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Je kunt nog goed zien waar de plakband heeft gezeten.

Vooraf
Ten geleide
Een oude koekjesdoos met brieven van zeg maar zeventig jaar oud, van
voor mijn geboorte, is me lang geleden ter hand gesteld door mijn
vader, pakweg meer dan veertig jaar geleden. Hij deed me beloven het
blik niet voor zijn dood te openen. Die wens heb ik geëerbiedigd. Hij is
overleden in 2012 na een lang ziekbed.
In 2019 heb ik de dozen geopend en de brieven ontcijferd, wat tot dit
boek heeft geleid. Ik had bovendien het geluk dat mijn tante Dina, de
jongste zus van mijn moeder, nog een paar herinneringen wilde delen,
waarmee we straks openen. Ik sta zelf versteld van het indrukwekkende
resultaat, dat mijn verwachtingen overtreft.
Het is een tijdsdocument uit de eerste helft van de jaren vijftig van de
vorige eeuw. Dat is niet het meest swingende decennium, maar het
vormt het decor van een pakkend verslag van de grote liefde tussen twee
bijzondere mensen, die uiteindelijk tot mijn geboorte zou leiden.
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Wat me zeer ontroert, is het besef dat we in de briefwisseling tussen
mijn ouders al de voorafschaduwing vinden van de ziekte en de aftakeling van mijn moeder die aan multiple sclerose leed en eraan stierf in
1974. Ik kom daar in mijn slotwoorden nog op terug, maar het is noodzakelijk dit van tevoren al even mee te geven.
Ik dank Karolien Selhorst voor de nauwgezette tekstbezorging die ze
zeer ter harte heeft genomen. Het was geen gemakkelijk werk en het
heeft haar vast vele uren gekost. Ik ben haar des te meer dankbaar, omdat ze steeds de juiste toon treft. Je moet allerlei keuzes maken om aan
de ene kant de eigenheid van het origineel te bewaren en aan de andere
kant leesbaar en toegankelijk te zijn voor lezers van vandaag, die ook
niet allemaal in Zuid-Oost-Vlaanderen verblijven, waar het verhaal zich
afspeelt. We hebben ervoor gekozen het Vlaamse idioom te vernederlandsen in de hoop meer lezers te kunnen bereiken.

Liefde
Deze brieven hebben iets met mij gedaan. Ik verneem hieruit dat ik het
kind ben van een grote liefde. Mijn ouders hebben reikhalzend naar me
uitgekeken. Dat betekent heel veel voor mij. Het geeft mijn bestaan een
solide grondslag en vormt de basis van mijn geloof dat de liefde uiteindelijk toch alles overwint, ondanks alle tegenslagen, waaronder de allergrootste: de verlammende ziekte van mijn moeder die in deze brieven
al onheilspellend opduikt.
We hebben de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk gerespecteerd,
maar toch van foutjes ontdaan en naar Algemeen Nederlands omgezet
met behoud van hier en daar een lokale kleur. In de voetnoten zullen
we af en toe wat commentaar tussenvoegen of een woord verklaren.
Wat ik eruit geleerd heb, is dat mijn ouders een literaire passie deelden,
dat in mijn vader zich een miskende dichter verschool en dat mijn moeder zeer ondernemend en vrijgevochten was.
Ik heb er echt van opgekeken hoe mijn vader juicht en jubelt in alle
talen, in wat zowat de laatste brief van de bundel is, ongedateerd, maar
wellicht geschreven in de laatste helft van 1954. Die lyrische brief
6

vormt zowat de apotheose van het boek en is dus helemaal op het einde
te vinden.

Op de bodem van de doos vinden we een paar munten en drie
sleutels.
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Inleiding
Denderwindeke, begin van de jaren dertig van vorige eeuw
We maken eerst kennis met het gezin van mijn vader, dan met dat van
mijn moeder, aan de hand van een paar oude foto’s die we nog gevonden hebben.

Het gezin van mijn vader

Op deze foto zien we Arsène helemaal in het midden vooraan, als jongste van vijf broers tussen zijn beide ouders. Hij is geboren in 1927 en is
op dat moment vermoedelijk geen vijf jaar oud. Het is dus omstreeks
1930.
Petrus en Irma zijn de ouders en van links naar rechts zien we de vier
broers van mijn vader: André, Roger, Albert en Jean. Het is duidelijk
een geposeerde foto die waarschijnlijk door een beroepsfotograaf in een
studio genomen is.
Vijf jongens en geen enkel meisje. Ze kregen allemaal Franse voornamen, want het Frans was toen een voorwaarde om op te klimmen.
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Het geeft een tegengewicht aan de wel zeer Vlaamse naam Van Breusegem, waar ze niet onderuit konden komen.
Het gezin woonde in Denderwindeke in Zuid-Oost-Vlaanderen. Mijn
grootouders waren hardwerkende mensen die van elk hout pijlen wisten
te maken, maar er heerste geen tederheid.
Mijn grootvader was postbode, boer, tuinier, handelaar, makelaar, bakker, veeteler tegelijk. Overal een beetje van en toch altijd doeltreffend
in alles. Mijn grootmoeder was ook een werker, maar verstoken van
tedere gevoelens, zoals mijn vader in een van zijn brieven zal aangeven.
Ze had wel een ijzeren wil.
Ik heb ook nog een vroege foto gevonden van pakweg de tweede helft
van de jaren veertig van vorige eeuw. Misschien is Arsène hier 18 of
20 jaar oud. Dan zitten we ergens in 1945-1947. Hij is misschien iets
ouder, maar het is zeker lang voordat hij Louisette leerde kennen.

Arsène, eind jaren veertig
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