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ONZE BOND JUB:LEERDE

Dit nummer van Eertijds is gro,tendeels gewijd aan de feestviering van 30 april ll.
lmmers op die dag vierde onze bond haar lGjarig bestaan.

De gehele ple'chtig'heid stond in het teken van de steun aan onze missionarissen.
Vcor een talrijk o'pge,komen. schare ge'lovigen droog M,onseigneur E. Laridon, bijge-
staan door Z.E.H. Superio.r A. Modde, Z.E.H. Econoom A. Deweerdt e,n El.H. J.P.
Deru.dder en G. Bo.uckaert in de kerk van het instituut de mis op, die o,pgeluisterd
werd door het collegekoor onder leiding van E.H. A. Loose en het koo,r de Man-
delgalm. In, zijn homilie wees Mo'nseigneur E. Laridon - te'vens verwijzend naar
het evangelie van' die da'g - op twee pijlers van on.s geloof : de Lie{de en de H.
Geest. Hij vroeg dat de opvoeding er een zou zijn van liefde en een geest in de
christelijke contouren van, de liefde.

Na de euctharistie trokken de aanwezigen naar het auditorium voor de acade-
mische zitting. Het duo, Vercruysse, blies een fijn'e noot als verwe4koming. Nadien
verwelkomde de voorzitter van de oud-leerlin'gen.bond Dr. Aim6 Verme'ersoh uit
Gulle,gem alle aanwezigefir en vo'o,rdl .de gastspreker. l,mmers de oud-leerlingen.
bond had nie'mand minder dan ministe,r Renaat Van Elslande, oud,leerlin,g en
te,vens lid van de, jubilerende bond, als spreker uitgenodigd. De ministe'r had he,t
vooral over de ontwikkelin'gshulp en inzonder over de rol van de N.G.O'.'s, de niet-
gouvernementele organisaties.

Nadien was de oud-leerlingen,bond bijzonder fier om lie'fst 65.00O Fr te kunnen
overhandige,n aan missionariqsen die 20, 30, 40 en 50 jaar het co'llege hadde,n
verlaten. In totaal 13 oud-leerlingen die elk 5.000 Fr krege'n. De oheque van
65.000 Fr werd door de ondervocrzitte'r van de vereniging overhandigd aan, Z.E.H.
O. Tanghe, directe.ur van de missieactie van ons bisdom, die de som. zou, ver-
delen.

Na deze pleohtigheid volgde nog e'en heildronrk in de bar \^/aar o'nder vrienden
lustig werd gekeuveld. In een laatste woord dankte Z.E.H. Superior het werk van
alle,n die - soms ac'hter de schermen - deze viering hadden mogelijk gemaakt.

R. Parent



Inleidende toespraak van Dr A. Vermeersch
voorzitter van de Oud-leerlingenbond

Mijn,he,er de Minister' Monse,igneur, Zeer geaohte dames en heren,

Ongeveer 10 jaar ge,lerden hadden we het geluk de vere'n'iging die op he'den lus-

treert, met name de oud-leerlingen,bond van 't Klein Sem,inarie te he'lpen stichten.
De doelste'llinEen van deze vereniging steunen in ho'o'fdzaak o'p drie piilers, met

name:

1. Bijdragen tot ieder initiatie,f dat tot doel heeft het onderwiis en de opvoeding

in het instituut het Klein Se'minarie te bevordere'n.

2. Het contact onderhouden met o,ud.leerlingon en o'ud-leraars die in den vreem-

de hun beroe,p uitoefenen, met ee'n bijzondere aandaoht voor die'gene'n die mis-

sioneringswerk verriohten.

3. De vriendschapsbande.n tussen oud-leerlingen onde'rlin'g en tussen die oud-

lee,rlingen en hun oud-leraren aan te halen en te verste'vigen.

N'a een decade, kunne,n we als voorzitter van deze verenigin,g met haar 100o

leden, mede namens de leden van de beheerraad, in alle o'preohtheid en ook

met een zekere fierheid getuigen, dat me,n er in ruime mate in geslaagd is

deze doe,lstellingen na te komen.

Inderdaad, is het voor ons allen hier aanwezig, niet een vreugde e'n een aan-

moediging, dat in deze tiid, met zij.n materialistisohe tijdsgeest, met ziin verzwakte

religiosite,it en met zijn devaluatie van het humanisme als waarde, dat no'g zovele'n

geinteresseerd zijn in die waarden die in deze onderwijsinstelling gepro'pagee'rd

worden sinds eeuwen en die gelukkig maar, tot op heden no,g steeds aan onze

jeugd als de juiste weg worden voorge'houden. Moge het zo blijven'

Toen 25 jaar ge,leden o'nze, huidige Bisschop Mo,nseigneur D,esmedt, dit ,instituut

als ee.n der eerste instellingen met een bezoek vereerde, zegde hij ons in zijn

toespraak, wellic,ht niet louter als captatio bene.vo,lentiae be'doeld, dat ongeveer

alles wat naam had in Vlaanderen lets met dit instituut te maken heeft.

Mijn'heer de Minister wij zijn dan ook bijzonder fier dat zo ie'mand als U, met

naam in Vlaanderen, U die tevens lid is van onze oud-leerlingenbond sinds haar

stichting, heeft wil'len aanvaarden op deze viering aanwezig te zijn.

Mijnheer de Minister, voo,r ons is u steeds de verpersoonlijking geweest, thans

als Minister van Justitie en ook vroe,ger in de departementen die U geleid heeft,

van die cultuur van het echt, humaan, religieus, niet-materialistisch bewustzijn,

de vertegenwoordiger van die e'lite die naam gegeven hee{t aan dit Vlaanderen,

in, dit lan'd, en in de wereld.

Mogen we Uwe Excellentie eerbiedig verzoeken het woord tot ons te willen rioh-

ten.
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O'verhandiging van de cheque ten bedrage van 66.00O Fr
door Dhr. L. Deburghgraeve aan E.H. O. Tanghe.

Voorzitter A. Vermeersc,h aan het woord.



Feestrede uitgesproken door
Minister RENAAtt VAN ELSLANDE

op zondag 30 april 1978
ter gelegenheid van het 1O-jarig bestaan
van de Oud-leerlingenbond

lk ben eige,n,lijk verveeld, want, toen men mii sohreef zoveel maan'den ge4eden,

ik weet niet meer de preciese datum, o'm te weten of ik in miin agenda deze

vo'orm,iddag gedeeltelijk wou vrijhouden om deze heuglijke ge'beurte'nis van het

tienjarig bestaan van de oud-leerlingenbond mee te maken, heb ik graag ja ge-

antwoord, maar men vroeg mij to,en ook waarover ik eigenlijk zou spre'ken. En

maanden op voorhand is het ze'er moeilijk, want had ik in de maand januari een

onderwe'tp moete,n aanduiden, Can was dit missch'ien nu al volmaakt verlede'n

tijd, en zou dit bijgevolg niet gesch'ikt zijn geweest voor dit select auditoriu'm.

En daaro,m heb i'k toen' ook gezeEd, en dat staat ook op de tweede bladziide
van de uitnodiging, dat ik zou spreken over een onderwe'rp dat aansluit bij de

actual'iteit. Maar enige tijd geleden schreef de voorzitter mij opn'ieuw' o'm te'

vragen, wat wordt dat dan eigenlijk. En het on'geluk was dat ik toen on'der het

toezioht was van wat men noemt de faculte'it en dan niet al te bijzonder fris van

geest. En dat ik zei, ja men kan daar over van alles spreken, maar dan liefst een

onderwerp dat mij toelaat van alle kanten uit te gaan, en ik gaf toen op, als mo-

gelijk onderwerp, met de mogelijkheid voor de voorzitter o'm dait te' wijzigen,
indien hil dat niet go,ed vond, " Rechtvaardigheid in deze tijd ". Nu he'b ik giste-

ren' van familieleden van mij, die nog altijd in West'Vlaanderen wone'n, gehoord

dat in meer dan 66n regionale krant of weekblad, als onde'rwerp van deze korte

tu,ssenkomst van mo,rge'n, staat opgegeven : Rechtvaard'igheid in deze tijd.

Toe'n he,b ik mij afgevraagd, hoe ga ik nu deze tvvee dingen co'mbine'ren ? le'ts

dat aansluit bil de actualite'it en iets dat beantwoordt aan het opgeg'e've'n thema :

rechtvaardigheid in deze tijd. En toen bleek het mij dat ik eigenliik een zeer ge-

makkelijke weg gekozen had. Want rechtvaardigheid in deze tiid dat kan toege-
past worden op God weet welke onderwerpen. Als o'ud-minister van Buitentlandse

zaken had i'k wel enige ne,iging om te spreken over ontwapening, de Salt-bespre-

kin,gen en, ,de n,eutro,ne'nb,om. Want het is inderdaad een zeer actue'el onderwerp ;

d,o Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken was v66r korte dagen nog in

Moskou, om over deze zeor belangnijke the'mata te onder'han'de'len en ik ge'loof

dat er inderdaad een aspect van rechtvaardigheid bij betrokken is, want, in'dien

men alle volkeren wi'l late,n leven in vrede, en in welvaart, dan e'ist de rec,htvaar-

dig,heid van de groten van deze aarde dat zij ge,en imperialistische politiek zou-
,den volgern, zo'als de twee groten, of een van de groten in elk geval, op het Afri-
kaanse continent aan het doe'n is en er zou germakkelijk een bespreking en een

aspect rechtvaardighei'd over kunnen worden gedistilleend.

lk zou natuurnlijk vele andere thema's kunnen aangesne'den hebben, en ik denk,

maar ik durf het woord bijna niet vermelden, aan Egmontakkoorden en Stuyven-
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bergafspraken, dat is inderdaad een actualite,itsthema, waarove'r hee'l wat zou
kunlnen worden verteld en waar ook het aspect rechtvaardigheid in deze tijd ten
overstaan, niet alleen van de individuern, maar van de gemeensc,happen en van
de gewesten in dit land, heei wat zou te zeggen zijn.

Dames en Heren, als minister van jusitie heb ik rnomenteel te worstelen met pro-
blemen zoals abortus en amne'stie, en ik dacht dat dit ook actualiteiitsthe,mata
hadden kunnen zijn, en dat ze ook met rechtvaardighei,d te maken herb,ben. U ziet,
er zijn ontzettend veel dingen die ik had kunnen behandele,n. Maar, toen is mijn
oog gevallen op bladzijde drie van de uitnodiging, waar die eige,nlijk begrin+ r",
te zeggen, Beste Oud-klasmakker en beste vriend, en daar staat op, wij geden-
ken in het bijzonder onze missionarissen in den vreemde en wij stell,en deze
u;u1|nrg in het teken van bijzondere geldelijke,en morele ste,un. En dan dacht ik,
en misschien zal dit so,mmigen onder U verbazen, en anderen dan ook weer
niet, dat het wel een geschikt thema zou kunnen zijn, aansluiten'd met deze over-
handiging van giften vanwege de o.ud-studentenbond, van misschien even het
thema aan te raken, ik weet niet ho,e ik het moet betite4en, van de o,ntwikkel,ings-
problematiek, van de verhoudingen tussen de geindustrialiseerde wereld en de
derde.en de vierde wereld, of de,verhoudingen tussen het noorde,lijk en het zu,i-
delijk halfrond. Wat U daarop als titel moge neme,n, mij om het even, maar ik ge*
loof, dat dit, al ko'mt het missc'hien niet onmiddelliik altijd zo voor, een actuali-
teitsprobleem is, en dat het terzelfdertijd een pregnant pro,bleem is van laten we
zegge'n : een mondiale rechtvaardigheid.

Dames en Heren, wij herinneren ons allemaal de tijd van toen ik in 192g in dit
college als, ik mag niet zeggen als boerejongen, want mijn vader was onoer-



wiizer, maar ik kwam uit de streek van leper en Poperinge die dan toch vooral

een landbouwstreek was en nog gedeeltelijk is, in dit Klein Seminarie tere'c,ht.

En in die tijd en in deze jaren die aan deze twaalfjarige ouderdom vooraf gingen,

stonden er in Vlamertinge in al de winkeils van die knikkende negertjes. En daar
stond zelfs no,g op " merci " e'n ik herinner mij dat ik eens o'p een boordje van

een postzegelblad " dank U " e,pgeschreven heb en dit bij de bakker er bove'nop

geplakt, omdat mijn oudste broer mij geleerd had flamingant te ziin.

Wel, Dames en H.eren, dat was in de tijd, de periode mag ik zeggen, van de lie{-

dadigheid ten ove'rstaan van de derde wereld. De periode waaiin wij erto'e aa'n-

gezet werden om postzegels te ve,rzamelen, om zilverpapier bii e'lkaar te garen'

om dat te geven aan de missionerende orden en men zegde ons toen dat me'n

daar zieltjes van arme heidense kinderen kon mee vriikopen. lk vero'nderstel dat

dit juist was, maar in elk ge'val was he't typisch voor de algemene context van die

tiid ; wij werden ertoe aangeze't om aan liefdadigheid te doen, en dit op een ogen-

blik dat de staten en de, grote kapiialistische maatschappijen van deze koloniale
togendheden zich verrijkten met het goud, het zilver, het koper, de diamanten'

copra, allerhande landbouwkundige produkten, olie, petro'leum en noe'm maar op'

allerhande grondstoffen die eigenlijk zo,nder enige, zonder merkbare, zonder be-

hoorlijke betaling aan de weze,nliike eigenaars van deze gron'dstoffen, dat wij dat

naar het noordelijk halfrond sle'epten, dat wij dat verwerkten, en dat wij dat toen

tegen ho'ge prijzen op de we'reldmarkt verkochten.'. mede aan die landen, meide

aan die volkeren waar wij ze eige,nliik zonder ernslige betalin'g waren gaan ha-

len. En Dames en Heren, tijdens de voorrbiie jaren, waarin het mii ge'geven werd

ook een drietal iaren de verantwoondelijkheid voor de ontwikkelin'gssamenwe'r-

kingspolitiek in.dit land te dragen, heb ik herhaaldelijk gedacht dat het waar is,

al zegt men " l'histoire ne se repdte pas ", dat dezelfde dingen zic'h toch zo dik-
wiils in de gesc'hiedenis van de mensheid voordoen. En dat er geen beter verge-

lijking mogelijk is, om de situatie te begrijpen tussen de rijke were'ld en de arme

wereld, als van die Situatie te vergelijken met datgene dat wii in de geindustria-

liseerde wereld he,bben beleefd, laat ons zeggen tussen het midden van de negen-

tiende eeuw ot n"1 5e,gin van de n'egentiende eeuw en het midden van de tw'in-

tigste eeuw.

En dat was de situatie waarin dat er ook, doo'r de rijken in deze landen, door de

captains of industry, door diegenen die' behoorden, volgens ee'n marxistische
terminologie, niet tot het proletariaat maar tot de bourgeoisie, waarin deze bour-

geoisie aan lie,fdadigheid deed ten.overstaan van diegenen die geen zekerheid

hadden op dat ogenblik, zoals men het nu zou uitdrukken, van de wieg tot het

graf, die geen verzekering hadden tegen werkloosheid, geen verzekering te'ge'n

zie'kte, geen kindertoeslagen, God, spreek toch nog in gee'n geval van verze'kerde'

vakantie met loon, de kortom geen enkele sociale veiligheid haddln, en die men,

wanne,er zij, bij gebrek aan arbeidsmogerlijkheden, dan moest o,nderhouden door

liefdadigheid... terwijl hongerlonen werden betaald, terwiil werkeliik de mens

werd uitgebuit, zoals Le'o Xlll het dan op het einde van de negentiende eeuw

heeft geschreven.

Dames en He.ren, het is voor ons niet makkelijk om ons die situatie in te denken'
maar diegenen die de sociale geschiedenis van dit land, zoals van al de gelndus-

trialiseerde landen van het Westen hebbe,n bestudeerd, die weten het, en die zul-

len het met mij eens zijn om te zeggen dat wij nu beschaamd ziin dat dergelijke
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toestanden ooit hebben bes'taan. En dat het katholieke patronaat van die tijd zich
op die manier hee'ft gedragen, en dat men toen heeft gesproken, want de,dames
gin,gen toen nog niet n,aar de universiteit, maar als ze behoorden tot de bo,ur-
geoisie, werden zij toen wat men heette, want het was ,natuurlijk in het Frans,

" des femmes d'oe,uvre ", dat waren dan ook die dames die aan liefdadighe,id
deden in plaats van wat men later heeft uitgevonden zou ik ze,ggen, aan sociale
rechtvaardighei'd. En we hebben in deze geindustrialiseerde we,re'l'd anderr,halve
eeuw moeten vechte,n o,m te ko'me,n tot een min of meer leefbare situatie, diege,ne
waarin wij nu in het midden e,n in het laatste kwartaal van de twintigste eeu'w
zijn terechtge'ko,me'n ; ee,n situatie die natuurlijk nog niet het optimale is van wat
wij aan m,enselijke rechtvaardigheid zouden kunnen bereike,n m,aar die dan toch
heel wat is gedvolueerd in de goede riohting.

Wel Dames en Here'n, als ik u spreek over de verhoudingen tussen de geindus-
trialiseerde were,ld e,n de derde en de vierde wereld, dan geloof ik dat het goed
is van dat beeld van onze eige,n kapitalistische tijd in het geheugen te, houden
en ons af te vragen ,in hoeveel tijd, o,f het nu o,ok anderhalve eeuw misschien zal
duren, vo,oraleer wij op wereldvlak, dit stuk rechtvaardighe,id zurllen kunnen reali-
seren dat wij voor onszelf in onze geindustrialiseerde landen he,bben kunne,n tot
stand brengen. We hebben zo gedurende vele de'cennia gelee{d e'n, het is bijna,
och het mag als e,en vloek klinken, maar dan,k zij de tweede were4doorlog, dat er
enige wijziging in deze were'ldsituatie is tot stand ge,ko,men. En he't heeft wel tot
het einde van deze tweede wereldoorlog geduurd dat de e,erste beschavings-
periode, als ik het zo mag uitdrukken, geloof ik tot een einde is gerkome'n. E'n wie
zegt besohaven, wil, geloof ik, ze,ggen opvoeden, en wie zegt ( opvoeden " weet
per de'finitie dat er o,p een zeker o.genbrlik een einde ko,mt aan de opvoedings-
periode en dat men staat voor volwassen mensen, dat me'n staat vo,or mensen
die hun erigen ve'rantwoorde{iikheid willen opnemen en die hun eigen leven wille,n
gaan uittekenen en willen gaan beleven.

Zij hebben hun eigen weg gegaan...' na deze eerste o,pvoedingsperiode waren
er tooh al een aan,tal, oc'h en wij mo'ete,n niet al te erg schreeuwen, we he'b,ben
wel een goed lager onderwijs, misschien het beste van al de kolo'niserende mo-
gend'heden uitge'bouwd in onze voormalige kolo,nie, 

"p 
s'p stuk van mid'de'lbaar

onderwijs komen wij ook goed uit de cijfers bij vergelijkingen met andere, lan-
den, maar o'p stuk van universitair onderwijs, daar waar men eigenlijk de toe-
ko'mstige leiders van onze gewezen kolonies had moeten vo'rmen, daar staan
wij helemaal onderaan de lLijst. lk herinner mij dat ik meer dan 66n minister van
kolonien destijds heb hore'n zeggen dat men ze niet tot he unive,rsita'ir onde,r-
wijs mocht brengen, want dat dit hen veel te veel in,het hoofd had kunnen halen
dat zij misschien ook bekwaam zouden geweest zijn om hun eigen erwtjes te
doppen en om hun eigen land te besturen en hun eigen volk te leiden,. Maar,
kom dat is het verleden, ik wou alleen maar zeggen dat het is in deze, p,eriode na
de tweede wereldoorlog, rond de jaren 60, cjat de onafhankelijkheidsgeest over
deze landen hee'ft gewaaid en dat praktisch heel Afrika en heel Zuid-Oost-Azi6,
die tot op die tijd allemaal eigenlijk ko,loniale gebieden waren, dat zij de onaf-
han,kelijkheid heb'ben ven /o,rve,n.

En, Dames en Heren, er zijn er enkele die het heel cru hebben gezegd, N'Krumah,
vrij onmiddellijk en Mobutu na enige tijd, dat het niet voldoende was van te



spreken over po'lit'ieke onathan'kelijkheid, maar economisch verder onder ee'n' oud

of ander n,eo-kolo'nialistisch re,gime te vallen, maar dat men ook de werke'lijke

o,nafhankelijkh'erid van die lanrden moest gaan instellen en dat me'n hen de instru-
menten voor een welvaart moest in de hand gwen.

Dames en Here'n, dat i's een zeer zwaar probleem. En de instrumente'n van een

eigen economrisch le,ve,n en van een eigen opgang naar ee'n welvaart in de zin

zoals wij dat in onze maatsohappij verstaan, dat heb'ben zij eerst en vo'ora'l uit-
gedruk in termen zoals in het Enge'ls, toen 'men zei " trade, not aid ", dat men

handel wou drijve,n me't ons en dat men van ons geen hulp verwaohtte in de cari-
tatieive beteke'nis van het woord. Wat men later onder een nieuwe fo'rmule'linE,

op de ze,ve'n'de buitengewone algemene vergadering van 'de UNO', nu vier iaar
terug heeft geformuleerd als zijnde de' nieuwe economisohe politiek, de n'ie'uwe

po,litiek, de nieuwe econ'omische o,rdenin'g, en dit betekent in de grond dat daar

waar gro'ndstoffen zijn, dat die oo'k zo'uden kunnen ter plaatse worrden verwe'rK'

Dat daar waar potentiele rijkdo,m kan gemaakt worden, dat zij o'ok de teohnoilogie

zouden gaan krijge,n die het hen m'o,g.elijk maakt om dit te doen. Maar voor de

Westerse wereld, Dames e,n Heren, voor de geindustrialiseerde wereld sohe'pt

deze problematiiek uiteraard zeer zware problemen. En het is daarom dat me'n

van UNCTAD'con;ferentie tot UN'CTAD-conferentie, van speciale vergadering van

de Verenigde Natieo ove,r de, No'ord-Zuid confe,rentie van Parijs, die ook weer niet
geslaagd is, dat men nog naar ande,re conferenties en vergaderingen zal gaan,

omdat het inderdaad voor ons de vraag ste,lt o'f wij onze econo'mie, die eigen'lijk
tot nu toe gebaseerd was op het betalen aan zeet lage prijzen van grote gedee'l-

te,n van dg' grondstotfen die wij voor onze economie n'odig hebbe'n, of dit nou

vo,ortaan zal gewijzi'gd worden. Eln in de twee'de plaats, of wij inderdaad bereid

zijn van onze gre,nzen o'pen te zette,n voo,r de import van wat de were'ld met de

lage lonen 'kan, gaan produceren, hier in deze wereld van de hoge lone'n.

En, D'am'es en Heren, dit is geen theo're'tisch pro'blee'm ; dit is een pro'bleem dat
reeds vee,l mense,n in dit land aan den lijve ondervin'den, of moet ik U spreken
over de secto,r van de textie'|. Textielprodukten worde'n nu in de derde we'reld
geproduceerd, en worden 'in de hele Europese Gemeensohap ingevoerd aan on-

weerstaanbare, onooncurrentiee,rbare prijze,n, o'mdat zij kunnen gemaakt worde'n,

me't lage lonen - want in de landen van de derde en van de vierde wereld eist
men natuurlijk nie't wat onze arbeiders e'n wat onze werkn'eimers aan lo'ne'n e'n

aanr wedden moeten he'brben om een stan'ding te kunnen hebben die past met he't

cultuurpatroon e,n het welvaartspeil dat wii hebben bereikt. Maar dit is de con-
orete vraag waarvoor al diegenen die vsrantwoordelijkheld drage'n voor de wel-
vaart, niet altleen, van de de'rde we,reld maar ook van de' geindustrialisee'rde we-

reld, van ons land, n'1. het evenwicht te vinden, de mogelijkheid te vinden om dit
te realiseren.

En Dames en Heren, wanneer men dan, nu 10-15 iaar terug, de e'erste akkoorden

heeft gemaakt met landen uit de derde we,re'ld, vooral 'dan uit Afrika, de' conven-

tie van Yaund6, en de conventie van Arouoha, wanneer men eerst met de frans-
sprekende, nadien me,t de engelssprekende landen akkoorden heeft ge'maakt die'
in die riohtin'g g'in,gen, e'n wannee'r men nu onlangs met wat men noeimt de ACP

landen, om'dat er niet alle,en Afrikaanse', maar ook 'landen uit de Pacific bij te'
reoht kwamen, dat men d,an een nieuwe conventie van Lo'm6 heeft gemaakt waar-
in van deze' principes werden gereali'seerd, dan moet men erke'nnen' dat het inder-
daad een zeet zware problematie'k is, ook voor ons.
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Maar he't is ook een zeer zware p'roblematiek voor hen. Want Dames en' He,ren,

is het n,ormaal, u moet nu een,s de historisohe omstandigheden weg'denken,, dat
bijvoorbeetld 'in Zaire koper wordt ,gewonnen, dat dit koper in een vrij ruwe staat
naar Belgii,i kan, dat het hier geraffineerd wordt en dat het dan terug verkucht
wordt aan dezelfde producent van de grondstoften. ls het normaal dat zij, ik
spreek n,u niet alleen ove( Za:are, maar dat in ontwikkelin'gslanden berpaalde
grondstoffen worden geproduceerd, dat ze in de grond in handen zijn zoals
de petroleum vo'or dat ze onteigend werd, en voor dat ze genationaliseerd we.r-
den in heel het gebied van h,et Midde,n-O,osten, en ook in een aantal lanrde,n van
A.frika, dat die petrole.um daar, laten we maar zeggen met een populaire uitdruk-
kin,g, voo,r ee'n appe,l en een e'i we'rd gekocht en diende als de basis van onze
energetisohe vo,orziening waardoor het ons ook mogelijk werd vrij goedkope,
basis,prijze'n te h'ebbe,n om ze dan vrij duur naar de rest van de were,ld terug uit
te voeren.

Proble,men voolhen, pro'ble'men voor ons. Werkloosheid gjnder, o,mdat ze niet in
de mogelijkheid zijn van voldoen'de werk te vinden, omdat we onvorldoende, tij-
dens o,nze koloniale pe,riode ook de eco'no.mie van deze ,tiid in die landen hebben
voorbereid ; werkloosheidsproblemen bij ons. En dan rijst de hele vraag in zeer
concrete termen ; hoe men voor deze probleme,n voor hen, maar ook vo,or
ons, een o,plossing kan vinden. En dan zijn er veel mensen, Dames e'n

He,ren, die als vo,lgt redene,ren, : laat ons tooh mst rust in deze, tijd waarin het nu
in Bel'gid en in gans de gein.dustrialisee,rde wereld zo moeilijk gaat, met deze in-
flatie, met deze'voortdurend stijgende werkloosheid. Immers we helbben het cijfer
van de 30O.00O werklozen in Belgid overschreden, en nietterge'nstaande alle Spi-
tae,ls-plannen zitten, we nog steeds in het hospitaal met 'het problee,m van de
werkloosheid, we hebbe'n het nog ste,eds niet op een ernstige manier, niet alleen
niet kunnen o'plosse'n, maar ze,lfs geen begin van. o'plo,ssing kunnen vinden. Nie't
alleen omdat er in Belgid niemand is die voldoende kan fosforescerren, maar om-
dat het een problee'm is met inte'rnation,ale dimensies, en dat wij dus niet alleen
kunne'n. oplossen en dat er nog altijd voldoe,nde nation,ale en nationalis'tische he'b-
zucht leeft, ook binne,n de' Europese ge,meensohap om nie,t voldoende spankracht
te kunnen bereiken in o'nze gemeen.schap om dit op te lossen.

Dames en Heren,, de' mensen uit de textielsector bijvoorbeeld, die zeggen dan nist
alleen, m,oet men in ee'n tijd waarin het zo slecht gaat nog twintig mirljard, - hoort
U goed, twintig miljard, stelt Belgid ter beschikkin'g van de on,twikkelingslanden
in deze tiid - moet men, .dan deze twintig miljard verder ter beschikking ste,llen ?
En de mensen uit bepaalde bedreigde sectoren zeggen dan : en is het te ve'r-
antwoorde,n dat zij geld ge'ven, dat wij machines geven om gin'der textielproduk-
ten, goedkoop te late'n tot stan'd brengen, terwijl onze textielnijve,r"heid in Be,lgi6
en niet alleen in Be'lgi6, maar ook in de andere landen van de, Europese gemeen-
sohap, dreigt ten onde,r te gaan. En als men het ,in, die termen sterlt is het van-
zelfspreken'd, niet al,leen een prangend problee'm, het is zelfs ee'n dramatisch
probleem. Maar Dames en Heren, ik geloof dat hert verkeerd is van het in die
termen, te stellen en ik begrijp dat de mensen die reohtstreeks in e'ne derge,lijke
problematiek zijn be'tro,kken, dat zij niet veel respe'ct kunnen opbrengen, niet vee,l
waarderin'g, voor een re,gering die het anders zegt en die he,t anders ziet, maar
ik geloof dat wanneer wij het behande.len o,nde,r het thema en o,nder de hoofding
van de reohtvaardig,heid, in deze wereld, dat wij het problee,m o'p die manier nie,t
mogen stellen.



Het probleem moet gesteid worden op deze manier; is het mogelijk - en h'et

moet moge'lijk zijn - van de weg naar Ce verdeling, naar de rechtvaardige verde-

ling van de goederen van deze'aarde in te slaan en te realiseren. En Dames e'n

Heren, e'lk student vergeet veel van datgene dat hij ooit in zijn lager, middelbaar
en universitaire studie,s hee{t geleerd, en dat is uiteraard dan o'ok mijn geval.

Maar er is een ding dat ik nooit zal ve'rgeien, e,n dit is iets dat'ik onthouden heb

uit de cursus van social,e wijsbegeerte van dte monseigneur die wii vroeger o'n-

eerbiedig Lowieke Janssens noemden, aan de Le'uvense Unive'rsiteit, en die heeft
dan 'in zijn lessen van sociale, wijsbegeerte over e'rgendo,m ge'sproken, en toen

heeft hij geze'gd, het primaire eigendo'msre,cht is eigenlijk nie'ts anders dan dat
alle goe'deren van deze wereld bestemd zijn voor de welvaart van alle mensen
die o'p deze wereld wonen. En al de rest is alleen maar e'en positief rechterlijke
ordenin,g, go,ed voor een bepaalde tijd, goed voor een bepaalde stree'k die af-
hankelijk is van de evolutie e'n van de, moge'lijkheden van de mensheid om het
be'ter te doen dan ze het in het verleden hebben gedaan.

En dat, Dame6 en Heren, illustreert veel, als men met die gedachte wil voortgaan,

van wat er in ons e'igen land is gebeurd, de overgang van de' sacrosante' priv6-

eigendom waarbij dat nationalisatie of communitarisering in de grond een' sacri-
le,ge, werd gehete,n, vijftig en honderd jaar terug, waar wij nu staan me't bijvoor-
beeld een ruimte,lijke ordening waarvan men destijds zei dat het een puur com-
munisme was, omdat men aan de eigenaar verbood nog te doen datgene wat in
de codex Justinianis geheten werd het " ius utendi fruendi et abutendi ", het recht
om misbru'ik te make,n van ziin eigendo'm. En nu Dames en Heren, wanneer wij

zie'n dat de te,chnisc,he mogelijkhe'den on's toelaten vandaag van een wereldo'm-

spannende politie'k te voeren, dan geloof ik dat het de hoogste tijd is dat wij in-

derdaad de positief rechterlijke modaliteiten van het eigendomsprobleem, niet in
ons land, maar in de were,ld gaan he,rzien en wij dit zouden aanpassen aan de

be,hoeften e,n aan de mo,gelijkheden van deze tijd. En dat we z'eggen dat we inder-
daad moeten meegaan in de richting van ee'n nieuwe e'conomiscrhe o'rdening in

deze wereld, dat wil zeggen dat we inderdaad o.p rechtvaardighe,idsgronden aan

de on'twikkelingslanden van de derde en van de vierde we'reild de nodige tech'no-
lo'gie moeten ter hand stolle,n opdat ze in de graad van ontwikkeling die ze ree'ds

bereikt hebben, de moge,lijkheid zoude'n hebben om ee'n ge'dee'lte althans van hun
eigen, grondstoffe,n te verwerken en dat wij ook dan onze Erenzen zouden open-
zetten, wat wij, goddank ook gedeeltelijk hebbe'n gedaan in de confe'ren{ie van

Lom6 voor de afgewerkte produkten die uit deze derde we'reld n'aar onze ge-

in.dustrialiseerde wereld kunnen komen.

Dames en Heren, het is uiteraard niet makkelijk van derge'liike dingen te doe'n.

Het is veel moeilijker en het is ve,el o'mvattender dan ooit de pro'ble'matiek zich
heeft gesteld in dezelfde con'dities in onze nationale staten van d'e n'e'gentiende

eeuw in dit hoekje, van de we'reld dat wij West-Europa noe'men, en dat dan toch
de kern is van deze ge{ndustrialisee'rde wereld.

En ik zou - maar ik mag niet te lang spreken heeft de voorzitter mij gezegd -

dan, to,oh nog een laatste vraag even in het midden willen gooien. lk neem aan

dat men zegt, en men heeft het mij herhaaldelijk gezegd : Goed, dat is allemaal
mooi in theorie, maar als wij dan al deze goederen en al dat ge'ld ter beschikking
stellen, van,ontwikkelingslanden, hoeveel verdwiint er daarvan in de zakken van

de zogenaamde nie'uwe' elite ? Hoeveel preside'nie'n kopen kaste'len e'n ko'pen do-
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me,inen in Zwitserlan'd, in Belgid en de Ve,renigde Staten, in Canada, hoeveel
rekeningen hebben zij van priv6 bezittinge'n in alle mogelijke fiscale paradijzen,
zoals daar zijn opnieuw Zwitserland, Luxe,mburg, Liechtenstein en noem maar o,p.
En niemand zal betwisten Dames en Heren, dat het juist is. Of ze nu de tite,l dra-
gen van ko'ning, van president of van God-weet-wat, er ve,rdwijnt heel wat, inder-
daad, in de zakken van deze nieuwe elite en, het is bijna onvermijdelijk. En, als
men enige tijd me't deze lande,n heeft omgegaan, dan heeft me,n, trouwe,ns me,n
kan het regelmatig vo,lgen in de kranten, op gepaste tijde,n zou ik ze,ggen is er
een aflossing aan de,top van die landen. En ik zal niet zeggen dat het bewust is
van, die heeft nu genoeg ve,rdie,nd, het is nu eens onze beurt, want doorgaans,
zo is althans mijn pe,rsoonlijke ervaring uit de laatste vijf jaar, vertre,kt men met
de beste bedoe,lingen en is de kolonel, die de vroegere ge,n.eraal heeft afgezet,
generaal'pre'sident geworden, doet hij dat omdat hij zegt, dat is een dief, dat is
geen, staatsleider, niet meer en het is tijd dat heel ,deze bende wordt weggejaagd
o,pdat er opnieuw intege,re mensen aan het be,leid zullen ko,men. Maar de inte.
g'riteit is ee'n zeer moeilijke deugd, geloof ik, die in deze nieuwe lande'n zeer be-
dreigd wordt en na verloop van enige jaren is het dan meestal weer zo. dat we
nood hebben aan een nieuwe kolonel o,m deze nie,uwe ge'ne'raal die ee'n voorgaan-
de generaal enz... vervangen heeft en zo gaat de cyclus verde,r. Maar wij mogen
oqk daar de steen weer niet gooien, Dames en He,re,n, want als wij naar onze
e,igen, geschiedenis kijken, ge,loof ik dat er ook voorbeelden genoe,g aan te halen
zijn en ik ge,loof dat het een les is van de gesohiedenis, dat bij de opbouw of
bij de afbraak ; opbouw van nie,uwe staten of bij de afbraak van ter ziele gaande
staten, 'dat er dan inderdaad van deze dingen gebeuren die de verrijkin,g van
enkelen voor gevolg heb,ben in plaats van de welvaart van de massa. Maar is
dat dan ee'n voldoende reden om te ze,ggen ; wij do'en het niet. Daar kan ik niet
bij, en ik zou zeggen er zijn twee dingen die men dan moet tracihten, .in al de
mate van het mo,gelijke te doen en dit is primo : vanzelfsprekend trachten zo^/€erl
mogelijk controle uit te oefenen over het gebruik van dat .geld. Maar D,ames en
Heren, dan, moe,t men er zic,h tooh oo,k rekenschap van geven dat het daar gaat
o'm onafhankelijke en soeve,reine landen. En dat het heel moeilijk is, vooral aan,
lande'n die zo'pas een koloniaal regime hebben overboord gegooid, van dan te
doen' alsof dit kolo,niaal regime onder de een of andere vorm nog kan voort-
duren en dat wij nou precies gaan ze,ggen. wat er ge,beu,rt.

En Dames en Heren, dat ware eigenlijk al,lemaal gemakkelijk indien een la,nd
het eni'ge lan'd zou zijn dat aan ee,n bepaald ontwikkelin.gsland ontwikkelingshulp
geeft, dan zou men precies kunn,en nagaan wat er gebeurt. Maar al deze landern
hebben een waaier van landen die hen steune,n. Zij vrage,n niet alleen hu,lp aan
Belgid maar ook aan China, ook aan Scandinavische landen, ook aan Amerikaan-
se landen en niemand wee't pre.cies wat er ko,mt, hoeveel er ko,mt, van waar, van
hier, van ginder, van daar, en het is in deze veelheid van materie, zou ik zeggen,
in deze vele kleine beekjes die tenslotte moeten rivieren en een, stroom vormen,
ia, dat er afdamminge'tjes ku,nnen ge'beuren en, dat he't naar, laat ons zegge,n naar,
hoe heet men dat weer, decantatiebekkens en naar spaarbekken,s kan gaan.
spaarbekkens die dan een individueel bordje krijgen, in plaats vdo €en purblie'k.

Maar er is een tweede middel dat wij ter beschikking hebben, en ik wou dat graag
even aansnij,den omdat wij hier on,midde'llijk, over enkele minute,n de,toe,passing
daarvani zurl,lien mo,gen beleven, en dat is wat men noemt, de actie van de
N.G.O.'s. De acties van de Niet Goevernemen,tele Organ,isaties.



Dames en Heren, dat kan sO'mS zeer Concrete vormen aanne'men. Wanneer PinO-

chet, het min of me'er de,mocratisch regim'e dat vroeger in chili bestond hee'ft

omvergeEo.oid, dan heib,ben alle iande,n van west'Europa bes,loten o'm een nieuwe

houding aan te ne,men te,n overstaan van dit dictatoriaal regime ; e,n een van de

sectoren waarin dat een nieuwe h'ouding werd aangenomen was die van de ont-

wikkdlingssamenwerkin,g. omdat men oordee,lde dat inderdaad een land dat

eigenlijk 't enige was in Zuid-Amerika, dat ooit een werke'lijk de'mocratisch regime

hee,ft gehad - de.n'k maar aan de periode van president Frey - dat het o'ndenkbaar

was dat wij niet een aantal sancties zouden nerme'n, ook op het vlak van de ont-

wikkelingssame,nwe'rking, om het dat re'gime niet makkelijk te make'n'

Maar Dames en Heren, wie zegt het dichtdraaien van het kraantje van de ont-

wikkelingssamenwerking ten ove.rstaan van een be'paald land, zegt terze'lfderiijd

dat het ,ook de armsten uit die arme landen voor nieuwe en nog grotere moeilijk-

heden zet. En de concrete vraag is dan of men een middel kan vinden om niet-

tegenstaanide de sancties die men wil nemen en toepassen te'genove'r een 'po'litiek

regime, of men to,ch een middel kan vinden om aan de armsten uit die landen'

die het meest nodig hebben, of men to,ch een middel kan vinden o,m daar iets

voor te doen. We4nu, dat middet bestaat. Dat middel is dat van de hulp langs niet

gouve,rnemente'le ofgan'isaties. Datgene, Waarvoor hele dagen ge'bede'ld wordt in

onze kerken, datgene waarvoo,r onze brievenbusse'n vol zitten, nie't alleen Van

missionarissen maar van allerhande organisaties om te vragen o'm 'iets te' willen

storten, om iets te Willen geven om daar een hoeve, een modelhoeve' in te rich-

ten o,m ginder een s uk hospitaal te bouwen, om daar eon school tot stand te

brenrgen, om daar, God-weet-we,lke se,ctor van het sociaal leven van dat land te

verbeteren.

En Dames en Heren, ik was ge,lukkig toen ik minister was van o'ntwikke'lings'

samenwerking, onrde,rmeer van een positieve vorm te kunnen geve'n aan de rijks-

tussenkomst in dat vefband en van te kunnen vo'orzien dat al deze NGOrs die

behoorlijke steunrpro,gramma's voor de derde wereld opzetten, dat zii o'ok een zeer

rijke subsidie vanwege de staat zouden verkriigen. O, we zijn be'gonnen met

een klein bed,rag, ,iets van een 600 miljoen, maar ik hoo'pte dat dit in de loop

van de jaren naar de mi,liarden toe zou gaan, en om diverse re'denen, e'n onder

meer o,m de reden die i,k U he,b aangehaald, maar ook omdat het eigenlijk de

zekerste weg is opdat er niets zo,u verlore,n gaan, opdat er geen van die afdam-

mingen me,t spaarbe'kke'ns zouden tot stand ko,men waarove'r ik het daarnet heb

gehad, want wie geeft aan niet gouverne,mentele organisaties, geeft aan mensen

die uit overtuiging en uit idealisme gaan en omdat zij de toestand ter p'laatse

on'tzette,nd goed kennen.

En Dames en, Heren, in dit Klein Seminarie, dat zove'len naar de missionere'nde

orden, van Vlaanderen en van daaruit naar Afrika en naar Azi6 heerft gestuurd, is

het toch vanzelfsprekend dat de idee van deze operatie derde wereld langs de

weg van de n,iet gouvernementele, organisaties cle aangewezen weg is om uiting

te kunnen gsven aan uw, niet aan uw liefdadigheid, maar aan uw gevoel, aan ons

gwoel voor rec,htuaardig,heid opdat wij daar inderdaad, samen met deze missio-

narissen,, maar o,o,k samen met al de Ontwikke'lingssamenwerke'rS zoals men Ze

noemt met een zeer moeilijk woord, dat wii samen met he'n de rechtvaardigheid

in deze wereld, tussen de rijken en tussen de armen, nie't alleen in ons land, maar

in de ganse wereld zouden realiseren. lk dank U.
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De Oud-leerlingenbond steunt
de missionarissen

Te,r gelege'nrheid van het lGjarig bestaan van de O'ud-leerlingenbond van de La-

tijnse en, Moderne Humaniora vroeg de be,heerraad aan Z.E.H. O. Tanghe,, Direc-
teur van de, missieactie van het Bisdom Brugge, een oheque ten bedrage van
65.000 Fr te,willen verdelen aan volgende oud-leerlingen, nu nog werkzaam in. de
missies, die behoren iot de' jare,n die '10, 20, 25,30,40 en 50 jaar het Klein Semi-
narie heb,ben verlaten, dit als blijk van sympathie voor deze pionie,rs :

Afgestudeerd in 1928:

Bossaer Marcel, Soheutist, werkzaam in Japan
Spriet Jules, Scheutist, werkzaam in U.S.A.
Vuylste'ke Andr6, Scheutist, werkzaam in Zaire

Afgestudeerd in 1938:

Denys Kare4, Soheutist, werkzaam in U.S.A.
Maertens Achiel, Scheutist, we.rkzaam in U.S.A.
Passchyn Wilfried, Scrheutist, werkzaam in U.S.A.
Rommelaere And16, Witte Pater, werkzaam in Za|re
Vandaele Andries, Scheutist, werkzaam in P,hilippyne

Afgesludee,rd in 1948:

Daels Wilfried' Scheutist, werkzaam in Philippyne
Min'gneau Michel, Soheutist, werkzaam in Indonesid

Afgestudeerd in 1958:

Vanhaelewyn Willy, Scheutist, werkzaam in Zaire
Verme'ulen Wilfried, Scheutist, werkzaam in Philippyne

Oud-leraar : Deleye Joris, priester van het Bisdom, werkzaam in Peru.



EEN PAS丁00R TE LIMA

Lima, 28 februari 1978

Beste vrienden,

Na lan,ge tijid *, t ik we€'r eens in de pen, mijn weerwil om te schrijve'n over-
wiin,nend ; met he't ve'rlangen o'm u wat nieuws mee te de'len van hier en oo'k

omdat ik me wat besc'haamd voel zo lange iijd gewaoht te hebbe'n om uw ge-

negen'heid te beantwoorden.

Vandaag 28 februari, twee'de dag van de nationale staking, bedoeld als protest

tegen de voortdurende stijging van de levensduurte, de groeie'nde we'rkloos'heid,

en vooral tegen het feit dat de 5.00O die afge'dan,kt werden na de algemene sta-

king van 19 juli, merendeel onder he'n syndikale leiders, no'g steeds afgedankt
blijven.

De staking {ukt min of mee'r : de meeste grote bedrijven werken met geringe be'
zetting ; op de gro'te toegangswegen van voorsteden naar Lima ligt het busve'r-

ke'er grorten'deels stil ; maar toch hee'ft Lim,a helemaal niet het uitzicht van ee'n

dode stad, zoals wel het geva'l was op 19 juli 77.

Voor ,het eerst he,eft een groep longeren van de parochie actie{ deelgenomen in

de stakingsvoo,rbe'reiding : drukken e'n verspreiden van stakingsbrie'fjes ; pogingen

om h'indernissen te gooie,n o'p de weg (nagels, g'lasscherven, oude matras in

brand steken) : gevaarlijke karweitjes die gevolgen kunnen he'b'ben ; ze'lfs het

uitdelen van strooibrierfjes is voldoende om e'nkele dagen n incomunicado D (zon-

der toelating tot bezoek) i'n be,waring gehouden te worde,n.

De reden' is dat de staking eigenlijk een politieke' tint heeft vermits ze meer te-
gen' de regering gerioht is dan tegen de patroons : tegen hel kapitalistisc'h sys-

teem.

Voor iemand als ik, opgegroeid in ee,n milieu dat weinig te make'n had met ar-

beidsconflicten, enkel met stakingen ter gellegenhei'd van de Sc,ho'o'lstrijd e'n de

Kon,ingskwestie, is dit stakin,gsklimaat e'n medewerki'ng wel e'en nieuwe ervarinE

en een nieuw engagement.

Eigenlijk moest de staking plaatsg'e'grepen hebb'ben op 2s24 januari l.l. Alles was
goed gepland op natio,naal vlak, al de vakcentrales nagen'oeg akkoord ; op het
nippertje gaven de leide,rs van de CGTP (grootste vakbond : communis,tisch, mos-

kougezind) toe aan een oproep van de President van de Retpublie'k, o'mwirlle van

de " natio'nale noodtoestand D : er waren zogezegd o'nlusten op de gre'ns van

Ecuador, traditi'o,ne,le vijand van Peru. Er werd verraad gesohreeuwd tegen, die
leiders. Er werd een dialoog aangegaan met de regering, maar al'les bleef gelijk.
D'it had ten ge,volge : het aanwende'n van een nieuw wapen als druk om de weder-
terwe'rkstelling van de, 5.0@ afgedanKe syndikale leiders te bekomen : honger-
staking | ! Gedurende een paar we,ken werd dit midde{ ingestudeerd, er we'rd

een coordinatiecomit6 gevormd van afged'ankte' arbe'iders, met medewe'rking

van ohristelijke arbeide'rsjeugd e,n volwassenen. Vooral moest uitgezien worden'
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Van links naar rechts: Padre Matias, Luxe,mburger; Padre Claudio, Luikenaar,
mijn collega ; Padre Jorge ; Padre Victor Brusselaar, Cajamarca ; Padre Luciano
De Wulf, v66r 'de pastornie waar Lucien en Matias wone.n.

waar men veilig zou kunne,n hongerstaken, zonder door de po'litie opge,p,ikt te
worden. Want volgens de Peruviaanse wetgeving is hongerstaking stratbaar door
de wet (sedert 15 jaar werd die wet uitgevaardigd, omwille' van de verle honger-
stakingen die toen uitbraken).

Met mondelinge toestemmin,g van zekere kerkelijke personaliieiten, begon ee,n

e'erste groep van 8 de honge'rstaking in het klooster van de Do,minikanen in het
centrum van Lima (waar pater Gobert van Oudenburg provinoiaal is l) ; ze we,r-
den gelogeerd in de kapel waar het graf is van de heilige Rose en van San Martin.
Tien dagen late'r we'rrden ze o,p bevel van de !.echter doo,r de pollitie aangehouden
en ove'rge,bracht naar het hospitaal van de politie.

O'p zaterdagavond begon een derde groep van I me,t e,en hongerstaking in de
sacristie van ONZE parochie, na afspraak en goedkeuring met o,ns. Het begon
crlandestien, om veiligheridsredenen. Zelf dweilde ik de sacristie e'n bracht de
matrassen bijeen, samen met een toekomstig staker. Ze name,n hun "'laatste
avondmaal " in de paro,ohiezaal en dan nog hun laatste ontbijt en noenmaal in
de keuken van de pastorij, zondar dat Sra fortunata wist waarom ze daar waren.
O'p zondag 5 februari deelden we in de missen mee en deden een beroep om op
Aswoensdag van 7 uur 's morgens tot middernaoht een dag van geberd en vasten
te houden, in solidariteit met de stakers. Vanaf dinsdag begon politie en BOB
in4ichtingen te nemen, kwamen ook pe'riodisten (van lin,kse tijdschriften) ; want
de offici'dle pers, radio en TV rept nooit iets over stakingen en dgl., tenzij alles
voorbij en gere,geld is.



Op Aswoensdag waren er de ge,hele dag groeples mense'n, vo'oral jongeren' in

de kerk ; er we'rden b'ijbelteksten gelezen, psalmen vooral ; er werd veerl gezo'n-

gen, met of zonde,r gitaar. Achter de' kerk stond e'en tafe'ltje meit water ; vanaf

66n uur ook met sodakoe'kjes voor de hongorigen. Ve'len brachten verle uren bij

de ke,rk doo,r ; enkelen, waaronder ikzelf' vastten vo'o'r het ee'rst in o'ns leven

een ganse dag. Interessante ervaring is dat geureest; samen zoveel ure'n in ge-

bed doorbr.engen ; als e,r ee,n motie'f is dat ons aanspreekt, zijn er ve'len die e'del-

moedig antwoorden. Onze lokale groe,p werd versterkt door de' aanwez'igheid

van e,er.! dertigtal me,nsen uit de provincie, clie' in Lima waren en gelogeerd in

het studentente,huis ac'hter de parochie, voor een veertiendaagse cursus, in theo-

logie.

Diezelfde wo'ensdag we,rden de pastoors die hongerstakerrs hadden (4 o'p dat

ogenblik), Hubert Gauwe, een spanjaard, een noordamerikaan en ik naar het

bisdom ,geroe,pe,n voor ee,n ve'rgadering met de Kardinaal, de 3 hulpbis'c'hop'pen,

de 6 vicarissen: we mochten trouwe'ns vriielijk onze me'ningen uiten... maar we

kregen e.r toch een koude douc,he. De rechter had trouwens aan de kardinaal laten

weten dat de stakers uit de vier kerken zouden gehaald worde'n en vroeE onze

medewerkin'g I I Besluit : We mogen geen ge,welddadige' tegenstan'd bie'den, we'l

passiwe. Maar vooral : in de toekomst mogen geen stakers nog opgenome'n wor-

den, in de kerken of paroc'hielo'kalen ! ! Een zware slag voor de afgedankten, d'ie

precies o'p de kerk hun hoop gesteld hadden ! Motieven : te'gen de reohte'rlijke

macht moge,n we, ons niet verzetten ; aohter de hongerstaking staan de politieke
partijen die misschien een heel plan tegen de regering klaar heb'ben ; als dat

zo,u lukken, dan krijgen we een pinoc'he'tregering wat nog veel erger zou ziin ;

de Kerk mag zioh niet laten instrumenta'liseren doo'r po'litici.

Woensdagavond eindigden we met een mis om 23 uur ; achte'raan stonden lede'n

van de BO'B die duide'liik alle teksten hoorden en hee'l wat harde woorden aan

het adre,s van de regering... O'm middernacht, vermits me'n vre'esde dat de, po'litie

zou komen, bleven een dertigttal jongeren in en ron'd de kerk babbele'n, slapen

en koffie drinke,n met sodakoeken tot 7 uur 's morgen's.

grp don'derdagavond I fe,bruari zouden we ook waken ; maar de meesten ware'n

tame,lijk moe... Om elf uur's avonds bleven een tiental in de kerk bidden en

zingen tot 3 uur in de morgen. Otm 2 uur sto'nd ik op ; er b'leven nog 3 zusters,

3 dames en 3 jongeren ; het was een stemmig en zinvol nachtge'bed, ook voor
mij een nieuwe ervaring, die mij het vo'ordeel van nachtgerbed deed begrijpe'n
(natuurlijk vergemakkelijkt door het milde aangename zo'merlklimaai).

Plots, om 4 uur in de morgen, ik was rustig aan het so'ezen, ee'n kreet " Daar

zijn ze" ! lk verliet de te,mpe,l, sloot de deur n,a mij ; daar kwame'n ze aange'
stapt : de reohter, de doctora fiscal, de secretaris ; twee kleine busjes e'n nog

vijf private wagens, alle van de politie'. Oo'k waren er een tiental leden van

de BOB.

De reohter toonde mij het bevel tot evacuatie, dat ik al e'erder ontvangen had.

Verzochrt om, zonder de po'litie, met d'e stakers te gaan praten. lk ging hen' raad-
pfege,n. Ze zegden n Ne,en ". lk deelde dat mee; hii drong aan, zeggend dat in

twee andere kerken ze reeds vrijwil'lig e'n zon'der geweld weggegaan waren en

dat hij ze zou overtuigen. Nog ee'ns ging ik dat meedelen en nog eens weige'rde'n

ze. lk kwam terug en deed de kerkdeu'r dicht, ditmaal zonder ze op slot te doen,

to



uit vrees dat een.van de politie, die op een me,te.r stond, mij de sle,utel zou ku,n-
nen afne'men. Toen hield de reohter aan met aandringen, zegge,nd dat ik de deur
zou o'penen, dat ik mij niet mocht verzetten tegen de reohterlijke, macrht, dat dit
kon gevolgen herbben voor mij... lk zei dat het me spee,t maar dat ik me tegen-
over hen verplic'ht'had. N'a in totaal een half uur heen en we,er gepraat - wat zee,r
lang i|e, en dat om vier uur in de morgen - besloten ze dat ze zelf zoude'n moeten
zien ho'e binnen te' raken. Ze braohten een soort paal om de de,ur te rammen,
maar gebruikten ze niet. Ze keken overal door het sleutelgat, be,gonnen, met
sleutefs te proberren, met schroevendraaie,rs, maar zeer voorzichtig. lk zag dat
ze in eil'k ge'val gewerld of sporen van geweld willen vermijden. Aan de zijkant
waar wij waren, zijn, er drie deuren : alle drie uit triplex, twee met gewoon klink
en slot, de andere me,t lipslot. Eigenaar.dig genoeg konde,n ze niet binne,n ge-
raken,. Nra e'en kwartier hesen ze een magere.spriet van, e,en kerel, omhoo,g, boven
de zijdeu,r met dakje : hij gluurde binnen, forceerde, een beetje de ijze,ren staven
van het open venste,r e,n... wipte'binnen; opende,vanbinnen de de,ur die ik niet
op slot had gedaan en de ganse compagnie gleed ,binnen. Ze zo,uden toch binr
nengeraakt zijn, want de drie grote ingangsdeuren zijn slechts van binn,en uit
geslo'ten me't gre,ndels. Toen zagen ze dat 66n van de zijdeuren gebarrikadeerd
was... In de sacristie konde,n ze niet direct naar binnen, die was ook van binne'n
gebarrikadeerd. Maar na lang pro'beren ge,raakte ze binn,en achter het kruis in
de tweede sacristie, vanid,aar vanachte,r en met dezelfde' sleutel in, de sacristie
langs aohteren... De acht man namen hun sp.ullen en de,ken,s o,p e,n lieten zich
rustig opleiden ; metee'n namen ze al de affiohes mee die ,hier en daar in de sa-
cristie en in de kerk aangebracht waren. o'm s.10 uur startte de hele karavaan.

Degenen die al die tijd in de kerk aan het bidden en zinge'n ware.n, be/leefden
enige ogenlblikke'n van ongelooflijke spanning, terwijl ze drie kwartier het pala-
bere'n en he't probere,n om binne.n te geraken moesten aan,hore,n, dat alles in de
stilte van de n,acht.

op zondag 12 {ebruari hielde,n we in alle missen commen'taar van de gebeurte-
nissen ; de mensen leefden goed mee. we besloten op woensdag 15 ferbruari heel
de dag in de ke'rk zelf vo'edsel in te zamelen voor de families van de afgedan,kte,n
en hongerstakers. Hetgee,n go,e'd beantwoord werd. Diezelfde avond hielden we
parochieraad, vooral met jonrgeren en religieuzen ; we beslote,n e,en sohrijven te
laten geworden aan de Kardinaal om de ontgoocheling van o.nsze,lf e,n van oe
mensen uit te drukke'n, omdat de Kerk officieel zijn steun aan de hongerstaking
had ontzegd, om rechte,rlijke, en politieke motieven, waar wij die staking als
evangelisch geinspireerd hadden beoo'rdeeld... Met ons aller handte,keninoen
werd de brief twee dagen later ingedien'd.

Op 14 februari werd o,pnieuw e,en andere kerk " geno,men > voor ho,nge,rsta,king,
maar twee dagen later door de politie ontruimd. De bissohop kwam niet tussen,
tenzij om hen te groeten, maar protesteerde nie(.

op 15 februari hielrden de vrouwen en kinderen van h,ongerstakers ee,n mee,ting
voor het paleis van de president : we hielpen een 14-tal te'ksten te'kenen voor de
betogin'g' Zondag 19 ferbruari werden er overal in de volksparoohies so4idarite,its-
missen' gecelebreerd. Bij Hubert cauwe kwamen ze in processie samen vanuit
zeven parochies met con,celebratie van 15 priesters.

op 20 ferbruari " nam " e,e'n kleine groep stakers de engelse ambassade : een
gezin (goeie kennissen van ons) waar beide echtgenoten afge'dankt waren,, met



hun drie kinderen van 6, 4 en 2 iaar en nog drie arbeiders ; volgende dag werden

ze reeds do,or de politie afgehaald.

Vandaag, 15 maart, blijven nog altijd de meesten in hongerstaking: die bii ons

waren, houden het al 29 dagen, vol, de meesten reeds 34 dagen ! Mo'rgen zal

een gro,te manifestatie'zijn o,p de Plaza de Armas: zien of de regering toegeeft...

Ziedaar min of meer het klimaat van de laatste weken hier'

Kerkelijk gezien wordt do,or velen de tegensielling gemaakt tussen de " vooruit-

streve,nde gro,ep > en * de officiele' kerk " of de meerderhe'id van de kerk. spijtig,
maar in fei'te gedeeltelijk waar. Er bestaat in fe,ite geen diocesaan belei'd op

sociaal plan,, allee'n o,p natio'n'aal vlak. In aangelegen'hede'n van dergelijk belang

voeli men die lee,mte soherp aan. Oo'k is het een feit dat buitenlandse priesters

brijna de enige zijn die zich engageren, omdat wij bijna de enigen zijn die op

volksparo,chies welken. Alles bijeen mogen we toch onze han'dies kussen dat de

Kardinaal ons zo. gunstig gezind is I Het zijn voor hem en de drie' hulpbissc'hop-

pen uiterst zware en ondankbare we'ken geweest en nog l'ange' tijd zu'llen ze

zware kritriek te verduren krijge,n. Het is altiid ge'makkelijker onderdaan te ziin'
maar vooral in kritieke momenten.

Intusse,n gaat het gewone paroc,hie,leven verder. Gedurende de zome'rvakantie

gingen enkelen naar theologische cursusse,n, anderen naar cathetische cursus'

sen. Srtraks begint de planning van de catechese voor dit jaar : een pogrlng o'm

de ouders vo'or te bereiden en van hen zelf catechisten te' m'aken'

Mijn oo4lega padre Claudio heeft reeds verschillende reizen in het binne'nland

in het vo'oruritzicht, o.a. morgen vertrekt hij voor 14 dagen naar Tacna, o'p cle

grens van chili, me,t twee jongeren ; capacitee'rt een " mobiele cate'chetisc,he

grOe'P D.

Intussen is de voorbereiding gestart op de llt Conferencia Episcopal de America

Latina, .Celam ' die bijeenkomt in Pue'bla in Mexico in okto'ber, zoals ze 10 jaar

geleden, srame,nkwamen in Medellin in co,lumbia. Het werkdocument dat door

een groep bisschoppen en experten we,rd samen,gesteld, een heel boekdee'l, heeft

al hee,l wat stof doen opwaaien, want hei is vee{ conse'rvatiever dan dat van 10

jaar geleden en verte,genwo,ordigt de positie van de voorzichtige,, ee'rder bethoud-

gezinde ke,rk, zoals Medellin destijds de vo'oruitstreve'n'de kerk verteEenwoordig-

de. Er zal heel wat gevoc'hten worden.

Hiermee wil ik dan mijn s.ieciale brie'f einrdigen, ho'pend dat die detailbe.'

schrijving u niet verveeld of ve'rmo,eid hee,tt. Missc'hien zult ge wel be'grijpen dat

ik in de omstandigheden geen nood voel aan film of TV ; het gewone leven is

al bewo,gen genoeg en de straat biedt zoveel taferelen, dat he't een voortdurende

kinema lijkt, maar dan echt redel.

Met beste wensen voor een zalige Goedeweekviering en heel hartelijk'

Joris Deleye



50 JAAR K.S.A.

Een halve eeuw ge,sohiedenis zit ero,p..lg7g is vo,or ons, KS,A,ers, een gouden
ju'bileumjaar, waarin wij door een hele reeks festiviteiten, waan/an de meeste
re'eds plaatsgevonden he,bben, uiting wille,n geve'n aan onze fe,esture,ugde, aan
ons jeugdig dynamisme. we zijn katholiek, studerend en actief. En we zijn daar
re,eds ruimsohoots voor uitgekomen.

In die vijftig jaar hebben honrderden mense'n waarden leren ontdekken voo,r het
leven. D'oorheen allerle,i activiteite,n - sport, spel, gespre,ksavonden, persoo,nlijke
contacten en eigen inzet - he,b,ben velen v66r ons geprobeerd, en proberen wij
nu zelf oo'k, de doe'lstolling van onze jeugdbewegin,g te realiseren. .De basisleg-
gers van de KSA hebben idee6n uitgewerkt, gericht n,aar de jo,n,ge mens. Zij
he'bbe'n ontdekt dat men een jong mens nie,t alleen moet volstoppe,n met tec.hni-
sche o'f wetenschappe,lijke kennis, maar dat die verstande'lijk ontwikke,lde Jon,gere
o'ok nog een mens moet kunnen wo,rden. Een jon,ge mens die een opdracrht heeft
te'geno'ver de gemeenschap. Deze o'pdracht willen wij in eigen doe,lstellin,g,en ver-
talen : iemand willen zijn in school en studie, de weg van Jezus volge,n in ee,n
positieve Kerk, kritisc'h o,nze wereld opbouwe.n, met aand'ac,ht voor mi,lieu en
vlaandere'n in Euro,pa, speels en kreatief in gro,e,p, met tiid en talent om in KSA
6n later verantwoo,rdelijkhe,id o,p te nemen.

Het huis van KSA he,b'ben wij niet gebouwd. Dat deden ande,re mense,n v66r ons.
velen,'herbben v66r ons het huis bewoond en hebben er hun sporen aohtergela-
ten. o'ok wij mogen e'n,ige jaren van ons leven en erin ve'rblijven en we,rKzaam
zijn. Afbreken is niet toegestaan. D,an zijn allen dakloos. Maar misschien is het
onze taak hier en daar wat te herste,llen e.n het interieur wat aan te passeln aan
de smaak van de huidige bewoners. Misschien moeten we ook bij,bor*rn o,
verbouwen', zodat het huis beter gesch,ikt is om de toeko,mstige bewo,ners op te
vanEen. Zo kunnen we ook zeggen dat we geen totaal nieuwe jeugdbeweging
moeten credren. o'nze jeugdbewegin,g is en blijft KSA en moet als zodanig he,r-
kenbaar blijven. Maar m'isschien mo,gen we de werkwijze van tijd tot tijd wat
her-nieuwen en 'he't doel terug vertalen in woorden e,n wijzen, aangepast aan de
jeugd van vandaag. D'it is wat we in KSA proberen te realiseren. De doe,lstellingen
moeten aangepast zijn, ze mo,eten aanspreken. Het mogen geen. holle leuzen
zijn, maar een weloverwogen leidraad, zoals een handleidin,g bij het gebruike,n
van een nieuw toeste'I.

De verwezeniijking van dit doel gebe'urt do,orheen, de wekelijkse activiteiten.
ledere zaterdagnamiddag komen de bijna 4.o0 KSA'ers van Ro,eselare : jong-
knapen, knapen, j'ong'hern'ie,uwers, hernieuwers en reiders, samen om via spel en
creativiteit, ontspanning on bezinn,ing zichzelf te hernieuwe,n tot volwassenen. die
weet heb'ben van ve,rantwo'orde'lijkheidszin en mede,menselijkheid.

Dit jaar zit het spel van KSA Roeselare, opnieuw de grootste bond in Nroordzee-
gouw, op de feestwagen. samen met geheel KSA, jong-Vlaandere.n vieren we dit
SGjarig bestaan. In onze feestvreugde willen we dan ook zoleel mogelijk me,nsen
betrekken. Tot nu toe is dit reeds gerbeurd o,p e,en re,eks jubileumactiviteiten, die
alle zeer succesvol verlo'pen zijn : de Tikanak-loopestafettes, ons juibelbal, onze



autozoekrit en de tentoon$te'lling. OoK de zieken e'n de gulden leeftijd werden

erbij betr,okken in e,en bijzondere' feestdag. ook de missionarisse'n, d'ie in KSA

gelee,rd hebben' wat di,e,nstbaarheid en liefde voor de andere be'tekent over de

grenzen van hart, stad en lan.d heen, werden ter gelege,n,heid van ons SGjarig

bestaan gehuldigd e'n geste'und. Onlangs nog ken'de de g'ouwdag o'p 7 mei in

onze stad Roeselare, waar KSA immers een halve eeuw geleden, door Kanunn'ik

Dubois gesticht werd, een sc,hitterend verloop. De historische sto'et met zijn 50r

fe,estwagens uit gans We'st-Vl,aandere,n kenrde er een onnoemelijke' bijval. Deze'

dag kan, alweer als een, onvergetelijke gebeurtenis in de annalen van de' KSA

opgetekend wo,rden,. weldra versohijnt nog een boek over 50 jaar KSA e'n eind '78

komt een speciale po,stzegel uit. In de grote vakantie tenslotte', zal ee'n bon'ds-

kamp plaatwinden in, het bosr.ijke westmalle ; en dit in de eerste he,lft van de

maand augustus.

Dooh stilaan nadere'n we tocih het einde van d,it feestjaar. Bii ons wo'rdt he't e'ven

stil... Met he,imwee de,nken we terug aan al die topaotiviteite'n, maar we mogen

daar nie,t bij stil blijven staan. 1978 mag ge'en pauze zijn, geen opo'nthoud. We

mogten, do,Orgaan, dit beseffen we maar al te goed. Mel evenveel en'thou'siasme

kijken, we u'it naar de to'eko,mst, vol verwachting, vol plannen, ideedn en initia-

tieven,. We zijn bekommerd en we willen bereiken wat we Voo'r ogen hadden

tosn we ermee, bego,nn,en. we laten ons niet ontmoedigen omdat er af e,n toe

al ,ee,ns i,ets tegenslaat, maar we zetten door, telkens met vernieuwde moe'd e'n

geestdrift. Dit is het eigene, aan jongeren uit een jeugdbewe,ging, en dat is ook

de reden waaro,m KSA verde'r bliift groeien en bloeien.

Laat ons ve'rder blijve'n fterpen o,p die o'nverminderde inzet en bezieling van zovele

io,ngeren, nu en in de toeko'mst, in KSA maar ook in alle andere jeugdbewe-

g,in,gen' en vere'nigingen die de wereld leefbaar willen houde'n.

Een leider in KSA

Koen De Con,inck

Op het ontmoetingsfeest van zaterdag 11 november 1978 worden

de volgende uitgangsjaren uitgenodigd :

1928 - 19.38 - 1948 - 1953 - 1958 - 1968 - 1973

Uw klasgroep verwacht U.



Ontmoetingsfeest Jubilerende Jaren

Voor de negenldel rnaal richt de Oudョ !eerlingetnbond van de Olude. eln, Moderne

Hulmaniora van het Klein Seminarie op ll‐ 11… 1973 dit ontmoetingsfeest in

Tolkens vormt het de 9olelgenheid voor velel oud― leeriingen o,m elkaar nla lange
tusentijd vreugdevol terug te vinden, ein b‖ ide herinneringeln olp tel halenl of plに丼

teitsvol te geldenlkeln, wie van ons is heengegaan.

Nlet a‖ een de klassent die niet meer of slechts slporadisch samenko‐ men, nlelmen
deze1 9ole)ge,nheid te baat doch ook vOor hen die eenl traditioneel iaarlijks,welelr¨

zien kennen, vormt dit feest binnen het kader van het Klein Sieminarie zlellf een

nog specialer sfeer

lAlil veln″achten dus dit iaar op Zaterdag ll‐ 11-1978 de iarein:
1928‐ 1938-1948-1953-1958… 1968-1973

Voor de volgelndel iaren Staan,volgende klassen geprogramrneerd:

―― zondag ll… 11-1979: 1929- 1930 ‐ 1949‐ 1954- 1959- 1969-1974

-― dinsda19 11-11-1980: 1930…  1940… 1950… 1955‐ 1960… 1970‐ 1975

-woensdag ll‐ 11‐1981:1991-1941‐ 1951… 1956-1961-1971‐ 1976

-― donderdag ll-11-1982: 1932-1942- 1952… 1957‐ 1962‐ 1972‐ 1977

-― vrijdag ll‐ 11-1988: 1933‐ 1943‐ 1953‐ 1958‐ 1963-1973… 1978

D‐at wcrdt het zel可 arenplan en daarmee zlin de huidige uittredende klassen uit
het K!ein Seminarie,reeds ven″ ittigid dat hen in 1983 een,oerste rendez‐ vous wordt
gegelvenヽ

Vanzolfsprekend is het dat twee klassen telkens speciaal worden onthaald,name…

lilk de zi:verenl etn goudeln iub‖ ariSSe,nt Mogen we eeln beroelp doenl op de klas‐

verantw00rdelliken,Of― secretarissen,o,m den,odige pulb‖ cliteit tiidig in huni kring

te verspreideln.Het s.ecretariaat van de oudコ leerlingenlbond is tot harte‖ lkel rnedeL
werking bereid.





MARCEL ROMEO BREYNE
dichter-filoloog (1890-1972)

lYie in 1890 geboren uordt uit rVestrlaanzse ond,ert, daarbij - langs moed.ers kant - teruant
is met Cyriel Verscbaeae, rnet Louit Laetens, cJaarbij nog 2 d.ecennia gesloten Roeselaarse
luchl inadetnt ond'er de behoedzame toogdij 1.'an oolns en tantes, en rtrenge collegeleraars,
liihl ne t,oJd.oend.e gecond.itioneercl om geheel zijn t,erder - oaerigens heel bewogen -

leten een grondtoon te laten ueerAlinken uaarin Gezelle, Verriest, Rod,enbocb, Verschaeae,
college-flantingantisrne en Vlaamse retorieA een raak a,cinig persoonlijh analgaam aor-
nzen, Zefis in d.e aanhef aan zijn u)orl*atrte dichtbundel << Het Lied der Karaaaan >>

(Lannoo1960) hlinLtd.ieouderetorieknogdoor;inziininleidingheethet;<U,jeugd
van Vlaanderen, en in het bijzonder U, jeugd van mijn vroegere heimat aan de Noordzee,
draag ik deze late verzen op... )

Een ueinig realistische opdracbt welisu'aar, u-ant de jeagd tan 1960 heeft lang d.e srnaaA
aerloren roar dergelijAe podzie, heelt tia expressiottisme, Van Ostaiien en de Vijftigers,
de po'titische borizon t,erbreed tot internationale get,oeligheid. en haar rug geAeerd naar
cloodgelopen poitiscbe uitd.raAhing. Het dorpsbeeld. d.at Breyne in diezelfd.e bund.el ter-
tolAt in het gedicht < 0 stille dorpen > :

O brave mensen in 't verre Viaanderen
Die onbemerkt door het leven gaan. -

Die in geen eeuwen en verandren,
En doen als d'oudren hebben gedaan ...

Aan enkel nog fantasie zijn in de geest ran een d.ichter in het aerue AfriAa. Veel realis-
tischer d'an d'eze opdracbt klinkt het woordje-aooraf oan d.e uitgeaer in zijn laatste dicbt-
bundel << De Donkere Melodie >> (1960).' <<De ouderen onder ons zullen die stem her-
kennen... De jongeren zullen er niet in vinden de podtische uitdrukkingswijze van onze
modetne tijd, maar de ziel van Afrika, die zingt in gedichten als weleer, en ons een bood-
sc,rap brengt van iemand die vlaanderen liefheeft en wat heeft te zeggen... >s (blz, j).
En inderdaad: al liiken podtische nortnen in de lange d.ichtersloopbaan tan Marcel Brelne,
zelfs rnet teel ueltuillende zin aoor de relatiaiteit tan elhe pobtische periode, beel diAtaijls
op een laag pitle te branden en al onlbrah het hem t.aaa aan aritische zin onz haf en
Aoren scherp te scbeid.en, ,ocb moeren wij erlennen dat in zijn leaensid.eaal en in zi.jn
uerhen zulA een beuogenheid en uerAzaanaheid, zulA een intrense 1)aa/t en bezieling sreeAt,
dat ruij graag bereid ziin beel wat door de kritiscbe aingers te zien, Alles bi,j hem is zo
doorademd' aan liefd.e uoor polk en taal - een liefde die henz geheel ziin leuen bijna obse-
deert -, d'ar dit alleen aJ ons een t,oldoend.e red.en liiat onz aan zijn figuur een erc-drriael
te wijden. Deze taerazame liefd.e uellicht, en nie, d.e poatirche uitdruaking ertan, it bet
uat hii aan de jongeren aan zijn heimat uil doorgeaex.

JEUGD

Na een kort verblijf in Roubaix, waar zijn vader een soort transit-veehan.del dreef
tusse,n Ve'urnambachtse weiden en de < Abattoirs " te parijs, waar veel vlamingen
een stevige broodwinning aan hadden, kwam Marcel, een 12-tal maanden oud,
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naar Roeselare wo,ne'n, onder de hoede van zijn moe'ders familie, de Laevens.

De familie Laevens was een oud gezeten geslaoht dat dank zij kinderrijkdom in

veel geziene Roeselaarse families vertakte. Zo mooht Marcel Breyne' zich ver-

heugen in een' oo,m, Louis Laevens, die trouwe vriend geweest was van Roden-

b.ac,h in de " Won'derklasse " van Hugo Verriest. " Nonkel Louis " had ze'lfs een

he,le dichtbundel na'gelate,n, echter nooit gepubliceerd. cyriel verschae,ve was

Breynes nee,f, die graag de jonge dic'hter raad gaf, hem sc'herp op zijn fouten

wees maar oo,k gelukwenste met geslaagde podtisohe uitdrukking. Breyne droeg

Versc,haeve dan ook 'heel zijn lang leven in het hart, met veel b'ewondering.

Roeselare heeft Breyne altijd blijve,n boeien : ( van de steden, en dorpen in vlaaLn-

deren, die ik, tenr spiite van, miin vele en verre peregrinaties nooit vergeten ben'

staat de Mande,lstede voo,rop, de stad van Gezelle, Verriest en Rodenrbach' de

stad van mijn zwedtochten langs de Mote en het Hol van, 't Henneken, db stad

van de snullige zonderlingen, die daar walenr als seven-'t ziin-Eiers, slichten-

Halve-Frank, so{fib carreyn en tutti quan,ti, die wii als u kwariongens D zo grarag

den < duivel D aandeden,,.. ) (zo getuigt hij in < Nisuws uit Zuid"Afrika D, 30 nov.

1964). In het verre Afrika hesft he'm het b,oek < Roeselaarse Volksleven > van D6-

sir6 De Nijs < menig geneugliik uurD versohaft.

Na de bewaarschool bij de Zuste'rs van de Burgerschool en ziin lagere soho'o'l

wordt hij opgeno,men in de voorbereidende klas van het Klein seminarie, het z.g.

< Klein Koerke D. Marcel leerde heel vlot, had blijkbaar vo,ldoende bewijzen ge-

leverd van zijn begaafdheid ; de Breynes moesten zich uiteinde.lilk gewonnen

geven voor de Laeve,ns : Marcel zou dan to,ch ( als een bleke 'tetting ' en niet als

een gezonde boerejonge,n opgroeien D, zoals zij dat bij de dood van vader Breyne

in 1896 gedist hadden. Marcel beschouwde zijn col,legejare,n als de gelukkigste

van ziin leven, maar beklemtoont wel de Wereldvreemde geslotenhei'd ervan :

( Het was eenr oase in dle dagelijkse strijd om het leven dat daar buiten de muren

van dit oude Dominikaner klqrster (sic. !) woedde. wii wistenr er weirnig'van. De

nieuwe hOrizonten die zich met iede,r jaar voor onze geesten openden, voerden

ons steeds verder weg van het materi€le leven, in een geesteswereld vol romanF

iiek en utopische ( Weltschmerz >. Was het dan te vennonderen, dat wii bijna allen

begonnen onze dromende jonge zielenr uit te storten in gebonden of ongebonden

stijl, hetzij ir la Conscibnce of Sniiders of als Gezetle, Rodenbach en anderen'? D

(a Nireuw uit Zuid-Afrika D,zd'e iaar1. nr. 12, p. 15)

Vooral onder invloed van Gezelle ontluikte Breynes po'dtische zin en onder de

sohuilnaam Be,rtholf Bie'kens pub'liceerde hij, al heel vroeg zelfs, o'a. in ( De

Vlaamsche Vlagge D en ( De Student >. Zo vinden wij in < De Vlaamsche Vlagge'>

XXXIe jaar, 2de Aflevering-Paasverlof, in 1905 - dus Breyne was toen amper 15,

volge,nd, wel zeer Geze'lliaans, ge'dicht :

ZIELEN VREDE

O ! ziele bliif nr' stondeke
Aan 't prazelenr bii uwen God..'
'n enkel... enkel stondeke
'n stondeke vol stil genot.

Dat stondeke balsemt uw wonden we€r toe,
Dat stondeke bij uwen God'
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Die wonden geslegen door d' hachliike roe
Van 't duivelsche menschenrot
Hoe dikwiils, ach !... 'n stondeke
'n stondeke bij U, o Heer !...

'n zat ik stil te droomen en
met 't hoo d in miin handen, daar neer..-

Hoe voelde ik 'n, trilling mijn ziele' doorgaan
'n zindering van. dit genot

Hoe deed het mij pijne van, rechte te staan
te staan, en te gaan.,. van mijn God.
Mocht dikwijls nog 'n stondeke
lk knielen daar bij mijnen, God.

lk voel hel, naar zoo'n stondeke
Miin ziele,, ja, hunkert zoo zot !

'n stondeke wen zij is tenden gewrocht
En lenden gebeuld van de pijn...

O ! Heere, dht ik dan zoo'n stondeke mocht
'n stoMeke we€r bij U zijn ?...

Ook vinden wij in de Ke,rstaflevering van '1908 het gedioht < Aanroeping ), waarin
God als de ware oorsprong van de dichterlijke inspiratie gezien wordt :

't Ztrj - voor uw blikken al gelijk
Dat z'arme zijn of schatten'rijk,
Gesproten uit het koningsbloed
Of needrig uit he buitengoed,
't zii wereldsch of 't zi, kloosterkap,
van U komt 't ware dichterschap.

Een meer spee,ls, realistischer gedicht, < Eene Kudde >, in de trant van Omer
Karel de Laey, volgt hierop

< GulziE booren honderd neuzen
Door het breede klaverblad,
knappend knauwen reken tanden,
scherend alles leeg en plat... >

Het jaar 1909 is voor Rroeselare een belangrijk jaar: grootse Rodenbac,hfeesten
met o.nthulling van het door Jules Lagae gebeeldhouwde Roden'bachmonument.
In naam van de Vlaamse stude,rende jeugd mo,cht Marce,l Breyne er het woord
voeren. In de 4de aflevering van ( De Vlaamsche VlaEge ), XXXV, versche,en de
< Ode aan Rodenbach >, de lste prijs in een wedstrijd van het Kath. Vlaams Stu-
dentenverbond, 1907'190E, in typische zwaarwegende stijl :

Daar raakte Gods roed'e eenen telg dezer aarde,
Een jeugdige ziel !

Een telg dien in Vlaandren de Mandelstad baarde,
Een zie! waarin God al wat grootsch is vergaarde,

Wat ooit mensch beviel !,,.

Hij had juist in dat jaar 1909 het humanioradiploma op zak. Germaanse
Filologie trekt hem aan. Hij vestigt zich te Brugge, Oudenzakstraat 42, en studee,rt



van 19019 tot 1913 aan de Rilksuniversiieit van Gent. Als Kandidaat Wijsbegeerte

en Lettere,n trekt hij in 1913 naar Leuven en wordt in 1914 Kandidaat in de Re,ch-

ten. Van 191 1 tot 1914 was hij uitgever van u Nieuwe we'gen >, een letterkundig en

folklo,ristisoh maandblad dat te Ooste'n'de werd uitgegeven. In het letterkundig ge-

nootschap < Met tijd en vlijt ), aan de universiteit, schrijft hij, 1913' in < Nieuw

Vlaanderen >, zijn modern gedee'ltelijk ge'publiceerd mysteriespei < Humana Co'
moedia >.

Ondertussen waren zijn eerste werken verschenen. In 1912 gaf uitgever J. Ver-

maut, Kortrijk, een ( gedicht biibetspel in drie bedriiven en een naspel met zang

en slotkoren ), ( Samuel >, uit, doo'r Adolf De Graeve o'p muziek gezet.

Samen met Advokaat E. De Vissche're, ( slichter e,n stuurman aan het Chliste'n

Vlaams Verbond >, die hem tot het schrijven van dit stuk aanspoorde, ziet hij hot

opvoeren van dergelijke stukken ( als een der beste en doeltreflendste middden
tot heropbeuring van' ons Vlaamsche volk >. Heel voorzichtig voegt de sohrijver
van dit klassiek-Vondeliaans gedacht bijbelstuk: <Zoo er kaf onder het kore'n

steekt, gelief om deze reden het koren niet van kant te werpen en enkel het kaf

le aarnschouwen of ten toon te leggen. r Ter kennismaking deze 'hymne o'p het

einde van het tweede bedriif :

HYMNE AAN 'T EEIJWIG LICHT

De bange nacht is hee'ngegaan !

Hoezee !

Door't nevelfloers ilt boren
Mijne oogen ; en tot flets geta'an

Verbleekt het starren:gloren !

De hemel zingl een machtig lied
Om 't licht dat rees aan 't blii verschiet !

Het palmen, wuivende englendom
Slaat hoog in 't jublend feestgebrom
Ziin harpen,klank en stemgeluid.
Het licht verwo,n. De nacht is uit !

Er daagt een licht ! een waarheidszon,
Die van geen andre stralenbron
Den gloed ontving, maar zelf uit haar
In 't wielen duist en duizend iaar
Om wereldkring, in 't rui'mte.diep,
En licht, en, kracht, en straten schiep !

cultuurhistorisch in'teressant is ook dat op het einde van het boek ( En'kele urijzi'
gingen voor de bo,nden die zonder vrouwen spelen > te lezen staan. De moeder

van Samuel moet dan achter de sche'rmen blijve'n en van daar uit de onmisbare
passages (o.a. een treurlied) kwijtraken...

De toneelafdeling van het Christen-Vlaams Verbond, waarvan Breyne voorzitter
was, voerde dit bilbels massaspel o,p in de zaal der Gilde van Ambachten te
Brugge, op 25 februari en 4 maart 1912. Er waren maar even 250 uitvoerders (ko-

ren, spelers, orkest). In de meeste steden beleefde dit stuk ve'rdere opvoeringen.
Interessanter lijkt me de veaenbundel < Uit dagen van jong leven >, die in 1913
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verscheen, met een voorwoord van Cyriel Verschaeve en opgedragen aan < Oom
zaliger EerwaardEn Heer Lodewijk Laevens uit dierbaar aandenken ), Als motto
ook ve,rsohijnt een klein gedichtje van deze laatste :

Omhooge dan als 't herte bloedt
En dat gii lastig strijden moet,
Omhooge, uw hart omhooge !

En blijft n,iet liggen ; opgestaan,!
En Jesus stappen nagegaan
Met 't eeuwig doel in 't ooge !

(1 882)

We,l vreemd is dat Marce'l Breyne he't voorwoord uit de pe,n van nee{ Cyriel Ver-
sc'haeve integraal pu'bliceert. Verschaeve spaart geenszins zijn kritiek o'p het
je'ugdwerk van Kozijn Marcel, zelfs met duidelijke ve,rwijzing naar be,paalde ge-
dichten uit de bunde'I. Logischerwijze zou men de " gewraakte gedichten " er
vooraf uitgegooid hebben ; Breyne blijkbaar niet ; de ge,breken van zijn jeugd-
padzie ziin er zo te lezen :

<..;de fouten van uw jeugdig werk ontsnappen mij niel. Zij zijn :

- Onvastheid van taal - onechtheid in woordgebruik en vorming.

- Erger nog : gevoelerigheid als inspiratie.

- Verde,r nog reminiscenties, als b.v. aan Gezelle op blz. 15 ( met log en zwaren
zwaai ), aan Rodenbach op blz. 63 ( Hij heelt in 66nen blik het ruim gemeten D,

enz.

- Het te hol-declamatorlsche van de < Ode aa.n Rodenbach >... >

Toc'h aarzelt Verschaeve n.iet in dit voorwoord ook te wijzen op e'nkele geslaagde
dingen : ( - het echt romantism van ( Lentezon > ... - de bekoo'rlijke naiieveteit
vanr ( Avondrrrede D ... - de levensluslige en frissche volksdeun van < De Klom-
penmaker D zoo wel geslaagd dat men een mededinger van, Ren6 de Clercq meent
te hooren zlngen.,, Dit alles zijn gaiven die begaafdheid verraden en ze verrecht-
vaardigen ten volle de uitgaue van uw dichtbundel. > Spijtig dat Breyne de minder-
waardige gedic,hte,n niet gewoon als oefeninge in hei genre in zijn lade kon laten.
Zo wisselen geslaagde gedichten zoals " Najaar " (( De dagen loomen voort /
Van late morgenkimmen, | - Z@ stil en, ongehoord / Als zwarte schaduwschi n-
men. - / Ze loomen... zwaar beladn / Met nare nevelvruchten, / Lange rusteloze
baan / Naar lange urinternachten...) af met ho'lklinke,nde retorisc,he verzen. Het
meest geslaagd zijn nog zijn speelse gedichten waar de sfe'er do,or het spe,l met
klanken en door het vlotte ritme o,pgeroepen wordt, zo,als in < Avondvrede > (Daar
zwemmen zwanedonze,kens / Op't waiter va,n de tucht / Zoo lijzig, ach I Zoo zach'
tekens / Als wao 't een droomen-vlucht / 't Geboomte staat te droomelen , In 't
ronkend avondliedn / Dat stijgt uit ieder holleken / Waar zon heur goud nu Eiet !)
Of de gediohten waar hij eerder realistisch-schilderend tewerk gaat, zoals in
< Doedelzakspelers ) : de besc'hrijving van drie doedelzakspe'lers midden een ker-
mis, die als hun spel aanstekelijk werkt e,n de kermisgangers al te zeer tot dan-



sen dwingt, door agente,n het zwijgen opgelegd worden. Het gedicht eindigt heel

geslaagd :

Het lieve tuig rust in hun goede hand.
Bii 't zien komt plots een traan' in 't oog gelezen...

Eni dan van honger, en ziin, kunst misprezen5

Keert 't schoone ti€d we6r naar het verre land.

fiull 1910)

Inhou'delijk verraadt deze bunde'l, vooral als men rekening houdt met de nog jeug-

dige lee,ftijd van de sohrijver, de typische kentrekke'n van Westulaamse stualen-

tenpoezie einde 19e eeuw: ee,n overtillen van eigen gevoelens, een drang n'aar

voluntarisme (( Sta pal ! o iong'ling, midden 't went'lend gllidern / Van' 't vol van

smarten, groote zeegetii.., (p. 59), het overtillen ook van de slec'htheid van de

u wereld " (zoals in ( Onvoldaanheid r : < Me{ bloedend hart e,n even' onvoldaan /
Bern ik dien avond dan te rust gegaarn. / De wereld had m'66n stonde we6r be-

drogen,. (p. 62) en de troost in de natuur (O laafi mij met miin'e gedhchten alleeni /
Rustlg wand'le,n in, 't hoog-stille groen... (p.81).Voor Marce'l Breyne pe'rsoonlijk

klinkt hier en daar ee.n klacht o,ver gemiste kansen in eigen jeugd en o'pvoeding:
het gedioht ( Solitudo D zegt het ono,mwonden : < lk kende nooit wat was ( een
huisgezin >. / lk voelde nooit den aai der moedermin ).

EERSTE WERELDOORLOG

Breynes bunde'l < Uit mijne Ballingschap > (De Neder,landsche Bo'ekhandel, 19'17)

is de onmidde,llijke weerslag van zijn oorlogservaringen als Belgisch krijgsgevan-
gene in Mrlnster' Soltau en Gottingen,, 1914-'15'16.

lk kreeg een heeten' oorlogsda'g
Vijl gapend groote wonden
En wierd door Duitschers na den slag

Gevonde'n !... (blz. 21)

Deze bundel is opge'dragen aan Dr. Phil. Jef Van den Heuvel, die ook de bundel

ee'n inleidend wo,o'rdje mgg,geeft. Het is een verzameling van gevoelige, soms

overgevoelige, gedic'hten, vele in balladevorm, waarin liefde, heimwee, trouw aan

Vlaanderen en oorlogstafe'rolen (vb. herinnering aan een e'erste Misvierin'g in het

kamp te Mrlnster, of zijn eerste pijpje in he,t kamp) door olkaar spelen. Boven

alles is er het die,pe heimwee naar ziin heimat :

Kunr gij begrijpen wat a,k dan liid ?

Kunt gii beErijpen miin heimwee smart ?
Heimwee ! en heimwee op heel de heirde,

Wee in miin, woning, en wee in miin hart !

Ach ! als zij 's avonds komen die ure'n

En, mij omklemmen met iisko0 hand
Mocht ik ze, vrienden' moedig verduren,
Liidend voor u en miin vaderland

Soltau 2&10-1915



Misschien is he't beste gedicht uit deze tweede verzenbundel, waarin Breyne de
verwoordin,g van herinneringen die he,m dierbaar zijn laat primeren o,p zijn ambitie
en'kel de meest geslaagde ve'rzen te selecteren, de omspeling van Gezelles ge-
dicht " 'k hoorde tuite,nd hoo'rnen > :

EN VERRE HOORNEN TUITEN

En verre hoornen tuiten
Mili 't eeuwig-zelfde lied,
< Wil maar uw wirmpers sluiten
< Geen vree nog in 't verschiet.
Mijn hart is vol veneachten
En bang miin ademtocht,
Enr zoveel Ianqe nachten
Heb ik naar rust gezocht.
Enr kwamen zoete droomen
Soms voor miin ooge,n' staan;
Miiinr land mel bosch en slroomen,
Mijn erf met hen en haan,

Miin huis met vrouw en kindren
Mi,jn' haard met vreugd .en rust,
Dam voe,lde ik 'l hart doorzindren
Van blijde levenslust...
Doch plo s brengt van daar buiten
Nu ve'r, dan nader bij,
Dit eenuoudig hoornen tulten
De werklljkheid voor mij,
En' of mijn oogen traanden
En lranen elken dag,
De dagen en de maanden
vervliege'n, hooploos, ach !

En zuchten ook ons monden
< Toe, vrede, kom toch rap ! n
Wij blijven, vastgebonden
In de arme balllngschap !

En verre hoornen tuiten
Mij 't eeuwig zelfde lied :
( Wi! maar uw wimpers sluiten
< Geen vre€ nog in 't verschiet.

Soltau 13‐ 4‐ 1915

Ook een bundeltje < De Weergalm D brengt gedichten uit diezelfde ballin,gschap.
Dit bundeltje kende in 1925 ee'n Zuidafrikaanse editie met een in,le'iding van de
dichter Jan, Celliers e'n met woordverklaringen dooi. T.H. le Roux ; in de' middel-
bare scrholen in Transvaal werd het in 1925-26 als lite,rair we,rkje voorgeschre'ven.

Maar keren wij terug naar de oorlog !

Als krijgsgwan,gene werkte Marcel Breyne mee aan de ho,gesc,hool voor krijgs-
gevangenen te Gottingen en aan de Deutsch-Fldmische Flirsorge, onder leiding van
pro{essoren C. Beye,rle en Stange. De katholieke priestor Dr. Sonnens'chein had



een groie invloed op Breyne, er onstond een warme vriendschap tijdens die hu-

mane inzet voor Vlaamse krilgsgevangenen (Sonnenschein had zelfs postkaarten

en pamfletten laten drukken met Breynes ge'dichten u oorlogskindeke > en < Lied
van de Krijgsgeva,ngene >.) Op 't einde van de oorlog mee'nde Breyne, o'p grond

van de in Vlaanderen plaats vindende politieke processen tegen vooraanstaande
Vlamingen, niet meer naar huis terug te kunnen. Zo bleef hij in Duitsland : Dr.

Sonnenschein haalde he'm naar Berlijn, introduceerde hem in het ( Sekretariat
sozialer Studentenarbeit D, waar vooral hulpbe'hoevige kunstenaars en acade'mici

van alle religies en bevolkingslagen, hulp zochten. Hier zou Breyne ook zijn toe-

komstige vrouw ontmoeten, : Gerta Dicken, een Poo'lse vluohtelinge' fijn-muzikaal
begaafde zangeres. Breyne werd tewe,rkgesteld op grond van zijn rijk universitair
verleden als wetenschappelijk assistent aan de " Preussische Staatsbibliothek "
te Berlijn. Hij hoopte in die < oceaan van boeken en schrilten D zijn studies van
de Germaanse filologie te kunnen vo,ltooien. Zijn werk in die functie bestond in
het katalogeren en nieuw aansc'haffen van Vlaamse en Nederlandse werken.

ZUIDAFRIKAANSE !NTERESSE

Hier in die bibliofiele wereld gebeurde de grote ommezwaai in zijn leven,. Voor

he.m gaat een totaal nieuwe wereld open als hii daar geconfronteerd wordt met
een rijke literatuur over Zuid-Afrika. Die interesse neemt n'og toe als ,hij op zekere
dag in een ve'rzameling oude pamfletten ontde,kt dat een naamge'noot van hem,

een zekere Jacobus Breynius uit Danzig, zoo,n van een uit Antwerpen om gods-

dienstredenen uitgeweken Vlaming, op het einde van de 17e eeuw tot de eerste
kolonisten in Zuid-Afrika be'ho,orde.

ln 1922 wordt hij tot docent benoe,md in de Ne'derlandse' taal en lette'ren aan het

bekende Se'minar fiir Orientalische Sprachen van de Friedrich-Wilhe'lm-universi-
teit te Berlijn. Zijn visie o,p het Groot-Nederlands, op de " Dietse " taal en cul-
tuurwereld duwde he'm met een soort missionafte zin naar de stamverwante lite-
ratuur aan de uithoek van Afrika. Drie uur per week mocht hij Afrikaans doceren.
Bij het lezen van Afrikaanse verzen besefte hij dat Vlaamse dichters een onmis-
ken,bare invloed hadden op het literaire, leven in Afrika. < !k dacht mezelf ene
Columbus, die een nieuwe wereld had ontdekt D, sohrijft hij in 1963 (< Nieuws uit
Zuid-Afrika ), 3 jg. nr. 3). Langs vrienden laat hij zich re,chtstreeks uit Zuid-Afrika
documenteren met schoolboeken, poriziebundels, spraakkunste'n, tijdschriften.
Vooral de Zuidafrikaanse sohrijver Sangiro (E.C. Pienaar) met zijn boek vol jacht-
verhalen, < Uit Oerwoud en, Vlakte >, kon Breyne e,rvan overtuigen dat het Zuid-
afrikaanse'een volwaardige taal was met alle stilistisc'he en in,houdelijke mo'ge-
liikheden van gelijk welke andere taal. Na contact met deze schrijver 'beslist hij
dit boek in het Duits te vertalen om aan zijn landgenoten (sinds 1924 was Breyne
Duits-genaturaliseerd) de grote betekenis van die stamverwante taal te laten zien.
Zijn nieuwe leve'nstaak wordt hem duidelijk' vo'oral na een ee,rste studiereis naar
Zuid- en Oost-Afrika, met gastcolleges aan de universiteiten van Stellen,bosoh en
Pretoria. Hieruit resulteren ziin werken < S0dafrika - die Zukunilt > en rr Deulsch-
Ostafrlka rutt D.

O'ok zijn doctoraatsthesis evolueerde in die ric,hting : op 6 nove,mber '1925 promo-
veerde hij tot Doctor in de. Filosofie aan de " Landesuniversitat " te Rostock met
als < lnauguraldissertation > : < Der Einfluss Guido Gezelles aul die siidafrika-
nische Literatur mit eine,m Hinweis auf die lautliche und lexikalische, Verwand-
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schaft beider Sprachgebiete >. ln drukvorm uitge'geven te Rostock, in 1926, beslaat
het amper een honderd b'ladzijden : wie oordeelt vanuit onze hedendaagse docto-
raatsnorme'n bladert wel wat jalo,ers in dit werkje, dat daarbij do'or zijn dub,bel
onderwerp - streng-linguistische vergelijking 6n literaire vergelijking - geen te
streng-wetenschappe'lijke indruk wekt. De grondstellin,g o,p basis van de linguis-
tische vergelijking van Nederlands en Zuidafrikaans, is dat de Zuidnedetlanders,
in casu vlamingen en Brabanders, van het begin af als kolonisten het Zuidafri-
kaans heb'ben vorm ge,geven. < Miige die Arbeit elnstweilen dazu dienen, die ver-
wandscha{t zwischen Flandern und Si.id-afrika sowohl im volke als auch in d€r
sprache ans Licht zu stellen. , (blz. 9)" Verschijnselen in het Afrikaans die aan
de invloed van Hottentotten of aan Male'is-portugezen toegesc'hreven weroen,
k'lonken B'reyne als westulaming zo vertrcuwd in de oren dat hij deze gelijkenis
wetensc,happelijk wilde bewijzen, zowel in verwandschap van woorden als in
klankverschijnselen. < Alles dleses ist sicher nicht Zufall, ein Band muss vorhan-
den sei, sodass irch wohl nicht zu Un,recht glaube in den, siidniedErldndischen
Mundarten eine der Hauptquellen des Atrikanischein yermuten zu diirfen" u (p. 10)
uit dit alles blijkt Breyne.s grote liefde voor het westvlaams. Zelfs het symbool
van de wordin'g van Zuid-Afrika, de " ossewa ", duidt hij in Vlaamse richting :

( lst drieser wa,ge,n' nricht derselbe, von dem Guido Gezelle in sein < Kerkhofblom-
men D bei de,r Beerdigung seines verstorbenen Schiilers pieter van, de,n Bussche
singt ? > (p. 29) Het ligt voor de hand dat hij voor de Zuidafrikaanse diminutie{-
vorm - tjie' dat in het Noordho'llands onbeke'nd is, zal wijze naar zijn vroe,gere
heimat ( Rousselaere > : < Diese eigentiimliche Diminutivform -tjae, ist in der
Sprache meiner e,ngeren Heimat Rousselaere algemein iiblich. > (blz. 39) ; ook
de meervoudsvorm o'p -s wijst hij in die richtingen. In Roeselare spreken ze toch
ook van < derms D, ( zeuns r... Vanaf p. 54 verlaat hij het puur linguistisc,he en

" bewijst " Guido Gezelles invloed op gere,nomme,erde auteurs als Totius en ce'l-
liers. Hij wijst op het einde ook op invloed van Ren6 de clercq en o,p de groot-
heid van het Afrikaanse volk en ziin taal.

INTENSERE ZUIDAFRIKAANSE BETROKKENHEID

Breynes huis aan de mooie Flakensee in het oostelijk deel van Be,rlijn, het
( Haus Flandria > ,waar hij sinds zijn huwelijk - 1921 - vroonde, wordt een soort
Zuidaf rikaanse culturele ambassade, van waaruit krante.nartikels, tijdschrift-
bijdragen, vertalingen vertrekken. Het wordt de pleisterplaats voor Zuidafrikanen
(en Vlamingen) op bezoe,k in Duitsland ; Breyne wordt een soort sleutelfiguur om
o'ffici6le persoonlijkhede,n uit Zuid-Afrika in Duitsland te introduceren, verbin-
dingsman te zijn, contacten te leggen. Aan de Berlijnse universiteit ook krijgt hij
de leiding van de afdeling "Zuidatrikaanse en Nederlands ". Hij reist naar Zuid-
Afrika in 1930-32 (waar hij ruilpro,fessor is in pietermaritzburg), in 19gg ars ver-
tegenwoordiger van de Berlijnse, universiteit bij de e,erstesteenlegging van het
Voortrekkersmonume,nt in Pretoria e,n waar hij wat EnEerls stof deed opwaaien
als hij in keurig Zuidafrikaans de mensen toesprak. Breyne zag in zuid-Afrika een
soort verlenging van het VIaams-Nederlandse ele,ment dat reeds in Belgisch con-
go aanzienlijk aanwezig was.

Tussen zijn Duitse publicaties door versoheen in 1925, bij Excelsior Bru,gge, een
derde dic'htbundel, Zwart en Goudn me,t (( Huldegroet aan paul Kruger i925 - 192s D

door cyriel verschaeve. In de twee kleuren goud en zwart, ziet Breyne de,te,gen-
ste'lling tussen donkere smart en bevrijdende vreugde, < na barensnood de vreug-
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de des ziins... >; ook de kleuren van Vlaanderens vlag... < hel laken, mijn laken,
is Vlaamsch laken, mijn I,even is Vlaamsch... over mijn lenren in de eenzaamheid,
waait de vlaig vanr zwart en goud > (uit de inleiding gesc,hreven reeds in' 1922).

In zijn < Huldegroet> wijst Versc,hawe op het groot ge,loo,f van Paul Kriiger, de
drijfkraoht van zijn nationalistisch streven : < Wie 't geloof behoudenr koq waa,r
gij het behieldt, was in n'iets ontaard en zou in alles herleven,.. aan' U Paul Kriiger
de man die het geloof behieldt, mijn bewonderendre huldegroel.> (blz. 11)

D'e gedichten die volge,n in deze bundel zijn gecentreerd rond drie the,ma's :

l. Het stille Hu'is (met po'dtische verwoording van gezinservaringen. rond zijn twee
kinderen Ro'brecrht en Harold' van eenzaamheid, liefde, natuurbe.leving) ;

ll. Bleeke Geesten : e.en terugblik op het ve,rleden met ee'n melanc,holische onder-
toon ; lll, De Nieuwe Weg: de' toekomst, de verwaohtingen, de rust na de bittere
strijd, verlangen' naar betere tijden. Uit deze bunde'l die getuigt van een rijper
geworden talent - gerijpt do,or de oorlo,gservaring, door ee,n volwassen gezins-
leven e,n door zijn vele contacten, excerpe'ren, wij dit kle,ine, toch geladen, ge-
dichtie ter illustratie :

ALS DE STERREN STERVEN

Als de sterren steryen
ri,jst het morgenrood.
Zoo ligt 't lachend leven
reeds in donkren dood
Laat de naoht dus naadren'
zo gij zonlicht zoekl.
Mooglijk zoent gij morgen
wat gii thans vervloekt.
Goud uit zwart geboren,
Vreugdenr uit verdriet
Lwen; God en Vlaanderen,
U m|jn sirmpel lied.

In 1936 versohijnt zijn,lijvig werk <Afrika, Eine Ei,ntiihrung in Laut, Formen- und
Satrlehre mlt Literaturproben> (Leipzig, Holtze), 315 blz. Met steun van het
Goethe-lnstitut, Mtinohe,n, verscheen in 1956 een tweede uitgave van dit zee,r
bruikbaar leerbo,ek : spraakkunst, tekstboek en oefeningenrboek i'n een levendige
aantrekkelijke vorm uitgegeven.

In 1937 versohijnt dan n,og e'en heel mooi werkje (Am flandirischen, Kaminr,
fldmische Erzdhlunge'nr von Marcel Romeo Breyne, mit Holzschnitten von Max
Kellerer). Sym,patiek te merken hoe Breyne spijts zijn soheidin,g van zijn geboo,r-
testreek en spijts zijn groofNederlandse gedachtenwereld toch nog altijd aan
Roeselare, terugdenkt in die 4 novellen. Roeselare wordt er expliciet in vermeld
(bvb. in het eerste verhaal : < Die Nachricht, dass Cies Kakebroek aue Roeselae,re
den wifdbn Mannr Batalako zur Kirmes zeigre... > (blz. 24\. Hij spreekt er van de
St.'Michielskerk, en - kermis, van ( Spekken, Babbellotte,n, Babbelaarrs, Makrons u

die in de kraam.pjes te vinden zijn. O'ok het tweede verhaal begi,nt met < Onkel
Isidor wohnte in der we6tllandrischen stadt Roeselaere in de'r siidstrasse. Er war
ein alter Junggeselle... > ; hij vertelt er van een Roeselaarse figuur, dronkaard
Platoore, die om zijn goddeloosheid te bewijzen ee,n weddingschap aanging een
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men,sohenschedel op het ke,rkho{ te stelen en die op tafel in zijn stamcaf6 als
bewijs van zijn durf te legge'n. Het derde verhaal gaat over < die Kle,ppe ), iener
kle,lne Marktflecken anr der alten Heerstrasse auf halbem wege zwischen Roese-
faere und der frarnzdsischen, Grenze.,, > (blz. 52) waar Delec.luse, kunstminnend
man bij uitnemendheid, pastoor was, e.n met zijn viool kleuren kon laten noren.
Het laatste verhaal is een Kers;tverhaal beleefd op een pachthof van een school-
kameraad. Enkele van die verhale.n ( Aan de Vlaamse haard ) werden, v66r '6O.

in de Roeselaarse We,ekbode gepubliceerd.

TWEEDE WERELDOORLOG, DEFINITIEVE ZUIDAFRIKAANSE STAP

Breyne, die sinds 1g2.4 de Duitse naticnaliteit bezat, we'rd niet als soldaat opge-
roepen ; wel werd hij o,pgeroe,pen bij de " Truppenbetreuung D om vo,ordrachten
te geven over Vlaanderen, Engeland, Zuid-Afrika. De oorlo,gssituatie was er ook
de oo,rzaak van dat zijn disse,rtatie ter verwerving van ziin Agre'gaat Universitair
Onderwijs' in de filoso'fische faculteit van de Landesuniversitat te Rostock, < Ont-
staan e,n o,ntwikke,linq van het Afrikaans aan de Kaap de Goede Hoop >, niet ge-
publiceerd kon worden. In '43 werd hij benoem.d tot buitengew'oon hoo,gleraar
aan de Universiteit van Berlijn. Doch deze beno.eming duurde niet lang. Het einde
van de oorlog is een grote ontgooc'he'iing voor Breyne: hij wordt uit de universl-
taire gemeenschap gesloten, die nu een Russische koers zal varen, verliest zijn
bezittinge,n en bibliotheken. Uit ee,n gepubliceerd interview bij zijn aankomst in
Zuid-Afrika in 1950, vernemen wij dat van de 3500 bceken over Zuidafrikaanse
aan,gelegen,heden, hij er van de Russisohe autoriteiten slechts een twaalftal moc,ht
houden. De ineensto,rting van D'uitsland en de plaatse'lijke toestanden aan Duitse
un'iversiteiten lie,te'n nog weinig plaats voor een niet zo le,vensnoodzakelijke uni-
versitaire richting Nederlands ot Zuidatrkaans. Breyne vat het plan op uit te wij-
ken ; na moeizame administratieve, ro,mpslomp kan hij in nove'mber '50 naar Pre-
toria " i.lbersiedeln ". Samen met zijn vrouw krijgt hij werk in de < State Informa-
tion Office>: de afdeling Nederland-Duitsland uitbouwen. Zijn werk bestond in
het verstrekken van informatie aan joernalisten, de uitgave van een weekblad,
vertalin.gswerk zowel voor teksten als documeniaire films.

In 1953 gaat hij voor twee jaar een contract aan met het Hoofdbestuur van oe
Zuidafrikaanse Spoorwe,gen, als leider voor pedago,gische aangelegenrheden van
de afdeling immigratie. Bij verstrijken van dit co,ntract in '55 vestigt hij zic,h in
Durban aan de Indisohe Oceaan. Aan de Technical Highschool doceert hij van
'55 tot '57 nog Afrikaans en laat zich in 1962 nog verleiden o,m aan de pasopge-
riohte Universiteit voor de Indi6rs, te Durban, Afrikaans, later Frans en D,uits te
ooceren.

Ondertussen, in 1960, waren in Vlaandere,n zijn twee laatste dicht'bundels, ter
gelegentheid van zijn 70ste verjaardag, verschenen : < Het Lied der Karavaan >

(Lannoo Tielt-Den Haag) en c De Donrkere Melodie > (De Bladen voor de podzie,
Lier). Ze tonen de terug-mijmerende dichter in zijn leven,shertst, na ee,n lang stil-
zwijgen (net zoals Gezelle) op po,dtisch gebied. Hier bereikt Breyne.s po,6zie de
beste vorm en 'inrhoude,lijk de die,pste levensfilosofie. Reeds het eerste gedicht
uit < Het Lied der Karavaan > laat dit kennen :

I. MORGEN

De karavaain trekl uit, de doedelzakken zwijgen;
Naar 't verre Oosten,, d,lep, de bruine schedels nijgen
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En drukken rimpels in het warme zand'

V66r ons ligt de woestiin, genadeloos en velre"'

Een zee van zand, aan donkre kim de laatsle sterren'

En in het hart de dorst naar het beloofde land'

Het oude vaderhuis ligt achter ons' verlatenr"'

Verzonken schoonhekl 'blii gegons van biien in de late

Avondl om de heimatlSike hruiven"'

Straks is de ganse vreemde wereld mijn,

't Beloofde land ligt achter de woestlin'

Waardoor, verwachtingsvol, miin voeten schuiven;

Nog zwwen liederen uit vroege kinderdagen

Op de adem des woestiinwinds heengedragen'

Nog wuift doo,r 't wazig floers een bleekteer' hand"'
Dan slorpt de ruimte ons op' om ons slechts neveldampen'

Wli ziin bereid te trotse'n stotme' en rampen'

Want, achter de woestiin; daar ligt 't beloofde land'
(blz. 8)

Nog wel de zware retorisc,he stijl van vroeger, maar veel beheerster en rijker aan

door-elkaar-weven van Symboo'l en werkelijkheid. Veel spee'lser, en to'ch even

pakkend, is het gedicht < De wenteltrap D o'p blz' 43:

En weer ga ik de trappen oP,

't Zljn zesti€n schreden tot de top'
En voet en sPieren sPannen'
De loPer ligt ten toppen uit
En dooft zo zachties elk geluid
Liik 't gras in de Savannen.

En weer looP ik de traPpen a'f'

't Ziinr zestien schredren op een draf'
Van boven aangsvangen.
En met mij gaan de zangers me€,

De Minnezangers' een en twee
Die aan de muren Prangen!

En zo vergaan van trap tot traP'
De levelsdagen, veel te rap.

En eer wii 't gaanL bedenken
Zlin d'oude voeten stiif en stram'
De trap ve'nveeed ' en uit de vlam.'.

De Minnezangers wenken.

Of neem uit deze bundel de ballade < Stuurman dood >, sober en treffend als be-

roemde Duitse balladen :

Twee vissers zitten in een boot,
Een derde staat aan 't stuur
En wie aan 't stuur staat is de Dood,
Hii kent en dag en uur,..



met op het ein'de het toeslaan van het noodlo't, net zoals in Goethes Erlenkiinig,
of Der Fischer, o,f Heines Lorelei :

Twee vissers zitten in een boot,
Een stormwin'd woedt op zee,..
Het bootie zinkt. - En stuurman Dood,
Hij neemt de vissers mee.

De bundel < De Donkere Ziel > soeurt naar de zie'l van Afrika : < De ziel vanr een
oerwereld in woorden te willen opvangen, is twijfelloos een veLrmetele pogin'g als
namen vanr de vele daartoe behorende verschijniselen niet alleda,ags zi,in'... > (bl. 5)

Het zijn gedichte,n geworden meestal met breed hymnisch karakter :

< Tokkel de snaren, o Moeder Aarde
Onuitpufteli,jk scheppende
Uit dood en vernieling
Steeds levenwekkende...

Er zijn cok vertalingen en vrije bewerkingen blj van gedichte,n van de Engels-
sohrijvende ( zanger der Xhosas >, Francis Carey Slater, voor wiens werk Breyne
veel bewondering had.

EINDE VAN EEN WERKZAAM LEVEN

In 1971 keert Breyne naar Duitsland terug, naar Liiijensee bij Hamburg, naar de
nabijheid van zijn familie, ook we,l om gezondheidsredenen. Wel was zijn ouds'te
zoon Ro.brecht in de oorlo.g gesneuveld, maar Harold die samen met zijn vro,uw
een dokterspraktijk in Port-au-Prince, Haiti, gevoerd had, was naar Hamburg
teruggekeerd. Na een o,pe,ratie in 1972 stierf Marcel Bre ne. Hij liet nog een he'le
reeks teaterstukken en levensherinne,ringe,n aohter. Typisch voor he'm is dat hij
die levenshe,rinneringe'n onder de titel < lk ging mijn weg alleen > zou uitgeven.
Die eenzaamheid, vaak romantisch geko,esterd, is steeds ee'n Leitmotiv in' al zijn
dichtbunde'ls. Wellicht is een die,pe jeugdonvo'ldaanheid en ,ge'mis. aan warmte
hiervan de oorzaak. Same,n met dit gevoel blijft er steeds een die,p besef van het
goddelijk mysterie en ee,n nooit aflatende inzet voor de medemens, geinspireerd
door stamverwantschap en taalinte,resse. Bon,dig resu,meert zijn vrouw over hem
in haar uitgetikte he,rinneringen na zijn do'od : < Flandern - Deutschland - Slid:
afrika waren die Statio,nen seines Lebens. Jede eimelne ha er mit Leben, Hin-
gabe und Begeisterung gefiilltD. Of eindigen wij o,nze zoektoc'ht naar e,en mooi
mens, een werkzaam filoloog en een gevoelig dichte'r, met de woo'rden die de
grote Zuidafrikaanse auteur Jan, Celliers sc,hree'f als inlei'ding op de spe,ciale, uit-
gave voo,r Zuid-Afrika van < De Weergalm D, 1925 : < Ons voel dat ons met hom
eenr van sin is iln die stryd vir reg en sielsvryheid, wa[ nie tot eie vaderland sa,l
ol kan beperk bly nie... Hy is een, van die mensheid hellsame kragfiet D

Jo,ost Van,brussel



'S MORGENS

Vanaf het vijfde lee'rjaar waren we verplicht om 's morgens de mis bii te wonen

in het college. O'm zeve,n uur moesten we in de studiezaall ziin voor het morge'n-

ge,bed, de akten en dies meer, waarna het in stilte naar de kapel ging voor de

mis. Tijdens de zomer was dit een hee'llijke discipline. lk hield ervan de' dag in

de vroegte te pro'even en, door de straten te gaan vooralee'r de srtad helemaal

wakker was. Do luc,ht was fris, de, he'mel was brlauw, en als ee'n s eevaste leidraad
voor mijn tempo, spitste de St.-Miohielskerk haar toren boven de daken uit. Met
ge'ruststelle'nde of aanmanende' o,f dre,igende wijzers van het uurwerk. Van zodra
ik het hoekje van * De Valm - Le Saumon D om was, ging mijn brlik automatisch
naar deze klok. Dit was dan o,ok het punt waarop mijn taktiek regelmatig herzien

werd : ofwel werd het spurten in 66n adem tot haltweg de Zuidstraat, ofwel snel-
wandelen afgewisseld met looppas, ofwel een in de nederlaag berustentd slen-
Ieren.

E6n keer per week was het geen klein biertje om de spurt in, te zetten, n'am'elijk
's dinsdags, wanneer ik mii door kramen en stokken en zei'len en bakken en

auto's en tente,n en textierl allerlei een weg moest zoeken om de markt te kruise'n.

lk had helaas zo weinig atletiekaanleg en voor zo'n steeple-c'hase als deze waar-

toe ik op dinsdagmorgen werd uitgedaagd, was ik z6ke'r niet in de'wieg ge'legd.

Ge'beurde het dus dat Sint-Michiel op dinsdagmorgen een' dreigende' vinger op-

stak, dan verkoo,s ik nog liever de lan'gere weg rond de marktkramersbende' he'e'n

dan de halsbrekende onderne,ming me diagonaal over de markt te riske'ren.

's Winters miste ik natuurliik die veilighe'id van het torenuurwe'rk. lk kon immers,

zoals ieder ander waarsohijnlijk, de tijd niet aflezen in het donker' E'n Als het dan

eenmaal zolaal was, jewe,etwe,l :t6 laat, dan begon het carillon te spele'n. Start-

sein voor de stormtloo,o in het duister.

Zo vaak werd het dus een wedloop tegen de tijd. Gewoonlijk wachtte de sub-

regent tot Sin,t-Michiel zijn wijsje gespeeld had. Dan tikte hii met zijn loper op

de le,ssenaar. Zo baken'de hii de' e'nige kategorie,dn af die' toen van tel waren

voor ons : " op tijd " en " te laat ". fussen het klopje met de loper en de ee'rste

woorden van het kruisteken verlie,pen altiid wel nog einkele second'en e'n wie zic'h

in die tijd nog haas,tig kon binnenwringen, werd gewoonlijk niet van 'laattijdigheid
beschul,digd. Maar het kon ook ge,beuren dat je de deur o'penstak net nadat een
ande,r ze voor le neus had dichtgedaan, e'n dat je de hele bende de naam van

de Vader hoorde, heiligen o{ misschien al van ziin Zo'on, te'rwiil je die an'dere

ginder nog parmantig naar zijn plaats zag stappen. Dan kwam het erop aan niet
te aarzerlen. Als hij dart mag, dan mag ik dat ook. En maar stappen dan. En vooratl

niet naar de subregent kijken, doc'h doorstappen en bidden, met al het lippen-
werk bidden, bidde'n, bidde,n... om beschermin'9.

In het middelbaar ontstond tussen de slapers van het laatste uur al me'er een
band van solidariteit. He,t kwam e,r daarbij niet all66n nog o'p aan dat elk voor
zijn eigen hachje sche'rmde, doch dat zoveerl mogelijk lantertanten veilig m66
naar binne,n ko,nde,n. Dat kon immers, als degene die sleohts o'p het nippertie
binne'nglipte, de deur niet helem.aal achter zich dichtklapte. Daardoor kon ee'n

stilzwijgenide overeenkomst aan de subregent worden opgedron'gen, dat namelijk
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iedereen legitiem kon binne'nkomen zolang de deur niet in het srlot was. Dooh
de kruik gaat zo lang te water tot ze barst, nietwaar ? En wannee,r het e,cht te
flink over zijn houtje ging, we.rd het morgengebe'd onderbroken door de ste,m van
de subregent die riep dat die deur nu eens eind.elijk dicht mo,c,ht. Wie dan. het
meest in de penarie zat, was niet degene die verzuimd had de deur goed te' s,lui-
ten dooh de jonge,ling die o,p ddt mome,nt met d.e deurkruk in zijn hand stond.
want was zulk bevel nu zo bedoeld dat hij de deur dcher zich dan wel v66r zich
moest sluiten ? Op tij,d of te laat ?

Vee,lal kwam ik len'gte,n ten achter. lk weet niet meer wat voor sanktie daaroo
stond, maar het zal we'l niet zo zacht geweest zijn te oorde'len naar de vele
spurtjes die ik er ooit op mijn nuohtere maag 'he'b voor crver gehad. En to,crh ben
ik e'r maar sohaars voor beloond geworden, v66l te schaars. want dat ik tot zo'n
onsportie/ve kerel ben uitgegroe.id, dat kan ik in het lich't van al die oefeninge,n
niet goed begrijpen,. Zelfs op d6ze wederdienst van gin,der boven heb ik dus niet
mogen re'kenen. Gemeen, vind ik.

Lieven Vandekerckhove
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Bericht over een meidag vol vreugde

en geluk

* Er is inderdaad weinig nodig om gelukkig te

ziin. Eigenlijk maar een ding : liefde' "
(Mgr' D'e Smedt' in "Zaad van Vre'ugde ")

Erziinzovandie,dagendieo.nvermoedetintenaanonslevenvane4kedagtoe-
voegen. Zulke dagen blijven zeldzaam e'n daardo'or waardevol'

zoeendagisvoorons,retoricalg2E,detiendemeilgTSereengeweest.Deiaar-
tallen brengen de ve'rklaring : o'nze klas staat dit jaar in het goud ! O'm dit 6nig

gebeuren te viere,n, kozen wij onze jaarlijkse klasvergadering. D'eze' ju'be'ldag

was echter te eenvoudig en te sc,hoon om hen door veel ruchtbaarheid te ont-

wijden. In Eertijds everlwe| zou, naar het oordee| van de ju.bi|erende oud|e,er-

lingen, een beric,ht 'daarover op ziin plaats ziin

o,mdat toevalli,g fe,eds heel wat ove,r deze retorica 1928 in' Eertijds geschreven

werd, zou wel de'mening kunnen ontstaan dat het hier ove'r een groe'p gaat die

zioh een wo,nderklas waant. Dat onze klas niet in die waan verkeert, mo'ge biliiken

uit een nederige bekentenis o'p blz.35 / Eertijds nr' 2 / de'c' 19W'

Mag ik er evenwel o,p wijzen, dat de vreugde die op deze ju'bileumdag ons deel

was, overheerst werd door een ontro,erde dankbaarheid. Bij het terugdenken aan

de 50 jaren sinds retorica (* de 6 hu,maniorajaren : 56) moesten wij vaststellen,

de kameraadschap en de vriendsohap in .de humanioraiare'n ontstaan', stadigaan

in alle stilte dieper en hechter werd. Dankbaarheid ook omdat wii in alle e'envoud

mogen' lier zijn over e'lkaar. Wij worde,n voor romantici versleten d'oor latere

generaties, wij waren eohter realiste,n en wij leerden' trouw zijn. op re6le wijze

trouw zijn,, door de wederwaardigheden van het le,ven, aan de' basiswaarden die

onze jeugd hebbe.n bezield, zat voor niemand een liohte o,pdracrht geweest zijn.

Een uiterlijk teken, dooh een waardevol bewijs van die trouw is de aanwezigheid

- zove€l mogelijk - o,p de jaarlijkse klasvergaderingen. was 'het niet een so'ort

vernieuwin'g van een nooit uitgespro'ken belofte ?

.i

Tegen het middaguur kwamen we bijeen in de vertrouwde dree{ aan de Zui'dlaan.

Kwart over twaalf waren wij in de vertrouw'de kerk voor de e'uoharistieviering. De

dan,k-, herdenking- en jubileummis gebeurde in concelebratie met zsven'van onzs

priesters. Hoofdcelebrant was ,onze retoricalaureaat Laurent van lseghem, conce-

le,branten : Jules Carron, Camiel De'niis, Triphon Huyghebaert, Joze'f Verhelst'

Marcel Ver.meulen en Frits Vuylsteke. De ho,milie werd verzo'r'gd do'or Camietl

Deniis.

Namen aan de eucharistieviering .deel : vijftien klasmakkers, meestal met hun

echtgenote. Ook een drietal familieleden van overleden makkers ware'n aanwezig.

Voor de meeste lezers is het wellicht goed hier in herinne,rin,g te bren,gen, dat

wii met 43 uit reto,rica kwamen. (Zie klasfoto in Eertijds, nr. 1/1974) Tussen okto-

ber 1929 en maart 1978 overleden de'rtien medeleerlingen.

Uit de homilie kan ik niet nalaten een drietal punten aan te halen, omdat de geest
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en de stemming van die bijeenko'mst er duidelijk uit blijkt :

1. Quid retribuam Domino... Het is immers niet te verwoorden wat wij al deze
jaren van, Gods 'goed,heid mocrhten onfuangen : Er waren, goede en er waren
kwade dagen. Er waren successen en mislukkingen. Er was u"u' t rgugde

doorweven met leed allerhande. Er was onder weg zijn, struikelend blijven
liggen' en weer opstaan.
En bij dit alles was onze God " refugium et virtus >, onze toevlucht en onze
kraoht.

2. Daarom is het voor onze klas zo vanze'lfsprekend, dat wij deze dank bij de

Heer beginnen, op de plaats waar wij elkaar leerden kenne,n, waarderen, lief-
hebben, ploeg vormen, en van waaruit wij ook als jonge vogels uit he't nest,

naar alle windstreken gevlogen zijn.

3. Onze liefde sluit niemand uit. Zo wil het de Heer. lemand zegde : " onze
TGjarige eik is stilaan aan het begeven. Van de 43 reuzetakken zijn er

- 13 afgeknakt. Wij ge'den'ken ze nominatim, zij hebben voo'rrang. Camiel
Denijs las in volgorde van hun afsterven de na'men van de dertien met de

datum van hun overlijden.

- 3 takke,n, zijn zwaar ziek. Ook hun naam wordt genoe,md en hun afwezig-
heid wordt pijnlijk aangevoeld.

- er zijn, ook vier verdorde takken : makkers die doen of ze nooit tot de
thans jubilerende klas behoorden. Ook dat is treurig.

- en dan de ge'trouwen elk of bijna elk jaar, die aan dit re'gelmatig weerzien
zoveel vreugde beleven.

- van de 43 die op de klasfoto van retorica voorkomen, verblij\/en drie mak-
kers n,l. onze Scheutisten, in de missies Japan, Za\re, U.S.A. Als ze in

Vlaandere'n waren. ontbraken ze nooit !

N,aast de groep van 43 werden ook steeds drie makkers uitgenodigd, die
om een of andere rede,n na po'6sis onze klas verlieten. Telkens als zij

konden, waren zij er.

-'-

Om te besluiten : En wat ik nu ga meedelen, werd opzettelijk naar het e'inde van

dit berioht versohove,n, opdat niemand het zou " overkijken ".
Een vrome en 6niq scho'ne attentie die ieder verraste en ontroerde, :

Het opzet ging uit van onze vriend Raf vande Ghinste die destijds, 51 jare,n ge-
leden de reportage verzorgde over de Hallebedevaart (Poesis). Voor ons gouden
jubileu,m zorgde Raf dat de foto,ts onzer overledenen bijeenEe,braoht we'rden in

een voo,rtreffelijk uitgezo,cht kader, o,p de treden van het altaar, bij o,ns waren.
De artistieke veaorging van om'lijsting en inlijsting is het werk van ons aller
Jozef Lietaert. De beide Bruggebewo,ners heb'ben same'n een prestatie geleverd
die aan deze unieke dag een tedere en een verblijdende glans te meer gaf.
Dit was het dan, een onvoltooibaar verhaal : wat nadien in Java ge'beurde, is als
binnenskame,rs te besohouwe.n. Aan dat Java zijn voor onze k.las tro,uwens be-
ruchte herin,nerigen verbonde,n die enkel voor onze groe,p bete,kenis herbben.
Een zin no,g : de middag bego'n tegen halfdrie en eindigde omstree,ks zeven uur.
Het was er goed, fijn, geze'llig, er was geluk in aller ogen. De dames en de, heren
waren niet uitge,praat. Er komen nog klasvergaderingen, als 't God belieft, zou
ieder er weer graag bij zijn !

Art,hur van Doorne
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Wees Vlaming, dien God Vlam,ing schiep,
wees Vlaming, zeg ik u,

die gistren nog on,vlaming sliep
he,rwake Vlaming nu.

G.G.

LES " BREL "-LINGANTS
ofte van

KREKELS ende MIEREN

Frdre, Jacques zingt de Metten,
niemand kan hem dat beletten,
maar dat zinge.n klinkt zo vals
uit die schor-gesc,hreeuwde hals.

Dat er vrouwtjes dan gaan lopen
als ze zijn gesjirp aanhoren,
dat verwondert mij geen zier,
want een krekel is geen mier.

Mieren werken, zwoegen, zweten,
idioot kan men dat heten',
m,aar het ligt in hun natuur,
't wintert immers lang en guur.

Maar zijn vrouwtjes, 't liefst gesohe,iden,
't waar geluk der Vlaam,se, meiden
in hun hartjes fe{ benijden.
Want die kuise'Vlaamse nteiden
durue,n nog hun trouw belijden
en het ware goud gaan'zoeken
in hun kro'ost en ke,rkeboeken ;

durven nog hun kinrders leren
't erfde,e,l van 'hun volk te eren,
't volk dat steerds met hand en tand
vo,or de vrij'he,id van zijn land
heeft gebeden en gestreden.

ls men dan zo gauw vergeten
wat een, Lelie o'p een veld
buigen dee.d voor 't Vlaams geweld I

ls men dan zo gauw vergeten
dat er boerenjongens streden,
bloed vergoten, m,aar 't was 't weerd,
voor het Outer en den Heerd !



Kan men dan zo gauw vergeten
al die kruisjes, al die stenen
die getuigen nog opreoht:
Hier ons bloed, wanneer ons reoht !

Kan men dan zo gauw vergeten
dat in ve'rre, wilde streken
onze doohters, onze zonen,
zonder zuoht naar palm of kronen,
't rijpste van o'ns edel koren
stroo'iden mild in vreem'de voren ;

deden kie,me'n, dede,n wassen
voe'dsel voor zovele rassen,
voedse,l dat de ziel verjongt,
Liefde die Gods wo,ord verkondt !

Daar\r'an maakt men geen L P.

want dat brengt geen voordeel mee.

Liefde met e'en kleine " | "
dat is 't wat de wereld w'il,

en.veel liever krekeltaal
dan gezang van nachtegaal.

Kre'kels zingen in de zomer
in het groe'ne, wu,ivend lover,
en door 't striiken o,p hun biillen

doen ze d'avonidstilte trillen
op een tijd dat al'le me'nsen

niets dan rust en vrede wensen.

Maar 't gestlijk op krekelbillen
doet van vreugde ve'len gillen :

onder 't m,asker van de kunst
sohenken z'al te graag hun gunst

aan een lied of een ro'man

die een volksziel kwetse'n kan.

Miertje, gij die, waarheid baart,
wat denkt gij van d'onverlaat
die, verblind door nijd en haat,

zo " verblaft " zijn eigen aard ?

Stoor u niet, zo zegt het m,iertje,

aan 't geblaf van zo een dieftie.
Parels die uw kroon versieren
kan zijn blaffen niet ontsieren.
Laat hem op zijn luxe.boot
voor de vrouwtjes, wulps en bloot,
strijke'n op zijn krekelbillen
onder palmen o'p d' An,tillen.
Dra komt ook de winter daar,
en dan worrdt hij bedelaar.

H. Brouw
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Familienieuws

GEBOORTEN

Karel, zoo'ntje van Heer en Mevrouw Luc en Bea De Brabander-Hoog'he uit Rum-
beke - Ro'eselare, 3O se'ptember 1977
Eveline, dochtertje van Heer en Mevrouw Jean-Pierre en Christien Vyncke - Benoit
uit Rumbeke - Roeselare, 14 oktober '1977

Karel, zoontje van Hee.r en Mevrouw Wilfried en Geertrui Traen - Dambre uit
Roese'lare - Roeselare, 15 oktober 1977

Tho,mas, zoontje van Heer en Mevrouw Giel en An'ne Gillis-Serraris uit Brugge -

Menen, 19 oktober 1977

Alexan.de'r, zoontje van Heer en Mevrouw Philip en Dorine Vanwalleghem - Van-
haelewijn uit Roe'selare - Roese'lare, 21 oktober 1977

Ellen, dochtertje van Heer en Mevrouw Godfried en Hilde Van Belle-Tempelaere
uit Ru'mbeke' - Roese'lare, 29 o,ktober 1977
Caroline, .doc'htertjo van Heer en Mevrouw Dirk en Leen Maddens - Mestdach uit
Roeselare - Roese'lare. 17 november '1977

Lieven, zoontje van Heer en Mevrouw Walter en Jacqueline Moyaert-Callewaert
uit Rumbeke - Roeselare, 5 december 1977
Sofie, dochtertje van He,er en Mevrouw Dirk en Nieke Steen - Finaut uit Afsnee,
Asse,broek, 15 december 1977

Hans, zoo'ntje van Heer en Mevrouw Johan en An Van Robays - Blo,mme uit Leu-
ven - Roese'lare, 16 december 1977
Netle, do,ohtertje van Heer en Mevrouw Willy e,n Rita Desmet-Desmet uit Roese-
lare - Roeselare, 25 de'cember 1977
Matthias, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Niki Demaitre-Vermassen uit
Feugaro,lles - Tonneins, 9 januari 1978
Ne'le, do'ohtertje van Heer en Mevrouw Paul en Rita Depondt-Ketelaers uit Oost-
duinkerke - Veurne, 13 januari 1978

Ansje, doc,htertje van Heer en Mevrouw Patrick en Anita Deldaele,-Lauwaert uit
Kortrijk - Sint-Amandsberg, 18 januari 1978
Wout, zoontje van Heer en Mevrouw Frans e'n Lieve Buyse-Demeyer uit Tielt -
Tielt, 19 januari 1978
Po,l, zoontje van Heer en Mevrouw Johan Deckmyn - De Meester uit Roeselare -
Roeselare, 22 januari 1978
Elke, doohtertje van Heer en Mevro.uw Luc en Lena Goderis-Vanackere' uit
Kortrijk - Kortrijk, 25 januari 1978

Simon, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Ria Haspeslagh -Vanwing uit Kessel-
Lo, Herk-de-Stad. 12 februari 1978
Vincent, zoo,ntje van Hee'r en Mevrouw Jozef en Bernadette Billiet-Eggermont
uit Deerlijk - Kortrijk 2.4 maart 1978
Grietje, doohtertje van Heer en Mevrouw Johan en Hilde Plets - Beel uit Kuurne -
Roeselare, I mei 1978
Nico, zo'ontje van Heer en Mevrouw Gilbert en Maohteld Wolfcarius-Van Daele
uit Wakken - Tielt,
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HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Rob en, Catherin'e Kindt - Callu,
Desselgem, 15 juli 1977

Heer en Mevrouw Paul en Kristin Rommens - Dubois,
Grimbergen, 15 oktober 1977

Heer en Mevrouw Jacques en Chantal Bouckaert-Biebuyck,
Kortrijk, 21 o,kto'ber 1977

Heer en Mevrouw Jan en Marie-Claude Vanneste - Bo,nte,

Roeserlare, 22 oklo'ber 1977

Heer en Mevrouw Paul en Chris Breye - Dereere,
Roeselare, 29 oktober 1977

Heer en Mwrouw Alain en Annie De Sutter-Beeckman,
Mariakerke, 12 november 1977

Heer en Mevrouw Geert en Kristie,n Verstraete - De'cruv'
Rumbeke, '10 december 1977

Heer en Mevrouw Paul en Linda Vermandere,-Geldhof.
Rumbeke, 23 december 1977

Heer en Mevrouw Paul en Marguerite-Marie Thoen - Verbeke,
Brugge, 23 december 1977

Heer en Mevrouw Joseph en Martine Lebon - Lanneau.
Stasege'm, 28 januari 1978

OVERLIJDENS

He'er Leon Vande,nbussche - Deleye, gebo,ren ie Werken op 28 decem.ber 189O en

overle'den te Ronse op 7 oktober 1977

Mevrouw Josep,hine Straetemans - Rompen, ge,boren te Sint-Pieters-Voeren op

19 januari 1897 en overleden te Tongeren op 8 oktobet 1977

Mevrouw Flavie Vanraes - Soete, ge'boren te Menen op 7 februari 1892 en over-
leden te Moorse'le o,o I oktober 1977

Eerwaarde Heer Marcel De'ryckere, geboren te Roeselare op 29 januari 1923 en
overleden te Roeselare o,o 19 oktober 1977

Heer Roger Vande.kerckhove-Van Tyghem, geboren te Tie'lt o,p 4 maart 1927 en

overleden te Tielt o,o 2 novem'ber 1977

Mevrouw Rachel Heyndrickx-Maese'ele, geboren te Egem o,p 17 docembe'r 1893

en overleden te lze'ge,m op 3 nove'mber 1977

Mevro'uw Maria Damman-Vanderbe,ken, geboren te Kanegem o,p 25 mei 190O en
overfede,n te Kanege'm op 10 nove'mber 1977

Heer Walter Deweerdt-Babylon, geboren te Roeselare o'p 9 april 1931 en over-
leden te Roeselare o,o 13 novembel 1977
Heer Etienne Van'develde, gebore.n te Roeselare op 5 se,pte,mber 1957 en ove,r-
leden te Roeselare o,p 17 november 1977
Heer Patrick Geleyn - Declercq, geboren te Roeselare op 10 mei 1950 en over-
leden te Brugge op 17 nove'mber 1977
Heer Robrec,ht Sande,rs-Lievens, geboren te Gistel op 2 juli '190E en overleden
te Diksmuide op 20 november 1977
Mejuffor Lieve Gruwez, gebore,n te Kortrijk op 22 mei 1951 en overleden te Leu-
ven op 23 november 1977
Mevrouw Margareta Stro,bbe - Buyse, geboren te Meulebeke o,p 29 augustus 1921

en overleden te Roeselare op 26 nove'mbet 1977



Heer Emeric Clincke'maillie-Galle, geboren te Zweveze.le op 1 april 1899 en over-

le'den te, Roeselare op 2 de,cembe( 1977

Heer Frans Detailleur-Grymonprez, geboren te' Roeselare op 28 nove'mber 19O0

en overle'den te Ro'ese'lare oo 6 december 1977

Mevrouw Bertha Moyaert-Vanhee, geboren te Zerkege'm o,p 2 juli 1894 en over-
leden te Zerkegem op 7 dece,mbet 1977

Jon'geheer Lieven Moyaert, geboren te Roeselare op 5 dece'm,bet 1977 en over-
leden te Gent oo '12 december 1977

He'er Danidl De Poorter, geboren te Esen op 19 juli 1900 en ove'rle'den te Roese-

lare o'p 28 december 1977

Heer Andr6 Declercq-Ohristiaens, geboren te Ardo'oie o'p 25 au'gustus 1929 en

overleden te Roeselare o,p 1 januari '1978

Heer Firmin, Stragier-Vinckier, geboren te Emelgem op 18 november 1901 en over-
leden te Roeselare op 3 januari 1978

Heer Alfons Strob'be-Hoornaert-Buyse, geboren te Ingelmunster op 10 maart

1905 en overleden te Roeselare op 10 januari 1978

Mevrouw Anna Vermeersch-Sambaer, ge'boren te Roeselare op 25 mei 1898 en

overleden te Roeselare op 12 januari 1978

Heer Robert De Man, ge,boren te Buggen'hout op 7 augustus 1900 en overleden
te Roeselare op 13 januari 1978

Mejuffrouw Martine Vlaeminck, geboren te Veurne op 14 april 1960 en overleden

te Roeselare op 14 januari 1978

Heer Gerard Werbrouck - Madou - lnghelram, geboren te Ko'o'lskamp o'p 6 juli 1904

en overleden te'Roeselare op 17 januari 1978

Heer Arthur Staessens-Dochy, ge,boren te Roeselare op 20 oktober 1900 en over-

leden te Roeselare op 22 ianuari 1978

Jonge'heer Bart Dejong'he, geboren te Roeselare o'p 4 januari '1967 en ove'rleden

te Roeselare o,p 22 januari 1978

Mevrouw Marie-Louise Van Den Berghe - Maen,houdt, geboren te Houtave op 21

maart 1897 en overleden te Bru'gge op 23 januari '1978

Mevrouw Ines Descheemaeker-Van,halst, geboren te Wevelge'm op 25 oktober
1948 en overleden te Wevelgem op 23 januari 1978

Heer Georges De Braba;rder- Gailliaert, geboren te Maldege'm-Donk op 15 augus-

tus 1934 en overleden te Brugge op 25 januari 1978

Heer Oscar Deleu-Vinckier, gerboren te Staden op 3 februari 1900 en overlede'n

te Staden op 27 januari 1978

Heer Prosper Vandae,le-Verlinde, geboren te staden op 7 november 190O en

overleden te Roeselare op 28 ianuari 1978

Heer Louis Jacques - Folens, gebore'n te Roeselare op 27 okto'ber 192.4 en over-

Ieden te Kortrijk op 30 ianuari 1978

Mevrouw Maria Houthoofd - Maddelein, geboren te Boezinge' op 27 september

1910 en overlede'n te Torhout op 2 februari 1978

Mevrouw Cecile Deckmyn, geboren te Diksmuide o,p 8 april 1909 en overleden te

Roeselare op I februari 1978

Mevrouw Odila Soenen-Verslyppe, geboren te Stade'n op 29 september'1908 en

overleden te Roeselare op 8 februari 1978

Mevrouw Bertha Van Ries-Boddez, geboren te Roeselare op 5 okto,ber 18€)5 en

overleden te Roeselare o,p 14 februari 1978

Heer D,an'idl Debucquoy-Vandenweghe, ge'boren te Bellegem o'p 24 maart 1925

en overleden te Kortrijk op 19 april 1978
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KOMBINEER TAAL EN VAKANTIE in uw eigen streek

Een UNIEKE kans vooreen AANGENAME en LEERRIJKE

VAKANTIE

AUDIMA
inlstituut voor ievende ta.len

Rotsest『 aat 77, 88∞ ROESELARE… Te:.(051)206754'

ZOMERKURSUS

ENGELS FRANS SPAANS DUITS

- voor jon,gens en me'isjes uit de hogere cyclu,s van de humaniora en van 't VSO

- voor leerlingen tussen 16 en 19 jaar uit andere richtinge'n.

_ BUITEN]LANDSE Ieraars

- maximale KO,NVERrSATIEmogelijkheden en PRAKTISCH talenon,derwijs

- audio.visuele methode, TALENPRACTICUM

- 66n objektief : de kursisten een taal leren SPREKEN

- zeer beperkte groepen ('15 lee'rlingen)

- verbazende resultaten

Perirode : 1 - 12 augustus. Kursus ofwel in de voor- of namiddag.

Inschrijvingen NU: iedere dag van 10 tot 12 u. en van'16 tot 18 u.
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