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AAN HET WOORD

Stefan Hertmans

There’s 
no cookie 
for me. 

“Aan de verre westkant van de stad, opnieuw in een of ander 
Gesticht der Broeders van Liefde, werd Frans aangeworven voor 
een werk dat twee volle jaren zou kunnen duren. Op internet loop 
ik alle adressen na van kloosters en instellingen van de Broeders 
van Liefde, vind adressen in Gentbrugge, in Oostakker, in Gent, 
vind een instelling genaamd Sint-Franciscus, maar die ligt in 
Mortsel. Nergens een klooster dat ten westen van de stad zou 
liggen of gelegen hebben en waar hij kan gewerkt hebben. Heeft 
mijn grootvader zich vergist?”, vraagt Stefan Hertmans zich af 
in zijn boek ‘Oorlog en Terpentijn’, een originele roman, waarin 
hij een nieuwsgierige zoektocht onderneemt naar het verleden 
van zijn grootvader.   

 MATTIAS DEVRIENDT   ELLEN GOEGEBUER
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“DE KERK HEEFT NOOIT EEN 
GEFUNDEERD ANTWOORD OP DE EISEN 

VAN DE VERLICHTING GEVONDEN.”

Het is bevreemdend stil in dit 
groene lapje Brussel. In de 
verte hoor je hoe het ring-

verkeer monotoon voorbij schuift. 
Je belt aan. Hij doet open, op de 
keukentafel een boek van Gardi-
ner over Johann Sebastian Bach, 
in de werkkamer een schrijftafel, 
een paar laptops, boekenwanden 
geordend genre per genre. Iemand 
heeft kopjes klaargezet. Er is bis-
cuit. Op de rand van de tafel ligt zijn 
boek ‘Oorlog en Terpentijn’, waarin 
Stefan Hertmans het levensverhaal 
van zijn grootvader vertelt aan de 
hand van de dagboeken die hij zijn 
kleinzoon toevertrouwde net voor 
hij stierf. Zijn grootvader was een 
soldaat met een krijgsmoraal, een 
grootvader doordrongen van de 
19de-eeuwse principes en tegelijk 
een zeer vrome katholieke, gelovige 
man. “Ergens ben ik verbaasd en 
verwonderd over de kracht die hij 
van het christelijk geloof kreeg. Ik 
heb zelf afstand gedaan van het 
geloof, maar ben nog altijd gevoe-
lig voor het sacrale. Muziek, het 
binnenkomen in een kerk, chris-
telijke architectuur, kunst: mijn 
gevoeligheid voor die dingen is nooit 
verdwenen en door het schrijven 

van dit boek heb ik ontdekt dat ik 
dat van hem heb geërfd. Hij toonde 
me als kind van nabij de christelijke 
kunst en zo ontlook mijn prille cul-
turele fascinatie voor kunst, geloof 
en filosofie. Ook al ben ik niet meer 
gelovig, toch behoor ik absoluut niet 
tot het soort van atheïsten die  al-
leen maar schimpen op religie. Dat 
is banaal. Ik zie in dat wat het geloof 
stelt als filosofisch probleem een 
belangrijke kwestie is voor ieder-
een en dat ik me daartegen moet 
verhouden in plaats van me ertegen 
af te zetten.” 
Misschien is dat de reden waarom 
Stefan Hertmans erin slaagde om 
in ‘Oorlog en Terpentijn’ op een res-
pectvolle en geloofwaardige manier 
de vroomheid van zijn grootvader 
te schetsen. “Vroeger geloofde ik 
zeer intens. Maar door te denken en 
filosofie te studeren, is mijn geloof 

uiteen gevallen. Waar God zat, zit 
sindsdien een gat en er komt niets 
voor in de plaats behalve de troost 
van het denken, het lezen en de 
kunst. Maar ik kan me die vroom-
heid wel heel goed voorstellen, 
precies omdat ik ze gekend heb. 
Daarom was het niet moeilijk om 
over mijn grootvader te schrijven.”

Dichtbij: ‘Geloven’ is een heel breed 
begrip. Ik kan moeilijk geloven dat 
je je hele geloof kwijtgeraakt bent 
en nu niets meer overhoudt…
“Natuurlijk is niet alles verdwenen. 
Mijn geloof druk ik vandaag uit in 
maatschappelijke bekommernis en 
in mijn solidariteit met de zwak-
keren. Maar dat is niet hetzelfde als 
een religie aanhangen. Er is een 
dimensie weggevallen, waarin je de 
nabijheid en de intimiteit van een 
God ervaart en waarin je weet dat er 

> “Als u en ik in een situatie van levensgevaar 
 belanden, dan zullen we ontdekken wie we zijn”, 
 daagt Stefan Hertmans ons uit. 
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iemand is om tegen te spreken. Op 
dat vlak is het stil bij mij. Innerlijk 
ken ik nog een grote kerkruimte 
waaruit Hij is verdwenen, maar het 
leven speelt zich daarbuiten af.”

Elektroshocks
Dichtbij: Geloven en niet geloven. 
Je hebt beide gekend. Wat is de 
makkelijkste manier van leven?
“Gelovigen zeggen mij vaak: ‘wie 
niet gelooft, kan toch geen moraal 
hebben? Die wordt toch cynisch en 
nihilistisch?’ Mijn antwoord daarop 
is dat de ongelovige precies veel 
meer moreel moet zijn, want er is 
geen beloning in een hiernamaals. 
There’s no cookie for me. Ik moet 
mijn moraal zelf ontwikkelen en het 
transcendente zoeken in kunst, in 
het helpen van wie mij dierbaar zijn, 
in het gevoelig zijn voor onrecht. 
En ik moet blijven geloven dat de 
wereld veel beter af is met een 
geweldloze dan met een geweld-
dadige moraal. Religie heeft vaak 
geweld aangewakkerd in plaats van 
het te bestrijden, daarom wil ik mijn 
moreel gevoel daarvan niet laten 
afhangen.”
 
Dichtbij: Je legt heel mooi bloot 
hoe de 19e-eeuwse oorlogsmo-
raal van je grootvader doorprikt 
wordt tijdens Wereldoorlog I. 
“Mijn grootvader werd opgeleid 
volgens de ouderwetse 19e-eeuwse 
oorlogsmoraal. Een soldaat zou 
een vrouw geen haar krenken, 
dronk niet, was altijd correct, stapte 
bewuster dan een gewone burger,  
was een beschermer van de burger. 
Die moraal ging ten onder tijdens 
WOI. De Duitsers dachten dat ze in 
een paar dagen door ons muizen-
landje heen zouden wandelen, maar 
het draaide anders uit. In dat verzet 
zagen de Duitsers een excuus om 
de ‘totale oorlog’ uit te roepen en 
ook burgers als vijanden te behan-
delen. Vechtende legers werden 
rivaliserende volkeren. In die zin 
ging de Tweede Wereldoorlog nog 
een stap verder. Daar werd het een 
strijd van ras tegen ras. Die omme-
keer in de oorlogsmoraal heeft mijn 
grootvader diep getekend. Maar 
posttraumatische stress of Viet-
namsyndroom: dat bestond toen 
allemaal niet. Biechten en geloven 
waren de enige dingen waar men op 
terug kon vallen.  

Zijn onwankelbaar geloof en 
aanbidding van Onze-Lieve-Vrouw 
hebben mijn grootvader enorm 
gesterkt. In de jaren ’50 belandde 
hij uiteindelijk in de psychiatrische 
instelling van Sleidinge waar hij 
elektroshocks kreeg. In die tijd 
werd dat soort ingreep niet altijd 
even zachtzinnig afgesteld. Hij was 
wekenlang gebroken achteraf.”
 
Dichtbij: De Kerk heeft eeuwen-
lang heel veel invloed uitge-
oefend op het volk via kunst. 
Waarom kan ze dat vandaag niet 
meer? 
“De Kerk was de eerste grote 
‘beeldmachine’ die systematisch via 
schilderijen en architectuur trans-
cendente ervaringen probeerde uit 
te beelden: de dood, het lijden, de 
liefde of God. Cultuurmaatschap-
pelijk gezien was dat geniaal. Het 
Hollywood van die tijd lag in Rome, 
Venetië of Firenze. De Kerk heeft zo 
een enorme macht verworven, die 
ze later weer kwijtgespeeld is, niet 
toevallig misschien toen de massa - 
media opkwamen en de kunst ab-
stracter en modernistischer werd. 
De Kerk heeft nooit een gefundeerd 
antwoord op de eisen van de Ver-
lichting gevonden.”

Dichtbij: Stond kunst toen dichter 
bij het volk? 
“Zeer zeker. Er was amper televisie, 
dus het was geweldig voor de gewo-
ne man om eens naar de opera te 
gaan. Tegenwoordig gaat kunst door 
als een elitair tijdverdrijf. De grote 
massa komt niet langer in aanra-
king met het sacrale via de kunst, 
maar dat betekent niet dat er niet 
meer naar op zoek gegaan wordt. 
Mensen filmen de bliksem en zetten 
die beelden online. Ze gaan nog 
steeds op zoek naar wow-feelings 
en vervangende sacrale ervaringen, 
alleen hoeft dat niet meer gelinkt te 
zijn aan de katholieke Kerk.”
 
Dichtbij: De Kerk verloor niet 
alleen haar patent op de kunst, 
maar ook op bepaalde waarden 
zoals naastenliefde of aandacht 
voor de zwakken. Het was ver-
rassend om te lezen in het boek 
dat het socialisme in die zin 
eigenlijk een bedreiging vormde 
voor de Kerk, maar ook voor ge-
wone gelovige arbeiders zoals uw 
grootvader. 

“Jean-Luc Dehaene zei in zijn laat-
ste interview: ‘had het lot anders 
gelopen, dan was ik misschien 
een socialist geweest’. Ik denk dat 
dat klopt. Het socialisme ontstond 
tijdens de industriële revolutie 
en kwam op voor heel wat ideeën 
zoals solidariteit, aandacht voor 
de zwakken of de herverdeling van 
middelen. Het was dus met andere 
woorden een ‘heidens’ alternatief 
voor de christelijke naastenliefde. 
Precies daarom vormde het een 
bedreiging voor de Kerk. Het rukte 
de arbeiders weg van het christen-
dom. Socialisten en katholieken 
stelden elkaar decennialang voor 
als ‘de Satan’, terwijl men toen de 
handen in elkaar had moeten slaan 
over de grenzen van het geloof heen 
om op te komen voor de zwakken in 
de samenleving. Het is tragisch dat 
mijn grootvader daardoor zo’n angst 
had voor het socialisme, terwijl 
christendom en socialisme allebei 
voor zijn soort van mensen opkwa-
men. Het tekent die periode.”

“EEN I-PHONE 
MAG JE 

IDENTITEIT NIET 
OPSLORPEN.”

 

Schommel
Dichtbij: Waarvoor vecht de 
Vlaamse beweging vandaag nog? 
“Volgens mij om neurotische rede-
nen. (lacht) Nee, ik voel niets bij het 
huidige centennationalisme van de 
N-VA, ik voel me veeleer verbonden 
met cultureel internationalisme. Ik 
besef dat mensen hebben gevoch-
ten om zich te mogen uitdrukken 
in hun eigen taal en om hun eigen 
identiteit te mogen beleven. Maar 
die strijd is gestreden, de huidige 
‘Vlaamse’ strijd gaat over centen en 
vijandbeelden. Ik heb niets met die 
droom van een pseudo-Zwitserland 
aan de Schelde. Ik woon vlakbij 
Brussel in een internationale con-
text en ervaar dagelijks hoe inter-
cultureel de wereld aan het worden 
is. De werkelijkheid hier is helemaal 
anders dan die van N-VA die nati-
onalisme en economie aan elkaar 
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koppelt en al helemaal anders dan 
het Vlaams Belang dat nationalisme 
en racisme aan elkaar koppelt. 
Het is wel zo dat veel Franstaligen 
nog altijd niet ingezien hebben dat 
excessen zoals het Vlaams Belang 
zoveel succes hebben gehad omdat 
ze de Vlamingen zo lang hebben ge-
minacht. Maar de culturele emanci-
patie is een gerealiseerde droom.” 

Dichtbij: De oorlog is vandaag bijna 
herleid tot witte kerkhoven in de 
buurt van Diksmuide. In het boek 
voel je duidelijk dat je met een 
zekere melancholie kijkt naar het 
landschap.
“Melancholie is het goede woord, 
nostalgie zou betekenen dat ik 
daarnaar terug wil op een naïeve 
manier, wat niet klopt. Natuurlijk is 
het zo dat de sporen van de oorlog 
op veel plaatsen verdwenen zijn. Dat 
vervreemdt ons van het verleden. 
Mijn grootvader is dan weer getuige 
geweest van het verdwijnen van de 
oude wereld voor hem. Het heeft 
weinig zin zich te verzetten tegen 
die verandering. We merken in 
Europa dat het wild modernisme 
met zijn grote autostrades, enorme 
flatgebouwen en megaprojecten 
stilaan op zijn einde loopt. Er komt 
stilaan een nieuwe beweging op 
gang die groener is en ecologischer 
denkt. De wereld evolueert altijd in 
schommelbewegingen. Steeds meer 
jonge mensen zijn bekommerd om 
de natuur, hebben aandacht voor 
gezondheid, milieu, voor de vervui-
ling van de oceanen, de luchtveront-
reiniging, veiligheid en kleinschalige 
waarden. Kijk maar naar hoe Gent 
uitgegroeid is van een industriële 
naar een kindvriendelijke stad. Ik 
denk dat er vandaag een groeiende 
aandacht is voor het verlorene. Het 
is een manier om ons te verzetten 
tegen een wereld die te grootschalig 
en te cynisch is geworden.”
 

I-phone
Dichtbij: Hoe moet een leerkracht 
lager onderwijs de Eerste Wereld-
oorlog uitleggen aan zijn of haar 
leerlingen?  
“Kinderen houden van verhalen. 
Daarom moeten we blijven vertel-
len over de samenleving van toen en 
proberen uit te uitleggen waar onze 
idealen vandaan komen. Neem nu 
Céline, de moeder van mijn groot-

vader. Zij is voor mij het prototype 
van de eenvoudige, maar waardige 
mens. Of ze nu op klompen liep 
of niet, iedereen ging opzij voor zo 
iemand. Arme mensen vonden zelfs 
in hun armoede een grote waardig-
heid. Precies dat spreekt lezers 
aan, vooral omdat er zo’n enorm 
contrast is met waar de samenle-
ving vandaag op terugvalt. Mensen 
ontlenen hun waardigheid tegen-
woordig aan materiële waarden, 
aan de auto waarmee iemand rijdt, 
de landen die hij heeft bezocht of 
de oppervlakte van zijn bouwgrond. 
Een I-phone, facebook of twitter 
mogen je identiteit niet opslorpen. 
Waardigheid zou veel meer bepaald 
moeten worden door onze psychi-
sche weerstand.” 

Dichtbij: Wat bedoelt u daarmee?
“Als u en ik in een situatie van 
levensgevaar belanden, dan zullen 
we ontdekken wie we zijn en zullen 
we zien wat we waard zijn en of we 
moed hebben, solidair zijn en elkaar 
helpen. Vandaag leven we echter 
in zo’n beschermde wereld dat we 
op psychisch of karakterieel vlak 
nog maar zelden moeten tonen 
wat we waard zijn. We moeten dus 
aan kinderen zeggen: ‘Bedenk hoe 
die jongens gevormd werden. Kijk 
naar hun zelfrespect, empathie, 
uithoudingsvermogen, kracht, 
waardigheid.’ Die idealen gingen 
door de Eerste Wereldoorlog ten 
onder. Mensen werden kanon-
nenvlees. Het individuele leven 
bleek niets meer waard. De Tweede 

Wereldoorlog, de Joegoslavische 
burgeroorlog, het etnisch conflict in 
Rwanda of de Syrische burgeroor-
log hebben die idealen nog verder 
vernield. De krijgsmoraal is in 100 
jaar tijd helemaal verdwenen.” 

Dichtbij: Waar droom je nog van? 
“Ik hoop natuurlijk zoals elke  
schrijver nog decennialang te kun-
nen doorgaan en creatief te blijven. 
Een leven zonder creativiteit zou 
moeilijk zijn voor mij. Op maat-
schappelijk vlak moeten we blijven 
dromen. We moeten ons blijven 
verzetten tegen egoïsme in de 
samenleving. Elk mens kan zich op 
dat vlak engageren, zijn bek blijven 
open trekken.”  

Wie is?

> STEFAN HERTMANS (°1951) publiceerde romans, verhalenbundels, essay-

boeken, theaterteksten en poëzie. 

> Dit jaar verscheen zijn goed getimede roman ‘Oorlog en Terpentijn’ over WOI, 

waarvoor hij de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap kreeg, en genomi-

neerd werd voor de Gouden Boekenuil en de Libris Literatuurprijs.  

> Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij heeft een zwak voor de mediterrane 

cultuur, oude muziek en tegendraadse schrijvers.

STEFAN HERTMANS

> Dichtbij mag 3 exemplaren van ‘Oorlog 

en terpentijn’ en 3 exemplaren van 

‘Naar Merelbeke’ wegschenken.  

Stuur een e-mail naar  

mattias.devriendt@fracarita.org en laat 

weten welk boek je wenst en waarom. 

Vermeld ook je voorziening en adres. 

Misschien ben jij de gelukkige!


