Beste Emmanuel, waarde Vriend,
'Op de heide waait de wind...' Ik die in Antwerpen blijf koekeloeren als een

verkommerde duif op de St Jacobskerk, kom nog eens bij U aangewaaid. Een
toespraak van graf tot graf. Zonder kwalen, pijnen en kwellingen, ver weg van
het gekonkel en gekwaak. Geen laudatio van Signore Maurice, want ik spreek
door middel van Peter'HH', gewezen stadsdichter met een Vrijbrief. Ja, een
geval apart. Onpraktisch, zoals ik het was, in de dagelijkse dingen. De Poëtiek
van Paul van Ostayen is hem genegen, dus zo dwaas kan hij niet zijn. Doch de
snaak is ocharme 55 jaar, de leeftijd waarop ik ook een beetje dankzij U mijn
eerste betalend werk verkreeg. Bibliothecaris van het Museum voor Schone
Kunsten

- bij de snor van Streuvels,

waar
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de tijd... Nee, al ben ik U eeuwig

dankbaar voor al Uw steun doorheen mijn levensjaren, ik kom hier vragen dat
ze een pendeldienst installeren: Kalmthout - Antwerpen. Twee literaire
wandelingen voor de prijs van één: De Bom

-

Gilliams .Zou dat geen schone

uitstap zijn?
Na het Arboretum van Kalmthout bezoekt men in Antwerpen niet de
Velodroomstraat maar'den Botaniek', gij weet dat ik er nog steeds graag
rondwaar. Rik Poot maakte een standbeeld van mij, het staat weg te kwijnen in
het hofje van het Elzenveld. Het kan ineens verplaatst worden naar de
Plantentuin, door PHH omgedoopt tot 'de Tuin der Poëten'. Her en der kan
men er gedichten lezen. Gezellen van het avondrood, wie zal ijveren om mijn
Stuyvenberg-gasthuisgedicht'Droomfuga'te plaatsen bij de vijver? Het dateert
van L6 januari 1939 maar het zou daar tijdloos de mijmeraar aanspreken:
Droomfuga
Het is een binnenplaats met gras.
Daar heb ik in de kou staan lezen,

jaren dat mijn boek niet uitgelezen was.
Ik heb zooveel gezwegen.

lk ben een kind gebleven,

weerspiegeld in een waterglas.
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Herinneringen, vervlogen in de wind. Kom, dierbare Nonkel, we scheren over
de Calmpthoutsche heide naar de Klarenstraat in Antwerpen. We vliegen over
de plas die ik'de Zee van Marmara' noemde en landen in den Botaniek. lk ben
nog geen tien jaar, mijn schoentjes blinken, mijn broek tot aan de knie heeft
een streepke. Moeder zit op een zonnige bank te lezen. Rond de tere hals van
haar enige zoon een kettingske met een olifantje.
!k staar naar de vissen in de vijver. Drie belhamels komen op mij af, zonder

ouderlijke begeleiding maken ze de tuin onveilig. Ze hebben het op mij gemunt,
ze pakten eerder al mijn nieuwe pen af. Nu trekken ze aan mijn kettingske en
gaan ze met het olifantje lopen. De volgende keer duwen ze mij in de vijver...
Van de zomerwende naar de kraaientijd. ln oorlogstijd schreef ik dit gedicht

voor U over:
Tweespraak in de herfst
Omhooggerezen uit de grond der tranen,
zien wij dit land gelijk ons eigen peinzen.
ln bruine hoeven midden blauwe weiden
slapen de menschen met hun vee vergaderd.

Wij schrijden door de nacht, gehuld in nevels
om met de maan onzichtbaar te vergrijzen.
Het water rilt van ver-gehoorde treinen,
het gras geurt killer van vertreden netels.
Wij worden oud en zoo gaat alles zwijgen
wat niet onthoudbaar blijft met kinderoogen.
De kam der hanen hangt gelijk de rozen,
de hoven gaan niet altijd geuren blijven.
October 1939
ln de mist duikt Frans Gilliams op, mijn vader zaliger. lk stap naast hem door de

poort van den Botaniek, ooit ontworpen door stadsbouwmeester Bourla. Weer
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ben ik een kleine jongen. Nu is het herfst. !n het schemerdonker wijst mijn

vader naar het Zwitsers chalet. Ik zie een lichtje branden en besef niet dat het
de maan is die zich spiegelt in het vensterglas.
'Voilà, Sinterklaas is thuis, Maurice. Hier komt hij overnachten als hij heel moe
is. Zwarte Piet maakt zijn bed klaar in dat kamerke. Nu mogen we ze niet

storen, ze zijn doodmoe van Spanje aangekomen. Ziet ge dat weilandje? Daar
mag het paard van Sinterklaas aan het malse gras knabbelen.'
'En wat gaan Sinterklaas en Zwarte Piet dan eten?'

'Straks eten ze vis uit het vijverke van de Botanieke Hof. Sinterklaas eet graag

Antwerpse vis. Als'm uitgerust is, en het paard heeft goed gegeten, is het tijd
om over de daken te gaan. Zwarte Piet heeft dan precies een bochel, zo groot
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de zak over zijn schouder. Wist ge dat hij de Sint volgt met een zwaar beladen

muilezel? Wie weet dat? Nen ezel! Hoor de deugeniet neuriën:
Nonkel Mone... Mone...
Ezelke moe van het drogen
Ezelke oud als de wind

Het volgt de maan en het paard van...'
'De Sint!'
Laat ons nog eens koffie drinken, Hulstkamp op De Keyserlei bestaat nog

steeds. Al zit Europa terug in een ijstijd. Dat onze vriendschap de dichterszielen
en schrijversharten moed mag geven terwijl zwarte gaten oprukken. Onze

pennenvruchten krijgen ze niet klein, bijlange niet, bijlange niet.
Hier nog een strofe uit mijn 'December-Elegie':
En stoel oon stoel, en kast oon kost der voderen

beluistert't kraken von de zorgentrap
woarlangs zij klommen, lijdzaam overlost,
ndar nesten van vergetelheid op zolderkomeren.
Ronk zacht, Mane, onversaagde vlieger in de Vlaamse nacht.
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