiteiten literatuur gedoceerd?
*
Eigenlijk hebt u gelijk. Misschien ben ik door het inkijken van zoveel eeuwen
literatuurgeschiedenis wat sceptisch geworden en door de onuitroeibaarheid van
eenzijdigheid en domheid wat moedeloos. Ik ga me beteren.
Dat doet me genoegen.
*
Ook het absurde toneel heeft blijkbaar uw hart niet gestolen?
Een ‘absurd’ toneelstuk als En attendant Godot dat het leven van de mensheid om
en met een God die zich nooit laat zien, symboliseert in het wachten van twee
clochards op een derde onbekende clochard, vind ik een aangrijpend meesterwerk,
zo groot en eeuwig als die van de allergrootsten, maar ook Becket, Ionesco en anderen
vervallen vaak in het euvel inherent aan het genre: kinderachtige symboliek, suspens
voor niets of uiterst weinig.
*
Het overdreven aandeel van seks in literatuur en film vindt u smakeloos en
‘exhibitionistische auteurs’ hebben u doen walgen. Hoe fundeert u dat oordeel?
Ik ben een overtuigd voorstander van de onbevangen erkenning
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van het lichaam en zijn functies, maar de seksuele organen en functies zijn nu eenmaal
intiemer dan het gelaat en de handen. Ze exhibitioneren ontwijdt en ontwaardt ze.
Niemand telt zijn geld voor het open venster en dat heeft niets met preutsheid te
maken. Om dezelfde reden copuleert men niet op de markt. In India staan de tempels
vol obscene beeldjes en wordt het seksueel genot door de godsdienst aangeprezen,
toch wordt er niet eens in het openbaar gezoend. Het seksueel genot vereist intimiteit.
*
Bijzonder getroffen hebben mij uw beschouwingen en vragen over de grenzen van
de literatuur, uw twijfel aan het woord: ‘Ik zoek de mogelijkheden en grenzen van
het woord’. Houdt dat verband met het besef van de beperking van het bewustzijn,
van de logica, of hoe stelt zich bij u dat probleem?
Ik ben mij hoe langer hoe meer bewust geworden van de onmededeelbaarheid van
de psyche, de onbepaalbaarheid van de inhoud van het woord en de
onbeschrijfbaarheid van het denken en voelen. Deze drie themata vormen schering
en inslag van de theorie van de ‘nouveau roman’ en de ‘nouvelle critique’. Ze hebben
mij daardoor als het ware gepassioneerd. De nieuwheid en stoutheid van de fameuze
boodschap van het boek verontrustte mij en ik begon te worstelen met de recente
theorie als zou de filosofie slechts een linguïstisch spel met woorden zijn en slechts
zinloze uitspraken kunnen doen. ‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss
man schweigen.’
*
Ook andere beschouwingen over het schrijverschap vind ik boeiend, waar u
bijvoorbeeld (paragraaf 14) de vraag stelt of de zin van het schrijven ligt in modern
of niet-modern te zijn. Voor u gaat het blijkbaar niet om tijdsproblemen, maar om
het blijvende en universele in de mens?
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De leuze van onze generatie: ‘gemeenschapskunst’, legde ons ook actieve
belangstelling voor tijdsproblemen op (Zwart en Wit, Oproer in Kongo), maar het
algemeen-menselijke is voor mij de voedingsbodem van de letterkunde.
Wat dat blijvende betreft, zie ik toch een fundamentele antinomie in het diepst van
uw schrijversnatuur: bij pozen bent u er zeker van een eeuwige zin mee te delen,
positief, profetisch, messianistisch, op andere momenten beleeft u het bestaan als
hopeloos absurd en moet de ‘literatuur de schaterlach van tachtig miljard jaren
beantwoorden’ (81). Deze ups and downs komen in uw werk ook voor bij simpele
beschouwing van het leven. Soms bent u redder, profeet voor de mensen, soms
tragisch verworpeling met hen.
De antinomie is naar mijn gevoel niet meer dan schijn. Het leven is in die zin absurd
dat men niet kan begrijpen waarom zoveel leed en zo weinig geluk geschapen werd
om werkelijk niets, maar nu het er eenmaal is, heeft in het absurde leven alles zin.
Niets van wat ik denk of doe is om het even, alles heeft gevolgen voor mij en de
anderen. Die gevolgen, hoe onbeduidend ook in de universele absurditeit, hebben
voor mij in de kosmos het allerhoogste belang en voor mij is niets anders belangrijk.
Sta mij een herhaling toe om duidelijker te zijn, want het gaat om een complete
refutatie van de absurditeitsfilosofie. Een universele zinloosheid is onmogelijk. Wel
kan er een zinsverschuiving plaatshebben. De boom die daar staat heeft een zin. Hij
staat er. Er staat niet niets. Ik kan ontdekken dat hij niet de boom van kennis van
goed en kwaad is, ontdekken dat hij daar niet mag staan, maar ik kan niet ontdekken
dat hij daar niet staat en dat ik er dwarsdoor kan gaan alsof hij er niet staat. Is hij de
boom der kennis, dan is dat zijn hoogste zin. Is hij de boom der kennis niet, dan is
het belangrijkste dat hij daar niet mag staan. Mag hij daar staan, dan is zijn hoogste
zin voor mij dat ik er moet omheen gaan en dan wordt die zin voor mij even belangrijk
als de eerste.
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Indien het leven sub specie aeternitatis absurd is, indien ik niets voor God moet doen,
wordt de enige plicht die nog op mij kan rusten, namelijk wat ik moet doen voor
mijn buurman, mijn hoogste taak en die is dan even zinvol en even belangrijk als de
weggevallen godsdienstplicht.
*
U geeft enkele belangwekkende beschouwingen over de psychologie van het
schrijverschap. Ik wil er een pregnante citeren: ‘In mijn zweren prikkend met een
pen en mijn bloed oproerend, leerde ik dat ons leed ons achternazit zolang we het
vluchten, en wegvloeit als water, zodra we het in handen nemen voor grondig
onderzoek’ (166). Is deze overtuiging bij u recent?
Ze is in elk geval zo oud dat ik mij het ontstaan ervan niet herinner, maar ze is een
langzaam gegroeide levenservaring, die pas op rijpe leeftijd de vorm van
uitspreekbaarheid heeft aangenomen. Nu is ze misschien mijn kostbaarste bezit, mijn
grootste kracht.
*
U schrijft: ‘De geneeskracht van het schrijven schuilt niet in stijl of inhoud, doch in
het schrijven, woorden kiezen, zinnen vormen, hoe dan ook, en dat kan artistieker
uitvallen dan een weloverwogen exposé’. Wat bedoelt u met dat ‘hoe dan ook’?
Zichzelf uitspreken zonder bezorgdheid of het waar, mooi, leerzaam, nuttig, stichtelijk
klinkt, werkt meer bevrijdend en genezend dan intentioneel schrijven. Het werkt
identiek zoals de woordenvloed van de eenzame wandelaar in oratorische trance.
Indien ik, klinkt het niet dan botst het, gewoon om te schrijven, schreef dat ik het
vliegtuig heb uitgevonden, president Kennedy doodgeschoten en bij de koningin van
Engeland geslapen, zou mij dat niet minder ontspannen dan een verzorgd essay en
de psychiater zou er niet minder uit kunnen opmaken.
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*
‘Ik word gespioneerd en schrijf daarom in vier blocnoten waarvan ik er drie verstop’
(15). In De Verwondering van Hugo Claus wordt ook op die manier geschreven,
maar in drievoud en worden er twee geheimgehouden. Is dat een reminiscentie?
Indien het een reminiscentie was, zou ik er niet aan denken het te loochenen, maar
ik heb dat detail uit het zeer mooie boek van Hugo Claus niet onthouden en lang
voor Claus De Verwondering schreef, was ik gewoon de vaak kinderlijke dagelijkse
controle uit sympathieke belangstelling te ontwijken door mijn werk te verstoppen.
De structuur van Het Avondmaal maakte het mogelijk sommige gedeelten weg te
bergen.
*
U hebt me vroeger al gezegd dat u reeds in uw kindertijd zeer argwanend waart. Ook
in de ik-figuur is dit een constant verschijnsel. Bij bezoeken van Kozijn, de Canadees
en anderen ‘hoorde hij in alles toespelingen op (zijn) verborgen leven’ en voortdurend
vindt hij alles ‘verdacht’. Opnieuw in gezelschap met enkele Gastmaal-participanten,
voelt hij zich ‘belaagd en beloerd’. In gesprek met een meisje, wil hij niet doordringen
‘tot haar geheim, doch ik laat ook tot het mijne niet doordringen en wil niet gebonden
worden door dat van anderen’.
Dit is niets anders dan een sterke behoefte aan communicatie en genegenheid, dwars
doorkruist door de wil om alleen en vrij te zijn, te voorkomen dat men misleid en
bedrogen wordt, of gebonden door ongewenste vriendschap.
*
En ook zeker wel door de vrees herkend te worden in wat u het anders-zijn, het
abnormaal-zijn meent te zijn?
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Ja, niet te laten merken dat men ‘eigenlijk geen mens is’ (cfr. Genezing door Aspirine).
*
Die laatste regel van Genezing: ‘Ik ben tóch een mens’ heeft voor u dus een enorme
bevrijdende betekenis.
Ja, zeker.
*
Daarnaast is de angst even constant: chronische angst aangevallen te worden, veel
angstdromen vol gevaar, dreiging, geweld. Een grondprobleem bij mens en dier blijkt
de angst te zijn. U geeft voortdurend - boeiende - droomverhalen waarin revolver,
ontploffingen, gasmaskers, vergassingen, vergiftigingen elkaar afwisselen. Een
‘kosmos van verschrikkingen’ noemt u het ergens. Ook een procesdroom komt voor.
Wordt u 's nachts werkelijk zo geterroriseerd?
Vliegdromen en angstdromen met weinig variatie zijn altijd mijn specialiteit geweest.
Zij werden wel eens afgewisseld met interessante, verbazende, geestige dromen, die
zó konden opgeschreven worden en mij totaal onverklaarbaar voorkwamen. Vooral
met mijn broer wisselde ik thuis 's morgens om ter mooiste dromen uit. Ook hij was
een specialist.
*
Angst wekt vanzelf verweer, soms in de verhaalde dromen heftig emotioneel. Meent
u dat in uw leven een sterk verdedigende en soms aanvallende houding daardoor te
verklaren is? In Het Avondmaal komt de passus voor: ‘(ik) onthoud dat ik hem (d.i.
de mens) betrouwen kan zolang ik me weren kan en niet meer wanneer ik er lig’.

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

295
Ik weet niet in hoever het leven de dromen en de dromen het leven beïnvloeden. Een
wisselwerking houd ik voor onloochenbaar. Vergeet ook niet dat ik heel mijn leven
heb geschreven als ‘omstreden’ en bestendig bedreigd auteur en dus mijn nachtelijke
‘kosmos van verschrikkingen’ niet zo heel ver heb gezocht. Vergeet niet dat ik zonder
mijn ‘sterk verdedigende en soms aanvallende houding’ als mens en schrijver zou
hebben begeven.
*
Ik vraag mij toch af in hoever in dit opzicht, wanneer het namelijk over verdedigen
en aanvallen gaat, uw psyche uw levensloop of uw leven uw psyche heeft beïnvloed?
Ik denk dat de twee delen van zulke wisselwerking bij iemand uit elkaar kunnen
worden gehouden. Wie in zijn jeugd wordt gekwetst, en dat wordt wel iedereen,
wordt het waar hij kwetsbaar is. Wie trots is geboren, wordt vernederd door ervaringen
die de ootmoedige niet deren. Daaruit volgt dat het goed mogelijk is dat hij die
vernederde niets misdeed en alleen maar geen rekening hield met een trots die hij
niet kende, misschien zelfs niet kennen kon, wegens het feit dat hij zich nog niet had
gereveleerd. Kende hij de trots, dan kan hij het te goeder trouw als zijn
opvoedersplicht hebben beschouwd, hem door vernederingen de kop in te drukken.
Ik meen nooit uit het oog te hebben verloren dat de ouderhuiselijke opvoeding die
ik ontving, van mijn broer en zusters geen opstandelingen, maar zelfs voorbeeldige
kinderen en volwassenen heeft gemaakt. Als ik mij tracht voor te stellen dat zij mijn
latere leven zouden hebben geleid, constateer ik dat ik op geen enkel belangrijk
levensmoment gehandeld of gereageerd heb zoals zij dat zouden hebben gedaan.
Mijn broer bijvoorbeeld is priester geworden. Hij zou Vaarwel dan niet geschreven
hebben, zelfs niet indien het exact zijn mening had weergegeven. Daarom ben ik
geneigd te erkennen dat mijn psyche (karakter en ideeën dus) mijn leven in hoofdzaak
heeft bepaald.
*
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Zo is het, dunkt mij, inderdaad. En de rol van uw latere milieus was dus secundair?
Maar had de gemeenschap mij minder vijandig bejegend, dan zou ik zeker niet, of
veel minder, hebben verdedigd en aangevallen.
*
In de dromen van uw ik-figuren komen ook ontmoetingen voor met voorname
personages, Bertrand Russell, de paus, Jezus Christus. Is dat geschied?
O ja, en meer dan eens. En ook de Michelangelo van het zelfportret in een museum
van Florence, ook Tolstoj in Jasnaja Poljana dat ik meen te kennen. En vele anderen
die ik mij nu niet meer herinner, Verlaine, onder andere, die opeens, tot mijn
ontzetting, tegenover mij aan een cafétafeltje vroeg ok ik nóg een glas gaf. Ik heb u,
meen ik, reeds gezegd dat er een randgebied is waarin de grenzen van de
werkelijkheid, mijn dromen en mijn literaire verbeelding ineenvloeien.
*
Wat is de betekenis van het bezoek aan het stedelijk ‘ontspanningslokaal’ bij de
kaarters, dat u zo boeiend vertelt?
Opgenomen worden in een gezelschap, onbekend, als een mens zoals de anderen,
een gewoon toeschouwer bij het kaarten, geeft mij rust en vrede. Ik heb daarin altijd
gezien dat de slechte reputatie, die men mij trachtte te maken, mij te zwaar woog, al
weet ik dat de mens de mensen zoekt.
*
Het zal wel niet alleen die schuldvrees zijn, maar ook uw verlangen om op een of
andere manier een gevoel van geborgen en thuis te zijn onder de mensen te bereiken.
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Waarschijnlijk.
*
U geeft die kaarters namen van vissen en op zeker ogenblik ziet u een van hen als
een vis: ‘Ik zag in mijnheer Vercruysse een goudvis met abnormale
staartvinafmetingen, een pauw onder de vissen’. Is dat een vervorming van de realiteit
in uw bewustzijn, misschien ten gevolge van ‘het mij ingeboren gevoel van in een
vreemde wereld vreemd te zijn aan allen’ (22)?
Zeer juist opgemerkt.
*
Over de kindertijd schrijft u nog uitvoeriger dan in Het Gastmaal en als u het zo
belangrijk vindt ter elucidatie van uw innerlijke levensgang, dan vind ik het ook
belangrijk genoeg om erop terug te komen. Een prachtig hoofdstuk is het veertiende,
waarboven u het motto schreef: ‘Anxiety is universal’. In die distantie tegenover
vader, dat verlangen om tegen moeders ‘schoot te staan en denken dat je me beminde’
en in die verzwegen argwaan: ‘Ik vreesde wat volwassenen geheim hielden voor mij.
Muisstil spiedend las ik van hun lippen wat zij niet met mij bespraken. Om de tuin
geleid, bang voor wat ik ontdekken kon en voor de reden waarom ik het nu niet mocht
weten, zag ik de groten kring vormen rond mij om mij te beletten de waarheid te
zien en ik rukte onvermoeibaar weer telkens op naar de waarheid die op de horizon
lag. Ik twijfelde achterdochtig, sprak tegen en gehoorzaamde niet’ (44), ligt voor mij
de kern van letterlijk alle onrust, twijfel, opstand en conflicten allerhande die u in
uw later leven en boeken hebt meegemaakt. Acht u dit juist?
Zeer juist en het is ook letterlijk waar. Het zal ook u wel reeds zijn opgevallen hoe
stil en aandachtig kinderen worden wanneer zij de indruk hebben dat de volwassenen
hun aanwezigheid vergeten. Zij zouden onzichtbaar willen worden om niet naar bed

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

298
te worden gestuurd, want nu gaan de volwassenen zeggen wat kinderen niet mogen
horen. Of zij durven niet meer op moeders schoot zitten, niet meer moeders arm om
hun schouder leggen en zij gaan zo maar naast haar staan, schijnbaar luisterend naar
het grotemensen-gesprek maar inwendig met moeder vrijend.
*
Ook uw verhouding als kind en jongen tot God beeldt u met een aangrijpende
oprechtheid uit, naakt, dramatisch, tragisch. Ik vind dit een van de belangrijkste
bladzijden die u ooit hebt geschreven, het hele zestiende hoofdstuk trouwens. De
volzin: ‘Waar ik niet anders kon dan beminnen, mocht ik niet en waar ik het niet
kon, daar moest ik’ (54) verklaart voor mij veel, zo niet alles. Ik ben ervan overtuigd
dat u God nooit als een goede God, als een Lieve Heer hebt kùnnen zien en beleven.
Nooit. Maar terwijl ik dat zeg vraag ik mij toch af of ik het eindbesluit van een oud
man niet laat gelden voor een heel leven. Er is toch een hele jeugd geweest, waarin
ik eerlijk en hartstochtelijk heb getracht met hem op goede voet te staan en dat kan
toch niet allemaal teleurstelling zijn geweest en verdriet. Dit zeg ik echter alleen
maar eerlijkheidshalve. De onbetwistbare waarheid is dat mijn eerste grote bevrijding
de zekerheid was dat de Oorzaak van het bestaande geen intelligent wezen kan zijn.
*
Ik begrijp dat deze negatie gegroeid is uit uw hele bestaanservaring, die van kindsbeen
af donker, uitzichtloos was, zonder liefde.
De instorting van het christelijk bouwsel (de ziel is onsterfelijk, God bestaat, hij heeft
gesproken in de Schrift en zijn zoon op aarde gezonden die er de enig zaligmakende
Kerk heeft gesticht) doet fase na fase pijn, maar daarna komt de zekerheid dat,
afgezien van alle religieuze mythen, het heelal onmogelijk het pro-
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dukt kan zijn van een Intelligentie, als een onuitsprekelijk kostbare bevrijding. Als
ik die innerlijke rust vergelijk met mijn jeugdleven om en met God, herhaal ik met
meer nadruk mijn eerste woord: nooit.
*
U geeft veel plaats aan de seksualiteit - verbeeldingserotiek en feiten - uit uw
kindertijd. Ik zou er niet op terugkomen als u zelf hier niet de klemtoon legde op de
getormenteerdheid van die ‘bronst’: de ‘woeste, tragische bronst maakte ons radeloos’
(46). Iets van die woestheid, tragiek en radeloosheid van de sexus ligt ook in uw
eerste boeken. Denkt u niet dat iets of veel van die woestheid, tragiek en radeloosheid
verklaard wordt door de omstandigheid dat u reeds als kind en jongen niet eigenlijk
verliefd kon zijn of liefhebben, enkel verlangen?
Daar zou ik volmondig ja op antwoorden als ik er zeker van was dat liefde zonder
bronst mogelijk is. O, ik geef mij goed rekenschap van de ergerlijke beestachtigheid
die ik verkondig. Er bestaat liefde en vriendschap zonder bronst, ook naastenliefde
en vaderlandsliefde, maar ik vraag mij toch ernstig af of een bronstig jongeling
platonisch kan liefhebben. Ik vermoed dat wij bij hem liefde noemen wat vleselijk
verlangen is, dat hem in staat stelt vandaag deze en morgen gene ‘lief te hebben’.
*
Misschien was het schuldgevoel ook verpletterender omdat de straffende blik van
vader en de onwederkerige genegenheid voor moeder op u wogen?
Die waren nog te ontwijken. Zwaarder woog de hele zondeideologie.
*
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Door het hele boek heen roept seksualiteit verbod op en wordt ze om het verbod
prikkelender, vanaf de initiatie en de erotische spelletjes van kinderen tot de rijpe
jaren. Ook gaat het geheime erotische aanraken van meisjes en vrouwen gepaard met
angst, achterdocht, vrees voor verraad. Er schuilt daarin een diepe onzekerheid. Dat
zal wel voor een deel teruggaan op angst en schuld, maar wellicht ook op de vrees
uzelf prijs te geven? In elk geval snauwt de ik-figuur een vrouw toe: ‘dat ik trouw
noch liefde kende, om het even wie elke dag voorgoed kon verlaten en onverbiddelijk
een lot volgde’ (69). Vreest u, au fond, de liefde niet?
Dat lijkt mij wat te sterk uitgedrukt of te ver gededuceerd. Wel ben ik mij bewust
van een vrees mij prijs te geven en mij te laten binden. Lang voor ik mij genoeg
ervan bewust was om het onder woorden te kunnen brengen, meende ik dat ik een
lot, een taak had, iets onbepaalds in mij waarvoor ik alleen en vrij moest blijven.
Hoe hovaardig dat ook klinkt, nu ik mijn lot en taak achter de rug heb, is dat gevoel
nog sterker dan vroeger. Een drang naar vereenzaming. Of het van vader, moeder of
Onze-Lieve-Heer komt, een mens is trots. Hij wil zijn mening zeggen, niet in een
gelid gezet, niet bij de hoop gesmeten, niet bepoteld worden. Het moet ook u al wel
eens opgevallen zijn dat het ras waartoe ik behoor, de Messiassen, die overlopen van
liefde voor de mensheid en precies weten wat deze zou moeten doen om gelukkig
te zijn, geen gelegenheid laten voorbijgaan om ze onaangenaam te zijn en pas
triomferen wanneer ze gekruisigd worden.
*
U kent uzelf in dit opzicht blijkbaar zeer goed. Wat anders: het thema van de delicate
rugverzorging van vrouwen en meisjes, een soort massage van hun rug, komt telkens
weer aan bod. Is dat ironisch bedoeld of is dat dieper symbolisch?
Niet ironisch, wel dieper symbolisch en ook realistisch. Duizend schilders van het
vrouwelijk naakt bezongen de schoonheid van
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de rug, geen enkele moralist verbood hem aan te raken en telkens wanneer dit gebeurt
is... de weg vrij.
*
Het is dus de weg tot het opheffen van remmingen?
Ja.
*
Door het hele boek heen beleeft de ik-figuur de seksualiteit van de mens als een
sombere fataliteit. Hij observeert de menselijke gedragingen op dit stuk en vindt
sodomie, incest, monsterkinderen, brutaliteit en viesheid allerhande. Hij wil het
menselijk leven om zich heen ontmaskeren als een perpetueel dol-copulerend bedrijf.
‘Tellurischer dan de heilige Franciscus, liefkoosden zij elkaar als stier, hengst, koe,
geit, hond, teef, beer, zeug’ (100), schrijft hij. De voorkeur tot vergelijking van de
menselijke seksualiteit met die van dieren is duidelijk. Geeft u dat een speciaal
genoegen?
Ja, maar het genoegen is geen specialiteit van mij.
*
Akkoord. Misschien ligt in de voorkeur om de menselijke seksualiteit imaginatief
als dierlijk te beleven ook een wijze om de specifiek-menselijke mogelijkheid tot
schuld, angst, participatie, verantwoordelijkheid te ontlopen?
Dat is mogelijk. Daar ben ik mij niet van bewust. In zijn seksuele gedraging is de
mens het meest op de dieren blijven gelijken. Rechtop lopend, sprekend, zich kledend,
banketterend, wordt hij niet herinnerd aan zijn verleden, quoiqu'en dise de professorale
aap van Kafka.
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*
De ik-figuur lijkt mij iemand die zijn eigen seksuele gedraging voortdurend wil
vergelijken met die van anderen, zijn evenmensen wil betrappen en ontmaskeren als
seksuele zwakkelingen en excentrieken om zijn eigen schuldgevoel kwijt te geraken,
niet meer verplicht te zijn zichzelf als seksueel ongewoon te zien. Met andere
woorden, hij zoekt normen in het algemene gedragspatroon die hem zouden kunnen
vrijpleiten van schuld en komt ten slotte tot de conclusie: ‘Ik was op het gastmaal
niet abnormaal wellustig, ik had mij van jongs af te zwaar beschuldigd’ (115). Dat
moet voor een angst- en schuldmens een opluchting zijn.
Ik ben sinds lang ervan overtuigd dat het stelsel van geheimhouding meest allen een
overdreven schuldgevoel heeft bezorgd. De recente strikt wetenschappelijke biechten
als voortzetting van het Kinsey-rapport afgenomen in Amerikaanse universiteiten,
bezorgden mij inderdaad een enorme opluchting.
*
Het fundamenteelste en intiemste van de seksuele problematiek raakt u aan in het
tiende en negentiende hoofdstuk. In het eerste is de incestueuze betrekking tot de
moeder het thema, een verhaal over haar voltrekking en een verklaring van
vertwijfeling, ik zou zeggen haast razend verlangen naar die seksuele eenheid met
de moeder. In het negentiende hoofdstuk vertelt u de droom van de vaderdood: vader
die op de doodsbaar ligt op de leeftijd waarop hij moeder huwde (u geeft hem ook
uw leeftijd) en dan plots de ogen sluiks opendoet en afkeurend kijkt naar het geslacht
van zijn zoon dat uit zijn openstaande broek zichtbaar is. Dat is een typisch oedipale
wensdroom dat vader moeder niet zou gehuwd hebben, tevens een doodswens
ingegeven door het verlangen dat de zoon hem zou kunnen vervangen. Deze wens
roept echter schuldgevoel op, vandaar het censurerend verwijt van de vader. Dergelijke
problemen liggen volgens Freud aan de
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diepste grond van de mens-wording. Een mens kan ze soms zijn leven lang meedragen.
Ik ben er trots op de leer van Freud in zulke mate waar te maken en ik kan u
verzekeren dat ik beide passussen niet met een boek van hem in de hand heb
geschreven.
*
Daar ben ik zeker van. De lezers zullen uw openhartigheid op prijs stellen.
Ik hoop het.
*
De ik-figuur beperkt er zich niet toe te onderzoeken of de seksualiteit die hij tijdens
zijn verblijf onder de tafel - steeds als ‘Vlaanderens rijke tafelen’ te verstaan - heeft
beleefd met de algemene norm strookt, het gehele mensenbeeld moet er immers aan
geloven. Het hele boek door observeert en memoreert hij feiten die de mens tonen
als een onberekenbaar, zwak, monsterachtig, fysisch ellendig en psychisch labiel
wezen. Als ik het goed voorheb is het daarbij zijn bedoeling te bewijzen dat hij
volstrekt geen uitzonderingsgeval is, maar conform met de algehele werkelijkheid?
Hij heeft van jongs af gemerkt dat hij anders is. Dit heeft hem afwisselend trots
gestemd, verheugd en bedroefd. Op het gastmaal overkomt hem iets waarvoor hij
behandeld wordt als een geestelijk onevenwichtige. Hij wil zich daar schriftelijk
rechtvaardigen en men raadt hem aan maar raak te schrijven. Dit zou hem, die altijd
schrijver wilde worden, het meest tot rust brengen en ook voor de psychiater het best
ontwarren. Hij bekent dus zijn melaatsheid, maar vergelijkt ze met die van anderen.
Hij is anders, maar de anderen zijn het ook. Hij is anders met velen en met velen
eenzaam.
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*
En dat geeft hem een gevoel van opluchting, bevrijding?
Ja.
*
Is het daarom dat u het graf van de blinde bijenkweker die in Het Gastmaal als
tafelpresident zo eerbiedwaardig verscheen, laat openkrabben en hem uit zijn
geschiedenis als een heel ander mens laat verschijnen?
Ik ben er zeker van dat zo iets wel meer gebeurt.
*
Natuurlijk. De ik-figuur ziet de mens als een ‘bevreemdende mengeling van angst,
woede, verachting, lust, opwinding, genot en schoonheidservaring’, bezeten door
pijniging ‘vermengd met drift en leedvermaak en zelfbedrog’ en uitlopend op een
‘in pijn en drift verstarde omarming van gekastijde en kastijder’. In deze
slotbeschouwing die u geeft bij het onvergetelijke toneel van de kastijdende
schoolmeester, ziet de ik-figuur de mens als een uitzinnig erotisch-sadistisch wezen.
Is dit voor u een belangrijk verborgen facet van de mens?
Ja zeker, maar toch is dat niet de bedoeling van de schoolscène. Daar moet u zich
voorstellen dat de schrijver gepakt wordt door de jonge lentezon en een merel op
zijn raamrichel.
*
Zittend aan uw schrijftafel?
Juist. Hij glimlacht van geluk, hoort buiten heel ver een kind schreien en denkt dat
het in zulke mooie stille wereld was, dat
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jongetjes van zes, zeven jaar door de meester om onverklaarbare redenen uit de bank
geroepen werden. O, de meester was een voorbeeldig meester, helemaal niet razend
erotisch-sadistisch; de jongetjes zullen wel iets misdaan hebben, de kastijding zal
hem en ons wel beter hebben gemaakt, kortom de hele wrede onmenselijkheid was
ook mooi, teder en echt.
*
Is het verhaal van die schoolmeester historisch uit uw jeugd gegrepen?
Helemaal, tot in de details.
*
De ik-figuur observeert, citeert, registreert, het hele boek door, allerlei verdoken of
verzwegen verschijnselen van het menselijk wezen: monsterachtige daden, absurde
situaties, fysische verwordingen, miserabele abnormaliteiten (de tweelingen met 21
kinderen) en ‘animale gevoelens die men niet op papier zet’ (107), tot en met de
fysieke behoeften van de mens in uitzonderlijke toestand, bijvoorbeeld hoe de
maanreizigers hun gevoeg doen. Wordt dat alles in zijn geschriften opgenomen om
te bewijzen dat hij, aan wiens zedelijke en redelijke vermogens getwijfeld werd, toen
hij onder Vlaanderens rijke tafelen de keerzijde van de mooie medaille beschreef,
niet verschilt van de anderen?
Gedeeltelijk. Laat mij hier echter zeggen dat ik vermijd de mens voor te stellen zoals
ik uit mezelf denk dat hij is, maar hem beschrijf zoals ik constateer dat hij is. Ik wil
wel beklemtonen dat wij minder mooi zijn dan wij trachten te schijnen, maar ik ben
helemaal niet van mening dat het menselijk leven een aaneenrijgsel is van
monsterachtigheden, absurditeiten, verwordingen, abnormaliteiten, enz. Dat vind ik
zelfs een bekrompen kijk op de mens. Het gesprek over de tweelingen en de
kosmonauten moet verklaren in welke atmosfeer op het einde van het begrafenismaal
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de man die zijn evenwichtigheid zal bewijzen ertoe komt de rug te strelen van een
van zijn venijnigste lastertongen.
*
En hoe ziet u die ‘atmosfeer’?
Als de atmosfeer van een begrafenismaal dat in Vlaanderen doorgaans een gezellig
familiefeestje wordt van verwanten die elkaar slechts op begrafenissen ontmoeten.
Hier wordt het, op verzoek van de overledene en van de rijke gastheer, die ook
vrienden en kennissen heeft uitgenodigd, bijna een braspartij. De tongen van die
vrienden en kennissen komen los, zij doen het boekje van de overledene open, hun
gesprek wordt vulgair. Dat maakt de remmen van de ik-figuur los. Hij vermoedt niet
dat de mooie jonge vrouw, die hem zijn gedrag op het gastmaal zeer kwalijk nam,
de opdracht kreeg lief voor hem te zijn om erover te waken dat hij zich ditmaal niet
misdraagt. In de euforie verwekt door haar lief doen, meent hij haar rug te mogen
strelen en ondervindt dat dit haar welgevallig is. Zij was dus wegens het gastmaal
niet zo heel boos op hem.
*
Het toneel waarin Kozijn, die hem voor de rest door het boek heen toch genegen is,
plots een agressieve houding aanneemt en hem onder bedreiging met een revolver
voor de rechters ter veroordeling sleurt, is zeer vreemd en ‘unheimlich’. Komt dat
uit een droom en wat is daarvan de symbolische zin?
Dat een bloedverwant, vriend of kennis in een droom plots een houding aanneemt
die rechtstreeks in tegenspraak is met zijn reële verhouding tot de dromer, is volgens
mijn ervaring elementaire droomsubstantie. En de vriend die met de revolver dreigt
kan een ogenblik later opnieuw optreden als liefderijke verpleger.
*
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Het emotioneel leven van de ik-figuur is verscheurd tussen extremen. Enerzijds
beklemtoont hij de mens als een egoïstisch, agressief, dierlijk wezen, voor wie de
dood van de evenmens een bevrijding is - die gedachte wordt een paar maal
onderstreept -, anderzijds treurt hij om de liefdeloosheid van de mens: ‘De menselijke
liefdeloosheid verwekte in mij een kramp. In de waan dat zij het niet konden horen,
kreunde ik om moeder gelijk de stervende soldaten en opeens stonden de gezellen
bezorgd om mij’ (108). Hoe kan iemand als deze ik-figuur die zo gretig het animale
van de mens ontdekt en voor het voetlicht brengt, nog wel te zijner verdediging, er
tevens zo immens onder lijden?
Ik zie noch tegenspraak noch tegenstelling. De bedoeling is helemaal niet de mens
te ontluisteren, maar hem door oprechtheid te bevrijden. Gesteld echter dat de ik-figuur
zijn evenmens werkelijk voor zo egoïstisch, agressief en dierlijk houdt, zij het ook
om zichzelf te disculperen, dan is het toch normaal dat dit hem pijn doet.
*
Ja, ik begrijp u, ‘der Menschheit ganzer Jammer’ wordt blootgelegd.
Juist.
*
Ten slotte blijft er, naast de seksuele problematiek en die van de onberekenbaarheid
der zwakke, kwaadaardige, ‘dierlijke’ natuur, een derde probleem: de vraag naar de
psychische normaliteit van de ik-figuur. Ook op dat gebied test hij zichzelf en de
anderen het hele verhaal door. Hij is onzeker, beangstigd. Men betwijfelt of hij wel
normaal is, daarom heeft men hem in een rusthuis gebracht. Hij twijfelt zelf en vreest
dat hij krankzinnig is. Voor de ‘geboren eenzaat’ en ‘tobber met geheimen’ die hij
is, moet dat wel de ergste beproeving zijn. ‘Ik ken van kleins af de uitdrukking van
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hem die zich afvraagt of ik normaal ben, ik heb er voor het gastmaal honderdmaal
vermaak in gevonden ze te voorschijn te roepen’, schrijft hij. En na te hebben willen
bewijzen dat hij niet gek is, gelooft hij tenslotte dat hij het wél is. Is dit de juiste gang
van zaken?
Ja. Drie punten doen hem twijfelen aan zijn verstand. 1 ? Wanneer hij scherp nagaat
wat gedurende een bepaalde tijd in zijn hoofd omgaat, kan hij in dat warnet geen
syllogistische logica ontdekken. 2 - Zijn logische en fysische begrippen maken het
hem niet mogelijk zich het heelal voor te stellen, dat noch beperkt, eindig en
veroorzaakt, noch eindeloos, eeuwig en uit zichzelf, noch deze zes tegelijk kan zijn
en desondanks, materie zijnde, door de mens moet gekend worden en ofwel één van
de trits zijn, ofwel de zes te zamen. 3 - De reddende boodschap die hij gevonden
heeft en waarvoor de mensheid eerst over vijfhonderd jaar rijp zal zijn, is zo eenvoudig
en tevens zo sensationeel dat hij, indien zij geen waanbeeld is, groter is dan Christus
en Marx en daar hij dit niet durft aannemen en de gestichten vol pausen, Christussen
en Napoleons zitten, vreest hij werkelijk gek te zijn. Hij biecht zijn angst op aan
Kozijn en wanneer deze, niet eens verwonderd, bekent dat ook hij, zoals vele anderen,
een dergelijke krankzinnige droom koestert, ziet hij ervan af zijn manuscript te
begraven en geeft het uit.
*
Ook op dit punt ontkomt hij uit zijn ondraaglijk eenzaam gepieker door zich de
overtuiging toe te eigenen dat iedereen krankzinnig is: ‘Ik vond door peilingen en
observatie mijn kiem van krankzinnigheid in allen’ (161); de krankzinnigheid
‘doorzenuwt en dooradert ons zodanig dat onze logiciteit slechts de dikte heeft van
een vernislaag’ (161) en ‘een normaal mens is niet normaal logisch doch normaal
krankzinnig’ (134). Ik vind, eerlijk gezegd, dat uw ik-figuur in haar besluit tot
universele krankzinnigheid van alle mensen nogal overijld van stapel loopt. Ik acht
het juister en genuanceerder dat hij spreekt van ‘onze relatieve ontoereken-
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baarheid’ (172) dan wel zegt: ‘ik vind iedereen waanzinnig en positief’ (167).
Daartussen ligt toch een groot verschil!
Ik stel voor het verschil te halveren. Als de logische mens zich op punt één bevindt
en de krankzinnige op punt honderd, bevindt de werkelijke mens zich op punt vijftig.
Tussen normaal en krankzinnig bestaat een verschil, wat mij betreft groot of klein,
maar in elk geval nauwelijks merkbaar. Wacht maar tot de hersenfunctie nog wat
beter zal gekend zijn. Die studie is al goed op gang. Zij zal een einde maken aan wat
D.H. Lawrence noemt: ‘de leugen van het ik en de grote leugen van de sociale wereld’.
*
U laat Kozijn de mening vertolken die de ik-figuur onderschrijft: ‘Het verraste hem
(Kozijn) als een onbetwistbaar feit van elementaire observatie dat een auteur, die op
papier zou zetten wat hij denkt en voelt terwijl hij werkt, een onleesbaar en
krankzinnig geschrift zou vervaardigen’ (171). Is dat werkelijk uw mening?
Daar ben ik innig van overtuigd en u kunt er u zelf van overtuigen door een half uur
rustig in een zetel bewust te volgen wat door uw geest gaat. Een bladzijde denken
zoals u ze geschreven hebt is letterlijk onmogelijk. Een logische bladzijde schrijven
vraagt de inspanning om uit een wagenvol grint de steentjes te halen voor een
mozaïek!
*
En u onderschrijft ook het citaat van Roger Martin du Gard: ‘L'homme naït fou et il
le resterait s'il n'y avait pas la société’ 159)?
Een pasgeborene die voor zijn zevende jaar niet in contact komt met een mens en
desondanks in leven gehouden wordt, blijft een dier en kan niet eens meer leren
spreken. De mens heeft dus de
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maatschappij nodig, alleen reeds om gewoon maar mens te worden. Toch denk ik
dat de denktucht die de mens zich eigen heeft moeten maken om zich boven het
dierlijke uit te heffen, hem ook heeft geremd. Ze heeft hem te lang en te dwingend
gewend aan simpele voorstellingen en waarnemingen die nu eerst door de
natuurwetenschap en de wiskunde als vals en ontoereikend worden afgewezen. De
begrippen van een vierde dimensie en van de relativiteit van tijd en ruimte
bijvoorbeeld werden tot voor kort krankzinnig genoemd. Ik denk dat dit een gevolg
is van de misvorming van de geest door de maatschappij en dat een niet gekneed
verstand die illogiciteiten en metafysische tegenstellingen zonder meer zou
assimileren. Maar, nogmaals, zonder die kneding zou het op individuele kracht de
hele opgang vanaf de prehistorie moeten herhalen, wat onmogelijk is.
*
Wanneer de ik-figuur ontdekt dat de krankzinnigheid een algemeen-menselijk
verschijnsel is, voelt hij zich vanzelfsprekend opgelucht. Hij is bevrijd van de lange
‘prangendste paniek die een eenzaam mens kan biologeren met aansluipende
krankzinnigheid’ (175) en kan zich een gewoon mens voelen. Is die opluchting
volgens u een der belangrijke facetten van het boek?
Ja, het lucht op dat de mensheid veel fijner en rijker geleed is dan men dacht en dat
verontrustende geestesverschijnselen gewoon zijn en ongevaarlijk.
*
Pas wanneer de ik-figuur tot de overtuiging gekomen is dat alle mensen krankzinnig
zijn en dat het heelal zinloos is, komt hij ertoe zijn boodschap aan de mensheid te
formuleren. Dit gebeurt tegen het einde van het boek aan. Maar op de komst van die
boodschap wordt reeds vroeg gezinspeeld, zelfs reeds in HetGastmaal. De kiem van
die boodschap ligt waarschijnlijk in uw vliegersnatuur met haar drang naar
messianisme en universele redding?
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Ik onderstreep hier graag dat de onevenwichtigheid en de boodschap geen papieren
problemen zijn. Het is alles wat ik in een niet zo kort leven heb kunnen bereiken.
Doordat het mij zozeer te boven en te buiten gaat, kan ik er schouderophalend om
glimlachen en toch is het mij heilige ernst. Elementaire bescheidenheid verbiedt mij
de lof te verwoorden die ik in mijn ogen verdien; daarbij weet ik zeker een voorbeeld
van verstands-, ik zeg niet van gemoedsevenwicht te zijn; bovendien zou het mij
helemaal niet verbazen dat de universiteit in mij een kern van geheime
krankzinnigheid ontdekte en ondanks dat alles kan ik er niet aan twijfelen slechts
een doodgewoon zoon des mensen te zijn die zich bewust wordt van wat de anderen
verzwijgen en het uitspreekt. L'homme naît fou et il le reste malgré la société.
*
Een beschouwing die de ik-figuur heeft overtuigd van de ‘hoogdringendheid van
zijn boodschap’ (8) is de vaststelling dat de uitstraling en het succes van alle profeten
en wijzen in de loop van de eeuwen zeer begrensd bleef. Dit inspireert hem tot het
ontwerpen van een heilsleer die nu eens voor eeuwig zal gelden. Is dit juist?
Ja, na de aanvaarding van de boodschap zijn al de rabbi's overbodig en heeft de mens
metafysisch niets meer te ontdekken. Er wordt door de jongeren te verstaan gegeven
dat men noch gelovig noch ongelovig moet zijn, doch het probleem negeren. Wanneer
ik schrijf dat de mens dit niet kan, citeren zij dit met een ‘sic!’ tussen haakjes. Dit is
een idiotie die de fundamentele aard van het verstand loochent. Hij kan het probleem
van duizenden jaren beschaving echter wel degelijk elimineren, na het te hebben
opgelost wat hemzelf betreft en daar gaat hij onvermijdelijk naar toe.
*
Als zijn boodschap dan toch zó levensnoodzakelijk is en hij on-
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geduldig is om ‘als redder op te treden’ (77), waarom wil hij dan ‘de tekst begraven,
hem in de grond radioactief laten worden en universeel laten verspreiden door
neutrino's’ (74), met andere woorden: waarom dan het boek ‘ongelezen begraven’,
spreken van een ‘boek voor over vijfhonderd jaar’ (86)?
Omdat de mededeling van een universele pacificatie waarvoor de mens niet rijp is,
de strijd die zij wil beëindigen weer kan doen opvlammen en omdat de mededeling
niet door een mens haar bestemming kan bereiken, maar de onvermijdelijke vrucht
is van de geestelijke evolutie der mensheid.
*
In het drieëntwintigste hoofdstuk, waarin sprake is van de oorlog in Vietnam, komt
er een ommekeer in de ik-figuur, hij krijgt een ‘ingeving’ voor hem alleen, want de
wereld is er niet rijp voor. Zijn sceptisch pessimisme verkeert hier in hoop, in de
overtuiging dat alles na verloop van tijd een positieve zin krijgt. Heeft de revelatie
die in dit hoofdstuk toch plaatsvindt, betekenis in de gehele structuur van het boek
naar de boodschap toe?
Neen, het is een ingestorte kijk op een tijdsprobleem vanuit de hoogte der
geschiedenis. De boodschap is dat in zekere zin ook, maar met een dubbel verschil.
Zij baseert zich niet op een historisch feit als dat van de kruistochten en zij richt zich
niet op een voorbijgaande toestand als de oorlog in Zuidoost-Azië, maar op de
eeuwigheidsvraag die zo oud is als de mensheid.
*
Niet enkel het isolement in de vrees voor krankzinnigheid maar ook het fundamenteel
eenzaamheidsbesef, waarover hij vaak spreekt, wordt door de boodschap opgeheven,
want zijn ‘schrijvend heimwee naar eenheid’ heeft hem juist de ‘unieke vondst’
ingegeven ‘dat wij allen één zijn en positief, nu en hiernamaals’ (166). U wil spreken
tot en u één voelen met de gehele mensheid van alle tijden?
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Ja, en ik dank u innig en oprecht voor uw vragen omtrent dit boek. Deze vraag onder
andere dwingt mij te bekennen wat ik ongepraamd niet zou durven neerschrijven. Ik
doe het blozend, maar graag.
*
Ook put de boodschap haar rechtvaardiging in de overtuiging dat alle mensen één
zijn in zwakheid, ongeluk, ‘twijfel zonder zekerheid’ en dus allen nood hebben aan
een eindelijk geruststellende, positieve heilsleer. U wilt alle mensen een verlossende
metafysisch-absolute levenszin geven?
Ik schaam mij, maar het is nu eenmaal zo.
*
Laten wij nu de heilsboodschap zelf bekijken. Eerst en vooral gaat het om het
probleem van schuld en straf. U ziet de oplossing als volgt: de mens is ‘niet
toerekeningsvatbaar om werkelijk goed en kwaad te doen’ (133) en omdat hij
on-verantwoordelijk is, kan ‘geen barmhartige en rechtvaardige rechter verschil
tussen ons maken’ (133). Het blijkt uw bedoeling te zijn de angst voor straf, die met
het schuldgevoel verbonden is, op te heffen, want de boodschap u ‘ingegeven’ behelst
‘dat over de mens na zijn dood niet geoordeeld wordt, ofwel gevonnist met oneindige
barmhartigheid en rechtvaardigheid, en dat beide metafysisch zeker neerkomen op
één en hetzelfde vergeten en vergeven’ (168). Waarom vindt u dit deel van uw
boodschap zo belangrijk; wat meent u daarmee te bereiken?
De vrijmaking van de mens, waarop het Europese denken van de laatste eeuwen is
gericht, het ontmaskeren van de waanbeelden waarmee het gemoed wordt
geterroriseerd, het establishment gerechtvaardigd en de strijd laaiend gehouden.
*
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Wanneer uw boodschap luidt: ‘Wat ik beweer is doodgewoon dat het er helemaal
niet op aankomt of er al dan niet een Opperwezen, al dan niet een hiernamaals bestaat,
omdat we in elke suppositie oneindig barmhartig en rechtvaardig zullen worden
behandeld’ (50), vergeet u wellicht dat het vraagstuk van het godsbestaan en het
hiernamaals niet te reduceren is tot een juridisch vraagstuk van straf of geen straf of
tot een moreel vraagstuk van schuld of geen schuld. De metafysische vraag is en zal
in alle tijden veel ruimer zijn: zij betreft de totale zin van het bestaan.
De totale zin van ons bestaan is voor mij dat wij, zonder kosmische meester, zoals
de honderd triljoen andere bewoonde werelden die, volgens de astrologen,
rondzwerven zoals de aarde, onherroepelijk alleen zijn, zoals we het ieder afzonderlijk
zijn en dat wij, zolang onze zon niet uitgedoofd wordt of ons doet opbranden, het
heelal kunnen verkennen zoals we onze oceanen en werelddelen ontdekten. Een
eindeloos kosmisch toerisme met wetenschappelijke bijbedoelingen en onvermoede
resultaten, maar zonder enige mythische illusie. De totale zin van ons bestaan is,
daarnaast en daardoor, dat wij maar één doel en maar één wet hebben: ons geluk op
deze aarde. Volgens de Franse bioloog professor Monod, Nobelprijs 1966, is de
grootste psychologische moeilijkheid die ons wacht te erkennen dat de wetenschap
geen hogere levenszin kan ontdekken en dat wij ze om haarzelf moeten beoefenen,
zelfs indien zij zich tegen ons zou keren. Mijn bescheiden vermoeden is dat het de
mens psychologisch nog moeilijker zal vallen zijn grootheidsdroom te verzaken. Hij
moet niet alleen berusten in het feit dat de aarde slechts een blad aan de kosmische
boom is dat zal afvallen, verwaaien en verdorren, en waarop hij niets anders heeft
dan een tafel, een bed, wetenschap en kunst, hij moet ook zijn ideaal vinden in dat
schamel, ontheiligd bezit, zijn geluk in de beoefening van humane deugden zonder
beloning of straf. Indien hij daarin slaagt zal deze nieuwe moraal, die reeds langzaam
door de eeuwen heen ontluikt, een veel nobeler wezen van hem maken in een
leefbaarder wereld. Ik denk werkelijk dat wij, over Biafra en Vietnam heen, daarnaar
op weg zijn. Dit ligt in de mens. Men kan het duidelijk zien wanneer men denkt

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

315
aan wat hij twintigduizend jaar geleden was en ik kan erin geloven als ik naga hoe
ik de maatschappij in vijftig jaar tijds heb zien veranderen.
*
Wat mij opvalt in uw boodschap, in zover zij de godsproblematiek wil uitgeschakeld
zien, is dat u steeds vertrekt vanuit de stelling dat deze problematiek de mens slechts
onrust, schuld, tweespalt oplevert. Dat lijkt me een aprioristische visie. Ik denk dat
een deel van de mensheid steeds wilde en wil geloven, hoe dan ook, omdat zij het
geloof beleeft als een verrijking voor het bestaan. Er blijkt in de mens zelf een
behoefte te liggen om met wat u ‘ons geluk op aarde’ noemt, niet tevreden te zijn.
Er zijn er steeds geweest die slechts in het geloof in God de vervulling van hun
begeerten vonden. Er zullen volgens mij steeds atheïsten en gelovigen zijn, beiden
oprecht in hun bestaan en die vanuit een verschillend gerichte bestaansoriëntatie, elk
op hun manier de harmonie in zichzelf en de vervulling van hun begeerten vinden.
Zoals u hem hier beschrijft, met een behoefte aan geloof, in elk geval meer dan geluk
op aarde, zo was en is de mens en zo zal hij zeker nog lang zijn, maar niets laat toe
te affirmeren dat hij altijd zo zal blijven. Deze redenering houdt niet beter steek dan
de vele andere die erop gelijken, bijvoorbeeld dat er altijd oorlog was en dus altijd
oorlog zal zijn. Er is een nog sterker voorbeeld. Tot in de veertiende eeuw was de
aarde plat en zou ze altijd plat blijven. Al wat wij weten over de geestelijke
ontwikkeling van de mensheid zegt ons dat haar geloof in het bovenzinnelijke geen
ingeborenheid is, maar een produkt van haar beschaving. Er zijn nu nog primitieve
volkeren die niet méér kennen dan een vaag animisme en totemisme, dat men
onmogelijk de behoefte kan noemen die volgens u onuitroeibaar is. En al wat wij
weten over de geschiedenis van de beschaving wijst erop dat het geloof aan het
bovenzinnelijke gestadig wijkt voor de rede.
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Ik wil met u niet gaan discussiëren over mensheidsgeschiedenis, etnologie, enz.
Alleen wil ik zeggen dat het psychologisch vaststaat dat de mens een wezen is met
onuitputtelijke begeerten, waarvan hij er sommige sublimeert. Een van die mogelijke
sublimeringen is godsdienst, in welke vorm ook. Ik weet van de toekomst niets af,
maar verwacht niet zulke grondige mutaties in de psychische structuur van het
menselijk wezen dat dit verandert.
Als u per se de termen atheïsten en gelovigen wil behouden, wil ik het desnoods met
u eens zijn dat er altijd atheïsten en gelovigen zullen zijn, maar het zullen niet de
atheïsten en gelovigen zijn die wij nu kennen. Dat is letterlijk onmogelijk. De
postconciliaire katholieken gelijken al zeer weinig op hen voor wie Thomas van
Aquino schreef. Die van de jaren 2000 en 2500 zouden wel eens meer op de atheïsten
van nu kunnen gelijken dan op onze postconciliaire katholieken.
*
Het gaat mij niet om het katholicisme maar, in verband met uw profetische boodschap,
om een geloof als behoefte volgend uit de psychische structuur van de mens. Er is
nu eenmaal een psychologie van het geloof.
Om datgene waarin ik het met u eens ben in mijn terminologie uit te drukken, zou
ik zeggen dat er, wereldbeschouwelijk gesproken, altijd twee mensentypen zullen
bestaan: een dat zich uiteindelijk laat leiden door het gemoed en een ander dat zich
houdt aan de rede. Dit heeft natuurlijk niets te maken met intelligentie. Er zijn
gemoedsmensen met grote intelligentie en verstandsmensen met middelmatig verstand.
Het verschil tussen hen is existentieel. De gemoedsmens zal altijd een plechtige
eerbied gevoelen voor de oneindigheid van de kosmos, het raadsel van zijn bestaan
en eventueel ontstaan. De verstandsmens zal
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deze plechtige eerbied altijd een verkeerde stelling vinden, een belemmering om het
bestaansprobleem efficiënt te benaderen. En ik denk dat beiden altijd dezelfde
moeilijkheid zullen ondervinden, dezelfde inspanning tot verdraagzaamheid zullen
moeten doen om elkaar te begrijpen en te waarderen.
*
Daarmee kan ik het eens zijn. Wanneer uw ik-figuur, die zich krankzinnig weet of
althans dit meent te zijn, zich als ontdekker en profeet ‘bovenmenselijk groots’ (134)
voelt, en zich als verkondiger van ‘de gewichtigste wijsheid ooit in de
wereldgeschiedenis’ ontdekt (175), zal men onmiddellijk denken aan megalomanie.
Ook de arme Don Quijote voelde zich zo'n wereldredder. En als de psychiatrische
instellingen vol zitten met Napoleons, Hitlers, pausen en God de Vaders, zullen er
ook wel enkele grootste wijsgeren aller tijden bij zijn. Wat is in dit alles ironisch
spel en wat is ernst?
Ik heb het reeds gezegd, heilige ernst waarvoor ik niet durf opkomen en mijzelf de
zotskap opzet. Waarom schrijf ik dan die zotternij? Wat de grote denkers de mensheid
hebben bijgebracht kan samengedrukt worden in enkele woorden. Kant: ‘Wat uw
verstand redelijk, zelfs noodzakelijk, voorkomt, strookt nietnoodzakelijk met de
werkelijkheid.’ Schopenhauer: ‘Wat het leven drijft is een blinde machtswil.’
Nietzsche: ‘God bestaat niet (meer).’ Einstein: ‘Tijd en ruimte zijn relatief.’
Enzovoort. Hun werk, om en rond deze kerngedachte geschreven, is bij de ene genialer
dan bij de andere, maar ook bij de geniaalste minder groots en belangrijk dan de kern
zelf. Het is die kern die gemeengoed van de mensheid is geworden en haar beschaving
definitief heeft gemerktekend. Zij is, zoals al het werkelijk grote, zo eenvoudig dat
zij vanzelfsprekend voorkomt en de indruk wekt dat men het altijd heeft geweten.
Welnu, ik vermoed dat die indruk geen begoocheling is, dat niet slechts één, maar
vele, eenvoudige, onbevoegde, verstandige mensen lang vóór Kant, vóór
Schopenhauer, vóór Nietzsche, vóór Einstein, vóór Freud innerlijk zelfs

Albert Westerlinck, Gesprekken met Walschap. Tweede deel: Van Soo Moereman tot Het Avondmaal

318
helemaal vertrouwd waren met hun kern. Als dat vermoeden juist is, dan is het ook
helemaal niet onmogelijk dat een simpele leek, in stuntelige vorm en met weinig
bewijsgrond, een gedachte formuleert die later, dank zij een magistraal oeuvre, een
nieuwe, vaste, leidende ster zal worden.
*
Een tweede deel van uw boodschap betreft het heelal. Zoals de mens krankzinnig is,
zo zijn ook onze aarde en het heelal ‘oppervlakkig gezien ordelijk en verstaanbaar,
bij dieper doordringen in hun uitgestrektheid, duur, reden of oorzaak, tot in hun
microscopische details onbegrijpelijk, krankzinnig’ (162), zodoende ‘produkt en
essentie ... van een oneindige waanzin’ (162). Wat bedoelt u daarmee?
Gewoon dat het heelal een ontzagwekkende megalomane constructie is, waarin wij
geen redelijk doel kunnen vinden. Indien alleen de aarde bewoond is en de mens de
enige die zich van het bestaan van de kosmos bewust kan worden, waarom de
eindeloosheid rondom hem, die hij nooit zal kennen? Indien er honderd triljoen
bewoonde werelden zijn, die elkaar nooit zullen kennen en natuurnoodzakelijk
honderd triljoen maal anders zijn, waarom die diversiteit en welke betekenis heeft
dan ons denken en doen in het kosmisch geheel? Indien dit kosmisch geheel, voor
een miljardste deeltje gereserveerd voor het leven, moet dienen tot zelfverheerlijking
van een intelligente Schepper, wat voor een wezen is het dat in alle eeuwen der
eeuwen vermaak vindt in het ontstaan en ontploffen der sterren? Wat voor genoegen
heeft het gevonden in het leven op aarde, de geschiedenis van de mensheid, om
slechts daarvan te spreken? Hebben de honderd triljoen andere werelden, anders dan
wij, hem werkelijk eer en vreugde bezorgd, waarom schiep hij ons? Hoe men het
heelal ook keert of draait, voor het menselijk verstand is het geen imponerend, plechtig
stemmend raadsel maar één grote onpeilbare krankzinnigheid.
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*
U wil dus beslist poneren dat er als oorsprong van uw zijnde, van mijn zijnde, van
alle zijnden en als einddoel van alle zijnden geen intelligent Opperwezen kán zijn?
En uw argument is dat het heelal onbegrijpelijk, onzinnig, nutteloos en krankzinnig
is?
Precies.
*
Ik moet u toch een kiese vraag stellen. Gebeurt het u niet dat u zich afvragen gaat:
is wat ik hier als boodschap voor de mensheid van alle tijden neerschrijf nu een
waanbeeld of een zinvolle realiteit? Vertel ik gekheid van Don Quijote of wijsheid
van Cervantes? Ik ben er haast zeker van dat u bij pozen niet weet of u in de
werkelijkheid of in de waan bent.
Die vraag verbaast mij. Ik zal er zo duidelijk mogelijk op antwoorden. Ten eerste,
waarin bestaat de boodschap van Het Avondmaal voor de mensheid van alle tijden?
Hierin:
Na zijn dood houdt de mens gewoon op te bestaan, volgens de ‘ongelovigen’, of
hij wordt, volgens de gelovigen, door een oneindig barmhartige en rechtvaardige
God geoordeeld en voor eeuwig beloond of gestraft. Dit meningsverschil schept
tussen twee ongelijke delen der mensheid een diepe kloof, die hen psychologisch,
maatschappelijk (politiek, sociaal, cultureel) scheidt. Deze jammerlijke verdeeldheid
berust op een misverstand, op niets wezenlijks. Een eeuwige straf voor een mens die
zozeer geconditioneerd is dat hij in zijn kort leven nauwelijks kwaad kan doen, kan
niet oneindig barmhartig zijn. Een eeuwige beloning voor een mens die zozeer
geconditioneerd is dat hij nauwelijks goed kan doen, kan onmogelijk oneindig
rechtvaardig zijn. Een oneindig barmhartig en oneindig rechtvaardig oordeel over
de mens kan enkel bestaan in het volledig uitwissen, vergeten en vergeven, ophouden
te bestaan.
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Dat is een evidentie. Zij is conform aan de natuur, waarin alles sterft, niets eeuwig
is.
Nu is die evidentie, die de mensheid één maakt, haar diepste verdeeldheid opheft,
bij mijn weten en tot mijn stomme verbazing, nog nooit uitgesproken. Ik die ze, na
een reeds lang leven van onophoudelijke metafysische meditatie, heb ontdekt, ben
dus een der grootste denkers van alle tijden en meer dan welke godsdienststichter of
-hervormer ook, een Messias, want al de anderen hebben verdeeld, de enen gered,
de anderen verdoemd.
Nu spreekt het toch vanzelf dat ik, ondanks al mijn zelfbewustheid en trots, dit
voor een eenvoudige Vlaamse romanschrijver wat al te veel vind en dat ik mij in
ernst afvraag wat er kan haperen in mijn redenering en, indien ik daar geen fout kan
vinden, wat er fout is in mijn hoofd zelf. Ik vind er geen, maar ik laat beide
mogelijkheden open. En ik vermoed dat allen die zich tot aan die grens van het denken
hebben gewaagd en het hebben durven verwoorden, zich herhaaldelijk die twee
zelfkritische vragen met ontsteltenis hebben gesteld. De helderziendheid en de waan
vervloeien daar vaak in elkaar.
*
Uit uw boodschap distilleert u tevens een opvatting over de goddelijkheid van de
mens: ik ‘kon de gedachte niet van mij afzetten dat de mens goddelijk is’ (175). Het
is toch eigenaardig dat u, die God uit zijn ambt hebt ontzet, geschrapt als meester
van uw lot en het heelal en hem zo lang en heftig hebt bestreden, nu zelf zijn plaats
wil innemen. Dat doet mij denken aan het kind van vroeger dat ook zijn vader opzij
wilde zetten om zijn rol over te nemen en meteen droomde van almacht. Wat bedoelt
u eigenlijk met die mens-god?
Doodeenvoudig dat, indien er in het heelal iets goddelijks is te vinden, het de mens
is, die de schepping binnen zijn bereik verbetert, de al te onvolmaakte God die zich
in de schepping openbaart zijn ontslag geeft, zich tegen hem opricht als de nieuwe
meester van het hem toebedeeld gebied en zijn leven een soeve-
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reine, edeler zin en wet geeft. ‘Het wonder is niet,’ schreef Anatole France, ‘dat er
zoveel sterren bestaan, maar dat de mens ze geteld heeft.’ Het wonder is niet dat de
mens is ontstaan, maar wat hij van zichzelf heeft gemaakt.
*
Eigenlijk wil u de mythe van Prometheus, de demiurg en opstandige zoon die de
almachtige God van zijn macht berooft, herhalen. Het was toch als kind reeds uw
begeerte uw eigen vader te zijn.
Aan het onttronen van God heb ik zeker niet gedacht, want in de boodschap wordt,
ter wille van de gelovigen, rekening gehouden met zijn bestaan en zijn uiteindelijk
rechterschap.
*
Ja, maar u berooft hem van zijn soevereine al-macht over 's mensen lot, ook als
rechter. En u wil ook in zijn plaats een redder der mensen zijn.
Dat is juist. Het prometheïsche zie ik in het brengen van het vuur, of liever licht,
waarin allen elkaar erkennen als lotsverbonden broeders. Wil u het personalistischer
zien, dan zou u het een poging kunnen noemen om de kloof te dempen waar ikzelf
overheen ben gesprongen en zo met mijn atheïstische broeders weer bij mijn gelovige
broeders te zijn.
*
Een oude, oerdiepe, onbewuste nostalgie in u. Wij hebben ze reeds vroeger ontmoet.
Ongetwijfeld.
*
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Wat mij ook opvalt is dat u droomt van een eeuwig voortbestaan, weliswaar niet
zoals de gelovigen in de godsdienst, maar toch een eeuwige persoonlijke glorie
wanneer uw ‘geradieerde asse zal spreken in de grond’ (141). Hebt u aan die ‘gloria
aeterna’, die onsterfelijkheid door uw boodschap, behoefte?
Volstrekt niet. Dat past een schrijver niet. Zelfs de faam van de grote kunstenaars
uit het verleden is voor niemand, hoe groot ook, nog weggelegd. Ik verlang met
nadruk en diep oprecht vergeten te worden na mijn dood. Wat het persoonlijk eeuwig
voortleven betreft, dat komt mij sinds jaren voor als een nachtmerrie. Wie daarnaar
verlangt heeft naar mijn mening er nooit ernstig over nagedacht dat hij, weer verenigd
met zijn lichaam, na gevolgd te hebben wat er met zijn nageslacht, zijn volk, Europa
en de wereld gebeurt, wanneer ons zonnestelsel zelf zal vergaan zijn en ook de
melkweg, nog altijd maar de eerste dag van zijn eeuwig geluk achter de rug zal
hebben en al de volgende dagen God zal moeten aanschouwen tot de tong hem uit
de mond hangt.
*
Daarin herken ik u. ‘God was mijn enige vriend en mijn enige vijand’ (176) schrijft
u tot slot. Ik geloof dat dit zeer juist is vanaf uw kindertijd. Kunt u verklaren hoe u
die vriendschap-vijandschap, of liefde-haat relatie ziet?
Wie werd opgevoed om alleen voor hem te leven en aan de uitgang van zijn jeugd
tot het inzicht komt dat hij op zijn handen heeft gelopen in plaats van op zijn voeten,
wat houdt hij anders over dan een liefde-haat relatie?
*
Ik heb u reeds vroeger in deze gesprekken gezegd dat ik dit zeer goed begrijp.
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Dat doet me veel genoegen.
*
Ten laatste zou ik willen wijzen op een grondtrek van de ik-figuur, die hier vollediger
en volstrekter dan in uw vroeger werk tot uiting komt; ik zou hem noemen: een
mystische drang, in de breedste zin van het woord. De eenzame mens laat alle
onoplosbare levensproblemen, angsten, schulden, gespletenheden achter zich en
stijgt op in de geest, in gedroomde communie met het àl, ruimteloos, tijdeloos: ‘Sinds
ik het weet, ben ik een arend in onbetwist tijdeloos gebied boven atoombommen en
hongersnoden, mijn oor ligt aan het open hemdje van de mensheid, ik hoor God
respireren’ (98). Uw mystiek, zoals u ze prachtig beschrijft in de aanhef van het
vijfenveertigste hoofdstuk, is een totaal verzinkend ‘van aanschijn tot aanschijn één
zijn en spreken met de kosmos’, een totale vereniging met de algoede Oerbron. Zij
is verwant met de mystische natuurreligies die in hun vele vormen de goddelijkheid
van de kosmos of de natuur vereren, erin verzinken als in hun oorsprong en laatste
doel. Het zielsproces is similair, alleen ligt het verschil in het feit dat uw mystiek
geen God zoekt in de kosmos, de religieuze mystiek wel. In uw zielsproces is er,
evenmin als in dat van de religieuze natuurmysticus, eigenlijke transcendentie. De
mystiek is hier immanent gericht naar opneming en verzinking in het Beginsel, de
Schoot van alles. Freud en Jung zouden dit, zowel voor de heidense als de religieuze
mystiek, verklaren als een gesublimeerde nostalgie naar terugkeer in de moederschoot.
In elk geval denk ik dat u met zulke beleving, in haar volstrektheid doorleefd, een
eindpunt en ook een rustpunt op uw geestelijke levensweg kunt bereikt hebben.
De woorden mystiek, mysticisme, mysticus, waarvan de zin zo dicht bij die van
mystificatie en mystificeren ligt, stemmen mij steeds argwanend. In de grond ben ik
een demystificator in al wat ik geschreven en gedaan heb of willen doen. Maar met
‘de breedste zin van het woord’ door u bedoeld ben ik het volledig
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eens. Ik ben en blijf Houtekiet, alleen in zijn toren, aandachtig voor ‘het fijne raadsel
dat ons allen boeien blijft in dit aardse leven’.
*
Ik kan u moeilijk zeggen hoe intens ik tijdens deze gesprekken met uw getuigenissen
over uw leven, van uw kindsheid tot vandaag, heb meegeleefd, en hoeveel ik uit uw
eigen inzichten over uw werk heb geleerd. Uw werk is uw lot, uw leven, uw bloed,
uw tranen, uw bevrijding. Ik zal deze gesprekken nooit vergeten omdat u beide
onscheidbare dingen, uw werk en uw lot, van zo nabij hebt willen laten kennen.
Paul Lebeau heeft eens geschreven: ‘Ja, en wie het geloof laat varen, wat heeft hij
dan méér dan hij had?’ Ik heb mij dat dikwijls afgevraagd, want elke dag leed ik
verlies. Maar ik voelde mij groeien en kon het niet beletten. Ik moest de hand van
vader loslaten, geen gedichtjes uit de school meer opzeggen en als een man mijn
eigen woord spreken in mijn eigen huis. Ik heb er nooit aan kunnen twijfelen dat dit
mens-worden was. Ik zal onze gesprekken niet beëindigen met een declamatie. In
plat Vlaams: ik heb nu niets méér dan vroeger, maar vroeger was ik een kind en nu
ben ik volwassen en, goddank, oud en wijs. That's all.
*
Uw leven is voor zoveel duizenden in dit land in artistiek, moreel en geestelijk opzicht
belangrijk geweest en ik ben gelukkig omdat deze gesprekken over ons beider dood
heen de toekomstige lezers beter zullen toelaten u te leren kennen zoals u werkelijk
waart en zoals u uw werk hebt bedoeld.
Ik zeg tot allen wat moeder in de winkel heel haar leven heeft gezegd voor een half
pond gerezen suiker of een kruinoot: ‘Salut en merci’. Gelijk vader mij bij mijn
vertrek na de vakantie, met mijn kinderhand in de zijne en ‘Dag Gerard, dat 't welga’,
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zijn hoogste betuiging van liefde verleende, zo zeg ik: ‘Dag, mensen, dat 't welga’.
Ik was een maatschappelijk gevaar, gelijk de Gentse hoogleraar Dr. Ghysbrecht
vandaag voor het gerecht verklaarde van de Gentse arts Dr. Meganck, omdat deze
meent een profetische zending te bezitten. Ik was nederig, maar, zegt Chardonne: ‘Il
ne suffit pas d'être humble, il faut l'être avec discrétion.’ En die had ik niet.
*
Ik bedank u nogmaals, vriend.
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