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BOEK.HOUDEN

Boeken hebben in de schoolloopbaan van velen onder ons een belangrijke rol gespeeld.

Zo was er tot eind de jaren '50 op zondag in het lagere nog studie, die we "vrij" noemden

omdat we er een boek mochten lezen. Die vrijheid was voor velen de start van een vaste

leesgewoonte. Alsof er nog geen boeken genoeg waren, leerden we bij meester

Roseeuw "boekbinden", zodat losse flodders van Zonneland plots ook tot Zonne-boek

werden getransformeerd. Schoolboeken werden in het hogere dan plots ook koopwaar,

die tweedehands werd gekocht en verkocht, en dankzij meester Roseeuw kon zelfs een

vijfdehands exemplaar n6g een jaar dienst doen.

Kwam dan de retraite met de aanbevolen religieuze lecluur voor vrije momenten.

Hoevelen zouden de Engelse tuin niet doorkruist hebben met de omslag van 66n ol

ander heiligenverhaal als vermomming voor een spannende politieroman of sterker? En

net toen we leerden dat X in de algebra de onbekende is, bleken ook boeken met een X-

quotering te bestaan; ze bleven niet altijd de onbekende.

Boeken werden gebruikt om boodschappen door te geven in studie, en de verboden

vertaalboekjes van de latijnse schrijvers leidden een bewogen leven in de schemerzone.

Boeken hoorden ook bij de "prijsuitdeling", en zelfs punten werden te boek gesteld (is het

nu d6 of h61 palmards?).

Vrijwilligers mochten met priester Luc Goethals een handje helpen in de bibliotheek van

"Lammertijns", en soms werd daar een t6 ver versleten exemplaar van een spannend

jeugdboek voor afgetroggeld.

Boeken hadden tot dan toe voor mij altijd iets aantrekkelijks, waren spannend of leenijk,

ondeugend of verhelderend, meeslepend of verwarrend...

Toen ik later wel eens in de statige universiteitsbibliotheek moest gaan "wroeten" kreeg

een boek plots ook een afschrikking. Het boek was bindend, was waarherd, werd signaal

van onwetendheid, was oneindigheid, (want elke voetnoot verwees weer naar een ander

"onbekend" boek), werd frustratie... ik wou met een schreeuw de gedempte academische

stilte doorbreken. lk heb het nooit gedaan, erger nog, ik heb de collectie met een

onbenullig thesis-werk aangedikt, dat stoffig in een verloren hoek rust en hopelijk

niemand anders tot aanstoot is geworden.

Mijn liefde voor het boek is naderhand nooit meer geworden wat ze vroeger was; ze is
verworden tot een vakantieliefde, met meestal ook een abrupte breuk '1 00 bladzijden voor

het einde... omdat de vakantie niet lang genoeg duurde!

lk wil niet dat ook anderen dit overkomt, en ben dus enthousiast dat het college weer een

eigen bibliotheek heeft opgezet, bijzonder smaakvol ingericht in de oude chambrettezaal



"St.-Jozef". Het geeft jongeren nieuwe kansen om, midden de overdonderende
beeldcultuur, toch de onvervangbare waarde van een boek te ontdekken, een boek te
zien als een (teilbare) bron van kennis, om ideedn te toetsen of op te doen, om ooK van
een voetnoot een deugd te maken...

Bibliothecaris Peter Bentein doet in een artikel verder in ons blad een warme oproep om
als oud-leerling bij te dragen tot de uitbouw van deze beginnende bibliotheek.
Het lijkt mij een ideaal middel om als oud-leerling toch ook mee te spelen in het actieve
schoolleven. Je kan uit je eigen collectie een schenking doen, je kan 66n of ander
abonnement financieren, je kan materieel of logistiek helpen bij de uitbouw van
elektronische media, je kan relaties aanspreken, je kan z6lt een boek schrijven...

Wees dus voor 66n keer maar geen boek-houder, maar een boek-gever, ga je boekje te
buiten en verras ons met een schat aan aanbiedingen. Wij spelen ze als de bliksem door
aan Peter Bentein, en nemen dan verder contact met u op.
We rekenen er op dat de grootmoedigheid van onze oud-leerlingen boekdelen spreekt.

」 Prers_ブ969

Op zondog 2 mqqrl 1997
brengt oud-leerling Jozef Bqerf de

liederen en komermuziek von

Frqnz Schubert terug tot leven.

Jozef Boerl is een Schuberiveriolker bil

uilsiek en wOrdl begeleid 00n de pionO

door Roumonio SlonichevO。

NOTEER DIE DATUM
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EEN U:TDAGiNG V00R ONZE PEDAGOGISCHE OPDRACHT:
DE NIEUWE SCH00LBIBLiOTHEEK!

Eertijds

Het Klein Seminarie beschikt al heel lang over een immense collectie boeken. Wie als

student in de bovengangen van het pand wandelde verbaasde zich ongetwijfeld over de

oude opvallende boekbanden. De enkeling die bovendien het geluk had ooit met een le-

raar of opvoeder de glazen deurtjes te zien opengaan en enkele ogenblikken mocht ver-

wijlen in de sierlijk gedrukte filosofische werken of de prachtig geillustreerde werken der
"natuurlyke historie" moet zich in een Mekka van oude wijsheid hebben gewaand. Een

Mekka is het inderdaad. De collectie boeken uit de 17de, 18de of 19de eeuw is een schat

voor wie oog heeft voor cultuurproducten uit het verleden. Deze oude historische biblio-

theek van het Klein Seminarie heeft zeker wortels in het Augustijnse en wellicht ook in
het, zij het zeer korte, Jezuitische verleden van het college. Talriike professoren hebben

sinds die tijd de collectie aangevuld, ten behoeve van voornamelijk de filosofiestudenten.

Ooit beschikte het Klein Seminarie ook over een voor het brede publiek toegankelijke

openbare "boekerij": de uitleenbibliotheek of ook "Middenbibliotheek". Over deze biblio-

theek verscheen in het decembernummer van Eertijds, jaargang 1991, een artikel van

collega Robert Vanackere. Deze collegebibliotheek was toen gesitueerd langs de

Paterstraat naast het indrukwekkende Belv6ddre aan de huidige Botermarkt. Ze bestond

minstens sedert 1921, het jaar waarin de fameuze "wet-Destr6e" in de subsididring van

openbare bibliotheken voorzag. De bibliotheek kende een zeker prestige, was erkend

door de overheid en scoorde met meer dan behoorlijke uitleencijfers.

De bibliotheek kon echter geen stand houden tegen de sloophamer van de zesliger-jaren,



die met niets ontziende kracht de oude collegevleugel tegen de straatstenen kogelde.
Plaats werd geruimd voor het huidige Botermarktgebouw. De bibliotheek verhuisde nog

voor enkele jaren naar de Zuidstraat in het "Huis Lammertyn". De bibliothecarissen moes-
ten voortaan niet alleen meer vechten voor subsidies maar nu ook tegen boekenwurmen
(de dchte), waterinsijpeling en gebrek aan belangstelllng. In 1974 ging ze samen met de
bibliotheek van de Grauwe Zusters op in de nieuwe gestichte "Albrecht

Rodenbachbibliotheek" die haar intrek vond in het leeostaande klooster van de Arme
Klaren.

Thans

Vandaag mogen wij een nieuwe bladzijde aan dit bewogen verhaal toevoegen.

Boven de kleine refter, in de vroegere chambrettezaal "Sl.-Jozef", kwam in een indruk-

wekkend korte tijdspanne een nieuwe leeszaal tot stand. In minder dan 66n jaar tijd
slaagden de werkmannen van het college er in met hamer en truweel, pleister en verf

een schitterende nieuwe ruimte te cre6ren. Een pluim, of een toepasselijke ganzeveer

voor No6l, Leon, Hendrik en Jimmy. Langs de speelplaats verdwenen de kamers en werd

met vasttapijt een rustgevende leesruimte met een 60-tal zitplaatsen ingericht. Langs de

dreef werd de kamerstructuur behouden. Hier werd de behuizing van boeken voorzien in
kabinetten die doen denken aan klassieke renaissancebibliotheken. De ware revival van

de "humaniora"? In totaal zijn er ca. 185 lopende meter rekken, goed voor minimum 5000

banden. Een gedurfde oranje muurverf doopt de leeszaal in een warme gloed die door
talrijke leerlingen bijzonder positief wordt onthaald.

Op dit ogenblik wordt nog volop gewerkt aan de uitbouw van de collectie boeken voor de-
ze leeszaal. Het embryo werd de leraarsbibliotheek uit de werkruimte van de leraarska-

mer. Met enkele naslagwerken en tijdschriften kon de eerste stap gezet worden. Maar

omdat het de laatste jaren op het college ontbrak aan een echt aankoopbeleid van boek-
materialen moest uiteraard ruimer gezocht worden. Zo kwam een nauwe samenwerking

tot stand met de Albrecht Rodenbachbibliotheek. Deze beloofde ons een aanzienliik deel
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van haar collectie naslagwerken in depot af te slaan. Het Klein Seminarie verbindt zich er

toe de boeken te bewaren en te onderhouden. Op die manier werd de 20 laar oude moe-

derband tussen Klein Seminarie en Rodenbachbibliotheek opnieuw aangehaald.

Ondertussen vulden ook enkele schenkingen de rekken aan.

Van de Rodenbachbibliotheek verkreeg het Klein Seminarie ook het gebruiksrecht op de

computersoftware BIBOC voor de catalografie. Het zou inderdaad doodjammer geweest

zijn indien wij in deze tijd nog een kaartencatalogus hadden moeten aanmaken.

Binnenkort zullen onze leerlingen dus via computerscherm het eigen boekenbestand, het

complete bestand van de Rodenbachbibliotheek en de complete VlAQQ-databank, d.i.

de gezamenlijke catalogus van de zes Vlaamse hoofdstedelijke bibliotheken kunnen

raadplegen. De aanmaak van het eigen boekenbestand is in volle uitvoering. In de nabije

toekomst zal er duidelijkheid moeten komen of de vraag naar nieuwe informatiekanalen

via CD-Rom of Internet hier ook haar antwoord kan vinden.

De leeszaal biedt de leerlingen de gelegenheid om in een aangenaam kader allerlei infor-

matie te leren opzoeken en veruerken. Zeker in de derde graad is de noodzaak groot om

binnen verschillende vakgebieden de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te stimuleren.

ln ons huidig onderwiis zal het niet langer houdbaar ziin de leerlingen vol te stoppen met

kennis en objectieve gegevens om er geheugenmachines van te maken. Meer en meer

moet de nadruk komen te liggen op het opsporen en vinden van adequate informatie en

op het aanleren van de vaardigheden die dit veronderstelt.

Daartoe zal de leeszaal ideale mogelijkheden bieden. Na enkele weken werking blijkt dat

heel wat leerlingen de nieuwe leeszaal als een bijzonder geslaagd project verwelkomen.

Tildens de middagpauze zit de leeszaal afgeladen vol. Velen vinden er de rust en sereni-

teit om ernstig studiewerk te verrichten.

De bibliotheek kan uw steun gebruiken

Leerlingen en leraren moeten kunnen beschikken over actuele literatuur over elk vakge-

bied. Die informatie moet natuurlijk zo up to date mogelilk zijn.

En daar wringt vaak het schoentje. Prijzen van boeken en tiidschriftenabonnementen vra-

gen grote jaarlijkse budgetten. Hier kan u, oud-leerlingen en vrienden van het Klein

Seminarie een onvervangbare rol spelen. Door uw morele steun, het aanbrengen van

boeken of het verzilveren van uw sympathie zou onze nieuwe leeszaal een vaardige

groei tegemoet kunnen zien. We dromen van een Engelse traditie waarbij oud-leerlingen

hun dankbaarheid aan hun kweekschool uitdrukken door soms heel milde, eenmalige of

herhaalde giften. Heel wat oud-leerlingen en oud-leraren hebben een mooie boekencol-

lectie waar huisgenoten misschien niet zo warm voor lopen.

De schoolbibliotheek biedt een veilige haven waar uw boeken nog lang kunnen renderen

en de pedagogische sterkte van het Klein Seminarie nog luister kunnen bijbrengen.

Een bibliotheek uitbouwen blijft in elk geval altijd een werk van lange adem. Nog veel tijd

zal nodig zijn om een evenwichtige collectie te realiseren. De start verliep gelukkig vlot

zodat de kiemen voor een duurzame en volgehouden groei aanwezig ziin. De oogst be-

looft!

Peter Bentein

leraar en bibliothecaris



Met 1 september 1995 verlieten 3 collega's met vele jaren dienst het Klein Seminarie.
De 3 "gepensioneerden" even in de schijnwerpers ...

ARNOLD LOOSE: TUSSEN TWEE WERELDEN

Na een loopbaan van dertig jaar heeft E.H. Arnold Loose een punt gezet achter zijn
loopbaan als leraar muzikale opvoeding, esthetica en godsdienst. Alle tijd gaat nu naar
zijn directeurschap van de zusters van Moorslede, de directie van het Roeselaarse Sint-
Michielskoor en (voorlopig nog) zijn troetelkind: het jongenskoor colliemando. zijn
opvolger is Wim Berteloot, kosterorganist van de dekenale Sint-Michielskerk.

In 1965 kwam Arnold Loose als muziekleraar in het Klein seminarie aan, na er zowel
lagere als middelbare studies te hebben doorlopen. Naast zijn priesterstudies had hij een
geschiedenisdiploma op zak en het Lemmensinstituut doorlopen.
"Eerst gaf ik les in het Sint-Michielscollege te Brugge, een school die nu nier meer
bestaat. lk aarzelde toen de bisschop mij de plaats in Roeselare voorstelde. lk voelde mij
goed in Brugge en zag een transfer niet meteen zitten. Maar de bisschop drong aan. Hel
is het mooiste leraarsambt dat ik je ooit kan aanbieden', zei hij. lk hapte snel toe", vertelt
Arnold.

"Dertig jaar later ondervind ik dat ik mijn beste tijd als leraar wel heb gehad. lk stond
graag in het onderwijs. Sinds mijn benoeming tot directeur van de zusters van Ten
Bunderen in Moorslede, was ik evenwel gaan beseffen dat er nog veel meer bestaat dan
de school. De combinatie viel trouwens wat zwaar uit en daar heeft onder meer
Colliemando onder geleden. Vorig schooljaar waren vijf leeltijdsgenoten en collega's met
rust gegaan. lk heb met hen gepraat en hun ervaring heeft mii ertoe gebracht het krijt
definitief op te bergen."



Arnold ondenivees de voorbije dertig jaar muzikale opvoeding, esthetica en godsdienst.

"Die vakken liggen mij nauw aan het hart. Het zijn belevingsvakken, waar de theorie pas

op de tweede plaats komt. Kennen is belangriik, maar het doel van de lessen is vooral

een getuigenis te geven. Het Klein Seminarie heeft er altiid een erezaak van gemaakt om

het muziekonderricht een voorname plaats te geven. Toch zijn er meer en meer

richtingen en klassen waar uren muzikale opvoeding sneuvelen. Dat is geen goede

evolutie. De aandacht voor cultuur ligt al zo laag. Roeselare mag een stad zijn van veel

koren, het is daarom nog geen cultuurstad. Je voelt dat aan bij de leerlingen. De school

heeft daarom de taak de culturele waarden maximaal aan bod te laten komen."

"lk merk bij de jongens voldoende interesse voor muziek. Zij staan open voor de culturele

wereld. Toch blijven zij op hun honger zitlen. Zii worden overspoeld met een

overproductie van commercidle muziek en daar pikken zij vlot op in. Het onderscheid

tussen hoogstaande muziek en lawaai kunnen zij echter niet altijd maken."

Lawaai

"De jeugd heeft talenten genoeg maar zij hebben het moeilijk de stap naar de cultuur te

zetten. Een duidelijk teken aan de wand is het verminderde aantal leden van

Colliemando: minder dan de helft van wat het twintig jaar geleden bedroeg. Daarvoor zijn

diverse factoren verantwoordelijk, maar de groepsdruk ziI er zeker voor iets tussen. Ook

de mentaliteit van de ouders is anders. Als wij op reis gaan met Colliemando, dan vormen

repeteren en optreden geen probleem. Maar eens sponlaan samen zingen, dat maak ik

niet meer mee. En dan gaat het om jongens die met enige zangcultuur zijn opgeleid. Wij

zijn dan ook erg koel op cultureel gebied, zo weinig spontaan. Wii beleven cultuur als een

feestkledij, als iets dat losstaat van het dagelijks leven.

Het zuiden daarentegen is warmbloediger. Als zij in bewondering staan, dan is dat te

merken aan hun woordgebruik en taal. Bij ons zal zelden iemand zo enthousiast doen,

dat hij de vonk naar anderen kan laten overspringen.

"Tijdens het lesgeven heb ik ook meegemaakt hoe de kloof die de leerlingen in de lessen

moeten overbruggen, steeds dieper wordt. De ionge generatie is op cultureel gebied

analfabeet. Als je klassieke Werken toont of laat horen in de les, dan weten zii dat te

waarderen, maar het is veelal de allereerste keer dat zij echt leren kijken en luisteren.

Hen treft hierin weinig schuld. Van thuis uit worden die waarden in veel gevallen niet

gestimuleerd."

"Volwassenen en iongeren leven op het gebied van amusement en cultuur in twee aparte

werelden. lk kijk niet naar hun televisieprogramma's en ik luister nooit naar hun

radiozenders. Het omgekeerde iS evenzeer waar. Men zegt soms dat buitenlanders zich

dienen aan te passen aan onze cultuur. Maar, over welke cultuur gaat het dan? Onlangs

organiseerde iemand van Colliemando een muziek-quiz. lk haalde geen enkel punt. Als

wij de jongens vragen te luisteren naar klassieke muziek, dan moeten zij uit hun eigen

wereld treden en dat is een enorme en onderschatte stap."

Arnold Loose verdwijnt niet helemaal uit Roeselare. Hij blijit dirigent van het Sint-

Michielskoor en staat de nieuwe dirigent Wim Berteloot bij tijdens de partidle repetities.



op reis in Montseny. Arnold hield eraan het koor een 'jeugd-bewegingskarakter' mee te
geven.

Over dit laatste wil Arnold alvast dit kwijt:
"lk denk aan een groot concert, samen met andere jongenskoren. Het koor van oe
kathedraal van Antwerpen is enthousiast en ook de Benediktijnerabdij van Keizersberg is
voor het idee te vinden. Daarnaast plannen wij een tuinfeest voor iedereen die ooit met
colliemando te maken heeft gehad. op het jubileumprogramma staat eveneens een
dagtrip genoteerd.

Johan Strobbe
leraar

Colliemando : reis naar Martell

Op 21 augustus 1996 vertrok een enthousiaste groep koorknapen (van piephoge
sopraantjes tot kelderdiepe bassen) voor een unieke reis naar het Martelldal in Zuid-Tirol.
Dat was een beloning voor een heel jaar lang trouwe inzet.
Deze reis kan je moeilijk een concertreis noemen. Het leek soms meer op een kamp van
een jeugdbeweging, met tal van fysieke activiteiten: een brevettentocht, georganiseerd
door JEKA, zwemmen, raften in onvervalste neopreenpakken, een voetbaltornooi en als
klap op de vuurpijl een tweedaagse bergtocht naar de ZufallhLitte, waardoor de meesten
een berg van 3000 meter overwonnen.
Maar er waren ook culturele hoogstandjes als de mini-concerten in de plaatselijke kerk en
in de marmeren kiosk van schlanders, de dagtrip naar het immense en wereldberoemde
Veneti6 en de vele muziekquizzen.
Om dit alles waar te kunnen maken stonden alweer klaar : een bovenstebeste leiding,
een ervaren, voltijdse kookploeg en een priv6-dokter om al onze blaren en andere kwaal-
tjes te verzorgen. Dank dus aan Arnold Loose, Koen Delafontaine, sven De Meulenaere,
Louis lde, Antoon en Mariette Plovier-Provoost, Zuster lrdne-Marie en oe ex-
Colliemando-leden uit de zesdes.
om van een koorreis een geslaagde reis te maken is er eensgezindheid en kameraao-
schap nodig; en ik moet zeggen dat Colliemando daar wonderwel in geslaagd is. Dat
Colliemando zijn tradities (reisjes met of zonder meisjes) in eer mag houdenl

Reinout Verbeke
leerling



AFSCHEID VAN DE KLEINE MAN
MET HEtt GROTE HART

"Laat mij, laat mij henenvluchten
landwaarts, en de ste6, de ste6,
niets van al heur eeuwig zuchten,
niets van haar, mij volgen mee !"

Het haardvuur knettert. Een weldadige warmte sluipt de kamer binnen. De nu eens
schalkse, dan weer ernstige blik van mijn gastheer volgt het grillige vlammenspel... Zijn
wederhelft C6cile vervolledigt de kring. Ook haar dagtaak zit er op. Aan de muur prijkt de
kale, klaarkijkende kop van Gezelle, die het gezelschap overschouwt en ons gesprek lijkt
te peilen. "Als de ziele luistert..."
Een avondstond ten huize van Luc Naert, de man die ging zoals hij kwam: gedecideerd

maar zonder veel misbaar.

In 1964 kon Luc, op uitnodiging (!) van de toenmalige directeur Vanderhaeghe,voot 17

lesuren aan de slag in de bloeiende Landbouwschool. Daarnaast vulden tien uren les in
het College de opdracht aan tot een royale fulllime. In die gouden jaren kwam het blijk-
baar niet op een uurtje m66r of minder. Voor de vakkeuze mocht men echter niet kies-
keurig zijn. In zijn 'inwerkperiode'werkte Naertjezich te pletter om de volgende cocktail te
serveren: aardrijkskunde, geschiedenis, antieke cultuur, Engels en Nederlands.
Uiteindelijk bleven alleen Engels in de Landbouwschool en Nederlands in het College
overeind. Dat waren ook de vakken die zijn voorliefde wegdroegen.



Met een tikje heimwee herinnert hij aan de gezellige kleinschaligheid van toen. Het ont-

haal van nieuwe leerkrachten was bijzonder hartelijk en de collegialiteit franjeloos.

Personeelsvergaderingen in de Landbouwschool bijvoorbeeld leken eerder knusse club-
jes, wars van dorre directieven en holle theorie6n. Het combineren van beide scholen

was eerder verrijkend dan problematisch. De 'recht-voor-de-raapse' landbouwerszonen

voelden zich in hun sas met het direct bruikbare Assrmlf Engels. De College-mannen ap-

precieerden dan weer podzie en literatuur. Voor beide groepen was het geheel doorspekt

met een stevige dosis levenswijsheid en een grenzeloze liefde voor mens en natuur. In

het begin van de jaren tachtig werd de cumulatie strikt gereglementeerd en zo verliet Luc

met pijn in het hart de Landbouwschool. Zijn carridre zou hij dus voltooien in het ver-

trouwde College, waar hij jaren zijn stempel drukte als vakkundig leraar Nederlands 6n

rechtgeaard klasseleraar van de 5de Economische. Vooral bij deze leerlingen stimuleer-

de hij het geloof in eigen kunnen en wees hij op de wonderen die niet alleen talent maar

vooral wilskracht kunnen teweegbrengen. Zijn liefde voor podzie in 't algemeen en

Gezelle in 't bijzonder werkten aanstekelijk.

leder die Luc Naert een beetje kent, weet dat hij allergisch is voor schijnwerpers, wierook

en pathetische lo{zangen. Velen zullen beamen dat hij een monument is van eenvoud,

een harde werker vol levensenthousiasme en relativeringsvermogen. Intimi weten dal hij

zich in een vrij uur o{ over de middag graag terugtrok in een klein, sober ingericht kamer-

tje in de historische P-hoek. Daar keek hij verhandelingen na, bereidde hij lessen voor of

kwam hij gewoon tot rust. Op de schouw stonden gedachtenissen en foto's van zijn over-

leden ouders en collega's met wie hij zich diep verbonden voelde: solidariteit en collegiali-

teit tot over de dood heen...

De energieke schalkaard voor mij is nu met pensioen, althans in het onderwijs. Luc op

rust, ik moet even glimlachen. ln zijn mezennestje gonst het van de activiteit. De vijf kin-

deren zijn gehuwd en hebben het al even druk als hun ouders, die graag een handje ioe-

steken. De schare kleinkinderen geniet met volle teugen van de grootouderlijke nest-

warmte. Daar zijn ook het tuinbouwbedrijl van C6cile, het indrukwekkende neerhof en de

reisduivenkolonie, kortom een waaier van min of meer stress-vrije activiteiten. Aan deze

bezige Naertjes wensen we nog veel intense jaartjes!

"Vrouwe en man ziln boge en snare: krank versche6n en kloek te gAre!"

Bart Vercruysse

teraar



RAOUL WERBROUCK...
EEN LEVEN VOL SPORT

Donderdag 22'februari 1996, om 18 uur. Afspraak bij de familie Werbrouck. Een

sneeuwachtige winterdag dooft krampachtig uit in de miezerige avondschemering. Dit

hondenweer ruil ik voor een warme huiskamer. Wat licht houdt een zotgzame stilte vast

tussen rustige muren, die stijlvol enkele kaders koesteren. lk besef maar al te goed dat
het niet gemakkelijk zal worden om mel de bescheiden gastheer en collega Raoul
Werbrouck een gesprek te voeren over zijn nochtans rijkgevulde loopbaan als leraar in

het Klein Seminarie.

Raoul werd in 1934 geboren te Koolskamp. Na zijn lagere schooljaren in zijn
geboorteplaats werd hij intern in het St.-Leocollege te Brugge. Na zijn humaniorastudies
trok hij naar de School voor Lichamelijke Opvoeding te Gits en eindigde in het regentaat
te Torhout.

Hier leerde hij bij de kunstgroep Thorvan Heiko Kolt de zin voor schoonheid ontdekken.
Kolt, vooral bekend van het vendelzwaaien, leerde hem met zijn strenge doch
vriendschappelijke overtuigingskracht een weelde van bewegingen, uitdrukkingsvormen
en houdingen aan. Raoul ontdekte dat het lichaam als een vlag is, als een instrument om
innerlijke rijkdom te vertolken, om via'bewegingsmelodiedn' ruimten te veroveren
In september 1957 kwam hij als leraar L.O. terecht in de Voorbereidende Aldeling van het
Klein Seminarie te Roeselare. Wat later stapte hij over naar de Vrije Land- en
Tuinbouwschool en het College. In dit laatste zou hij de rest van zijn loopbaan afwerken.

De lessen L.O. van vroeger en nu: is daarin een evolutie merkbaar?

Van het 'Zweedse' of houdingsverbeterende systeem, over het militaire 'Duitse'
toestellen-systeem is men gaandeweg geevolueerd naar meer zwemmen en sport.



Vroeger lag de nadruk op de gelijkheid onder de leerlingen, nu op het individuele. De

leerlingen krijgen nu nog wel allemaal dezelfde oefeningen, maar er wordt meer rekening

gehouden met hun eigen mogelijkheden. De leerlingen van nu kunnen meer op technisch

(sport)vlak dan vroeger, omdat velen onder hen aangesloten zijn bij een sportclub.

Vroeger was het verboden beneden de 16 jaar lid te zijn van 66n of andere club. lk
herinner mij dat ik vanaf mijn zestiende als doelman begon te voetballen bij F.C. Izegem,

niet vroeger. Het was zells zo dat de toenmalige superior Duloret wantrouwig stond

tegenover die sportmilieus. Was ik geen turnleraar, dan had hij mij zelfs verboden om nog

verder te voetballen. Wat zijn de tijden veranderd!

En het College: is dat veel veranderd?

Vroeger ondervond men onder de collega's een grotere korpsgeest. Er woonden ook veel

meer leerkrachten in het instituut in. Het was samen uit en samen thuis. Dat is nu niet

meer het geval. Bij de leerlingen merk ik nu dat zij veel meer sleun zoeken bij elkaar, in

groepsverband; dat zij veel minder als individu op een creatieve manier naar buiten willen

KOmen.

De nieuwe sporthal, waarop wij ongeveer 15 jaar lang hebben moeten wachten, bracht

natuurlijk meer mogelijkheden met zich mee. Voor de opening van die sporlhal gaven wij

de lessen L.O. in het huis van de familie Lammertyn, in de oude kapel van de Filosofie,

boven de studiezaal van VABI en in de huidige studiezaal van de derdes.

Men zegt soms: "De laatste van de klas is de eercte in turnen". Ga ie daarmee akkoord?

Helemaal niet. Lastige klassen kunnen het soms moeilijk hebben met zichzelf, maar

presteren daarom niet minder. De 'rapsten'van een klas zijn vaak ook de beste leerlingen

L.O. Zij weten zich immers voor alles te motiveren.

Vanwaar je grote interesse voor schoolsport?

Wijlen E.H. Gerard Cattebeke, toenmalig subregent van de Voorbereidende Afdeling,

kwam mij, de eerste zaterdag van de eerste week dat ik hier les gaf, vragen of ik wilde

meewerken in zijn jongensclub. De leerlingen konden er elke zaterdagnamiddag

voetballen, basketten en 'tussen-twee-vuren' spelen. Later kwam daar nog boogschieten

op de liggende wip bij. Dit heb ik altijd heel graag gedaan omdat je iets voor de leerlingen

kon doen en je van hen een dankbare respons kreeg.

Welke waren de mooiste herinneringen met betrekking tot de interscholen-competitie?

Driemaal behaalden wij met de miniemen de nationale voetbalfinale. E6nmaal

veroverden wij de prestigieuze Kardinaalsbeker. E6nmaal wonnen onze miniemen ook de

nationale volleybalfinale en driemaal werden wij nationaal kampioen zwemmen met Peter

Decadt en Henk Dejonckheere.
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Je hebt de reputatie moeilijk de juiste weg te vinden achter het stuur...

Dat is inderdaad zo. Zo reden we ooit met de zwemploeg alover Roubaix naar

Zwevegem. Met de voetbalploeg reden we verder eens via Antwerpen om Putte bij Lier te

bereiken. En, nog erger: toen wij met de voetbal-miniemen in Assebroek moesten

aantreden, dacht ik, Marc, dat jii voor mij uit reed en ik slechts te volgen had. Mis, ik

volgde de verkeerde wagen en natuurlijk ook de verkeerde richting.

Raoul, wetke boodschap zou je tot besluit aan leerlingen en leerkrachten willen

meegeven?

Het Klein Seminarie is als een 'mooi boek'. Maar, ik wil er voorlopig nog niet in lezen. lk

heb het lesgeven gestaakt omdat ik er zeker van was dat er nog voldoende ander werk

lag te wachten.

Verder wens ik uit de grond van mijn hart dat deze school verder goed mag blijven

'draaien'.

Sport is mijn leven en daarom heb ik nu ook aanvaard om bi.i S.K. Roeselare de trainer

van de jeugdkeepers te worden.

Raoul: een man uit 66n stuk, rechtlijnig maar niet vies van een kwinkslag. Op hem kon je

rekenen als helpende hand in tal van parascolaire activiteiten: loyaal en trouw.

Hij kende zijn leerlingen door en door; hield zelfs van hen als zii niet steeds zijn

enthousiasme voor lichamelijke opvoeding en sport deelden.

Wie met overgave doet waartoe hij zich gedreven voelt, is een gelukkig mens.

Raoul is in die zin dan ook gelukkig geweest in het Klein Seminarie, dat door zijn

verdienste ook een beetje 'zijn' Klein Seminarie is geworden.

Dank je, Raoul, voor alles wat je gerealiseerd hebt en voor je jarenlange toewijding.

Wij wensen je nog vele iaren, voortaan zonder de druk van werkschema's of de

dwingende roep van klok & bel.

Hoewel, die laatste was door je spontaan verantwoordeliikheidsgevoel zelden aan jou

besteed.

Het moge je goed gaan!

Marc Dehem

leraar
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PORTRET VAN EEN RADICAAL

Pieter Jan Verstraete schrijft eerste wetenschappelijke Tollenaere-biografie.

De tijd heeft de herinnering aan Reimond Tollenaere (1909-1942) nog niet weggevlakt.
Dat bleek op zaterdag 19 oktober, toen de ontvangstzaal van het Roeselaarse ABB-
CERA gebouw helemaal volliep voor de officidle voorslelling van het boek, "Reimond
Tollenaere. Biografie" van de Kortrijkse auteur Pieter Jan Verstraete. In deze studie (477
blz.!) krijgt ook het Klein Seminarie een plaats. Tollenaere liep er school van september
1926 tot juli 1928.

Reimond Tollenaere werd geboren in Ooslakker. Sinds 1922 was hij leerling aan het Sint-
Vincentiuscollege in leper, waar hij in de ban raakte van het AKVS-gedachtengoed. Zijn
vader, aannemer van beroep, had er zich gevestigd. Het werk lag in de verwoeste stad
als het ware voor het grijpen. Twee jaar later volgt Reimond de lessen aan het Gentse
Sint-Lievenscollege. Om onduidelijke redenen (verwijderd omwille van zijn vlaamsgezind-
heid?) startte hij als intern de retorica aan het Klein Seminarie van Roeselare in septem-
ber'1926. Daar zette hij zijn Vlaamse activiteiten verdet.Zijn klasgenoot, de latere advo-
caat Jozef Demeester, smokkelde voor hem AKVSlijdschriften de school binnen. De
vlaamsgezinde Paul Sobry, zijn klastitularrs, scherpte zijn idealisme wellicht nog aan.
Reimond Tollenaere voelde zich geroepen tot het priesterschap. Zo kon hij in Roeselare
blijven voor de twee jaar wijsbegeerte, voorafgaand aan de vier jaar theologische vorming
in Brugge.

Zijn Vlaams-nationalisme viel echter niet in de smaak van zijn directeur Achilles
Verhamme. Tijdens een wandeling op 11 juli 1928 in het Rumbeekse Stenebos hield
Tollenaere voor zijn medeseminaristen een strijdlustige Vlaamse redevoering. Zijn pu-
bliek tracteerde hem op een geestdriftig applaus, maar directeur Verhamme reageerde
minder enthousiast. Bij het begin van de grote vakantie ontvingen zijn ouders het bericht
dat hij niet langer welkom was in het seminarie.
Op aanraden van zijn biechtvader, de bekende pater Callewaert, ging hij rechten stude-
ren in Gent. Hij engageerde er zich tenvolle in het Algemeen Vlaams Hoogstudentenver-
bond (AVHV). Zijn redevoeringen stonden bol van opzwepend radicalisme, hij pleitte voor
een Groot-Nederland en tegen de parlementaire democratie. Hij werd propagandaleider
van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat hij mee in een rechts-radicale koers stuw-
de. In 1936 werd Tollenaere verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arr.
Roeselare-Tielt.

Zijn collaboratie met de Duitse bezetter vanaf de zomer van 1940 was de logische voort-
zetting van zijn vooroorlogse ideedn. Hij droomde van een autonoom Dietsland als onder-
deel van een losse Germaanse Statenbond. Hij steunde het nationaal-socialisme en hielp
mee aan de oprichting van het Vlaams Legioen, dat..met de Duitsers streed aan het
Oostfront.

De 32-jarige Tollenaere, vader van drie kleine kinderen, was ervan overtuigd dat hij als
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leider het voorbeeld diende te tonen. Hij trok daarom het Duitse soldatenuniform aan,
volgde een korte officierenopleiding en kreeg zijn vuurdoop op 23 november 1941 aan
het front rond Leningrad. op 22 januari 1942 meldde het "Kriegstagebuch" van het
Vlaams Legioen dat "der flamische Frlhrer, ss-Untersturmfr.ihrer Tollenaere," samen met
drie anderen door een verkeerd gericht schot van de eigen artillerie was omgekomen. Het
VNV riep hem meteen uit tot martelaar voor de Vlaamse zaak en plaatste hem in oe pro-
paganda op 6en lijn met Albrecht Rodenbach.
Pieter Jan Verstraete heeft zich voor zijn tiende boek geen eenvoudig doel voor ogen ge-
steld. Al vele jaren buigt deze veertigjarige bibliothecaris zich over de geschiedenis van
de Vlaamse Beweging. Met zijn studie over priester odiel spruytte, bekroond met de dr.
snellaertprijs in 1990, bewees hij al een wetenschappelijke biografie aan te kunnen. over
Reimond rollenare - verguisd door de enen, aanbeden door sommigen - was echrer geen
archief voorhanden. Beetje bij beetje verzamelde de auteur zijn bronnen. Gelukkig kon hij
daarbij rekenen op de medewerking van de familie Tollenaere. In vier jaar tijd kreeg
Pieter Jan verstraete twee meter archieJmateriaal bijeen, voor een groot deel nog onge-
bruikte en dus ongepubliceerde stukken.
De auteur koos voor een strikt chronologische opbouw. ln tien hoofdstukken komt
Reimond Tollenare zelf ruim aan het woord.
we leren hem kennen als een man met een radicale compromisloze pen. Als lezer krijg je
- los van zijn ideedngoed - respect voor zijn onvermoeibare inzet. Er is tegelijk onbegrip
wanneer hij de politieke idealen als normaal laat primeren boven de menselijke relaties.
Pieter Jan Verstraete vertelt het levensverhaal van Rermond Tollenaere vlot en mild. Hii
oordeelt niet en dat hoort zo.
In "Het klauwen van de leeuw" schrijft Knack-journalist Marc Reynebeau dat "wie zich met
de geschiedenis van de natie of het nationalisme bezighoudt, geen ge6ngageerde politie-
ke nationalist kan zijn" (blz. 14). Dezelfde auteur liet zich later ontvallen dat hij binnen oe
geschiedenis van het Vlaams-nationalisme "niet geloofl aan altruisme en dus ook niet
aan idealisme".

Professor Eric Defoort publiceerde een heel boek om dergelijke theoriedn te ontkrachten
("Het klauwen van de historicus", uitg. Hadewijch, 1996). lk meen dat ook een obiectieve
lezing van de biografie van Tollenaere de visie van Reynebeau kan ontzenuwen.
Voor dit boek kroop de vlaamsgezinde Verstraete in de huid van de van op afstand waar-
nemende historicus. uit de studie blijkt dat niel zozeer machtsdrang, maar wel vooral
idealen - en voor alle duidelijkheid, het zijn de mijne niet - zijn leven hebben bepaatd.

Johan Strobbe

teraar

"Reimond rollenaere. Biografie" door Pieter Jan verstraete telt 477 bladzijden en kost
1.300 frank.Te bestellen door storting op rek.nr.462-7286791-52 van pietet Jan
Verstraete, 8500 Koftrijk Portkosten: S0 frank per boek.
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ALS MENSEN L:JDEN...WAARIS GOD DAN?

l LI」 DEN HEEFT VEEL NAMEN EN ROEPT LEVENSGROTE VRAGEN OP

Toen ik enige jaren geleden in Lourdes was, gingen we
met een groepje jongeren en zieken op weg naar Citd
St. Pierre. Een steile weg omhoog. Het was brandend
heet. lk zie nog altijd die jongeman voor me die in schuim
en in zweet een rolwagentje voortduwde waarin een zware
zieke man zat. Toen we bijna boven waren, riep de jonge-
man uit: "Daar is een bron!" Bij de bron hielden we even
halt. De jongeman maakte zijn handen tot een kommetje
en dronk van het heerlijke frisse water. Kennelijk deed het
water deugd in deze hitte. Hoe verkwikkend! Dit beeld
staat mij voor ogen wanneer ik denk aan het lijden van
mensen en aan de vraag waar God is als mensen lijden.

Er zijn zoveel mensen die gebukt gaan onder een ver-
schroeiende last. Zoveel mensen die uitgeput raken oJ
ziek, vereenzaamd, vertwiifeld en verlaten door het leven
moeten gaan. Maar als gelovigen mogen we weten dat er
ergens toch een Bron is, een bron van opbeuring temid-
den van de woestijn van leed en miserie. En was die edel-
moedige jongeman niet zelf een bron van verkwikking
voor zijn zieke gezel?
Spreken over God en het lijden is een hachelijke en moei-

lijke onderneming. Het is dan ook met enige huiver en vooral met schroom dat we het
proberen. ls het niet wat te gemakkelijk om over het lijden te spreken? Zouden we niet
beter zwijgen? Weten we wel wat er omgaat in een mens die echt pijn heeft en zwaar
leed moet verduren? Elk leed is uiteindelijk heel persoonlijk en on-uitsprekelijk. Het lijden
heeft zoveel namen als er mensen zijn. Er is onnoemelijk veel lijden. Bovendien is het zo
moeilijk om over God en het lijden te spreken omdat we hier niet met een objectief, oplos-
baar probleem te doen hebben. Het is en blijft een mysterie, een raadsel waarin je als
mens zelf betrokken bent.
Mensen hebben van oudsher geworsteld met de lijdensvraag en nog steeds is er geen af-
doend antwoord gevonden. Ook wij hebben zeker niet de pretentie om een echt 'ant-
woord' te bieden. De theoloog H. Zahrnt zegl ergens dat de lijdensvraag net het omge-
keerde is van de examenvraag: op de examenvraag moet je een zo correct mogelijk
antwoord geven, terwijl dal juist voor de lijdensvraag onmogelijk is. Maar ondanks alles
lijkt het me toch zinvol om over God en het lijden te blijven spreken en nadenken.
Mensen zijn immers rusteloze zin-zoekers. Zeker wanneer we geconfronteerd worden
met ervaringen die zinloos lijken, stellen we vragen, ook aan God. Terecht. En ook al we-
ten we dat er heel wat vragen open en onbeantwoord zullen blijven, toch mogen we tas-
tend op zoek gaan naar zin...

Verschillende vormen van menselijk lijden...
Het is goed een aantal vormen van menselijk lijden te onderscheiden.
Zo is er lijden dat van de mens afhankelijk is en anderzijds lijden waar de mens niet ver-
antwoordelijk voor is. Er is vooreerst heel wat lijden waar de mens zell de hand in heeft.
Mensen kunnen elkaar veel leed aandoen, zowel structureel als individueel. Roddels bii-
voorbeeld kunnen mensen kapotmaken. Maar je kan ook jezelf lijden aandoen, door bij-



voorbeeld je lichamelijke o{ geestelijke gezondheid te verwaarlozen of te schaden.
Daarvan onderscheiden is er het lijden dat voortspruit uit de eindigheid, de beperktheid
van het bestaan: mensen die getroffen worden door natuurrampen... Dit is lijden dat ons
kan overvallen en dat buiten onze macht ligt. Heel zeker ztin er ook vormen van menselijk
leed die een soort mengvorm inhouden van menselijke onwil 6n onmacht. Misschien kun-
nen we hier denken aan bepaalde vormen van verslaving.
In het veld van menselijk lijden kunnen ook nog volgende vormen onderscheiden worden.
Naast het fysieke lijden, de pijn die mensen lichamelijk doorstaan, is er het psychische lij-
den, het lijden van het gemoed. lk denk aan de vele mensen die met een innerlijke kwet-
suur leven, aan mensen die depressief of gestresseerd zijn. Om dan nog maar te zwij-
gen over de mensen die treuren om het verlies van een geliefde. Maria Vasalis zegt het
ook in een gedicht:
"Zoveel soorten van verdriet. ik noem ze niet. Maar 66n, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden ziin..."
Verder is er ook het sociale lijden. Er zijn mensen die maatschappelijk gezien in een zeer
kwetsbare situatie verkeren. Echte armoede is wellicht vooral een gebrek aan relaties. lk
ben rijk, wellicht niel zozeet omwille van mijn financitile situatie, maar omwille van de vele
relaties die ik heb. Als er mij iets ergs zou overkomen, dan staan er onmiddellijk mensen
klaar om mij op te vangen en bij te staan. lk heb qua opvoeding en vorming kansen ge-
kregen, die zovelen niet hebben gekregen of krijgen. lk denk aan Claude, een jongen die
ik tijdens mijn legerdiensl als aalmoezenier heb ontmoet. Hij bracht mij een bezoekje op
een bijtend koude winterdag. 'Thuis hebben we geen verwarming', vertelde hij me, 'mijn
ouders zijn gescheiden, ik leef bij mijn moeder, maar we hebben een onoverzichtelijke
berg schulden...' Een jongen die waarschijnlijk op voorhand gedoemd is om te mislukken
in onze samenleving... De theoloog Dorothee Solle meent dat het sociale aspect vaak de
doorslaggevende factor vormt in de miserie van mensen: wanneer mensen er sociaal ge-
zien niet zo goed voor staan, dan wordt elk leed dubbel zo zwaar om dragen.
Voorts is er ook het morele lijden. Zo is er bijvoorbeeld de verontwaardiging omwille van
het onrecht. Of ook de kwellende ervaring van eigen schuld. Een man zei me ooit heel
openhartig: 'Als ik het goede doe, dan voel ik mij goed, maar als ik mezelf heb gezocht,
dan achtervolgt het kwaad mij en het blijft aan mij knagen'. lk denk ook aan die jongge-
huwde man die naar me toekwam en vroeg om te biechten. 'lk ben laf geweest', zei hij, 'ik
zie mijn vrouw heel graag, ik wil 66n zijn met haar, maar ik ben ontrouw geweest. lk voel
me vuil van binnen en zou oonieuw zo wit willen worden als sneeuw'. Die man wist waar-
schijnlijk niet dat hij hiermee een smeekbede uit psalm 51 vertolkte: 'Geef mij een ander
hart, mijn God, maak mij nieuw... geef dat ik witter word dan sneeuw'. De pijn stond op
zijn gezicht te lezen. Het moment van verzoening en vergeving betekende voor hem een
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hele steun. De schuldervaring is een niet te onderschatten vorm van moreel lijden.
Een andere vorm hiervan is zeker ook de breukervaring: mensen die elkaar niet begrij-
pen, man en vrouw die in het huwelijk geen toegang meer vinden tot elkaar, de pijn van
gebroken relaties. Op moederkesdag was er eens een onbekende vrouw die plots mijn
vader op straat aansprak en begon te wenen. 'Excuseer mij, meneer. Maar het wordt mij
allemaal te veel. Mijn kinderen zullen vandaag niet op bezoek komen, want mijn dochter
die nog thuis woont, heelt de hele familie in ruzie gebracht...' Ten slotte is er ook wat ik
zou noemen het 'metafysische lijden', of, eenvoudiger uitgedrukt, het lijden dat betrekking
heeJt op het bestaan zelf. Veel mensen verkeren in angst, zijn hopeloos of zien de zin
van het leven niet meer zitten. Ook heel wat jonge mensen kennen een grondig verdriet,
de ervaring van een onbestemde leegte en doelloosheid. Vaak storten zij zich dan in een
roes van verdoving en verslaving. Om de schreeuw vanuit de vereenzaming scherp te la-
ten opklinken, grijpen we hier even naar een fragment uit het dagboek van Edith Piaff, de
bekende zangeres van weleer. Zij was alom bekend en succesrijk, maar werd toch ge-
kweld door een schrijnende ervaring van verlatenheid: 'lk zou naar de overkant van de
wereld willen reizen, als iemand het mij maar vroeg; ik zou mijn haren wit of rood doen
verven, als iemand het mij vroeg... maar er is niemand die het mij vraagl... er is niemand!'
Deze verschillende vormen van menselijk lijden die we hebben onderscheiden, zijn in de
praktijk echler meestal niet zomaar gescheiden. Als mensen miserie hebben, komen de-
ze diverse vormen vaak als het ware in een knooppunt samen. Als je bijvoorbeeld ziek
bent, dan zeg je niet 'ik heb 39' warm', maar 'ik voel me niet goed', aldus professor Kris
Depoo(ere. Er is een stuk lichamelijke pijn, je gemoedsstemming is niet zo best, je weet
je sociaal gezien wat geisoleerd, het gewone, actieve leven glipt aan je voorbij, en er ko-
men ook allerhande morele en diepere (mentafysische) vragen op: waar heb ik dat ver-
diend, waarom moest mij dit overkomen...?

De vraag naar God vanuit lijdenservaringen
Als mensen met lijden geconfronteerd worden, sneuvelen een aantal vanzelfsprekendhe-
den. Allerlei vragen rijzen op. Zo worden ook 'religieuze' vragen gesteld, vragen die te
maken hebben met de grond van het bestaan. 'Hoe komt het dat ons dit moet treffen?'
Vragen worden gesteld aan het lot, maar heel dikwijls ook uitdrukkelijk aan God. lemand
als Marnix Gijsen heeft dit op een scherpe en cynische wijze gedaan in een gedicht,
waaruit we enkele verzen citeren: " 'k denk aan God die in de hemelen woont - naar men
ons zegt - al heb ik nooit verstaan wat hij daar moet, 't zij nagaan of het loont dat hij de
duivel vrij zijn gang laat gaan (...) Wanneer ik sterf en voor zijn troon zal staan, in 't opper-
ste gericht, het hart vol razernij en onmacht, zal ik hem vragen: 'Gij die men goed noemt,
hoe kondt gij het, hoe kondt gij het verdragen, dat twaalf miljoen ogen smekend staarden
naar uw stom en roerloos aangezicht?"
Heel wat mensen zijn ongelovig of atheistisch geworden omwille van het menselijke leed.
Een God die zoiets zou willen oJ toelaten, kan toch niet bestaan, luidt het dan vaak. Maar
God wordt ook door oprechte godgelovigen in vraag gesleld. Als God inderdaad de
machtige Schepper is van al wat leeft en als Hij zo liefdevol en goed is, zoals men be-
weert, waarom dan deze onmetelijke woestijn van menselijke miserie? Gelovige mensen
ondervragen God wel eens: 'Waarom toch, God? Waar hebben wij dat verdiend?' Het is
de vraag die brandt op de lippen van velen. Ook Felix Timmermans heeft in zijn werk
'Boerenpsalm' deze vraag pakkend verwoord. Boer Wortel krijgt eindelijk een kindje:
Polleke. Hij is fier met zijn zoontje. Maar zijn geluk duurt niet lang. Polleke is amper twee
jaar en komt reeds te sterven. Boer Wortel wil niet getroost worden en zegt: 'Dat Onze
Lieve Heer mij dat aangedaan heeft, kan ik nog niet slikken. En als ik ooit daarboven bin-
nenkom, dan wil ik eens eigenmondig van Hem horen waarom ik dat verdiend heb. Hij
had misschien Zijn reden. Die reden moet ik weten. Anders kan ik niet rustig meer den
Alleluja zingen'.
Zeker oog in oog met onschuldig lijden komt de vraag op: 'God, waar ben je nu?'Toen in
1982 in Frankrijk ruim vijftig kinderen om het leven kwamen in een busongeval, schreef
een kranl de volgende dag in grote letlers: 'Waar was God vannacht?' In psalm 42zijn e(
spotters die vragen: 'Waar is God dan, als Hij er is?' Het is een vraag die niet alleen on-
gelovigen, maar ook godgelovigen beroert. 'God, waar ben je, als mensen lijden...?'

Bibliografie
K. DEPOORTERE, Christelijke visie op het lijden Acco. Leuven, 1987
T.J. VAN BAVEL, Zinloosheid van lijden en Waar is God?, in J. LAMBRECHT, Hoelang nog en waarom toch?
God, mens en liiden, Nik'-reeks, nr. 18, Acco, Leuven, p. 137-174.



OUDE EN NIEUWE POGINGEN OM GOD TE RECHTVAARDIGEN

Als mensen lijden, duiken allerlei zin-vragen op. Zo bijvoorbeeld de vraag: 'God, waar
ben je als mensen lijden?' ln de loop van de christelijke geschiedenis hebben mensen ge-
poogd om op die vraag een antwoord te zoeken en ook nu nog gebeurt dit. Hoewel er
geen sluitende en afdoende verklaring gegeven en te geven is, zijn dergelijke pogingen
waardevol en het overwegen waard.

Vier klassieke modellen
Vooreerst willen we kort vier modellen voorstellen, die in de christelijke traditie opgang
hebben gemaakt. Sommige aspecten vinden we tot op heden terug in bepaalde interpre-
taties van godgelovige, lijdende mensen. Die vier modellen zijn eigenlijk klassieke pogin-
gen om God vrij te pleiten ten overstaan van het lijden en het kwaad in de wereld. Deze
betrachting om God le rechtvaardigen of vrij te spreken, wordt in de vaktaal 'theodicee'
genoemd, een woord dat door de {ilosoof Leibniz in 1710 boven de doopvont is gehou-
den. De scherpe vraag luidt: hoe kan ie het geloof in een almachtige 6n algoede God rij-
men met het lijden, het kwaad in de wereld? Daaop proberen volgende modellen een ant-
woord te formuleren.
Een eerste antwoord zegt dat je de almachtige en algoede God helemaal niet beschuldi-
gen moet omwille van het lijden of het kwaad. Hij laat het weliswaar toe, maar je moet het
gewoon beschouwen als een 'tekort aan goed'. God heeft de eindige en relatief zelfstan-
dige wereld goed geschapen, maar dat er daarbinnen leemtes kunnen voorkomen, moet
je Hem toch niet kwalijk nemen. Dit heeft reeds Thomas van Aquino in de dertiende eeuw
gezegd en zijn opvatting heeft een diepgaande invloed gehad op de christelijke godsleer.
lk vergelijk zijn antwoord graag - vergeef met het wat banale beeld - met de
Emmenthalerkaas. Die kaas is iets goeds (hopelijk lust je die, anders wordt mijn vergelij-
king moeilijk), maar dat er gaatjes in zijn, hoort nu eenmaal bij die kaas. Je kan het toch
de maker ervan niet euvel duiden dat er leemtes in die kaas voorkomen...
In het tweede model wordt gesteld dat God het lijden of het kwaad in de wereld toelaat
als noodzakelijke en onvermijdelijke prijs voor een hogere harmonie. In die zin sprak bv.
Leibniz, die we zopas reeds vernoemden. Er zijn heel wat varianten van dit model: er is
geen vooruitgang denkbaar op politiek, kosmisch of persoonlijk vlak, zonder een stuk ne-
gativiteit, zonder de zwarte kleur van lijden, pijn en strijd, die uiteindelijk een meer omvat-
tende schoonheid of harmonie mogelijk maakt...
In het derde model wordt God opgevat als een rechtvaardige Rechter, die het lijden of het
kwaad in de wereld zendt oJ althans toelaat als straf voor de zonde van de mens. Dat het
lijden het resultaat zouzijn van menselijke schuld, is een oeroude idee van de mensheid,
die ook vandaag nog vaak op een of andere manier bij lijdende mensen opduikt. Een
vraag zoals: 'Waar heb ik dat toch verdiend?'wijst in die richting.
Ten vierde is klassiek meermaals het antwoord naar voren gebracht dat God als een wij-
ze Pedagoog is, die het lijden of het kwaad toelaat oJ zelfs soms zendt als een soort me-
dicijn, een middel dat ons als mens rijper en sterker kan maken. God zou ons opvoeden
via het lijden. We kennen allemaal spreuken die in deze pedagogsche steer zitten: 'God
beproeft zijn beste vrienden': 'God legt niemand zwaardere lasten op dan hij dragen
kan'... In die optiek worden mensen door God via het lijden gelouterd als goud in een
smeltkroes (vgl. het boek Wijsheid 3,4-5) of wordt God beschouwd als een goede vader
die wel eens zijn kinderen kastijden moet (vgl. de briel aan de Hebreedn 12.7-8). ls hei
niet zo, wordt dan bijvoorbeeld gezegd, dat weerstanden onze vindingrijkheid en weer-
baarheid stimuleren? Moeilijke kruiswoordraadsels oplossen wekt doorgaans meer creati-
viteit dan gemakkelijke. En wordt onze enge en eigengereide menselijke horizon niel
veelal door lijdenservaringen opengebroken en verbreed? Een mooie illustratie van dit
model is wel het sprookje over de gemene negerjongen Ben Zadok. Het staat te lezen in
het aan te bevelen boekje 'Laat God ons lijden?' van J.B. Brantschen (p. 44-45). De ver-
nielzucht van Ben Zadok was ongehoord. Toen hij in een oase aanbelandde, zag hij een
prachtige, jonge palmboom staan. Hij nam een grote steen en legde die in de kroon van
de palmboom, in de hoop de boom te bederven. Toen hij jaren later terugkwam en meen-
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de dat hii een kreupele boom zou aantreffen, was zijn verbazing groot. De palmboom was

mooier en groter dan ooit tevoren. Door de last van de steen in ziin kruin, had de boom

zijn wortels in diepe bodemlagen gewrongen en zo de waterrijke ader van de oase be-

reikt. ,Dank je wel, Ben zadok" zei de stevige palmboom, 'want jouw last heeft mij sterker

gemaakt'...
Als we deze klassieke antwoorden overschouwen, dan merken we dat zeker de modellen

twee, drie en vier meteen een soort van antwoord bieden op de vraag naar het 'waarom',

naar de zin van het liiden. Als men bijvoorbeeld beweert dat het liiden een straf is voor de

zonde, dan heeft men een reden gevonden voor het lijden. Een reden echter die vaak het

lijden van mensen heeft vergroot...

Opwerpingen
Tegen deze vier klassieke visies, hoor je vandaag veelal twee opwerpingen klinken, die

we hier gewoon even willen oproepen. Een eerste objectie luidt dat die modellen Gods

goedheid aantasten, aangezien God er op een of andere manier met de oorsprong van

het lijden wordt verbonden: Hij laat het toe of zendt het. Ten tweede wordt vaak aange-

klaagd dat in deze klassieke opvattingen onvoldoende recht wordt gedaan aan de onmo-

gelijke zee van onschuldig menselijk lilden. Er is toch een enorm teveel aan absurd, on-

verdiend lijden. Kan je dan nog het lijden slechts een 'tekort aan goed' noemen en

denken aan gaatjes of leemtes in de goede schepping? Er is zinloos, onschuldig lijden

dat door niets gerechtvaardigd kan worden, ook niet door een hogere harmonie Een 'har-

monie, waarin onschuldige kinderen gruwelijke ellende meemaken, mag men hebben, zo

luidt het orotest van lwan in het boek 'De Gebroeders Karamazow' van Dostojewski: 'lk

wil geen harmonie... die is te duur! En daarom haast ik mij om mijn toegangskaart terug

te geven'. Verder is er toch heel zeker ook lijden dat niet toe te schrilven is aan menselij-

ke schuld. Het model 'straf voor zonde' is een antwoord dat Jezus bijvoorbeeld radicaal

van de hand wijst in het dispuut omtrent de blindgeborene in het negende hoofdstuk van

het Johannesevangelie. En wie kent niet het vrijmoedige pleidooi van Job uit het Oude

Testament die volhoudt dat hij zijn leed hoegenaamd niet verdiend heeft. Nergens zegt

God aan Job dat hij op dit stuk ongelijk heeft. Hij vindt integendeel dat Job beter heeft ge-

sproken dan zijn vrienden die de idee van lijden als straf voor schuld in het midden had-

den gebracht. En dat God met het li.iden pedagogische doeleinden voor ons zou nastre-

ven, kan le in elk geval niet zomaar als algemene regel vooropstellen.

Ook dit model, waar mijns inziens niettemin een aantal belangrijke waarheidsmomenten

in schuilen, stuit op de grens van bepaalde vormen van zinloos, onschuldig lijden. lemand

als de rabbijn Harold Kushner heeft dergelijke antwoorden alvast heel scherp onder kri-

tiek genomen in zijn bestseller: 'Als 't kwaad goede mensen treft', een boek dat een heel

authentiek, aangrijpend en doordacht getuigenis bevat, maar dat naar mijn mening niet

zomaar tot d6 hedendaagse lijdensvisie kan uitgeroepen worden (ik mis bijvoorbeeld een
passend denken over Gods'machf). Kushner laat terecht aanvoelen dat bepaalde uitin-

gen van goed bedoelde troost de bal misslaan. Je moet inderdaad niet als buitenstaander

zeggen aan mensen die met de dood van een kind geconfronteerd worden, dat God op

die manier hun leven wil toetsen en verdiepen. Maar het is anderzijds ook waar, meen ik'

dat er godgelovige mensen zijn die er zellvan getuigen dat hun leven en zelfs hun geloof

sterker is geworden door een of andere lijdenservaring. Een diaken vertelde dat de dood

van zijn zoon voor hem de aanzet betekende van zijn roeping, terwijl zijn vrouw door die

ervaring eerder is toegeklapt. Er zijn inderdaad mensen die groeien door het lijden, maar

er zijn ook mensen die verbitteren. Beide reacties zijn mogeli.ik.

Een nieuw antwoord: de (mee)liidende God
Inspelend op de twee vermelde objecties, is er vooral in de laatste decennia een nieuw

antwoord opgedoken, dat courant en populair is geworden: God wil het lijden niet. Hij laat

het ook niet toe, maar Hij reageert op het lijden van mensen en lijdt met hen mee. In dit

nieuwe antwoord wordl doorgaans de band tussen God en de oorsprong van het lijden

doorgeknipt en probeert men volle nadruk te leggen op de goedheid van God, terwijl kri-

tiek geleverd wordt op de traditionele voorstelling van Gods almacht. Ten tweede pro-



beert dit nieuwe model ook volop recht te doen aan het onverdiende lijden, aan de mens
als slachtoffer van het kwaad. God wordt dan gezien als de lijdende lotgenoot, 'de lijden-
de metgezel die ons verstaat' (A.N. whitehead). Velen kennen inmiddels het verhaar van
Elie wiesel uit zijn geschrift'De Nacht'. Daarin beschrijft hij de executie van twee vorwas-
sennen en een kind in het concentratiekamp Buna. wiesel is samen met andere kampbe-
woners getuige van dit afschuwelijk tafereel. De doodsstrijd van het kind duurt ontzettend
lang. Vreselijk. Achter zich hoort wiesel een man die deze nijpende vraag herhaalt: ,waar
is God nu?' Binnen in zich voelt wiesel op dat ogenblik een stem die zegt: 'waar is God?
Hier is God... Hij hangt aan de galg...'

Genadestoel.
1510.

Hans Schnetterpeck.
Foto Kofler.

Het spreken over een (mee)lijdende God is eigenlijk een merkwaardig en vrij recent feno-
meen. Eeuwenlang werd in de hoofdstroom van de christelijke traditie gesteld dat God
niet lijden kan. De nieuwe wending in het spreken over God heeft verschillende redenen.
Het zal wel niet toevallig zijn dat het thema van de (mee)lijdende God door sommrge
dichters, filosofen en theologen sterk ontwikkeld is geworden vanuit de schokkenoe en
pijnlijke ervaring van een van beide wereldoorlogen. Heel zeker spelen ook een aantal
culturele achtergronden mee die tot de nieuwe idee van een (mee)lijdende God hebben
geleid. In verband met onze westerse cultuur denk ik bijvoorbeeld aan de sterke orang
naar gevoet, warmte en moederlijke nabijheid... Zoiets heeft ook zijn weerslag op het
godsdenken: de 'vrouwelijke' of 'moederlijke' kenmerken van God liggen beter in de
markt dan de meer harde, 'mannelijke' eigenschappen. Er zijn ook binnen de theologie
zelf nieuwe invalshoeken le bespeuren die het actuele thema van de (mee)lijdende God
mede tot stand hebben gebracht. Zo bijvoorbeeld het denken over God vanuit de kruis-
dood van Christus.
we hebben hier niet de ruimte om dit nieuwe model.pmstandig te beschrijven en te evalu-
eren. De grote verdienste van dit actuele antwoord is heel zeker dat het Gods nabijheid,
Gods verbondenheid met de (vaak onschuldig) lijdende mens sterk beklemtoont. Er zijn
Jammer genoeg nog altijd christenen die God opvatten als een afstandelijke, koele en
dreigende Heer, die ver en hoog verheven is boven het menselijk tranendal. Tegen dit
denkbeeld kan het nieuwe antwoord conigerend en helend werken.
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Toch sta ik persoonlijk wat huiverig tegenover een te vlot en te letterlijk spreken over een

(mee-)lijdende God. Laat me toe enkele vraagtekens te plaatsen achter dit nieuwe model'

zou do-O werkelijk zelf a1zien, sma( ondergaan en in die zin 'lijden', wanneer wii mensen

door lijden word;n getroflen? lk spreek alvast liever van Gods 'medeleven' dan van een

letterliik'mede-lijderi' van God. Als geen ander leeft God met de lijdende mens mee, inni-

ger e; intiemer dan de mensen met elkaar in nood kunnen meeleven. Maar God is niet

6indig 
"n 

beperkt als wij. Lijden hoort me dunkt tot onze eindige, beperkte menselijke

conditie en daaraan is God als God niet onderhevig. Dit betekent echter niet dat God niet

liefdevol betrokken zouziin op ons, lijdende mensen. Integendeel! Juist als de Andere is

Hij met zijn genegenheid aanwezig als geen ander... Bovendien rijst de vraag of een lij-

dende God Oie net niet kan helpen dat mensen lijden uiteindelijk wel ooit de mensen zal

kunnen helpen. Kan een God die zell redel lijdt redding en heil voor ons zijn? ls een God

die werkelijk lijdt nog wel een God die de wereld en de geschiedenis leidt, is Hij nog de

Heer en oe Sinepper, de Bron van al wat leeft. Degene die met ons kan strijden l6gen

het lijden en ons uiteindeliik kan bevrijden uit het lijden? Heel zeker, Gods Zoon die mens

geworden is op deze aarde en die aan een kruis gestorven is, heeft ons menselijk lot ge-

deeld en heeft ook werkelijk geleden: Hi.i is de sublieme openbaring van Gods ongehoor

de solidariteit met de mens, vooral met de mens die leeft in de schaduw van lijden en

godverlatenheid. In die solidariteit van God ligt onze hoop en onze troost!
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EEN GOD DIE ONS HOORT EN DRAAGT... DOOR HET LIJDEN

HEEN

Een verpleegster vertetde hoe een zwaar zieke pati'nt eerst erg bitter en opstandig was

tegenover iedereen, ook tegenover God. Maar op het einde van ziin leven, tot innerliike

viede en overgave gekomen, sprak hii deze woorden: 'lk voel mii nu door God gedragen

als door de vleugels van een arend'. Die man wist allicht niet dat hii een enig mooi biibels

beeld in de mond nam (zie Exodus 19 vers 4). Stuitende verklaringen omtrent God en het

tijden hebben we niet en zullen we wel nooit kunnen vinden. Wat we als christenen wel

kunnen hebben is het vertrouwen dat de onzichtbare God ons nooit loslaat, dat Hii ons

blijft dragen, ook door duisternis en piin heen'

Degene die bii-staat
Wair halen we het eigenlijk vandaan om te beweren dat God ons hoort en draagt, ook

door kwade dagen heen? In belangrijke mate van mensen die ervan getuigen dat ze God

zo hebben mogen leren kennen en ervaren! In de bijbel kunnen we inderdaad lezen hoe

mensen uit het volk lsradl in allerlei situaties de onzichtbare God hebben erkend en be-

leefd als 'Degene die bij-staat'. Dit is overigens 66n van de grondbetekenissen van de

naam ,Jahwe'. In een heel mooie brief uit het Nieuwe Testament, de eerste

Johannesbrief, lezen we: 'Nooit heeft iemand God gezien' (1 Joh.4,12). Maar meteen

wordt erbij gezegd dat die onzichtbare God zijn onverdiende genegenheid voor de men-

sen heeft ontsluierd en meegedeeld in Jezus, ziinzoon. wie naar Jezus kilkt, ziet dus

God aan het werkl 'wie Mij ziet, ziet de vader" horen we Jezus zeggen in het

Johannesevangelie (14.9). Op een ongedvenaarde wijze heeft de Onzichtbare zijn gelaat

getoond in de edelste der mensen, Jezus van Nazaret. Dat is alvast de enthousiaste

6vertuiging die gegroeid is bij christenen van het prille begin. En daar kunnen wij ons bij

aansluiten. Als we de vraag Stellen waar God te vinden is als mensen lijden, dan is het

dus aangewezen aandachtig te kilken naar Jezus'



In Jezus krijgt God als Degene die mensen bij-staat handen en voeten. Reeds van bii de
aanvang van zijn openbaar optreden kondigt Jezus aan dat Hij namens God de ultieme
vreugdebrenger is voor berooide mensen, voor hen die gebukt door het leven gaan (lees
bijvoorbeeld Lucas 4, 16-21 alsook de zaligsprekingen in Lucas 6 en MatteLls s-;. ttiei en-
kel met woorden, maar ook metterdaad staat Hij concrete arme, zieke, miskenoe, ge-
kwetste mensen bij. In hem wordt de bekommernis weerspiegeld van Jahwe, die het aliijd
opneemt voor wie het moeilijk heeft. Jezus laat aan mensen in nood weten: ook jij mag er
wezen, want ook jij bent Gods lieveling! Geleidelijk aan is Jezus echter in een pijnlijk c;n-
flict verwikkeld geraakt met de religieuze en politieke leiders van de maatschappij waarin
hij leefde. Dit liep voor hem haast onvermijdelijk uit op een gruwelijke dood. Toch is Jezus
vanuit zijn verbondenheid met zijn Vader ook doelbewust en vrij-willig de weg van het lij-
den en de dood opgegaan. Hij bleef trouw aan zijn zending: te v-erkon-digen dit Gods rrart
uitgaat naar allen, vooral naar de gekwetste mens. wat het dieptepuntlan zijn leven en
zending werd, zijn passie en kruisdood, werd op een verrassende manier meteen ook het
hoogtepunt en de climax ervan. waar was Jezus immers meer solidair met de veront-
rechte, lijdende mens, dan toen hij de weg naar Golgotha ging en stierf op het kruis?
Waar werd Jezus' boodschap van geweldloosheid en vergevingsgezindheid duidelijker
verkondigd dan toen Hij zelf het kwaad met goedheid heeft beantwoord bij zijn levensern-
de? waar heeft Hij intenser de weg van zelfgave en nederigheid voorgelbefd dan in zijn
passie? ooit heeft de pastoor van Ars gezegd dat het kruis het geleerdite boek is dat we
als christen kunnen lezen. Jezus' kruis is en blijf inderdaad trei teken bij uitstek van de
christen. ook al riep en roept dit wellicht ergernis en onbegrip op. wat we over Jezus,
kruis zeggen, kunnen we natuurlijk alleen maar zeggen omdat het licht van pasen op oe
Gekruisigde valt. Het is uitgerekend de gekruisigde Jezus die God ten leven heeft gewekt
en in het licht stelt. Jezus' passie reveleert ons Gods passionele goedheid voor de mens.
Gods liefde kent paal noch perk, tenzij dan de paal die schandfaal heet (p. De Haes).
God wil mensen zo dichtbij komen, dat Hij in Jezus in de meesi duistere uithoeren van
ons mensenbestaan is afgedaald. Jezus heeft immers heel ons mens-ziin doorleefd en
'door-liefd' (P. schruers). Er is dus geen menselijke situatie zo absurd, duister of godver-
laten dat mensen er helemaal alleen zouden voor staan. Jezus, kruisdood gebft ons
weliswaar geen bevredigende uitleg of verklaring over God en het lijden, maar brengt wel
aan het licht dat God ons mensen ook in het Golgotha van ons bestaan steunend nabij
wil zijn.
Tot op vandaag hebben mensen in concentratiekampen dit verstaan wanneer ze uit prik-
keldraad een kruis hebben gevlochten. Ze hebben in de godverlaten Jezus een lotgenoot,
een broeder erkend. De Franse schrijver Paul Claudel drukt het treffend uit als volgt:
'Jezus is niet gekomen om het lijden uit te leggen of om het weg te nemen. Hij is gekb-
men om het lijden met zijn aanwezigheid te vullen'. En tegelijk confronteert de
Gekruisigde ons met de vraag: waarom doen jullie elkaar zoveel liide; aan, waarom ma-
ken jullie wat mooi en goed is, waarom maken jullie Gods droom zo vaakkapot...?
Dat God Degene is die ons bij-staat, ook in uren van nood, komt uiteraard ook en niet
het minst aan het licht in mensen om ons heen die ons vriendelijk en zotgzaam omnngen.
In de naaste, de vriend van lijdende mensen ontdekken we een afglanJvan Gods gene-
genheid en barmhartigheid. In mensen die zieken, eenzamen, treurenden omarmen en
troosten, ontwaren we een glip van Gods goedheid. Zij doen ons iets vermoeden van de
onzichtbare die ons nooit laat vallen. In hun tedere, helpende hand, ondervinden we dat
God mensen wil dragen. Zo kan het bijbels getuigenis opnieuw beaamd worden: ,ln de
woestijn hebt gij ervaren hoe Jahwe uw God u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon
draagt, heel de lange tocht' (Deuteronomium 1, 13).

God heeft het laatste woord
Het leven van Jezus loopt uiteindelijk niet dood, maar door. Zijn leven in zachtmoedige,
zelfvergeten goedheid loopt niet te pletter in een totale leegte, maar mondt uit in Gods
eeuwigheid. God zet een uitroepteken achter Jezus' leven. wie in Jezus' spoor zoals Hii
gaat leven, weet dat die liefdesweg lijden en kruis inhoudt, maar juist zo ook leidt naar hei
echte' blijvende Leven. Het Jezusverhaal valt inderdaad niet definitief stil op Goede
Vrijdag. Jezus werd op de derde dag uit de dood opgewekt. Dit houdt voor alle gelovigen
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de belofte in dat niet lijden en dood, maar God het laatste woord heeft. Bij wat met Jezus
gebeurd is, beseffen we dat er, net zoals voor Jezus, ook voor ons geen weg is beloofd
zonder lijden, maar een weg door het lijden heen. Of nog anders uitgedrukt: God heeft
Jezus niet behoed voor het lijden, maar in het lijden (R. Michiets). pasen (of ,pascha,) be-
tekent dan ook doortocht, 'passage': een tocht door moeite en pijn naar het volre reven.
Het is veelbetekenend dat Jezus verrezen is op de derde dag. De 'derde dag' is in de bij-
bel immers veelal de dag waarop onheil in heil wordt omgezet. Eerst lijkt alles uitzicht-
loos, maar dan komt de dag van God, de derde dag! Zo komt bijvoorbeeld Jona de pro-
feet, die wegvlucht van God, terecht in een donkere, perspectiefloze ruimte, de buik
namelijk van een zeemonster. Hij zit er drie dagen lang in gevangen, maar op de derde
dag, zo zegt het verhaal, wordt hij bevrijd. De twaalfjarige Jezus wordt door zijn radeloos
zoekende ouders teruggevonden in de tempel... op de derde dag. paulus is als kerkver-
volger op weg naar Damascus als Christus plots overweldigend zijn bestaan binnenkomt.
Hij wordt blind. Maar op de derde dag wordt hij van zijn blindheid genezen... (zie
Handelingen 9). Jezus' verrijzenis op de derde dag stelt in het vooruitzicht dat ook voor
onze persoonlilke en gemeenschappelijke geschiedenis eens de derde dag aanbreekt, de
dag waarop lijden en dood voorgoed voorbij zullen zijn en God het laatste woord zal heb-
ben. Dan zal de zee - symbool voor de chaos waarin mensen dreigen te verzrnken - niet
meer zrjn, zo wordl ons in het boek van de Apocalyps aangezegd. Uit Jezus,opwekking
uit de dood blijkt dat God uiteindelijk sterker is dan de machten van het kwaad. God kan

Jonas op de derde dag bevrijd.. Lipsanotheek van Brescia t 31 0-320

het kwaad aan en zal het overwinnen, luidt de belofte. Hij zal deze wereld omvormen,
maar niet met bruut geweld. op de dag dat de Golfoorlog uitbrak, sprak een franstalige
man mij aan. Hij zei: 'Je hebt wellicht ook gehoord dat Hoessein de oorlog begonnen is
onder het motto 'God is de Almachtige, de Allerhoogste'. De God waarin wij christenen
geloven is toch op een heel andere manier machtig, is het niet? Voor mij is God 'une
puissance d'amour', een macht die liefde heet...' Die liefdeskracht zet ons ook aan om oo
onze beurt te strijden tegen het kwaad. Het gelool in Jezus' opstanding maakt ons op-
standig tegen alles wat niet van God doordrongen is, tegen alles wat mensen onmenselijk
maakt- Het kwaad in de wereld vormt dus niet zozeer een objectie tegen God, maar God
wordt dan eerder omgekeerd een objectie tegen het kwaad.

... maar God heeft ook het eerste woord
God heeft het laatste woord. Maar God heeft als Schepper ook het eerste woord. En hier
willen we de moeilijke vraag naar God en het lijden in alle scherpte toch nog eens lalen
opklinken. Als Hij het eerste woord heeft, vanwaar komt dan het lijden en het kwaad in de
wereld? Het kwaad is in de christelijke optiek alvast niet een even oorspronkelijk princrpe
als het goede. God heeft uit genegenheid het andere dan zichzelf in het leven qeroepen
en houdt dit andere in het bestaan: een eindige en relatief zelfstandige scne[ping. oit
houdt uiteraard risico's in. Als God vrije schepselen laat bestaan, ligt de mogelijkheid van
het morele kwaad daarin besloten. Maar zonder het geschenk van de vrijheid is er geen
echte liefdescommunicatie tussen God en mensen onderling mogelijk. Enluist om die ge-



lukkigmakende communicatie is het God te doen. Bovendien kent de natuur ook een rela-

tieve zelfstandigheid. De kosmos heeft een eigen dynamiek en wetmatigheid, die God

niet zomaar onderbreekt. Als de Vesuvius plots vuur begint te spuwen, moet ie dus niet

direct God verwijten maken, aldus professor J. van der Veken. Lijden hoort tot dit eindige

leven, met zijn vele mogelijkheden, maar ook met ziin grenzen en beperkingen.
Misschien vraag je je af : had God het niet allemaal wat beter kunnen 'arrangeren', had hij

niet een heel andere wereld kunnen scheppen waarin al die ellende zich niet zou voor-

doen? Maar willen we ons met deze vraag toch niet wat teveel op Gods standpunt plaat-

sen? Bovendien dient ook gezegd dat wij alleen d6ze eindige wereld kennen en dat de

hele vraag is of het de moeite waard is om als mens in d6ze wereld te leven. ls het beter

in deze wereld te bestaan dan helemaal niet te bestaan? Me dunkt van wel. We ziin

dankbaar voor het leven dat God ons schenkt. Het leven met zijn vele raadsels, pijn en

verdriet, heel zeker, maar toch ook met zijn sporen van oprechte goedheid, schoonheid

en geluk... Augustinus zei het zo: 'Met al ons ongeluk, houden we toch van het leven'

(een zin waarnaar P. van Bavel terecht graag verwijst).

God blijven aanspreken
Als je persoonlijk heel concreet met lijden geconfronteerd wordt, is hel belangrijk je tot

God te blijven richten, ook al lijkt Hij heel ver weg. Je mag eventueel roepen of schreeu-
wen tot God, je mag eventueel zelfs zoals Job protesteren, maar Hem blijven aanspreken

in de tweede persoon is als gelovige van vitaal belang. In het harteboek van het Oude

Testament, het boek van de psalmen, horen we hoe mensen de moed hebben om vanuit

hun nood God te benaderen en Hem klagend en biddend aan te spreken. Zo klinkt bij-

voorbeeld in psalm 130: 'Uit de diepten roep ik, Heer, luister naar mijn stem, wil aandach-

tig horen naar mijn smeekgebed'. Jezus bad als jood vaak de psalmen en het iS zo men-

selijk herkenbaar dat Hil zijn ellende en godverlatenheid op het kruis heeft

uitgeschreeuwd met de woorden van psalm 22:'God, mijn God, waarom hebt gij mij ver-

laten?'(Mc. 15,34). Een drughandelaarster vertelde over haar akelige ervaringen in een

isoleercel. Dagenlang kreeg ze niemand te zien of te horen. Het was een hel. Ze begon

op een bepaalde dag even op de muur te kloppen in de hoop dat iemand haar zou horen,

maar er was niemand die een ieken van leven gaf. Later begon ze nog harder op de

muur te bonzen. Maar er kwam geen antwoord. Ze bleef volhouden... tot er eindelijk ie-

mand aan de andere kant van de muur terugklopte. Dat was voor haar een enorme be-

vrijding... Als gelovigen mogen we weten dat we niet tegen een muur roepen als we roe-

pen tot de Onzichtbare, maar dat Hij ons hoort. Dit is een grondgegeven van de bijbelse

geloofsfaditie. 'lk heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om

zijn onderdrukkers gehoord' (Exodus 3,7), zegl Jahwe. God is er en luistert naar ons, ook
al lijkt alles op het tegendeel te wijzen.
Maar we kunnen ook door pijn en moeite heen verder groeien in ons geloof als we zelf in
de stilte naar God leren lutsteren. Andr6 Frossard zei ooit dat bidden eigenlijk 'God verho-

ren' is. Wie de handen kan vouwen en naar God luistert, boort uiteindelijk een bron van

innerlijke vrede aan. Een vrouw was voor een groot stuk verlamd na een verkeersonge-

val. Toen ik haar bezocht vertelde ze fier dat ze dankzii oefeningen al wat haar armen

kon bewegen. ,Kijk eens wat ik al kan" zei ze. En toen vouwde ze haat handen... Een ge-

lovige vrouw, die uit haar gebed moed en vertrouwen putte. In God geloven heeft trou-

wens alles met vertrouwen te maken (in het Frans zijn bijvoorbeeld de worden 'foi' en
'confiance' met elkaar verwant). In een plus-groep van jongeren op de parochie hadden

we eens een gesprek over vertrouwen. Een meisje zei: 'Jezus is miin beste vriend. Bij

Hem kan je altijd terecht. In Hem heb ik het meest vertrouwen'. Toen een ander meisje

daarop reageerde en zei dat je Jezus toch niet kan zien en dat het toch moeilijk is om met

zo iemand bevriend le zijn, zei ze:'Jezus is er altijd. Als je echt naar Hem luistert, dan

komt er in jou een stille kracht van vertrouwen'. God is inderdaad een stille Kracht van

vertrouwen. Dat was ook de ervaring van een man die ik op een Goede Vrijdag in een ka-

oel had zien bidden voor het kruis en die me achteraf even opzocht. Hii vertelde me hoe

hi.l God weer had leren ontdekken toen zijn zoon ernstig ziek was geworden. 'Jammer"

zei hij, ,dat we soms wachten om aan God te denken, tot we in de miserie zitten. Maar in

elk geval ben ik van toen af aan opnieuw van tiid tot tijd een kerk binnen gegaan en ben
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ik opnieuw beginnen bidden. En ik ben ervan overtuigd: God heeft ons er toen doorheen
geholpen! Nu verkeren we in een andere moeilijke situatie, maar ik ben er zeker van dat
God ons ook nu zal bijstaan'. Je kan het soms ook meemaken dat mensen na een perio-
de van verzet en protest rijpen tot stille overgave en uiteindelilk 'amen' kunnen zeggen.
En 'amen' betekent: 'en toch zijt Gij betrouwbaar, God'.
Natuurlijk, God blijft de Onzichtbare en er blijven vele vragen open en onopgehelderd
hangen. Maar geloven is vaak je blijven hechten aan de onzichtbare genegenheid van
een God die je hoort en draagt, ook al is er daar ogenschijnlijk weinig reden toe. Op een
muur in het getto te Warschau had een joodse jongen de volgende prachtige belijdenis
neergeschreven: 'lk geloof in God, ook als ik Hem niet zie'. Ook als wolken ons leven ver-
duisleren en ons de gedachte bekruipt dat God er niet meer is, mogen we weten dat Hij
er is met zijn licht. En in een heel mooi en bekend gebed van Newman lezen we dat we
dan best geen licht vragen voor een verre toekomst, maar licht om 'de eerstvolgende
stap' te kunnen zetten... Bij alles wat we gezegd hebben moeten we toegeven dat ons
geloof ons niet alles doet verstaan, maar ons wel kan helpen om alles te doorstaan.

Blijven stappen... omdat iemand op ie wacht
Wat lijdende mensen gaande houdt, is niet zelden het besef verantwoordelijk te zijn voor
andere, geliefde mensen, voor mensen die nog iets verwachten. Proberen sterk en recht-
op te blijven omwille van de anderen is dan een stimulans om verder te gaan, ook al is de
weg moeizaam. Hier past het verhaal van de Saint-Exup6ry over zijn mislukte poging om
het Andesgebergte over te vliegen (ik las dit verhaal in een tekst van J. Delmotte). De
SainfExup6ry hield van uitdagingen en waagde zich inderdaad aan een vlucht over oe
enorme sneeuwwoestijn van het Andesgebergte. Daarin moest hij een noodlanding ma-
ken. Alle hoop was verzwonden... Overal om zich heen zag hij niets dan sneeuw. Waar
moest hij heen lopen? In welke richting? Wat kon hij doen? Hij begon te stappen. Hoever
was er nog sneeuw? Zou hij er ooit doorheen geraken? Hij wist het niet, maar hij stapte.
Zijn schoenen gingen stuk en hij gooide ze weg. Zijn voeten vervroren en hij liep verder...
op open wonden. Het was vreselijk. Als hij doodvermoeid verder strompelde, zei hij: 'Er
besloop mij zo'n verschrikkelijk verlangen om te gaan neerliggen in de sneeuw en nooit
meer wakker te worden en te vervriezen in mijn slaap. Maar toen dacht ik aan mijn vrouw.
Wanneer ik mij zou gaan leggen in de sneeuw en zou doodvriezen, dan zou er wet een
einde komen aan mijn ellende, maar dan bleef mijn vrouw alleen. Dan kende zil nooit
meer de vreugde van haar man weer te zien thuiskomen. En ik dacht ook aan mijn kinde-
ren aan wie ik bij miin thuiskomst normaal snoepjes zou uitdelen. ln mezelf hoorde ik mijn
vrouw zeggen: 'Leeft hij? Dan stapt hij naar mij toe. Leeft hij, dan stapt hij omwille van
mij. Leeft hij, dan stapt hij uit liefde voor mij. Leeft hij, dan stapt hij... leeft hij, dan stapt
hij...' 'En op ddt ritme, dat obsederende ritme 'leeft hij... dan stapt hij naar mij toe', is de
Saint-Exup6ry verdergegaan. Tot hij op een bepaald moment bewusteloos is neergeval-
len. Gelukkig hebben mensen hem gevonden en gered. Blijven stappen, door moeite en
pijn heen, omwille van de anderen, is alvast een zeer edele menselijke houding.
Graag wil ik deze etappe in onze bezinning over God en het lijden eindigen met een aan-
grijpende tekst van C6cile Van Dijck. Hij is geschreven voor de ouders van Stijn, een jon-
gen die door ziekte overleden is. Die tekst nodigt ons uit om ook in moeilijke omstandig-
heden verder te stappen omdat iemand dit verwacht, omdat iemand ons ook opwacht en
verwacht aan de overzijde van dit eindige bestaan, dat getekend is door ebbe en vloed,
door goede en kwade dagen. De Onzichtbare, die ons nu hoort en draagt, wacht ook op
ons aan de overkant. Hij heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd, maar wel een behou-
den thuiskomst.



'Een zee van tranen. Alle tranen vloeien naar die zee.

lk weet van een zee van tranen, tranen die van overal komen.

Alle tranen vloeien naar die zee.
Zoveel mensen, wat maken ze allemaal mee?
De ene huilt om de dood van zijn kind
de andere schrcit: ik word niet meer bemind!
Zelfmoord, zijn leven had geen zin.

De waatheid, geloven wij er nog wel in?
Miljoenen mensen steruen door honger, door geweld:
wie heeft ooit die huilende massa geteld?
lemand moet afscheid nemen van een vriend...

Huilen doen we allemaal, zelfs het kleinste kind.

Maar al die tranen vloeien naar die zee
en op die zee wandelt een man
die van elke traan het verhaal vertellen kan.

Hij bewaart tranen als diamant
en wacht op ons aan de overkant.

Weet je, het is in die zee dat er nieuw leven begint;
je wordt sterker door elk verdriet,

maar wij kleine mensen zien dat altijd niet'.

EN WAAR BEN IK?

We vragen ons af: waar is God als mensen liiden? Maar de vraag dilngt zich ook op:

waar wij zijn als mensen om ons heen lijden. We kunnen als christenen inderdaad niet

zomaar vrijblijvend over God en het lijden nadenken en spreken. Telkens opnieuw wor-

den wij persoonlijk opgevorderd om de gekwetste mens nabii te ziin en ons zoveel moge-

lijk tegen het ophefbare lijden te verzetten. Hopeliik ziin wii daar waar Jezus Christus was

en is. Vanuit het evangelie wordt duidelijk hoe Jezus het 'wee' van mensen in 'wel' heeft

omgezet. Dit levert enkele belangrijke ori1ntaties op voot onze omgang met liidende

mensen rondom ons.

Vreugdebode voor gekwetste mensen
Van bij het begin van zijn openbaar optreden maakt Jezus duidelijk dat Hii een goede,

blijmakende boodschap heeft voor arme, berooide, gekwetste mensen. Hij is inderdaad

de door Gods goede Geest gezalfde, de Messias, die komt met een vreugdevolle tijding

voor wie er slecht aan toe zijn. Wanneer Jezus volgens Lucas bij de aanvang van zijn pu-

blieke werkzaamheid opsiaat in de synagoge van Nazaret, doet hij een duidelijke pro-

grammaverklaring in die zin: 'De geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft hij mii ge-

zonden, om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in

hun ogen, om verdrukten te laten gaan, een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig

is'.

Deze profetische woorden uit Jesaja 61 past Jezus op zichzelt toe: 'Vandaag is het

schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan'. Ook in het Johannesevangelie be-

gint Jezus' openbaar optreden met de evocatie van de Messiaanse, overvloedige vreug-

de die Jezus brengt (bruiloft van Kana). Bij de aanvang van het Marcusevangelie is het

niet anders: we vernemen hoe Jezus de goede boodschap brengt van de doorbraak van

Gods Rijk en hoe hij bevrijdend en al weldoende rondgaat. En we kennen ook allen de
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enig mooie zaligsprekingen waarmee de eerste grote toespraak van Jezus in het

MatteLlsevangelie, de bergrede, begint. Volgens bijbelkenners zouden die zaligsprekin-

gen in Jezus' mond oorspronkelijk gericht zijn tot mensen die werkelijk gebukt door het le-

ven moesten gaan.Zij worden gefeliciteerd, niet omwille van hun ellendige toestand na-

tuurlijk, maar omdat God in Jezus duidelijk wilde maken dat Hij zich hun lot aantrok, dat

Zijn genegenheid naar hen uitging en dat er een einde zou komen aan hun miserabele si-

tuatie. Die vreugdeboodschap bracht Jezus daadwerkelijk in praktijk. Als christenen in

zijn Geest leven, betekent dat ook wij die Messiaanse vreugde aan gekwetste mensen

willen meedelen en dat we in het spoor treden van Jezus' tedere, weldoende en moedige

omgang met concrete lijdende mensen.

Aandacht
Er is een heel klein zinnetje in het evangelie waar gemakkelijk overheen gelezen wordt,

maar dat desalniettemin boekdelen spreekt over Jezus' houding ten overstaan van nood-

lijdende mensen: 'Jezus bleef staan'. We vinden het bijvoorbeeld terug in het verhaal van

de genezing van de blinde Bartimeijs (zie Marcus 10.49). Bartimeus zit geisoleerd langs

de weg en roept Jezus vanuit zijn nood om hulp: 'Heb mededogen met mij'. ls dit trouwen

niet de diepste vraag van elke lijdende mens: zie naar mij om? De mensen snauwden de

blinde bedelaar toe dat hij zwijgen moest, maar deze riep nog harder. En Jezus bleef

slaan. Jezus loopt niet voorbij aan het leed van mensen! Hij hoort en ziet wat mensen be-

zwaarl en hij houdt halt. Jezus heeft aandacht voor de mens die zich bevindt op twee

vierkante meter van het leven, de mens aan de rand van de levensweg. En wil? Er zijn

ook nu heel wat mensen die zich bevinden op twee vierkante meter van het leven en die

vragen om gehoord, gezien, bemind te worden: een zwaar zieke mens, vastgekluisterd

op een bed van twee vierkante meter, een vereenzaamde mens, een gevangen mens, in

een cel van twee vierkante meter... 'Liefde is blind', zegt het spreekwoord. Maar het is

ook niet juist dat liefde helderziende maakt? Wie liefheeft, wordt fijngevoelig voor de no-

den van de beminde. 'Er is heel wat armoede in onze eigen buurt', zo zei me ooit een

man, 'maar het komt erop aan dat we die armoede leren zien'. Hij vertelde met enthou-

siasme hoe hij met zijn gezin geregeld een jongen uit de straat die geen familie meer

heeft bij hem uitnodigt. Wie andere mensen graag ziet, krijgt 'feeling' voor wat ze nodig

hebben. Liefde is de antennes uitzetten voor de signalen die mensen uitzenden en de

woorden achter de woorden leren verstaan. Een vrouw vertelde: 'lk zie onmiddellijk aan

de manier waarop miin man thuiskoml na zijn werk hoe hij gestemd is. Als hij zijn auto

wat teveel naar rechts op het voetpad heeft geparkeerd, deugt het niet... 'Soms zetten

mensen ook iets waarachter een diepere vraag verscholen ligt. Als moeder zegt: 'Het

tocht hier', wil ze waarschilnlijk zeggen: 'Wie zal er eens rechtstaan om de deur dicht te
doen?' Maar er zijn vragen die dieper ingrijpen. Zo herinner ik me nog dat ik in een rust-

huis tijdens een caritaskamp in gesprek was met een bejaarde bewoner en dat ons ge-

sprek prompt werd onderbroken door een oude vrouw uil een naburige kamer. 'Goede

dag', zei de vreemde gast. Ze bleef een hele tijd staan en keek mij vragend aan. Achter

haar 'goede dag' schuilde waarschijnlijk de vraag: 'wanneer kom je ook eens bij mii op

bezoek?' Zien en horen en verstaan we nog de signalen van de mensen met wie we on-

der hetzelfde dak leven, of lijden we zozeer aan TV-itis en video-itis dat we het zelfs niet

eens meer merken wanneer iemand wachi op een blijk van aandacht en genegenheid?

Als drukdoende duizendpoten lopen we het gevaar voorbij te lopen aan de concrete
mens die ons levenspad doorkruist en die ons aankijkt en aanspreekt met grote verwach-

tingen. Het is nochtans in de aandachtige ontmoeting van mens tot mens dat er nieuw le-

ven geboren kan worden en dat er een goddelijke diepte kan opengaan.



Bloedgever
Jezus was een bloedgever. Hij heeft zichzelf als geen ander helemaal aan mensen gege-
ven. Hij verstond de kunst om mensen op te beuren. Waar hij voorbijkwam, fleurden ge-
kwetste en bedrukte mensen op. Onder de glimlach van zijn goede woorden en daden
bloeiden mensen opnieuw open. Wie het moeilijk had, deed hij op-staan. Hij hielp hen
overeind, schonk nieuwe levensmoed en bevestigde hun vertrouwen. Mensen troosten
en bemoedigen in navolging van Jezus betekent de hoop en het vertrouwen levendig
houden, want voor een christen is geen situatie, hoe erg ook totaal uitzichtloos. Dit bete-
kent niet dat we het lijden van mensen mogen minimaliseren of bagatelliseren.
Schouderkloppend zeggen: 'het is toch allemaal niet zo erg' kan soms een camouflage
zijn van onze eigen angst en onzekerheid. lemand troosten en moed inspreken veronder-
stelt dat hij kan wachten en verwijlen bij de broosheid van de andere. Vanuit een vals op-
timisme spreken en handelen is veelal een charmante manier om van de lastige vraag
van de lijdende mens af te raken. Wie daarentegen het lijden van de andere ernstig
neemt en tegelijk als een hefboom die andere mens wat kan opkrikken en optillen, doet
goddelijk werk. Daarom zijn we dankbaar voor mensen die net charisma hebben om an-
deren als het ware'een pint nieuw bloed'te geven, zoals de volksmond zegt. Het kan ook
wel gebeuren dat de zieke of lijdende mens die je bezoekt zo moedig is, dat hij of zij jou
zelf moed meegeeft.

Je kruis opnemen
'Als iemand mijn leerling wil zijn, laat hij dan zijn kruis opnemen en mij volgen', zegt
Jezus in het evangelie (zie bv. Mc 8,34). Er is geen echte, realistische menselijke liefde
mogelijk, zonder de bereidheid om te lijden omwille van de beminde. Dit zullen ouders die
van hun kinderen houden of echtgenoten die elkaar beminnen zeker onderschrijven.
Jezus is ons alvast voorgegaan op die weg. Hij heeft ons menselijk lijden geheeld door
het te delen en heeft het kwaad van anderen op zich genomen. Boeddha zei ooit heel
wijs: 'Wie honderd keer heeft liefgehad, heeft honderd keer een pijn op zich genomen'.
Maar terwijl in het boeddhisme het ideaal wordt voorgehouden van de uitdoving van alle
lijden, wordt in het christendom gezegd dat er geen weg is naar het volle leven, tenzij
door zelfgave en zefverloochening heen, de weg waar de prijs van de liefde wordt be-
taald. Wanneer we mensen graag zien, dan weten we dat we een stukje lijden op onze
schouders te dragen hebben. Tijdens de kruisweg ontmoeten we niet alleen de tedere,
troostende nabijheid van een Veronica, maar er is ook de figuur van Simon van Cyrene,
die ons wijst op de plicht de lasten en het kruis van mensen die het moeilijk hebben daad-
werkelijk te helpen torsen. Wanneer je jezelf begrenst omwille van de andere, wanneer je
uil liefde iets prijsgeeft van je natuurlijke of spontane behoeftes of reacties, dan doet dit
wel wat piin, maar dit gemis en offer brengt je ook dicht bij de ware vreugde. 'Wie zijn le-
ven verliest, zal het vinden', zegt Jezus (Mc. 8.35). Een eenvoudige man maakte ooit een
heel raak onderscheid tussen vreugde en plezier. Hij vertelde dat hij jarenlang samen met
zijn vrouw gezorgd had voor zijn zieke, oude moeder die bij hen inwoonde. Het was niet
altijd gemakkelijk. Een samen uitgaan in de weekends zat er haast nooit in. Integendeel,
op zondag kwam er steevast familie bij hen langs voor de koffie. 'Het was een of{er. Maar
zo heb ik ook de ware vreugde ontdekt', zei hij. 'Plezier is iets dat op het moment zel{ in-
derdaad plezant is, maar het is zo vergankelijk en het glipt uit je handen, zoals water tus-
sen je vingers. Na een leuk feestje - dat wel eens mag - zit je 's anderendaags bijvoor-
beeld met een kater. Plezier blilft niet. Echte vreugde wel. Je inzetten en zorgen voor
mensen kost iets van je, maar het brengt een vreugde teweeg die blijvend is'. Je kruis op-
nemen in het spoor van Jezus kan heel zeker ook betekenen dat je bereid bent anderen
te ver-dragen en dat je het kwaad dat anderen jou aandoen opneemt en ontwapent in
jouw vergevingsgezinde goedheid. De zachtmoedigheid en het liefdevolle geduld (van het
Latijnse 'patientia', waarin we werkwoord 'pati', lijden, onderkennen) zijn de enige krach-
ten waarmee de spiraal van geweld en kwaad kan overuvonnen en doorbroken worden.
Zoals we in onze eerste bijdrage zegden, is een groot deel van het lijden in de wereld toe
te schrijven aan wat mensen elkaar aandoen. We hoeven het dan ook helemaal niet in
Gods schoenen te schuiven. Maar God heeft in Jezus wel iets met dit morele kwaad ge-
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Simon van Cyrene, die ons wijst op de plicht lasten te helpen torsen...
Houtsnede ULM 1Sde eeuw

daan: zonder het kwaad goed te keuren heeft God onomwonden ia gezegd aan de zondi-
ge mens en hem in zijn zachtmoedige goedheid opgenomen. Zo is Jezus Christus het
Lam van God geworden dat de zondenlast van de wereld draagt 6n wegdraagt.

Bidden met en voor liidende mensen
Jezus leerde ons bidden tot God, onze Vader. Zelf ging hij permanent om met Hem, die
hij 'abba', liefste vake, noemde. D6t was het diepste geheim, de drijfkracht van heel ziin
leven en optreden. Elk mensenkind gaat God ter harte! Tot een vertrouwvolle omgang
met die God zijn we op onze beurt uitgenodigd. Het kan een echte verademing zijn voor
mensen die het moeilijk hebben als ze het mogen meemaken dat er met of voor hen ge-

beden wordt. Een parochiepriester vertelde hoe blij en erkentelijk een terminaal zieke jon-
geman was voor een gebedsmoment samen met zijn familie. Of ik denk aan die vrouw
die een zware operatie moest ondergaan en die zeer angstig was, tot ze in de operatie-
zaal werd binnengevoerd, het kruisbeeld zag en toen dacht aan de vele mensen die ver-
zekerd hadden dat ze voor haar zouden bidden. 'Toen kwam er vrede in mijn hart', zei ze.
Misschien is ons gebed voor mensen het mooiste dat we hen kunnen geven. Toen ik
priester werd gewijd schreef een zuster die ik niet kende dat ze elke dag van haar leven
voor mij zou bidden. Beslist het mooiste geschenk dat ik toen heb gekregen! Bidden voor
iemand is vaak een van de meest edele uitingen van vriendschap en genegenheid voor
die persoon. Soms sta je als mens ook machteloos in bepaalde situaties en kan je niet
veel anders doen dan je vertrouwvol tot God te richlen en de nood voor te leggen aan zijn
zorg.

Vriendschap sluiten met concrete arme mensen
Wellicht dienden we Jezus in het evangelie meer in 'close-up' te zien. Dan zouden we
merken hoe hij heel concrete arme en kwetsbare mensen tegemoet treedt en hen zijn
vriendschap aanbiedt. Zo is hij de vriend, de naaste geworden van hen die niemand had-
den (lees bv. Johannes 5.7).'Ga en doe evenzo', zegt Jezus op het einde van het ver-
haal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10). In dat verhaal keert Jezus de vraag 'wie
is mijn naaste? radicaal om tot de vraag: 'van wie ben jijzelf de naaste?'. De naaste is

niet een andere, de naaste is diegene die we zelf voor anderen kunnen worden. Het ver-
langen om naaste, vriend te zijn voor wie het moeilijk heeft, wordt op een lreffende ma-
nier verlolkt in een podtische tekst van Marcel Weemaes, waarvan we hier slechts en
paar uittreksels citeren: 'lndien ik je dragen kon over de diepe grachten van je gesukkel



en je angsten heen, dan droeg ik je, uren en dagen lang (...) Indien ik genezen kon wat
omgaat in je hart aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet, dan bleef ik naast
Je staan, uren en dagen lang. Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij en ik weet niet al-
les en ik kan niet zoveel, - ik ben maar een vriend op je weg, al uren en dagen lang (...)'.
Dagelijks worden we via de media als door een 'mitraillette' bestookt met schrijnende
beelden van menselijke ellende. Het gevaar is niet denkbeeldig dat een verlammend ge-
voel van onmacht ons bekruipt. Toch is het van het grootste belang dat we in beweging
blijven komen om de gekwetste mens tegemoet te treden. Acties van bewustmaking en
solidariteit op grote schaal zijn onontbeerlijk. Maar voor een christen is het even onmis-
baar om, zoals bisschop P. Schruers het uitdrukt, persoonlijk vriendschap te sluiten met
66n of twee concrete armen. Bedoeld worden die paar kwetsbare mensen, soms verras-
send dichtbij, die ons nodig hebben en die we kunnen steunen. Dit kan een zieke zijn,
een mens die gelsoleerd of verbitterd is, een kind uit een probleemgezin, mensen die te
kampen hebben met verslaving, ontheemden... Wie vriendschap sluit met een concrete
arme, kan tot de ontdekking komen dat die mens ook een grote 'rijkdom' in zich draagt en
onvermoed een genance, een cadeau van God kan worden. Tot slot dit verhaal, dat ik
ooit heb horen vertellen door een retraitepredikant en dat ik hier parafraserend weergeef.
Een man van middelbare leeftijd kwam te sterven en kwam oog in oog te staan met Sint
Pieter. 'Goeie dag', zie Sint Pieter vriendelijk. 'Mag ik eerst een klein opdrachtje geven?
Hier heb je een aantal kaartjes en een (gouden) stylo. Noteer op elk van die kaartjes een
naam van een persoon met wie je straks graag zou aanzitten in het Rijk der hemelen.'
'Zo', zei Sint Pieter, 'lk heb nog een aantal kaartjes, maar daar staan reeds namen op
van mensen die je in de loop van je leven hebt ontmoet'. De man keek de heilige apostel
nieuwsgierig aan. Sint Pieter nam het eerste kaartje en zei: 'Weet je nog, lieve man, van
die vrouw die de toiletten moest kuisen in dat station van die grootstad? Niemand keek
naar haar om. Maar op een dag heb jij, als deftige heer, een vriendelijk praatje met haar
gemaakt. En zij was zo gelukkig. Weet je dat nog...? En ken je nog?', zo vervolgde Sint
Pieter toen hij het tweede kaartje nam, 'die Turk uit jullie straat die door iedereen werd
gemeden? Op een bepaalde dag belde hij bij je aan en vroeg of je hem even wou helpen
bij het invullen van zijn belastingspapieren. En je hebt het onmiddellijk gedaan en met
plezier. Weet je 't nog...? Weet je nog, zei hij verder, dat je die oude tante van je toch
maar een vervelende vrouw vond, maar dat je het toch niet mooi vond dat je haar nooit
meer ging bezoeken. Je bent dan toch naar het rusthuis gegaan en hebt haar daarmee
heel gelukkig gemaakt. Je ontdekte zelfs dat zij toch nog zo onaardig niet was als je
steeds had gedacht. Weet je dat nog?' Sint Pieter las zo een aantal kaartjes voor, tot hij
een laatste kaartje nam en zei: 'Weet je het nog... die zoon van jou was aan de drugs ver-
slaafd geraakt. Je had van alles geprobeerd om hem ervan af te brengen, maar zonder
resultaat. Uiteindelijk heb je hem aan de deur gezet, want hij wilde toch niet luisteren.
Maar toen hij een jaar later op een avond bij jullie aanbelde, deed je open en zei je: ach,
jij bent het, kom maar binnen, we zullen nog eens proberen...' Toen gingen de deuren
van het Rijk der hemelen open. Christus kwam met stralende ogen naar de man, legde
zijn handen op zijn schouders en zei: 'Lieve man, kom binnen in het feest van de vriend-
schap dat geen einde heeft. Want al wat je gedaan hebt voor 66n van deze geringsten
van mijn broeders, heb je ook voor mij gedaan'.

MAF7C STEEⅣ
PrOressο ′croOr Sθ 177わ arre 3ru99θ
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IOCULATOR

Hij had iets van dat schalkse, dat jongensachtige, dat sommige mannen nooit van zich
kunnen afleggen. Nu blijft in 6lk van ons wel iets hangen van het kind, gelukkig maar.
Doch niet iedereen kan daar even goed mee om. Eerlijk gezegd, ik h6b het niet voor de
droogstoppel die het kind in zich negeert, of dit in elk geval niet naar buiten laat komen.
Of zouden er werkelijk mensen zijn die het kind echt helemirirl ontgroeien? Die het van
nature van zich afleggen, zoals een slang op een bepaald tijdstip uit haar eigen huid
kruipt en met een ander plunje te voorschijn komt? Zouden er ook zulke menselijke
creaturen rondlopen, die op een bepaald ogenblik hun eerste gedaante verliezen , ol ze
dat nu willen of niet? Of zouden er eerder zijn die hun eerste gedaante afleggen, hun kin-
derhuid beetje bij beetje afpellen en in de huid van de volwassene kruipen, omdat het le-
ven na de inrijperiode nu eenmaal 'menens' heet te zijn? Tot die soort kon hij zich zeker
niet bekennen. Integendeel, ik verdenk hem ervan dat hij geworsteld heeft en altijd is blij-
ven worstelen, niet met het kind in hem, doch met de volwassene in hem. lk heb het ge-
voel dat hij voortdurend pendelde, van de stoel achter zijn lessenaar naar de banken v66r
zijn lessenaar, en van de banken v66r de lessenaar naar zijn stoel op de trede. Dat hij
van de 6ne huid in de andere gleed, zonder zich echt goed te voelen in 66n van beide al-
166n, doch zonder zich ook te kunnen nestelen in beide tegelijk. Een vreemde en moeilij-
ke kombinatie is dat: de guitigheid vande puberen de ernst vande adultus in eenzelfde
figuur. Zelfs het lijfelijke had iets van deze combinatie bij hem. Zijnhaar kliste nonchalant
schuin over zijn voorhoofd, en al was hij flink uit de kluiten gewassen, hij stapte zo slonzig
door de gangen van het college, dat het leek alsof hij net een uitbrander had gekregen
van de superior. want tussen die twee boterde het niet, dat verried de keuze all66n al
van de adjectieven waarmee hij 'de sup' omkranste. Om nog maar te zwijgen van de god-
vers die hij er halvelings bij wegmompelde, doch die ons ook in sourdine niet ontgingen.
Tja, over 66n en ander had hij zo zijn eigen mening. En die botste nogal eens rntra
muros, daar vingen wij de echo's van op. zelf gat hij daar niet zoveel om, overtuigd als hij
was van het eigen gelijk. Althans, die indruk liet hij ons. Doch binnenin knaagde het wel
eens, gegarandeerd, als hlj tegen femelaars en pilaarbijters moest optornen. ook ddt za-
gen wij wel, als zijn ogen twijfelden tussen ergernis en spot. want misschien is dit wel de
meest karakteristieke van al zijn blikken: ogen die zienderogen willen vloeken, en oaarom
maar zienderogen lachten.

Ergernis die zich verontschuldigde, bijvoorbeeld, als hij na schooltijd met de fiets kwam
langsgereden in de Zuidstraat, bij onze samenscholing halt hield, en het dan tocn maar
kordaat over de lippen kreeg: "Die sigaretten op de grondl" Dan wachtte hij, ongerust
maar tot geen compromis bereid, goed wetend dat hij hoog spel speelde, want voor enKe-
len onder ons was het roken al geen stiekeme bedoening meer, ze "mochten van thuis".
Hij sperde de ogen, tussen principidle standvastigheid en spijt om zoveel hardvochtig-
heid. Want het ging er hem niet om, ons een stukje narcoticum te ontzeggen; het ging
hem om het belachelijke beeld van een bende snotneuzen, die zich het gedrag van oe
volwassenen aanmatigden. Hij wachtte tot het vuur uit de laatste sigaret was gedoofd, en
peddelde dan zijn gemengde gevoelens uit ons blikveld weg.
Vanaf de vierde schudde hij alles wat toen eerbaar was over ons uit: Grieks en Latiin.
Zoals we dat van hem gewoon waren, deed hij dat als een meesterlijke vrijbuiter, heen en
weer slingerend tussen ernst en luim. Hij kon zich bijvoorbeeld zichtbaar ergeren, hoewel
hij het met enkele godvers verkropte, als hij zag dat zijn authentieke eerbied voor oe ou-



de culturen niet direct met het Griekse alfabet of met de Latijnse stamtijden wortel schoot

in zijn publiek. Maar meteen kon hij ook ludiek relativerend uit de hoek komen, als hij er

zich ostentatief bil neerlegde dat varkens nu eenmaal varkens zijn, dit wil zeggen: geen

parels verdienen. Het is een gevaarlijk spelletje, dat wederzijds uiidagen, want zulke spi-

raal leidt fataal naar een punt waarop het spel kantelt. Het fascinerende met hem was,

dat hij telkens opnieuw het noodlot uitdaagde, en de grenzen van dat spel steeds verder

aftastte. Dat heeft hem ooit parten gespeeld, want niet dl zijn klassen hebben het steeds

op dit soort spelletjes begrepen. En als eenmaal de vlam erin zit, is het zaak om het vuur

zo snel mogeli.jk te blussen. lk stel me voor dat wanneer een klas op zo'n moment en bloc

het water atsluit, de pompier voor hete vuren komt te staan. En dat hebben ze hem he-

laas ooit aangedaan.

lkzelf moet ook schuld bekennen, en ik doe het deemoedig. Want ofschoon het beperkt

bleef tot een duel, en gelukkig niet ontaardde in een spel van allen tegen 66n, vind ik het

niet de fraaiste bladzijde uit mijn humanioraboek. Zal ik ze toch maar voorlezen?

lk zat diagonaal tegenover hem, op de tweede of de derde rij. De Griekse spraakkunst

had hij even gelaten voor wat hij was, en hii had iets verteld dat blijkbaar als mop bedoeld

was, die echter compleet de mist was ingegaan. Hij keek meewarig v66r zich uit en gnil
felde, allicht om zoveel stompzinnigheid. Dan lanceerde ik, als 6nige, een lachsalvo. Nu

zijn wel m66r menselijke tekens z6 ambivalent, dat er soms enige verwarring bestaat om-

trent de feitelijke betekenis ervan. Di6 verwarring zag ik in zijn ogen, 66n bangelijk lang

moment. Hij zat gefixeerd, keek me aan zonder te zien, tastte zonder te grijpen. En in di6

verwarring was ik hem de baas, dat 6ne bangelijk lange moment. En dat moment rekte ik

nog, door op mijn beurt de blik te fixeren tussen lachen en uitlachen. We zaten muurvast.

Tot de kwetsende interpretatie het haalde op de ondersteunende, en in ziln ogen opnieuw

die vreemde gloed van woede en spijt, verontwaardiging en verontschuldiging verscheen.

Hij verdrong de gedachte dat hij zich misschien vergiste, en zette me aan de deur. Dat hij

zich inderdaad ni6t vergist had, zou ik hem in de volgende les laten zien.

We hielden elkaar in de gaten, voortdurend, als loerende katten die met instinctieve preci-

sie het moment van de aanval afwegen. Hij brabbelde in het Grieks, ik volgde geen jota.

En om de haverklap keek hij naar mij, en kruisten we de degens met de ogen, nog twij-

felend tussen prikken en steken. lk wachtte gespannen. lk wist dat de kans zich zou aan-

dienen, wanl zonder kwinkslagen kwam hij de les niet door. Bij zijn eerste zwenking sloeg

ik toe. lk bulderde van het lachen, boven alle anderen uit. Hij keek me aan en zweeg,

bangelijk lang, zoals geen enkele clown in geen enkel circus ter wereld hem dat kan na-

doen, lachend en schreiend tegelilk. Dan zette hij mij opnieuw aan de deur, zonder veel

kabaal.

Alsof er geen weg terug was, verliep de volgende les grosso modo volgens hetzelfde sce-

nario, en de volgende 66k, en de daarop volgende 66k weer. lk slaagde erin om me zo

voor de rest van het lrimester, zonder 66n uitzondering, 6lke les aan de deur te laten zet-

ten. All66n de Paasvakantie bracht soelaas. In het derde trimester zi.in we koel, maar

zonder accidenten, naar de zomervakantie gespoord"

In de retorika vlogen we onder zijn vleugels de kunstgeschiedenis binnen. In weerwil van

de marginale positie waarop het vak in het leerprogramma kon rekenen, pakte hij dat on-

derricht gepassioneerd aan. lk wed dat hij het zijn Schepper altijd kwaliik genomen hee{t,

dat die van hem geen kunstenaar gemaakt heeft. Niet alleen was hil er dat stuk boh6mien

voor, dat toch in elke artiest leeft, hii had er ook de gedrevenheid voor. Zijn ontvankelijk-

heid voor het schone bracht hem tot een zeer penetrante omgang met al wat het westen

aan hoge esthetiek hee{t voortgebracht. Dat hij lak had aan de vele konventies die de le-
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raar als een keurslijf om de schouders hangen, mochten we niet zelden ook in di6 lessen
ondervinden. Zekere keer liet hij, na de traditionele verduistering van het klaslokaal voor
de projectie van zijn dia's, de les beginnen met de projectie van Donatello's Davrd Op het
scherp verscheen dus een mannelijk naakt, in al zijn onderdelen mooi gevormd, enkel ge-

tooid met een hoofddeksel. In een tijd waarin de media ons nog niet tot vervelens toe met
naakt om de oren sloegen, was deze vrijpostigheid op verre na niet evident. Maar hij

deed het, en hij deed het magistraal. Hij projecteerde het beeld en sprak verder geen
woord. De veertig pubers wisten niet goed waar ze het hadden. En hij, hij liet de stilte uit-
dagend haar werk doen. Hier en daar zoemde wat gefluister, maar n6g vertikte hii het om
enige orienterende kommentaar te geven. Tot hij finaal wel mo6st spreken, en dat pot-
sierlijk liet vallen: "Ge moe d6 kjd kieken, wuk'n schoine mutse dat'n an eet".
De vrijbuiter. Hij bewoog zich in het college een beetje zoals de ioculator in de middel-
eeuwse samenleving: er wezenlijk mee verbonden en toch ook op afstand ervan. In de
middeleeuwse samenleving vond de grappenmaker, die de ioculatorwas, niet goed zijn
plaats, omdat hij nu eenmaal de draak stak met al wat conventie, dus menselijk maak-
werk was. Hij speelde het spel niet mee, daarvoor had hij het te goed d66r. Hij zette, inte-
gendeel, het spel op zijn kop, door juist alle regels van het spel aan zijn laars te lappen.
Her en der rest ons van die ioculatoreen spoor. De joker,bijvoorbeeld, in het kaartspel.
Tussen boeren en edellieden vindt de joker evenmin zijn plaats. wezenlijk deel uitma-
kend van het kaartenboek, hoort hij er eigenlijk niet 6cht bij. Want zodra de kaarten ge-
schud worden, speelt hij niet meer mee. Geen enkele regel is dan ook op hem van loe-
passing, geen enkele conventie dient hij te eerbiedigen. Hij is vrij, als g66n van zijn
gezellen z6 vrij. Mddr, hij staat all66n. Dat is de prijs die hij voor de vrijheid betaalt. Het is
voorwaar niet makkelijk, jongleren in de samenleving.

Lieven Vandekerckhove

Ret. 1964

UITNODIGING
Op zaterdag 28 december om 20u, dag van de Onnoozle Kinderen,
wordt een poezieavond georganiseerd in het Auditorium van het Klein
Seminarie. Het betreft een combinatie van 't liedjescabaret'Veitig ach-
terop' van Jan Vanaudenaerde en Peter Malisse enerzijds en het pro-
gramma van de voordrachtklas van Mia Pieters, 'Blij dat je er bent'. Het
thema: de wereld van kind/puber/adolescent, de leeftijd 'tussen schutd
en onschuld'.

De idee is gegroeid vanuit de recente tragedie 'Dutroux', vandaar de da-
tum (waarop Herodes op zoek naar Jezus alle kinderen laat doden).
Maar, het programma zelf is geen negativistische allusie daarop, inte-
gendeel. Het speelt enkel in op de gevoeligheden die hierbij gerezen
zijn. Het neemt de gelegenheid te baat om een volwassen publiek even
onder te dompelen in de wereld van het kind. Een hoopvolle wereld met
z'n kleine verdrietjes & pleziertjes, z'n grote verwachtingen en desillu-
sies.



ARBEIDSETHOS: EERTIJDS. NU EN STRAKS...

Tijdens de jongste decennia is zowat overal in het Westen de overtuiging gegroeid dat de
mentaliteit van hard en plichtsgetrouw werken aan het verdwijnen is, dat de betrokken-
heid bij en de interesse voor het werk bij de bevolking in het algemeen - dus niet alleen

bij de arbeiders maar zelfs bil managers - merkelijk is verminderd.
Reeds in 1971 kloeg Nixon over een "decline of the work ethic". Ook in de sociologische

literatuur is de belangstelling voor dit onderwerp sedert 1970 sterk toegenomen.
lk denk dat het zo is dat zwaarmoedige uitspraken over het verslappen van de arbeidslust

wellicht van alle tijden zijn. Dit zal wellicht blijken uit deze uiteenzetting welke ik heb inge-

deeld in 2 delen:
- het eerste over de arbeid in het verleden (tot aan de tweede WO)
- het tweede deel over het huidioe arbeidsethos.

1. De arbeid in het verleden
Wie de lijst van zegswijzen en gevleugelde woorden aan het einde van de Van Dale door-

loopt zal er een aantal citaten uit oude auteurs aantreften die de arbeid verheerlijken.

Enkele voorbeelden:

Virgilius: Labor omnia vincit improbus
Onvermoeide arbeid komt alles te boven

Martialis: Juvat ipse labor
Arbeid op zich zelf is een genoegen

Horatius: Nil sine magno vita labore dedit mortalibus
Het leven schenkt de stervelingen niets zonder zware arbeid

Maar de activiteiten die in de oudheid in hoog aanzien stonden waren van sporlieve, poli-

tieke, culturele raad: krijgsdiensten, pleiten voor het algemeen belang en, in Griekenland

vooral, de wetenschap en de zogenoemde vrije kunsten. Fysieke arbeid om het eigen le-

vensonderhoud te verzekeren kon eventueel nog als eervol gelden. Maar werken voor ie-

mand anders in ruil voor een vergoeding, zoals de arbeider doei die zijn diensten ver-

huurt of de ambachtsman die zijn producten verkoopt, werd als degraderend beschouwd,

want dat kwam eroo neer zichzelf te verkopen.
In de Middeleeuwen was deze aristocratische opvatting ook nog die van de adel en de

geestelijkheid. Voor de anderen was arbeid een last, nietsdoen een begeerde, maar on-

bereikbare luxe. In die lijd had het gros van de bevolking trouwens weinig hoop om boven

het gewone consumptieniveau uit te stijgen. Zij schikten zich in de traditionele levenswij-

ze. Er was geen reden om intens werken als een deugd op zich zelf aan te zien. Thomas

van Aouino verklaarde ronduit dat alleen de noodzaak van het levensonderhoud ertoe

dwingt handenarbeid te verrichten.
De kloosterregel van Benedictus, die de monniken voorschrij{t op gezette tijden van de

dag te werken, schijnt te wijzen op een valorisatie van de arbeid. Maar die regel was wel-

licht meer bedoeld als een middel om het lichaam te bedwingen en het te beschermen te-
gen de spirituele gevaren van de ledigheid. Het beschouwende leven bleef in alle geval

onvergelijkelijk beter dan het actieve.
Ook in de gilden kunnen aanzetten tot een veranderende visie op de betekenis van de ar-

beid worden gezocht. De ambachtsman wordt gewoonlijk voorgesteld als iemand die fier

is op wat hij gemaakt heeft. Daar is dikwijls nogel sentimenteel over geschreven, met na-

me door Marx in zijn jeugdwerken. Maar wii weten in feite zeer weinig over de middel-

eeuwse arbeidsvreugde.
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Met de Nieuwe Tijd verandert het beeld dat men zich van de wereld maakt. Deze lijkt

niet meer gegeven en statisch, maar voor verandering vatbaar, manipuleerbaar, maak-

baar. In plaats van een door de natuurwet opgelegde onontkoombare noodzaak, wordt
arbeid dan een middel om bezit en rijkdom te vergroten, welvaart te scheppen.

De persoon, of liever de beweging, die een heel belangrijke invloed had op de morele

waardering van de arbeid, meer bepaald van de wereldlijke beroepsarbeid, was Luther of

het orotestantisme.
Luther stelde dat het individu zijn plichten moest vervullen, plichten opgelegd door zijn

oositie in de wereld.
Er ontstond een religieus gesanctioneerde arbeidsmoraal omdat elke gelovige die zich

onttrok aan de plicht toi arbeiden, zich verzette tegen Gods wil.

Richard Baxter, een puritein tot op het been, stelde dat lediggang moreel verwerpelijk
was, dat arbeidsonlust een gebrek aan genadestand was. Harde, onafgebroken lichame-

lijke of geestelijke arbeid is de plicht van iedereen. Ook de bezittende mag niet eten zon-

der te werken. Wat God wil is niet gewoon arbeid maar rationele beroepsarbeid. Deze

ethische verantwoording van het beroep leidt tot een ethische waardering van de bekwa-

me, vlijtige, trouwe, gewetensvolle vakman.
Gedurende het verdere verloop van de periode hebben economisten met grote regelmaat

beklemtoond dat arbeid de basis is van alle rijkdom. Zo verklaarde Petty "Arbeid is de va-

der van het welzijn". Davenant zag in de vlijt van het volk de oorsprong van de rijkdom

van alle landen.
Uiteindelilk werd werken een norm. Een norm is natuurlijk nog wat anders dan ethos.
Een norm is een toestand waarnaar een groep mensen zich moeten richten.

Ethos is een positieve zedelilke waarde.
De Duitse mercantilist von Justi stelde dat het streven naar bestendige vermeerdering

van de rijkdom van de staat alle staatsburgers verplicht daaraan mee te werken. Men

kwam zells tot het begrip "nut van de armoede", in die zin dat de behoeftigheid de armen

motiveert om werk te zoeken.
Tegen het einde van de nieuwe tijd zagen de filosofen de arbeid als datgene waardoor de
mens zich van de dieren onderscheidt, of waardoor hij zich kan ontplooien. Voor Kant is
de wil om te werken inherent aan onze natuur. De vertegenwoordigers van de Verlichting
(Voltaire), verweten de werkloze aristocratie en de van tienden levende geestelijkheid

hun onproductief zijn.
In de negentiende eeuw, en vooral nog in de tweede helft ervan, bereikte de verheerlij-

king van de arbeid een hoogtepunt. Alle auteurs die als socialistisch bestempeld worden
(Proudhon, Blanc,...) stelden de arbeiders, en dus de arbeid, op de ereplaats. Maar nie-

mand heeft hem zo hoog verheven als Marx. Hij stelt dat de mens zich van de dieren on-

derscheidt doordat hij in staat is gereedschappen uit te vinden en zelf ziin bestaansmid-

delen te scheppen. De behoefte om te werken is de essentie van het mens-zijn. De mens

credert zijn wereld en dus zichzelf door arbeid, wordt mens door ziin arbeid.
Aan de andere kant stonden de ondernemers, vooral in de beginperiode, maar ook later
nog, voor de formidabele opgave de te hunner beschikking staande werkkrachten, die
nog niet op het fabrieksleven voorbereid waren (gewezen ambachtslieden, plattelands-

mensen, proletaridrs), de zin voor orde, de discipline, de werkbetrokkenheid bij te bren-
gen waaraan de industridle productieorganisatie behoefte heeft. Een werkideologie was

ongetwij{eld een van de beste middelen daartoe en dat die nu gepropageerd werd door
de kerken (de katholieke zowel als de protestantse) door de staat, het onderwijs, allerlei
verenigingen en instellingen, de pers, letterkundigen en volksschrijvers was hun een flin-
ke steun in de rug.
Een boek als "Self-Help" (1859) van de Schot Samuel Smiles b.v. werd uiterst populair in
Engeland en heeft het Victoriaanse waardepatroon mede beinvloed. De auteur, zelf de
oudste van een gezin van elf kinderen dat na het overlijden van de vader in uiterst precai-

re omstandigheden leefde, benadrukt de persoonlijke verantwoordelijkheid van eenieder



voor het eigen welzijn. Hulp van buiten is verzwakkend en maakt hulpeloos omdat zij de
noodzaak en de stimulans wegneemt om de problemen op te lossen. De essentiele kwali-
teit om te kunnen slagen is arbeid. Uiteindelijk is de hele beschaving voor het grootste
deel het resultaat van vroegere arbeid.
Dat de negentiende-eeuwse bourgeoisie dergelijke ideeen niet alleen verwelkomde, maar
de verspreiding ervan stimuleerde en ze ook wel eens op onoorbare wijze exploiteerde,
ligt voor de hand.
Trouwens, alle andere stelsels dan het kapitalisme hebben sedertdien de werkideologie
als beleidsinstrument gebruikt. Het ltaliaanse fascisme mobiliseerde geregeld met patriot-
tische slogans grote massa's voor economische doeleinden (o.m. de drooglegging van de
Pontijnsche Moerassen). Het nationaal-socialisme organiseerde een "Arbeidsdienst" waar
de hele Duitse jeugd van beiderlei kunne en zonder onderscheid van klasse manueel
werk moest verrichten.
Heel symbolisch was de vervanging van het republikeinse devies "Libert6, 6galit6, fra-
tinit6" door'Travail, famille, patrie" ten tijde van het Vichy-regime.
Maar de werkideologie is wellicht nog het meest gepropageerd door het communisme. In
de redevoeringen van de leiders, in de litteratuur en de kunst werd het werken ronduit ge-
romantiseerd. Praktisch moest de "socialistische wedijver" ervoor zorgen dat de hoogste
prestaties zouden geleverd worden in alle activiteitssectoren. Reeds in 1919 waren er oe
vrijwillige en onbezoldigde "zaterdagers". Later kwamen de schokbrigades en de sta-
chanovisten om de productiviteit op te voeren. In de communistische opvatting van het
werk heeft dit iets heroisch.
Voor mij blijft nu nog de vraag of, sedert wanneer en in welke mate de reeds genoemde
norm ook arbeidsethos, een waarde die hun handelen en hun arbeiden echt inspireerde,
is geworden. Wij hebben wel kennis gemaakt met de meningen van economisten, politici,
filosofen, schrijvers, maar de opinies van de grote massa van het volk in de negentiende
eeuw en zelfs in de eerste decennia van de twintigste zijn nog moeilijk te achterhalen. Zij
werden niet schriftelijk overgeleverd en enquOtes waren toen nog niet gebruikelijk.
Er zijn er dan ook die beweren dat het arbeidsethos nooit heeft bestaan en zelfs niet
heeft kunnen bestaan, gezien de levens- en arbeidsvoorwaarden, de lage lonen, de lange
werktijden.
Men zal het wellicht nooit zeker weten. Nochtans de fabrieksarbeid was lang niet de eni-
ge in die tijd: er waren de zelfstandigen, de vrije beroepen, de landbouwers, die wel veel
receptiever zullen geweest zijn voor de arbeidsideologie. Daarenboven mag men aanne-
men dat een idee die zo alzijdig en zo constant werd verkondigd ook bij de industriearbei-
ders ingang vond naarmate zij meer ambities konden koesteren wat hun levensstandaard
betreft.
Een voorzichtig besluit zou kunnen zijn dat de arbeid geassocieerd werd met maturiteit
en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor ziin gezin; dat hij niet louter als een nood-
zaak of een gewoonte werd gezien, maar als iets dat essentieel tot het leven behoort.

2. Het huidige arbeidsethos
Na de Tweede Wereldoorlog werd de arbeid nog eens sterk opgewaardeerd. Economisch
was ons land - zoals heel Europa - uitgeput, vele bedrijven waren verwoest of verouderd.
Enkel met Amerikaanse steun kon de activiteit weer op gang worden gebracht. De gene-
raties die tijdens en onmiddellijk voor of na de oorlog volwassen werden voelden de
noodzaak en hadden de wil om de welvaart te herstellen. De hele periode 1945-1960
doet denken aan de theorie betreffende de invloed van psychologische factoren op de
economische ontwikkeling.
Maar het bleef niet duren en het was wellicht te voorzien dat het niet zou blijven duren.
De baby-boomgeneratie had heel andere opvattingen. (Terloops weze opgemerkt dat de
tendens naar grotere gezinnen, een zekere affiniteit heeft met het arbeidsethos).
De golden sixties waren immers een tijd van voordien nooit gekende welstand. De inko-
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mens lagen op een hoog niveau en schenen nog te zullen stijgen. Men hoefde zich wei-

nig zorgen te maken over de bevrediging van de dringendste materiele behoeften. De

welvaart leek vanzelfsprekend. Er was ook economische zekerheid dank zii de heersen-

de volledige tewerkstelling en de verzorgingsstaat. Terzelfdertijd ontstond er een mentali-

teit van leven voor vandaag, van onmiddellijke voldoening: nu halen, straks betalen. Zich

nu opofferingen getroosten om daar later van te kunnen profiteren werd minder en minder

zinvol geacht. Vele gezinnen beschikten over twee inkomens, zodat de dreiging van ver-

lies van inkomen, de traditionele sanctie voor de geringe prestatie, minder uitwerking had.

In die omstandigheden leek het problematisch of het moreel gebod tot (hard) werken zich

zou kunnen handhaven en men begon veel te speculeren over het ontstaan van een

nieuw "ethos", gekenmerkt door twee ideedn: dat werk een middel kan zijn om de kwali-

teit van het leven te verhogen en dat de vrije tijd, naast de arbeid, een eigen waarde

heelt.

1. De kwaliteit van het leven.
Om de negatieve kanten van het werk (eentonigheid, onregelmatige werkuren, bezwaren-

de omstandigheden) te doen aanvaarden volstond het vroeger ze door een voldoend ho-

ge beloning te compenseren. Dal is niet langer het geval. Men is kieskeurig geworden.

De inhoud van de taak, de "kwaliteit van de arbeid" krijgt meer aandacht. De mensen

wensen interessant werk, een zinvolle job die toelaat de eigen (potenti6le) mogelijkheden

ten volle te benutten, zijn bekwaamheden te ontwikkelen, zich te ontplooien. Zij verdra-
gen minder de organisatorische dwang, vragen autonomie en inspraak. De werkloos-

heidsreglementering hanteert het begrip "passend werk", gesleund op criteria van oplei-

ding en ervaring. Kortom, de tolerantiedrempel van wat het individu en de maatschappij

aanvaarden als menswaardige arbeid is verhoogd.
Deze evolutie is een goede illustratie van de theorie van Maslow die stelt dat er een be-

hoeftehidrarchie bestaat waar eerst de fysiologische behoeiten worden voldaan, dan de

behoefte aan zeker:heid, liefde, waardering en ten slotte de behoefte aan zelfverwezenlii-

king. In die gedachtengang is het normaal dat een bevolking met een hoger opleidings-
peil en meer materi6le zekerheid, die dus hoger staat op de behoeftehidrarchie, een "ho-
gere" arbeidsorientatie heeft, dat het werk voor haar njet meer een louter instrumentele

betekenis heeft (midel tot het verwerven van inkomen, promotiekansen), maar ruimte

moet bieden voor zelfontplooiing, persoonlijke autonomie, initiatief, creativiteit.

2. De vrije tijd.
De hoge inkomens, de kortere arbeidsduur en langere vakanties, de door de overheid ge-

crederde voorzieningen ook, stelden reeds ruime bevolkingslagen in staat een deel van

hun tijd ook effectief aan ontspanning, sport, culturele activiteiten, enz... te besteden.
Moest dat niet worden beschouwd als het begin van een heel nieuw tijdperk? Het feit dat

met minder arbeid de welvaart toch sterk kon stijgen wees erop dat aan deze productie-

Jactor niet meer dezelfde primordiale betekenis moest worden toegekend als vroeger, te
meer daar ook het besef groeide dat het welzijn nog andere componenten heeft dan het

consumptieniveau.
Het was dan logisch te veronderstellen dat in de toekomst meer waarde zal worden ge-

hechl aan activiteiten buiten het arbeidsbestel; dat men, in plaats van te leven of te wer-
ken, gewoon genoeg zal werken om te leven en zich even veel of meer zal gaan ontplooi-
en in zijn vrije tijd dan in zijn werk.
In de crisis van de jaren '70 kwam daar nog het argument bij dat het geen zin heeft van

de enen een volledige inzet te vragen, terwijl anderen, grote groepen werkwilligen, tot
nietsdoen worden gedoemd. Er wordl dus gepleit voor een drastische verkorting van de
arbeidsduur.
In zijn uiterste consequenties heelt deze gedachtegang geleid tot de stelling dat arbeid en
inkomen zouden moeten worden ontkoppeld. Werken om den brode zou geen verplich-



ting of noodzaak meer zijn, maar een keuze. Niet werken zou volkomen legitiem worden
geacht en de maatschappelijke erkenning van iemand zou niet meer afhankelijk zijn van
zijn deelneming aan het productieproces. concreet zou de sociale zekerheid een zelf-
standig stelsel worden, los van de gedragsnormerende eisen van de markleconomie.
ledereen zou kunnen genieten van een redelijk basisinkomen, een inkomensgarantie die
niets met werken of gewerkt hebben te maken heeft. Het gros van de bevolking zou kun-
nen gaan leven volgens het antieke aristocratische ethos. De aanzienlijke toename, in
aantal en niveau, van de arbeidsloze inkomens die tijdens de jongste decennia te consta-
teren viel, o.m. ingevolge de tendens om vervroegd, en al of niet met een beroep om ge-
zondheidsredenen, geheel of gedeeltelijk uit het arbeidsproces te stappen kan woroen
beschouwd als een eerste stap in de richting van dit ideaal. Uit recente onderzoeken blijkt
deze gedachtegang zeker nog een ingang te hebben gevonden bij de bevolking.

3. Gonclusie
In een van de weinige studies die gegevens verstrekken over de mate waarin de werk-
ethiek bij de hele bevolking (en niet alleen bij arbeiders of bepaalde leeftijdsgroepen)
voorkomt heeft Mann vastgesteld dat de sociale klasse waartoe de mensen behoren een
zekere, zij het niet sterk geprononceerde invloed uitoetent. In zijn representatieve steek-
proef van 1769 Britten (1986) vertoonde de middenklasse de hoogste graad van werkbe-
trokkenheid.
Verder lijkt het arbeidsethos lager te zijn bij de laagst en hoogst geschoolden dan bij de
middengroep en ook lager te zijn in de stad dan op het platteland. Men vond dat de hoger
opgeleiden in hun werk meer naar autonomie en zelfexpressie streven dan lager opgelei-
den, die eerder werkzekerheid en loon benadrukken.
In hun deelrapport over het Europees waardesysteem vonden Engelse onderzoekers een
verband tussen werkattitudes en politieke opvattingen. Linksen antwoordden meer dat
werk een geringere rol zou moeten spelen in het leven dan rechtsen.
In feite is het arbeidsethos een deel van de hele levensbeschouwing. Een Amerikaans
socioloog, Cherrington, kwam tot de conclusie dat kinderen het aankweken als nun ou-
ders ze aan een strenge discipline onderwerpen, hun taken opleggen en hen aansporen
verantwoordelijkheid op te nemen.
Vele onderzoekers werden getroffen door het feit dat kenmerken van conservatisme, zo-
als religieus fundamentalisme, het aandringen op strenge bestraffing van de criminaliteit,
een voorkeur voor conventionele kunst, een anti-hedonistische levenshouding, dikwijls
samengaan met een hoog arbeidsethos. Men vindt dit ook bij diegenen die de wereld eer-
der zien als een plaats waar gerechtigheid heerst en menen dat wat in hun leven - en in

dat van de anderen - gebeurt een gevolg is van eigen gedrag, bekwaamheid en inspan-
ning en niet van geluk, noodlot ot occulte invloeden. Sommigen zijn dan ook geneigd
mensen met een hoog arbeidsethos te beschouwen als conservatieve, rigide, autoritaire,
weinig sociaal voelende individuen.
De grote meerderheid in de westerse wereld beschouwt arbeid nog altijd als een positief
goed, als een waarde, maar een waarde naast andere, niet als de eerste of enige, waar-
aan het leven moel worden ondergeschikt gemaakt. Men wil werken in een regime dat
reeds ruim aangepast is aan de huidige mentaliteit en de gelegenheid biedt om ook bui-
ten het werk te leven en actief te zijn.
Kortom, werk is niet "de drug die domme mensen nemen om de verveling te vermijden".
Het ideaal is niet de werkverslaafde, maar iemand die zich zowel buiten als binnen het
werk maximaal weet te ontplooien, een volledig mens. Het arbeidsethos heeft humanisti-
sche trekjes gekregen.

Michel Espeel
(Lat.-Wet.'68)
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i Bond-ig
ONZE DENKSPORT

Beste ouzzelaar.

Hier zijn we al voor de derde keer. We houden vol, gesterkt door het feit dat het aantal
inzendrngen steeg met maar lielst 75o/",zijnde van 4 naar 7. (What's in a... number?l).
Vooraleer ik echter de nieuwe winnaar bekend maak, eerst de oplossing van puzzel 2:

,]

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

13

14

tc

'16

17

18

19

20

21

22

23

24

Twintigletterwoord:
Pachthofschilderinge

En nu de winnaar:
Dries Ovaere (schiftingsvraag: 9)
Sprietstraat 20
8850 Ardooie

Hartelijk proficiat !

1   2   3  4   5   6   7   8   9   10  11  12



Reglement
- Enkel volledig en juist ingevulde kruiswoordraadsels en het juiste twintigletter-gezegde

komen in aanmerking voor de prijs.

- Schiftingsvraag: - Hoeveel juiste inzendingen zullen er deze keer zijn?

- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.

- Uiterste datum van inzending: 1 april 1997.

HORIZONTAAL
2. beroeo

3. orivaat - telwoord

4. mesthooD - las

5. vibreren

6. modelbeeld

7. andermaal - metten

8. schaakstuk
9. kolder - kortlan

10. oudje - schildhouder

1 1. tegoed

12. arabische titel - vroegere titel in Peru

13. diakoon

14. stelkunde - item

15. grondsoort - landtong

16. naschrift - kolf

17. graveur

18. vlaktemaat - haas

19. wreedaard - bovendien

20. papegaai - deer

21 . kledingstuk

22. rijtuig - frigide
23. telwoord - projectieplaatje

24. landhuis - een weinig

VERTICAAL
2. zangvogel - steenvink - trompetvogel

3. vreemde taal - gebaar

4. racewagentle - middagmaal - schaduwzijde

5. mondstuk - rivier in ltalie - oratio- anagram van "dronken"

6. landbouwwerktuig - adellijke titel - familielid

7. deel van een drukpers - grond - vogelverschrikker

B. metaal - corpulent - lekkernij - loldicht

9. mits - elkeen - rekke

10. edelgas - deel van het jaar - plage - verbinding

11. naaldboom - oudste - bolleboos

12. misount - kodde

Jan Debels

leraar
(uitgangsjaar '73)
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11 NOVEMBER 1996
EEN HOOGDAG VOOR ONZE OUD.LEERLINGEN.

De oud-leerlingen die 25, 50 en 60 of meer jaren geleden het college verlieten, werden

om 9.30 uur in het college verwacht. In totaal waren er een goeie honderd personen

(mannen en vrouwen) die rond een koffietafel werden ontvangen. Een rondleiding door-

heen het nieuwe gebouw Malachiet, door de huidige bewoners omgedoopt tot Malle

Griet, en een kijkje in de nieuwe bibliotheek maakten de tongen los over vroeger en nu.

Om 11 uur de eucharistie die verzorgd werd door de "vijftigers" met als hoofdcelebrant

Leo Missinne en opgeluisterd door het Colliemandokoor onder leiding van Wim Berteloot.

Nadien een receptie in de bar en omstreeks 1 uur werden we verwacht in het park

Rodenbach. Meer dan 260 genodigden konden hun voeten onder tafel schuiven en ge-

nieten van een verzorgde menu. E.H. Jan Corneillie zorgde voor een luimige causerie.

Aan de aanwezige leden van de O.L.B. werd een prachtige herinneringskaart overhan-

digd, waarop het logo van het Klein Seminarie in blinddruk, het wapenschild dat priikt op

de gevel van de Augustijnerkerk en een mooi gedicht over vriendschap door Joost

Vanbrussel. Het was meer dan 7 uur in de avond en er zaten nog oud-leerlingen te keu-

velen. Je moest het meemaken om de vriendschapsbanden aan te voelen. Hieronder de

foto's van de "speciale" jubilarissen.

Zittend van links naar rechts

De Jonghe Georges, Eeckhout Georges, Stock Robert, klassenleraar, Staelens Robert

Staand van links naar rechts

Vandewalle Alfred, Spincemaille Louis, Vanderhaeghe Albert

U:TGANGSJAAR 1986
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PRIESTERWiJDING

Laurens Geeraert(L GR 1989)werd Op 29 1uni 1996 in de dekanale St― Michielskerk te

Roeselare tot plester gewld doOr Mgr Roger Vangheluwe

Benoeming tot Pastoor

E H Theo Brackx(oud― Subregent internen)werd benoemd tot Pastoor op sint― Marunus
te Loppem,Dorp 12,8210 Loppem

Benoenling tot bisschoppeiilk vicaris

EH 」ean― Pierre De Rudder(L GR 1956)werd benOemd tot vicans van hettり delり ke en
tot kanunnik van het Kapittel van Sint― Salvatorin Brugge

GEB00RTEN

Emma,dochtertle van Heer en Mevrouw Dirk en Kat面 en Vantyghem― Delobe‖ e, Leuven
16 1uni 1996(moderne 1984),TerVuursesteenvve9 447,3061 Leefdaal

Tom,zoonle Van Heer en Mevrouw Stefaan en Tine Verhamme―Demeester,geboren
20 september 1996(L GR 1978),StJn Streuvelslaan 28,3010 Kesse卜 Lo

HUWEL:JKEN

Heer en Mevrouvv Bart en Marian cloet― Loolvoet, 22 iuni 1996(W B 1985),
Brugsesteenvveg 290,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Yves en Patra Huyghebaert― Kerkhof, 29 iuni 1996(Eco 1990),

Stationsstraat 37,8850 Ardooie

Heer en Mevrouw Hendnk en Katnen Deboutte― Rots,7 september 1996(L Wi 1988),

Heilige Geeststraat 1 20,3000 Leuven

Heer en Mevrouw Kris en Els Herteleer― de MOelenaere,7 september 1996(dochter van
Polde MOelenaere LGR 1939)Roeselarestraat 8,8600 Esen

Heer en Mevrouw Frank en Ans Vanden Berghe― Dnesens, 14 september 1996(LGR
1988)HuffeiSestraat 1 4,8700 Tien

Heer en Mevrouw Stefaan en Benedlcte Van Eeckhoutte― Huyghe, 14 september 1996

(L GR 1982)Klokkeputstraat 86,8800 Roeselare



OVERLIJDENS

Mevrouw Germaine Brutsaert, weduwe van de Heer Gaston Soenen, geboren te Beveren
(lJzer) op 25 augustus 1908 en overleden te leper op 26 mei 1996, grootmoeder van
Mignel Stevens (L.WE. 1978) en van Diego Stevens (WE.A. 1983).

De Heer Frans Vandamme-Deboutte (L.G. 1940) geboren te Staden op 16 mei 1922 en
overleden te Waasmunster op 6 juni 1996, vader van Jozef (L.WE 1967), Jan (LW. 1969)
en Luc (WE.B 1973).

De Heer Michel Vanlerberghe-Vannieuwerburgh (Eco 1926) geboren te Westrozebeke op
5 augustus 1910 en overleden te Rumbeke op 11 luni 1996, vadervan Joseph (L.G.

1962) en Paul (W.8. 1968) en schoonvader van Frits Pattyn (ECO 1961).

E.H. Jozef Vandermarliere, geboren te Westvleteren op 17 december 1905 en overleden
te Roeselare op 1 0 juni 1996, was leraar van 1 931 tot 1936.

De Heer Pedro Van Biervliet-Vandermeulen, geboren te Buenos Aires (Argentini6) op
7 augustus 1954 (LWi 1972) en overleden te Fournies (Frankrijk) op 16 juni 1996, broer
van Marcos (LWi 1973), Jan (LWi 1975), Filip (LWi 1976), Guido (LWi1977) en lgnace
(1Wi1983).

Mevrouw Roos De Muynck, echtgenote van de Heer Luc Foulon (LWe 1964) geboren te
Brugge op 1 9 januari 1 948 en overleden te Roeselare-Beitem op 12 juli 1 996.

De Heer Godfried Werbrouck-R. Van Tendeloo, geboren te Roeselare op 10 september
1945 en overleden te Leuven op 2 juli 1996 (L.G. 1964) broer van Marc (WE.A 1977) en
schoonbroer van Gilbert Maddens (WE.A. 1962).

Heer Rogir Bostyn-Andrea Lamsens, geboren te Roeselare op 11 maart 1928 en er
overleden op 7 juli 1996, schoonbroer van Erik Lamsens (L.WE. 1964).

E.H. Antoon Labeeuw (1.R. 1929) geboren te Oostnieuwkerke op 13 juli 1909 en
overleden in Loppem op 29 juli 1996 (econoom van 1946 tot 1955).

De Heer Etienne Van BiervlielVanwijnsberghe, geboren te Brugge op 1 april 1925 en
overleden te Leuven op 11 augustus 1996, vadervan Pedro (LWi 1972), Marcos
(LWi 1973), Jan (LWi 1975), Guido (LWi 1977) en lgnace (LWi 1983).

De Heer Frans Halewyck-Vanroose, geboren te Gistel op 7 november 1911 en er
overleden op 1 4 augustus 1 946, vader van Johan (Eco 1 978).

E.H. Jozef Mullie, geboren te Tiegem op 14 februari 1911 en overleden te Deerlijk op
1B oktober 1996, leraar van 1937 tot 1949.

De Heer Heruig Maes-Goedseels, geboren te Roeselare op 12 juli 1938 en er overleden
op 12 oktober 1996 (L.GR. 1956) vader van Patrick (WEB 1986) en Kristof (WEB 1991),

schoonvader van Francis Peene (WEA 1986), broer van Pater Bernard (L.GR. 1963),
lgnace (L.GR. 1964) en Philip (1966).

E.H. Gerard Cappelle, geboren te Beveren-Roeselare op 4 januari 1916 en overleden te
Woumen op 26 september 1996 (L.GR. 1935).

Mevrouw Georgette Moerman, echtgenote van Marcel Prinsie, geboren te Harelbeke op
25 september 1922 en overleden te Roeselare op 19 oktober 1996, moeder van Johan
(WEB 1968), Geert (WEB 1970), Patrick, Lieven en Joost.
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