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Ter inleiding:

Pater Dries Van Coillie, de steller van volgende ruime bijdrage aan ,,Eertijds" even voorstel-
len. Alhoewel Dries Van Coillie voor vele van onze trouwe lezers geen onbekende is, kan

volgende toelichting toch nuttig ziin voor die hem minder of helemaal niet kennen.

Dries Van Coillie is in 1912 geboren te Roeselare, is oud-leerling van het Klein Seminarie,
volgde daar middelbare studies tot de 3de (oude telling) in de Moderne, toen ter tijde de
Handelsafdeling, om dan ter voltooiing van zijn middelbare studies over te stappen naar de
Latijnse Humaniora.

In 1932 trad hij toe tot de missiecongregatie van Scheut en vertrok in 1939 naar China,
waar hij opeenvolgend actief was als professor aan een inlands seminarie, daarna als lid
van de Verbist-Academie in de Chinese hoofdstad Peking, vooral belast met de zielzorg
der hoogstudenten, met de medewerking aan radio-uitzendingen en met de leiding van het
legioen van Maria in Noord-China.

Achtereenvolgens heeft hij in de Japanse bezetting (met twee en een half iaar concentra-
tiekamp) meegemaakt, daarna de burgeroorlog en tenslotte vijf jaar doorgebracht onder
communistisch regime, waarvan de laatste drie jaar in de politieke gevangenis van Peking.
In 1957 werd hij levenslang uit China verbannen.

Hij werkte naderhand mee als vaste medewerker, of als presentator, of op andere wijze,aan
menigvuldige organisaties en congressen.

Van zijn publicaties maakte vooral zijn boek,,De enthousiaste zelfmoord" ophef en werd in

meer dan elf talen vertaald. Om zijn uitgebreide kennis van het moderne China en de wer-
king van het communisme aldaar werd hij veel geraadpleegd en trad reeds meer dan 1700

maal op met voordrachten zowel in Europa als daarbuiten.

Met de hiernavolgende verhalen is zeker geen volledig levensverhaal bedoeld, evenmin
een missionaris voor te stellen als een moderne Marco Polo, in een sensationele of specta-
culaire toeristische publicatie.

Het blijft evenwel een feit dat bij het uitdragen van ,,de Boodschap" de missionaris, als zen-
deling, of gezondene, of als gezant, voor een stuk ook globetrotter of toerist wordt, aan

Gods hand de wereld rondgeleid langs wonderbare wegen, soms genoemd ondoorgronde-
lijke wegen, maar waar de aandachtige lezer steeds weer, als een rode draad, het spoor
terugvindt van de engelbewaarder en van Gods Voorzienigheid.

Waar onze grote priester-dichter Anton Van Wilderode in zijn voorwoord ter gelegenheid

van de zevende druk van de Nederlandse uitgave van ,,De enthousiaste zelfmoord" de
begeleidingsformule van Multatuli achterna zegt: ,,het boek moet gelezen worden" en ,,het
boek zal gelezen worden", zijn wij de mening toegedaan dat het hiernavolgend verhaal van
belevenissen van pater Dries Van Coillie, niet het monopolie mocht blijven van een
beperkte kring van familieleden en enkele bevoorrechte vrienden.

Mogen alle oud-leerlingen en andere lezers van ,,Eertijds" er deugd aan beleven.

Leo Deburghgraeve

september 1990



HET UITDRAGEN VAN EEN B00DSCHAP

(Mijn China-voordrachten in
Europa en elders: 1954-1990)

Dries Van Coillie cicm.

,,Er bestaat een paradijs waaruit
een mens niet kan verdreven wor-
den: de herinnering-" Deze mooie
zin las ik voor een oaar weken in
het Duitse weekblad ,,Die Zeit".
Vele mensen koesteren herinne-
ringen als een schat die ze altijd
kunnen te voorschijn toveren om
erbij te dromen met een monkel of
een rimpel. Ook over droeve her-
inneringen kan men zich verheu-
gen omdat de balsem van de tijd
ze heetlverzacht en de toekomst-
gerichtheid van de gelovige mens
de begrensdheid, de betrekkelijk-

heid, de onbestendigheid, de
voorbijgaande aard van het

ondermaanse weet te relativeren.

lk zeg dit omdat bij het schrijven
van dit stuk, op de achtergrond
herinneringen opduiken, die met

afstand bekeken en mel geloof aanvaard, mijn leven hebben geweven tot iets waar ik de
hand van de Voorzienigheid in voel en ik dankbaar ben omdat problemen, moeilijkheden

waarover ik mij soms zo ongerust heb gemaakt, een oplossing hebben gekregen die totaal

anders en zoveel beter is geweest dan die waarop ik gehoopt had. lk ben ervan overtuigd
dat elk gebed van een gelovig mens verhoord wordt, maar niet noodzakelijk op de wijze
zoals hij het zich heeft voorgesteld. Verhoren betekent niet per se dat God je zal behoeden
voor ziekte of om 't even welke tegenslag. Dat heeft Hij ook niet gedaan voor zijn Zoon. God
laat de natuurwet haar werk doen. Maar als je iets overkomt zal Hij ie behoeden ln het lij-
den, rn je nood.

Mensen sensibiliseren.

De redactie van ,,Eertijds" heeft me gevraagd wat te vertellen over de talrijke China-voor-

drachten die ik in binnen- en vooral in het buitenland heb gegeven en de belevenissen die
daarmee gepaard zijn gegaan. Maar om dit goed te kunnen begrijpen zijn een paar korte

biografische gegevens onontbeerlijk.
lk ben oud-leerling van het Klein Seminarie van Roeselare, mijn geboortestad.In 1932 ben
ik binnengetreden in de Missiecongregatie van de paters van Scheut (cicm) en na mijn

opleiding en vorming ben ik in oktober '1939 als priestermissionaris naar China afgereisd.
Heel het vasteland China was toen reeds door het Japanse leger bezet. Na taalstudie in

Peking ben ik leraar geworden in het klein-seminarie van Meiguiyingze in Binnen-Mongo-
li6. Toen Belgi6, met vele andere landen, in 1943 de oorlog verklaarde aan Japan, werden



alle burgers van deze landen die in China vertoefden, in Japanse concentratiekampen
opgesloten. Na de bevrijding in augustus 1945 ben ik in Peking werkzaam geweest als stu-
denten-aalmoezenier en medewerker aan dagelijkse uitzendingen in het ,,China Central
Broadcasting Station". Van januari 1949 af heb ik vijf jaar geleefd in Peking onder Mao
Zedong, president van de Chinese Volksrepubliek. Door mijn verzet tegen de eis van de
Chinese regering dat de katholieke kerk in China moest breken met de Paus van Rome,
opvolger van de apostel Petrus, werd ik in juli 1951 samen met andere missionarissen en
vele Chinese katholieke leiders gearresteerd en 34 maanden onderworpen aan de
beruchte ,,hersenspoeling" met folteringen, uitputting en ontmenselijking. In mei 1954

werd ik levenslang uit China verbannen.
Toen vanaf 1959 de verbannen missionarissen in het Westen begonnen aan te spoelen,
heeft Paus Piux Xll hen opgeroepen om zoveel mogelijk de wereld op een objectieve wijze
in te lichten over wat er in China gebeurde.

lk was zeer blij om in te gaan op deze wens van de H. Vader. Mijn persoonlilke bedoeling
daarbij was vooral de wereld te sensibiliseren om voor het Chinese volk en in de eerste
plaats voor de christenen in China te bidden. Dit beschouwde ik als een voortzetting van
mijn China-apostolaat. De Chinese christenen in Peking, wetende dat ik spoedig zou gear-

resteerd worden, hadden mii dringend op het hart gedrukt: ,,Priester, moest je nog ooit vrij
komen en naar uw edel land kunnen terugkeren, informeer dan asieblief de mensen over
waterhiergebeurtensmeekhendatzevooronszouden bidden,wantdatishetenigedat
ons nog kan helpen."
En nu, 40 jaar later, wanneer bezoekers in China aan christenen vragen: ,,Wat kunnen wij

voor jullie doen?", klinkt het antwoord nog onveranderd: ,,BIDDEN!"

Getuigenissen gevraagd.

lk ben op een ogenblik in Vlaanderen teruggekeerd, en later heb ik ontdekt dat dit ook waar
was voor andere landen, dat de mensen en vooral de jeugd moe waren van te veel theorie
en geleerde uiteenzettingen, waarvan ze tenslotte weinig snapten. Wat ze wel begrepen en

waar ze veel belangstelling konden voor opbrengen, waren getuigenissen. ,,Vertel mij wat jij

beleefd hebt, wat jij gezien hebt, wat mensen iou hebben gezegd..l' Daar konden ze
geboeid naar luisteren. Het kon hen ook aangrijpen en hun geestdrift opwekken. Mijn erva-
ringen in China pasten zeer goed in dit tijdsverschiinsel.
In die jaren was China nog een zeer gesloten land. Er sijpelde weinig nieuws door en voor
de meeste mensen bleef China een mysterie dat de nieuwsgierigheid prikkelde. En nu

komt daar iemand die 15 jaar onder het Chinese volk heeft gewerkt, die vele belangrijke
episoden van zijn moderne geschiedenis ter plaatse heeft beleefd:zoals het Chinees-Ja-
pans conflict, de burgeroorlog tussen nationalisten en communisten, het beleg van Peking
door de communistische generaal Lin Biao, de verovering van de macht in heel China door
het communistische bevrijdingsleger, de plechtige afkondiging van de Chinese Volksrepu-
bliek op 1 oktober 1949 door president Mao Zedong vanop de tribune van de Tienanmen
met de jubelende woorden:,,China is opgestaan!", en wat er daarna nog gebeurd is.

Hoe is dat begonnen?

ln mijn dagboek heb ik mijn voordrachten opgetekend:alles samen 1668 in 17 landen.
De eerste voordracht was voor een groep Nederlandse vrijwilligers voor de oorlog in Korea,
die in juli 1954 met ons op de pakketboot,,Marseillaise" naar Europa terugkeerden.In Bel-
gi6 werd ik op vele plaatsen uitgenodigd om te spreken. Maar reeds enkele maanden na
mijn terugkeer kwamen er signalen van belangstelling van over het Kanaal.



In Londen was ik gelogeerd bij mijn confraters die een parochie bedienden in Arlington

Street, Camden Town. Ze was gekend als de ,,Belgische kerk" omdat ze in 1921 door de

Vlaamse paters van Scheut gesticht werd.
Op 13 oktober werd ik er opgebeld door Douglas Hyde. Hij was vroeger communistisch lei-
der geweest in Engeland en hoofdredacteur van de communistische krant ,Jhe Daily Wor-
ker". In zijn zeer boeiend boek,,l believed" heeft hij ziin communistische actie en zijn

bekering tot het katholicisme beschreven. Hij werd een katholiek voorman en stond bekend

als een diep kenner van het communisme. Over de telefoon stelde hij steeds maar vragen

betreffende mijn ervaringen in communistisch China. Dat spreken over de telefoon vond ik
zeer lastig en vroeg hem daarom of het niet beter zou zijn naar hem te komen in Wimble-
don om over dit alles eens rustig te kunnen praten. ,,Neen, zei hij, het artikel moet zo vlug
mogelijk naar de pers. Onze premier Attlee maakt thans een reis in de Chinese Volksrepu-

bliek en elke dag komen hier enthousiaste verslagen in de kranten en over de radio ,,hoe
goed het daar allemaal is in China!" Uw getuigenis moet morgen in ,The Catholic Herald"
verschijnen. Wij gaan nu verder met ons gesprek en daarna kom je bij mil." 's Anderen-
daags verscheen in dikke letters op de hele breedte van de eerste pagina van ,The Catho-
IiC HeTaId,': ,,JAILED PRIESTS ANSWER MT ATTLEE!"

lk was naar Dublin uitgenodigd door Frank Duff , stichter van het,,Legioen van Maria" (L.M.)

om voor het Concilium (zijn hoogste bestuursorgaan) verslag uit te brengen over de wer-
king van het L.M. in China. Het L.M. is een lekenorganisatie die als doel heeft: zelfheiliging
door het heiligen van de anderen. De actieve leden komen elke week samen om te bidden,
verslag uit te brengen over de concrete apostolaatsopdracht die hun toevertrouwd was en,
na bespreking eryan, er verder aan te werken of een nieuwe opdracht te krijgen. Het L.M.

was gekend om zijn religieuze en efficiente aanpak en verspreid in vele landen van de
wereld met inbegrip van de meeste missielanden. De bisschop van Peking had mij

benoemd tot algemeen geestelijk leider van de 113 groepen die werkzaam waren in de
stad en in heel Noord-China. Toen het L.M. weigerde zich los te maken van de Paus in

Rome, werd het L.M. door de communistische regering verboden. De leiders, Chinezen en
missionarissen, werden in de gevangenis opgesloten. Velen ervan zijn er gestorven.

Dezelfde avond gaf ik in de ,,Queen's Theatre" in Dublin een voordracht over,,Mary in Red

China", voor een bomvolle zaal onder voorzitterschap van graaf van Wicklow. De volgende

dagen gaf ik voordrachten in Belfast, Cork en Naven.

Terug in London moest ik in de White Eagle Club (aan de Albert Gate) een spreekbeurt
houden op een lunch van de ,,Sword of the Spirit". Dit is een vereniging van intellectuelen

die zich als doel stellen zichzelf en anderen te laten informeren over de toestand van de
Kerk en over de godsdienstige problemen buiten Groot-Brittannie. De moderator van het
gesprek was Douglas Hyde. Het was voor mij een zeer aangename verrassing op de ver-
gadering, benevens het personeel van de Belgische ambassade en de vele Engelse
invit6s, twee Vlaamse geneesheren aan te tretfen: Dr. Karel Depla (zoon van onze Vlaamse
voorman Dr. Alfons Depla) en Dr. Germain Van Ackere. Beiden waren tijdens de eerste
wereldoorlog naar Engeland gevlucht en hadden daar hun studies in de geneeskunde

aangevat, een diploma behaald aan de ,,Oxford University" en hadden nu sedert lange
jaren hun dokterspraktijk in Londen uitgeoefend. Je kan je niet voorstellen hoe aangenaam
het is en hoe gelukkig je je voelt als je dan met drie Westvlamingen in 't hartie van Londen

een koffie kan gaan drinken en maar niet uitgepraat geraakt.

In december 1954 heb ik een tweede maal het Kanaal overgestoken.
ln Saltcoats (Schotland) was een ,,great Catholic Rally in solidarity with the persecuted Cat-
holics in China" georganiseerd onder voorzitterschap van bisschop McGee en waarop ik
moest spreken samen met Paul Crane sj., algemeen secretaris van het Katholiek Werkers-
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verbond van Engeland en redacteur van ,The Christian Democrat". Deze vergadering
kende een ongehoord succes waarvan ik nog de weerslag zou ondervinden in Londen. Op
de voorpagina van de ,,Glasgow Observer" stond geblokletterd: ,,Galloway Catholics are to
rally for China victims" met daaronder een foto waarop ik de hand drukte van Hamish Fra-
zer, een verwoed communist die als ,,commissar" naar Spanje gegaan was tildens de bur-
geroorlog om er te vechten tegen het leger van generaal Franco, maar die van zijn illusies
over het communisme genezen was en een kritisch boek erover geschreven heeft, getiteld:

,,Fatal Star".

Op 15 december 1954 ben ik dan ontvangen geweest in de ,,House of Commons" (parle-
mentsgebouw in Londen). Door tussenkomst van generaal Martin, die een invloedriik per-

sonage was in de Engelse politieke kringen en die ik had leren kennen op mijn voordracht
voor de ,,Sword of the Spirit", had Mr C.E. Mott-Radclyffe, parlementslid en voorzitter van
het ,,Conservative Foreign Affairs Committee", mij geschreven ,,to say how very much we
would welcome the opportunity of an address of you ... lf you are able to come on Decem-
ber 17th, I will arrange to meet you a little before 4.00 p.m. in the Central Lobby of the
House of Commons". Deze vergadering was strikt privaat. De pers was niet toegelaten. lk
voelde mij in dat gezelschap van 40 parlementsleden gespecialiseerd in de buitenlandse
politiek, zeer, zeer klein. Maar ik liet daar niets van merken want ik had me goed voorbereid

op dit gesprek. Nadat ik ingeleid werd door Sir Mott-Radclyffe, sprak ik, zoals overeengeko-
men, gedurende een twintigtal minuten over datgene wat ik als het meest belangrijke
beschouwde en daarna moest ik ter beschikking staan om de vragen van de parlementsle-
den te beantwoorden. De belangstelling was zeer groot, zodanig dat wij overtijd eindigden.
Daarna volgde een lunch in de kelders van het parlement. Een paar dagen later ontving ik
een brief van Charles Mott-Radclyffe: ,,1 must write a line to tell you how much we all appre-
ciated your talk to our ,,Foreign Affairs Committee" yesterday... You certainly ought to give a
similar talk to the Labour Party, many of whom have the most astonishing ideas about reli-
gious toleration in Communist China. Yours sincerely."
Wanneer ik op 18 december Kardinaal Griffin in Londen ontmoette op een ,,Annual Gene-
ral Reunion of the Legion of Mary", vertelde mij zijn secretaris dat Clement Attlee de kardi-
naal opgebeld had om te vragen wie ik was. lk was zeer verwonderd en vroeg de secretaris
hoe dat gekomen was. Hij antwoordde dat personen die tegenwoordig geweest waren op
mijn conferentie in Schotland een brief geschreven hadden naar Attlee waarin zij mij ver-
meld hadden. Dit is volledig klaar geworden wanneer ik een paar weken later een exem-
plaar onwing van de ,,Glasgow Observer" waarin een uitvoerig verslag verschenen was
over de rally in Saltcoats en waarin ook de brief verscheen welke de ,,Catholic Workers'
Guild" aan Attlee gestuurd had. De voornaamste inhoud luidt als volgt: ,,Since I last wrote
you, we have been privileged to introduce to the people of this area the Rev. Dries Van Coil-
lie who was for 15 years a missionary in China and who was former Director General of the
Legion of Mary in Peking.
Fr. Van Coillie, who was subjected to mental and physical torture for no less than 34
months before his expulsion from China, has an engagement to address a select meeting
of M.P. (Members of Parliament) in the House of Commons on December 15, and in view of
the manner in which you were so carefully chaperoned while in China, and introduced only
to representatives of the insignificant minority of apostate Chinese priests, I feel it my duty
to suggest that you make a point of hearing Fr. Van Coillie on the occasion of his address to

members of the House, in order that you may thereby be enabled to see Communist China
in proper perspective."

In de storm die op 23 december 1954 woedde op de Noordzee, ben ik met de Sealink naar
Oostende teruggekeerd.lk dacht aan Rodenbachs ,,Vliegt de blauwvoet, storm op zee!" En



spontaan gingen mijn gedachten naar die andere storm, in China, waar Chinese christenen

slachtoffer werden van kerkvervolging en voor hun geloofsovertuiging in de gevangenissen

gefolterd en gehersenspoeld werden. Maar in mijn hart was er bliidschap omdat bisschop

McGee van Saltcoats in ziln slotwoord had geroepen: ,,Pater Van Coillie mag gerust ziin dat
wij de christenen in China in onze gebeden zeker niet zullen vergeten !"

De enthousiaste zelf moord.

In de tweede helft van 1956 gebeurde er iets dat sterk miln toekomstige activiteiten zou

medebepalen. lk werd ziek: tuberculose. Mijn werk aan de voorbereiding en organisatie

van het Paviljoen van de Heilige Stoel (Civitas Dei) op de Wereldtentoonstelling Brussel

1958 moest ik volledig stopzetten. Volledige rust en de aangepaste medicatie. Als het erg-

ste voorbii was zond de dokter mij voor convalescentie naar ons rusthuis in de gezonde

bossen van Schilde.

lk liep al lang rond met de gedachte mijn ervaringen onder het communistisch bewind in
Peking te boek te stellen. Maar ik had er geen tijd voor. Dit was misschien mijn laatste kans.

lk vroeg mijn dokter of ik niet een beetie zou mogen schrijven. De geneesheer had geen

bezwaar op voorwaarde dat ik plat op miln bed bleef liggen en niet te lang schreet. lk heb

dat nogal breed geinterpreteerd, vooral wanneer miin koorts, die twee keer per dag geno-

men werd, begon te dalen. Na zes maanden herstel, gaf de dokter mij het groene licht om

terug naar mijn werk te gaan. Mijn manuscript was klaar. In 1958 verscheen het boek bij de

uitgeverij ,,De Vlijt" onder de titel:,,De enthousiaste zelfmoord."

In het ,,nawoord" van het boek heb ik verduidelijkt: ,,Dit is geen gefantaseerd verhaal... Dit is

niet het verhaal van een ,,held". Maar van een mens die gehandeld heeft onder invloed van

bepaalde methodes, van diep inwerkende psychologische elementen in het zeer concrete

milieu van een communistische gevangenis. Het is het verhaal van een gevangene die,

objectief beschouwd, vele verkeerde dingen gedaan heeft die volledig af te keuren zijn. Dit

relaas heb ik geschreven, niet om die daden te verdedigen of goed te praten, maar om u te

doen begrijpen hoe ze tot stand gekomen zijn. Dit relaas heb ik geschreven om u het com-
munisme beter te doen kennen door u een idee te geven van het mechanisme der,,spon-
tane" bekentenissen en der hersenspoeling."

25 jaar later hebben Chinese auteurs een nieuw literair genre in het leven geroepen dat

bekend staat onder de naam ,,litteken-literatuur".Ze beschrijven de angst, het wederzijdse

wantrouwen, de wonden en littekens waaronder zij te lijden hadden gedurende de tien,a-
rige ,,culturele revolutie" (1966-76). Hun verhaal is een bevestiging van miin boek. En de

recente gebeurtenissen van de bloedige onderdrukking van de ,,democratische beweging"
op 4 juni 1989 op en bij het plein van de ,,hemelvrede" in Peking en alles wat er nadien
gebeurd is tonen aan tot welke excessen en schending van de mensenrechten de dictatuur
van het proletariaat en de alleenheerschappij van de Chinese Communistische Partij van-
daag nog leiden kan.

In het voorwoord op mijn boek schreef Anton van Wilderode o.a.: ,,Dit boek verdient de

bezwerende begeleidingsformule van Multatuli:het MOET gelezen worden en dat ook het

tweede deel van Douwes Dekkers slotwoord waarheid wordt: dat het zdl gelezen worden?"
En dit is inderdaad gebeurd. Het boek is verschenen in twaalf talen en heeft een enorme

weerklank gehad in de Europese pers. Hier volgen ter illustratie een drietal recensies.

Gabri6l Marcel (Frans filosoof en schrijver): ,,Dit boek straalt een merkwaardige sereniteit

uit. Wanneer de auteur deze onmenseliike methoden bij het wereldgeweten aanklaagt, dan

is het zonder twijfel opdat ze zouden ophouden. Wie zou kunnen beweren dat deze poging

niet opportuun is?"



Dr. von Brentano (toenmalig Minister van Buitenlandse zaken in Duitsland): ,,Een verhaal

dat eenvoudig vertelt datgene wat men totnogtoe alleen in de verbeelding van de schrijvers

dacht te bestaan. Het is tevens een boek van hoge politieke waarde."

,,Osservatore Romano":,,Een boek enig in ziin soort dat met een sobere objectiviteit en uit-

zonderlilk psychologisch doorzicht de hersenspoeling in China beschrijft."

De doorbraak.

Dit boek heeft de grote doorbraak betekend van mijn China-voordrachten. In 1961 ver-

scheen in Duitsland de eerste vertaling. Op 16 mei kwam de eerste uitnodiging om over

mijn boek te spreken van professor Fritz Hofmann uit WLirzburg. Na rijp overleg heb ik
geantwoord dat ik wel gedurende mijn middelbare studies Duits had geleerd, een basis om

Duits te lezen. Maar ik had nooit de gelegenheid gehad om mij te oefenen in het spreken

van de Duitse taal.Zou het niet beter zijn mij eerst de kans te geven om mijn Duitse voor-

dracht goed voor te bereiden om dan na de zomervakantie in behoorlijk Duits met de voor-

drachten te beginnen. Hij vond dit een uitstekend idee

Mijn Duitse uitgever ,,Ludwig Auer Verlag" (Donauworth, Bayern) zorgde voor de goede

oplossing. Hij had van de rector van het naburige priesterseminarie in Dillingen bekomen

dat de diakens op het seminarie, die minder lessen hadden dan de andere theologiestu-
denten, te mijner beschikking zouden staan om mij te helpen. Interessant om weten is dat

de heilige Petrus Canisius in de 16e eeuw de eerste rector van dit seminarie is geweest en

dat de heilige Stanislas Kostka, van Poolse adel, als 16-jarige op de vlucht voor zijn

wereldse broer met wie hij in Wien samenwoonde voor zijn studies, hier in 1567 onbekend

(behalve voor Canisius) als knecht had gewerkt.

Van 19 tot 29 juli was ik te gast op het seminarie. Beurtelings kwamen de diakens mij hel-
pen. Elke zinsnede van mijn voordracht trachtte ik in het Duits uit te leggen wat ik wilde
zeggen. De diaken poogde dan om dit in goed Duits om te zetten. Als zijn vertaling niet vol-
ledig weergaf wat ik bedoelde werd een nieuwe poging ondernomen totdat het klopte. En

zo zijnwij na tien dagen, zinsnede na zinsnede erin geslaagd alles in goed Duits te vertalen

en te noteren. In Wrirzburg, waar ik een vijftal dagen de gast geweest ben in het klooster
van de paters Assumpsionisten, hebben de fraters theologanten mij nog verder geholpen

om de tekst in te oefenen.
Tussen mijn ander werk door heb ik de Duitse voordracht rats van buiten geleerd. En op 16

november was het dan zover. Om 20 uur voordracht aan de universiteit van Wrirzburg. Er

waren meer dan 1.000 mensen en de kaartenverkoop moest voortijdig gestopt worden

wegens plaatsgebrek. Er waren twee zalen ingeschakeld. Mgr. Stangl, bisschop van Wiirz-
burg, professoren, studenten en gasten waren aanwezig. Professor Hofmann stelde me

eerst voor in de bijzaal en daarna in de grote aula. En dan brak voor mij een belangrijk
psychologisch moment aan. lk had miin Duitse tekst meegebracht. De bekoring bekroop
mij om de tekst te gebruiken.lk was er mij goed van bewust dat 66n moment van zwakheid

mijn vertrouwen voor de toekomst zou blokkeren. lk heb mijn tekstmap als een soort red-

dingsboei op een stoel gelegd. Ben naar het spreekgestoelte gestapt, ben resoluut van wal
gestoken en heb anderhalf uur met enthousiasme gesproken. Het succes was groot. Heb

vele boeken getekend. Er kwamen onmiddellijk aanvragen voor nieuwe voordrachten. De

volgende dagen gaf ik dan voordrachten in Wurzburg Don Bosco Heim, in Asschaffenburg,

Schweinfurt, Bad Kissingen, Ochsenfurt, Miltenberg, Dillingen, Weissenhorn, Schroben-
hausen, Reicherthafen bei Ingolstadt, Weilheim, Hamelburg.

ik ben als een gelukkig man naar mijn basis in Scheut (Brussel) teruggekeerd. Het volk was
gesensibiliseerd. Ze zouden voor China bidden.
Naarmate de andere vertalinoen verschenen. kwamen ook invitaties uit andere landen.



Duitsland bijt de spits af met 464 voordrachten, gevolgd door Belgie (460), Oostenrijk
(278), Frankrijk (192), Zwitserland (139), Nederland (57), Filippijnen (20), Taiwan (15), USA

(9),Groot-Brittannie (8), Zweden (6), ltalie (6), lerland (5), Hong Kong (3), Denemarken (3),

Monaco (2), en Liechtenstein (1 ).

Interviews voor radio en TV. waren goede middelen om de mensen te sensibiliseren voor
China en onrechtstreeks ook voor de voordrachten. Die gelegenheid kreeg ik in radio-uit-
zendingen van Brussel, Parijs, Tours, Strasbourg, Karlsruhe, Mrlnchen, Linz. Sender Freies
Berlin, Stuttgart, Zririch, Youngstown (USA), Baguio (Filippijnen), Taipe (Taiwan)... TV.-uit-
zendingen bereikten wellicht nog meer mensen. De voornaamste is geweest: ,,Freiwilliger
ftir den Galgen:Schauprozesse und Gehirnwdsche". Voor dit programma is de TV.-ploeg
van de Westdeutsche Rundfunk (Kdln) naar Scheut (Brussel) gekomen om gedurende

vier dagen de opnamen te maken. Het programma werd uitgezonden op 2 maart 1965.

Een ander T.V.-programma werd live uitgezonden in Bremen op 6 januari 1961 onder de
titel:,,Sterben ohne Tod". In 1964 T.V.-opname in Hessischer Rundfunk FranKurt over,,De
Kerk in China". In Hilversum voor KRO over ,,hersenspoeling" en NCRV: ,,Lijn zonder
lengte". Verder nog in Brussel (o.a.,,Vuurtorens", KTRO, BRT 2,22 januari 1990).

De eerste 15 jaren (van 1954 tot 1970) heb ik praktisch alleen gesproken over mijn 5 jaar

ervaringen onder het Chinees communistisch regime in Peking. De reactie van de toehoor-
ders was zeer positief . Die kon men ook terugvinden in de verslagen van de pers, waarvan
ik hier enkele echo's wil citeren.

Hong Kong Gr00f― Br′rrar7η re         rerrar7d

Sunday Examiner (Hong Kong): ,,Naarmate P. Dries Van Coillie kalm verslag uitbracht over
zijn 34 maanden lange psychologische en lichamelijke kwellingen door de communisten
in Peking, scheen het ons haast ongelooflijk dat hij daar levend voor ons stond om het ons
te vertellen".

The Universe (Londen): ,,Bijna 1.000 toehoorders zaten in diepe stilte toe te luisteren, terwijl
Pater Van Coillie, in stijgende lijn, zijn aanklacht tegen het communistische regime voor-
droeg."
The |rish limes (Dublin): ,,... Van Coillie gaf antwoord over de actuele problemen in China."
The Cork Examiner (lerland): ,,... een uiterst levendig en pakkend verhaal."

Dυ′Isfand Oostenrijk
Kolnische Rundschau:,,Pater Van Coillie is een persoonliikheid met haast aanstekelijke
geestrijkheid, met schrandere ogen, met een levendige en plastisch beschrijvende taal en
met een wakker gevoel voor de zin van de waarheid."
Miinchener Kirchenzeitung: ,,...In een met tweeduizend vijfhonderd mensen gevulde zaal,
waar het zo stil was als in een kerk."
Ntlrnberger Zeitung:,,De grote zaal was zodanig vol dat de voordracht door middel van
luidsprekers naar verscheidene plaatsen moest uitgezonden worden. En allen luisterden
gefascineerd naar de woorden van de Vlaamse Pater D. Van Coillie."
Passauer Neue Presse:,,De meer dan 3O00 toehoorders in de Nibelungenhalle had hij

totaal onder zijn invloed gebracht."

Eichsftttet Kuiler:,,Nog maar zelden heeft onze theaterzaal zoveel belangstellende gasten
gezien als deze avond. Zelfs niet op jazz-avonden waren zoveel jongeren samenge-
stroomd."
Donau Zeitung;,,Wanneer de inrichters de voordracht als buitengewoon hebben aange-
kondigd, dan hebben zij daarmee in 't geheel niet overdreven. Want het zou lang kunnen
duren, vooraleer nog een redenaar komt die zijn auditorium zo gepakt en ontroerd heeft als
Pater Dries Van Coillie."
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Freie Presse (Bielefeld): ,,De weerklank van de bijeenkomst in de Oetkerhalle (2000 plaat-

sen) die ook nog naar een kleinere zaal moest uitgezonden worden, toonde aan de gast uit
Belgie, dat de nuchtere confrontatie met de actualiteit hare uitwerking niet kon missen."
Badische Volkszeitung (Karlsruhe): ,,Arbeiders en directeurs, secretaressen en journalis-
ten, priesters en studenten zaten dicht neven elkaar, soms tvvee op een stoel. Van Coillies
aard van spreken is zakelijk. Alleen wat hij zegde was brutaal. Brutaal daarom, omdat het
waar was."

Schwandorler Tagblatt:,,1n Mrinchen beluisterden hem 2.500 bezoekers in de feestzaal
van het Duitse Museum.In Wr.irzburg, Augsburg en Frankfurt waren de grootste zalen bom-
vol. Dikwijls kwamen de mensen van ver om die avond met P. Van Coillie mede te beleven."
Donau Kurier (lngolstadt):,,Meer dan 800 mensen verdrongen zich in de Orbanzaal van
het Canisiusconvict. En wanneer deze tot op de laatste staanplaats bezet was, luisterden
nog 300 toehoorders in de eetzaal naar de met luidsprekers uitgezonden voordracht van
de Vlaamse China-missionaris Pater Dries Van Coillie."
Oberbayerisches Volksblatt:,,700 toehoorders in Freising, 600 in Landshut en Mtlhldorf en
de overvolle dekanaatskerk in Rosenheim met dicht bij de 1000 bezoekers, luisterden met
ademloze spanning naar de voordracht van P. Van Coillie."
Der Volksbote (lnssbruck): ,,Pater Van Coillie sprak in de Keizer-Leopold-zaal der Universi-
teit over zijn ervaringen in de gevangenis van communistisch China- Hij zegde de waarheid
zonder pathos, zonder sensatiemakerij onomwonden en met nuchtere woorden waarmee
hij honderden toehoorders in zijn ban hield.
Oberosterreichische Nachrichten (Linz): ,,Deze voordracht liet bij de talrijke bezoekers een
dieoe indruk na."

Frankrijk Nederland Vlaanderen
LEcho (Lyon): ,,Een bomvolle zaal - 150 moesten staande luisteren - was diep aangegre-
pen door het verhaal van Pater Van Coillie."
Sud-Ouesf (Pau): ,,Allen stelden de onpartijdigheid van de spreker op prijs. Een beschrij-
ving van het systeem van de ontmenselijking in China, die te vergelijken is met ,,Le z6ro et
l'infini" van Arthur Koestler, maar dan veel dramatischer."
Nouvelle R6publique (Tours): ,,Een alarmkreet die verdient gehoord en overwogen te wor-
den."

N ice M ati n :,,.. een aangrijpende voordracht."
De Tijd-Maasbode (Nijmegen): ,, .., een bepaald indrukwekkend referaat."
De Nieuwe Rotterdamse Courant:,,... indringend relaas en indrukwekkend getuigenis."

Oost-Brcbant (Eindhoven): ,,... een barre schildering in een zeer plastische taal, die door de
stampvolle zaal ademloos werd gevolgd."

Het Binnenhof (Den Haag): ,,... fascinerend!"
Het yolk (Gent): ,,... zeet boeiende en leerrijke voordracht."
De Standaard (Brussel): ,,... een schitterende avond."
T Pal I ieterke (Antwerpen) :,,... onvergetelijk ! "

Itali€ Zweden Liechtenstein
Dolomieten (Btixen-Bressanone): ,,Een record-opkomst voor de voordracht in de Cusanus-
Academie. Naar schatting luisterden 1.800 personen gespannen naar de redenaar."
Svenska Dagbladet:,,P.Yan Coillie hield een voordracht voor de studenten van de Universi-
teit van Uppsala (Zweden) over de hersenspoelingsmethoden in China die het visioen van
Orwel ls .. 1 984 " overtreffen."
Liechtensteiner Vaterland:,,Pater Van Coillie kent het om zijn talrijke luisteraars van de eer-
ste tot de laatste zin, in zijn ban te houden."



Waarover werd er gesproken?

Vanaf de tweede helft van de zestiger iaren ben ik begonnen meer lezingen te houden over

andere thema's zoals: de Chinese methodes van hersenspoeling, de Mao Zedong-ge-

dachten, China's buitenlandse politiek, ,,van Confucius naar Mao"... Maar de twee thema's
die het meest aan bod kwamen waren: ,,Actueel China" en de ,,Kerk in China". Vooraleer ik

op tocht ging in het buitenland, meestal voor twee of drie weken, werd elke voordracht tel-
kens grondig geactualiseerd, liefst met de meest recente gegevens uit Chinese bronnen

zelf of van wetenschappelijke tijdschriften over China.

lk verwierp elke wit-zwart schrijverij. De volmaakte maatschappil, zoals trouwens ook de

volmaakte mens, bestaat nergens hier op aarde. Alles op de wereld is steeds onderweg,

onvolmaakt en moet gedurig gecorrigeerd worden. Zo is het met mezelf, zo is het met elk
maatschappelijk systeem, zelfs met de Kerk. Om die reden moeten wij trachten alle maat-

schappelijke systemen zo objectief mogelijk en tegelijkertijd kritisch te bekijken. Ook com-
munistisch China maakt geen uitzondering op deze regel. Daarom begon ik elke voor-

dracht over ,,actueel China" met een hele lijst van positieve resultaten te vermelden. Maar

er zijn ook negatieve kanten zoals: het ontbreken van vrije meningsuiting, de gevangenis-

sen en werkkampen voor ideologische ,,reactionairen", het onmenseliik systeem van de

hersenspoeling, de begrensde vrijheid van godsdienst met perioden van echte kerkvervol-

ging. Vooral onaanvaardbaar ziin de miljoenen Chinezen die gevallen ziln als slachtoffers

van tegengestelde interpretaties van het marxisme-leninisme en de Mao Zedong-gedach-
ten door de leiders. Een paar voorbeelden: in 1966 wordt president Liu Shaoqi door Mao in

naam van het marxisme als reservisionist en verrader veroordeeld, opgesloten. Hij is in de
gevangenis gestorven. Na de dood van Mao (1976) wordt Liu Shaoqi in 1980 door de

nieuwe leiders gerehabiliteerd en als ware marxist gehuldigd. Hij krijgt postuum een staats-

begrafenis. De ,,Bende van Vier" met mevrouw Mao aan het hoofd, heeft gedurende de

,,culturele revolutie" (1966-76) uit naam van het marxisme het land met ijzeren vuist geleid

en werd door het volk bejubeld. De massamedia van het Westen waren toen vol bewonde-

ring voor de zogenaamde ,,nieuwe mens" in China. En na de dood van Mao werd de

,,Bende van Vier" en de ,,culturele revolutie" met haar 200 miljoen rechtstreekse of

onrechtstreekse slachtoffers uit naam van hetzelfde marxisme door de hoogste leiders

veroordeeld en vervloekt als de grootste ramp die China ooit getrotfen heeft. Mao Zedong

werd 40 iaar lang als onfaalbare leider vereerd en aanbeden. Maar ondertussen is hij van

zijn voetstuk gehaald. Volgens een enqu6te gehouden in 1987 in middelbare scholen van

Peking, weten 78% van de tieners niet meer wie Mao is. Uit dit alles besluit ik dat het

betrekkelijk gemakkelijk is marxist te zijn in een vrij niet-marxistisch land, maar dat het

uiterst moeilijk is marxist te zijn in een marxistisch land.

In China heeft het volk uit angst en wederzijds wantrouwen zich tientallen jaren uiterlijk
geconformeerd om miseries te vermijden. Er werd lippendienst bewezen en veel comedie

gespeeld. De woorden van Pasternak (ook een postuum gerehabiliteerde in de Soviet-

Unie) in zijn boek ,,Dokter Djivago" kan ik ook bevestigen: ,,Met het communisme is de /eu-

gen in het land gekomen."

De recente gebeurtenissen in Oost-Europa tonen nu op een schrijnende wijze al de leu-
gens van het verleden die nu door de respectieve volken en zelfs door de leiders aan het

licht worden gebracht.

Helaas, de democratische beweging van de studenten van China die de moed hadden de

leugens van de partijleiders aan te klagen en vrijheid te eisen, werd op 4 juni 1989 op en

rond het Tienanmen-plein in Peking in bloed gesmoord.

Mijn hoofdbekommernis bleef echter de mensen in te lichten over de toestand van de Ke*
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in China. Aangepast aan het auditorium sprak ik over het ,,christelijk leven in China n["
ofwel, voor meer gespecialiseerde kringen, over ,,Staat de Kerk in China voor een nieuwe
uitdaging? Huidige situatie en prognosen."

De kern van het probleem van de Kerk in China, heeft zich reeds gemanifesteerd in

1950-51, toen de communistische regering haar godsdienstpolitiek van de ,,drie zelfstan-
digheden" afkondigde. De Kerk moest zelfstandig ziin op gebied van financi6n (geen finan-
ci6le steun meer vanuit het buitenland), van geloofsverspreiding (die alleen nog mag
gebeuren door Chinezen)en, tenslotte, zelfstandigheid van bestuur (de Kerk in China mag
alleen nog bestuurd worden door Chinezen en niet meer vanuit het buitenland). Dit impli-
ceerde breuk met de Paus van Rome. In de grondwet van 1982 werd dat uitdrukkelijk
bevestigd. Volgens artikel 36 ,,mag geen enkele godsdienst in China van buitenuit gecon-
troleerd worden". De eerste tvvee zelfstandigheden waren voor de Chinese bisschoppen,
priesters, zusters, gelovigen en de missionarissen die toen nog in China vertoefden, geen
probleem. Financiele steun is geen doel, alleen middel en missionarissen hebben een tij-
delijke opgave en kunnen vertrekken wanneer de lokale hidrarchie de taak overneemt.
Alleen de derde zelfstandigheid was een gewetenskwestie zowel voor de Chinezen als
voor de missionarissen. De grote meerderheid verwierp de ,,derde zelfstandigheid" en
bleef openliik trouw aan de opvolger van Petrus. Er volgden arrestaties en verbanningen.
Een kleine minderheid, hoofdzakelijk met bekommernis voor het overleven van de Kerk,
voegde zich naar de wensen van de regering, maar bleef in hart en gebed trouw aan de
Paus.

Sedert de vijftiger jaren is er veel gebeurd, maar het oorspronkelijke probleem van 1951 is

tot vandaag nog altijd het hoofdprobleem gebleven. Zelfs in het geval dat de H. Stoel de
regering van Peking zou erkennen, dan nog moet de Kerk in China autonoom en onafhan-
kelijk blijven, zo verklaren hoge functionarissen van het partijapparaat.

70 jaar heeft de Soviet-Unie de Kerk vervolgd en de Paus als viland bejegend. Maar op 2
december '1989 heeft de hoogste partijleider Michadl Gorbatsjov in het Vaticaan de hand
gereikt aan Paus Joannes-Paulus ll. Ze hebben meer dan een uur vriendschappelijk en
met wederzijds begrip met elkaar gesproken. Daarna verklaarde Michadl Gorbatslov dat de
S.U. de godsdienstvrijheid in de constitutie zou schrijven en nodigde de Paus uit voor een
bezoek aan de S.U.

De Chinese Volksrepubliek heeft de godsdienstvrijheid vanaf haar stichting gewaarborgd.
Maar de werkelijkheid is anders geweest. De godsdienst in China is op brutale wijze ver-
volgd geweest, vooral gedurende de tien jaar van de ,,culturele revolutie", en vandaag is er
de vrijheid van de Kerk nog zeer beperkt. Maar er komt een tijd dat er ook aan weerskanten
fouten zullen toegegeven worden en handen opnieuw uitgestoken. Daarvoor moeten wii
bidden want bij God is niets onmogelilk.Deze bede heb ik dringend uitgesproken na elke
voordracht, ook als het thema niet rechtstreeks handelde over de Kerk.

Voor wie?

In principe ging ik in op alle uitnodigingen. Om tijdverlies en onkosten te beperken echter,
aanvaardde ik voor het buitenland alleen series voordrachten en liefst onder de verant-
woordeliikheid van een groep of een vereniging die moesten zorgen voor zaal, publiciteit,
onderkomen en verplaatsingen.
lk meen echter dat ik het meest gesproken heb voor de jeugd. Er kwamen vele aanvragen
van universiteiten, hogere instituten, middelbare scholen,leugdorganisaties of ter gelegen-
heid van leugdcongressen zoals in de Messehalle van Innsbruck (1200 jongeren), in de
Mercatorhalle van Duisburg op de dag van ,,Weltmission" (1.700). Ook eens in openlucht op
de binnenkoer van het Aartsbisschoppelilk paleis in Wenen in het teken van een actie voor



roepingen. Wegens het slechte weer ging het dan door in de ruime kelders. Kardinaal

Konig stond ,,incognito" tussen de menigte. Op een latere datum werd de voordracht nog

eens hernomen, zoals oorspronkelijk was gepland, in openiucht. De directeur van een tolk-
school in Estavayer-le-Lac (CH) heeft mij gedngageerd om elk jaar opnieuw te komen spre-
ken. In Stuttgart kwamen na de voordracht jongeren mij hun manuscript tonen van een

toneelspel gebaseerd op mijn boek ,,De enthousiaste zelfmoord" met dia's van de opvoe-
ring erbij. Er waren scholen die een hele dag in het teken stelden van China. Dan moest ik,

aangepast aan leeftijd en schoolafdeling, minstens vijf keer uiteenzettingen houden over

de toestand in China en 's avonds werd de dag afgesloten met een eucharistieviering voor

China door de leerlingen zelf visueel en met aangepaste teksten geanimeerd" Waar ik mij

echter het lekkerst voelde was op een ,,gesprek bij de haard" (Kamingesprdch). Dan zaten

de leerlingen waar en hoe ze maar wilden rond een knetterend haardvuur. lk zat er ergens

midden in, gaf een korte inleiding over China en stond verder ter beschikking om op hun

vragen te antwoorden. Zo kreeg ik de gelegenheid om te spreken over wat hen het meest
en persoonlijk interesseerde.

Er kwamen vele uitnodigingen van boekhandels, volkshogescholen, culturele en sociale

organisaties, kloostergemeenschappen, parochiegemeenten, kuuroorden, Rotary en Lions

Clubs, academische gemeenschappen en in de grotere steden en gemeenten voordracht-
en debatavonden waar iedereen op uitgenodigd was.

Ook het /egertoonde grote belangstelling in het thema,,China". Reeds bij het verschijnen

van mijn boek bestelde de ,,Deutsche Bundeswehr" 6.000 exemplaren bestemd voor de

militaire bibliotheken. Wat hen, benevens een kijk op de toestand in de Chinese Volksrepu-

bliek, vooral interesseerde waren de methoden van de hersenspoeling. De vrijwilligers van

de geallieerden die deelnamen aan de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea (1950-53) had-

den daar ook kennis gemaakt met de ,,indoctrinatie-methoden". Vooral de gevangenen in
communistisch Noord-Korea, dat gesteund werd door het Chinese Bevrijdingsleger en zijn

methoden, konden daarvan meespreken. Zo werd ik o.a. uitgenodigd om over deze onder-

werpen te spreken door het Ministerie van Defensie in Bonn, door de Duitse officieren van

de ,,Shape" te Casteaux bij Mons, de 350 Marine-officieren in Wilhelmshaven, door de offi-

cieren van de luchtmacht in Hannover, Eindhoven en door legerofficiers in verschillende
landen o.a. in Mtinster (D), Klagenfurt (Oostenrijk), Leopoldsburg...

ln oecumenisch perspectief heb ik ook regelmatig samen kunnen werken met onze protes-

tantse broers en zusters. Na mijn voordracht in 1965 aan de Universiteit van Uppsala (Zwe-

den) ben ik uitgenodigd geweest het huis van de Zweedse Lutherse theoloog Nathan

Soderblom (1866-1931) te bezoeken. Hij was een van de grondleggers van de oecumeni-
sche beweging en ontving in 1930 de Nobelprijs van de Vrede. Daarna heb ik een paar uur

met professoren van theologie en oud-missionarissen in een sfeer van vriendschap,
wederzijds begrip en eerbied kunnen spreken over het Christendom in China.'s Anderen-
daags had ik een voordracht in een zaal van een Lutherse parochie in Stockholm. Ook de

katholieken waren uitgenodigd. Er was veel volk en de voordracht moest daarom in het

Zweeds gegeven worden. Na de inleiding door de pastoor-deken begon ik in het Duits en

een Zweedse dominee zorgde voor de vertaling.lk heb me geweldig moeten concentreren

om, terwijl de dominee telkens enkele zinsneden vertaalde, de draad niet kwijt te geraken.

Het verliep vlot en ik was echt blij als het gedaan was. De culturele attach6 van de Franse

Ambassade kwam mil bedanken. En er waren tot mijn grote verrassing ook streekgenoten:
de heer Coninks van De Panne, eerste secretaris van de Belgische Ambassade en mejuf-
frouw Steverlynck (Kortrijk). Wij hebben met onze protestantse vrienden nog een hele tijd
gezellig zitten napraten.

Op zekere dag werd ik door de protestantse pastoor van Bielefeld (D) uitgenodigd voor een
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gesprek. Hij was een jonge sympathieke man met een lieve vrouw en twee kleine kinderen.
Wij hebben gepraat over China, evangelie, geloof, religieus leven. Het was een goede ont-
moeting met de hele familie, met wederzijdse waardering en veel eensgezindheid. Bij het
afscheid gaf pastoor Spangenberg (zo was zijn naam) mij een kruis en een omarming. Dat
heeft me echt deugd gedaan zo eens te beleven hoe diep deze mensen God bemrnnen,
hoe ernstig zij de verkondiging opnemen en hoe broederliik zij andersdenkenden kunnen
liefhebben.

Een jaar nadien, september 1970, heeft pastoor Spangenberg mij uitgenodigd om deel te
nemen aan een grote bijeenkomst van protestanten, het ,,Sennetreffen" genaamd, dat
plaatsvond in de bossen, uitlopers van het Teutobiirgerwald, ten zuiden van Bielefeld. Met
tam-tam-geroffel werden de 20.000 aanwezigen samengeroepen voor de godsdienstige
plechtigheid. Om 11 uur werden studiegroepen gevormd rond actuele thema,s o.a. Camillo
Torres, Paus Joannes XXlll... De grote vergadering vond plaats, na de middagluncn, om
15.30 uur op een grote weide midden in het bos. Er traden twee sprekers op. lk was oe eer-
ste met een persoonlijke getuigenis. Daarna kwam de hoofdspreker de gekende protes-
tantse theoloog Dr. Zahrnt Heinz, auteur van waardevolle theologische werken en reoac-
teur van het protestantse weekblad ,,Mut zum christsein". Het was een verkwikkende erva-
ring getuige te mogen zijn van Gods werkende aanwezigheid onder zovele diepgelovige
mensen en tot deze menigte te kunnen spreken over het christendom in china.
Elk jaar op 17 juni herdenkt West-Duitsland de opstand in Oost-Berlijn van lgSS,waar
toen reeds de jeugd en met hen vele anderen in het openbaar uiting gaven aan hun diepe
verzuchtingen naar vrijheid en democratie en hun afkeer manifesteerden voor de commu-
nistische dictatuur en de onderdrukking. De opstand werd bloedig onderdrukt door de
pantserwagens van het Rode Leger.
Op deze nationale vrije dag hadden de katholieken van Frankfurt a. Main mij uitgenodigd.
Overal in de stad hingen grote affiches met een kruis achter prikkeldraad waarop de tekst:
,,Gedenkstunde der Frankfurter Katholiken in Kaiserdom am 17. juni 20 Uhr. Es spricht:
Pater Dries Van Coillie, Brijssel. Mit dieser Veranstaltung gedenken die Katholiken unserer
Stadt der schweigenden und leidenden Kirche."
Om halfacht begonnen in Frankfurt de klokken te luiden. De deken van Frankfurt, bij wie ik
te gast was, zag ik even het kanten gordijntje van het venster opzij schuiven en ik hoor hem
nog altijd met grote voldoening roepen:,,Es strcimt!". Inderdaad de mensen stroomden de
kathedraal binnen. Met 2.000 toehoorders was de ,,Dom" overvol, honderden moesten blii-
ven rechtstaan.

De burgerlijke zowel als de geestelijke overheid toonden belangstelling voor het china-
orobleem.
Toen ik in ,,Maison de l'Europe" te Bordeaux een voordracht moest geven voor een acaoe-
misch genootschap, kwam een vertegenwoordiger van de burgemeester mij een persoon-
lijke brief overhandigen waarin Chaban Delmas (gewezen premier en kamervoorzitter) zich
verontschuldigde voor zijn afwezigheid omdat diezelfde avond de film ,,paris br0le-t-il?",
waarin zijn rol in het verzet tegen de nazi--bezetters vertolkt werd door filmvedette Alain
Delon, in premidre getoond werd.
's Anderendaags na mijn voordracht in Rouen werd ik ontvangen door Kardinaal Martin,
Aartsbisschop van Rouen, die meer wilde vernemen over wal daar echt gebeurde achter
het bamboe-gordijn en hoe de situatie van de Kerk daarin was. Na het gesprek gaf hij mii
een som geld voor de vluchtelingen uit de chinese Volksrepubliek, die regelmatig met hon-
derden in Hong Kong aanspoelden en daar in onmenselijke omstandigheden trachtten te
oveneven.



Storingen.

Het is nu reeds meer dan 20 jaar geleden. De woelige tijd van de ,,mei '68-beweging: de

opstand van de jeugd tegen het ,,establishment" (de gevestigde maatschappij). Alles moet

veranderen! Hoe? Wij weten het niet. L'imagination au pouvoir! De straten in Pariis worden

opgebroken en er worden barricaden aangelegd. De studenten zwaaien met het ,,Rode

boekje van Mao"! En ze bleven ermee zwaaien toen het in China reeds lang als reactio-

naire lectuur was verboden. De Chinese Volksrepubliek werd in het westen bewonderd als

het model waar de ,,nieuwe mens" was geboren. Er werd gezegd dat de ,,goddelozen" in

de,,christelijke avondlanden" leefden en de echte christelijke waarden moesten gezocht

worden bij de ,,atheisten" in China. Je kan niet loochenen dat er altijd ergens een tikkeltje

waarheid in steekt. Het enthousiasme bij de jeugd (vooral aan de Europese universiteiten),

daarin gesteund door de massamedia, rees de pan uit. Er was een deel manipulatie bij,

maar bij velen ook eerlijk idealisme. Maar de realiteit in China was totaal anders. Er was

maar een excuus: gebrek aan informatie. China was toen nog een gesloten land en wat

men ervan kende was alleen de fagade en de propagandamachine van de ,,offici6le waar-

heid" van de 6nige partij aan de macht. Pas wanneer in 1978 Mao Zedong gestorven was

en de leiders van de door het westen 26 bewonderde en geprezen ,,culturele revolutie"

(C,R.) gearresteerd waren, kwam de waarheid aan het licht. Het was een periode geweest

van talloze executies, overvolle gevangenissen en werkkampen, totale vrijheidsberoving,

cultureel vandalisme, armoede... Angst, wederziids wantrouwen en verplichte verklikkerij

dreven de mensen naar algemeen conformisme, ze deden alsof... speelden comedie om

erger te voorkomen. De leugen regeerde... Alle godsdiensten werden vervolgd. Scholen en

universiteiten bleven gesloten. De intellectuelen werden onderdrukt en veracht als de

,,achtste stinkende klasse". De economie was iarenlang verlamd. Het was een tijd geweest

van veel miserie, opgekropt leed en verdriet met blijvende littekens.

Ye Jianying (toen de tweede man in de Chinese hidrarchie) verklaarde in ziin toespraak van

29 september '1979 ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Chinese Volksrepu-

bliek (CVR): ,,Lin Biao en de ,,Bende van Vier" waren contrarevolutionairen... die hun

bedriegerij koppelden aan een barbaars terrorisme... Ze leefden in luxe en overvloed terwijl

de meerderheid van het volk jarenlang in grote ellende moest lijden..' De door Mao gelan-

ceerde C.R. is de ergste catastrofe die ons volk ooit getroffen heeft" (bron: het Chinees

communistisch tijdschrift ,,Beijing Information" 8 oktober 1979).

Hebben wij op het einde van 1989 niet met grote verbazing hetzelfde moeten vaststellen in

Roemeni6, Hongarije, Tsjechoslovakije, de D.D.R.?

Volop in die roes van de jeugdrevolte in Europa en elders en haar (ongegrond) enthou-

siasme voor de gewaande ,,nieuwe mens" en de C.R. in China heb ik in de jaren '60 en '70

mijn voordrachten gehouden. Het was een poging om een tip van de sluier, die het mysterie

China nog bedekte, op te lichten om iets van de realiteit te laten zien. Het stond gelijk met

stroomopwaarts roeien. lk moet eerlijk bekennen dat het geen aangename onderneming

was. Maar ik voelde mij verplicht om iets van de werkelijkheid, die ik gedurende vijf laar
(1949-54) samen met milioenen Chinezen had ervaren, mede te delen. Des te meer dat de

Chinezen zelf dat niet konden doen, maar alleen enkele buitenlanders die na laren gevan-

genisleven, verbannen werden en aldus hun vriiheid hadden heroverd.

Het deed me wel iets, wanneer ik op een boulevard in Pariis plots opgeschrikt werd door

een doffe bons van een groot pak, ingewikkeld in een stuk stof, dat vlak voor mij op het

voetpad neerplofte.lk draaide me om om te zien van waar dat kwam. Op hetzelfde ogenblik

klonk het krakend geluid van iemand die tussen ziin handen dicht bil mijn linker oor met

grote snelheid stukken papier schurend op mekaar wreef . Er gaat een rilling door je lijf . Het

14



was een jonge kerel die mil uitdagend aankeek. Toen pas bemerkte ik dat hij in zijn
hand een touw hield dat verbonden was met het neergeplofte pak. Bij de eerste straatlich-
ten zag ik aan de overkant een politieagent. lk heb ervan geprofiteerd om zonder iets te
zeggen een tijdje in zijn buurt te blijven. lk voelde me daar veiliger. Je weet maar nooit.
Op 22 september 1968 was ik in Frankfutt om reden van de internationaal beroemde
,,Frankfurter Buchmesse" die elk jaar een vredesprijs schenkt aan een personaliteit die
zich door zijn werk voor de vrede verdienstelijk had gemaakt. Dat jaar viel deze eer te beurt
aan President Senghor van Senegal. Daar heb ik een staaltje van een Duitse jeugdrevolte
kunnen beleven.
Onder leiding van Daniel Cohn-Bendit (bijgenaamd Dany le rouge) de Duitse student die in
Parijs studeerde en er de grote leider en bezieler was geworden van de opstand van de
studenten in Parijs tegen de bourgeoisie, wilden de Duitse jongeren protesteren tegen het
niet-marxistisch bourgeoisbeleid van Senghor in Senegal. De plechtigheid vond plaats in
de S. Pauli-Kirche op de Romer. De linkse studenten waren van overal in Duitslano en van
elders samengestroomd om de ceremonie te storen. Ze gooiden met stenen naar de glas-
ramen van de S. Pauli-Kirche. De politie had barricaden opgeworpen, schoot met traangas-
bommen en poogde de studenten te verdrijven. lk volgde ter plaatse de verrichtingen en
liep mee door de traangaswolken. Wat verder zag ik jongeren die samen een groep vorm-
den. lk liep er heen en bemerkte dat Cohn-Bendit erbii was. Met de koppen dicht bij elkaar
waren ze ongetwijteld bezig de tactiek voor de actie te overleggen. lk probeerde iets van
het gesprek op te vangen. Maar na enkele ogenblikken had iemand van de groep opge-
merkt dat er een vreemde bijstond. Hij liet zijn twee handen op mijn borst vallen om me te
betasten. Hij was beleef d, verontschuldigde zich en zei: ,,lk wou alleen maar weten of u een
walkle-talkie bij u had." Ze liepen al schreeuwend terug naar het plein bij de S. Pauli-Kirche,
trokken de versperringen weg en Cohn-Bendit met enkele van zijn mannen bestormde de
politie. Hij werd vastgegrepen en aangehouden.
Na afloop van de plechtigheid wilden de studenten de weg versperren voor Senghor die
teruggebracht werd naar het hotel ,,Frankfurter Hof". Er werden balken aangesleept op de
tramsporen, auto's in brand gestoken of gekanteld. De bereden politie en de pompiers
deden hun werk. Het centrum van de stad was 66n warboel. De studenten hergroepeerden
zich in Hal 5 van de ,,Boekenbeurs" om hun protest verder uit te bazuinen en discussies uit
te lokken.
lk had veel afkeuring voor het studentengeweld opgemerkt bij de burgers van Frankfurt.
Willy Brandt, die ook deelnam aan de huldiging van president Senghor in de S. pauli-Kir-

che, heeft achteraf met klem de brutale handelwijze van de studenten veroordeeld en
gezegd dat hij zich ,,als Duits burger geschaamd had ten overstaan van President Senghor
en de vele internationale gasten".
Met dit geweld heb ik persoonlijk kennis gemaakt gedurende een voordrachtavond in Nan-
tes op 14 maart 1967-

Nantes is een grote stad (t 400.000 inwoners) die aan de samenloop ligt van de Loire en
de Erdre en in haar schild de titel mag dragen van ,,Cit6 universitaire".
De voordracht vond plaats om 20.45 uur in de grootste voordrachtzaal van de stad: la Salle
Colbert.
Toen ik er met de organisatoren ti,dig aankwam, bemerkte ik in de inkomsthal een menigte
jonge mannen met lang haar en baarden. Nu is dit een modeverschijnsel, maar toen bete-
kende dat een signaal van fel protest. Mijn stress steeg met enkele graden. Tegen 21.00 uur
was de zaal helemaal gevuld tot in de wandelgangen.
lk werd ingeleid door Lyonel Pellerin, adjunct-burgemeester van Nantes. lk stak van wat.
Maar nauwelijks had ik enkele zinnen gezegd of ik werd onderbroken door een massaal



gehuil van de gebaarde mannen, studenten en volgelingen van de Chinese communisti-

sche leider Mao Zedong. lk wachtte tot het gehuil verzwakte en deed een nieuwe poging.

Een nieuw fluitconcert stopte me onmiddellijk. lk kreeg de indruk dat ik te doen had met

vaklui. Een deel zat gegroepeerd, vanop de Scdne bekeken, vooraan rechts van mij en kon

aldus goed de scdne beheersen en een tweede groep zat achteraan links waardoor ze

best de zaal konden belnvloeden. Toen trok ik mijn laatste troef . lk wist hoe de revolterende

jeugd eerbied had voor Mao en zijn ,,rode boekie": ,,Citations du Pr6sident Mao Zedong"

biina in evenveel talen vertaald als de ,,Bijbel". lk had dat boekie altiid op zak bij mijn voor-

drachten. lk begon met het ,,rode boekte" te zwaaien. De Mao-gezinde studenten keken

heel verrast. Er viel een diepe stilte. lk greep opnieuw het woord. ,,Mag ik u vragen even te

luisteren naar de woorden van uw leider Mao?. Het bleef stil.lk opende miln boekje (Franse

versie) op blz. 304 en begon voor de micro te lezen:,,Communisten moeten aandachtig

luisteren naar de inzichten van de mensen buiten de Partii en hen aan het woord laten

komen. Als het iuist is wat ze zeggen, moeten wij daar dankbaar voor zijn en wij moeten van

hun goed gefundeerde meningen leren. Als het verkeerd is, moeten we hen laten uitspre-

ken en hun de kwestie daarna geduldig uitleggen." lk zei:,,Jullie weten nog niet eens wat ik

zal zeggen en je begint al te roepen en te fluiten. Volg de raad van president Mao en geef

me de kans om te spreken. Na de voordracht ben ik bereid op al uw vragen te antwoorden."

Het bleef even stil. Ze wisten waarschijnlijk niet hoe te reageren. Maar iemand, (waarschijn-

lijk de chef), begon plots scheldwoorden te roepen en werd daarin onmiddelliik gevolgd

door de hele groep. Het grote publiek werd ongeduldig en begon te morren tegen de rust-

verstoorders. De organisatoren kwamen naar mij en zeiden:,,Pater, op die manier is het

onmogelijk te spreken. wat zullen wij doen?" lk antwoordde: ,,lk ben hier vreemd. Maar jul-

lie leven hier in Nantes en kennen het volk en de gewoonten. Jullie moeten oordelen wat er

nu in deze omstandigheden best kan gedaan worden."

Ze verwittigden de politie.

De straat van de conferentiezaal werd met zeven politiewagens afgegrendeld. De politie-

commissaris deed zijn intrede in de voorhal en vroeg aan de organisatoren:,Wordt er hier

gevochten?" ,,Neen." ,,Dan kan ik volgens de wet niet ingrijpenl' ,,Wacht nog een ogenblik,

mijnheer de Commissaris, wij zullen nog eens met de studenten praten." Enkele niet-Mao-

gezinde studenten gingen nu naar hun collega's en begonnen met hen te redetwisten. De

toon Steeg. Er viel een klap. Het werd een schermutseling van jewelste. ledereen sloeg op

iedereen zonder soms duidelijk te kunnen onderscheiden wie tot welk kamp behoorde. Er

klonk een fluitle. De politie stormde de zaal binnen en evacueerde de ordeverstoorders. lk

kon eindelijk beginnen.

Alles bleef stil. De aanwezigen luisterden met spanning. Maar naar het einde toe klonk in

de stifte ineens vanuit de linkerhoek achter in de zaal een scherpe meisjesstem: ,,Fumier

de cur6s!lll",,Rotzakken van pastoors!!" De zaal gromde. Maar de politie was ter plaatse

gebleven en zette het meisje met nog een paar Studenten buiten. Na de voordracht heb ik

nog een dertigtal vragen beantwoord. Alles eindigde ordelijk'

lk heb nooit zoveel boeken verkocht en getekend als die avond. Aan sommige slachtoffers

met wat bloed op hun gezicht wilde ik een boek schenken. Maar ze drongen aan om te

betalen. De gebeurtenis was actualiteit geworden. Onmiddellilk was de ORTF ter plaatse

om mij te interviewen.
's Anderendaags blokletterden de kranten ,,Presse-Oc6an" en ,,L'Eclair": ,,Les invectives

outrageantes de quelques jeunes meneurs ne parviennent pas a couper la parole au Pdre

Van Coillie qui, lui, ne manque pas de preuves." Het verslag van de gestoorde conferentie

samen met het interview werd tweemaal uitgezonden in Radio en T.V... Zelfs ,,Le Monde" in

Pariis bracht in haar morgeneditie een verslag over,,Les incidents a Nantes au cours d'une

to



conf6rence sur la Chine..." Langs de krant vernam ik dat de politie de identiteitspapieren
van de ,,subversieve elementen" had onderzocht en enkele daarvan naar het centraal
commissariaat had opgeleid voor verder onderzoek.
ln Westfalen (D) hield ik in januari 1976 een serie van zeven lezingen waarin ik wees op het
positieve 6n het negatieve van het regime in China. Een ervan, in het stadie Coesfeld, werd
van bij het begin door een groep maoisten gestoord. Luidop roepen, spreken, lachen. Ook
psychologische intimidatie werd toegepast: met veel omhaal de zaal verlaten, vijf minuten
later terugkeren. Om de beurt volgden de anderen. De voorzitter vroeg slilte, erop wijzende
dat na de lezing alle gelegenheid geboden zou worden om vragen te stellen en te discus-
si6ren. Het hielp niet. De voorzitter onderbrak de lezing om aan de maoisten te vragen of ze
geloofden in democratie. Op hun positief antwoord werd aan de aanwezigen gevraagd wie
er voor was de lezing verder te aanhoren. Allen, behalve de tien maoisten, staken de hand
op. Maar democratie heeft bii maoisten blijkbaar een andere betekenis. Ze stoorden verder,
maakten zich meester van de micro en begonnen propaganda te maken voor hun eigen
visie. De voorzitter was zo wijs ze te laten begaan. Na tien minuten waren ze uitgepraat.
Tevreden dat zij hun boodschap hadden kunnen vertolken, keerden ze terug naar hun
plaats en kon ik mijn voordracht beginnen.
Het debat na de lezing verliep beter dan ik verwacht had. Enkele dagen later las ik in de
kranten dat de christen-democratische leider Helmut Kohl op een meeling door de politie

beschermd moest worden tegen de aanvallen van 300 linksen. De socialistische minister
Leber, wiens toespraak ook door linksen gestoord werd, moest het na een half uur opge-
ven. lk dacht bij mezelf :die maoisten van Coesfeld waren nog brave longens.
Grote storingen waren uitzonderingen. Maar regelmatig werden wij door kleine voorvallen
herinnerd aan de anti-sfeer van een minderheid Mao-gezinde jongeren waarvan een deel,
denk ik, het goed bedoelde, maar slachtoffer was van verkeerde voorlichting of manipula-
tie.

In ChAteaudun moest de voordracht doorgaan in een priv6-school omdat de ,,sous-pr6fet"
verboden had affiches aan te plakken en de bioscoopzaal te gebruiken uit vrees voor rel-
letjes met de sterk pro-Chinese vleugel van de lokale communistische partij. In Toulouse
waren vele affiches door linksgezinde studenten afgetrokken en hadden linkse kranten
geweigerd aankondigingen van de voordracht op te nemen.In Fontainebleau werden nu en
dan stenen tegen de vensterruiten gegooid. In MLlnster trachtten de Mao-gezinden beslag
te leggen op de discussie zodat andersgezinden niet aan bod konden komen. In Roosdaal
opende een maoist de discussie met in 66n trek twintig vragen te stellen... In grotere steden
van Frankrijk zorgde de verantwoordelijke organisatie meestal voor een mini-,,service d'or-
dre" bestaande uit enkele potige mannen die onmiddellijk konden ingrijpen wanneer de
spreker op de scdne eventueel zou aangevallen worden.
Soms kon een rumoerig publiek ook een folkloristisch tintje krijgen. In Riom (de stad waar
tijdens het Vichy-bewind het proces tegen een aantal prominente politici van de Derde
Republiek werd gehouden) had ik aanvaard in een lyceum deel te nemen aan een ,,con-
f6rence-d6bat". Mijn opponent was Ren6 Bouscaurol, voorzitter van de ,,Chinees-Franse
Vriendschap". Ziin zwak punt was dat hij al zijn argumenten putte in linkse Franse dagbla-
den en tijdschriften. lk had in mijn documentatie, echter, uitspraken en verklaringen van
hogere functionarisssen uit communistisch China die zijn beweringen tegenspraken met
daarbii nog miln vijf iaar persoonlijke ervaringen onder Mao. Maar daar gaat het nu eigen-
lijk niet om. Die zaal zat vol met honderden leerlingen met rode hemden aan. lk voelde mij
als in een arena waarin een stier moest bevochten worden. Telkens werden mijn tussen-
komsten afkeurend weggeschreeuwd en kreeg mijn tegenstander bij elke uitspraak aan-
moedigende ovaties. Bii het naar buiten gaan vroeg ik aan een groepje leerlingen:



,Waarom hebben jullie zoveel kabaal gemaakt?" ,,Pour l'ambiance, monsieur."

lk heb op mijn voordrachten praktisch altild kunnen rekenen op welwillende auditoria, men-

sen die er op uit waren zich te laten informeren over de werkeliikheid achter de muren, de

ijzeren- en bamboegordijnen van communistische landen. Tegenstand of boycot waren

zeldzaam. Wat zij toen hebben gecontesteerd, wordt nu door massa's mensen in die

betrokken landen als echt bevestigd. Ze schreeuwen hun lilden, verdriet en armoede onder

de verdrukking en ontmenselijking van gewetenloze dictators uit op alle Ty.-schermen van

de aardbol.

Nog niet zolang geleden werden zulke berichten van ooggetuigen dikwijls op het scepti-

cisme en de afkeuring van zogenaamde ,,progressieve" krachten en massamedia ont-

haald. Vandaag is het juist omgekeerd. De verwijtende vraag die n0 gesteld wordt, soms

door dezelfde ,,progressieve" krachten, luidt: ,,Jij wist het! Waarom heb je de mensen niet

ingelicht?"

Voordrachtgevers zijn avonturiers.

Deze titel is een aangepast plagiaat van het boek van Ernest Claes:,yoordrachtkunste-
naars zijn avonturiers" waarin hij de belevenissen vertelt die hij en Felix Timmermans

ervaarden op hun voordrachtreizen.

Wanneer je tientallen jaren lang door vele landen reist, kan het niet anders dan dat je din-
gen beleeft die je niet meer kan vergeten. Het hoeven daarom niet altijd spectaculaire

gebeurtenissen te zijn, het kan evengoed gaan over situaties die voor bepaalde catego-
riedn van mensen misschien heel gewoon ziin,maar die voor de man in kwestie eerder als

uitzonderlijk of aangrijpend ervaren worden. Een paar voorbeelden uit vele.

Op 24 januari 7965 werd ik rond drie uur in de nacht wakker inmiin hotel 
"Hamburger 

Hof "

vlakbij het centraal station van Frandurt waar ik enkele voordrachten moest geven. lk

hoorde het gerucht van lopende mensen in de gangen en een vrouwenstem die nu en dan

riep: ,,Hilfe! Hilfe!" Mijn eerste reflex was, misschien een liefdesdrama: een meisie op de

vlucht voor een jagende man. Maar het werd steeds erger en het kwam naderbij. lk stond

op en opende voorzichtig mijn deur om te zien wat er eigenlijk aan het gebeuren was. De

gang was vol rook. Het flitste door mijn hoofd: een hotelbrand. Mijn kamer was dicht bij de

lift. Maar die mag je niet gebruiken als het brandt. lk heb mijn deur gesloten om de rookwal-

men buiten te houden en mijn venster, dat uitgaf op het lager gelegen terrein achter het

hotel, wijd open gezet. lk bleef kalm en kon logisch denken. lk heb me gewassen, aange-

kleed en miln koffers gepakt. lk zocht onder mijn venster naar een lager dak of een muur-

ladder waarlangs ik desnoods zou kunnen vluchten. Maar onder mii gaapte een steile

afgrond. Mijn kamer lag immers op de vijfde verdieping. lk heb langzaam en met aandacht

mijn diep berouw beleden over al de zonden van heel miin leven waardoor ik tegenover de

goede God en de naaste had misdaan en om vergeving gebeden. lk keek naar buiten in de

hoop dat ik brandweerlui zou zien die onze noodsituatie zouden opmerken. Maar in de

verte was er niets te ontwaren.

Het besluit rijpte in mii dat, wanneer het vuur in mijn kamer zou binnen dringen, ik mijn twee

koffers door het venster zou gooien en op het laatste moment met de matras tegen mij

aangedrukt de sprong zou wagen. Dat scheen mii het beste.

De stilte in de gangen maakte mij ongerust. Zouden ze misschien niet weten dat ik er nog

was? lk bleef denken, bidden en hopen. lk was gereed. Het bleef zo nog een tijdie duren...

Plots hoorde ik geklop op mijn deur. lk deed open. Voor mij stond een brandweerman die

mij kalm aansprak: ,,Folgen Sie mir, bitte." lk voelde in mij een geweldige opluchting en

diepe dankbaarheid. Langs de nooduitgang werd ik, en naarmate wij daalden, vele anderen
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naar het geliikvloers gegidst. In het benedensalon zaten of stonden vele mannen en vrou-
wen en ook wat jongeren, de meesten nog in nachtkledij, als schipbreukelingen bij mekaar.
Velen, waarschijnlijk verrast in hun slaap, zaten et ongewassen, ongekamd en versuft bi,.

Stilaan heb ik vernomen dat de brand in een kamer van de tweede verdieping was veroor-
zaakt door een dame die in haar bed met een nog brandende sigaret in de hand in slaap
was gevallen. Enkelen waren reeds met ernstige brandwonden weggevoerd. De brandweer
was er vlug bij geweest en had aldus veel kunnen voorkomen. De schade was toch aan-
zienlijk.

ln 1966 heb ik een natuurramp beleefd. lk had in Zell-am-See (Oostenrijk) een voordracht
gehouden en was gelogeerd bij de familie Egger van Salzburg die in Thumersbach een

optrekje had vlak bii het meer. De 12e juni had het reeds de hele dag geregend. Om 19 uur

brak de hel los. Een wolkbreuk met donder en bliksem en hagelstenen zo groot als duive-
eieren. De gezwollen bergbeken rukten op hun weg naar het meer bomen uit, sleepten
auto's mee en sloegen bressen in de wegen. De familie Egger (ouders en twee kinderen)
samen met buren en mijzelf hadden als belangrijkste opgave de weg vrij te maken voor

een kleinere bergbeek die zich tussen de huizen in het meer stortte. Moest die weg ver-

sperd geraken dan zou het snel neerstromende water van de beek een andere weg zoeken

en op de huizen aanstormen. Wij hebben uren lang met spaden en met de handen gevoch-

ten om boomstammen of rotsstenen die het traiect van de beek versperden, weg te halen

en de bedding die het neerstormende water en sliik volgde, te verdiepen, zodat alles recht-
streeks in het woelige meer terecht kwam. Na een paar uur verminderde de regen. Pas

's anderendaags hebben wij de omvang van de ramp vernomen. De grotere beken waren
gezwollen tot wilde rivieren. Enkele bergvilla's waren vernietigd. Dozijnen huizen zwaar

beschadigd. Het ergste was: zeven doden en vijt zwaar gekwetsten. Heel het verkeer was

verlamd. Het akkerland van de boeren was geteisterd. De streek werd tot rampgebied uit-
geroepen. Leger, brandweerkorpsen, gendarmerie, spoorarbeiders en vrijwilligers waren

ingezet. Wij hebben vooral de modder evenredig verdeeld over het tuintje en veel gepoetst.

Wij waren er tenslotte goed van afgekomen. Alleen mijn bril ligt nu op de bodem van het

meer.

lk heb een gestigmatizeerde ontmoet. Dit is een genade.

Marthe Robin, in 1902 geboren in ChAteauneuf-de-Galaure (in de vallei van de Dr6me)

werkte als long meisje op de hoeve van haar ouders. Heel het gezin en vooral Marthe

waren diep religieus. Een ongelukkige val in 1918 leidde in de loop der jaren tot volledige

verlamming van de benen (in 1926) en van beide armen (in 1929). In oktober 1930 werden

de stigmata ingeprent eerst in de handen dan in de voeten, het hart en het hoofd. Elke

week, vanaf de donderdagavond begon ze de passie te beleven. ,,Hij wil Ziln doodstrijd
opnieuw in mij beleven" zei Marthe. Van oktober 1930, 51 iaar lang,zal ze nooit meer kun-

nen eten, drinken en slapen. In 1940 was ze totaal blind. Ze kreeg nu en dan smartelijke

extasen die soms twee uur duurden. Ze ontving eens per week de H. Eucharistie. Ze heeft

eens gedicteerd : ,,Lijden zoals Jezus, in Jezus, voor Jezus; opbranden van liefde voor zijn
glorie, dat is mijn geluk en levensvreugde... het is ook miin grootste glorie..., omdat al mijn
glorie bestaat in het kruis van Jezus."
Die tengere, verlamde, blinde en lijdende vrouw zou vanop haar bed in dat kleine kamertje

van de ouderlijke hoeve, in een verlaten streek van Zuid-Oost Frankrijk een apostolaat ont-
wikkelen dat bestond in het stichten van ,,Foyers de Charit6" (Haarden van Liefde) in vier
continenten. Jezus leidde haar in dit werk en de Franse priester, abb6 Finet, werd door
Marthe zelf gevraagd om het te helpen realiseren.



Deze ,,toyers", gemeenschappen van mannen en vrouwen onder de leiding van een pries-

ter, hebben, zoals de eerste christenen, alles in gemeenschap: materidle, intellectuele en
geesteliike goederen... Door hun leven van gebed en werk brengen zij in de wereld een
getuigenis van Licht en Liefde" Naast de prediking van retraites, zetten de ,,foyers" zich in

voor andere activiteiten in verbondenheid met de lokale Kerk waar ze zijn ingeplant. Het

worden levende centra van geestelijke, vormende, verzorgende animatie voor menselijke
promotie, diepgaande vernieuwing van de Kerk, gekenmerkt door een groot missionair

6lan.
De eerste ,,foyer" werd ChAteauneuf. lk werd er in december 1970 uitgenodigd om er te
spreken over China. lk heb er kennis gemaakt met abb6 Finet en zijn medewerkers en heb

er vier voordrachten gegeven aan verschillende afdelingen van de ,,foyer". lk ben zeer
getroffen geweest door het feit dat rond Marthe Robin geen propaganda werd gemaakt.

Geen toerisme of wetenschapppelijke onderzoekingen over het fenomeen ,,stigmatisatie"
werden toegelaten. Dat wilde abb6 Finet met alle macht vermijden. Alles werd zo stil moge-
lijk gehouden. Marthe was er alleen om Jezus na te volgen tot in Zijn liidensweg, om te bid-
den, mensen in nood te helpen en haar werk over de wereld te inspireren. Op de dagen dat
zij sprak (dinsdag, woensdag en donderdag) ontving Marthe talrijke bezoeken, soms meer
dan 50 tijdens de retraites. Ze gaf raad en opbeuring in het licht van de H. Geest.
lkbendoorhaarontvangengeweestopwoensdag 16december 1970van 9u 30tot 10u 15.

De kamer was half donker. Alleen op het gezicht viel een lichte schijn. Rond haar voorhoofd

was een wit doek gespannen. Ze lag daar met een vriendelijke uitdrukking op het gelaat,

zeer kalm, innemend en sprak met zachte stem in een eenvoudige taal. Marthe heeft mij

veel vragen gesteld in betrekking met China en de Kerk. Ze heeft mij beloofd ook voor de
Kerk in China te bidden. Men is stil wanneer men buiten komt. Je bent onder de indruk van
iemand die in zo'n nauwe intimiteit met Jezus leeft en liidt en. ondanks haar lichameliike
hulpeloosheid, meehelpt de wereld te veranderen.
Op vrijdag 6 februari 1981 ging abb6 Finet rond 17 uur naar de hoeve om er, als naar
gewoonte, bij Marthe te bidden, want het waren de meest intense ogenblikken van haar
Passie. Hij vond haar naast haar bed languit op de grond. Ze was ijskoud. Alles was vol-
bracht.

De uitvaart was een feest. Er waren delegatles uit Europa, Afrika, Azid, Amerika en het
verre Oceanici, 5 bisschoppen, 3 abten, 205 priesters en een ontelbare menigte. Er wer-
den 6.000 communies uitgereikt en er waren hosties te weinig. Mgr. Marchand bisschop
van Valence, leest het evangelie: ,,Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen.
Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voorl!' (Jo.:12,24)
De ,,Haarden van Liefde" breiden zich verder uit. Zij werken, zoals Paulus schrijft ,,in ver-
scheidenheid van gaven, maar het is dezelfde GEEST."

Als voordrachtgever kom je terecht in alle middens'. bii zeer eenvoudige mensen, bij rijken,

adel, zelfs bij sportkampioenen.

Op 12 juni 1964 was ik de gast van de,,Hessischer Kreis"in Frankfurt. Deze vereniging
heeft tot doel achtergrond-informatie te ontvangen over actuele thema's. De leden zijn poli-
tieke redacteurs van vooraanstaande kranten (,,FranKurter Allgemeine Zeitung"), leidende
zakenlui, bankdirecteurs, officieren, ambassade-leden, consuls.... Graaf von Deym-Nidda

die mijn boek had gelezen, was de verantwoordelijke organisator van deze bileenkomst. Hij

had mij een vliegtuig-ticket Brussel-Frankfurt opgestuurd. Bij mijn aankomst in de luchtha-
ven hoorde ik in de ontvangsthal door luidsprekers mijn naam uitroepen met de melding
mij naar het informatie-bureau te begeven. Daar trof ik de chauffeur aan die mij met een
Mercedes naar het eerste hotel van de stad bracht:,,Frankfurter Hof ". Daar wachtten op mii

20



graaf en gravin von Deym die mij verwelkomden met een thee en met mij nog eens het pro-
gramma doorliepen.
Het begon met een receptie om 18.30 u. Om 19 u. gaf ik een voordracht over,,indoctrinatie
in China". Om 20 u. was er een voortreffelijke lunch. lk zal aan tafel met prinses von Han-
nover (haar man was de broer van wijlen koningin Frederica van Griekenland), graaf en
gravin von Deym en vele anderen te lang om te vermelden. Van 21.30 u.tot middernacht
heb ik vragen van de aanwezigen moeten beantwoorden. Yan 24 u. tot 1.30 u. volgden nog

in de Lippizaner Bar van het hotel gesprekken met mensen die mil persoonlijk wilden spre-
Ken.

lk was blii toen ik, na al die drukte, alleen was op miin kamer 103. Het was eerder een suite
met slaapkamer, badkamer en salon. De maaltijden met spijskaarten waar ik, als gast van

de familie von Deym, vrij kon kiezen uit een rijk aanbod van verfijnde spiizen, edele wijnen

en delicatessen, terwijl je oren gestreeld worden door de mooie melodiedn van een niet

opdrjngerig strijkie, brengen je in een sfeer van harmonie en tiideliik welzijn.lk herinner mij

een soortgelijke situatie toen ik in Brixen (Sridtirol)een lezing moest houden voor de Cusa-
nus-Academie. lk werd er ondergebracht in het mooie hotel ,,Zum Elefanten". De deuren
waren er met wit leder overtrokken. De muren van de eetzaal waren mel tijn bewerkte hou-
ten wandbekleding bezet. Er was een huiskapel. De verzorging van de hotelgasten was

evenredig met de stijl van het huis. Voor mijn afreis vroeg Mevrouw Heisz, eigenares van

het hotel, om in het dagboek te willen tekenen. Het was een indrukwekkend boek, de

moeite waard om het eens in te kijken. Onder de gasten vond ik o.a.: Seine Majestdt Kaiser

Ferdinand der Gritige und lhre Malestat die Kaiserin Maria-Anna (27 augustus 1847). Je

vond er namen van prinsen en prinsessen, graven en gravinnen, aartsbisschoppen en kar-

dinalen zoals Kardinaal van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht (5 oktober 1912),Kar-

dinaal Verdier van Parijs (1936), de ,,Wiener Siingerknaben" (1948)... Mijn titel was gewoon:

,,China-Missionar" en ik heb om wat indruk te maken mijn naam in Chinese schrifttekens

erbij gezet.

lk vond het wel heerlilk om van deze luxe en dit comfort,,vorubergehend" eens te proeven.

Degenen die mij dit aanboden waren echt goede mensen die de gast-referent een plezier

wilden doen en dat was het ook. lk heb dit gebaar zeer op prijs gesteld en blijf hun daarvoor

dankbaar. Maar het is niet de levensstiil waartoe ik geroepen ben in deze voorbijgaande

wereld waar zoveel armoede en nood heerst. lk heb me echt gelukkig gevoeld temidden de

beperkingen van Binnen-Mongoli6 of bij eenvoudige mensen op miin voordrachtreizen die

mij met zoveel liefde het beste gaven van wat ze bezalen.lk denk ook aan de logeerkamer

zonder verwarming ergens op een landelilke pastorie in de winter, die waarschijnlijk maar

een paar keer in het iaar gebruikt wordt. lk rilde van de koude en ik dacht aan de stoere

zwemmers van de Antwerpse ,,ijsberenclub" toen ik mijn sprong waagde onder de halve

meter dikke donsdeken op mijn ilskoude bed. Maar na een kwartier werd het lekker warm.

lk denk aan het ,,Markt Hotel" in Stuttgart, dat eigenliik niets anders is dah de bunkers die
gedurende de oorlog (1940-45) onder het hele marktplein als schuilkelders werden aange-
legd en nadien werden aangepast. Een hotel zonder vensters, zonder comfort, wel met

luchtkokers voorzien, maar toch wat onfris. Het heeft echter twee grote voordelen, die je in

een grootstad zelden aantreft: het is goedkoop en er is altijd plaats.

lk heb op mijn voordrachtreizen nu en dan mensen van de adellijke stand ontmoet en ik
verheel niet dat ik achting heb voor de wijze waarop ze zich aan de moderne tiid hebben
aangepast. Ze hebben zich in het productieproces ingeschakeld, zijn op vele terreinen

sociaal gedngageerd en hebben aandacht voor mensen in nood.

ln november 7965 kreeg ik een officiele uitnodiging uit la,pe (hoofdstad van Taiwan) om op

het ,,feest van de vrijheid" op 23 januari 1966 een toespraak te houden. Maar eerst een



woordje uitleg over de betekenis van dit feest.

Korea, in 1910 door Japan geannexeerd, werd na de capitulatie van Japan in 1945 in twee

onafhankelijke staten verdeeld: Noord-Korea, door de Russen bevriid, werd de Democrati-

sche Volksrepubliek onder leiding van de communist Kim ll Sung en Zuid-Korea, door de

USA bevrijd, werd de Republiek van Korea onder leiding van de anti-communist Sygman

Ree. De scheidingslijn tussen de twee staten is de 38e parallel.In juni 1950 maakt Noord-
Korea een verrassingsaanval op Zuid-Korea dat in drie maanden tiid bijna helemaal ver-

overd wordt. De USA snellen ter hulp en dringen het communistische leger terug tot aan de

Yaloe-rivier die de grens vormt van N.-Korea met de Chinese Volksrepubliek. Mao stuurt

,,enthousiaste vrijwilligers" om het Noordkoreaanse leger te steunen. Zuid-Korea wordt ook
nog versterkt door vrilwilligers van de gealliderde legers. Vijf miljoen soldaten uit 16 landen

vechten tegen elkaar. De oorlog duurt drie jaar. Er vallen twee miljoen doden. Op 27 juli

1953 wordt in Panmunlon wapenstilstand gesloten. Volgens een overeenkomst van beide
parti,en mogen de Chinese oorlogsgevangenen vrij kiezen: ofwel terugkeren naar de.Chi-
nese Volksrepubliek ofwel naar de anti-communistische Republiek China (Taiwan) trekken.

De uitslag spreekt boekdelen: meer dan 80/ovan de jonge Chinese oorlogs-vrijwilligers
die door Mao en in de massamedia om hun idealisme, vaderlandsliefde en partijtrouw

geroemd werden en die ik in Peking zo dikwijls in gesloten gelederen, zingend en toege-
juicht door het volk heb zien opmarcheren naar het station en daar door muziek-kapellen

en met bloemen werden uitgewuifd, verkozen Mao en zijn communistisch regime de rug

toe te keren, de vrijheid te kiezen en naar Taiwan te gaan. Daarom wordt nu elk laar in Tai-

wan op 23 januari dit heuglijke feit door heel het volk gevierd. Het is een nationale feestdag
geworden.

Vanuit Taipei stuurden ze mil een eerste klasse ticket Brussel-Hong Kong-Taipei heen en

terug. Bij mijn aankomst op de luchthaven van Taipei op 20 januari werd ik opgewacht door
de voorzitter van het Feestcomite, een lief meisje met een ruiker rode rozen en een zwerm

fotografen. Onmiddellijk werd een persconferentie gehouden in het Engels en het Chinees.

Het was juist de vooravond van het Chinees nieuwjaar dat vooral in de familie gevierd

wordt. lk mocht mee met mijn confraters die in de perszaal op mij wachtten. Het was een
gelukkig weerzien met oude bekenden die op het vasteland China gewerkt hadden. Samen
vierden wij gezellig oudejaarsavond en de hele nacht werden buiten op straat boze gees-
ten geweerd door knallend vuurwerk, voetzoekers en joelende kinderstemmen.

lk had de tekst van mijn toespraak vooraf naar mijn confraters gestuurd. Een Chinese lera-

res, mejuffrouw Lin, had die tekst, om reden van de aanwezigheid van hoge gasten en de

luister van het gebeuren, in literair Chinees vertaald. lk heb die tekst en vooral de iuiste
tonen van de schriftekens met haar hulp dagelijks ingeoefend.
De 23e januari was het zover. lk werd rond 830 u. naar het ,,Grand Hotel" gebracht. Het is

het mooiste hotel van de stad, helemaal opgetrokken in Chinese stijl met Chinese muur-

schilderijen, meubels, sculpturen, lampen..., waar alle gasten van de regering worden

ondergebracht.

De ,,Freedom Day Rally" begon officidel om 10 u. in de grote "Sun Yatsen hall" met een

capaciteit van ruim 2.000 zitplaatsen. Het woord werd gevoerd door de voorzitter Mr. Gu

Zhendgang, de Premier Mr Yen. Dan kwam de beurt van de vertegenwoordigers uit o.a.

Vietnam, Korea, USA, het vasteland China... Van de buitenlandse sprekers was ik de enige

die in 't Chinees sprak. Dit werd door het auditorium met daverend handgeklap geappre-
cieerd.
Vanop het balkon van de City Hall konden wij daarna de menigte begroeten die op het plein

door luidsprekers de toespraken hadden gevolgd en nu verder vierden met drakendansen,

muziek en liederen. Om 12 u. lunch met vluchtelingen uit de Chinese Volksrepubliek. Om
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14 u. had ik een lezing in het Engels voor een select publiek van hogere functionarissen en
diplomaten. Om 18.40 u. deelname aan een TV.-gesprek.
De volgende dagen hadden wii toespraken te houden in de grote steden van Taiwan, wer-
den wij ontvangen door de eerste minister, de ministers van buitenlandse zaken en onder-
wiis, de voorzitter van de Kamer, de burgemeester van Taipei, kardinaal Yu Pin. Dit waren
zeer interessante gesprekken die ons veel informatie verstrekten over wat er reilde en
zeilde in deze dynamische republiek. Het deed me ook groot genoegen ontuangen te wor-
den door de vertegenwoordiger van de H. Stoel in Taiwan, Mgr. Guiseppe Caprio, een oude
vriend die ik op het einde van de jaren '40 regelmatig in Peking ontmoette als secretaris
van de internuntius Mgr. Riberi. Mgr. Caprio rookte graag en telkens hij me zag vroeg hij

naar mijn Westvlaamse tabak om er een pijpje van te stoppen. Nu is hij curie-kardinaal in

Rome.

Uit de vele interessante dingen die ik gedurende mijn verblijf in Taiwan heb beleefd, pluk ik
er nog twee.

Op 25 januari (1966) werd ik samen met het Amerikaans congreslid Bryan Dorn door
Chiang Kai-sjek, President van de Republiek China, onlvangen. Hij is een tragisch figuur
geweest. ln 1927 trok hii met zijn nationalistisch leger naar het noorden om er in Peking de
keizerlijke drakentroon te veroveren en gedaan te maken met het wanbeleid waaronder het
Chinese volk leed. Hij is erin geslaagd de staatspolitieke eenheid van China te herstellen,
maar heeft nooit de tijd gehad om de politieke droom van de ,,drie volksprincipen": nationa-
lisme, democratie en volkswelzijn" te realiseren. Hij had steeds af te rekenen met het
spookbeeld van het groeiende communisme dat in het hinterland van China opereerde en
later zelfs als 5e colonne in de grote steden begon te infiltreren, vooral bij de studenten.
Om weerstand te kunnen bieden voelde Chiang zich verplicht ,,compromissen" te sluiten
met de ,,krijgsheren" en de grootgrondbezitters die eigenlijk de grote uitbuiters van het volk
waren. Tot overmaat van ramp werd China in 1937 door het Japanse leger veroverd. Na de
capitulatie van Japan in 1945 volgde de burgeroorlog met het communistisch leger van
Mao Zedong. Door gebrek aan motivatie en de corruptie van sommige officieren van het
nationalistisch leger en leiders van de Kuomintang-Partij heeft generalissimo Chiang Kai

Sjek de oorlog verloren en is naar Taiwan gevlucht. Ook in Taiwan, dat maar enkele kilome-
ters verwijderd is van het vasteland China, moest hij leven met de bedreiging van het com-
munisme dat vast besloten was het eiland te veroveren. Om reden van deze oorlogssituatie
heeft Chiang, die in maart 1950 president werd van de Republiek China, streng moeten
regeren en heeft aldus niet de democratie ten volle kunnen realiseren zoals dat in de ,,drie
volksprincipen" van Sun Yatsen beschreven staat. Maar hij heeft zaken gerealiseerd die
model kunnen staan voor de ontwikkelingslanden, de Chinese Volksrepubliek inbegrepen.

Hij heeft de boeren gemotiveerd door het land te verdelen en ze eigenaars te maken van

de grond die ze bewerkten. De grootgrondbezitters werden vergoed met aandelen in de
industrie. Het land werd op alle gebied gemoderniseerd en de levensstandaard in Taiwan

ligt sedert jaren vier maal hoger dan op het vasteland China.
Chiang was de zoon van een kleine handelaar die vroeg gestorven is. Hij werd opgevoed
door zijn arme maar bewonderenswaardige moeder die borduurwerkjes verkocht om te

overleven. Chiang was een pratikerend protestants methodist. Hij leefde sober. Hij heeft
zich opgewerkt tot de eerste man in China. Hij heeft de verantwoordelijkheid op zich geno-
men van wat er scheef gelopen is in ziln land en bekende zijn eigen tekortkomingen. Maar
hij was op vele gebieden beter dan sommige van zijn medewerkers die zich bezondigden
aan corruptie.
Chiang Kai Sjek was een historisch wereldfiguur. In zeer moeilijke omstandigheden werd



hij de opvolger van Sun Yatsen de eerste president van de Republiek China die in 1925

gestorven is. Hij was in 1942 een van de vier stichtingsleden van de ,yerenigde Naties". Hii

behoorde tot de ,,vier groten" van de veertiger jaren samen met Roosevelt, Churchill en

Stalin. Hij was een man die fouten heeft gemaakt, die historisch veel pech heeft gehad,

maar die ik waardeer voor het positieve dat hij ook heeft verwezenlijkt.

De ontmoeting met hem duurde 35 minuten. Bij het afscheid drukte hij mij de hand en zei:

,,dat hij met belangstelling had geluisterd naar mijn toespraak op de ,,Dag van de Vriiheid"

en voegde er aan toe:,,U zou hier als missionaris kunnen blijven werken."

Een andere boeiende ervaring in Taiwan was mijn bezoek aan Quemoy.

De naam Quemoy is de verklanking naar het Fukien-dialect van twee Chinese woordte-

kens die in het mandarijns Jinmen uitgesproken worden en ,,gouden poort" betekenen. Het

is een eiland met een oppervlakte van 162 km2 gelegen op amper drie kilometer van com-
munistisch China. Omdat Quemoy op de militaire voorlinie ligt kan men het alleen bezoe-
ken met toelating van de regering. Als gastspreker was dat geen probleem.

De afstand van Taipei naar Quemoy is ongeveer 200 km. Een communistisch vliegtuig
heeft dus ruim de tijd om eventueel een aankomend of vertrekkend vliegtuig te intercepte-

ren... Grote voorzichtigheid is dus geboden. Er wordt geen datum bepaald. Je moet een-
voudig altiid klaar staan om een oproep te ontvangen. Reeds meerdere malen was het

bezoek voor de volgende morgen aangekondigd en weer afgelast geworden. Na meer dan

drie weken wachten kwam een telefoontje 's morgens om te vragen of ik de volgende dag

vrij was en 's avonds om de voorgenomen uitstap te bevestigen.'s Anderendaags op de

afgesproken plaats van bijeenkomst werd het niet afgezegd. We reden naar de militaire

luchthaven buiten de stad. lk was de enige buitenlander. De medepassagiers waren rege-

ringsambtenaren. Begeleid door twee jachtvliegtuigen vlogen wij van Taipei over de Pisca-

dores-eilanden naar Quemoy waar we na anderhalf uur neerstreken.

De bevelhebber verwelkomde ons hartelijk. lk werd op een afzonderlijke jeep getild en

kreeg een geminuteerd programma in de handen gestopt, dat beter beantwoordde aan de

belangstelling van een buitenlander. Omdat ik priester ben was er zelfs van 1110 u.tot
12 u. een H. Mis en een bezoek aan de katholieke kerk voorzien.

Wij reden over een zeer brede betonweg. Overal zijn de wegen met bomen bezoomd.

,,Vroeger waren hier geen bomen", verklaarde me miin begeleider,,,We hebben ge6xperi-

menteerd en tenslotte een soort gevonden dat leefbaar is op deze rode aarde. Sedert
1949 werden hier ongeveer 40 miljoen bomen geplant." Wij stopten voor de ingang van

een onderaardse tunnel.
Een officier stond op mij te wachten ! Er zijn twee Quemoy's, zegde hij. Een boven de grond

en een onder de grond. Wanneer de communisten ons aanvallen door middel van artillerie-
bombardementen zijn wij onder de grond in bomvrije versterkingen. Moesten zil het wagen

te landen dan zullen ze ons boven de grond vinden paraat om te vechten. Vanuit militair

standpunt is Quemoy zeer belangrijk voor de verdediging van Taiwan en de Pescadoresei-

landen; het laat toe de vijandelijke militaire activiteiten van de kuststreek scherp te contro-
leren en het is een uitgangspunt van psychologische oorlogsvoering (psy-war).

-,,Zijn de soldaten veilig in de tunnels?"

- ,,Ze zijn zo gebouwd dat ze bestand zijn tegen een aanhoudend artilleriebombardement
vanop de zee of vanuit de lucht. Moest een onderaardse vesting afgesloten geraken, dan

heeft ze nog genoeg oorlogsmateriaal en eetvoorraad om het lang uit te houden."

;,Hoelang?"
Miln begeleider keek verbijsterd naar de officier. lk besefte onmiddellijk dat ik een domme

vraag gesteld had. Wij bevonden ons immers in een strict militaire zone.Zonder verpinken

antwoordt de officier :,yeertig dagen ! "
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Langs vele onderaardse gangen kwamen wij plots in een grote zaal.Een prachtig, mooern
theater van 60 meter lang, 18 meter breed en 40 meter hoog helemaal in de rots gehou-
wen. Het auditorium heeft een capaciteit van 1.200 zitplaatsen. Het is er veilig want het dak
van rotssteen is 40 tot 60 m dik.
Wii reden langs mooie wegen naar een andere tunnel met vergaderzalen, recreatiezalen,
keuken, eetzaal, slaapzalen, stockruimte. Als we de tunnel verlaten fluisterde mijn begelei-
der mij toe; ,,A propos van die 40 dagen daarstraks. Dat was maar een beleefd antwoord
om de situatie te redden, hoor".
Wij arriveerden in het,,Centrum voor psychologische oorlogsvoering". De ,,man in charge',
verklaarde ons dat dit,,psy-war"-centrum zich vooral inspande om het Chinese communts-
tische leger te demoraliseren en de anticommunistische activiteiten achter de linies aan re
moedigen.

,,Welke middelen gebruikt u daarvoor?"

,,ln de eerste plaats: speciale radio-uitzendingen naar het vasteland. Wij gebruiken ook
luidsprekers. Wij schieten ook granaten gevuld met propagandamateriaal om de Chinezen
op het vasteland in te lichten over de economische, sociale, culturele verwezenlijkingen in
Taiwan en ze daarvan van dag tot dag op de hoogte te houden. Wij informeren ze ook over
ons democratisch bestel ..., de levensstandaard van de gewone mensen".

,,Doen de communisten daar iets tegen?"
,,Jawel. Met precies dezelfde middelen. Ze speculeren vooral op het heimwee van de Chi-
nezen en ze belasteren de regering van Vrij China. Het verschil ligt hierin: dat de mensen
bij ons kunnen constateren dat de communistische beweringen over Vrij China niet stroken
met de werkelijkheid ... Natuurlijk hebben wij heimwee naar het vasteland, maar niet in de
huidige voorwaarden. Het is typisch dat de stroom van vluchtelingen in 66n richting gaat.
Zijverlaten hun heimat om weer vrij te worden in een voor hen vreemde streek; waar de
Chinezen van Taiwan eigenlijk bannelingen zijn die hunkeren naar hun heimat, maar er op
dit ogenblik niet aan denken terug te gaan omdat zij er alles bij te verliezen hebben".

,Wat betekent dat daar beneden?" Soldaten stonden in groepjes en hielden reuzengrote
kleurige ballons in bedwang.

,,Psy-war" door middel van de wind. Ze zullen boodschappen brengen naar onze broeders.
Ze wachten op u om ze los te laten". Telkens de wind gunstig zit worden honderdduizen-
den ballons met informatie naar het vasteland gestuurd. lk heb een tros ballons, met de
vlag van Vrij China en een boodschap de vrijheid gegeven. Als een pijl schoot ze de lucht
in. Die zou ergens op een punt van het vasteland bij Chinezen terechtkomen. lk heb ze met
heimwee en een beetje ontroering een tijdlang nagekeken.
Om 1110 u. waren wij in de katholieke kerk waar pater Druetto juist zijn mis was begonnen.
Een zestiger waarvan de scherpte van zijn mager, hoekig gelaat gemilderd was door de
zachtheid van zijn witte manen en volle baard.Zijn misdienaar, koster, technieker, loopjon-
gen... was een jonge Amerikaan die zich geroepen voelde tot het missieleven, maar alvo-
rens de grote stap te zetten, toch eerst gedurende een paar iaren zijn voorstelling ervan
wilde toetsen aan de werkelijkheid. Hij sprak al aardig wat Chinees.
Na de mis kwam pater Druetto mii hartelijk begroeten.

,,Kom , zie hij, wij moeten onmiddellijk weg. lk ben ook uitgenodigd op de lunch." Hij wenkte
mij in zijn jeep. Tussen ons in plaatste hij een miniatuur bandopnameapparaat. Hij draaide
de knop. ,,De bombardementen van Quemoy!" riep hij. Het gedonder en geroffel van kort
op mekaar inslaande en ontploffende bommen.

,Van wanneer dateert deze opname?"
,Van juni 1960 wanneer generaal Eisenhower Taiwan bezocht. Op twee dagen tijd vielen
.174.750 

bommen."



Onze begeleiders stopten. Wij volgden hen in een tunnel. In een lange zaal zaten miin

medepassagiers van Taiwan aan ronde tafels. Wii hebben daar gezellig geluncht, 76 meter

onder de grond. De commandant bracht bii elke tafel een heildronk uit en schonk ons na de

maaltijd de eetstokjes die wij gebruikt hadden. Er stond in Chinese woordtekens op gegrift:

,,Souvenir van Quemoy."

Wii bezochten ,Van Fleet Point". Dit is het dichtste punt bii het vasteland. Amper 2'3 km. Wij

zagen met het blote oog de kust. Door de verrekijker zag ik de communistische wachten,

met machinegeweren in de hand op en neer wandelen. Op een reusachtige kei in de zee

was een slogan geschilderd:,,Wij zullen beslist Taiwan bevrijden!" Een luidspreker galmt

een revolutionair lied uit: ..De oostwind overwint de westwind."

lk vroeg de officier: ,Wanneer schieten de communisten op de onpare dagen?"

,,Meestal 's avonds om 7 uur. Om veiligheidsredenen is er's avonds en de hele nacht uit-
gaansverbod. Het kan echter gebeuren dat het op een ander tijdstip plaatsvindt"

,,Kunt u dat op voorhand weten?"

,,Wij hebben teams die mekaar aflossen en 24 uur op 24 uur met telescopen de kust aftas-

ten. Zodra de soldaten aan de overkant drukker heen en weer lopen, is dit een teken dat het

zal beginnen. Men kan zelfs de hulsels van de kanonnen zien wegnemen. Heel het eiland

wordt dan gewaarschuwd dat ze moeten schuilen."

,,Reageert u daartegen ?"

,,Af en toe. We mikken, zoals de communisten ook trouwens, alleen op militaire doelein-

den."
Het meest verrassende voor mij op Quemoy was de ontdekking dat er daar neven heel dat

militaire apparaat en ondanks de bedreiging van communistisch China, een civiele bevol-

king leeft en werkt van meer dan 56O00 mensen verspreid over een vijftigtal grotere en

kleinere dorpen. Ook hier werd de landhervorming doorgevoerd.

Men bekomt haast niet van zijn verbazing wanneer men verneemt dat de regering iuist dit

zo aan gevaren blootgestelde plaatsje, tot modeldistrict van heel Vrij China gemaakt heeft.

lk heb Quemoy-stad met zijn tienduizend inwoners bezocht. lk heb er vril rondgewandeld

en met de mensen gesproken. De huizen zijn fijn. De winkels keurig en goed bevoorraad. Er

zijn theaters en bioscopen, restaurants en theehuizen. Men hoort er Chinese muziek en

iazz.Er is een radiostation, twee klinieken, een hospitaal, een landbouw-proefstation, een

bejaardentehuis, dertig scholen...

We reden terug naar de luchthaven. Onderweg ontmoetten wil hele colonnen van ver-

moeide soldaten in veldtenue die van een oefening terugkeerden. Toen drong het plots tot

mij door: ik heb vandaag nog geen enkele Amerikaanse soldaat gezien. Het antwoord is

eenvoudig: er zijn er geen. Hoogstens een tiental militaire en technische raadgevers. Que-

moy wordt door de Chinezen georganiseerd, bewaakt en verdedigd.

De commandant drukte ons vriendelijk de hand ten afscheid en reikte ons ter herinnering

een fles Quemoy-jenever aan. Adieu !

Door toevaf ben ik een enthousiast eendaags supporter geweest in een echte boksmeeting

waar het ging om de titel van ,,wereldkampioen in de klasse iunior lichtgewicht".

Het gebeurde in 1966 op de Filippijnen. Met een medebroeder was ik meegegaan naar

Sukat Paranaque in de buurt van Manila om er te helpen in de zondagsviering. Hij zou

biechthoren en ik de H. Mis opdragen met een toespraak over,,De Kerk in China". Mijn mis-

dienaar was Gabriel ,,Flash" Elordes, de houder van de bovenvermelde titel. Na de mis

nodigde hij mij uit om bij hem te komen lunchen. Mevrouw Elorde nam me mee in haar

wagen om mii eerst de mooie streek te laten zien en kennis te laten maken met enkele

bevriende families. Daarna reden wii naar de villa van de Elordes. Gabriel Elorde, een een-
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voudige vriendelijke jonge man die sociaal zeer actief was om mensen in nood te helpen,
vertelde mij over de harde training in de bokssport en zijn ervaringen. Na de lunch toonde
hij mij zijn rijkgevulde trofeekamer en beloofde mij een gratis ticket voor de grote match op
volgende zaterdag.
Het reuzegrote Araneta Coliseum in Manila was volgelopen. Gabriel ,,Flash" Elorde zou er
zijn titel moeten verdedigen tegen zijn uitdager de Panamees lsmadl Laguna. Om de sfeer
wat op te warmen werden eerst wat kleinere boksmatches afgewerkt. Daarna werden de
twee groten voorgesteld. Gabriel Elorde werd door de 32.000 supporters als een nationale
held begroet met een daverend applaus. Ze maakten allebei een kruisteken. Eersr een
paar wederzijdse verkenningsronden. Maar daarna begon het pas echt. Bij elke slag die
Elorde moest incasseren, kreunden de tienduizenden Filipino's alsof zij zelf getroffen
waren. Maar als Elorde met een treffer uithaalde steeg een aanmoedigend geluid. Een paar
ronden verder ging de Panamees plots door een aanval van Elorde door de kniedn. Er
barstte een orkaan los van goedkeurend gejuich. Maar toen dat een tweede keer gebeurde
vloog het deksel van de ketel. Een storm van enthousiasme brak los. In het begin had ik dit
alles een beetje ondergaan als een observator. Maar ik merkte pas nu dat ik, net als miin
medebroeders en al de anderen, enthousiast boven op mijn zitplaats stond te zwaaien. lk
was eigenlijk een beetje blij voor mijn sympathieke misdienaar.

ledereen die veel reist komt haast onvermiidelijk nu en dan voor een of andere verras-
sende of vreemde situatie te staan. lk denk bvb. aan het incident aan de Joegoslavische
grens. lk moest een voordracht houden in Leutschach (bij Graz, de hoofdstad van Steier-
mark). De heer Rausch, directeur van de school, was zo vriendelilk om mij eens te brengen
naar de Joegoslavische grens. Het was in december en alles lag heerlijk onder de sneeuw.
Als souvenir wou hij mij aan de grenssteen fotograferen. Plots kwamen vijf gewapende
Joegoslavische grenswachters aangestormd. Het flitste door mijn hoofd: het minste dat
kan gebeuren is mij meenemen voor een ondervragin! en controle en dat kan vervelend
worden, want mijn boek is ook in het Sloveens vertaald. Er ontstond een geanimeerd
gesprek tussen de wachters en de schooldirecteur die gelukkiglijk vlot Sloveens sprak. Hij
is er in geslaagd hen zeer vriendelijk te overtuigen dat ik een vriend uit Belgid was die hem
bezocht. Ze vroegen mijn identiteitskaart waarop ook vermeld staat dat ik priester ben. Slo-
venie is iuist een provincie waar vele katholieken leven en niet ver van ons stond op een
heuvel een mooi kerkje. Directeur Rausch bood hun een sigaartje aan, maar ze weigerden
dit aan te nemen. We namen afscheid van mekaar als vrienden. Deo gratias!

Op weg met de trein van Frankfurt naar Brihl-Baden waar ik 's avonds moest spreken,
moest ik overstappen in Baden-Oos. lk had wat tijd en ging wat wandelen in het stationsge-
bouw. Een vrouw klampt me aan en vraagt: ,Wat kan men doen voor iemand die van de
duivel bezeten is?" lk gaf de raad dat zo iemand best contact opneemt met een priester
van de streek die altijd bereikbaar is en die ze kan begeleiden.lk voegde eraan toe: ,,ln de
bijbel staat:,,Jezus ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de
duivel stonden". Er is hoop voor iedereen. lk vroeg haar: ,,Ken lij zo iemand?" Ze keek me
glaridnd in de ogen en zei:,,lch bin es selbst!" En ze liep weg.Ze ging nergens zitten en
bleef ook nergens staan. Ze bewoog zich ongedurig tussen de mensen en de tafels. lk had
medelijden met die vrouw. lk heb voor haar gebeden.

Toerisme

Met voordrachtreizen gaat altijd een stuk toerisme gepaard. Vele voordrachten worden
namelijk gegeven in grote steden en toeristische centra. En er wordt altijd voor gezorgd dat
op vrije dagen mensen ter beschikking staan om je daarin efficidnt te helpen. Het ligt niet in



miin bedoeling je te overstelpen met toeristische informatie. Helemaal niet. Vele lezers

hebben er meer dan ik. lk wil alleen wijzen naar enkele kleine, misschien banale ervarin-

gen die op mii een bepaalde indruk hebben gemaakt.

Vanuit Feldkirch (Vorarlberg) ben ik op een doordeweekse decemberdag naar dat prach-

tige ondergesneeuwde dorp St.-Anton gereisd. Om twaalf uur ben ik met het hoogste

kabelspoor in Oostenrijk opgetrokken naar het ski-oord Galzig (2185 m) en daar onmiddel-

lijk overgestapt om naar de bergspits van de Vallugrct te stiigen' Daar moet je dan 30

minuten wachten eer je terug naar beneden kunt dalen. En daar stond ik dan, praktisch

alleen, op een hoogte van 264O meter te midden van eindeloze en ontelbare sneeuwtop-

pen, met onder mij rotsblokken zo hoog als kerktorens. Een snerpende wind joeg de

sneeuw op. Een zeldzame zwarte vogel, die scherp afstak tegen de witte sneeuq wiekte

onhoorbaar door de lucht. Het geheel maakte op mii een benauwende indruk. lk heb me

nog nooit zo klein en eenzaam gevoeld als hier tegenover de beklemmende grootsheid en

kracht van dit stuk wilde natuur. En spontaan gingen mijn gedachten naar de Maker van dit

alles, in wiens handpalm mijn naam geschreven staat en die uit liefde tot ons klein en zwak

wilde worden net zoals wii behalve in de zonde. Hier word je stil en buig je ie hoofd voor het

grote mysterie van Gods oneindige liefde. Bij het neerdalen suisden drie ski6rs voorbil. lk

was blij weer iets te zien op mensenmaat.'s Avonds hield ik een voordracht in Landeck

over de Kerk in China en hoe God daar door mensen wordt vervolgd.

Bij elk jaar werd ik in het zomerseizoen uitgenodigd om op de "Ostfriesische 
lnse/n "aan de

Duitse noord-westkust te komen spreken over China. Van deze eilandies, hun bewoners en

gasten is er bij mij een zo vredige, rustige en lieve herinnering bijgebleven dat het mii

steeds deugd doet er een poosje in gedachten te verwijlen.

ln Norddeich kan men de boot nemen naar het eilandje Juist. De laatste twee kilometer

moet je afleggen met een treintje waarvan de sporen amper boven het water uitsteken. Wat

verder staan reeds huizen op het droge. Wil worden verwelkomd door de bewoners die uit

alle vensters met witte lakens staan te zwaaien. Aan het stationnetje staat een paardenbus

die eventueel de koffers naar het hotel kan brengen. Met uitzondering van Norderney zijn

alle andere eilandjes auto-vrij. Alleen de dokter bezit een kleine wagen om bij spoedgeval-

len ter hulp te snellen. lk was bij de pastoor gelogeerd.

Geen storende geluiden, geen uitlaatgassen. De vakantiegangers kunnen er zwemmen,

wandelen aan de zee of in de duinen, tennis spelen... Er waren voor de liefhebbers ook
geleide lichaamsoefeningen of strandspelen. Je kan er ook varen en vissen. Dit zijn alle-

maal zeer gewone dingen die je in elke badplaats kan vinden. Maar hier is de sfeer anders.

Alles is er zo kleinschalig, natuurvriendeliik, menslievend, harmonisch zelfs religieus. De

voordracht in de Kurhalle wordt er ingeleid door de katholieke pastoor en op't einde wordt

het dankwoord uitgesproken door de dominee die mij uitnodigt om mee te gaan naar het

,,Protestantenheim" waar we met een vilftigtal mensen gezellig blijven napraten tot midder-

nacht.'s Anderendaags concelebreren wil met acht priesters de H. Mis. Met de,,Pferdebus"

word ik naar het ,,vliegveld" gebracht. Dit is niets anders dan een weide waar je met een

kleine ,,Lufttaxi" over de graszoden hobbelt en de lucht ingaat' lk zit neven de piloot. We

landen op het eilandje Borkum. Daarna volgt het kleinste eilandie Baltrum en een paar

dagen later Langenoog. De slanke pastoor heet von Falkenhausen. Onder de tweede

wereldoorlog was hii marine-officier. Na de oorlog begon hij op 28-jarige leeftiid ziin pries-

terstudies. Zijn moeder, gravin von Falkenhausen, woont bii hem. Een krasse vrouw van de

adel die nog begint Latijn te studeren en opvalt door haar eenvoud. Voordracht in de zaal

van de ,,Kurverwaltung". Dezelfde rustige, weldoende sfeer als op de andere eilandjes.

In Wangerooge was ik de gast van pastoor Bieler die ook aalmoezenier van de zeelieden

was. Na de voordracht in de Kurhalle werd ik door enkele families uit Hannover naar het
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Germania-Hotel uitgenodigd voor een verder gesprek over China. 's Anderendaags om
17 uur voordracht voor de leerlingen van een Berlilns ,,Gymnasium" die daar enkele dagen
vakantie doorbrachten onder leiding van een pater jezur'et. De laatste dag had pastoor Bie-
ler gezorgd voor een verrassing.'s Namiddags gingen wij met een veertigtal jongens van
het ,,Jugendheim" met een ,,Krabben Kutter" op garnaalvangst. In zee mocht hijzelf het
stuur overnemen. De vangst was goed. We konden na een tijdje zelfs proeven van de voor-
gekookte garnalen. In de pastorie werden enkele makrelen, die met de garnalen werden
opgehaald, door de huishoudster klaargemaakt. Dat is de beste en de verste makreel die
ik ooit in mijn leven heb gegeten. Een echte lekkernij.'s Avonds gingen wij wandelen langs
de zee en genoten van een mooie zonsondergang. lk was de Heer dankbaar voor die
enkele dagen genot van Zijn wonderbare schepping, in de stille, pure natuur met in vrede
met elkaar levende mensen. Hier scheen de wereld nog in orde te zijn.
Elk land heeft ziln charme. Elke streek heeft haar schoonheid en rijkdom. Elke stad heeft
haar sfeer en uitstraling. En in de verscheidenheid van al deze hoedanigheden ligt de aan-
trekkingskracht.

lk geniet van Parils, London, Rome, Munchen ... maar telkens op een andere manier. lk heb
wel een lichte voorkeur voor de slad ,,Wien an der Donau'i Je vindt er de gezelligheid, de
eenvoud met een bescheiden plechtigheid in de aanspraak die zo typisch is voor de Oos-
tenrijker. Er zijn meer dan elders ,,Caf6-Konditoreien" waar mensen uren bij mekaar zitten
te keuvelen over alles en nog wat bij ,,ein Kdnnchen Caf6" of een kruikje wijn met een lek-
ker gebakje. Wenen heeft veel te bieden op gebied van schoonheid: de Stephansdom, de
Karlskirche, het Rathaus, de Staatsopera, tal van cultuurhistorische gebouwen en monu-
menten, beroemde musea, het heerlijke stadspark, de ,Volksgarten" met honderden soor-
ten rozen, het Lunapark Prater, het voormalige keizerlijk lusthof Schonbrunn, de ,,Spani-
sche Reitschule" met zijn wereldwijde gekende Lippizaner paarden ... In de omgeving ligt
het Wienerwald, de Kahlenberg waar in 1688 het Turkse leger onder leiding van Kara Mus-
tapka definitiet werd verslagen, het mooie dorpje Grinzing waar je onder de bomen o.a. een
gebraden kip kan eten, besproeid met ,,Heuriger" (de wiln van het jaar) of een ,,Grinzinger
sylvaner" terwijl muzikanten in folklore-kledii Weense melodiedn laten horen. Grinzing is

een ,,must" voor de toerist want een volksgezegde luidt: ,,Wie niet in Grinzing is geweest is
niet in Wenen geweest".

Wenen - stad tussen Donau en wiinbergen en gemerkt door een duizendjarige geschiede-
nis - oefent een aparte betovering uit op bezoekers en bewoners. Wie Wenen bezoekt,
komt terug. Beroemde kunstenaars vonden hier inspiratie en hebben hun stempel op het
stadsbeeld gedrukt. Tot vandaag kan je die biezondere atmosfeer proeven, maar ze werkt
niet verouderd of bestoft. Want Wenen is een levendige stad, waarin ook het heden volop
tot ziin recht komt.
Een streek waar ik een stuk van mijn hart aan verloren heb is: ,,Le Pegord". De charme van
deze Franse provincie is onweerstaanbaar. De valleien van de Dordogne en de V6zdre
brengen u langs schilderachtige wegen, soms overwelfd door rotsachtige kliffen, door gol-
vende landschappen en dorpjes die z6 een eigen stijl hebben, badend in veel groen en
bloemenpracht, dat ik geneigd ben ze ,,villages-podmes" te noemen. De kastelen van de
P6rigord moeten niet onderdoen voor die van de Loire. Daar hebben ook de schrijvers
Michel Montaigne, Bodtius, F6n6lon geleefd. Haar keuken is wereldberoemd door de gan-
zenpastei en de truffels. Maar wat mij hier het meest boeit is de prehistorische mens.
Sedert 1863 zijn hier paleontologen de grond komen opgraven, hebben, soms door toeval,
de verdoken ingang naar onderaardse grotten gevonden. De ontdekking van menselijke
resten in Cro-Magnon wekte sensatie. Les Eyzies is de plaats waar je nu de resultaten van
een eeuw pionierswerk kunt bekijken. Ook werden grotten ontdekt waar deze primitieve



voorouders hebben geleefd en kunst hebben voortgebracht. Ze hebben op de wanden van

hun onderaardse grotten getekend. In Lascaux hebben ze zells geschilderd, zodat deze

grot met recht genoemd wordt: de Sixtijnse Kapel van de prehistorie.

lk heb enkele van de vele voorhistorische grotten bezocht o.a. la ,,Grotte des 100 mam-

mouths" in Rouffignac. Het is indrukwekkend. Je wordt met een miniatuurtreintje naar bin-
nen gereden. Onderweg zie je nog de putten waar beren hebben geleefd. Zo komen we

aan de plaats waar de primitieve mens heeft geschuild. Nu staan we regelmatig stil en wor-

den de wanden belicht. Hoe is het mogeliik dat v66r meer dan 20O00 jaren primitieve

mensen met hun vinger en wat donkere aarde trefzeker en volmaakt de juiste, ongecorri-
geerde lijnen hebben getekend van mammoets, bizons, steenbokken, herten, ook van een
paar paarden en 66n mensT

Je staat daar bijna met je neus tegen de authentieke wandtekeningen van mensen die ze

tienduizenden jaren geleden op de plaats waar ik nu sta hebben gemaakt. Je wordt er even

stil bij. De grot van Lascaux met de wandschilderilen in kleur is sedert enkele jaren geslo-

ten. De adem van de vele bezoekers werkte nadelig op de kleuren. Alleen wetenschapslui

kunnen er met toelating binnen. Er is echter vlakbij een natuurgetrouwe copie gemaakt van

de grot, die openstaat voor bezoekers. De streek is vol van sporen van de primitieve men-
sen. In de ,,Roque St.-Christophe" langs de Dordogne kan men prehistorische mensenwo-

ningen bezoeken. In de ,,Gorges de l'enfer" is de ingang tot een hol overwelfd door een

reusachtige rots in 66n stuk, zo groot dat je er een theater zou kunnen onderzetten. Vol-

gens geleerden zou de rots 70 miljoen jaar oud zijn. Vlak daarbij ligt een groot stuk natuur
waar dieren van die oertijd, zoals bizons, wilde paarden .-. in afgebakende terreinen rondlo-
pen. Niet zonder reden wordt de P6rigord ,,La capitale de la pr6histoire" genoemd. Als je

ziet in welke primitieve omstandigheden die voorhistorische mensen hebben moeten

leven, strijd hebben moeten leveren met wilde dieren en natuurelementen met zeer rudi-
mentaire middelen, hoe ze elke dag hebben moeten worstelen om te overleven, terwijl wii,

moderne mensen, leven in comfort en genieten van alle snufjes van de moderne bescha-
ving, dan zouden wii toch even moeten denken aan de honderden milioenen mensen van

de derde wereld die nu nog altijd verhongeren en er iets voor doen. Wat niet gedeeld wordt,

is verloren.

Wanneer je op reis bent is het verfrissend op openbare gebouwen, hotels of restaurants ...

spreuken of gezegden te lezen die op pittige wijze volkswijsheid vertolken. lk citeer er

enkele. Boven op het stadhuis van Lugano staat gebeiteld:,,1n legibus libertas. Quid lex

sine fide et fides sine operibus?" ,,Vrijheid ligt verankerd in wetten. Maar wat is een wet als
je er niet in gelooft, en geloof zonder de werken?" Op de gevel van het hotel ,,Adler" in

Stein-am-Rhein staat het volgende opschrift:
Lasset uns am Alten,

So es gut ist halten.

Doch auf altem Grund

Neues wirken jede Stund! (G. Keller).

ln Deggendorf wordt gepleit voor optimisme:

,,Mach's wie die Sonnenuhr,

ZAhl die heiteren Stunden nur!"

In de gelagzaal van het ,,Hotel de l'6cu" in Chdteau de Vallidre, kun je de volgende goede
raad lezen:

,,Qui veult d'autre causer et m6dire,

Ne vienne ici, ni diner ni rire!"

Toen ik met de trein pas in de namiddag in Monte-Carlo aankwam en met een lege maag
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vlug een restaurantje binnenwipte, viel het mij op dat het daar zo stil was, er was zelfs geen

kelner te bekennen. lk had me reeds neergevleid achter een tafeltie tegen de muur. Terwijl

ik met spanning wachtte liet ik mijn blik ronddwalen. Onder een geestige karikatuur
geschilderd op de wand, stond de volgende waarschuwing: ,Tarde venientibus: ossa!"

,yoor diegenen die te laat komen, alleen nog beenderen !" lk ben met een glimlach vertrok-
Ken.

Cultuur

Een aangename kant van voordrachtreizen is dat de mensen of de organisatie die ie uitno-
digen, al het mogelijke doen om in de vrije tijd tussen de voordrachten le de kans te bieden
om op aangename wijze je cultuur te verrijken.
Europa is ritk aan mooie architectuur die in de hele wereld gekend is en bewonderd wordt.

Om die reden verkoos ik even te wijzen op iets dat minder gekend is nl. het levenswerk van

de Oostenrijkse architect Prandtauer: de machtige benedictijnse abdij van Melk in de nabij-
heid van Wien. Ze staat gebouwd op een hoge rots aan de Donau en beheerst van daar
ongehinderd een breed perspectief. Niet te verwonderen dat Napoleon die plaats koos om
van daaruit zijn veldtocht te leiden. De zijgevel van het klooster strekt zich uit over 300
meter. De abdij is samengesteld uit verschillende zeer mooie gebouwen waaronder de ele-
gante basiliek met hoge koepel tussen twee indrukwekkende torens onmiddelliik de aan-
dacht trekt. Maar wat op mij het meest indruk heeft gemaakt is de bibliotheek met meer dan

80.000 boeken en 200 incunabels. Vensters en kozijnen zijn versierd met delicaat stuc-
werk. Als le omhoog kijkt wordt je stil onder het barok baldakijn van de zoldering, met heer-

lijke fresco's waar gesymboliseerde Deugden, Wetenschappen en Kunsten zich inspannen

om hun ziel te verheffen naar meer serene hoogten.

Het is heerlijk in het ,,grosses Festspielhaus" van Salzburg te kunnen luisteren naar werken
van Gustav Mahler en de zevende symphonie van Beethoven vertolkt door de ,,Zagreber
Philharmoniker" onder leiding van Milan Horvat, of in de ,,Royal Albert Hall" van Londen te

genieten van de ,,Requiem" van Verdi met als solist, de beroemdste tenor van zijn genera-
tie:Gigli Beniamino.
Toneel heeft mij altijd geboeid.lk was gelukkig de gelegenheid te krijgen om onder meer in

het ,,Schauspielhaus" van Frankfurt door het theater van Athene de opvoering te beleven
van ,,Electra" van de Griekse auteur Sophocles of in het Shakespeare theater ,,Old Vic" in

Londen ,,Macbeth" te zien spelen.
Het is een echte belevenis om in de Staatsopera van Wenen ,,Die Walkiire" van Richard

Wagner te beluisteren onder de leiding van de geniale Herbert von Karajan of in de ,Volks-
oper" ,,Boccacia" van Frans von Supp6 te zien en te horen in een caleidoscopische werve-

ling van prachtige choreografie, wisselende decors, kleurrijke costumering, met zang en

muziek onder de bevoegde leiding van de enthousiaste dirigent en componist Robert
Stolz.

E6n zilde van het weidse Maria-Theresia-plein in Wenen met in het midden het indrukwek-
kende monument van de beroemde keizerin, wordt ingenomen door het 

"Kunsthistori-
sches Museum ", een paleis van de heerlijke Europese schilderkunst. De Nederlandse
meesters zijn er goed in vertegenwoordigd met o.a. Rembrandt, Jacob Jordaens, Jan Ver-

meer van Delft ... Maar de Vlaamse school heeft er een ereplaats met Peter Paul Rubens,
Roger vander Weyden maar vooral Pieter Brcughel de oudere.lk heb daar negen van zijn
meest bekende kunstwerken kunnen bewonderen: boerenkermis, kinderspelen, jagers in

de sneeuw, toren van Babel, boerendans, karnaval, kindermoord, kruisdraging van Chris-
tus, terugkeer van de kudde. Wat opvalt zijn de diepe, rijke kleuren, de bonte wemeling van
de haast ontelbare figuren die elk tot in de details verzorgd zijn wat betreft gelaatsuitdruk-



king en kledij. Je geniet van de sfeer die uitgaat van die originele grote doeken waarover de

beroemde meester zelf jarenlang gebogen heeft gezeten en er zijn meesterhand en zijn

adem heeft laten over bewegen. De doeken komen tot leven.
Gewijde muziek en zang bekoren mij uitermate. Als gast van de benedictijnse abdii van
Solesmes, niet ver van Parijs, heb ik het geluk gehad kennis te maken met de beste traditie
van ,,Gregoriaanse kerkmuziek"- Dit zijn eenstemmige kerkgezangen, zonder instrumen-
tele begeleiding, gebruikt in de rooms-katholieke liturgie en genoemd naar de heilige Paus

Gregorius de Grote (590-604) die eenheid bracht in de kerkmuziek. In de 19e eeuw wer-

den ze door de monniken van Solesmes in eer hersteld. De uiterst filne melodiedn der
Latijnse misteksten, hymnen, antifonen en psalmen die zeer genuanceerd de blijheid, de
droefheid of de lubel van de teksten vertolken, beroeren de harten van de gelovigen die
meeleven met de kerkliturgie.,,Gregoriaans" is uniek in zijn genre en daarom onvervang-
baar.

Een absoluut hoogtepunt op gebied van gewijde muziek is voor mii geweest: de Pinkster-
viering in de Hofburgkapelle in Wenen. De Hofburg (een complex van vele historische
gebouwen, waar o.a. ook de insignes van het heilig Germaans Keizerrijk nl. keizerskroon
met globe en zwaard te bezichtigen zijn) heeft een bewogen bouwgeschiedenis die begint
in'de 13e eeuw en eindigt kort voor de eerste wereldoorlog. Dit verklaart de veelvuldige
stijlen: gotiek opgevolgd door renaissance, maar overwegend barok.
Het is zeer moeilijk om voor dit gebeuren een kaartje voor een gereserveerde plaats te
bekomen. De voorzitter van het ,,Katholisches Bildungswerk" van Wenen was naar de ver-
antwoordelijke secretaresse gegaan om een gereserveerde plaats te vragen voor een bui-
tenlandse referent. Daar zij aanwezig geweest was op mijn voordracht was het onmiddellijk
in orde.

En het was een mooie plaats: op de eerste rij van de beneden-tribune waar je een onge-
hinderd zicht hebt op het altaar en het koor.

De ,,Grosse Messe" van Anton Bruckner (182a-1896), de vroegere organist en dirigent van

de Hofmusikkapelle, werd opgevoerd met de medewerking van de ,,Wiener Sdngerkna-
ben", een gemengd koor met begeleiding van orgel, violen ... Het was heerlijk. Vooral het

,,gloria" neemt je mee naar hogere sferen. Je mediteert over de Driedenheid, de H. Geest ...

Wanneer ik de ogen sluit om mij door niets meer te laten afleiden, voel ik me bijna in de
hemel meegenomen in eenklank met de zang en de muziek, deelnemend aan de aanbid-
ding en de lofprijzing van de Heer. Alles wat ik zag en hoorde hielp mij om de betekenis van
de eucharistieviering relidf te geven. Deze Pinksterdag was voor mij een onvergetelijke
beleving.

\fyarmte

Zeer eenvoudige uitingen van menselijke warmte treffen ie het diepst. Zoals die volksvrouw

die mij bij het verlaten van de voordrachtzaal benaderde en zonder iets te zeggen iets in

miin zak moffelde. Het waren enkele kleine stukjes ,,Suchard'Lchocolade die ie soms krijgt
bij het bestellen van een kopje koffie. Ze had die zorgvuldig opgespaard. lk dacht aan de
penning van de arme weduwe in het evangelie.
Toen ik in een dorp in Beieren terug op de pastorie gekomen was, werd aangebeld. De pas-
toor ging opendoen.,,Pater,'t is voor u." Er stond daar een klein ventje met een pakje in ziin
handen.,Von meiner Mutti". Er staken twee mooie stukken worst en spek in.lk heb het met
blijdschap en dank aangenomen alsof het puur goud was van het warmkloppend hart van
een moeder die daarbij nog haar zoontje van jongsaf leerde delen.
Op het einde van mijn voordrachten kondigde ik steeds aan dat de winst van de boeken die
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ik verkocht, bestemd was voor de Chinese vluchtelingen uit de Chinese Volksrepubliek die
haveloos in Hong Kong aanspoelden. Een jongetje kwam na de voordracht zijn spaarvar-
kentie aanbieden. lk heb het jarenlang als een symbool van edelmoedigheid op miln kamer
bewaard. Ter gelegenheid van een verhuizing heb ik het opengemaakt. De inhoud was
43 DM (870 BF). Het moet voor dat kleine baasje een heel offer geweest zijn.
Toen ik in augustus 1963 met een paar dagen vakantie thuis was in Roeselare, werd er
's namiddags gebeld. Mijn zuster ging opendoen. Er stond voor haar een heer met een tuil
in de hand die vroeg: ,,of pater Van Coillie hier woonde". Op haar bevestigend antwoord gaf
hij haar de tuil. Hij stelde zich aan mij voor als Dokter Hermann Pierson uit Offenbach bij
Frankfurt. Hij was met vakantie in Blankenberge. Als vakantielectuur had hij o.a. mijn boek
,,Der begeisterte Selbstmord" meegebracht. In de biografie op de flap van het boek had hij
gelezen dat ik van Roeselare was, niet ver van de kust. Hij wilde mij zien en spreken, was in
zijn wagen gesprongen en in Roeselare had hij van mensen op straat kunnen vernemen
waar ik woonde. Het werd uiteraard een gesprek over China, de Chinese Kerk, de methode
van indoctrinatie en over dingen in miln boek die hem biezonder getroffen hadden.
Het belangrijkste voor mij was: de warmte van een onverwachte ontmoeting met iemand
die mii totaal onbekend was, maar die ons door zijn geloofsovertuiging, belangstellings-
sfeer en gedachtengoed dicht bii elkaar bracht als mensen die op dezelfde golflengte zit-
ten. Het afscheid was zeer hartelijk. Hij zou de boodschap verder doorgeven en ook bidden
voor China.
De chauffeur die mij in Nantes kwam ophalen voor de voordracht overhandigde mij bii het
instappen, zonder iets te zeggen, een bundeltje papieren. Er was geen licht genoeg om het
te lezen.lk stopte het in mijn aktentas.
's Anderendaags heb ik het met stijgende spanning gelezen. Het was het verhaal,of liever
de publieke biecht van St6phane Houssais, 41 jaar, een genezen alcoholist. Hij was opge-
groeid in een christelijk gezin in de ciderstreek nabij Nantes. Vanaf zijn prille jeugd had hij

het voorbeeld gevolgd van de volwassenen die regelmatig cider dronken. Het heeft geleid
tot onbegrensde drankzucht. Zijn vrouw die uit een andere streek kwam, heeft weinige
dagen na haar huwelijk de waarheid ontdekt. Ze heeft geweend en in stilte geleden. Haar
man zwalpte heen en weer tussen drinkgelagen, losbandigheid, godslastering en delirium.
Hij trachtte zich materieel te redden met ,,twaalf stielen en dertien ongelukken". Het leven
van zijn arme vrouw met de last van vijf kinderen, was een gang naar Golgotha.
St6phane zelf was zich in luciede momenten bewust van zijn ellende en voelde zich schul-
dig aan de miserie van zijn vrouw en gezin. Hij getuigt: ,,Un buveur n'est pas heureux". Hij
wilde weg uit dat zwarte gat. Het is de ontmoeting in maart 1955 met iemand van ,,la Croix
d"or" waar alcoholisten, onder leiding van een dokter en een priester en met de steun van
genezen drinkers aan ontwenning doen, die geleid heeft tot de redding. Hij schrijft: ,,Je prie,
je d6couvre le rosaire, les retraites ferm6es de cinq jours ... Les etforts se succddent". ln
september begint hij te werken als chauffeur-verzorger in een farmaceutische coopera-
tieve. Hij herademt en kan zingen achter het stuur. Het vertrouwen van zijn vrouw komt
terug. De nachtmerrie vervaagt. Elf jaar later heeft hil een huis gekocht. Ze bidden in familie
de rozenkrans. Hij besluit: ,,Mon t6moignage est celui d"un chr6tien, ayant retrouv6 la foi de
son enfance, par I'abstination totale offerte d Dieu".
lk denk aan de parabel van de ,,verloren zoon", teruggevonden en verwelkomd door zijn
barmhartige Vader. St6phane was tot inkeer gekomen. Voor die mensen heeft Paulus
geschreven:,,Waar de zonde heeft gewoekerd, zal de genade mateloos ziin". (Rom.520).
Neven mij in die wagen op 1B november 1968 te Nantes zat een geluk-uitstralend mens.
Er zijn soms van die toevallige, korte ontmoetingen, die zo een grote indruk op je maken,
dat je ze niet meer kan vergeten.



ln Zfirich zat ik in het caf6 van een EPA-grootlvarenhuis een kopje koffie te drinken.Wat
verder zat een heer alleen aan een tafeltje. Na een poosje kwam hij naar mij toe en met een

gebaar scheen hij mij te vragen of hii mocht mee aan tafel zitten. lk knikte en wees naar de

stoel rechtover mij. Hij ging zitten. Hij wees blij naar mijn priesterkruisle. Met gebaren legde

hij uit dat hij niet kon spreken en ook niet horen. Hij trok uit een notaboekje een blaadje
papier en schreef : ,,lk ben geneesheer, maar door miin doofstomheid heb ik vroeg mijn

beroep moeten opgeven". Hij klaagde niet. Na een poos,e gaf hij mii zijn visitekaartje. In
dikke letters stond in het midden: ,,Metzger". Dit betekent: slager of beenhouwer. Hij stak

daarbij met een glimlach zijn rechtstaande duim in de hoogte. lk had bewondering voor die

man. Hil had begrepen dat je bii onvermijdelijke tegenslag of lijden niet de vraag moet stel-
len: ,,Waarom?" Het is een mysterie. Maar dat je als christen je de vraag stelt: ,Wat doe ik er
mee?" En daar is een antwoord op: kijk naar Jezus wat Hij ermee gedaan heeft. lk leende

van hem een stukje papier en schreef er op: ,,lk wens u geluk. Je bent een moedig man .

God de Vader heeft zijn eigen Zoon niet gespaard voor lijden en dood. Maar Hii was dicht
bij hem in lijden en dood. Hij blilft ook bij u aanwezig en heeft u lief . Op het lijden en de dood

volgt de verrijzenis. lk bid voor u ..J'Wij hebben elkaar bij het afscheid stevig de hand
gedrukt. lk had in die man Jezus ontmoet.
Toen ik op een voormiddag in een zaal in het centrum van Milnsterboeken aan het tekenen

was, kwam gedurende een rustpauze een sjofel geklede man van middelbare leeftiid naar

mij toe.lk had hem reeds eerder opgemerkt toen hij op een stoel tegen de muur het gebeu-

ren zat te bekijken. Hij keek me aan met trieste ogen, stak een omslag in mijn hand en fluis-
terde schuchter: ,,Bid voor mij en mijn gezin". Hij ging stil heen. lk heb hem niet meer

gezien en toch blijft hij aanwezig in mijn herinnering en gebed. Wie weet wat voor drama er

schuilde achter dat korte zinnetje. Hij was iemand, zoals zoveel anderen, die bliikbaar met

een kruis beladen is. lk had medelijden met hem.

Op mijn kamer heb ik de omslag geopend. Er staken 270 DM in. Hij wist dat de winst van

het boek gebruikt werd voor de vluchtelingen uit China. Die man had in zijn miserie nog

ruime aandacht voor de nood van anderen.
lk heb op mijn voordrachtreizen veel warme vriendschap gevonden in families, meestal

met vele kinderen, waar ik als gast verbleven heb. Een familie met tien kinderen vond het

normaal om er voor een bepaalde tild nog een paar bij te nemen uit Laos of Vietnam. lk

vond het als religieus verrijkend om zo eens voor een tijdje het bruisende leven van een

groot gezin te delen in tijden van vreugde en stil geluk, maar ook in dagen van kommer en

zorgen. Die banden van vriendschap bestaan nog altijd.

Vriendschap onder mensen vindt zijn diepste bron in de vriendschap met God, van eeu-
wigheid de grootste mensenvriend die het aanvaarden van de liefde der mensen afhanke-
lijk maakt van de liefde van de mensen voor elkaar. Hoe groter de verbondenheid van de

mens met God, hoe hechter ook de liefde zal ziin voor de mensen onder elkaar. Daarom

was ik altijd gelukkig in te gaan op de uitnodiging die ik las op een groot bord voor de

ingang van de Reinaldi-Kirche in Dortmund:
12 Minuten frlr Gott

der uns jeden Tag

12 mal zwei Stunden schenkt.

Jongeren in Duitsland hebben mii een de vraag gesteld: ,Wat in je missionarisleven heeft je

zeer gelukkig gemaakt?" lk heb geantwoord:,,Wat mij het gelukkigst gemaakt heeft is het

feit dat de christenen in China, ondanks de verbanning van alle missionarissen, ondanks
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meer dan dertig jaar atheistische vorming en hevige kerkvervolging gedurende de ,,cultu-
rele revolutie" met tienduizenden Chinese bisschoppen, priesters, zusters, broeders en

leken terechtgesteld, gefolterd of tientallen jaren in gevangenissen en werkkampen opge-
sloten, ondanks het in beslag nemen van alle christelijke universiteiten, scholen, hospitalen
en dispensaria en het sluiten van a//e kerken (behalve 66n in Peking) gedurende tien jaar ...,

dat ondanks dit alles de grote massa van de christenen in China trouw is gebleven aan hun
geloofsovertuiging en dat zelfs hun aantal onder de vervolging is gegroeid. Dat is geen
mensenwerk".

Er blijven echter nog vele problemen. De vorming van de christelijke jeugd heeft onder
deze omstandigheden veel geleden. Er is de verdeeldheid in de katholieke kerk van China
rond het probleem van de betrekkingen met de Paus en de zware druk van de Chinese
regering op alle godsdienstige organisaties waardoor hun godsdienstvrijheid zeer
begrensd blijft.

Misschien zrln deze problemen, symptomen van groeip|n van een Kerk die goed op weg is

om nu eens voor de eerste keer in haar geschiedenis een echte Chinese kerk te worden,
die samen met al de andere lokale kerken, hetzelfde geloof belijdt en onder de stuwing van
de H. Geest 66n blijft met de opvolger van Petrus en het collegium van alle bisschoppen.
De christenen van China verwachten van ons dat wij begrip opbrengen voor hun moeilijke
en complexe situatie en dat wij voor hen bidden.
Daaraan meewerken door het uitdragen van die boodschap van de Chinese christenen is
de enige bedoeling en zin geweest van mijn China-voordrachten. Dit echter kan niet
gebeuren zonder genade. Genade valt echter niet,,zomaar" uit de lucht. Genade, als ema-
natie van Gods oneindige goedheid en liefde, bouwt voort op de menseliike natuur. God
zoekt naar mensen en bedient zich als het ware, van hen, met eerbied voor hun menselijke
waardigheid en vrijheid en vergevend begrip voor hun onvolkomenheid en zondigheid, om
Zijn werk te helpen realiseren. Hem zij lof en dank!




