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Er zitten voor mij een paar héél duidelijke herinneringen vast aan dit stadhuis én aan deze 

plechtige zaal. 

Ongeveer dertig jaar geleden – ik denk dat het in 1947 was – heb ik hier mijn alleréérste lezing 

gehouden. Over Guido Gezelle. Dat was in elk geval veilig, want dan zijn de citaten tenminste 

goed. Er was een tamelijk gespannen aandacht, want om het kwartier rinkelde de beiaard boven 

ons en je kon goed merken dat er toehoorders waren die vooral (of ook) op de volgende 

rinkeling zaten te wachten. Het was overigens een vrij beleefde manier: men hoefde niet 

stiekem op zijn horloge te kijken. Ik ben voorstander van een beiaard boven het college. Ik kon 

toen nog niet vermoeden wàt me – behalve die beiaard dan – boven het hoofd hing: de 

eindeloze reeks voordrachten over reizen in de letterkunde én in Europa. Slapen in klamme 

lakens met de voelbare aanwezigheid van motbollen; door een kreupele stoel zakken ten 

aanschouwe van de verzamelde gemeente (Beervelde); op een verkeerd spoor zitten (of op het 

goede spoor in averechtse richting); zonder eten op het podium. En, ruw geschat, driehonderd 

keren over Humor in de Nederlandse letterkunde: dat is niet om mee te lachen. 

Negentien jaar terug, in 1956, werd ik hier door het stadsbestuur gehuldigd bij het behalen van 

de Interprovinciale Prijs voor Poëzie. Velen die er toen waren, zie ik hier vandaag tot mijn 

intense vreugde terug, zelfs de feestredenaar; anderen zijn er niet meer, en – op de eerste rij – 

“een die ik wél wenste dat mijn stem bescheen met meer dan lachen van haar zachte oog” 

(Gorter, Mei). 

En vandaag deze viering. Vieren is een merkwaardig woord, met nogal wat betekenissen. 

Volgens het woordenboek is het achtereenvolgens: in rust doorbrengen, feestelijk doorbrengen, 

feestelijk gedenken, eren; maar ook: loslaten, laten schieten, de vrije loop laten. Als ik hoor en 

lees wat dezer dagen over mijn werk en mij gezegd en geschreven werd, denk ik aan ‘vieren’ in 

de zin van ‘de vrije loop laten’ (aan de verbeelding), de kritische zin wat ‘loslaten’: gelijk wij de 



papieren vlieger vierden in de mooie jaren toen er nog speelruimte was, en tijd, en onbedrukt 

papier. Alleen de wind is gebleven. 

Nu wil ik zeker niet de indruk wekken dat ik wat blasé tegen dit alles zit aan te kijken. Juist de 

nogal drukke week die ik achter de rug heb heeft mij tot driemaal toe heel intens laten ervaren 

wat vriendschap betekent. Ik heb woensdag mijn eerste vergadering van de Koninklijke 

Academie voor Nederlandse taal en letterkunde mogen bijwonen in het prachtige patriciërshuis 

van de Gentse Koningsstraat; donderdag was er de voor mij onvergetelijke promotie in Leuven 

en vrijdag maakten het leraarscorps en een afvaardiging van de leerlingen er een prettig 

samenzijn van. (Hoewel zaterdag een wat kalme dag was is het dus toch wel een vergissing te 

menen dat ik hier aan mijn proefstuk ben!) Driemaal heb ik mogen ondervinden hoe warmhartig 

ik onthaald en begroet werd in zo verscheiden milieus: academici, professoren, kollega’s en 

leerlingen. Vooral het korte, rustige bijeenzijn met de mensen waarmee ik iedere dag samen 

ben heb ik hogelijk gewaardeerd. Men vergete daarbij niet dat er onder die collega’s nogal wat 

oudleerlingen van mij zijn – ik kan bij wijze van spreken desnoods met eigen volk beginnen – 

en dat is niet noodzakelijk een voorwaarde tot bewondering. Ik wil hier in elk geval duidelijk 

zeggen hoevéél ik aan die gemeenschap binnen de muren heb gehad: alleen op dagen en 

gelegenheden als deze kan men zoiets verklaren. En onder die gemeenschap versta ik de 

collega’s van overdag met wie wij de symbolische hitte van de dag dragen (men zet leraars té 

uitsluitend tegen het aureool van de vakanties) en de priestercollega’s voor wie én met wie het 

leven niet na veertig maar na vier begint. Wij hebben ongelofelijk veel plezier gehad en een 

eigen ‘taal’ ontwikkeld die vreemden als Chinees in de oren klinkt. 

Er bestaat dus – zo mocht ik tot driemaal toe ondervinden – een àndere, menselijke, 

beminnelijke wereld,- buiten de wereld waarover wij lezen en horen in de media; zonder 

intriges en achterdocht, zonder diplomatie en dubbelzinnigheid, zonder ellebogerij en 

ogendienst. Natuurlijk af en toe met de onvermijdelijke menselijke spanningen,- maar hoe kunt 

ge u anders ‘ontspannen’? 

Toen ik vorige donderdag stiekem (want ik was veel te nerveus) in de Leuvense Hallen 

rondkeek, zag ik a.h.w. een langsdoorsnede van mijn leven in de gezichten van de aanwezigen. 

Ik zag Moerbeke ‘zitten’ en Sint-Niklaas en Gent en Leuven en wéér Sint-Niklaas; jeugdvrienden 

en vrienden van de laatste jaren; onvergetelijke jaren zag ik ‘damals bei uns daheim’; vrede en 

oorlog; studie en vriendschap; reizen en thuiszijn. Diezelfde indruk krijg ik hier. Zeer visueel. 



Zo zie ik ook duidelijk de kamers en de plaatsen waar ik mijn gedichten schreef. De keuken 

thuis onder het gele knisperende licht van de ‘lambels’ ofte ‘lamp belge’, toen ik vader nadeed 

en narijmde;  de kamer van het witte herenhuis van de Keizer Karelstraat te Gent (die met een 

levensgroot eufemisme ‘studiezaal’ heette) en waarheen wij gedurende onze seminarietijd 

verbannen leefden (eigenlijk een nogal waardeerbare vorm van ballingschap) en waar ik het 

lange gedicht schreef Herinnering heet elk geluk, waarmee mijn eerste bundel opent; de kamer 

op de Just in Leuven waar ik twee jaar woonde,- eigenlijk: kampeerde,- want er lag al die tijd 

een hoop puin op mijn slaapkamer (ook overdag, écht puin dus). Ik keek uit op de Dijle en, aan 

de overkant, recht in een klaslokaal van het Sint-Pieterscollege, zodat ik dagelijks oog in oog 

stond (zat) met mijn toekomst. Dààr schreef ik Najaar van Hellas, op een moment dat ik nog 

nauwelijks buiten de grenzen was geweest. Dus héél letterlijk ‘das Land der Griechen mit der 

Seele suchend’. Later ben ik ter plaatse gaan kijken of het klopte en, om héél zeker te zijn, nog 

driemaal teruggekeerd. 

Daarna de kamer op het college hier, uitkijkend op de monastieke binnenhof van gras en kalk, 

met twee wiegende cederkruinen precies in het vierkant van mijn venster. Het land der mensen 

is daar gegroeid, en veel ander werk. 

Mijn kamer nu. Ik kijk er aan tegen de wat pokdalige, maar geklasseerde gevel van het college, 

dat ik kén tot in zijn verborgenste hoeken. Ik zie de collegekerk met het beeld van de heilige 

Antonius (zijn naamgenoot ken ik al van thuis in Moerbeke; ik ben zelfs zo vrij geweest diens 

naam te ontlenen.) – met zijn door wind en weer geëvacueerd schoeisel zodat hij er erg 

realistisch met rode teentjes bijstaat. Daarachter weet ik het weergaloos interieur, dat men 

moet zien op een zomernamiddag (wellicht is dié mogelijkheid zelfs dit jaar nog niet volkomen 

uit gesloten) als het licht de barokke beelden en ornamenten streelt voor het opgezogen en 

verteerd wordt in zilver en koper. Een groot gebeeldhouwd decor, als de iconostase van een 

ortodokse kerk. 

En ik zie, vanuit mijn kamer, ook de straat, een paar keren per dag vol jonge mensen die zich 

met goedgecamoefleerde geestdrift naar vier verschillende instituten en honderen klaslokalen 

begeven. Ik ben er diep van overtuigd dat zij innerlijk niet zoveel ànders zijn dan wij op die 

leeftijd waren; dat zij net als wij toen, hun kleine en grote verdrietigheden hebben, hun 

prachtige onmogelijke dromen, hun vreugden en verlangens. Uiterlijk zijn ze wel anders, en 

Goddank, want ons volk gààt vooruit: ze zijn groter en gezonder, ze lopen beter gekleed en ze 

zijn rijkelijk voorzien van leerboeken en studiemateriaal, – zelfs té veel van het goede: 



sommigen moeten al moe zijn van uitputtend draagwerk als ze op hun arbeidsterrein 

verschijnen. Er is véél veranderd ten goede. We zullen er hun oorverdovend gedemonstreerde 

motorisering maar barmhartig bij-nemen, – er is niets volmaakt op deze wereld. 

In die kamer (een observatiepost?) heb ik grote klassieke dichter Vergilius mogen vertalen. Een 

gevecht waarvan men bij voorbaat wéét de verliezer te worden, en enkel moet zorgen de 

schade zoveel mogelijk te beperken. (Niemand minder dan Eddy Merckx heeft onlangs verklaard 

dat een klassieker niet op een schaaltje aangeboden wordt.) 

 

Ooit in een vraaggesprek voor De Bond heb ik aan journalist Jaak Dreesen gezegd dat ik 

gelukkig ben. Aan de reacties te oordelen scheen dat een ongepermitteerde en bijna-gewààgde 

uitspraak of anderszins getuigend van een beminnelijke naïeviteit. Naar keuze. Ik verzeker u 

met enige nadruk dat ik dat niét ben. Naïef, bedoel ik. Maar ik weiger  (zo veel en zover dat 

mogelijk is) mij te laten beïnvloeden door opgelegde opinies, voorgekauwde meningen, 

plotseling aangewaaide mode-woorden én waarden, slogans (die hun belang moeten ontlenen 

aan het aantal decibel waarmee ze geroepen worden). Ik bezit té veel dat mijn leven vult en zin 

geeft. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen die mij tegenstaan. Ik bespaar u mijn waslijst, maar 

het moet mij hier en vandaag toch van het hart hoezeer ik de verloedering van een bepaald 

soort letterkunde betreur. In Engeland dragen de vuilnisemmers, overigens zeer toepasselijk de 

vermelding ‘Litter’. Is het dààrom dat men thans liever van ‘litter’-atuur spreekt dan van ‘schone’ 

letteren? 

Een deel van mijn geluk heb ik aan die schone letteren te danken. Aan de poëzie vooral, die van 

de groten uit alle tijden en talen. Aan wat ik zelf heb mogen schrijven. Mijn gedichten zijn wat 

ze zijn. Anderen moeten erover oordelen (buiten de periode van vieringen!) Maar ze zijn een 

deel van mezelf. Ik kàn mij niet losmaken van mijn wortels: Vlaanderen, het Waasland, mijn 

geboortestreek en mijn thuis. Ouder worden is terugkeren, als het kàn ook letterlijk. Een 

geboorteplek is een blijvend litteken. Naar huis gaan: dageinde, levenseinde. 

 

Bij de familie die ontzaglijk aangroeit, 

een oude volksstam onder zerk en zoden. 

Nog een der overblijvenden, der niet genoden 



nog van hun onderwereld uitgesloten 

maar onontkoombaarder met hen gemoeid. 

 

…. 

 

Al dichter kom ik als het struikgewas 

de zon de wind die zich aan hen zal wijden, 

al onvoorwaardelijker aan hun zijde,- 

een straks van alle bindingen bevrijde 

die bij zijn stam ligt in het heilige gras. 


