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INTERVIEW LUDO ABICHT OVER ZIJN VRIEND ETIENNE VERMEERSCH

‘Etienne had ongetwijfeld de
bedoeling heilig te worden’
Vierenzestig jaar geleden stapte er in de abdij van Drongen
een klein, geblokt ventje op Ludo Abicht af. Hij stak zijn hand
uit: ‘Vermeersch’. Het begin van een vriendschap die niet
kapot te krijgen was. ‘Je hebt nog niet genoeg nagedacht,
Ludo. Dat zei hij vaak.’

Reactie
‘Ik bid vaak voor Etienne
Vermeersch’
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Zelfs nu Etienne Vermeersch, naar alle waarschijnlijkheid, niet meer
meeleest, verschijnt Ludo Abicht (82) graag goed voorbereid op het podium. Hij zegt dat
hij alle boeken van zijn vriend nog eens uit de kast heeft gehaald: het bijzettafeltje ligt
behoorlijk vol, onder meer met de originele uitgave van De ogen van de panda,
Vermeersch’ ecologische manifest uit 1988. Abicht was een van de vrienden die
donderdag, samen met de familie, afscheid namen van de professor. ‘Het was een mooie
dienst’, zegt hij. ‘Er werd veel Bach gespeeld. Dat hoorde Etienne ontzettend graag.’

Het laatste gesprek
‘Half november heb ik hem voor het laatst gehoord. De dag voor hij zijn laatste

interview gaf aan De Standaard. ‘Ik voel me zwak’, zei hij toen. Etienne had al een paar
hartoperaties achter de rug. Hij heeft me nog gerustgesteld toen ik zelf voor een
hartingreep onder het mes moest: “Op de operatietafel, met al die artsen om je heen,
beleef je de veiligste tijd van je leven”. Hij prentte me ook in dat ik mijn revalidatie zeer
serieus moest nemen: fietsen, stretchen, kine. Dat had hij ook gedaan. En dat had
resultaat gehad. Hij werd natuurlijk ouder, maar het ging goed. Tot hij dus ziek werd. De
laatste maanden kwam hij niet vaak meer buiten. Zijn stem klonk iel.’

De eerste ontmoeting
‘Ik herinner me goed wanneer we mekaar voor het eerst ontmoet hebben: in augustus

1954. Toen ben ik ingetreden bij de jezuïeten in Drongen. Ik zie me de refter, met die
lange tafels, nog binnenstappen voor mijn eerste middagmaal. Er werd in stilte gegeten.
En achteraf werden wij voorgesteld aan de oudere lichting, de paters die al een jaar in
Drongen zaten. Berten Raes heette mij welkom: “Welkom aan boord”. Naast hem stond
een klein geblokt ventje dat zijn hand uitstak: “Vermeersch”.’

‘Etienne en ik deden ook aan zelfkastijding. We sloegen
onszelf op de rug met van die vilten riemen. En we bonden
ijzerdraad met pinnen rond onze benen’

‘Op woensdag stond er altijd een lange wandeling op het programma. Tijdens die
uitstappen heb ik Etienne echt leren kennen. Dat waren toen al minicolleges: hij gaf

Ludo Abicht: ‘Ik heb Etienne zijn eerste danspassen aangeleerd.’ Jimmy
Kets

ANTWERPEN
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uitleg over tal van problemen, zoals hij dat later ook deed als je met hem in de wagen zat.
Dat waren heerlijke ritten. Mensen reden Etienne gráág rond.’

‘Hij was toen, net als ik, een diep overtuigde katholiek. Ik herinner me dat hij
religieuze liederen schreef, over de maagd Maria. We deden ook aan zelfkastijding. We
sloegen onszelf op de rug met van die vilten riemen. En we bonden ijzerdraad met pinnen
rond onze benen. Ik kan je verzekeren: dat deed pijn. Maar we wilden bewijzen dat we
dat aan konden. Het draaide om zelfcontrole.’

Zijn mentor
‘Ik ambieerde toen een leven als priester-arbeider. (lacht) En Etienne had ongetwijfeld

de bedoeling om heilig te worden. Het kwam erop aan zo volmaakt mogelijk te leven. Het
ging ons echt om de spiritualiteit. Lourdes, kaarsjes branden: dat vonden we toen al
onzin. Bijgeloof. Ballast.’

‘Etienne was er zeker van dat God niet bestond. Alleen was hij
er ook van overtuigd dat hij dat kon bewijzen. Daar volgde ik
hem niet’

‘Etienne is enorm beïnvloed door Emiel de Strycker, de grootste Plato-kenner van het
Nederlandse taalgebied. Hij gaf Grieks. En hij was van mening dat je, als je verstandig
was en een beetje van goede wil, geen fouten kon maken. Als het tóch misliep, moest je
terugkeren naar de bron, tot je de vergissing had gevonden. Hij dacht verschrikkelijk
logisch. Jarenlang heeft die man ons gedrild, elke week twee bladzijden Grieks. Etienne
vond dat zalig.’

De jezuïeten
‘Je werd echt gestimuleerd bij de jezuïeten. Het was de bedoeling dat wij later, aan de

colleges, de nieuwe elites gingen klaarstomen. Wij moesten de jongens – want vrouwen
kwamen nog niet in aanmerking – voorbereiden op een goed, christelijk leven. En dus
wilden de jezuïeten ons de best mogelijke wetenschappelijke opleiding geven. Natuurlijk
lazen we Ignatius van Loyola, de oprichter van de jezuïetenorde, maar ze lieten ons ook
kennismaken met Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Ik heb daar ook Karl Marx en zijn
kritiek op het christendom leren kennen.’

‘En daar zat dus ook het gevaar. We begonnen ons af te vragen of alles wat we tot dan
toe geleerd hadden wel correct was. Om het simpel te zeggen: de jezuïeten deden hun
werk zo goed dat we atheïst werden. We geloofden het gewoon niet meer. Daar hebben
Etienne en ik toen vaak over gesproken. Eerst is hij vertrokken, korte tijd later was het
ook bij mij voorbij.’

Zijn antigodsbewijs
‘Etienne was er zeker van dat God niet bestond. Daar waren we het helemaal over

eens. (lacht) Alleen was hij er ook van overtuigd dat hij dat kon bewijzen. Daar volgde ik
hem niet. Etienne wees er, terecht, op dat het godsbeeld van de monotheïsten niet
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coherent is. Als God inderdaad almachtig, alwetend en barmhartig is, waarom gebeuren
er dan zoveel gruwelijke dingen op deze planeet? Dat is inderdaad contradictorisch. Maar
Etienne ging nog een stap verder. Als dat godsbeeld niet juist is, kan er ook geen hogere
werkelijkheid bestaan.’

‘Daarmee maakte hij volgens mij zélf een sprong in het geloof. Ik vond dat hij tegen
zijn eigen logica zondigde. Ik zat eerder op de lijn van Sartre: il faut vivre comme si Dieu
n’existait pas, je moet leven alsof God niet bestaat. Maar ik kon hem niet overtuigen. Hij
zei: “Je hebt er nog niet lang genoeg over nagedacht, Ludo”. Dat zei hij trouwens vaak.’

Het echte leven
‘Die gedeelde ervaring bij de jezuïeten speel je natuurlijk nooit meer kwijt. Toen we

weer buiten stonden, dompelden we ons onder in atheïstische milieus. Maar er was ook
een groepje van zes of zeven ex-jezuïeten dat mekaar bleef ontmoeten, ook toen we
uiteindelijk trouwden. We hadden hetzelfde meegemaakt. We begrepen mekaar daardoor
perfect. We hebben dat volgehouden tot aan het einde.’

‘Ik heb veel van Etienne opgestoken, maar ik heb hém ook iets geleerd. Hij kwam uit
Brugge, uit een nogal beschermd milieu. Ik was opgegroeid in Oostende, dat toch net iets
mondainer was. Na zijn tijd bij de jezuïeten wilde Etienne de wereld leren kennen. Toen
heb ik hem meegenomen naar discotheken. Dat leven was hem totaal vreemd. Ik heb hem
zijn eerste danspassen aangeleerd.’

De Gentse jaren
‘Aan de universiteit van Gent heeft Etienne, samen met mensen als Leo Apostel en

Jaap Kruithof, bakens verzet. Dat was echt een nieuwe generatie van filosofen, de eerste
publieke intellectuelen van Vlaanderen. Ze waren bevlogen, maar konden het ook op een
begrijpelijke manier uitleggen. Ze durfden uitgesproken stellingen in te nemen, ook op tv,
over actuele kwesties. En ze schuwden de provocatie niet. In 1969 projecteerde Etienne in
zijn college straffe pornografische beelden. Twee penissen in een vagina, dat soort
dingen. Je moet je dat voorstellen in het Vlaanderen van die tijd. Dat was een schandaal.
Zijn boodschap was: dat moet allemaal kunnen hier.’

‘Met Kruithof was de relatie niet goed. Dat vond ik erg jammer. Ik was goed bevriend
met beiden. Maar de deur was te klein om hen er allebei door te krijgen. Hun
temperament was te verschillend. Jaap ging er soms echt over. Hij dacht: dat maak ik
tijdens de discussie die volgt dan wel goed. Ik heb Kruithof bijvoorbeeld ooit de fatwa
tegen Salman Rushdie weten verdedigen. Dat had soms iets onvolwassens. Etienne zou
het ook voor Khomeini hebben durven op te nemen, als dat zijn gedacht was. Maar het
wás zijn gedacht niet. En dus deed hij het niet. Jaap wist óók beter, maar die zei het tóch.’

De bal, niet de man
‘Etienne was zeer rechtlijnig. Maar als hij in debat ging, speelde hij de bal, niet de man.

Hij begon nooit te schelden, zoals je dat de laatste jaren helaas steeds vaker ziet. Dat vond
ik een van zijn allergrootste kwaliteiten. Ik heb hem slechts één keer echt ontdaan
geweten. Dat was na een tv-discussie met Dyab Abou Jahjah. Die was hem meteen
beginnen aanvallen. “Daar kan je niet mee discussiëren”, zei hij achteraf.’
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‘Ik vond het ook fijn dat hij een moraalfilosoof, maar geen moralist was. Geen geheven
vingertje bij hem. Hij was niet zo iemand die tegen iedereen ging verkondigen dat je geen
vlees meer mocht eten. Hij had begrip voor de falende mens, ook in zichzelf.’

‘Soms kon Etienne natuurlijk wel drammen. Ooit modereerde ik in Gent een debat
tussen hem en Johan Leman. De aanleiding was een nieuw boek van Leman, maar Johan
kon die avond nauwelijks iets zeggen. Etienne draaide zich op een bepaald moment naar
het publiek, met zijn rug naar ons beiden, en begon te doceren. Wij kregen er niets meer
tussen. Toen was ik écht kwaad. Wat ik hem achteraf ook zei. Hij begreep niet waar ik het
over had. En ik denk dat dat ook waar was. Als hij aan een betoog begon, vergat hij al de
rest.’

De waarheid
‘Ken je die uitspraak: “Ik hou heel erg van Plato, maar ik hou nog meer van de

waarheid”? Ik denk dat we dat wel over hem kunnen zeggen. Hij hield van de
wetenschap, van kennis vergaren, maar nog belangrijker was: de waarheid. Hij heeft
weinig compromissen gemaakt. Hij zei geen dingen die hij niet meende. Dat is echt iets
dat ik van hem heb opgestoken. Ik ben Vlaamsgezind én ik ben links. Dat levert je
onbegrip op aan twee kanten. Maar het is mijn overtuiging. Ik ga ze niet bijstellen om
iemand te behagen.’

De eerste Irak-oorlog
‘Toen hebben we stevig ruzie gemaakt. Oei, oei, oei. Daar zat hij écht fout. Hij steunde

de interventie tegen Saddam Hoessein in 1991. Dat sloeg nergens op. Hij geloofde ook in
dat verhaal van de Amerikanen over de “chirurgische bombardementen”, waarbij
zogezegd geen burgers getroffen werden. Dat heb ik hem zelf horen verdedigen in Gent.
Maar achteraf ontkende hij dat. Een paar maanden geleden heeft hij mij daarover nog
een brief gestuurd. Hij probeerde, 28 jaar later, alsnog te bewijzen dat hij dat niet gezegd
had.’

‘Het mooie was dat dat soort diepgaande meningsverschillen onze vriendschap nooit in
het gedrang heeft gebracht. We spraken dat uit tegen mekaar. En dan gingen we pizza
eten.’

De hoofddoek
‘Nu je het zegt: ook daar waren we het niet over eens. Ik vond het verkeerd dat het

Gemeenschapsonderwijs een algemeen verbod invoerde. Ik was tegen elke dwang. Tegen
die van ouders en broers om een hoofddoek te dragen. Maar ook tegen die van de staat
om hem af te leggen. Daarover schreef ik als lid van de Raad voor het
Gemeenschapsonderwijs een tekst. De vrijheid primeerde voor mij.’

‘(lacht) Waarna mijn goede vriend Etienne precies het omgekeerde schreef. Hij was
van mening dat de meeste meisjes die hoofddoek niet uit vrije wil droegen. En dat de
overheid om hun onderdrukking tegen te gaan, dus moest kunnen ingrijpen.’

Vlaanderen
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‘Over Vlaanderen waren we het wél eens. We hebben ruim tien jaar geleden allebei
meegeschreven aan het Gravensteen-manifest. Ik heb Etienne er toen bij gehaald. Ik wist
dat hij uit een Vlaamsgezind nest kwam. Zijn vader, een spoorwegarbeider voor wie hij
het grootste respect had, was zelfs lid geweest van het VNV. We wilden het beeld
corrigeren als zou elke flamingant per se rechts zijn.’

‘Toen de N-VA echt begon door te breken en er ongeveer een derde van de leden van de
Gravensteen-groep overstapte naar die partij, liep dat verhaal ten einde. Maar Etienne
heeft er nooit aan gedacht om voor de N-VA te kiezen. Hij bleef volgens mij toch een
sociaaldemocraat.’

De dood
‘Eigenlijk is hij zijn hele leven bezig geweest met de dood. Hij schreef zijn thesis in de

klassieke filologie over de dood in de tragedies van Aeschylos. Daar ontwikkelde hij het
idee dat religie eigenlijk een angstverschijnsel is. Hij was zelf bang voor het
aftakelingsproces. Hij wilde geen onwaardig einde. En ook daarom heeft hij, een leven
lang, gestreden voor het recht op zelfbeschikking. Met angst voor de dood had dat niets te
maken. Ten gronde was hij een stoïcijn. Ik ben er, en nu ben ik er niet meer, voilà.’

De opvolging
‘Voorlopig zie ik niemand die in de voetsporen van Etienne kan treden. Maar ik ga er

vanuit dat er uit die 40.000 studenten en honderdduizenden tv-kijkers die hem de
afgelopen jaren hebben bezig gehoord, wel een paar straffe mensen zullen opstaan. Het
zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen. Het komt erop aan alle kansen die je geboden
worden, te grijpen. Dat heeft Etienne echt gedaan. Hij heeft uit de jezuïeten alles gepuurd
wat erin zat. Hij heeft zich aan Leo Apostel gelaafd. Om het in Bijbelse termen te stellen:
hij heeft zijn talent ten volle verzilverd.’


