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25 JAAR OUD-LEERLINGENBOND KLEIN SEMINARIE

Wij noteerden inderdaad juni 1968 wanneer enkele enthoesiaste oud-leerlingen de stand-

regelen vastlegden van de oud-leerlingenbond; oud-leerlingen afkomstig van zowel de

moderne als de oude Humaniora.

Een nieuw initiatief, alhoewel dient gezegd dat de oud-leerlingen van de moderne voor

die datum reeds een vorm van vereniging hadden met een eigen tijdschrift "De Heraut"

De doelstellingen van de oud-leerlingenbond worden omschreven in statuten en steun-

den vooral op 4 pijlers : christeliik, stoelend op de beginselen en onderwijsvorm van het

instituut. Vlaams, waar het Klein Seminarie een grote rol speelde in de Vlaamse onfuoog-

ding.

Cultureel, gezien de culturele vorming in het instituut. Missionair, logisch, gezien de faam

van het Klein Seminarie en het hoge aantal jonge mannen, die als missionaris vertrokken

naar de vreemde en er titanenwerk verrichtten en nu nog met velen werkzaam zijn in alle

continenten.

Onder de dynamiek van stichtend voorzitter Aim6 Vermeersch, ondervoorzitter Leo

Deburghgraeve, secretaris Andr6 Deweerdt en penningmeester Hans Decroos ging de

oud-leerlingenbond van start.

Het 11 novemberfeest werd een vast gegeven en de traditionele ontmoetingsdag, voor al

wie behoorde tot het jubileumjaar d.w.z. die 5, t 0, 15,20' 25' 30' 35' 40, 50 jaar en meer

het Klein Seminarie hebben verlaten.

Contact zoeken en onderhouden met de vele oud-leerlingen en ook met de oud-leraars,

is een der doelstellingen. Naast het 11 novemberfeest is het eigen tijdschrift Eertijds een

belangrijke band met de leden. Dit tiidschrift is aan zijn 25ste laargang toe en kreeg hoge

waardering van allen die Eertijds kennen.

Vele jaren was E.H. Verhelst de redactie-secretaris. Raf Parent, huidig redactie-secretaris

nam over en slaagt er nog altijd in, tijdig de artikelen bijeen te kriigen en het graag gele-

zen "Eertijds" bij de leden te bezorgen. De sterke redactieploeg bestaat uit :

Henri Brouw, Johan Brusselaers, Willy Creytens, Marc Olivier, Ral Parent, Johan Plets,

Joost Vanbrussel en Marc Vandoorne. Inderdaad, mensen die puik werk leveren.

Enkele markante feiten uit dit 25 iaar jong bestaan :

- Maart 1972, de organisatie van ANTROPOS, een koorconcert met weerklank tot ver

buiten Roeselare.
- December 1974, het inrichten van een kunstvol Kerstconcert, naar aanleiding van de

viering van 25O jaar Kerk van het Klein Seminarie.

- Midden 1975, het aanbrengen van het blauwvoetmonument aan de nieuwbouwgevel,

een zinvolle en blijvende herinnering aan 100 jaar "Die Groote Stooringe".

- April 1978, viering 10jaar oud-leerlingenbond, met als gastspreker minister Van

Elslande, oud-leerling.
- Begin 1982, oprichting van het Amaat Vynckefonds als aandenken aan het Jubileum

175 jaar Klein Seminarie.

Dit fonds kon dankzij zijn bezieler E.H. Monbaliu en ook dankzil de milde steun van

oud-leerlingen een fonds bijeenbrengen. De rente hiervan wordt jaarlijks besteed aan

het werk van missionarissen oud-leerlingen.

- ln 1983 verscheen het eerste alumniboek onder impuls van ondervoorzitter Eric Steen.

- In oktober 1988 kreeg de oud-leerlingenbond er een nieuwe dimensie bij : Economie,

dit naar aanleiding van het 20 jaar bestaan van onze bond, die steeds bekommerd

bleef voor de werkzoekende oud{eerling. De werkgroep "Jeugd en ondernemen" orga-



niseerde een leerrijk colloquium met managers, meestal oud-leerlingen, uit het bedrijfs-
leven.

Dit initiatief werd herhaald in 1991 en zal in 1994 de zilveren Jubileumviering afronden.
Een fraai palmares voor een actieve vereniging waar velen aan meewerkten.

Bij dit alles past het even stil te staan bij de namen Leo Deburghgraeve en Hans
Decroos, stichtende bestuursleden die ons dit Jubileumjaar ontvielen. Beiden waren me-
de drijvende kracht van de oud-leerlingenbond en behoorden tot het dagelijks bestuur.
Hun voortdurend enthoesiasme, hun realiteitszin, hun vriendschap zal ons steeds bijblij-
ven. De oud-leerlingenbond is hen grote dankbaarheid verschuldigd.
ook de 25 jaar samenwerking met het Instituut, het Klein seminarie, in de personen van
E.H. superior Modde, E.H. superior Delbeke en de onderdirecteurs Decroos en
Vandoorne zijn erg belangrijk.
Dit Jubileumjaar startte dit jaar begin mei met een "festivalweek van de mooerne
Vlaamse religieuze kunst".
- Dhr. Geert Monteyne coordineerde de tentoonstelling met een selecte verzameling

van een 100 tal kunstwerken; de tentoonstelling werd ingeleid door eminent kunstken-
ner Jan d'Haese.

- Dhr. Dirk Blockeel coordineerde terzelfdertijd een gedurfd en mooi concert mer compo-
sities van hedendaagse musici.

In dit Eertijdsnummer vindt u het programma van het tweede deel, viering 25 jaar oud-
leerlingenbond. Dit tweede luik omvat een Lievenswake in het Klein Seminarie, in aanwe-
zigheid van de stoffelijke resten van Pater Lievens. Deze worden later dit jaar overge-
bracht naar Chotanagpur in bijzijn van Aim6 Vermeersch en E. H. Lode Monbaliu.
op zondag 24 oktober volgt dan de meer offici6le viering met een plechtige
Eucharistieviering in de kerk van het Klein Seminarie en een academische zitting.
Drie oud-leraars-surveillanten van de periode 45-58 concelebreren in de plechtige feest-
mis : E.H. Albert Maerlens, E.H. Gerard Dubois en E.H. Karel Dewilde.
oud-leerling, oud-leraar en professor emeritus carl Laga is de gastspreker op de acade-
mische zitting.

lk durf er op rekenen dat wij met velen zullen aanwezig zijn bij deze officidle viering.
Dit bijzonder feestnummer van Eertijds brengt artikelen van oud-leerlingen verspreid over
alle continenten met hun rijke levenservaring en hun visie na zoveel jaren.

Met bijzondere dank voor de samenstelling van dit feestnummer aan de nooit aflatende
redactie van "Eertijds" en coordinator, de spil Raf Parent.
Met heel veel dank aan de raad van beheer van de oud-leerlingenbond, voor de vele ja-
ren dienstbaar zijn voor onze oud-leerlingenbond. Even de huidige formatie citeren :

voorzitter : Michel Vulsteke; ondervoorzitter : Eric Steen; penningmeester : Johan plets;

leden : Willy Creytens, Michiel De Bruyne, Johan Defraeye, Ren6 Delbeke, Bart Deman,
Jean-Pierre Derudder, Jan Desmet, Carlos Dupon, Luc Foulon, Dirk Maddens, Jacques
Marichal, Lode Monbaliu, Frans Monteyne, Marc Vandoorne, peter Vanhulle, Georges
Verhelst, Aim6 Vermeersch, Joris Vermeersch, Marc Vermeulen. Guido Verstraete.
Met de meeste dank voor de steunende en actieve leden van de oud-leerlingenbond. wij
beschouwen uw lidmaatschap als blijk van waardering voor het werk op velerlei vlak.
Moge dit 25 jarig Jubileum bijdragen tot verdere groei en ontplooiing van de oud-leerlin-
genbond van het Klein Seminarie.

Michel Vulsteke

September 1 993
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とOde MonbalfJ

DE RIDDER VAN CHOTANAGPUR TE.
RUG NAAR INDIA

Op 30 oktober wordt het stoffelijk over-
schot van onze eminente oud-leerling,
Pater Constant Lievens, die na zeven laar
pionierswerk in Chotanagpur (Noord-Oost

India) op 7 november 1893 te Leuven
overleed, overgebracht naar Ranchi (pro-

vincie Bihar - India) om er 100 jaar na zijn
dood begraven te worden bij het volk voor
wie hij geleefd heeft en gestorven is.

Constant Lievens is voor hen de VADER
van hun kristenheid ... zoiets als wat Sint-
Amand voor ons is en betekent.
Een afvaardiging van de hoogste kerkelii-
ke en burgerlijke gezagsdragers van ons

bisdom en onze provincie (Mgr. Roger
Vangheluwe en gouverneur Olivier
Vanneste), van de Paters Jezuidten, van
de Lievensfamilie, van zijn geboortedorp
Moorslede, van de diocesane missiewer-
king en van de oud-leerlingenbond van
het Klein Seminarie en het Amaat

Vynckefonds (dokter Aim6 Vermeersch en E.H. Lode Monbaliu), zullen samen met E.H.

Omer Tanghe het stoffelilk overschot van de Ridder van Chotanagpur vergezellen en het

in naam van de Vlaamse Kerk en het Vlaamse volk schenken aan de Jonge Kerk van

India, om er begraven te worden in de rode aarde van hun land, en om er als de aanbren-

ger van hun geloof en als de redder van hun verdrukte voorvaderen vereerd te worden.

Lode Monbaliu

Aansluitend hierop excerperen we uit een tekst van E'H. Omer Tanghe'

CONSTANT LIEVENS s.i. 1856 - 1893

- Hij werd geboren op 11 april 1856 te Moorslede (provincie west - vlaanderen) als

zevende kind in het gezin van elf kinderen van landbouwer Jan Lievens.
- Moeders dood in 1867 verplichtte hem thuis te blijven van school om op de boerderij te

werKen.
- In oktober 1870, drie jaar later, kan hij door tussenkomst en met de hulp van pastoor

Ampe zijn humaniorastudies beginnen in het Klein Seminarie te Roeselare.

- 1876: Lievens be6indigt de retorica als tweede van zijn klas na de bekende Vlaamse

dichter Albrecht Rodenbach, in wat men het 'wonderjaar' noemde van priester-leraar

Hugo Veniest.
- Hij beslist priester te worden, volgt wijsbegeerte aan het Klein Seminarie en trekt in

september 1877 naar het Groot seminarie te Brugge om er theologie te studeren
- Het verlangen om iezuiet-missionaris te worden brengt hem na 66n jaar theologie naar

het Jezuietennoviciaat te Drongen. - Lievens traint zich gedurende twee jaar noviciaat in

onthechting en gebed en legt zijn kloostergeloften aI op 22 oktober 1880.

- Diezelfde dag scheept hij in te Oostende om via Londen 'voor altild' naar India te reizen.

Jezuitenmissionarissen vertrokken in die tijd naar de missie van lndia voor de duur van

het leven, zonder ooit nog naar huis terug te keren.
- Na zijn aankomst in calcutta studeert Lievens verder in Asansol in west-Bengalen.
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verantwoordelijke voor de missionering in

Omer Tanghe Chotanagpur en verhuist naar Ranchi. De
vele reizen te paard, het zenuwslooend

werk van het apostolaat, de strijd tegen het onrecht en het tropisch klimaat breken ziin
gezondheid.
- 1891: ziek en uitgeput gaat hij rusten in Darjeeling in het Himalaja-gebergte. Hij
verneemt dat hij tering heeft.
- Na twee maanden rust verblijft hij opnieuw te Ranchi: "want ik heb nog zoveel te doen.."
- Hopend op een mogelijke genezing in het vaderland, keert hij in oktober 1Bg2 voor
verzorging naar Belgi6 terug.
- Hij sterftte Leuven op 7 november 1899. zijn lichaam wordt bijgezet op het kerkhof te
Heverlee. De grafsteen vermeldde eenvoudig: p. constantinus Lievens 1993 - 3g - 6. Hij
overleed in zijn 38ste levensjaar, na 16 jaar kloosterleven. Toen hij zijn missie verliet,
telde die 80.000 christenen. Ziin dood was de graankorrel die de "Lievensmissie" zou
doen groeien. onder zijn impuls was een massale bekeringsbeweging begonnen en een
nieuwe periode in de geschiedenis van de missie en de kerk in India, waaraan zijn naam
zal verbonden blijven. Na zijn dood werd hij een beroemd missionaris.
- In 1952 werd zijn lichaam opgegraven en tijdens een indrukwekkende fakkeltocht
overgebracht naar de Jezuieten-kerk te Leuven.
- 1979.. Aartsbisschop Kerketta van Ranchi komt Lievens "terugvragen,,om hem in de
rode aarde van chotanagpur te laten rusten. In het land der Adibasis, de oerstammen die
de jonge missionaris als 66n van hun grote voorouders vereren en als de ware bevriider
van hun volk.
- 1985: eeuvvfeesten in Ranchi.
1986: 3 februari: bezoek van Paus Johannes-paulus ll aan Ranchi.
- 1990: Aartsbisschop Telesphore Toppo komt op zijn beurt het stoffelijk overschot van
Constant Lievens terugvragen.
- 1993: 30 oktober: het stoffelijk overschot van pater Lievens wordt teruggebracht naar
Ranchi om er definitief begraven te worden.

VUUR MOET BRANDEN

Het aartsbisdom Ranchi
aartsbisschop, wijlen Pius

4

is een uiterst dynamische jonge Kerk. De voormalige
Kerketta s.j. heeft ons geregeld in Ranchi 6n tijdens zijn



bezoeken aan Belgid gezegd dat zijn volk alles te danken had aan pater Constant
Lievens en aan de missionarissen die in zijn spoor naar de "Lievensmissie" vertrokken
zijn. "Klein Belgid is groot", placht hij dan te zeggen. "Pater Lievens stierf, na zeven jaar
heroisch werk bij ons in Chotanagpur, ziek en uitgeput in Vlaanderen... maar hij hoort hier
nog steeds thuis. Hij zou bij ons moeten begraven worden. Jullie moeten weten dat hij
voor ons allen een echte getuige is van Jezus. Hij is de vader van ons geloof..." De nu
S4-jarige diocesane Adibasi (tribal) priester Telesphore Toppo werd in opvolging van de
jezuiet Pius Kerketta, die vanaf 1961 aartsbisschop van Ranchi was, op 7 augustus 1985
de nieuwe aartsbisschop van Ranchi. Het aartsbisdom Ranchi telde einde 1992 (1) op
een bevolking van 3.256.000, 412.960 katholieken met 177 diocesane priesters, 265
diocesane zusters, 110 seminaristen, 391 mannelijke religieuzen en 852 vrouwelijke
religieuzen. Het beschikte over 51 1 scholen en 57 liefdadigheidsinstellingen. Op 28 mei
1993 echter werden in het aartsbisdom twee suffragane bisdommen opgericht : 66n in
Gumla met op een bevolking van 575.105 mensen 112.245 katholieken en 66n in
Simdega met 139.668

(1) Annuario pontificio, 1992 katholieken op een bevolking van442.126. Toen de nieuwe
aartsbisschop van Ranchi, Mgr Telesphore Toppo naar aanleiding van 100 jaar
Lievensmissie in 1985 naar Belgid kwam om er de eeuvvfeesten bij te wonen verklaarde
hij tijdens zijn bezoek aan Mgr E.J. De Smedt, de bejaarde voormalige bisschop van
Brugge, het diocees van herkomst van Pater Lievens:
"lk sta hier voor U als een jonge bisschop. lk ben een gewone Adibasi - jongen. Mijn
ouders zijn straatarm. Maar ik heb alles aan U en uw missionarissen te danken. Dit is het
mirakel van Vlaanderen. Pater Lievens en en de missionarissen die hem gevolgd zijn
brachten ons Jezus Christus en het geloof. Lievens behoort tot onze voorouders. Dit
heeft voor ons Adibasis een bijzondere betekenis. daarom willen wij hem opnieuw bij ons
hebben... Stuur ons het stoffelijk overschot terug..."
Na de bisschoppensynode over de priesteropleiding in 1990 waaraan aartsbisschop
Toppo deelnam, heeft hij op bezoek in Vlaanderen opnieuw uitdrukkelijk gevraagd het
stoffelijk overschot van pater Lievens definitief naar Ranchi terug te brengen. "Hij moet bij
ons begraven worden," zei hij". Het getuigenis van zijn leven en dood is voor ons een
bestendige inspiratie en aanmoediging om het evangelie van Jezus-Christus niet alleen
bij ons maar ook in de hele wereld te verkondigen.... Met paus Johannes-Paulus ll heb il
over pater Lievens gesproken en hem gevraagd zijn proces tot zaligverklaring te mogen
voorbereiden..." Het overbrengen van het stoffelijk overschot van pater Lievens naar
Ranchi gebeurde onder de verantwoordelilkheid van het bisdom Brugge. Veertig mensen
onder leiding van padre Omer tanghe, adjunct..nationaal directeur van de Pauselijke
Missiewerken en nationaal secretaris van de PMU in Belgi6, hebben het stoffelijk
overschot begeleid. Zij vormden een delegatie met vertegenwoordigers van de
bisschoppenconferentie van Belgi6, het bisdom Brugge, de provincie West-Vlaanderen,
de Pauselijk Missiewerken, het comit6 van de missionerende instituten van Belgid, de
Jezuidten, de zusters Ursulinnen van Tildonck, de zusters van Liefde van Jezus en Maria
( de missie-instituten die behoren tot de "Lievensmissionarissen" die in Chotanagpur
begraven liggen of er nog steeds werkzaam zijn), de familie van pater Lievens, de
families van de missionarissen die in Chotanagpur, aanwezig zijn, Moorslede, het
geboortedorp van pater Lievens, het Klein Seminarie van Roeselare waar hij zijn
humaniorastudies deed en enkele vrienden van de Ranchikerk. Dit gebeuren, een
prachtig voorbeeld van interkerkelijke solidariteit werd 66n jaar lang in Moorslede, in
Roeselare en in veel plaatsen in Vlaanderen voorbereid en gevierd. De conte)d van deze
Lievensfeesten en het overbrengen van zijn stoffelijk overschot - 100 jaar na zijn
overlilden - moet NU. Voor de lokale kerk van Belgi€ betekent het een ernstige reflectie
op onze verantwoordelijkheid om de "Redemptoris Missio", de Zending van de Verlosser
verder te helpen verwezenlijken. Wij zullen dit doen samen met de vitale Adibasi-Kerk
van Chotanagpur die wij nu en in de toekomst niet in de steek mogen laten. Het houdt
tevens een uitnodiging in om de nieuwe evangelisatie in West -Europa te voeden met de
heldhaftige levensinzet van pater Lievens, de Lievens-missionarissen en de Lievens-



christenen die ons nu ook op hun beurt verbazen door hun missionaire inzet 6n in India
6n op vele plaatsen in de wereld. Lievens en de honderden missionarissen, broeders,
paters en zusters die, getroffen door zijn getuigenis als missionaris naar India vertrokken
zijn en er hun leven hebben weggeschonken omwille van Christus ziln voor ons allen
idenficatiemodellen geworden. Voorbeelden om na te volgen : pioniers en profeten,
getuigen en heiligen die ons het gelaat van God in Jezus Christus tonen.

In een brief aan vrienden in Roeselare, de stad waar hil in het Klein Seminarie studeerde,
schreef Constant Lievens vanuit zijn missiepost in Chotanagpur:
"lndien ik nu in het Klein Seminarie zou ziin, dan zou ik aan die jonge studenten zeggen
dat ze moeten bereid zijn hart en ziel, hun lichaam en verstand weg te schenken en hun
huis, vrienden en vaderland te verlaten om hier bij deze mensen te komen leven en
werken.." "VUUR MOET BRANDEN' was zijn levensspreuk. lk vermoed dat hii deze
woorden ontleend had aan de heilige Paulus, die andere grote missionaris, die tot de
Hebreeuwen schreef:
"Onze God is een verterend vuut'' (Hebr.12,29). Het leven van de apostel van
Chotanagpur is 66n verterend vuur van liefde geweest voor God en de mensen.

Omer Tanghe
nationaal secretaris PMU - Belgid

NASCHRIFT

Ons Amaat Vynckefonds steunt de Jonge Kerk van Ranchi.
Door verkoop van "Constant Lievens, de Ridder van Chotanagpur" van E.H. Lode
Monbaliu, laat ons fonds o.a. 5 missieseminaristen studeren in Ranchi.
Help ons steunen en bestel 66n van de 30 laatste exemplaren. Alleen nog luxe-editie :

4OO blz.: 750 fr.
Gi reren : 7 1 2-01 1 2O54-O5

Amaat Vynckefonds
Beukenlaan 2
8800 Roeselare

of 000-0922497-27
Lode Monbaliu
Burgstraat 7
8340 Damme



5OO JAAR LATIJNS-AMERIKA:
DE NACHT IS NOG NIET VOORBIJ...

Aan pater Andr6 Decock (ret. 1954) werd er gevraagd een artikel te schrijven over Zuid-
Amerika. Maar Andr6 liet ons het volgende weten : het beste antwoord dat ik je kan stu-
ren is : over Noord-Zuid tegenstellingen - 500 jaar na Columbus - moet Latijns-Amerika
de kerk van Europa niet wat "Latijtls-Amerikaniseren" ?
Mijn antwoord luidt: heel zeker.
Ik stuur je de voordracht van de bisschop Erwin Kraiitler (een Oostenrijkse priester - bis-
schop gewijd in Brazilid en bisschop in Para : Transamojonica die in 1992 op 30 maart
(Forum Gent) die voordracht gaf. Heel interessant. Ik denk zells dat Jan Demyttenaere
de bisschop afhaalde in Zaventem. Ik was ziek, maar mijn broer voerde me naar Gent. lk
heb nog heimwee naar die voordracht die begon met Dietrich Bonhoeffer ...
Tot hier wat scheutist Andr6 Decock ons schreef en we voldoen graag aan zijn wens. De
moeite waard om die lange tekst eens door te nemen.

"De verrezen Christus
draagt de nieuwe mensheid in zich,
het laatste heerlijke ja van God aan de nieuwe mens.
Die mensheid leeft weliswaar nog in het oude,
maar zij overstijgt het oude reeds,
zij leeft weliswaar nog in de wereld van de dood,
maar zij overstijgt de dood reeds,
zij leeft weliswaar nog in de wereld van de zonde,
maar ze overstijgt de zonde reeds.
De nacht is nog niet voorbij,
maar het daagt reeds."

(Dietrich Bonhoeffer)

Oktober 1956. lk studeerde aan het gymnasium van Feldkirch. Op een zondag bezocht ik
een vriend in het kuuroord Viktorsberg. lk ontmoette er een bejaarde priester die er een
kuur volgde.

De pers en de radio berichtten over de opstand in Hongarije. Opnieuw rolden pantserwa-
gens. De opstand van de Hongaren tegen een totalitair regime werd brutaal onderdrukt.
Met geweld maakten de sovjettroepen een einde aan het vrijheidsverlangen van het
Hongaarse volk. Massale arrestaties, schijnprocessen en mishandelingen waren aan de
orde van de dag.

Kardinaal Mindszenty, een hard bevechter van de wrede communistische politiek, werd
het symbool van de weerstand. Zijn kritisch optreden en het getuigenis van vele verzets-
strijders toonden dat mensen weliswaar met handboeien weggevoerd kunnen worden,
gefolterd en gedood, maar dat alle ketens van de hele wereld niet kunnen volstaan om de
vrijheidsdrang van een volk in de kiem te smoren. Steeds weer komt deze drang opnieuw
naar boven.

De gebeurtenissen in Hongarije hebben mij als jong student sterk getroffen. Er ontspon
zich een boeiend gesprek met de kuurgast. Wij spraken over de steeds weerkerende
fenomenen in de geschiedenis.

"Wat geschied is, zal opnieuw geschieden, wat men gedaan heeft, zal men opnieuw
doen: er is niets nieuws onder de zon" (Boek der Wijsheid 1,9), zei reeds de Wijze in
het Oude testament. Maar wat hebben we echt geleerd uit de geschiedenis? De priester



keek me peinzend aan en zei: "Beste vriend! Wat we uit de geschiedenis hebben ge-
leerd, is dat we niets hebben geleerd uit de geschiedenis!"

Deze uitspraak in de vorm van een woordenspel dateert reeds van lang geleden, maat ze
heeft me aan het denken gezet en ik ben ze tot op vandaag niet vergeten.

HEBBEN WE ECHT NIETS UIT DE GESCHIEDENIS GELEERD?

Vele mensen denken dat geschiedenis enkel maar een beschrijving is van gebeurtenis-
sen uit het verleden. Geschiedschrijving is evenwel zelden een neutrale voorstelling van
de gebeurtenissen. De kroniekschrijver bepaalt vrij welke feiten hij uitkiest, hoe hij de in-
houd voor de toekomstige generaties vastlegt en - wat hij verzwijgt. Omgaan met ge-
schiedenis vereist een analyse van historische feiten. Steeds opnieuw moet men zich de
vraag stellen: 'Waarom gebeurden de dingen? Welke idee6n leefden er, welke achter-
gronden? Welke zichtbare en verborgen motieven lagen aan de oorsprong van jarenlan-
ge gewelddadige conflicten? Welke bewuste en onbewuste beweegredenen zetten men-
sen ertoe aan anderen te vermoorden en tot slaven te maken? Welke persoonlijke en
gemeenschappelijke drijfveren bewogen mensen ertoe culturen te vernielen, landschap-
pen te verstoren, vruchtbare gebieden om te vormen tot steppen en woestijnen? Welke
oorzaken liggen aan de basis van de steeds dieper wordende kloof tussen arme en rijke
staten, waarbij men volken en volksgroepen laat wegkwijnen in schijnbaar onveranderlij-
ke onderontwikkeling en honger?

Een kritische analyse vereist dat men steeds bewust de band legt met vandaag. Daaraan
gekoppeld stelt zich ook de vraag naar de toekomst. Welke wegen moeten we inslaan om
systemen van uitbuiting en vernieling af te bouwen? Hoe kunnen we te strijde trekken te-
gen dood en onderdrukking, opdat er leven mogelijk zou zijn voor alle mensen in alle de-
len van de wereld? Welke concrete stappen zijn er nodig, opdat gerechtigheid en broe-
derlijkheid - de voorwaarden voor vrede tussen volkeren, groepen en individuele mensen
- niet enkel holle woorden blijven? Hoe kunnen we verhinderen dat structuren waarin de
mens wordt misprezen, eeuwig blijven bestaan?

Leren uit de geschiedenis veronderstelt moed om fouten en foutieve beslissingen, uitwas-
sen van heerszucht en machtswellust van mensen en staten, die leidden tot de uitmoor-
ding van volkeren en de verkrachting van mens en milieu, bij naam te noemen en hun
oorlogszuchtige schand- en gruweldaden aan de kaak te stellen.

De historische schuld van de christenen en de medeschuld van de Kerk moet toch eens
worden toegegeven zonder enige versluiering. Dat is beslist geen zwart-wit-voorstelling.
Het gaat om de waarheid, die precies voor de Kerk "heilig" zou moeten zijn. De moed om
de waarheid onder ogen te zien is het begin van een proces van bekering en van anders
gaan denken, dat wij allemaal nodig hebben! Dit proces is slechts mogelijk wanneer we
eerst ons geweten onderzoeken, daarna fouten toegeven en er berouw over tonen. Maar
het berouw of de vraag naar vergeving volstaat niet. We moeten andere wegen gaan,
een andere richting inslaan, die werkelijk een "Nieuwe Wereld" voortbrengt, waarin een
rechtvaardige orde tot bloei komt op intermenselijk en maatschappelijk, op nationaal en
internationaal gebied.

WIE SCHREEF DE GESCHIEDENIS VAN LATIJNS.AMERIKA?

De geschiedenis van de Conquista, die men ook kan lezen in de Latijns-Amerikaanse
schoolboeken, werd geschreven door de veroveraars en niet door de veroverden, door
de uitbuiters en niet door de uitgebuiten, door de onderdrukkers en niet door de onder-
drukten, door de machtigen en rijken en niet door de armen of de mensen met een "ande-
re cultuur''. Christoffel Columbus opent voor Europa de poort naar de Nieuwe Tijd. Voor
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de oorspronkelijke bewoners van het continent is de "ontdekking" evenwel het begin van
het einde, het begin van de ondergang. Columbus voelt zich door God gezonden om "ons
allerheiligste geloof" te verspreiden in de "Nieuwe Wereld".

Paus Leo Xlll spreekt in 1892, naar aanleiding van de 400ste verjaardag, over de "vere-
renswaardige" Columbus die de weg baande voor de verkondigers van het geloof, "opdat
ze daar bii de ontelbare volkeren die in de duisternis smachten, de kennis van de ware
God zouden kunnen verspreiden en hen voor Christus winnen". Was er dan werkelijk zo-
veel duisternis en schaduw van de dood in de zonnegodsdienst van de Inca's, in de cultu-
ren van de Azteken en de Maya's?

Columbus kust de grond van de "Nieuwe Wereld". Tot zijn dood leefde hij in de waan dat
hii in West - Indi6 was geraakt, nadat hii erin geslaagd was de "mare tenebrosum", de
duistere, schrikaaniagende zee, te bedwingen. Het doel is Europa goud, edelstenen en
specerilen te verschaffen, en dit langs een snellere weg dan langs de omweg rond Afrika.
Tussendoor wordt een nieuw continent "ontdekt' en de oorspronkelijke bewoners worden,
ofschoon ze onderling zeer sterk van mekaar verschillen, zonder meer tot vandaag,
"lndios" genoemd.

De vlag met de gekruisigde wordt op 12 oktober 1492 geplant. Deze 12e oktober is een
vrijdag. De vroege ochtend van de Goede Vrijdag van Latijns-Amerika die eeuwen zou
duren.

Op het eiland Guanahani, waar de Europeanen voor het eerst aan land gaan, duurt het
amper 25 laar vooraleer alle oorspronkelijke bewoners uitgeroeid zijn. Dat echter is pas
het begin van de goede Vrijdag van de Indianen.

Columbus zelft beschrijft in een bericht aan het Spaanse Hof de Indios als zeer vriende-
f ijk, hadelijk en vredelievend. "Ze zijn zo beminnelijk en zonder hebzucht en bereid tot al-
les (...), ik geloof dat er op de wereld geen betere mensen bestaan." En hil zweert: "Zij
hebben hun naaste even lief als zichzelf."

Enkele dagen later, op 27 oktober 1492, komen de Europeanen op het huidige Cuba aan.
Bartolom6 de Las Casas bericht enkele decennia later: "Op het eiland Cuba, dat zich uits-
trekt over een afstand van Valladolid tot Rome, zijn er vandaag geen mensen meer."

Op 6 december van hetzelfde jaar komen ze aan op Haili. Hier wordt tijdens de kerst-
nacht de eerste vesting gesticht: "La Navidad" - Kerstmis, maar zonder het koor der
Engelen dat verkondigt: "Eer aan God in den Hoge en op Aarde vrede onder de mensen
in wie Hij welbehagen heeft." (Lc. 2,14).
Columbus vangt de terugreis naar Spanje aan en laat soldaten achter in "La Navidad",
met de opdracht naar goud te graven en specerijen te verzamelen. Deze soldaten - in
werkelijkheid waren het bandieten - beantwoordden de Indiaanse vriendschap en hulp-
vaardigheid, zoals Columbus ze had beschreven, met plundering, slavernij en geweld.

De Indios verzetten zich uiteindelijk en verslaan de bandieten. "La Navidad" valt ten prooi
aan de vlammen. Maar hun verzet zou de oorspronkelijke Hailiaanse bevolking duur te
staan komen. In 1496 komt de weerwraak: duizenden Indios betalen hun gewettigde zelf-
verdediging met hun leven. Haiti telt in het jaat 1492 ongeveer een miljoen inwoners.
Nauwelijks 30 jaar later is de oorspronkelijke bevolking geslonken tot 16.000.

Goede Vrijdag: Het eerste woord van Jezus aan het kruis:

"En Jezus zeide: "Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen." (Lc 23.34)

Heer Jezus! Zij wisten wel wat zil deden! Zij wilden rijk worden en een heel continent



onderwerpen en uitbuiten. De grenzeloze begeerte naar bodemschatten en natuurlij-
ke rijkdommen wordt met een religieuze mantel bedekt. Uw opdracht om het Rijk
Gods uit te dragen tot aan de grenzen van de aarde, wordt op heiligschennende wilze
misbruikt!

HeerJezus! Het ging niet om uw God en Vader, het ging om goud en machtl En, uw
zusters en broeders met een Indiaans gelaat werden en worden verkracht, tot slaaf
gemaakt en vermoord!

Volgens Tzvetan Todorov, van het "Centre National de la Recherche Scientifique" in
Parijs, telde de aarde rond het jaar 1500 een totale bevolking van 400 miljoen mensen.
Daarvan woonden er 80 miljoen op het continent ten zuiden van de "Rio Grande", het hui-
dige Latijns-Amerika en de Caraiben.

Reeds in 1570 was de bevolking gereduceerd tot 10 of in het beste geval 12 miljoen men-
sen. Portugal telde in die periode ongeveer 66n miljoen inwoners; Spanje of Engeland
iets meer dan drie miljoen. Het is onvoorstelbaar, maar we hebben hier te maken met de
grootste holocaust in de geschiedenis van de mensheid! Daarbij komen nog miljoenen
negerslaven die in Afrika als hazen werden gejaagd en nadien naar Latijns-Amerika en
de Caraiben werden gevoerd. Ontelbare mensen kwamen om op de schepen die deze
zwarten vervoerden. Duizenden en duizenden gingen ten onder aan de dwangarbeid.

Gruwelijke veroveringsoorlogen, waarbij de uitmoording van Indianen dagdagelijkse kost
was, voortdurende mishandelingen en herendiensten, verminking van familiebanden, uit-
puttende arbeid voor vrouwen en kinderen en ingevoerde ziekten, zijn oorzaken van de
genocide van het Lijdensverhaal van Latijns-Amerika.

lets meer dan 25 miljoen Azteken leven in Mexico, wanneer in 1519 de veroveraar
Hernan Cort6z er voet aan wel zet. Het aantal inwoners van de hoofdstad Tenochtitlan is
te vergelijken met dit van Parijs in dezelfde periode. Geen andere Europese hoofdstad
telde toen meer inwoners. Tenochtitlan was een soort "Venetie" in een zoutmeer, 2600
meter boven de zee. De 60 meter hoge trappentempel, versierd met ontelbare kunstwer-
ken, het keizerlijke paleis en het reusachtige marktplein verblinden Hernan Cod6z met
hun glans. Deze roept uit, overmand door zoveel schoonheid: "Dat is wel het mooiste dat
er op deze wereld bestaat!"

Wanneer de "dienaars en verspreiders van de macht van Christus en van onze Koning", -
zo noemt Corl6z zichzelf en zijn moordende, plunderende en vrouwen verkrachtende sol-
daten, - binnendringen in Tenochtitlan, slachten ze onmiddellijk 40.000 Azteken af.
Cort6z zelt informeert de katholieke koning van Spanje op een niet te overtreffen sadisti-
sche wilze :"Het huilen, wenen, schreien, weeklagen van de vrouwen en kinderen zou
zeffs een hart uit steen hebben doen smelten.. ."Zoveel doden lagen er, "dat we onze voe-
ten niet meer op de grond konden zetten". En Cort6z praat deze slachtpartij goed als een
maatregel die werd genomen "in naam van de almachtige God der goedheid". Want
"wanneer we strijden tegen de afgodenvereerders, die immers de vijanden zijn van
Christus, strijden wij voor de zaak van Christus."

Het oude Mexico werd Nieuw-Spanje. In de "Naam van God" werd een volk en zijn glorie-
rijke cultuur weggeveegd van de aardbodem. Van de 25 miljoen Azteken, die Hernan
Cort6z in 1519 aantrof in Mexico, sterven er in de eerste vier jaar meer dan 8 miljoen op
het slagveld en als gevolg van de ingevoerde ziekten. Rond hetiaar 1600 blijven er nog
amper 66n miljoen mensen over.

Goede Vrijdag van een continent! De Heer Jezus belooft de goede moordenaar het
Paradijs:
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"Vandaag nog zult gii met Mii zijn in het paradijs!" (Lc.23.3a)

Heer Jezus, steeds heeft men de lndianen afgeschilderd als wilden, barbaren, als on-
gelovigen, minder-dan-mensen, misdadigers, "rovers" aan het kruis geslagen. Vlak
naast jou! Jou hebben ze gekruisigd, omdat je het volk "opgehitst" hebt (Lc23.2) en
opgekomen bent voor de armen. Daarbij heb je de machtigen en de rijken, de hoge-
priesters en de farizeedn ergernis gegeven. De Indios werden en worden nog steeds
aan het kruis geslagen, omdat zij in een kapitalistische consumptiesamenleving be-
schouwd worden als misdadigers. Zii produceren niets en vormen daarom een rem
voor de vooruitgang. Daarom: aan het kruis met hen! En jij belooft hen in de figuur
van de moordenaar aan uw rechterzijde het paradijs! Maar, Heer Jezus, moeten de
Indios eerst doodbloeden aan het kruis om in het Paradijs te komen? ls er voor hen
slechts leven na het doodbloeden, na de dood? Kan jij hen niet een beetje paradils
bezorgen op deze wereld?

Het Inca-rijk was een staat met vele volkeren. Het omvatte een 500tal verschillende be-
volkingsgroepen. Volgens historische documenten was het Inca-rijk het best georgani-
seerde staatsbestel van het continent. De ruines van de bevloeingssystemen en de ter-
rassen voor landbouw, de resten van de monumentale vestingen en paleizen, getuigen
van de cultuur en de begaafdheid van de Inca's. Het rijk was 900.000 km, groot. Het
strekte zich uit van het huidige Ecuador, over Peru, Bolivi6 en delen van Chili en
Argentinie. Er bestond hier zelfs een soort postsysteem. Levensmiddelen werden in pe-
rioden van crisis voor bepaalde regio's tot in de meest afgelegen dorpen gebracht. Het
stratennet strekte zich uit over een afstand van 6000 km.

De analfabeet Francisco Pizafio, die het in Spanje slechts gebracht had tot varkenshoe-
der, vatte het plan op om het Inca-rijk voor Spanje te veroveren. Op 15 november 1532
bereikt hij Cajamarca. Opnieuw is het een vrijdag die nu Goede Vrijdag wordt voor de
Inca'sl Onder begeleiding van Pater Vicente de Valverde, ontmoet Pizarro de ongewa-
pende lnca-koning Atahualpa. De monnik, die in de ene hand een kruis en in de anoere
hand een Bijbel draagt, beveelt Atahualpa het kruis te aanbidden. Kruis en bijbel zijn de
Inca-koning natuurlijk onbekend. Hij kan er niets mee beginnen. Maar toch neemt hij het
Heilige Boek vast en houdt het aan zijn oor. Hij meent zo de stem van een verre God te
kunnen beluisteren. Hij hoort echter niets en laat het boek op de grond vallen. Dit is pure
godslastering in de ogen van de Spanjaarden. De pater geraakt buiten zichzelf en
schreeuwt hysterisch: "Weg met de ongelovigen!'12.000 Inca's blijven dood achter.

Atahualpa wordt gevangen genomen en in een schijnproces tot de dood op de brandsta-
pel veroordeeld. Op dit vlak hebben de Europeanen ondertussen een rijkdom aan erva-
ringen verworven. De katholieke koningen van Spanje hadden immers reeds enkele de-
cennia tevoren beslist om de inquisitie opnieuw in te voeren. Onder het voorwendsel van
het Christendom te redden van ziin vijanden, werden politieke tegenstanders verbrand als
ketters. Om aan de vuurdood te ontsnappen, zweed Atahualpa zijn geloof in de
Zonnegod af en laat hij zich dopen. Als loon voor zijn bekering eindigt hii niet op de
brandstapel, maar wordt hij "alleen maa/'aan een paal gebonden en gewurgd.

In 1533 valt Cuzco, de "Navel van de Wereld", de hoofdstad van de lnca's. Ze gaat in
vlammen op. Tempels en huizen worden met de grond gelijk gemaak, kunstschatten ge-
roofd, tempelmeisjes verkracht. De overlevende Inca's worden tot slaven gemaakt. De
varkenshoeder uit Catalonid die begerig was naar goud, vernielt het rijk van de Inca's en
meent daarbij dat hil God een welgevallige dienst heeft bewezen!

"Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het
negende uur toe, doordat de zon geen licht meer Saf. (...) Toen riep Jezus met luider
stem: "Vader, in uw handen beveel lK mijn geest." Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij
de geest."



Bil de lezing van het lijdensverhaal op Goede Vrijdag staat er op deze plaats: "Hier knie-
len allen en gedenken de dood van Christus de Verlosser." Jezus Christus is aanwezig in
elke gekruisigde Indiaan en in elke versmade en vernielde cultuur.

Negentig procent van de oorspronkelijke bevolking van het continent werd het slachtoffer
van de Conouista.

Voor Latijns-Amerika begon op 12 oktober 1492de Goede Vrijdag van het lijden en het
bloed. Dit bloed stroomt tot op vandaag, zonder dat er een Paaszondag in zicht is.

PfLATUS ZE|: "lK BEN ONSCHULDIG AAN HET BLOED VAN DEZE MENS. DAT lS
uw ZAAK!" (Mr.27.24)

In bepaalde kerkelijke kringen en documenten wordt vandaag, in het kader van de
"Vieringen van de 500 jaa/' van de zogenaamde ontdekking en evangelisering van
Amerika, geprobeerd om de fouten van het verleden af te zwakken en af te doen met het
bijna magische woord 'tijdsgebonden". Velen beweren dat de ongehoorde uitroeiing van
mensen en volkeren, de onherroepelijke vernieling van culturen en van mens/milieu
slechts frivole uitwassen zijn van een "leyenda negra" (een zwarte legende), in het leven
geroepen door ene Las Casas. Calvinistische Hollanders zouden deze "leyenda negra"
gebruikt hebben als argument om de katholieke koningen van Spanje, Ferdinand en
lsabella, in diskrediet te brengen. Je zou zoiets kunnen vergelijken met het bedekken van
de zon met een zeef. Zo'n houding zal nooit tot een ommekeer leiden.

Wanneer bijvoorbeeld het werkdocument van de lve Latijnsamerikaanse
Bisschoppenconferentie in Santo Domingo de beschrijving van Bartolom6 de Las Casas
over de vernieling en de brutaliteit van de Spaanse machthebbers in "West-lndi6" be-
stempelt als "goedwillend", maar terzelfdertild verwijt "onzakelijk" te zijn, dan is dit, in het
licht van zovele andere getuigenissen van tiidsgenoten en oorkonden, of cynisme of oog-
verblinding. In elk geval getuigt het niet van moed om de waarheid te zeggen, zoals men
die van Christenen zou venrvachten. Paulus schrijft aan de Romeinen: "De waarheid
wordt door ongerechtigheid onderdrukt" (Rom. 1 .18) De waarheid wordt opnieuw ge-
ketend. Het wereldschandaal van de grootste genocide en vernieling van mens en milieu,
waaraan spijtig genoeg de Kerk medeschuldig is geworden, wordt als onbeduidend voor-
gesteld en omfloerst.

In werkelijkheid is er nooit geweest, wat men vergoeilijkend een "ontmoeting van verschil-
lende culturen" noemt, en wat men nu met pracht en praal wil vieren. Evenmin was er
sprake van een "ontdekking". In feite ging het om een brutale invasie en verovering. Deze
realiteit mogen kerkelijke documenten niet verdoezelen door te verwiizen naar de "tijds-
geest" en door brutale uitroeiingsoorlogen op te poetsen tot "wisselvalligheden van de ge-
schiedenis" waarvoor tenslotte niemand verantwoordelilk wordt geacht.

Er vond geen vredevolle ontmoeting plaats van culturen uit twee werelden, een vriend-
schappelijk naar-mekaar-toegaan, met respect en empathie. Van dialoog was geen spra-
ke. Feitelijk ging het om een directe niet mis te verstane oorlogsverklaring tegen de cultu-
rele identiteit van deze volkeren, een verschrikkelijke botsing en vernielende aanval. Van
bil het begin ging het erom deze volkeren te onderdrukken en hun culturele andersge-
aardheid te vermorzelen.

En de Kerk, die overtuigd was van de juistheid van haar handelen, nam deel aan deze
tragische, ongelijke strijd en zil rechtvaardigde deze op religieuze gronden. De missione-
ring was, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, geen evangelisering. Vandaag ba-
ten geen interpretatieve schoonheidsmiddelen om de rimpels glad te strijken die de me-
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deschuld en inschikkelilkheid in haar aangezicht kerfden. Geen enkele kosmetische in-

greep is in staat om het gebrek aan profetische moed te verbergen, om in te gaan tegen

het moordende en vernielende koloniale systeem.

De '.tijdsgeest", de blinde en kritiekloze gehoorzaamheid en de offerbereidheid van mis-

sionarissen van toen kunnen misschien worden ingeroepen als verzachtende omstandig-

heden. Maar zil volstaan niet Qm de Kerk vrii te spreken van medeplichtigheid, onderwor-
penheid, machtswellust of diplomatieke verbloemde inschikkelijkheid. Zelfs een

"sublectief" heldenleven is niet steeds een uitdrukking van evangelische broederlijkheid

en solidariteit met de armen en diegenen die cultureel verschillend ziin.

De grote profetische figuren uit de orde der Dominicanen, Bartolom6 de Las Casas,

Antonio de Montesinos, Pedro de C6rdoba en vele andere, die zich bewust geschaard

hebben aan de kant van de onderdrukte oorspronkeliike bevolking en wel de enige glorie-

rilke bladzijde van de Kerk in de geschiedenis van de conquista vullen, kunnen niet ver-

doezelen dat de "officidle" Kerk op bittere wijze gefaald heeft'

Deze verdedigers van de mensenrechten werden steeds beschouwd als buitenstaanders.
Zij kunnen nu niet zonder meer ingeroepen worden als getuigen voor de "voortdurende

strijd van de Kerk voor vrijheid en gerechtigheid", zoals dit vaak op een zelfingenomen en

aanmatigende wijze wordt gedaan. Dat de Kerk als instelling zich steeds ingezet heeft

voor "recht en gerechtigheid", is eenvoudigweg onwaar! Om diplomatieke overwegingen

heeft zij in de loop der eeuwen al te dikwiils gezwegen. De profeten uit de tiid van de

Conquista waren beslist een en'\ft in de westerse en kerkelijke schoen. "Maar men mag

de erwt niet met de schoen venruisselen. "(Paulo Suess).

De strildbare Dominicanen kenden in eigen rangen gedurende hun leven machtige en

verbitterde vilanden. De officiele Kerk klonken deze stemmen allesbehalve aangenaam in

de oren. Denken we maar aan hun overste en latere kardinaal - aartsbisschop van

Sevilla, Alonso Garcia de Loaysa. Deze ging bewust en gewetenloos in tegen zijn eigen

medebroeders. Antonio de Montesinos werd een zwijgverbod opgelegd. (Ook hier zou

men het woord van de Wilze kunnen citeren: "Niets nieuws onder de zon"!) Of denken
we maar aan theoloog Juan Gin6s de Seprilveda. Hij was nooit in West-lndid geweest.

De problemen van de oorspronkelijke bewoners en van de missionarissen waren hem

volledig onbekend. Maar toch vocht hij tijdens zijn leven tegen Las Casas en schaamde
hij er zich niet voor om zelfs folteringen te verdedigen als bekeringsmiddelen voor de

Indianen: "Dank zij foltering, gekoppeld aan geloofsonderricht, hebben ze de christeliike
godsdienst aangenomen!"

Vele missionarissen die zich voor de Indianen hebben ingezet, werden vervolgd en be-

stempeld als ketters. Vele van hen werden achternagezeten door de speurhonden van de
Inquisitie die overal rondsnuffelden, en alleen maar het geweten van anderen onderzoch-
ten i.p.v. het eigen. Zij stelden zich tot doel de aanhangers van ketterijen te ontdekken en

mensen die zich tegen de katholieke koningen verzetten, op te sporen. Enkelen werden

opgesloten of uit het land gejaagd.

De kritische houding van vele missionarissen verdient alle lof. Maar toch slaagden zij er

niet in het blad van de vreseliike geschiedenis om te draaien. De strijd van Bartolom6 de

Las Casas tegen de "pest van de tyrannie" van de "encomienda", tegen de vernielende
uitbuiting van de arbeid van de Indianen, mag ons niet doen vergeten dat de ontelbare
kathedralen en paleizen met al hun rilkdom uit het koloniale Amerika, niet spontaan en
juichend door de Indianen werd gebouwd, maar steeds onder toezicht van de koloniale
machthebbers of een kloosterling. De "encomienda" mondde meteen uit in levenslange
lijfeigenschap en slavernii. En zovele geestelijken hebben de slavernij van de Indianen en
de zwaden niet alleen geduld, maar daar ook profijt uit gehaald. Bijvoorbeeld in Brazilli6

bezaten alle kloosterorden slaven tot op het moment van de officiele afschaffing van de
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slavernij in het jaar 1888. ook de orde van de Mercedaridrs, die was opgericht om de sla-
ven vrii te kopen, vormde geen uitzondering hierop.

En Rome gaat vastberaden en "koud als de maartse sneeuw,' de weg van de diplomatie,
in plaats van de weg van het Evangelie en van de Profeten. Paus Paulus lll ondertekent
in juni 1537 weliswaar de mensenrechtenbul "sublimis Deus" en verbiedt de slavernij.
Maar een jaar later geeft diezelfde Paus toe aan de druk van de spaanse kroon en her-
roept hij de bul.

WAS ER WEL SPRAKE VAN EVANGELISERING?

Ook de catechese vaart in het kielzog van het koloniale systeem. Het kerkmodel dat ge-
groeid is in de Europese cultuur wordt eenvoudigweg gecopieerd en overgedragen naar
de "nieuwe wereld". De Kerk verstaat zichzelt als "Gods Rijk op Aarde". De paus en de
koning zijn de vertegenwoordigers van God voor alle mensen en volkeren. Zo ,,moeten,'

alle mensen ter wereld zich onderwerpen aan de Kerk en aan de wereldorde die door
haar wordt verkondigd, de "orbis christianus": het "compelle Intrare", het "nodig hen (=de
genodigden) dringend uit binnen te treden (Lc 14.23) wordt verkeerdelijk geTnterpre-
teerd als een oproep om geweld te gebruiken tegen mensen die zich verzetten. Elk verzet
tegen de missionaire inzet is aanleiding om een "rechtvaardige oorlog" te verklaren en te
ontketenen. Tolerantie t.a.v. andersdenkende kan niet."Extra ecclesiam nulla salus."
Buiten de Kerk is er geen heil, wordt het verplichte gebod van alle missionaire zorg en
bezigheid.

Op zulke basis kan er vanzelfsprekend geen dialoog tussen culturen bestaan. De cate-
chese streeft enkel dat ene doel na: het christendom in te planten en uit te breiden. Zelts
het Spaanse of Portugese kleed, waarin het christendom zich voorstelt, is "goddelijke
openbaring". Wat kan men dan nog leren van andere culturen? Welke positieve dingen
kunnen gerespecteerd en overgenomen worden? De Kerk kan enkel maar "geven" en
niets "ontvangen".

De missionarissen gaan er principieel vanuit dat de religies van de Indianen bijgeloof en
des duivels zijn. De reden voor de onderlinge twisten tussen de missionarissen is de me-
thode van missionering: moet het Christendom de Indianen echt met geweld worden op-
gelegd of moeten ze op een "zachte manier'' (Las Casas) worden bekeerd? Beide wegen
leiden evenwel naar hetzelfde doel:"Zielen winnen voor God en onderdanen voor de ko-
ning". Met andere woorden: de "bekering" van de "andere" en zijn inlijving in het Spaanse
of Portugese koninkrijk.

De Kerk is etnocentrisch, waant zich volmaakt en is zelfbewust. Zij matigt zich aan God
voor altijd en eeuwig in pacht te hebben en ook de enige drager te zijn van Gods genade.
Er is slechts d6n waardevolle cultuur: de westerse. De Kerk hoeft naar niemand te luiste-
ren, maar weet reeds lang alles en kan daarom andersdenkenden en - voelenden met
banbliksem treffen in de "naam van God" (welke God? Zeker niet de God en Vader van
onze Heer Jezus Christusl) en op de brandstapel doen belanden.

Een blik op de eerste catecheseboeken van de 16e eeuw toont onmiddellijk een rode
draad: de "satanisering" of des duivels verklaren van de Indiaanse godsdiensten. Al wat
de Azteken geloofden en onderrichtten is "leugen, ijdelheid, verbeelding; er is niets waars
aan". Tegen de wijzen uit het oude Mexico gaan de missionarissen tekeer: "Jullie moeten
weten en steeds voor ogen houden, dat geen enkel van de goden, die jullie aanbidden,
god is of schepper. Ze zijn allemaal helse duivels" . Ja, ze gaan nog verder en beschrijven
de hele brutaliteit van de Europese invasie als een straf voor de afgoderij van de
Indianen. En onmiddellijk komt een verder "dreigement": "Wanneer jullie de goddelijke
woorden niet willen aanhoren,... dan zal de god, die reeds begonnen is jullie te straffen
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omwille van jullie zonden, jullie volledig uitroeien!"

De verdoemenis van hun religieus aanvoelen volstond blijkbaar niet om de lndianen te

bekeren tot het "christelijke" geloof. Er was dus nog een verdere strategie nodig: de men-

sen moesten door een soort psychische terreur onder druk gezet. De eerste catechismus

die in santo Domingo werd uitgewerkt, begint met de openbaring" van een groot geheim'
dat jullie niet kennen en vyaarvan jullie nog niet hebben gehoord", nameliik: God heeft de

hemel en de hel geschapen.

In de hemel zijn allen die zich bekeerd hebben tot het christendom en volgens de leer

hebben geleefd. In de hel zijn "al uw overledenen, jullie voorvaderen: vaders, moeders,
grootouders, familieleden, allen die hier ooit hebben geleefd; ook jullie zullen daar terecht
komen wanneer jullie geen vrienden van God worden, jullie laten dopen, het christelijke
geloof aanemen, want alle niet-christenen zijn vilanden van Godl" De Jezuieten in
Brazilid getuigen: "Uit ervaring weten we dat een bekering van de Indios uit liefde zeer
moeilijk is. Maar omdat het een echt onderdanig volk betreft, zijn ze uit angst reeds tot al-

les bereid."

Dood en het laatste oordeel zijn de prioritaire thema's voor preken. De geloofsonderrich-

tingen worden natuurlijk onderstreept met danteske beschrijvingen van duivelse kwellin-
gen en idyllische voorstellingen van de hemelse vreugde. Vele Indios hadden de indruk

dat de missionarissen meesters waren over leven en dood. Zo schri!ft een missionaris-

Jezuiet: "Enkelen kwamen naar ons toe en vroegen gezondheid, anderen smeekten ons

hen te laten leven. Zij hadden angst voor ons, want het scheen hen toe dat wij konden

beschikken over hun leven of dood."

Wat voor een evangelie is dat, dat eerst op slag en stoot de geliefde voorouders van een
volk zonder uitzondering vervloekt en alles wat een volk, misschien reeds duizenden ia-
ren lang heilig en eerbiedwaardig schijnt, voorstelt als des duivels? Welke "blijde" bood-
schap is dat, die gebouwd is op geestelijke terreur en niets anders dan schrik inboezemt

voor dood, gerecht en hel?

Vanuit een theologisch oogpunt was de evangelisering bij de stichting van de Kerk in

Latijns-Amerika uiterst betwistbaar. Men merkt naywelijks iets van de bijbelse inspiratie
van het christelijke geloof: God wordt mens, heeft de mensen lief, zoekt ziin volk op in

genade en barmhartigheid. Neen, God wordt voorgesteld volgens het Griekse filosofische
schema: als "hoogste wezen" met al ziin eigenschappen die de theodicee (wiisgerige

godsleer) opnoemt, van "oneindig" tot "alwetend".

Waar blijft de God van Abraham, lsaac en Jakob, die in de Bijbel geopenbaard wordt, de
God die zegt: "lk heb de etlende van mijn volk in Egypte gezien, de iammerklachten
om zijn onderdrukkers gehoord; ja; lk ken zijn liiden. lk daal af om miin volk te be-
vrijden uit de macht van Egypte" (Ex. 3.7-B)?

Waar blijft de God waarnaar zij die verbannen werden naar Babylonid opkeken: "Aan de
stromen van Babylon daar zaten wii neer, en we schreiden wanneer we aan u dach-
ten..."(Ps.137.1)?

Waar blijft de God van tederheid en erbarmen met de armen en de uitgestotenen, die de
profeten aankondigden: "Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende
vrouw het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten, lk vergeet u
nooit! Zie in mijn handpalmen heb ik u geschreven" (Jes. 49.15)
Waar blijft Jezus, de mensgeworden zoon van God die uitroept:
"lk heb medelijden met deze mensen" (Mt 15.32 en Mc 8.2)?

Waar blijft Jezus van Nazareth die de armen liefheeft en "zalig" priist, die zich het lot aan-



trekt van minachte vrouwen, de melaatsen geneest, de lammen helpt opstaan, blinden
laat zien, doven de oren opent, het hongerige volk spijzigt, zelfs doden opwekt?

Waar blijft Jezus, die oproept en uitnodigt om hem na te volgen, die zich tot slaaf maakt
en de voeten wast? "Gij spreekt mii aan als Leraar en Heer, en dat doet gii terecht,
want dat ben lk. Maar als lk, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan be-
hoort gij ook elkaar de voeten te wassen. lk heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij
zoudt doen zoals lk u gedaan heb!" (Joh. 13.13-15)

In plaats van de door Jezus geopenbaarde liefhebbende en barmhartige God te verkondi-
gen, wordt de nadruk gelegd op een moraal van geboden en zonden, in een uitgesproken
casuistische stijl, zonder enige zorg, zonder enig aanvoelen van de ethiek van de
Indiaanse culturen. Ja, de reeds bestaande en tot in alle details uitgedachte zondencata-
logus, wordt nog aangedikt met de heel specifieke zonden van de Indios.

Was dat wel evangelisering?

Het zou juister zijn om te zeggen: er was een overplanting van het Spaanse of Portugese
kerk- en geloofsmodel, zonder dat er een onderzoek aan voorafging over de graad van
integratie van de ingeplante organen. "Compelle intrare", "Nodig ze uit binnen te komen",
zelfs wanneer ze eraan tenondergaan! Liever een dode en gedoopte Maya, dan een le-
vende, die zijn geloof en cultuur niet afgezworen heeft!

"HOELANG AARZELT GlJ HEER OM ONS BLOED TE WREKEN?"
(vgl. Openb.6.10)

De nakomelingen van deze volkeren die doodbloedden aan ontelbare kruisen, worden
vandaaE slechter behandeld dan de Hebree6rs in het Egypte van de Farao's en in baby-
lonische ballingschap of de Christenen van Rome onder Diocletianus en Nero. Maar tot
het laatste oordeel kan men deze volkeren minstens het ene recht niet ontnemen om luid
te schreeuwen en te vechten tegen alle vormen van onrecht.

De oude koloniale machten nemen het jaar 1992 als aanleiding om de 500ste verjaardag
van 12 oktober 1492 te vieren met grootse festiviteiten. Maar de doden staan op uit hun
naamloze graven en de overlevenden uit het slijk van hun favelas en de afgrond van hun
nood en chronische miserie. De doden en de levende slachtoffers roepen luid, terwijl de
toenmalige en huidige indringers zich opmaken om een "Feest van de ontmoeting van
twee werelden" te vieren.

De onderdrukten hebben weliswaar nooit gezwegen en steeds het onrecht van het kolo-
nialisme aan de kaak gesteld. Ook tegen de kerstening die hen werd opgedrongen heb-
ben ze zich verzel. Deze had immers absoluut geen uitstaans met de "blijde" boodschap
van Onze Heer, maar diende als rechtuaardiging van belangen en machtslust van de ko-
loniale machten. "Ach, ze zijn gekomen en hebben onze bloemen laten veruvelken, opdat
alleen hun bloem zou bloeien..." schrijft een Maya uit de tijd van de conquista po6tisch en
hij voegt eraan toe: "Allemaal zijn we droef! Het christendom deint uit (...) Wat heeft het
ons gebracht? Slechts ellende en slavernij!"

De Indianen verzetten zich tegen het plan van de Kerk om een viering van 500 jaar evan-
gelisering op te zetten: "We hebben eeuwenlang geleden, het proces van de uitmoording
is sindsdien niet gestopt.(...) Met leed en pijn hebben de Indianen de zogenaamde ont-
dekking van Amerika betaald", zei Orlando Bar6, vedegenwoordiger van de Indianen, aan
de paus op 17 oktober 1991 in Cuiab6. Op de T-shid van de Indiaanse prijkte in gele
kleur de macabare balans van de twee voorbije jaren: "1500 YANOMAMI-DODEN".
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Het valt te begrijpen dat de Indiaanse vertegenwoordigers hun hoofden ontgoocheld lie-
ten hangen wanneer Johannes-Paulus ll in zijn toespraak tot de Indianen begon te spre-
ken van "het grote tijdperk van de missionering" en deze verdedigde tegen "de ideologi-
sche belastering (...) van de evangelisering van Brazili6."

Spijtig dat de Paus deze ontmoeting met de Indianen niet gebruikt heeft om verontschul-
diging te vragen voor de medeschuld van de Kerk aan de volkerenmoord. Paus
Johannes-Paulus ll houdt op ziln pastorale reizen redevoeringen die voor elke gelegen-
heid goed uitgewerkt zijn door de Romeinse curie. Een missionaris die vandaag zijn leven
op het spel zet omdat hij in solidariteit werkt met de Indianen en opkomt voor hun rech-
ten, zou zijn ervaringen m.b.t. de zorgen en noden van de Indios kunnen laten opnemen
in de tekst van de Paus. Maar de Romeinse curie, die de Paus terzijde staat, luistert niet
naar ons!

Het jaar 1992 mag geen jubeljaar zijn, maar een jaar van bezinning. Een nostalgisch
vasthouden aan de precolumbiaanse tijd biedt geen perspectief voor het Latijns-Amerika
van vandaag. Het is onmogelijk het rad van de geschiedenis terug te draaien. De buiten-
gewoon verschrikkelijke gebeurtenissen kunnen niet ongedaan gemaakt of uitgewist wor-
den. Maar de oproep tot ons allen blijft: "Wat leren we uit deze geschiedenis die Las
Casas de "Meesteres van alle dingen" noemt"?

Voor Europa was Amerika de "Nieuwe Wereld". Daarom begint de geschiedschrijving van
Latijns-Amerika met het jaar 1492 wanneer de Europeanen voet zetten op het voor de
"Oude Wereld" tot dan toe onbekende werelddeel. In werkeliikheid was de "Nieuwe
Wereld" reeds minstens 40.000 jaar lang bewoond.

Wat van ons ge6ist wordt, is nu metterdaad de inzet voor een "Nieuwe Wereld", voor een
nieuwe wereldorde van een rechtvaardige verdeling van alle goederen der aarde, maar
ook voor nieuwe wegen van evangelisering die alle koloniale trekjes laat varen.

LATIJNS-AMERIKA NA 500 JAAR: HERHAALT DE GESCHIEDENIS ZICH?

Tweederde van de Latijnsamerikaanse bevolking is ondervoed. Dat betekent in klare taal:
deze mensen lijden honger! Elke dag sterven in Brazilid alleen al duizend kinderen jon-
ger dan 66n jaar. Meer dan de helft van de Brazilianen verbruikt minder calorieen dan het
minimum berekend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Grootsteden in
Latijns-Amerika groeien niet op een natuurlijke manier. Zij exploderen. Boeren zonder
land en landarbeiders die door grootgrondbezitters verdreven zijn, trekken naar de ste-
den. Zij hopen daar op werk en kwijnen weg in de favelas en randsteden.

ln deze steden groeit ook het aantal straatkinderen. Voor Brazili6 betekent dit rond de 15
miljoen kinderen die, zonder thuis of familie, volledig aangewezen zijn op zichzelf en stra-
ten en pleinen belegeren. Om de maatschappij te zuiveren van deze "criminele elemen-
ten", organiseren doodseskaders regelrechte jachtpartijen op straatkinderen. Alleen in
1990 werden er 4.661 kinderen vermoord. 82"/" van hen had een donkere huidskleur.

Indianenvolkeren worden zoals vroeger bedreigd in hun voortbestaan. De gedeeltelijk po-
sitieve wetten in de grondwetteksten blijven dode letter.

Werkloosheid, ondertewerkstelling, onrechtvaardige lonen, chronische honger, ontbre-
kende gezondheidsvoorzieningen, thuisloosheid, analfabetisme, de dagelijkse ervaring
van geweld en dood, hoge graad van kindersterfte, gewetenloze uitbuiting van mens en
milieu - dat zijn slechts enkele blikvangers van dit continent.

Armoede is geen noodlot. Armoede wordt gemaakt. Daarvoor draagt iemand verantwoor-
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delijkheid.

Armoede is "dood op afbetaling"!

Dood is lichamelijke dood als gevolg van honger en ziekte.

Armoede is intellectuele dood als gevolg van de geprogrammeerde dood van een ras, de
bewust aangezette vernieling van een cultuur, het uitsterven van een taal die voor een
volk "moedertaal" is. Wie een ras discrimineert, wil tenslotte de mensen doden die er deel
van uitmaken. Wie een andere cultuur onderwaardeert, strijdt tegen de mensen van deze
cultuur. Wie de moedertaal van de "anderen haat", doodt in ziin hart reeds de mensen die
ze spreken.

Wie het milieu vernielt, moordt daarmee de mensen uit voor wie het land dat zij bewonen,
geen "anoniem" milieu is, maar een "mede-wereld (Mit-Wel|, een thuis.

Armoede heeft concrete gezichten! Ellende heeft een naam! Ras, cultuur, taal zijn niet
abstract, maar kenmerken volkeren, zijn een heilig en behoed goed, dat reeds generaties
lang wordt doorgegeven van ouders en kinderen. Niets is vreselijker dan de identiteit te
verliezen. Dat is armoede in haar extreemste vorm!

Armoede is niet-mogen bestaan!

..EN IK ZAG EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE; DE EERSTE HEMEL
EN DE EERSTE AARDE WAREN VERDWENEN." (Openb.21.1)

Sinds 500 jaar worden in Latijns-Amerika natuurprodukten zoals edele houtsoorten, ka-
toen, tabak, suiker en bodemschatten, zoals goud, zilver en andere metalen, weggeroofd.

De industridle produkten van Latijns-Amerika kan men rekenen tot de goedkoopste op de
wereldmarkt, omdat men de arbeiders in de fabrieken, in vergelijking met de industrielan-
den, hongerlonen betaalt.

Het onrechtvaardige systeem treedt nu in een verdere fase. De spitstechnologie vervangt
arbeiders door willekeurig uitwisselbare robots en machines. Computers gaan niet in sta-
king en stellen ook geen eisen van rechtvaardige lonen, naar een 13e en 14e maand of
een langere vakantie. Natuurlijke grondstoffen worden door veel goedkopere syntheti-
sche stoffen vervangen. Daardoor verliest Latijns-Amerikaans dat een massaal aanbod
heeft aan arbeidskrachten en grondstoffen in de onmiddellijke buurt van de produktie-
plaatsen, zijn aantrekkingskracht.

Multinationale firma's, die decennialang Braziliaanse arbeidskrachten uitbuitten voor ei-
gen profijt en astronomische winsten maakten, willen zich nu terugtrekken in het eigen
land. Het bedrijf rendeert niet meer. De technologie staat in de Verenigde Staten, in
Europa en in Japan veel verder dan in Brazili6. Daarom wachten daar hogere winsten.
De duizenden arbeiders worden aan hun lot overgelaten, zoals een hoer, na een slecht-
betaalde nacht in bed. Of is het een nieuwere versie van "De Moor heeft zijn plicht ge-
daan, de Moor kan gaanl", wanneer men bedenkldalT0"/" van de arbeiders in Brazili6
een donkere huidskleur hebben?

De vakbondsafgevaardigde Vicentinho begon enkele maanden geleden aan een dagen-
lange hongerstaking en haalde de krantekoppen. Hij reisde tenslotte naar de VS, niet om
meer rechtvaardige lonen te eisen, maar om het behoud van een autobedrijf "af te sme-
ken", opdat de families van de arbeiders niet zouden omkomen in het vuil van de favelas.
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Latijns-Amerika voert niet alleen grondstoffen uit, maar ook harde deviezen om zijn bui-
tenlandse schuld af te betalen. De jongste jaren werd voor de interesten en voor de rente
op de interesten tot vijf keer meer betaald dan de kredieten die men ontvangen had. De

rekening werd aldus reeds meermaals afbetaald. Maar een kwijtschrift of een "Houdt het

maar, dank u!", is er niet bij.

Latijns-Amerika moet verder bloeden. Het moet tot het "Laatste Oordeel" trachten te over-
leven in de achtertuin van de Eerste Wereld.

De buitenlandse schuld is de moderne schatting die Latijns-Amerika moet betalen aan de
oude en nieuwe heren van deze wereld. Geen ondernemer, economisch beheerder of
bankier ervaart in het respectievelijke geverland in zijn luxueuze villa de gevolgen van het
hier wereldwilde netwerk van geldoverdrachten. Vele kredietovereenkomsten zetten de fi-
nancieel reeds uitgeputte staten sociaal buiten spel.

Politici en economische experten in de noordelijke industrielanden maken het zich al te
gemakkelijk wanneer ze Latijns-Amerika de schuld in de schoenen schuiven voor armoe-
de en ellende en verantwoordelijk stellen voor jarenlang "wanbeheef' en "verkeerde plan-
ning". De "morbus latinus" (de "Latijnse zieke"), zoals de mensen het zeggen die Latijn
kennen, is voor de kredietverleners uitsluitend een lokaal Latijns-Amerikaans produkt.

De overdracht van geld van het Zuiden naar het Noorden, om een schuld te delgen die
reeds lang betaald is, loopt parallel met een overdracht van de schuld en de verantwoor-
delijkheid vanuit het Noorden naar het Zuiden! "Ach, die luie zuidelijke landen! Zij zijn
zelf verantwoordelijk voor de huidige nefaste economische situatie!" Met zulke commen-
taren reageren vaak Europeanen en Noordamerikanen.

Precies zoals de brutaliteit van de Conquista is vandaag de onrechtvaardige en bewust
instandgehouden buitenlandse schuldenlast een wereldschandaal. Niets zal er verande-
ren voor Latijns-Amerika en de zogenaamde "Derde en Vierde Wereld" zolang overmach-
tige industriestaten andere landen in een vernederende afhankelijkheidspositie houden.

1992, '500 jaar Latijns-Amerika" vieren, heeft enkel maar zin wanneer er concrete stap-
pen worden gezet om dit schandaal te doen ophouden. Dat zou de eerste stap zijn naar
een "Nieuwe Wereld".

"Com a cruz e a espada" (met het kruis en het zwaard) werd de uitdrukking waarmee de
invasie van de Europeanen in de leet en cultuurwereld van de oorspronkelijke inwoners
van het Latijns-Amerika van vandaag werd beschreven. Het is feit dat tijdens de oorlog
niet alleen het zwaard werd ingezet. Neen, de Azteken, de Maya's en de Inca's en alle
andere volkeren werden neergemaaid met vuuruapens. Het buskruit was reeds lang be-
kend in Europa. Daarom waren de Europeanen de lndianen, die ongewapend waren of-
wel slechts beschikten over pijl en boog, reeds bij voorbaat de baas.

De wapens werden in de loop van de voorbije eeuwen steeds verfijnder en hebben van-
daag een apocalyptisch vernielingskracht bereikt. Met de wapenproduktie begon ook het
wapenbedrijf. De geproduceerde wapens moesten verkocht worden. En daarbij boden de
landen van de zogenaamde Derde Wereld zich aan die sterk op hun "Nationale
Veiligheid" waren gesteld, als veelbelovende afzetmarkten. Het spreekt vanzelf dat vooral
de geindustrialiseerde landen hier voordeel uit haalden.

Sinds de economische wereldtop in Bangkok (oktober 1991) zijn er nu opeens nieuwe
aanzetten voor een Noord-Zuid-politiek (vgl. Publik{orum 01.11.91 , bladzijde 2, Thomas
Seiterich -Kreuzkamp). De grootste kredietuerleners, met name Japan, Duitsland,
Canada, Zweden en de VS, willen in de toekomst alleen ontwikkelingshulp geven onder
bepaalde voorwaarden. Soortgelijke geluiden kon men voordien ook beluisteren bij het
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Internationaal Muntfonds (lMF) en de oESo - landen. Kredieten en schuldverminderin-
gen zouden afhankelijk worden gemaakt van besparingen in het militair budget van deze
landen. De "donorlanden" oogstten met dit voorstel applaus van hun eigen burgers. En
om dit applaus was het hen te doen.

In deze "doe-alsof" - politiek is het steeds belangrijk minstens de schijn hoog te houden,
zelfs wanneer schijn en werkelijkheid zo ver van mekaar liggen als de rechter- en linker-
oever van de Amazonestroom. De onderneming bij uitstek in de "donorlanden" blijft even-
wel, zoals voorheen, de wapenproduktie. Buiten landbouwprodukten wordt geen enkel
ander goed - wat betekent dat "Goed"? - zo zwaat gesubsidieerd. De financidle midde-
len voor "ontwikkelingshulp" verzinken daartegenover in het niets. Door gerichte export-
promotie krijgen Derde Wereldregeringen wapens tegen dumpingprijzen in de schoot ge-
worpen.

Met andere woorden: de noordelijke industriestaten eisen de ontwapening in de zoge-
naamde "Derde Wereld" en bepalen de criteria voor financiele steun aan deze landen.
Maar zelf staan zij erop om hun militair potentieel dat wereldwijd ingezet kan worden, in
stand te houden. Tegen wie? Na de Golfoorlog is er een nieuw vijandsbeeld ontstaan: de
"Derde Wereld".

Naar buitenuit, voor de informatie van jan modaal, wordt gepleit tegen de wapenindustrie.
Onder de tafel worden de kaarten evenwel uitgewisseld. Tenslotte zijn de regeringen zelf
de hoofdverantwoordelijken, niet enkel voor de uitbouw van snelle interventietroepen, uit
eigen strategische overwegingen, maar ook voor de voortdurende uitbouw en de perfec-
tionering van het wapenarsenaal van "Derde Wereld"-landen, die door de hoge export-
steun nog wordt versterkt.

In Duitsland heeft het Ministerie van Economie in 1989 de goedkeuring gegeven voor wa-
penexporten ter waarde van om en bij de 26 miljard DM. In 1990 liepen deze op tot 11,6
miljard Mark (vgl. Publik-forum 18 oktober'91, p. 13). Naast deze legale wapenexporten
tiert nog een illegale wapenhandel, waarvan de omvang tot voor kort het daglicht niet kon
zlen.

Schijnheiligheid, pure huichelarij! Het woord van Jezus blijft nog even actueel:
"Wee u, schriftgeleerden en Farizeedrs, huichelaars! Gij lijkt op gekalkte graven
die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol ziin met doodsbeenderen
en af f erhande onreinheid". (Mt 23.271

Wanneer het bezinningsjaar 1992 zulke huichelaars ontmaskert opdat hun ware gezicht
te voorschijn komt, denk ik dat we een stap vooruit zetten op de weg naar een "Nieuwe
Wereld".

Zolang politiek op internationaal vlak zich geen ander doel voor ogen houdt dan tegen
welke prijs dan ook te heersen over de wereld, zolang politiek een synoniem is voor de
strijd om economische, culturele en militaire superioriteit, zullen er steeds "vijanden" en
"vijandsbeelden" zijn. Wapens zijn immers gericht op en bestemd voor "vijanden", zelfs
wanneer ze ondergebracht zijn in wapendepots. Wapens hebben enkel tot doel om te do-
den. Wapens produceren betekent zich gereed maken voor de oorlog en bewust de dood
van andere mensen nastreven.

"Vijandsbeelden" worden gemaakt en gepromoveerd om de oorlog, het doden van men-
sen, de uitroeiing van volkeren en de vernieling van hun thuis te rechtvaardigen.

Een bezinningsjaar als 1992 wordt pas geloofwaardig wanneer het bijdraagt tot de at
braak van het wantrouwen tussen mensen en volkeren. Conflicten mogen geen definitie-
ve opfossing meer krijgen door oorlogsmachines. Zwaarden moeten worden omgesmeed
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tot ploegscharen (vgl. Jes. 2.4), geld voor wapentuig moet geld worden voor het leven!

.,IK NOEM JULLIE GEEN DIENAABS MEER, MAAR VRIENDEN. DIT IS MIJN GEBOD,
DAT GIJ ELKANDER LIEFHEBT!" (vgl. Joh 15, 15-17)

Toen Paus Johannes-Paulus ll Peru bezocht, ontving hij een open brief die pijnlijk was
voor hem en voor de katholieke Kerk. De brief was ondertekend door verschillende
Indianen-organisaties. Daarin stond: "Wij, lndianen uit de Andes en uit Amerika,hebben
besloten het bezoek van Johannes-Paulus ll te gebruiken, om hem zijn bijbel terug te ge-
ven, want in 500 jaar heeft hij ons noch liefde, noch vrede, noch gerechtigheid ge-
bracht..." Deze ongetwijfeld zeer harde woorden zijn voor de Kerk een uitdaging en vra-
gen een antwoord.

In de grond gaat het geenszins om een teruggave, maar om het feit dat het de Indianen
nooit mogelijk is gemaakt om de Bijbel te vedalen in hun eigen cultuur. Niet de Bijbelse
boodschap vormt een probleem, maar de manier waarop ze werd geinterpreteerd en ook
vandaag nog soms wordt uitgelegd en verkondigd. Niet het Evangelie gaf aanstoot, maar
het omhulsel waarin het werd gebracht. De Kerk moet "katholiek" worden, dat betekent
"wereldomvattend" en dus "mogelijk in alle culturen"!

Van een werkelijke "katholieke" Kerk vraagt de Chileense theoloog Pablo Bichard:

* Erkenning van de geschiedenis, de visie op de wereld, de levenservaring en de cultuur
van de Indiaanse volkeren als het "eerste" boek van God. De Bijbel is het "tweede" boek
van God, dat ons helpt het eerste te lezen en te verstaan. Op zich is dit niets nieuws. De
Heilige Augustinus was reeds de mening toegedaan, dat God twee boeken geschreven
had: het boek van het leven en de Bijbel. De Bijbel werd geschreven om onze geloofsvi
sie te verscherpen en de schepping, de mens en zijn milieu, te begrijpen als een heerlijke
openbaring van een oneindig liefhebbende God, die terzelfdertijd Vader en Moeder is van
ons allemaal;

* Erkenning van de Indianen als de dragers en ontvangers van de Blijde Boodschap en
de interpretatie van de Bijbel in samenhang met en in relatie tot hun cultuur en religie.

Wellicht hebben precies de Indianen de missionaire opdracht om de Kerk eindelijk te be-
vrijden van alle kolonialistische trekjes, haar werkelijk "katholiek" te maken, opdat ze weer
geloofwaardig wordt en hoop kan uitstralen.

Met het Tweede Vaticaanse concilie begon een nieuwe wind te waaien. De waarde van
de lokale kerken werden nieuw gedefinieerd en een inculturatie van het Evangelie werd
gevraagd. De ruimte voor vrijheid die werd geschapen in Vaticaan ll maakte de
Conferenties van Medellin (1968) en Puebla (1979) mogelijk, waarop gezamenlijk beslo-
ten werd om te starten met een werkelijke evangelisering.

Na dit concilie en de gemeenschappelijke bijeenkomsten van de Latijns-Amerikaanse bis-
schoppen in Medellin en Puebla kunnen en mogen we niet meer vervallen in een missio-
nering die vanaf de Conquista in voege was en haar radikaalste uitwassen kende in de
19e eeuw. De hele Kerk werd in de jongste eeuw "geromaniseerd". Tot het Tweede
Vaticaans Concilie hield de uitoefening van de missie-opdracht in het "rooms"-katholieke
geloof uit te dragen tot de grenzen der aarde. Het was de bekeerde volkeren niet toege-
staan het christelilke geloof in hun culturen te beleven. Neen, alle beslissingen werden
genomen door het Romeinse centrale gezag en moesten in absolute gehoorzaamheid
aanvaard worden als"Gods Wil". Een rituele handeling, die niet tot in de kleinste details,
deze van Rome erkent, was verboden. Rekening houden met of het gebruiken van tradi-
ties, uitdrukkingsvormen van de bekokken volkeren, werd in principe beschouwd als af-



wijkend, omdat dit nadelig is voor de "eenheid" van de Kerk. Eenheid wordt begrepen als
"grijze uniformiteit". De mis moest in de Aldeia A'Ukre, een klein Indianendorp in het
Xingudal, op eenzelfde wijze gevierd worden, volgens de tot in het kleinste detail voorge-
schreven volgorde, als in de Basiliek van Lateranen ol de St.- Stephansdom. Zelfs het
aantal kaarsen voor het uitstallen van het allerheiligste was precies vastgelegd.

Indien er voor een eucharistieviering in een ver afgelegen nederzetting geen kaarsen
meer te vinden waren, moest er van Rome een speciale toelating verkregen worden om
toch de mis te mogen opdragen.

Zulk kerkmodel dat veel gelijkenis vertoont met een politiestaat, waarin, zoals in de ro-
man "1984" van George Orwell, overal het oog van "big brothe/' aanwezig is en speurt en
zoekt naar mogelijke overschrijdingen van normen, beantwoordde noch aan de verwach-
tingen noch aan het begrip van Gods Volk in de lokale kerken van Latijns-Amerika.

En toch lijkt er ondanks Vaticaan ll niet veel veranderd te ziin: theologen worden vandaag
opnieuw gemuilkorfd - en dit niet alleen in Latijns-Amerika. Bisschoppen worden met aan-
maningsbrieven uit de bureaus van het Vaticaan beschoten en teruggefloten, vooral wan-
neer ze de moed hebben hun vingers op de "open wonden van Latijns-Amerika" te leg-
gen.

In onze kerken zijn de miljoenen verarmde en lijdende mensen in Latijns-Amerika reeds
lang opgestaan en hebben de onderdrukte en verachte culturen zich verheven. Wij willen
een katholicisme met een Latijns-Amerikaans en Indiaans gelaat. Het zal weliswaar ver-
schiffen van het katholicisme dat gegroeid is in Europa, maar zal openstaan voor alle an-
dere katholicismen die de stempel dragen van de meest onderscheiden culturen.
Tenslotte gaat het er toch om de christelijke boodschap te beleven en ze getuigenisvol
verkondigen. Waarom zou en mag er, om Gods wil, in de "ene heilige, katholieke en
apostolische" Kerk geen Kerk zijn, die Asurini-katholiek, Arwawet6-katholiek, Kaiap6-ka-
tholiek is, of toch tenminste Latijns-Amerikaans-katholiek?

Medellin en Puebla inspireerden de Latijns-Amerikaanse Kerken, om elke medeplichtig-
heid met de koloniale en neo-koloniale machteh af te leggen en zich om te keren tot ker-
ken van armen en onderdrukten. Er vond een nieuw Pinksterfeest plaats. De bevrijdende
dimensie van het geloof droeg vrucht. Het proces van de inculturatie van het Evangelie
begon daar waar de Kerken de keuze voor de armen ernstig namen en ze niet vergeeste-
lijkten. Een nieuwe Wijze van Kerk zijn, werd door Gods Geest uit het geloof van het volk
geboren.

Ontelbare kerkelijke basisgroepen ontstaan overal in Latijns-Amerika. De Kerk der
Armen, of de Basiskerk, zoals ze ook wordt genoemd, is een realiteit. Een nieuwe, heel
specifieke aanwezigheid van de christelijke boodschap te midden van het arme volk in-
spireert de pastorale plannen van de lokale kerken.

Armoede wordt niet meer beschouwd als een noodlot of als onvermijdelijk, maar de oor-
zaken worden bii naam genoemd. Nationale en internationale structuren en netwerken
worden blootgelegd. Vanuit een bevrijdende inzet wordt gestreden tegen alle vormen van
onderdrukking en uitbuiting. Men wil de kloof tussen rijk en arm dichten en ingaan tegen
het schandalige onrecht waarbij de rijken zich verrijken op kosten van de armen. De be-
vrijdingstheologie neemt de praktijkervaringen die aan de basis leven over in haar denken
en verdiept haar gelootsinhoud. Er ontstaat een Kerk die steunt op de dialoog tussen ge-

loof en leven, tussen evangelie en gerechtigheid. (Vgl. Leonardo Boff, Nova
Evangelizgao, Perspectiva dos Oprimidos, Vozes 1990).

Deze nieuwe vorm van Kerk-zijn vraagt ook van de herder om een nieuwe wijze van her-
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der-zijn. Het hogepriesterlijke, hoofse ceremonieel met ranglijsten, ontvangst- en begelei-

dingsvoorschriften dat in de loop der eeuwen ontwikkeld en uitgebouwd werd, leidde tot
een steeds dieper geworden kloof tussen de herder en zijn kudde. De herder had op
grond van zijn ambt een geprivilegieerde positie, behoorde tot de bovenklasse, werd tot
"opper''-herder, was opeens zover van zijn kudde verwiiderd als de stratosfeer van de
aardoppervlakte. Voor het volk der armen was hij onaantastbaar, onbereikbaar' De her-
der kende noch de kudde noch de weide. Ja, het was nog verschrikkelijker: de herders
weidden niet meer de kudde, maar "zichzelf' (vgl. Ez. 34.10). Ze werden vorsten, leenhe-
ren, grootgrondbezitters, dictators, uitbuiters, slavenhandelaars.

Bisschop is geen broeder, maar "Zijne Excellentie", "Uw Genade", "Hoogst eerwaarde
Heer'', afgeschermd door een staf van medewerkers wanneer "Zijne excellentie" onder-
weg is, om zich aan zijn volk "te vertonen" in bisschoppelijk gewaad.

Wat heeft het Evangelie daarmee te maken? Zulke uitwassen waren zeker niet in de lijn
van Jezus, toen hij langs het Meer van Galilea ging, twee broeders zag, Simon en
Andreas:

Zij waren net bezig het net uit te werpen in het meer. Zii waren nameliik vissers. En
Hij sprak tot hen: "Komt, volgt Mij; lk zal u vissers van mensen maken." (Mt. 4.18-
19)

Het Evangelie verlangde niet deze pronkerige, triomfalistische stijl. "Zii maken hun ge-
bedsriemen breed en hun lrwasten groot, ze zijn belust op de ereplaats bij de maal-
tijden en de voornaamste zetels in de synagogen, ze laten zich graag groeten op de
markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden. Mar gii moet u geen rabbi
laten noemen. Gij hebt maar 66n Meester en gij ziit allen broeders. En noemt nie-
mand van u op aarde vader; gij hebt maar 66n Vader, de hemelse.(..,) Wie de groot-
ste onder u is, moet uw dienaar zijn. (Mt. 23,5-1 1)

Hoe ver hebben de herders zich van het Evangelie verwilderd en uit de Kerk van Jezus
Christus een instelling gemaakt, een koud, bureaucratisch beheersapparaat!

Het Evangelie, en niet de wetsbepalingen en gedragsnormen die door de mensen wer-
den gecrederd, moet eindelijk weer de maatstaf ziln. Laten we terugkeren "naar de bron-
nen van elk christelijk leven en naar de oorspronkelijke geest" van het Evangelie. Zo
vroeg Vaticaan ll het aan de congregaties (Perfectae Caritatis 2).

In de Latijns-Amerikaanse Kerk zien vele religieuzen, priesters en bisschoppen af van
hun privileges en gaan zi! aan de andere kant staan. Zij gaan naar de armen en worden
de pleitbezorgers van het lijdende volk. Dit tot grote erge van de heersende oligarchiedn
die eeuwenlang gewoon zijn geweest om door de Kerk gedekt en gesteund te worden.
Na Medellin wordt plots het blad gedraaid, Politici, grootgrondbezitters en militairen wor-
den door de ambtsdragers van de Kerk verantwoordelijk gesteld voor de gewelddaden
waarvan steeds meer armen, Indios, zwarten, vrouwen en kinderen het slachtotfer wor-
den.

Bisschoppen trekken weg uit hun paleizen naar de rand van de stad, religieuzen verlaten
hun mooie wijken en betrekken eenvoudige hutten in favelas, in slums of in
f ndianendorpen. Met de mensen die daar leven delen ze noden en ellende. Ze ewaren
plotseling vervolging en onrecht aan den lilve. Heel concreet leren ze, wat het betekent
vernederd, vertrapt, uitgesloten, verafschuwd worden, overbodig te zijn. Hun trouw aan
het Evangelie wordt voor degenen die verantwoordelijk zijn voor onrecht en onderdruk-
king, een aanklacht waar men niet aan voorbij kan. De reactie is navenant. Aan de kant
van de armen, de uitgestotenen, de lndianen, de zwarten, de vrouwen en de kinderen
worden leiders van basisgemeentes, vakbondsvertegenwoordigers, advokaten, vrouwelij-
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ke religieuzen, priesters en bisschoppen beledigd, belasterd, vervolgd, aangevallen, ge-
vangengezet, vermoord. Zalig ziti die vervolgd worden om de gerechtigheid." (Mt
5.10)

lk ben ervan overtuigd dat de basisgemeenschappen en de herders van Latijns-Amerika,
of deze "herders" nu leken - vrouwen en mannen -, religieuzen, priesters of bisschoppen
zijn, de historische opdracht hebben om de "katholiek" kerk terug te voeren naar haar
oorsprong. Ze was in het begin een kerk van de armen en de marginalen, daarna een
kerk van de vervolgden. Ze moet eindelijk de weg terugvinden naar zichzelf. Zij moet in
plaats van een Kerk die beheerst, autoritair is en onderwerpt, een dienende Kerk worden.

Zij moet een "samaritaanse" Kerk zijn, waarin mensen en volkeren mekaar helpen, zich
om mekaar bekommeren. "Toen hij hem zag, kreeg hij medelijden" Lc. 10.33) wordt
gezegd van de Samaritaan die langs de weg kwam. Hij stootte op een man, die het
slachtoffer was geworden van rovers. De priester en de leviet gingen voorbij. Ze trokken
hun schouders en neus op. Vandaag gaat het niet meer om 66n enkel slachtoffer! Hele
volkeren liggen aan de rand van de weg, geschonden, mishandeld, vertrapt als kevers.
Wanneer de Kerk daarover zwijgt of daaraan voorbijgaat, heeft ze Jezus' boodschap niet
begrepen. Wanneer zij niet van het paard stijgt en olie en wijn in de wonde giet, bewan-
delt ze precies dezellde weg als de priester en de leviet in de parabel van Jezus. Zil
wordt opnieuw medeschuldig aan de dood van mensen en de uitroeiing van volkeren!

De Kerk moet eindelijk weer een "profetische" Kerk worden. Moedig moet zij onrechtvaar-
dige en dodende structuren aan de kaak stellen en de verantwoordelijken voor armoede
en dood bij naam noemen. Haar plaats is aan de kant van de armen en uitgestotenen, de
hongerigen en dorstigen, de vreemdelingen en vluchtelingen, de gehandicapten en de
bejaarden, de ontheemden en prostitu6es, de Aids-lijders en drugverslaafden, de vrou-
wen en kinderen. Haar plaats is aan de kant van degenen die een andere huidskleur heb-
ben. In Latijns-Amerika zijn dat de Indios en de nakomelingen van de negerslaven, in
Europa de Afrikanen, de Indi6rs, de Turken, de Arabieren, de Vietnamezen, die vandaag
verworpen, op openbare plaatsen en in de tram lastiggevallen en door een wetgeving die
vijandig is t.a.v. buitenlanders, uitgewezen worden (vgl. Mt. 25.31 e.v.)

De Kerk mag niet meer zwijgen om diplomatieke redenen. Daarmee doet zij precies wat
een Braziliaans soreekwoord als volot formuleert: 'Terzelfdertiid voor God en de duivel
een kaars aansteken".

Jezus heeft noch een Vaticaanse staat noch een Romeinse school voor diplomaten ge-
sticht, waarin politieke wetenschappen belangrijker zijn dan de 4 Evangelies.

Jezus stichtte een Kerk van zusters en broeders, waaraan hii als opdracht gaf: "Hebt
mekaar lief, zoals ik u heb liefgehad." En hij voegt er gelijktijdig aan toe, om geen tvvij-

fel te laten over de mate en de draagwijdte van de liefde: "Er is geen grotere liefde,
dan wanneer iemand zijn leven weggeeft voor zijn vrienden." (Joh. 15.12-13)
Voor de Kerk is de weg naar de "Nieuwe Wereld" een stap terug! TERUG NAAR HET
EVANGELIE! De evangelisering zal pas echt "nieuw" zijn, wanneer oude, vastgelopen
structuren, die achterhaald zijn en ingaan tegen de droom van Jezus, worden afgebouwd.
De Kerk moet menselijker, "christelijked' worden, zoals in de basisgemeenschappen van
Latijns-Amerika.

Het Evangelie verkondigen betekent toch niet dat men een "depositum fidei" als een on-
wrikbaar westerse geloofspakket oplegt aan mensen in andere culturen.

Het Evangelie verkondigen betekent dat men in het licht van de ontelbare kruisen aan de
lijdensvolle weg van Latijns-Amerika, die nu reeds 500 jaar duurt, de opstanding van
Christus verkondigt, het "laatste heerlijke Ja van God aan de nieuwe mens", het Ja van
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God aan het leven. Dan zal de zon van de Paasmorgen door de dichte wolken van een
vreselijke geschiedenis breken. En zal de nacht voorbij zijn.

ERWIN KRAUTLER
Bisschop van Xingu

Adres: of:

Dom Erwin KrAutler BisschoD Erwin KrAutler
Av. Joao Pessoa, 1212 Postfach 520
Gaixa Postal 051 A-101 1 Wien
8r-68370 ALTAMIRA PA Osterreich
Brasil

AAN DE VLAAMSE KERKGEMEENSCHAP IN BELGIE:
..SOLIDARITEIT ZONDER GRENZEN''

Lieve Zusters en Broeders,

De Vlaamse Kerk heeft in de loop der eeuwen ontelbare missionarissen uitgestuurd over
de gehele wereld. Daarmee heeft ze laten verstaan dat het christelijke geloof diep in het
hart van haar leden geworteld is. Het was niet een christelijk geloof dat zich enkel tot de
eigen kerk beperkte. Er was steeds het geloof dat de grenzen oversteeg en zo 'Wereld-
wijd" en "wereldomvattend" werd.

lk ken in Brazilid missionarissen uit Belgi6 en in het bijzonder uit Vlaanderen, wiens on-
voorwaardelijke inzet voor de armen ik steeds bewonderd en gewaardeerd heb.

Zoals voor andere landen van Europa is het jaar 1992 ook voor Belgia en voor
Vlaanderen een "bezinningsjaar" geworden. V66r 500 jaar begon de droevige geschiede-
nis van Latijns-Amerika. In het licht van de miljoenen doden van de voorbije eeuwen tot
vandaag, is er niets om te 'Vieren". Er is integendeel wel veel om te bevragen en te be-
denken: luisteren naar de klachten en de verlangens van de mensen en volkeren die tot
nu toe aan de kant werden qezet. meewerken aan de totstandkominq van hun rechtmati-
ge ersen.

De Vastenactie van de Vlaamse Kerkgemeenschap in Belgid heeft dit thema in haar cam-
pagne van dit jaar centraal gesteld. Het gaat niet enkel om een terugblik in de geschiede-
nis. Wij willen allen uit de geschiedenis leren, moedig nieuwe wegen inslaan en tekens
van "Solidariteit zonder Grenzen" stellen.

Wij willen, dat het eeuwenlange kolonialisme, dat Latijns-Amerika degradeerde tot een
grondstoffenprovincie en het tot op vandaag gewetenloos gebruikt, eindelijk overwonnen
wordt. Wij verzetten ons ook tegen de nieuwe brutale vorm van kolonialisme, namelijk te-
gen het wereldschandaal van de buitenlandse schuld. De schuldenaflossing die in stand
wordt gehouden door bewuste vormen van financieel beheer en financidle maneuvers,
duwt de zgn. Derde Wereldlanden in een economische afgrond. Het doet staten een
mensonwaardig bestaan leiden in een vernederende afhankelijkheid in de achtertuin van
de Eerst Wereld". Wij pleiten voor een onmiddellijke rentestop en voor een stapsgewijs
afzien van de terugbetaling van kredieten, die reeds lang vereffend zijn.
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Als geloofsgemeenschap willen we ons opnieuw bezinnen over de "samaritaanse" dimen-
sie van de Kerk en er zorg voor dragen dat mensen en volkeren bekommerd zijn om me-
kaar en mekaar helpen.

"Toen hij hem zag, had hij medelijden" (Lc.10.33), staat er geschreven over de
Samaritaan die voorbijkwam. Hij stootte op een man, die het slachtoffer geworden was
van rovers. De priester en de leviet draaiden zich om en, haalden hun schouders op en
trokken hun neus op en gingen verder. Vandaag gaat het niet meer om een enkel slacht-
offer! Hele volkeren liggen aan de rand van de weg, geschonden, mishandeld, vertrapt.
Wanneer ze niet van het paard stapt, olie en wijn in de wonden giet loopt ze in de voet-
sporen van de priester en de leviet in de parabel van Jezus.

De Kerk moet eindelijk weer een "profetische" Kerk worden. Moedig moet ze onrechtuaar-
dige en dodende structuren aanpakken en de verantwoordelijken voor armoede en dood
bij hun naam noemen. Zij was in het begin een Kerk van armen en gemarginaliseerden,
dan een Kerk van vervolgden. Haar plaats moet vandaag meer dan ooit aan de kant en te
midden van de armen en uitgestotenen zijn, de hongerigen en dorstigen, de vreemdelin-
gen en vluchtelingen, de gehandicapten en de bejaarden, de ontheemden en prostitu6es,
de aidslijders en de drugverslaafden, de vrouwen en kinderen. Zij moet opnieuw haar
plaats innemen aan de kant en temidden van de mensen met een andere huidskleur.

In Latijns-Amerika zijn dat de Indios en de nakomelingen van de negerslaven, in Europa
de Afrikanen, de Indidrs, de Turken, de Arabieren, de Vidtnamezen die vandaag aan de
kant worden geduwd, op straten en openbare plaatsen worden lastiggevallen en door
wetten die onvriendelijk zijn voor buitenlanders worden uitgewezen (vgl. Mt. 25.31 e.v.).
Daarover uit diplomatieke overwegingen zwijgen, is verraad plegen aan het Evangelie.

"Heb mekaar lief, zoals ik u heb liefgehad" (Joh.13.34) is het gebod van Jezus en zijn
opdracht aan alle mensen en volkeren van de wereld.

"Solidariteit zonder Grenzen" is het nieuwe woord voor "liefde"!

Altamira, 4 maart 1992
Aswoensdag,
begin van de boetetijd op weg naar Pasen.

ERW!N KRAUTLER,
Bisschop van Xingu(BraZiliё )
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Luk Demaitre

KIJKT DE NIEUWE WERELD NOG OP
NAAR HET OUDE EUROPA?

1968, voor ons een blijde mijlpaal als het
geboortejaar van EERTIJDS, staat
opgeschreven in de wereldkronieken als
een jaar van omwenteling. Onder andere,
de verhouding tussen de Oude en de
Nieuwe Wereld bereikte een keerpunt dat
weerspiegeld is in sommige van de
woelige gebeurtenissen. De ganse lente
(altijd het seizoen voor "Obmittamus
studia, dulce est desipere") stormde het in

de universiteiten, van Leuven tot
Columbia University in New York, van de
Sorbonne tot Berkely in San Francisco,
van Milaan tot Chicago, en zelfs van
Krakow tot Rio de Janeiro. Studenten
daagden de autoriteiten uit en brachten
regeringen aan het wankelen. De eerste
vonken kwamen wellicht uit Parijs, maar
het was verbazend hoe al de rellen biina
gelijktijdig uitbraken en gelilkaardige
oogmerken hadden. Die "revolutie" (zowel

afs de gevolgen) roept misschien weinig aangename herinneringen op, maat ze
betekende een hoogtepunt in transatlantische eenheid. Het was een van de laatste malen
dat Amerika vanuit Europa geinspireerd werd. Jn de 25 jaren sindsdien zijn beide
continenten op vele manieren van elkaar weggedreven, met een gestadige vermindering
in hun gedeelde zorgen en wederkerige gevoelens.

Vooraleer we de veranderingen beschouwen is het nuttig te herinneren dat de
Amerikaanse verhouding tegenover de "moederlanden" reeds voor m66r dan
tweehonderd jaar ambivalent of tweezi.idig geweest is (zoals, ten andere, ook de uitkijk in
de andere richting). Enerzijds erkennen de erfgenamen dat zij hun beschaving en
democratie ontvangen hebben langs Athene en Rome, dank zij de monniken en Magna
Chada, en door de Conquistadores en de Philosophes. Maar anderzijds geloven zij dat
hun land het meest beschaafde en democratische is ter wereld, ongedvenaard in vrijheid
en gelilkheid, precies omdat zij zich losgerukt hebben van traditionele invloeden en
staatsvormen. Vandaar een neiging om de verschillen te benadrukken. Ten andere, de
meeste nationale leiders, van Abraham Lincoln tot George Bush, minachtten overzeese
gewoonten en smaken, en zelfs zulke enthousiaste bezoekers als Thomas Jefferson of
John Kennedy konden de politieke instellingen van hun gastheren scherp afkeuren. Het
algemene publiek vindt de vreemde of ouderwetse manieren terzelfdertijd interessant 6n

onverstaanbaar. De gewone burger kan Europese beleefdheid interpreteren als een
voorbeeld van zelfcontrole maar ook als een vertoon van hauteur of huichelarij. Voor de
kenner gaat de levendigste belangstelling in de cultuur van de Oude Wereld samen met
een afkeer voor zijn autoritaire tradities.

Die tweezijdigheid leidt tot eigenaardige inconsequenties. Zodus, de totale verwerping
van monarchie en aristocratie als anti-democratisch belet niet dat men bezeten is met
adellijk gedoe. Hoe stellig ook George Washington een koninklijke titel van de hand
wees, men heeft voor heel wat presidenten de verwantschap uitgeplozen met het
Engelse vorstenhuis. Richard Nixon versierde het Witte Huis met een "paleiswacht" die
eruit zag als een kruising tussen Buckingham en Broadway, totdat een globale
schaterlach hun kostumes naar de zolder jaagde. Jan en alleman gaat de revolutionaire

^galitd 
te boven met iedereen als "Bill" ol "Hillary" aan te spreken, maar krant en
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restaurant geven partikuliere aandacht aan een barones of een chevalier (ook als is het
maar van de Orde van de Kouseband). Van gelijkheid gesproken, de grote afstand in de
VS tussen principe en werkelijkheid is wel bekend, maar het kan een tijdje duren
vooraleer de inwijkeling gewaar wordt dat de verhouding tegenover Europeanen niet vrij
is van "discrimination" en dat je achternaam kan bepalen hoe je bediend wordt. Hoeveel
er ook geschreven werd over dit land als een "melting pot,"d.w.z. een smeltkroes van alle
volkeren ter wereld, de kern van zijn politieke instellingen en sociale waarden was vanaf
het begin gedomineerd door WASPs ("wespen", d.w.z. Witte Angel-saksische
Protestanten). Vandaar een voorkeur voor Groot Brittannie ?r la Thatcher, ten nadele van
het continent, en met een latente vijandigheid tegenover katholieken en Zuid-
europeanen.

Zelfs tegenover het ganse Europa hebben de Verenigde Staten enkele negatieve
neigingen gedrfd. Gedurende meer dan honderd jaar na hun onafhankelijkheidsoorlog
kwamen ze herhaaldelilk in wrijving met Engeland, Frankrijk en Spanje. Er was een
afzijdigheid ot isolationism die oversloeg naar de uitsluitendheid van nativism in reactie
tegen de vloed van immigranten. Nochtans, tegen 1900 duwden de immigraties, samen
met de industrialisatie en de uitbreiding van de "Far West" naar de Stille Oceaan, het land
naar een grotere wereldrol. Dan snelden de "doughboys" en de "Gl Joes" herhaaldelijk
toe om juffrouw Europa te redden van de draken. Helaas, terzelfdertijd ontluisterde hun
thuisfront Europa's liefelilkheid met de onvermijdelijke propaganda, die lang nadien bij de
eenvoudige massa de indruk naliet dat het ganse vasteland bevolkt was door Germaanse
barbaren, ltaliaanse en Spaanse fascisten, Vichy-Fransen met hun pathetische P6tain en
kleine Belgen met hun laffe Leopold lll, en dan al de "Gommies" in de USSR en haar
satellieten of, even gevaarlijk, haar lakeien in het Westen!

Niettegenstaande tweezijdige gevoelens en negatieve veralgemeningen, ontkent
niemand de "culturele pracht en historische romance" (zodus een recente reisgids) van
Europa. Bepaalde eigenschappen blijven op prijs gesteld als waarlijk "continental". Het
spreekt vanzelf dat de fijnproeverij, elegantie, en vakmanschap bovenaan de lijst staan
ook al krijgen noch deze kwaliteiten noch kwaliteit in het algemeen veel kans om te
gedijen in een klimaat van winstbejag, massaproductie en ongeduld. Wat betreft de
kookkunst staat de Franse cuisine wel het hoogst aangeschreven (de uitbaters van een
nieuw boetiekje in ons gebuurte wilden courant zijn met de naam "Chez chocolate", die
ze dan vlug verbeterden tot "Chez chocolat"!), maar de ltaliaanse stijl is meer populair; bij
gelegenheid ontdekt iemand zelfs de beste keuken van Europa... niettegenstaande de
Belgische inspanningen om dit geheim te bewaren (de World Fair van 1965 in New York
venijkte de Amerikaanse menu met "Belgian waffles"). Voor de openbare diensten prijst
men het werelddeel waar de treinen zoveel vlugger en vlotter lopen, de autostrades beter
onderhouden worden, en de straten door heel wat minder daklozen bewoond worden. Op
een intellectueel vlak bewondert men de verbreide meertaligheid en de veelzijdige
ontwikkeling die het lager en middelbaar onderwijs kan opleveren dank zij motivering en
ernst, scherp gecontrasteerd met de chaos in de Amerikaanse opvoeding. Bovendien,
velen kijken op naar landen waar de gevangenissen niet bomvol zitten en waar
vuurwapens en gevechten niet alomtegenwoordig zijn (ironisch genoeg, diezelfde landen
hebben de VS zulke helden geschonken als de "Terminator" Arnold Schwarzenegger en
Jean-Claude Van Damme, de "kickboxer'' en gewezen kiekefretter?). Menigeen begrijpt
dat de "quality of life" voordeel trekt uit een geneeskunde die, relatief gezien, matig is met
het mes en vooruitstrevend met zekere medicamenten. Het is nochtans merkwaardig dat,
nu de Clinton regering uiteindelijk aandacht gaat besteden aan de economische
problemen van de gezondheidszorg, er weinig neiging is om overzee inspiratie te gaan
zoeken omdat men ervan overtuigd is dat de oplossingen daar eenvoudig te
"socialistisch" zijn en "typisch" voor landen waar individuele onafhankelijkheid minder op
prijs gesteld wordt...

Net zoals zulke voorstellingen van Europa op vereenvoudigingen berusten, nemen
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veralgemeningen over Amerikaanse gevoelens geen rekening met de enorme
verscheidenheid van rassen en kulturen en in welstand en opvoeding. De kennis, indruk,
en waardering van de Oude Wereld verschillen zeer veel niet alleen volgens de
achtergrond en het economisch niveau maar ook volgens de streek en zelfs de leeftijd
van een individu. Uw accent wordt de ene keer begroet als "cute" of leuk, bv. na een
voordracht of door collega's (die je dan met hun gissen een idee geven van hun
aardrijkskundige kennis), de andere keer als buitenlands (on-Amerikaans),bv wanneer je
discussieert met een humeurige stielman of een plaatselijke politicus. Indien je "Frenchie"
genoemd wordt in New York of Maine, mag le het aanzien als een compliment of
tenminste als een "term of endearment"; in Virginia of Texas word je daarmee fijnties op

ie plaats gezet, met een glimlach of met een grimlach, als een vreemdeling. Het hoeft
nochtans gezegd dat de ongewone bezoeker in het gastvrije Zuiden een warm welkom
kan vinden terwijl hij algesnauwd kan worden in het bonte babel van New York.

Naargelang streek en leeftijd is er ook een grote verscheidenheid in de aandacht die men
besteedt aan de Oude Wereld. Zelfs de best ingelichten vergeten gemakkelijker de
overkant naarmate dat zij verder van de Noordatlantische kust wonen dan de Yankees
(een woord afkomstig van de spotnaam "Janke" of misschien zelfs "Jan Kees" voor de
Hollanders die zich sedert de zeventiende eeuw langs de Hudson kwamen vestigen). Het
is steeds opkikkerend te luisteren naar reizigers (gewoonlijk ietwat ouder) die bv. met
speciaal genot Brugge herinneren, maar een meer dagelijkse ervaring is de algemene
onwetendheid onder hogeschoolstudenten van bijna eenderwelke sociale of
economische achtergrond. De meesten kunnen nauwelijks onderscheid maken tussen
Scandinavid en de Lage Landen of tussen Zweden en Zwitserland. Zodus, zelfs indien zij
bij toeval enige bewondering voor Europa hebben opgedaan, berust die meer op indruk
dan op kennis. Erger, hun nieuwsgierigheid is aan het verschrompelen: niet alleen
hebben ze minder vragen te stellen, maar het aantal aanvragen voor studies overzee is
aan het verminderen.

De meerderheid van de bevolking is geboren of tenminste opgegroeid nadat de
Amerikaanse belangstelling in Europese zaken haar hoogtepunt bereikt had. De Oude
Wereld wordt steeds verder buiten het middelpunt van de belangstelling geduwd
naarmate zijn aandeel in immigratie blijft verminderen tegenover de toevloed vanuit
andere continenten. Daarenboven, gedurende de laatste vijfentwintig jaren is de Yankee
interesse gestadig verslapt omwille van ontwikkelingen "Over There" (de titel van een
song waarop heel wat soldaten gemarsjeerd hebben): de oorlogsnaweedn keerden tot
voorspoed, de koude oorlog ging aan het ontdooien (met een van zijn laatste
"sneeuwstormen" in Praag in 1968), en het Sovjetblok viel uiteen. In de plaats werd de
aandacht afgeleid naar avonturen in vergeten oorden, van Panama tot Koeweit, en naar
nieuwe spoken zoals het Japanse kapitalisme. Binnenlandse problemen en buitenlandse
miseries worden voorwendsels voor neo-isolationisme en neo-nativisme ('America First").
Zulke neigingen vinden vruchtbare grond in de luidruchtige fierheid die de schaamte over
Vietnam verdreef (met Rambo, of in de song "Born in the USA'), en ze werden gevoed
door het officidle egoTsme en laissez-faire van de jaren '80. Velen blijven geinteresseerd
in overzeese betrekkingen, maar van hen hoort men klachten dat de NATO-bondgenoten
"hun deel niet doen" tegen Saddam Hoessein of in Bosni6-Herzegovina, en dat de EG
met haar staatstoelagen niet "fair" is in handelsbetrekkingen.

Sedert de Tweede Wereldoorlog is de bewonderenswaardigheid van de Oude Wereld ten
andere nauwelijks gerezen. Enerzijds werden, zowel in de heropbouw als in de verdere
ontwikkeling, heel wat natuurlijke en culturele schatten verwaarloosd. Anderzijds werden
er steeds m66r artikelen en modes ingevoerd uit de Nieuwe wereld, van kauwgom tot the
Big Mac, van Coke en Pepsi tot crack, en van zielloze bouwtranten en hersenloze TV-
shows tot rock en rap... Deze veramerikanizering (die volgens de laatste berichten in de
New York limes eindeliik aan het verzwakken is) vervaagde heel wat van de Europese
identiteit. Meer en meer Amerikanen zijn ervan overtuigd dat zij de "echte" overkant



kunnen leren kennen door een bezoek aan een "theme park" (met windmolens en
oktoberfeesten enz.) in hun eigen land, of... aan EuroDisney! Zodus worden zelfs de
algemeenste clich6s verarmd in vergelijking met de muzikale, kleurrijke en panoramische
beelden die weleer uit Hollywood geprojecteerd werden. Tot in 1960 werd de
aantrekkelijkheid van Europa geadverteerd in zulke populaire films als "an American in
Paris" en "Roman Holiday." Als toppunt, wie kon de bekoring weerstaan, niet alleen van
de Alpen maar ook van continentale "wholesomeness" in "The Sound of Music"? De
ontnuchtering die volgde is weerspiegeld in een karikatuur van de "grand tour'' waarvan
de deelnemers in hun brochuurke moeten vinden welk land ze vandaag aan het
bewonderen zijn, en ze komen tot het schaapachtig besluit, "als het vandaag dinsdag is,
moeten we nu in Belgi6 zi.in" (lf it's Tuesday, this must be Belgium")!

Het toerisme is een goede barometer van culturele stroomwisselingen. Transatlantische
reislust bereikte een hoogtepunt gedurende de Kennedyperiode met haar paring van
Amerikaanse macht en Europese esthetiek. Daarna veranderde het klimaat nogal snel. In
1968 vermaande president Lyndon Johnson zijn landgenoten dat zij hun buitenlandse
reizen moesten beperken tot het hoogst noodzakelijke. Sindsdien is het toerisme vanuit
de Nieuwe Wereld naar Europa verzwakt, vooral in proportie tot het groeiend globaal
toerisme. Zulke verschuivingen worden aanschouwelijk in twee eenvoudige grafieken
waarin de statistieken van de vluchten over de Oceaan tussen 1980 en 1990 uitgewerkt
zijn met het voorbehoud dat zakenreizen erin begrepen zijn en dat, zelfs in het toerisme
per se, economische en andere factoren een even grote rol spelen als veranderende
opvattingen. Links ziet men het einde van de erg 66nrichtige na-oorlogse invasie van de
mannen met de almachtige dollar en "the big cigad' en hun dames met de zware
handtassen en grote voeten... Bemerk dat in dezelfde tien jaren het aantal overtochten in
de tegengestelde richting meer dan 50 percent steeg. Het rechtse grafiekje toont de
dalingen in transatlantische bezoeken naar acht landen, met een nadruk op de verliezen
geleden door ltali6 en Griekenland, die pleegden speciaal bewonderd te worden als
bakermatten van democratische en republikeinse ideedn, rede en schone kunsten, en la
dolce vita.

Gevoelens tegenover de Oude Wereld zullen voortaan ook beinvloed worden door een
polemiek onder de pedagogen over wat van meer belang is, het westerse gemeengoed
of de culturele verscheidenheid. Het nieuwe "multiculturalisme" heqft gepoliticizeerde
partizanen die de traditionele opvoeders beschuldigen van "eurocentrisme", heel wat van
Europa's cultuur afkeuren, en een erg eenzijdige blik werpen op het verleden. Er was
nauwelijks 66n Colombusherdenking in 1992 die niet overschaduwd werd door kritiek.
Cursussen in westerse geschiedenis of talen worden steeds vlugger verdrongen door
afzonderlijke afdelingen voor "South East Asian Studies", "African-American Studies",
"Near-Eastern Studies" "Puerto-Rican (of Caribbean) Studies", enz. De negativiteit van de
nieuwe richting wordt duidelijk wanneer een universitair schrijft in de studentenkrant dat
"Europa's economische, militaire, en politieke invloed over de ganse wereld enkel
mogelijk was door de uitbuiting van anderen," en dat die die invloed over de ganse wereld
enkel mogelijk was door de uitbuiting van anderen," en dat die invloed niet de zogezegde
beschaving bracht maar enkel "dood, armoede, en ellende voor iedere cultuur van niet-
witten." Dit dan vanwege een student met een ltaliaanse stamboom, in de top van zijn
klas toen hij mijn cursus in middeleeuwse geschiedenis nam (klaarblijkelijk met beperkte
resultaten!); en bovendien aan een Jezuieten-universiteit, waar uiteraard zekere tradities
heel wat meer gewaardeerd worden dan elders. Een studentin afkomstig uit de derde
wereld klaagt in dezelfde krant dat "de Europeanen andere beschavingen overvielen, en
ze sleepten de inboorlingen weg in slavernij, stalen het land en natuurlijke bronnen,
verkrachtten de vrouwen, en vermoordden de mannen en kinderen. En het enige
waarmee ze deze volkeren betaalden, waren ziekten en het christendom."
Terwijl zulke opinies, hoe extreem en oningelicht ook, voor de halfopgevoeden de kennis
van de westerse beschaving aan het vervangen zijn, vinden ook de geinteresseerden
hun bewondering ondermijnd door recente indrukken van de Oude Wereld. In de statige
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galerij van de wijsbegeerte vielen sommige van de moderne denkers, die voor een tiid de

Sterkste invloed van Europa vertegenwoordigden, van hun voetstuk: Heidegger, Merleau-

Ponty, Sartre, de Beauvoir, en Foucault werden allen beschuldigd van oneerliikheid op

een of ander opzicht, met de grootste zwendelaar op alle gebied dan nog de Belg Paul

De Man! Nu zijn ook bijna alle politieke sterren verbleekt of aan het dalen. Elke week
schildert de Amerikaanse pers in donkere kleuren de teleurgang van de voorspoed, de

harmonie, en het vertrouwen in de toekomst onder de leden van de EG' Hier en daar
ontdek je een tikje leedvermaak, vooral vanwege de verslaggevers die voordien vrees of

afgunst uitdrukten. Het is ook moeilijk de ironie te missen van de politieke verschuivingen
naar rechts juist wanneer de VS een meer linkse richting opgegaan is.

Zullen de tegenovergestelde politieke richtingen en de globale ontwikkelingen leiden tot
verdere vervreemding tussen beide kanten van de Atlantische Oceaan? Zijn de Oude en
de Nieuwe Wereld in hetzelfde schuitje, samen op weg naar de Untergang des
Abendlandes? Of zullen Amerika en Europa elkaar met tijd beter leren kennen en

waarderen? Een positief antwoord op de laatste vraag blilft een doeleinde waartoe ik
graag een stuivedie bijdraag in miln lesgeven en geschrijf. lk hoop dat deze mijmeringen

niet te professoraal klinken (beroepsmisvorming..), en vooral dat ze evenwichtig zijn. Ze
komen vanuit het tweezijdig perspectief van iemand die reeds lang in de VS gevestigd is
maar nog het burgerschap van ons "dierbaar Belgid" behoudt - en van veel m66r belang -

vasthoudt aan zijn Vlaams erfgoed en Roeselaarse herinneringen.

LUK DEMA!TRE
Ret.1955
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pot Fouton Europeanen fel gedaald zijn. Scheut krijgt

zijn roepingen tegenwoordig uit Azi6,
Afrika en Latijns-Amerika. Verleden maand zijn 20 Filippinos hun noviciaat begonnen. Na
hun noviciaat zijn ze gereed voor theologie. Indonesie heeft 1'l novicen. Zaire heeft ook
een goed aantal kandidaten en in Latilns-Amerika komt ook ieder jaar een klein aantal
binnen.

Dr. Aim6 Vermeersch vroeg me iets te schrijven over de Filippijnen. Dit doe ik misschien
best van uit mijn eigen ervaring, die begon toen ik daar toekwam in 1960. Het was mijn
droom naar de bergen te gaan waar de meeste paters werkten onder de primitieve
stammen, maar ik werd in een voorstad van Manila benoemd waar ik werkte tot in 1991.
De paters in de bergen legden veel nadruk op het onderwijs en er werden daar heel wat
middelbare scholen opgericht, die studenten de kans gaven naar het hoger ondenrvijs te
gaan. Over die jaren richtte Scheut ook 5 scholen van hoger onderwijs op, waarvan de
voornaamste St. Louis University is in Baguio City, de hoofdstad van de bergprovincie.
De universiteit heeft o.a. een zeer goede medische fakulteit.

Vele paters deden pastoraal werk in gebieden waar een groot tekort aan priesters was.
Onze parochie telde 70.000 mensen en we waren meestal met 4 paters. Het college met
1.900 jongens was een deel van de parochie. Zusters zorgden voor het lager en
middelbaar onderwijs van de meisjes. Het katholiek onderwijs is goed en tamelijk
verspreid. Als voorstad van Manila kwamen heel wat mensen uit de provincies werk
zoeken in Manila. Tegenwoordig telt Groot Manila een I milloen mensen. Een 25o/" - 30/o
van de bevolking woont onwettig op land van de staat of op privaat land (squatters).
Honger is niet het grote probleem van de mensen, maar een stukje land voor hun huisje.
In onze parochie kostte het land 300 BF per m'?. Een werkman verdient 4000 BF per
maand. We hadden veel squatters in onze parochie die op het strand woonden. Langs de
oevers van de rivier of op gelijk welk stukje grond dat braak lag. De parochie had een
uitgebreid net van sociale diensten o.a. voedingscentra voor ondervoede kinderen: vrije
medische en dentale behandeling, beroepsopleiding waarin duizenden mensen een
opleiding kregen, waarvan de beste resultaten kwamen van industrieel naaien, daar ze
werk vonden in de omliggende fabrieken.

De bevolking in onze parochie was 957o katholiek, voor de ganse Filippijnen is dat 85%.
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De mensen ziin zeer godsdienstig. De problemen zijn vooral sociaal, wegens het groot
verschil tussen een klein aantal rijken en de massa's armen. De Filippijnen is geen arm
land, maar het heeft zware sociale problemen omwille van wanbeheer, korruptie en de
kultuur. Daarbij komen nog de zware natuurrampen zoals de taiphoons, aardbevingen en
de uitbarsting van Pinatubo. Het zijn ook de mensen die de rijkdom van het land zijn
omdat er heel wat gestudeerd wordt. Ekonomisch gaat het niet goed met het land. Het is
nu reeds meer dan een jaar dat overdag geen elektriclteit is van 2u30 tot 8 uur. Hoe kan
de industrie werken en groeien in zo'n toestand? Het verbruik bleef aangroeien, geen
nieuwe centrales werden gebouwd en de bestaande centrales worden overbelast en
bezwijken. Twee weken geleden waren 23 centrales buiten werking.

Filippinos kunnen veel verdragen, maar ze zoeken hun eigen oplossingen, ze gaan naar
het buitenland. De meest populaire kursus is verpleegkunde want met zo'n diploma
kunnen ze gemakkelijk naar de V.S. of Canada. leder land trekt zijn eigen groep
Filippinos aan: Engeland voor het hotelwezen; Duitsland voor hospitalen; ltali6, Spanje
en Parijs voor meiden (ltalid een 100.000;) Saudi-Arabid en het Midden-Oosten
bouwnijverheid (honderdduizenden); Singapore en Hongkong huishoudpersoneel;
Japan entertainment. Er ziln er ook heel veel op de internationale scheepvaart. Die
mensen houden talrijke families financieel recht. In onze parochie hadden heel wat
families iemand in het buitenland.

Toen ik in 1960 toekwam had onze gemeente 2 parochies, nu zijn er 18. In'1900 was de
Filippijnen 66n van de economisch meest belovende landen van Azid. Nu komt het
achterop. Het Marcos-regime heeft veel kwaad gedaan, niet alleen op economisch
gebied, maar heeft ook de waarde van de Filippino aangetast. Het leven van de mens rs
goedkoop geworden, en de mens kan gemakkelijk gekocht worden omwille van de
armoeoe.

wat is de toekomst van het land? Het is moeilijk om zeggen. Er is een zeker wantrouwen
tegenover het Ramos-regime. Toch ben ik nog hoopvol omdat ik geloof in de Filippino die
niet afgeeft en bereid is om verder te werken, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.
In onze parochie waren heel wat degeliike mensen.

In 1991 werd ik benoemd voor het bestuur van Maryhill school of rheology. Daar
studeren de Filippijnse scheutisten hun theologie. we nemen ook studenten aan van
andere kongregaties en bisdommen. we hebben er 240 studenten. De kern van oe
professoren zijn scheutisten, maar we hebben ook leken en zusters die les geven. Voor
het ogenblik hebben we 2 zusters en 1 leek die hun doktoraat behaalden in Leuven. we
hebben nu nog 4 leken die hun doktoraat aan het behalen zijn in Leuven. De leken
hebben reeds heel wat verantwoordelijkheid in de kerk. Gedurende april en mei hadden
we 480 leken en zusters die kwamen kursussen volgen bij ons. Dit is het zomerverlof in
de Filippijnen en heel wat leerkrachten uit het middelbaar en hoger onderuvijs, maar ook
pastorale werkers, kwamen voor bijscholing. De vorming van de leken krijgt heel wat
aandacht. Met de veroudering van de Europese scheutisten moet er meer aandacht
gegeven worden aan de vorming van de jonge scheutisten hier. zo ben ik in Maryhill
benoemd tot in mei '94. Dan krijg ik een opvolger, wellicht een Filippino.

sedert 1 april '93 ben ik echter ook benoemd als pastoor van Tala, een reservaar van
melaatsen op een 35 km van het centrum van Manila. per week moet ik nog 2-3 dagen
naar Maryhill, maar vanaf mei '94 ben ik dan volledig beschikbaar voor Tala. In het kiezen
van een werkterrein geeft scheut de voorkeur aan plaatsen waar een evangelische
tegenwoordigheid het meest nodig is. Gewone parochies zijn meestal in handen van
diocesane priesters. Tala is een melaatsen-reservaat, gesticht in 1940 door de staat en
voorzien van een hospitaal van de staat met een goede staf van medisch personeel. Voor
het ogenblik zijn er 230 serieuze gevallen in het hospitaal. Daarnaast zijn er volgens men
zegt, nog een 2000 patidnten buiten het hospitaal die nog medische zorgen nodig
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hebben, en een 3000 genezen melaatsen waarvan velen lichte tot zware verminkingen
tonen. De totale bevolking van de parochie in het reservaat bedraagt 20.000 mensen,
daar heel wat melaatsen een familie gesticht hebben en er ook kinderen en kleinkinderen
hebben. lk ben er pas 2 maanden en dan nog deeltijds, zodat ik nog niet veel ervaring en
kontakt gehad heb met de mensen. De mensen komen van over de ganse Filippijnen. Na
hun genezing verkiezen een goed aantal mensen niet terug naar hun familie te gaan,
want ze zijn beschaamd, worden niet aangenomen door hun familie ol gemeenschap, of
hun man of vrouw verliet hen voor iemand anders. Wanneer ze werkonbekwaam werden,
geeft de staat hen nog een wekelijks rantsoen zolang ze in Tala blijven. Ze kunnen ook
een stukje grond krijgen en er een huisje bouwen.

De verzorging van de melaatsen is er goed. Het is natuurlijk geen eerste-klas hospitaal,
maar niemand wordt aan zijn lot overgelaten. De parochie heeft ook diensten om de
melaatsen te helpen o.a. de opvang van de kleine kinderen van de melaatsen. Jaren
geleden werden kinderen direkt na de geboorte van hun moeder venruijderd om
besmetting te voorkomen. Dit is niet langer het geval, omdat het gevaar voor besmetting
uiterst klein is. Men krijgt nog altijd geen klaar antwoord op de vraag, hoe de besmetting
zich voortzet. De meeste gevallen die hier toekomen hebben dikwijls andere
gezondheidsproblemen. Het ministerie van volksgezondheid bevordert de
dienstverzorging, zodat ze niet naar Tala moeten komen. Een aantal mensen volgen de
richtlijnen van de geneeskunde niet en hun ziekte verergert. Anderen wonen op
afgelegen plaatsen en de ziekte is reeds ver gevorderd vooraleer een geneesheer de
behandeling kan beginnen. Ondertussen is het gestel weer fel ondermiind, heeft de
patient reeds T.B.C. of andere ziekten opgedaan, zodat een meer intense verzorging
nodig is.

De parochie heeft van het begin van het bestaan van Tala een lagere, middelbare en een
normaalschool gehad voor de melaatsen en hun kinderen. Nu heefi de staat er ook een
lagere en middelbare school. De meeste leerkrachten van die scholen ziin genezen

melaatsen. De meeste leden van de parochieraad ziin melaatsen, het komiteit van de
sociale werking zijn allemaal melaatsen. Het is een parochie waar heel veel armoede is,
pijn omwille van gebroken menselijke relaties, menselijke onmacht, eenzaamheid,
wanhoop over de toekomst. Het is onze taak om die mensen hoop te geven en terug in

zichzelt te doen geloven. Wanneer ik zie wat in de parochie gebeurt, dan geloof ik dat
heel wat mensen bereid ziin om daarvoor te werken. Als men een goede geest aanvoelt
in een gemeenschap is het natuurlijk veel aangenamer om daarin te werken, zelfs

wanneer men weet dat men beperkt is in zijn middelen.

Het aantal Europese Scheutisten vermindert nop de Filippiinen. In de iaren '60 waren we
met een 140, nu nog met een 90, velen reeds voorbil de 60. Veel werk werd reeds
overgelaten aan de inlandse klerus en concentreren de konfraters zich op streken waar
ze nog meest nodig zijn.

We zijn nog met een tiental oud-leerlingen van Roeselare werkzaam op de Filippijnen.

Tot slot enkele woorden over Azi6 en missionering.
Twee jaar geleden werd Scheut gevraagd door de regering van Mongolid om er een

stichting te beginnen. Nu ziln daar 3 Scheutisten. De regering was meer geinteresseerd

in ontwikkelingshulp dan in missionering, maar het toont toch een waardering voor ons

werk. ln Mongolid ziln geen christenen, het is dus een volledig nieuwe taak

Japan kent zeer weinig bekeringen. Hun land is hun god. Toch heeft het christendom er
een zekere invloed. Het opent Japan bv. tot de wereld buiten Japan. Tegenwoordig ziet

het meer en meer zijn verantwoordelijkheid tegenover andere landen in Azi6. Het is

typisch dat de huidige keizerin in een katholieke school studeerde, en dat de vrouw die

deze week met de kroonprins huwt ook katholiek onderwijs genoten heeft. Ze had een



hoge positie in buitenlandse zaken en hopelijk leidt dit tot een grotere openheid tot de
buitenwereld.

Indonesid is gespaard gebleven van het lslamitisch fundamentalisme, maar reeds jaren
geraken missionarissen niet meer binnen. Katholieken hadden er veel meer invloed dan
hun aantal liet vermoeden. Ze hadden een aantal belangrijke posities en taken in het
land, maar de laatste tijd is het beleid van het land precies bezig om die mensen buiten te
houden zonder er publiek lawaai over te maken.

China het grote missiegebied van Scheut vroeger, blijft gesloten, maar Scheut is nog
werkzaam in Taiwan, Hongkong en Singapore. Volgens de berichten die overkomen uit
China zijn de katholieken over het algemeen getrouw gebleven aan hun geloof onder het
kommunistisch regime.

Ik ben zeer dankbaar dat ik regelmatig "Eertijds" ontvang, het houdt de band met het
college en oud-studenten in leven. lk blijf aangename herinneringen hebben aan de inzet
van de leraren en de vriendschap die groeide met de klasmakkers.

Wanneer ik soms twijfel of onze inzet hier wel vruchten draagt, dan denk ik aan de
leraren die ik gehad heb en die me iets meegegeven hebben voor het leven, vooral door
hun persoonlijkheid. Men vergeet wat men onderwezen werd, maar men vergeet niet wie
onderuvezen heeft. Dan is die positieve ervaring een aanmoediging om voort te doen.

De oud-leerlingenbond is over de jaren ook mild geweest in de steun aan missionarissen.
Daar zijn we u dankbaar voor en het is zeker een waardevolle reden om uw zilveren
jubileum met meer vreugde te dienen.

Genegen.

POL FOULON
Ret 1952
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Antoon Herpels

VLAANDEREN EN EUROPA

Dit artikel gaat over de betrokkenheid
tussen Vlaanderen en het offici6le
Europa: de Europese Gemeenschap en
haar werkterrein zoals door de Verdragen
vastgelegd. Vlaanderen vormt 66n van de
66 regio's van het eerste niveau van de
Gemeenschap, samen met de Duitse
Ldnder, de 11 Britse "standard regions",
enz. Nu doen zich de laatste tijd in de
verhouding tussen de regio's en Europa
merkwaardige ontwikkelingen voor, vaak
meer onderhuids dan op het formele vlak.
We zijn noch min noch meer aan een
versneld emancipaiieproces van de
regio's ten aanzien van Europa toe. Dat
Vlaanderen hierbij tot de koplopers
behoort zullen we proberen te illustreren
aan de hand van feiten (o a het
Limburgse voorbeeld) en van de discussie
over de subsidiariteit. Politici, laat staan
de burger, geven zich onvoldoende

rekenschap van deze ontwikkeling. Nochtans ziet het ernaar uit, dat de vraag naar de
plaats van de regio in het komende decennium centraal zal staan in het Europese debat.

In de filosofie van de Verdragen, die op het patroon van de traditionele diplomatie zijn
geschoeid, worden de regio's als het ware systematisch genegeerd. Al wat op Europa
betrekking heeft, is tussen de Lid-Stalen geregeld. Zij worden geacht voor de hele natie
op te treden en zij alleen worden gekend. Zij spreken voor alle achter de Staat die zil
vertegenwoordigen liggende geledingen, belangen en wetgevingen. Ook de regio's
blijven verborgen en slemloos in de nationale schoot. Dat is zozeer waar, dat zelfs als
over het regionaal beleid van de Gemeenschap wordt beslist - en dat concerneerl hen
dan toch - de regio's, en dus evenmin de Vlaamse Executieve, noch worden gevraagd
noch gehoord. So what: Vlaanderen en Europa?

Europa, opgebouwd rond het idee van de ene grote economische markt, heeft de regio's
- en hier Vlaanderen - in de eerste plaats ontdekt vanuit de zorg om een hechtere
economische en sociale samenhang binnen deze eenheidsmarkt tot stand te brengen. Te
grote verschillen in welvaartsniveau en economische slagkracht tussen de lokale
onderdelen van de Gemeenschap compromitleren het succes van de
gemeenschappelijke markt. Men vergete niet dat bv. het inkomen per hoofd van de 10
best geplaatste regio's driemaal zo hoog ligt als dat van de minst goed geplaatste regio's.
Nog prangender zijn de ongelijkheden op het gebied van de werkloosheid. Niet zelden
loopt het werkloosheidspercentage in de slechtst gesitueerde regio's tot 5 maal hoger op
dan in die aan de top van de lijst. Een grote achterstand kenmerkt eveneens de
basisinfrastructuur (transportvoorzieningen, telecommunicatie, energie - en
waterbevoorrading) en het investeringsniveau. Het per arbeidsplaats geinvesteerde
kapitaal komt in landen als Portugal en Griekenland nauwelijks boven de helft van het
gemiddelde in de Gemeenschap uit.

De GemeenschaD moet dus middelen inzetten om die verschillen te vermindeten. Ze
doet dat - overigens met verdeeld succes - door via coordinerende atspraken onder de
Lid-Staten op de makro-economische context in te werken, grote onevenwichten te
vermijden en de economische groei te bevorderen. Maar het meest directe effect
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verwacht ze van de steunverlenig door haar structuurfondsen: het Regionaal, het Sociaal
en het Landbouwfonds (Ori6ntatie). Door met name de produktiestructuur te helpen
aanpassen en de kwalificatie van de arbeidskrachten op te krikken dragen deze fondsen
ertoe bij de comparatieve voordelen van de regio's en dus hun concurrentiepositie te
verbeteren.

Het is in verband met deze structuurfondsen dat we een voorbeeld hebben van hoe
Vlaanderen zich ten aanzien van Eurooa heeft weten te profileren. Het heeft dat in alle
stilte gedaan, maar efficidnt. Het is m.i. emancipatief verder gegaan wat men tot hiertoe
van de zogenaamde "prioritaire" regio's (in Griekenland, lerland, Portugal, ook Corsica,
de Franse Overzeese Gebieden, grote delen van ltalid en Spanje en de Duitse nieuwe
Ldnder), die nochtans 807o van de kredieten opstriiken, heeft gezien. Dit voorbeeld is
verbonden met Limburg dat ingevolge de mijnsluitingen en andere handicaps waarmee
het te kampen heeft als Vlaams reconversiegebied voor Europese steun uit de
structuurfondsen en daarbij nog de E.G.K.S. in aanmerking kwam. Die steun werd
verleend in het raam van een Geintegreerd Actieprogramma, waarbij alleen al over de
jaren 1987-1991 6,8 miljard BF naar Limburg vloeiden - geen kleinigheid.

De wiize waarop Vlaanderen, hoewel strikt handelend binnen het Belgische kader (bij
mijn weten werd het slechts 66n keer, helemaal bij de aanvang, door Buitenlandse Zaken
teruggefloten) dit soort ontvoogding heeft tot stand gebracht, kan in het bijzonder op twee
punten worden geverifieerd.

Vooreerst was er het bestuurlijke kader. Als centraal orgaan voor de uitvoering van het
geintegreerd actieprogramma werd de "Permanente Werkgroep voor Limburg" opgericht -
een innovatie op het gebied van bestuurlilke organisatie - die als clearingstation
fungeerde tussen alle betrokken instanties (nationale en gewestelijke administraties,
provincie, andere autonome instellingen en ook de sociale partners). De werkgroep was
belast met de uitstippeling van het praktische beleid en de uituoeringscontrole daarvan en
dat gold juist ook t.a.v. Europa. Doordat de Vlaamse Regering zelf agendahouder van het
beleid wenste te zijn en daarom de leiding van de werkgroep waarnam, verminderde de
invloed van de nationale Regering, formeel gezien de enige gesprekspartner voor het
Europese niveau, in belang. Zo kreeg het "padnerschap" rond het geintegreerd
actiepragramma en de selectie van de projecten, vooral vorm tussen de Vlaamse
Gemeenschap en Europa.

Dit Vlaamse overwicht kwam ook tot uiting op het gebied van de financiering, d.w.z. het
overheidsaandeel in de kosten van het geintegreerd actieprogramma, dat als aanvulling
en tegenprestatie van de Europese gelden moest worden opgebracht. De zgn. K.S.-
enveloppe buiten beschouwing gelaten, die autonoom werd beheerd, wist de Vlaamse
Regering de nodige middelen voor de sociale (beroepsopleiding,
inkomensondersteuning) zowel als de economische reconversie (dienst- en
adviesverlenende initiatieven t.b.v. het bedrijfsleven, produktieve investeringen,
infrastructuur) massaal naar Limburg te draineren. Die middelen kwamen daarom lang
niet altijd uit de eigen begroting van de Executieve. Als bronnen werden ook de Provincie,
de Gemeenten en diverse nationale diensten aangesproken. Er werden bovendien
financieringstaken aan nieuwe instellingen toeveftrouwd zoals de Sociale en de
Limburgse Investeringsmaatschappijen. Het mag dus de Vlaamse Regering als
verdienste worden aangerekend dat zij het belangrijke Europese steunaanbod gebruikt
heeft om een breed spectrum van aanvullende initiatieven mogelijk te maken en het
beleidsinstrumentarium voor Limburg te verruimen. In het verleden had men er zich
eerder toe beperkt de financiering van bestaande Vlaamse programma's met Europees
geld terug te winnen.

Waar het hier op aankomt, is de vaststelling, dat er tussen de Vlaamse regio en Europa
rechtstreeks kon worden onderhandeld en qelntervenieerd en er hier in feite, zonder dat
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het Verdrag of enige regel dit eigenlijk autoriseert, een bevoegdheidsverschuiving van
formaat ten faveure van de Vlaamse regio plaatsvond. Toegegeven, de evolutie werd
vergemakkelijkt door de hervormingen in het Belgische staatsbestel - wat vergelijkingen
mel wat in regio's van andere landen mogelijk is mank doet gaan. Een Frans voorbeeldje:
toen de streek rond het Noordfranse B6thune ongeveer in dezelfde periode als Limburg
eveneens voor een Europees Gelntegreerd Actieprogramma in aanmerking kwam,
hadden de plaatselijke autoriteiten daar in het geheel geen weet van: het hele dossier
was gewoon door Parijs zonder hun medewerking naar Brussel gestuurd - laat staan dat
ze het leiderschap van de aanvraag op zich zouden hebben genomen!

Het is interessant de regionale drang naar Europese emancipatie nog vanuit een andere
hoek te bekijken, die van het subsidiariteitsbeginsel. Het gaat om een discussie over de
institutionele organisatie van de Gemeenschap die de jongste tijd levendig aan bod is
gekomen. Overigens heeft de discussie, al is ze nog lang niet bedindigd, reeds resultaat
opgeleverd. Met de oprichting door het Verdrag van Maastricht van een Comit6 van de
Regio's (12leden voor Belgi6) zullen de regio's voor het eerst officidle erkenning vinden
in het Europese bestel. Dit Comit6, dat een raadgevende bevoegdheid zal hebben, krijgt
een standplaats naast het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comit6.

Weliswaar staan nog vele regio' met nog hogere ambities yoor de poorten van Europa te
trappelen. Sommige, nu al een 40-tal, hebben zich eigengereid een lobby-nest gebouwd
in het groeiende bos rondom de Europese instellingen te Brussel. Andere initiatieven ziln
de diverse interregionale samenwerkingverbanden die onder Europees label vorm
hebben gekregen. Voorbeelden daarvan: de groep "Saar-Lor-Lux" waarin o.a. naar een
codrdinatie van het staalbeleid dat voor deze landendriehoek zo belangrijk is wordt
gestreefd en de organisatie "Arc Atlantique" in wier schoot 23 regio's, zich uitstrekkend
over de 1agade atlantique" van het Britse Highland tot het Spaanse Andalusie, proiecten
van gemeenschappelijk belang zoeken te promoten (waterbeheer en milieu, toerisme,
onderzoek, infrastructuur). Ook de "Conferentie van de Regio's", een voornamelijk
Vlaams initiatief en de meer recente denkgroepen rond het idee van de "cultureel
gecorrigeerde markteconomie", waarin Vlaanderen zich sterk heeft gedngageerd, ziin
onder deze samenwerkingsverbanden onder te brengen. En enkele regio's zijn nog een
grote stap verder gegaan. Zo hebben de Duitse Ldnder en de Belgische
Gemeenschappen het recht weten te veMerven met eigen vertegenwoordigers op het
hoogste Europese niveau aanwezig te zijn, de Raad van Ministers, als daar onderwerpen
die hen aanbelangen worden besproken. Ze hebben daarmee ontegensprekeliik een bres
geslagen in de buitenlandse prerogatieven van hun centrale overheden.

Hoe de vele regionale ambities in de toekomst harmonieus in de Europese
supranationale orde kunnen worden ondergebracht, is juist een onderdeel van het debat
rond het subsidiariteitsbeginsel. Men beschouwt dit beginsel, dat nu ook door Maastricht
in het Verdrag is ingeschreven, als een hulpmiddel om de bevoegdheidssferen tussen
hogere en lagere overheidsniveaus af te bakenen of, als het Europa betreft, uit te maken
wie wat moet doen in de geintegreerde arena. Europa dient op te treden, aldus het
beginsel, als een doelstelling beter door de gemeenschap, de hogere orde, dan op het
niveau van de Lid-Staten, de ondergeschikte orde, kan worden verwezenlijkt.

Aan deze regeling beantlvoordt dan meer concreet veelal een dubbele verwachting: a) de
lagere orde moet tegen een ongebreidelde uitbreiding van de "Europese" bevoegdheden
worden beschermd; b) de verantwoordelijkheden in het publieke domein moeten zoveel
mogelilk in de handen van de overheid die het dichtst bij de bevolking staat, komen. Dit
laatste is vanzelfsprekend onversneden voer voor regionalisten ("wat we zelt doen, doen
we beter!") Zlj zien er een rechtvaardiging in om een aantal monopolies, die het nationale
niveau zich met betrekking tot Europa toedigende, te depasseren.

ls de subsidiariteitsgedachte in deze zin bruikbaar? ls ze uituoerbaar? Bruikbaar' ia,
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voor zover ze naar een niet meer te omzeilen realiteit verwijst. Europa heeft

consequenties voor de regio's, stelt hen voor nieuwe uitdagingen en noopt hen tot actie -

zie het Limburgse voorbeeld. Op vele gebieden zoals transport, milieubeheer, openbare

werken, arbeidsverschaffing, zorg voor bejaarden, enz. kunnen zij verantlvoordeliikheden

dragen die door het Europese ingrijpen mee beinvloed worden. Het lijkt dus redelijk, dat

zil geen vrede nemen met een zgn. "loketfunctie", d.w.z. eerst handelend optreden als

eenmaal de Europese richtlijnen via de nationale tussenstructuur in hun gezichtsveld

verschijnen. Er lilk dus iets te pleiten voor een transformatie van de iristellingen, die aan

het medebeslissingsrecht van de regio's een zekere gestalte geeft.

Maar de uitvoering van zulke aspiraties zal nog een tijdlang op hinderpalen stuiten.
Vooreerst ligt de sub-nationale bevoegdheidsverdeling zo verschillend in de landen van

de Gemeenschap dat het niet doenbaar is de regio's volgens hun politieke importantie

vergelijkbaar in kaart te brengen, laat staan ze harmoniserend op 66n lijn - de

federaliserende - te ordenen. De grote variaties die er bestaan, zouden wel eens zwaar
kunnen doonivegen op de werkzaamheden van het nieuwe Comit6 van de Regio's.

Verder kan de subsidiariteitsregel geen volmaakte oplossing bieden. Daarvoor zijn
politiek en uitoefening van macht een veel te complex spel van overlappingen en
vervlechtingen, die een serene separatie van - bevoegdheden onmogelilk maken.
Subsidiariteit kan hier hooguit een richting aangeven waar naartoe kan worden gewerkt,
geen pasklare verdeelsleutel. En tenslotte zou misschien nog nagegaan moeten worden
of de regio's er inderdaad aanspraak kunnen op maken "het dichtst bii de bevolking te
staan" en dus die belangrijke entiteit te zijn waarmee de burger zich sociaal en cultureel
het diepst verworteld voelt. De relatief grote mobiliteit in onze samenleving, het hoge
aandeel buitenlanders, het kunstmatige karakter van een aantal regionale grenzen,

bijvoorbeeld, doen hier soms twijfels over bestaan.

Vlaanderen heeft in dit verband ongetwijfeld een goede uitgangspositie. Zijn territorialiteit
valt samen met de culturele eigenheid. De binnen-Belgische hervormingen hebben ziin
positie federatiet uitgeklaard, al is het met zijn jonge instellingen en geringe ervaring, en
met een gebrekkige economische verankering nog lang geen beschut gebied. Als regio
bezit het een hoge Europese zichtbaarheid! Vlaanderen zou dus als 66n der koplopers,
zoals we het bij de aanvang van dit artikel noemden, wel eens geroepen kunnen zijn om
binnen de kring van de Europese regio's front te vormen met gelijksoortigen en de eis
van autonoom sprekensrecht t.a.v. Europa tot in de fiinere bevoegdheidslagen op te
drijven, onder de slogan (hier overgenomen uit de vroegere Amerikaanse
vakbondswereld): "We want bread and roses too!"

ANTOON HERPELS
Ret 1952



Ninand Ca1/ewaθ″

DE POLITIEK IN INDIE

East is East and West is West en nooil
kunnen ze mekaar ontmoeten, schreef
Kipling honderd jaar geleden. Zo grondig
verschillen we van mekaar dat een
raakpunt onmogelijk zou zijn. Wellicht
ergens waar, en toch. Kunnen we in de
spiegel van een andere cultuur, van een
ander land onszelf beter leren kennen?
Een analyse van de politiek in India leert
mij dat er wel grote gelijkenissen zijn
tussen de mens hier en ginder. Het land
dat gold als de heimat van mystiek en
tolerantie heeft zich nu op ons tv-scherm
getoond als een haard van haat en
slachting. Hoewel het dagdagelijkse leven
veel minder dramatisch is dan onze
selectieve kijkbuis laat vermoeden, is het
toch de moeite waard ons af te vragen
hoe het in India zo ver kon komen.

De media hebben ons de laatste jaren
overspoeld met informatie over de

'militante islam'. Veel minder weten we over de groei van de fanatieke hindoe-beweging
die op 6 december 1992 leidde tot de vernietiging van een moskee en een rage van
geweld en moord over geheel India rond de jaanruende. In die vloedgolf zou de Bharatiy
Janta Party (afgekort BiJiPi) die op de nationalistische hindoegevoelens werkt wel eens
de belangrijkste partij in India kunnen worden. En wat dan met minderheden en niet-
hindoes? De hindoe fanatici zijn niet zoals de mullah's: zij bedreigen de veiligheid in de
wereld niet. Hun doelwit is de vijand in India zelf: de geseculariseerde hindoes en de
Indiase moslims. In 1947 werd India onafhankelijk van de Britten en in de grondwet
werden twee belangrijke principes ingeschreven. India zou een democratische (China
deed het anders!) en een seculiere staat worden (Pakistan deed het anders!). 'Seculier'
betekende niet dat de staat a-religieus, maar neutraal en tolerant zou zijn tegenover de
talrijke godsdiensten op het Indiase subcontinent. Hindoe militanten vechten (voorlopig?)
vooral dat tweede principe aan en raken daarmee aan de grondvesten van de slaat. We
moeten maar 1300 km oostwaarts van ons landie kiiken om te zien waar dat kan toe
leiden.

Ongeveer 837" van de Indiase bevolking zijn hindoes (de meesten lage kasten of
kastelozen), de moslims zijn ongeveer 11o/o,mail toch 100 mil.joen koppen. Dal is bijna
evenveel als in Pakistan. Toen verleden jaar het centrum van Jaipur in brand stond
werden slogans geschreeuwd zoals: "stuur alle moslims naar Pakistan". Hoe kan dat nu?
De doorsnee moslim is armer en minder ontwikkeld dan de hindoes, die toch durven
beweren dat de moslims bevoordeeld worden en dat ze op hun plaats moeten worden
gezet. Waar hebben we die taal nog gehoord?

Wie is er hindoe?

Dit is een zeer moeilijke vraag en tal van verschillende antwoorden zijn erop gegeven.
Wellicht rond 2000 v.C. zouden Aridrs uit centraal Turkije of Zuid-Rusland of Centraal
Azie naar het oosten zijn getrokken. (Over de 'bakermat van de Indo-Europeanen' wordt
nu opnieuw fel gedebatteerd. Sommige hindoes plaatsen de oorsprong van de Indo-
Europese venruantschap in India zelt). Ze veroverden eerst noordelijk India en
vermengden zich met de lokale tribalen of verjoegen ze. Hun gebeden tot de
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natuurgoden werden gebundeld in de Vedas. Dat sociaal verband werd later'hindoelsme'
geheten en geloof in goden, laat staan in een kerk, speelde geen hoofdrol. lk zou een
korte definitie van een hindoe als volgt kunnen samenvatten: een hindoe weet dat de
wereld wordt bepaald door de wet van het karma en de reincarnatie, hil/zij huwt zijn
kinderen uit en eet volgens de voorschriften van de kaste en heeft eerbied voor de koe.
Verder mag je ongelovig zijn of in veel goden geloven, dat bepaalt le hindoe-zijn niet. Er
zijn honderden hindoe-bewegingen, secten, kloosters en tradities die elk hun recht van
bestaan hebben en hun wil niet aan de andere kunnen opleggen. Een centraal onfeilbaar
gezag is er dus niet. En aangezien "alle wegen naar God leiden" was er op het Indiase
subcontinent altild plaats voor nieuwkomers: christenen, zoroastridrs, joden en moslims
Vooral de christen en moslim nieuwkomers waren overtuigd van de uniciteit van hun
godsbenadering en probeerden anderen daarvan te overtuigen.De moslims vermoordden
vele hindoes en vernielden hun heiligdommen, in de overtuiging dat het goddelijke niet in

beelden mag worden afgebeeld. Eeuwenlang hebben ze India geregeerd tot de Britten
het bestuur overnamen, in de jaren 1700 en def initief in 1 858.

Toen de Britten vertrokken in 1947 werd het subcontinent in twee landen gesplitst.De
twee gebieden waar vooral moslims woonden vormden een apart land, Pakistan, tot spiit
van velen. ln India zelf waren nu de hindoes opnieuw in de grote meerderheid en terug
aan de macht, na laten we zeggen bijna 600 jaar vreemde 'overheersing'. Bij de splitsing
in 1947 en de paniek waardoor miljoenen in een of andere richting vluchtten werden
honderdduizenden vermoord. Het nieuwe India kon -zoals Pakistan- een fanatieke
hindoe-staat zijn geworden. In feite werd het een fervente seculiere staat, waar
godsdienst en staat gescheiden waren en de religieuze minderheden gelijke kansen
kregen. De Congress Partij die de onafhankelijkheid had verworven en tot heel recent de
belangrijkste partij is gebleven (Nehru, lndira en Rajiv Gandhi, nu Rao) heeft dit seculier
imago altijd verdedigd.
Maar een gemakkelijk pad was het niet. Reeds bij het begin van deze eeuw was er een
harde strijd voor de macht over de Congress Padij, tussen de seculieren en de meer
orthodokse hindoes. De seculieren wonnen het pleit en hebben hel nieuwe India een
voorbeeld gemaakt van tolerantie, democratie en gelijke rechten.

De BiJiPi

Maar oolitiek zoekt allerhande middelen om aan de macht te komen en sinds enkele
decennia heeft de Jan Sangh partij (later werd dat de BiJiPi) geprobeerd op de hindoe
gevoelens in te werken om meer stemmen te krijgen. De Mahatma Gandhi zelf werd (in
1948) door een militante hindoe vermoord omdat hij teveel op dialoog met de moslims
aanstuurde. India is natuurlijk blilven oorlog voeren met de vijand buiten, moslim
Pakistan, en er zijn voortdurend -al de bijna 30 jaar dat ik in lndia kom- moorddadige
rellen geweest tussen hindoes en moslims, maar het is pas in de laatste vijf jaar dat
militante hindoes het politiek forum konden betreden, steunend op opgezweepte
gevoelens van hindoe eenheid. En de slogan werd: wij hindoes zijn onderdrukt en worden
onder de voet gelopen door de moslims. In 1984 had de BiJiPi slechts twee zetels in het
parlement, om de eenvoudige reden dat India het Britse kiessysteem kent: wie ter plekke
het meest stemmen heeft krijgt ook alles. Zo heeft Indira Gandhi ooit een
'oveniveldigende' meerderheid behaald in het parlement, hoewel ze slechts enkele 7"
meer stemmen had behaald. In 1989 had de BiJiPi reeds BB zetels en 119 in 1991. Ziin
ze op weg naar de 273 zetels om een meerderheid te behalen? En dan?

Hoe is India zo anders kunnen worden? Hoe kan de militante hindoe gedachte zo veel
succes krijgen, ook bij vele van mijn intellectuele hindoe vrienden, mensen die de
geschiedenis toch iets kennen en toch ook zien wat er op wereldvlak aan het gebeuren
is, met alle gevolgen vandien? Verscheidenen redenen kunnen hier worden voor
aangegeven. Vooreerst zijn er de militante Sikhs in Panjab en de militante moslims in
Kashmir. Sikh terroristen die aansturen op een aparte staat voor de Sikhs in Paniab



hebben in de laatste tien jaar duizenden hindoes (maar ook vreedzame Sikhs) vermoord
en nog meer hindoes verplicht op de vlucht te slaan. Meer dan 200.000 hindoes zijn uit
Kashmir gevlucht, waar moslims (en politici!) naar meer onafhankelijkheid streven. Voor
de eerste keer voelen hindoes zich als een groep niet meer veilig, althans in bepaalde
gebieden, en voor de eerste keer gaan ze ook als groep reageren.
Die eenheid werd belangrijker dan de grote verschillen op basis van kaste en streek die
er tussen de hindoes bestaan En de oproep van de BiJiPi in de stijl van 'eigen volk eerst'
werd bijzonder relevant.
Handig werden oude wonden opengereten: de moslims hebben ongetwijfeld veel schade
berokkend aan de hindoe cultuur: tempels werden verwoest en eenvoudige lieden
verplicht om moslim te worden. Mijn vraag is echter of een opfrissing van het geheugen
over die gebeurtenissen opbouwend is om de 21ste eeuw binnen te stappen? Wat
hindoes nu moeten doen, zegt de BiJiPi, is weerwraak nemen op de moslims nu voor wat
hun voorvaderen ons hebben aangedaan.

Zo kan men begrijpen hoe ongemeen buiten alle proportie een reactie kan zijn over bv.
een derderangs moskee in Ayodhya, die zou staan op een plaats waar de legendarische
prins Ram -later de god Ram- misschien zouzijn geboren. Deze moskee werd in 1526
gebouwd op een plek waar -historici en archaeologen verschillen van mening hierover-
een tempel zou hebben gestaan aan Ram gewijd. Na de onafhankelijkheid in 1949
smokkelden enkele hindoes een beeld van Ram in de moskee binnen en verkondigden
dat de traditie door dit mirakel als echt werd verklaard. Woedende moslims gingen naar
de rechtbank...die nog altijd hierover een uitspraak moet doen. Militante hindoe
groeperingen verkondigden dat het een kwestie van eer en principe was dat die bewuste
moskee moest worden afgebroken. Daarna moeten de moskees in Mathura, Benares...
en meer dan duizend andere olaatsen aan de beurt komen!

Sommige zaken duren lang in lndia en het heeft veertig jaar geduurd vooraleer dit
gegeven op grote schaal tot de hindoe verbeelding kon spreken. Dit gebeurde toen in
1989 de BiJiPi op de kar van de Ayodhya moskee sprong, en er enorme politieke munt
uitsloeg. In de deelstaat UP waar het plaatsje Ayodhya ligt verwierven ze de meerderheid
in het parlement. Dit parlement hoopte op wettelijke wijze controle te verwerven over de
plek waar de moskee staat, maar tegelijk werd het vuurtje van de haat zachtjes
aangewakkerd. Het vuur werd te groot en door een woeste massa werd, op 6 december
1992, de moskee wederrechtelijk afgebroken. Op tal van plaatsen over geheel lndia
werden duizenden mensen vermoord, eerst hindoes, dan moslims. Het is de bloedige
jaaruvende 92-93 geworden.

Eerste minister Rao (Congress partij) reageerde woedend en ontbond de 3 deelstaat
parlementen waar de BiJiPi in de meerderheid waren. Ook beloofde hij de moskee
opnieuw te laten bouwen: dit bericht werd mii twee dagen na de feiten fier door de
Indiase ambassade in Brussel gemeld.
Maar de wijze politici in de Congress partij hebben hem ondertussen wat milder gestemd,
en de moskee zal (misschien wel eens) worden herbouwd op een andere plaats, en de
beelden van Ram blijven ter plekke. Ondertussen is er de constructie van een hindoe
tempel bezig!

Verloedering

Het is zeer de vraag of de BiJiPi een groot succes had kunnen boeken door de wonden
van het verleden terug open te rijten, als er niet een andere factor was geweest: de
verloedering van de politieke ethos na 1947.
ln 1947 was de Congress Partij een voorbeeld van idealisme en zelfopoffering in de strijd
tegen de Britten. Zo groot was haar gezag dat de eerste minister Nehru zelfs traditionele
hindoe praktijken kon aanvallen.
Hij lanceerde het begrip van gelijkheid ongeacht het geslacht, de kaste, het ras of de

42



religie. Hij schrapte die delen van de traditionele hindoe wetgeving waar aan vrouwen elk
eigendomsrecht werd ontzegd, de bruidschat werd goedkeurd, weduwen niet opnieuw
mochten huwen of mannen meerdere keren mochten huwen enz. De moslim wetgeving

werd ongemoeid gelaten en dat ligt de BiJiPi nog altijd zwaar op de maag. (De moslims

stemden traditioneel voor de Congress Partil).

Maar de jaren gingen voorbij en de Congress Partij werd meer en meer corrupt.Politieke
benoemingen en betalingen onder tafel verzwakten de administratie, de politie en het
gerecht.Ware schurken werden ingehuurd bij de verkiezingen, en sommigen werden zelfs
verkozen. Gangsters betaalden politici, werden zelf onschendbare parlementsleden en

konden door geen politie nog worden aangeraakt. Gangsters en politici werkten hand in
hand -waar hebben we dat nog gehoord?- en de kiezers werden het beu' De Congress
Partij spande hierbij de kroon maar de anderen bleven niet ver achter. Een belangrijke
functionaris bii de Delhi politie merkte onlangs op dat de politie nu vier taken heeft: politici

van de oppositie het leven zuur maken, schurken bii de regerende padij beschermen,
terroristen bestriiden en VlPs beschermen, en tenslotte de kleine misdadigheid

bestrijden. Geen enkele gangster met invloed moet voor de politie vrezen.
De staat Bihar zou hierin de kampioen zijn maar ook in Bombay regeert de mafia. De

rellen aanvang 1993 waren georganiseerd met een politiek en economisch doel. Zelfs de
kranten duidden de moordpartiien niet meer als hindoe-moslim rellen. De deelstaat-
regeringen kunnen of durven of willen niet meer tussenkomen. East is West and West is

East.

De teleurgang van de idealen van de Congress partij heeft de aandacht verschoven naar

minderuaardige doelstellingen, van plaatseliike, religieuze of ethnische aard. Wie

daarvoor zelfs geweld gebruikt wordt als een held aangezien omdat het toch een strijd is
tegen een onrechtvaardig systeem. Gepaard met de acties van de militante bewegingen
in Kashmir en Panjab moet het ons niet veMonderen dat dit alles olie op het hindoe
militante vuur werd.

Er is nog een derde factor die de plotse groei van de (militante hindoe) BiJiPi moet
verklaren. Sinds 1925 is de RSS, een hindoe korps van vrijwilligers die de traditionele
waarden van het hindoeisme wilden promoveren, in vele dorpen en kleine steden
gestadig actief geweest. Hun slogan is dat de hindoes een onderdrukt, een bijna
uitgeroeid ras zijn dat terug zijn rechten in India moet opeisen.Vreemde onderdrukking en
vreemde godsdiensten zoals islam en christendom hebben het millennia oude (hindoe!)

India verbasterd. De hindoes moesten zich opnieuw verenigen en onderlinge twist en
verachting op zij leggen. De voornaamste vijanden die de RSS op het oog had waren de
moslims en de geseculariseerde, venrvesterde hindoes. Ook Gandhi's principe van
geweldloosheid werd verworpen omdat het een buitenlands, christen concept zou ziin.
Gandhi werd vermoord door een RSS man! Krachtdadig optreden werd de werkwiize van
de RSS. (De BiJiPi wil van India ook een atoomnatie maken). De jonge vrilwilligers
werden getraind in martiale vechttechnieken en het traditionele hindoe streven naar
individuele zelfperfectie werd vervangen door opvoeding van de massa's en sociaal
dienstbetoon. De RSS vrijwilligers stonden ook geregeld op de bres bii rampen. Het
kader van de RSS was cultureel, niet politiek, maar bood een ideale voedingsbodem toen
de politici van de BiJiPi op het toneel verschenen.

lndia is ver van ons bed en heel wat mediamensen hebben slechts derdehands
informatie over dit fascinerend land. Ook i.v.m. de kwestie van het opkomende militante
hindoeisme zijn er heel misopvattingen.- Vaak worden de problemen uitgelegd vanuit een confrontatie tussen hindoes en
moslims. Dat is het ook, maar er is meer Het is een twist ook tussen geseculariseerde en
'orthodokse' hindoes over de houding die hindoes zouden moeten aannemen vis-a-vis
moslims, christenen enz. Moslims zijn niet talrijk genoeg om te verhinderen dat India een
hindoe theocratie zou worden. De grootste tegenstand hiertegen komt van hindoes zelf..



Zelfs na de 'ovenarinning' van Ayodhya en de vernieling van de moskee -"de moslims
werden eens goed op hun plaats gezet"- geniet de BiJiPi geen onverdeeld succes. De
lage kasten (meer dan de helft van de hindoe bevolking) blijft argwanend bij de mooie
BiJiPi speeches over een maatschappii zonder kasten: de BiJiPi wordt vooral door de
hoge kaste brahmanen gedomineerd.

* Een tweede misopvatting is dat de BiJiPi India terug naar een idyllisch verleden wil
terugbrengen, een soort fundamentalisme dat alleen in het verleden heil zou zien.
Onwaar. lmmers, het hindoeisme van de middeleeuwen was biizonder tolerant en in dat
soort maatschappij zou de BiJiPi geen plaats hebben. De partij wil de logge groep
hindoes die in duizenden groepjes zijn verdeeld en op mekaar neerkijken, verenigen in
een, hechte groep: een eenheid die in feite nooit heeft bestaan. De BiJiPi wil ook niet een
theocratisch (hindoe) staat oprichten, naar het (ongelukkige?) voorbeeld van Pakistan.
Wel gebruiken ze de hindoe asceten en 'heiligen' voor hun zaak, maat met hen de macht
delen is het laatste wat ze willen.

Toen wij vroeger op schoolreis gingen was het motto: we reizen om te leren. Wij kunnen
leren door naar het verleden te gaan en uit de geschiedenis lessen te halen, maar ook
door ons horizontaal te verplaatsen en in te stappen in de dynamiek van een ander land,
een andere cultuur. Deze reis wordt vooral nuttig als we met ons aangeboren vooroordeel
die cultuur gaan bestuderen, er kritiek op uitoefenen omdat de wantoestanden inderdaad
zo frappant in het oog springen...en dan omdraaien en naar onze eigen omgeving kijken,
met dezelfde kritische bril. En dan wordt er veel zichtbaar dat we voorheen nooit konden
of wilden zien. Oost en West staan veel dichter bii mekaar dan we durven aannemen.

VVINAND CALLEWAERT
Ret 1961
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Leo Tindemans

HET ZWARTE CONTINENT

Van scheutist Jo Herqels hadden we
graag een visie gekregen op Afrika. Maar
de gezondheidstoestand van Jo liet dat
niet meer toe. Korle tiid nadien is Jo
Herpels trouwens overleden. Vermits Jo
heel nauwe contacten had met minister
Leo Tindemans vroeg hii ons of de
minister niet eens ziin visie op Afrika

i mocht vertolken. Graag gingen we op het
aanbod in en daardoor geen arlikel van

een oud-leerling ... of toch 2

Wijlen Jo Herpels had ik leren kennen
langs de familie van mijn vrouw. De jonge

Jo was inderdaad student geweest op het
Klein Seminarie te Roeselare, en had
daarna besloten priester te worden, meer
nog, zijn intrede te doen in Scheut. De
geschiedenis van deze missionerende
congregatie moet hier wel niet
geschreven worden, doch indien het
mogelijk zou ziin de "memoires" van een

aantal Scheutisten samen te brengen, zou een ongelooflijk boeiende reeks kunnen

worden samengesteld. Niet alleen over beschavingsgeschiedenis, godsdienst, cultuur,

maar ook over ontwikkelingswerk, landbouw, antropologie, economische dogma's,
primitieve maatschappijen, politiek en wat weet ik nog meer, maar ook over Vlaamse
daadkracht, inzet, pionierswerk, uithoudingsvermogen, aanpasslngsvermogen,
organisatietalent en wijsheid.

lk herinner me nog alsof het pas gisteren gebeurde hoe ik brieven mocht lezen die de
jonge Herpels naar West-Vlaanderen
stuurde, toen hij zijn eerste opdracht had
gekregen bij de zwarten in New York.

Jo was 66n der eersten die ook politieke
en sociale wetenschappen mocht volgen
te Leuven. Hij kreeg er de indruk dat in

die dagen de studenten "in economie"
harder moesten werken, dus ging hil daar
ook maar "college lopen".

Tot aan dat alles het normale einde
kwam, en Jo een opdracht kreeg in de
V.S. Zijn epistels over die eerste ervaring
als missionaris waren meesterstukjes.
Goed geschreven, vol scherpe, vaak
schampere, opmerkingen - niet gespeend
van humor, en met veel aandacht voor
sociale, om niet te zeggen sociologische
aspecten, kon een aandachtige lezer er
ook uit opmaken welke schok de jonge,

vrome Westvlaming onderging, die voor
het eerst in zijn leven in contact kwam
met een totaal vreemde, dikwijls op hol
geslagen wereld.Jo Herpels



Van de Nieuwe Wereld, naar een land dat een deel van zijn geschiedenis met de V.S.
heeft gemaakt, vormde het volgende hoofdstuk van ziin bestaan: pater Herpels zou zijn
roeping volgen op de Filippijnen. Ook hier de ontdekking van een onbekende
samenleving, een stuk Azi6, beinvloed door een lange Amerikaanse aanwezigheid.

onze missionaris krijgt na tien jaren missiewerk de taak toegewezen Justitia et pax mee
te helpen uitbouwen en na te gaan hoe vanuit Rome aan dergelijke organisatie van
ontwikkelingspolitiek gestalte kon worden gegeven. Het werk vergde hier andere
kwaliteiten: inzicht, ideedn, overleg, diplomatie. En dat alles in een klimaat dat, in alle
opzichten, ltaliaans van uitzicht was.
Wanneer Jo terug naar Belgid kwam werd hem opgedragen de bijscholing van de
missionarissen op zicht te nemen. Ook hier verrichtte hij pionierswerk: hij probeerde
enkele problemen van de Westerse wereld duideliik te maken, op vele vragen te
antwoorden, en contacten te leggen met mensen die op een of andere manier in
Vlaanderen iets presteerden waarmede de missionarissen inspiratie konden opdoen. Op
een bepaald ogenblik kwam Jo Herpels sommige van deze vragen aan mij voorleggen.
Er ontstond tussen ons beiden een sood overleg, dat leidde tot het inzicht: "Wij kunnen
van elkaar veel leren". Hij werd mijn medewerker. Niet als weleer een pdre Joseph, een
6minence grise. Neen, maar hij kon inzichten bijbrengen die in het officidle Belgische
wereldje ontbraken, waarvan men alhier nogal eens geen flauw vermoeden had, en die in
de bestaande informatiekanalen nooit enige aandacht hadden gekregen.

Vooral op Buitenlandse Zaken was dit zeer duidelijk. En zo, maar nu wil ik mijn verhaal
kort maken, zo kon hij zijn mening kenbaar maken wanneer ik m66r wilde weten over
Azid, over Centraal- of Zuid-Amerika, wanneer Afrika mijn aandacht opeiste. En dit
laatste was praktisch permanent het geval.

Belgid had niet alleen een koloniaal verleden (1908-1960), het bleel ook grote
belangstelling vertonen voor de gebieden waar het vroeger zijn vlag had geplant. Na de
onafhankelijkheid van Congo, kort daarop Zaire genoemd, en de ontvoogding van
Rwanda en Burundi, nam deze belangstelling eigenlijk af,- al was ze nooit zeer groot
geweest. "De kolonie" kreeg maar matige aandacht in het parlement, de grote
maatschappijen hadden hun eigen politiek maar in werkelijkheid verminderde hun
interesse zienderogen, en is vandaag tot een praktisch nulpunt gedaald (wat sommige
journalisten ook mogen beweren). De Kerk tenslotte, beschikte ongetwijfeld over de beste
inlichtingen, had oog voor de toekomst en droeg in alle opzichten bij tot de emancipatie
van de inlandse bevolking, tot en met de oprichting van een goede universiteit.

Wat er zich elders in Afrika afspeelde, interesseerde onze landgenoten nog veel minder.
Eedijds was er een gevoelige relatie met Egypte geweest, en in Kairo wordt aan de
toeristen nog de wijk "Heliopolis" getoond, "door de Belgen gebouwd", maar dat alles
behoort tot de geschiedenis. Marokko, Algerid en Tunesie, hadden af te rekenen met de
Fransen, al wat wij er van wisten, kwam nog van de Witte Paters.

Tijdens de laatste wereldoorlog kwamen de namen Cyrenaica, Tobroek en Bengasi in het
nieuws. Dit alles is echter vergeten; alleen de uitstappen van minister Urbain brengen
Libi6 nog wel eens in onze eigen nationale berichtgeving. Zuid-Afrika kon sedert 1905 op
de sympathie van vele Vlamingen rekenen ook al was over het land zelf in feite niet
zoveel bekend. Men wist dat er goud en diamant gevonden werd, en in onze
jeugdbewegingen kenden de Zuidafrikaanse liedjes een meer dan gewoon succes. De
jongste jaren hadden we ook onze manifestanten tegen apartheid, maar de meerderheid
van de Vlamingen was tegen geweld en revolutie, die dit mooie, nijvere land economisch
konden ten gronde richten.

En de rest van het continent? We lazen over de guerilla in Angola, in Mozambique, in
Namibid, in Kenya en andere Afrikaanse landen. We wisten niet eens altiid waar ze
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allemaal lagen. Guin6e-Bissau, biivoorbeeld. En van welk land was Nouakchott de

hoofdstad?

Evenwel was de bevrijdingsgolf niet tegen te houden. Generaal de Gaulle had het

voorbeeld gegeven door in Brazaville te verklaren dat de inheemse bevolking zelf maar

moest kiezen. De Europese Gemeenschap had bil haar ontstaan de verbintenis

aangegaan een ontwikkelingspolitiek namens de zes lidstaten te voeren' De druk van

Frankrijk liet zich hier sterk voelen. Sommigen beweerden zelfs dat het in feite de

voortzetting van de Franse politiek was, maar met Europese financidle middelen nu dat

Parijs dat illeen niet meer kon opbrengen. Zo kwam er een Conventie van Yaound6 tot

stand, waardoor de vroegere kolonies van Frankrijk, Belgi6, Nederland (dat was dan

buiten Afrika) van dit beleid konden genieten. later werd Yaound6 vervangen door de

Conventie van Lom6, waarmede we nu aan de vierde toe ziln. Oorspronkelijk beliep de

duur vijf laar. Lom6 lV gaat over een periode van tien jaar, doch met de mogelilkheid de

financidle aspecten er van te herzien na 5 iaar.

Ondertussen traden ook Groot-Brittannifl, Porlugal, Spanje en andere landen tot de

Gemeenschap toe zodat niet alleen wat de ex-koloniEn betreft niet alleen het taalgebied

werd uitgebreid, maar ook het ledental.

Lom6 verklaarde daarbii dat een paritair samengestelde Assembl6e zou worden

opgericht, die tweemaal per iaar moest bijeenkomen, en die op drie permanente

commissies zou kunnen rekenen. Aangezien het aantal leden nu 69 bedraagt, moet de

Europese daar evenveel leden aan toevoegen wat de parlementaire aanwezigheid op

138 brengt. Deze ietwat eigenaardige, alleszins speciale instelling, waar tussen A.K.S.-

landen(Afrika, Karibische Zee, Stille Oceaan) en het Europese Parlement vrii wordt
gedebatteer is helaas al te weinig bekend. De Afrikanen erin vormen de grote

meerderheid. De rapporten die in de Assembl6e worden opgesteld en aanvaard,

betekenen een bron van inlichtingen en standpunten betreffende de ontwikkeling van de

lidstaten. Deze rapporten verwijzen vaak naar (of bevechten) rapporten van internationale

instellingen zoals de Wereldbank of het Internationaal Muntfonds. Zo kon op het einde

van de jaren '80 meer dan 66n kritische noot bii deze laatste worden teruggevonden.
Vaak zelfs vrij harde kritiek. Zo kloegen zij aan: (1) het gebrek aan politieke stabiliteit in
vele landen van subsaharisch Afrika. Bijna dagelijks kon men in de media iets horen over
een een of andere staatsgreep; (2) de corruptie, die publiek werd aangeklaagd; (3) de

kapitaalvlucht, daar waar inlands kapitaal bestond of werd gevormd; (4) de

stammentwisten; (5) de achteruitgang van de volksgezondheid (in de meeste landen zijn

de grote epidemieen opnieuw aanwezig, plus Aids); (6) de terruggang van de

investeringen; (7) de (te) grote militaire uitgaven; (8) de daling van de kwaliteit van het

onderwiis, soms zelfs de sluiting van scholen als antwoord op internationale druk voor
meer begrotingsorthodoxie.

Dit werd zo erg dat wanneer Lom6 lV in het Europees Parlement moest worden
goedgekeurd, er een beweging ontstond om de Conventie te verwerpen. Het argument
was dat deze politiek niet de goede was en dat al te weinig projecten of programma's

werden aanvaard. lk heb toen gepleit om het tocht te aanvaarden, niet omdat ik de
politiek van de bevoegde commissaris (Marin) zo buitengewoon vond, maar wel omdat ik
ervan overtuigd was dat in geval van verwerping geen gewilzigde tekst er zou door
komen: Lom6 zou alsdan eenvoudig worden verworpen. De afkeer bij een aantal lidstaten
was zo groot dat een nieuwe Conventie geen kans maakte om de oude te vervangen, Het
ergste daarbij was wel: "Afrika is hopeloos, hoe meer je doet, hoe slechter het er wordt".

Ondertussen verslechterde ook de toekomst in Zuid-Afrika. Wie dit land kent, weet dat
het over een prachtige infrastructuur beschiK, dat management en technologie er in

uitstekende mate aanwezig zijn. De aanhoudende politieke crisis evenwel, de



onzekerheid wat de toekomst betreft, leiden ertoe dat niet meer gelnvesteerd wordt, en
dat hoogbegaafde mensen uitwijken.

Het is nochtans voor velen duidelijk dat alleen door de economie van Zuid-Afrika te
redden, en haar in te schakelen in het geheel van Zuidelijk Afrika (waar sommige landen,
Botswana bij boorbeeld het niet kwaad doen), de situatie in dat deel van het zwarte
continent kan verbeterd worden. Deze invloed zou kunnen stijgen tot in Zairel

Maar vanaf nu zou dringend moeten geinvesteerd worden, om later iets te bereiken. Het
westen kijkt wel toe wat president De Klerk venicht; maar hij klaagt er bitter over dat
niemand een woord van waardering over heeft voor de manier waarop hij probeert tot
een nieuw Zuid-Afrika te komen. En nu nog, wordt steeds herhaald dat maar Kan
geholpen worden nd de verkiezingen en niet ervoor.

Zuid-Afrika staat nochtans voor enorme problemen: een verloren generatie heeft alleen
maar gemanifesteerd, ging niet naar school, kent geen beroep. Gevolg: massale
werkloosheid. Anderzijds, dient een bijzondere inspanning te gebeuren voor huisvesting
van de zwaden. Op deze twee punten zou Europa ongetwijfeld hulp kunnen bieden. De
vooroordelen blijven echter zeer grooi.

lk wil ook nog een woord zeggen over het ongelukkige zairc.Dit land zakt steeds maar
dieper weg in de economische chaos. Geld heeft niet meer de betekenis van bij ons.
Ruilhandel vormt al een tijd de basis van de economische activiteiten. De inflatie is
trouwens meer dan galopperend. En niemand ziet een uitkomst. De venruoesting van dit
potentieel zo rilke land vormt 66n van de schandalen van deze eeuw. Maar de wereld
gaat er achteloos aan voorbil, de TV brengt daarover geen reportages, de popzangers
gaan er niet naar toe. Dus doet Europa alsof daar eigenlijk geen groot probleem bestaat.

Rwanda kent een vreselijke strijd. Wapens en troepen komen uit Oeganda, en iedereen
laat begaan. ln feite is weer een etnische oorlog bezig, maar ook Belgische
tegenstellingen spelen er een rol zoals dit kortgeleden ook in Burundi duidelijk het geval
was.

Ondertussen blijft Libie een duistere rol spelen in de wereld van fundamentalisten en
terroristen. In Soedan past men opnieuw de islamitische wet toe, en doodde men
christenen of animisten, waar het kon.

Afrika is nochtans een continent waaraan degenen die het kennen, gehecht zijn. M66r
nog, wie eenmaal "gebeten" is door Afrika, geraakt er niet meer van los, leken niet en
missionarissen niet. Maar sub-saharisch Afrika maakt een kwade oeriode door.

Daarover had ik het dan dikwijls met Jo Herpels. Op de duur kenden we haast iedereen
die positief kon bijdragen tot een betere ontwikkeling, op economisch, op medisch, op
sociaal, op religieus gebied. lk slaagde erin een document over het Belgisch Afrika-beleid
tot in ons parlement te krijgen. Het was voor verbetering vatbaar, doch het bestond
eindelijk, voor het eerst in de geschiedenis van ons land. Sindsdien zijn we opnieuw in de
improvisatie vervallen. Dit blijft een grote vraag: hoe zullen we ons t.o.v. Afrika gedragen?
Het gebrek aan inzicht en gedragsliin, plus de vooroordelen en de onverdraagzaamheid
dragen vaak bij tot de vernietiging van een relatie.
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We moeten doen zoals gewoonlijk, zegt de redactiesecretaris.
Het enige verschil is, dat het nummer niet verschijnt op 1 december, maar reeds in
oktober. We verschijnen siamees met het jubileumnummer, maar ons deel blijft zoals
gewoonlijk. Met alle rubrieken erop en eraan.
Misschien kunnen we eerst een pintje inschenken, stelt Raf voor. Het kistje sigaartjes
wordt ook doorgegeven.
De helft van de redactieraad rookt. De andere helft ondergaat het of geniet mee, enkel
met het pintje.
Leo Deburghgraeve weigerde nooit het sigaartje. Leo is lammer genoeg onlangs
overleden.
De redactieraad vergadert altijd in de kamer van Hans. De accommodatie is er, de ruimte
is er, de kamer is voor onze bijeenkomsten altijd vrij.
Maar het blijft toch de kamer van Hans. Op de bank boven de radiator staat een
angstwekkend bosle "doodsprentjes": superior Andr6 Modde, econoom Andr6 Deweerdt
en veel andere leraars die ook mens waren. Hans Decroos is onlangs ook overleden.
Op de dag van dit jubileum van de bond, is de laatste "drievuldigheid" van het college
reeds uit dit aardse leven weggesneden. We laten enkele regels blank om even te
denken aan Hans en zijn overleden vrienden die hijzelf ook in zijn geest bewaard had.

We zijn evenwel verheugd dat we Z.E.H. M. Vanderhaeghe, ere-econoom, opgevolgd
door wijlen Z.E.H Deweerdt, nog een gelukkig verder leven kunnen toewensen.

Hierboven zitten we erg in eertiids. Laat ons even in het heden nederdalen. In veel
minder dan een oogwenk is het heden toch verleden.
Een grote schijf van onze oudleerlingenbonders "zit" in hun gezinnen met kleuters,
leerlingen, scholieren of studenten.
De redactie overweegt om een nieuwe rubriek te openen als dit vruchtbaar blijkt. De
grond ervoor is zeker te vinden.
Een passende naam voor het terrein: "VERZUCHTINGEN'.
We tekenen de verzuchtingen van "deze grote schijf' op, om als dampkap te dienen en
misschien te helpen om huishoudgeuren weg te werken.
De idee ontstond bil het zien van een Panorama-uitzending over oudermishandeling.
Ook omdat we vaststellen dat er een spitstechnologie bestaat die scholieren ontwikkelen
om reglementen en gezag te ontwijken.
Ook omdat we horen dat alles soms op Wielttes loopt.
Sex en drugs, dat hoort er zeker ook bij.

Met dit lubileum herdenkt de redactie de Heer Arthur Vandoorne, een vruchtbaar
medewerker, die onlangs overleden is.
Joost Van Brussel, eveneens een gewaardeerd redactielid, sturen we langs dit kanaal de
beste wensen voor een spoedig herstel.
Op de volgende redactieraad zijn we aanwezig met ons beste kleren aan. We zullen dan
Marc Vandoorne feliciteren met zijn nieuwe functie van onder-directeur.

Raf zegt dat dit nummer het december-nummer vervangt.
Wij wensen u dus nu reeds een voorspoedig 1994!
Enkel de Roeselaarse brandweer is ons met haar kalender 1 994 reeds voor.

JOHAN BRUSSELAERS
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Norbert Tack, Ieraar aan het Klein Seminarie
sedert 1 september 1953

IN MEMORIAM NORBERT TACK,
ECONOMIST.,. MAAR VOORAL MENS

Voor de derde maal in nog geen acht

maand tijd is het Klein Seminarie in diepe

rouw gedompeld. Op 24 juli 1993

overleed te Rumbeke in zijn dierbare thuis
de heer Norbert Tack. Hil was echtgenoot

van mevrouw Lydie Vankeirsbilck, vader
van Kristina. Susan. Lieven. Carl. Jan en

opa van 6 kleinkinderen.

Norbert werd geboren te Roeselare op 24

mei 1929, bracht zijn ieugd in Heule door,

volgde Grieks-Latijnse aan het Sint-

Amandscollege te Kortrijk en behaalde in

1951 het diploma van Licentiaat Handels-

en Consulaire wetenschappen (Antwer-

pen-St.-lgnatius). Na zijn legerdienst (21

maand K.R.O.) gaf hii de voorkeur aan

het onderwijs boven de meer lucratieve

banen uit het priv6-circuit. In seotember

1953 trad Norbert in dienst als part{ime

leraar Algemene Vakken in het Klein Seminarie en in het college van Veurne waar hij

naast economie ook aardrijkskunde en Frans gaf.Vanaf 1957werd hij full-time leraar

Economische Wetenschappen aan het Klein Seminarie tot april 1987 toen hij om

medische redenen moest stoppen. Hij ging met pensioen op 1 april 1990.

Vanaf de beginjaren zou Norbert met veel dynamisme en organisatietalent meewerken

aan het openstellen van de school; op schoolJeesten en contactavonden was een

gesprek met hem altijd hoopvol. Norbert legde ook de basis van de schoolwerkgroepen,

o.a. "Korps en Feesteliikheden" en "Religieuze Verdieping", hij organiseerde meerdaagse

schoolreizen (velen zullen zich nog de zangavonden herinneren waarbij Norbert zich

student voelde tussen de studenten), ook retraites buiten de collegemuren voor de

laatstejaars, zelfs voor de leraars. Dat ionge kerels hun lichaam harden en een gezonde

kameraadschap ontwikkelen, hielp Norbert verwezenlijken door als coach van de

collegevoetbalploeg te fungeren. Op sommige van die onvergeteliike matchen kwam een

driftige schoolgeest tot uiting... In de laren 50 kregen de lekeleerkrachten in het Klein

Seminarie een steeds grotere rol toebedeeld. Leraar en opvoeder in hart en nieren

voelde Norbert zich daarin onmiddelliik thuis. Goede prestaties van leerlingen konden

hem met trots vervullen. Maar dat een school er is voor alle leerlingen hoefde bii hem

geen betoog. Hii stond niet enkel v66r de iongens als enthousiast lesgever, maar ook

achter zijn mannen als 't nodig was. Zijn leerlingen kende hij binnen de korste tiid, hij wist
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af vroeg of ze de gekozen richting aankonden zodat ze zonder een jaar te verliezen naar

een andere richting konden worden doorverwezen; de laatstejaars verstrekte hii kostbaar

advies i.v.m. studiekeuze. Hij kende de jeugd door en door, hij had immers zelt vilt

levenslustige kinderen over wie hij wel eens graag een anekdokte vertelde. Hij was

steeds bekommerd om de toekomst en de eerlijke, christelijke levenshouding van de

jongeren. Norberl was een boeiend lesgever met veel vakkennis; de ontwikkelingen op

economisch vlak volgde hil op de voet. Hij gaf ook "wroed geerne" les, hij 'leunde" zich

tussen zijn leerlingen en iiverde voor een open klasgeest waarin hij ontspannen

vertellend-dialogerend zijn wijsheden kon overbrengen. Hij was een voorvechter van de

moderne humaniora. Teleurstellingen en soms tegenkantingen hebben hem niet belet de

Economische richting uit te bouwen tot een volwaardige afdeling waar hij terecht fier op

was; hij wees er graag op hoe bepaalde oudleerlingen een schitterende carridre hadden

uitgebouwd.

Norbert stelde gezelligheid zeer op prijs. Hij was een allerhartelijkst collega, was altijd bij

de "collegiale leute". Hij was eerlijk en recht uit, geen omwegen. Hij sprong in de bres

voor collega's zowel tegenover leerlingen als directie. Hij was een zeer talentvol en

bedrijvig persoon, wilde voor iedereen dienstbaar zijn : o.m. door het verstrekken van

advies of hulp i.v.m. financidle of administratieve zaken, door jarenlang de zorg op zich te

nemen voor de boekhouding van de kerkfabriek van de St.-Michielsparochie, door bij te

springen bij het economaat van de school ... en beslist nog zoveel meer.

Boekhouding was belangrijk voor Norbert, maar het zinvol invullen van het levens-boek

vond hij nog veel belangrijker. Op de eerste bladzijde schreef hij in zijn stijlvol

schoonschrift : vreugde, vriendschap, trouw ... en helemaal bovenaan liefde voor

echtgenote, kinderen, kleinkinderen.

Levenskunstenaar Norbert, je hebt zovelen de weg gewezen. Duizendmaal dank

Luc Naert in samenwerking met collega's en oud-collega's.



隕物

GEVELGEHEIMEN

"Die zijn huis verkopen wil, schildert de gevel", zo
luidde vroeger een volks spreekwoord, waarschijnlijk
omdat de ervaring had geleerd dat een schone fagade
de kooplust aanwakkerde. Maar de ontgoochelingen
van wie zich aldus liet verleiden, zouden wellicht veel
inkt kunnen doen vloeien en boekdelen vullen.

Schone gevels immers bergen niet altijd het geluk. 't

ls net zoals bij een partnerkeuze : Wie het wijf neemt

om het lijf, verliest het lijf en houdt het wijf.

De statige gevel echter van de vroegere

Augustijnerkerk die nog altijd de Zuidstraat sierl en

zonder dewelke de Zuidstraat niet langer de
Zuidstraat zou zijn, moest niet geschilderd worden

toen de Augustijnermonniken hun "Collegium

Augustino-Rollariense" moesten te koop stellen.
't Was in de tijd dat deurwaarder Napoleon een

boontje apart was in de geschiedenis. De toenmalige

Bisschop van Gent, Mgr. Fallot de Beaumont, tevens

hoofd van de bisdommen Brugge en leper, had zich
goed laten inlichten door zijn Vicaris-generaal,

L.A. Caytan, zelf een oud-leerling van de Roeselaarse

Augustijnen. Hij wist dus heel goed wat er zich achter
de gevel bevond en aarzelde niet om het Klein

Seminarie te stichten.

Op 23 december 1805 schreef hij aan al zijn pastoors:

"lk staen om eenen belangryken aankoop aen-te-
gaen, ten eynde ene kweekschool of kleyn

Seminarie te stigten, alwaer de Jongheyd,

van haere teere jaeren af, zal worden

onderwezen in de wetenschappen, en

opgevoed volgens de grondstellingen van den

Godtsdienst onzer Vaderen. In deze school

zullen zy mogen verblyven, tot'er tyd dat zy
eenen staet verkiezen, en de gene tot den

Auter-dienst zyn geroepen, zullen van daer
regt in het Seminarie treden zonder daer-en-

tusschen door de ouaede weireldsche

voorbeelden bedorven te zyn."
(uit : 175 jaar Klein Seminarie te Roeselare - p. 19)



Dat schreef die bisschop 187 jaar geleden en 134 jaar lang wist men "die quaede

weireldsche voorbeelden" buiten de kweekschool te houden. Die goeie, oude tijd,

waarover onze ouders zo graag vertelden, was dus toch niet z6 goed. Maar ja, toen was

het ook al kwaad wat niet met "de grondstellingen van den Godtsdienst onzer Vaderen"

strookte. De pastoors uit onze gewesten, bekommerd om de deugd van de jonkheid die

nog in hun tere levensjaren waren, trokken als vurige apostels overal rond en oveduigden

de ouders dat er voor hun zonen qeen betere school op aarde bestond dan 't Klein

Seminarie.

't Waren vooral de moeders die bewerkt werden, want zo zei Meneer Pastoor : "Madame,

als uw zoon voor priester leert, dan is z'n broodje gebakken." En de moeders waren
happig op zo'n broodje, want naast de familie-eer was ook hun toekomst of oude dag
verzekerd.

Of zoonlief ook zo happig was, dat vroeg men hem niet. Het vaderlijk of moederlijk gezag
primeerde toen nog ... en 't was tenslotte voor zijn welzijn. "Ge zult de gelukkigste tijd van
uw leven daar doorbrengen, jongen", voorspelden ze. Overtuigd als we waren dat onze
ouders het beste voor ons wilden, trokken we dus naar 't Klein Seminarie, die
kweekschool, waarvan wij, blode knaapjes, de juiste betekenis nog niet snapten.

Maar eens tussen de muren, ervoeren we

stilaan welke kweek hier vooral op prijs werd
gesteld. Twee vruchten werden hier vooral
geteeld : de priester en de dokter, twee

vruchten die zeer heilzaam waren voor het

zieleheil van de medemens. De ene immers

redde en de andere genas de kranke zielen.

De kwekers droegen allemaal een lange,

zwafte soutane en als er eens een
burgermannetje in de klas verscheen, dan

werd hij meestal bijgestaan door een soutane,

al of niet zichtbaar, waarschijnlijk om alle
werelds onheil te voorkomen. Soms was zelfs een verre stap van zo'n soutane al

voldoende om alle aardse geneugten te smoren.

Van de filosofen ofte wijsgeren, de uitverkoren vruchten van de kweekschool, was er met
moeite een spoor te bespeuren. Veilig geborgen zaten ze in hun filosofentehuis,
beschermd als 't ware tegen de "quaede, weireldsche voorbeelden" van het andere,
rumoerig collegeleven. Slechts wie tot de Scola Cantorum behoorde en dus op het
doksaal mocht gaan kwelen, had soms het geluk zo'n wezen van nabij te mogen
bewonderen, een bewondering die meer een verwondering was, want dit wezen was niet
zo uitzonderlijk, ver van. Een mens was 't als alle andere mensen, maar dan misschien
wel wat vromer ... het was tenslotte toch een Klein Seminarist.

Wat ons echter het meest veruvonderde, was de scheiding tussen internen en externen.
In de klas mochten we naast en door elkaar zitten, daar moest immers, soms met de
handjes op de rug, gezwegen worden, maar buiten de klas werden we angstvallig bijna
van elkaar gescheiden. Elke groep had zijn eigen speelplaats, zijn eigen studiezaal en
zijn eigen surveillant die erover moest waken dat het contact tussen beide groepen niet te
intiem werd. Zelfs de banken in de kapel kunnen u nu nog vertellen waar de internen en
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waar de externen zaten. 't Was net zoals toen in de parochiekerken : de vrouwtjes links

en de mannetjes rechts. Denk nu niet dat er, buiten de nonnetjes, andere vrouwelijke

wezens in't college waren he !

't Waren vooral de externen die in 't oog werden gehouden, want zij verkeerden tenslotte

nog in die "kwade wereld" en al was hun verblijf erin bitter kort, toch leek het nog lang

genoeg om door allerlei wereldse kwalen besmet te geraken ... en zulke kwalen konden

de zieltjes van de internen het best missen. "Vorsicht geboten" klonk het dus.

En toch gebeurden er daar bij de internen soms ook

niet al te sacrale dingen. Nog gehoord van

ooggetuigen, maar dan van v66r onze collegetijd, dat

er sommigen nachtelijke escapades uithaalden,

pannekoeken gingen bakken in de kelderruimten van

de toneelzaal en zich zelfs stiekem langs een

keldervenster op kroegentocht waagden in de stad.

Maar lang duurde "die leute" niet. Toen ze eens op

kousevoeten hun chambretten weer gingen opzoeken

en elkaar giechelend goeie nacht hadden toegewenst,

verscheen hun plots een engel, E.H' Mestdagh

zafiger, niet met een gloeiend zwaard, maar met

gloeiende handen ... en hij sloeg de plukkers van de

verboden vrucht uit het hemels paradijs van 't Klein

Seminarie, en zijn slagen kenden zelfs geen genade voor een paar toekomstige

seminaristen onder hen. In die tijd had men nog geen nood aan roepingen. Hoe die

zondaars met zo'n strafblad toch nog priester zijn geworden, kan ons alleen het bisdom

Doornik verklaren.

Toen we dan zelf op de grote koer van de Oude Humaniora verschenen, voelden wii

onmiddellijk welk keurslijf men ons hier aanpaste. Alle vensters droegen een

beschermend gaas, zo gezegd om economische redenen, maar die indruk maakte dit

gaas niet op ons, wel die van een gebouw, niet ver van 't college, met getraliede

vensters, waarin de vrijheid ook werd beknot.

En al zongen wij toen ook al het liedje

van Cyper : "Van 's morgens vroeg tot
's avonds late", toch mochten we niet

zoals Cyper zo maat op strate lopen.

De kortste weg naar huis kende de

surveillant beter dan wii zelf. Neen, zo

gelukkig als Cyper waren we niet. "A

solis ortu usque ad occasum" ".. Van

zonsopgang tot ver na

zonsondergang zaten we of in de

kapel, of in de studie of in de klas ...

en ook de zondag, hoor, nochtans

een geboden rustdag. De dag des

Heren vierden wij met 2 H. Missen,

een lesuur, vespers en lof,

vastenspreken en geestelijke

皿魁mu
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oefeningen allerhande. Op ons wekelijks menu prijkte maar 66n gang : "Ora et Labora".

"A la carte" eten was toen nog niet in.

En toch voelden we ons niet ongelukkig. Hoewel 't Klein Seminarie onze eerste thuis
werd, toch hadden we nog een eigen haard waar we eens lekker konden gaan smullen

en rustig slapen, verlost van het alziend oog van een surveillant.

Hoe anders was dat voor onze broers, de internen. Die zaten zes jaar lang, dag in dag uit

bijna, achter dit beschermend gaas,

behoed als tere kuikentjes onder het

dons van een klokhen die niet dulde dat
er eens eentje uit het dons piepte. Als
de klokhen "Qui est trop court ici" klokte
- ze bedoelde natuurlijk "absent", dan

kreeg die afwezige achteraf een pik van

haar bek (lees : de sleutel van de

surveillant) op zijn kopje. Dat gebeurde

echter niet alleen in de Franse week,

hoor, zoals u zou kunnen vermoeden.

En toch waren ook zij, de internen, niet

ongelukkig. Wanneer we nu nog op

onze jaarlijkse klasvergaderingen

samenkomen, dan horen we telkens
weer hoe zij de mond vol hebben van de heerlijke avondstonden vol blauwe rookwalmen
en droomschone idealen; van hun eerste pennevruchten in een of ander klasblad; van de
echte en hechte vriendschapsband die ze daar voor't leven gesmeed hebben ... en als
Misten, Jules, Louis en noem maar op het roken nog niet verleerd hebben, alle anti-
tabakscampagnes ten spijt, dan hebben ze dat aan die gezellige tijd te danken.
Gezellige tijd ! ... "De gustibus et coloribus non disputandum".

Maar dan kwam Wereldoorlog ll met zijn Stuka's en Spitfires, zijn V- en A-bommen die
dood en vernieling zaaiden en die de "grondstellingen van den Godtsdienst onzer
Vaderen" op hun grondvesten deden daveren. Niets weerstond aan hun verwoestende
kracht, nec tempora nec mores, en vele idealen, waarvoor wij, jonge gezalfden, eens de
lenden omgordden, sneuvelden op het veld van eer ... ook in 't Klein Seminarie.

Het roestig gaas verdween van v66r de vensters; de soutanes werden hoe langer hoe
schaarser en kropen tenslotte in burgerplunjes; de schoolweek, als men dat nog een
week kan noemen, werd hoe langer hoe korter en de oude leuze "Ora et Labora" moest
het afleggen tegen het modieuze "Carpe Diem", zodat de banken in de kapel zich nu nog
afuragen : "Waar blijven toch die knapen wier vaders wij eens mochten dragen ?"

En wat gevreesd kon worden, gebeurde. In 1952, om aan de "quaede, weireldsche
voorbeelden" te ontsnappen, verhuisde het filosofentehuis voorgoed naar Brugge. De
kweekschool had haar oorspronkelijk doel verloren. De vlag waaronder het Klein
Seminarie tot dan toe had gevaren, dekte niet langer de lading, maar omwille van het
verdienstelijk en opvoedend werk der Voorvaderen mocht het en mag het nog steeds
onder die vlag blijven varen.

Het schoolschip dat nu een nieuwe lading voert, is van uitzicht veranderd, aangepast aan
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de tijdgeest. Een Luxeschip is 't met open ruimten, een droomschone gymzaal, een

gezellige bar, luchtige klaslokalen en een Colliemando-koor dat "extra muros" lauweren

oogst. Weg de Belv6ddre met zijn wapperende vlaggen, vergeten bijna de verouderde

toneelzaal, gesloopt het torentje uit de dreve en de oude circustent, weg de Scola

Cantorum die nooit "extra muros" geraakte ... weg alle oude emblemen die eens onze

collegetijd sierden.

Alleen de grijze gevel van de Augustijnerkerk houdt nog stand en vertelt aan de

voorbijganger die nog luisteren wil dat het niet alleen monniken waren die hier eens

zwarte pelerines droegen.

Wij, de ouderen van v66r Wereldoorlog ll, weten wat hij bedoelt en mompelen met een

minzame glimlach op alles rondom ons :

"Ou sont les neiges d'antan ?"

Toch wensen wij het nieuwe schip en zijn bemanning behouden vaart doorheen de

troebele wateren van deze tijd, maar vergeten nooit de oude Schoener waarop wij voeren

en al kraakte hij soms in al zijn voegen, toch bracht hij ons met bolle zeilen veilig en wel

aan de gewenste wal.
H. BROUW

Ret.'39
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DE KLAS DER VRIENDSCHAP

De vogel heeft zijn nest
De spin haar web
De mens: vriendschao.

(W. Blake)

Op dit ogenblik zijn wij minstens 78 jaar. Sommigen onder ons tellen een paar jaren
meer. Dat "meer" is toe te schrijven dat die "sommigen" op een ietwat latere leeftijd dan
normaal aan hun humaniorastudies begonnen. Dat maakte destijds geen verschil uit. We
beseften dat "meer'' niet. We voelden het niet aan. We waren allen hetzellde
ongeschreven blad.

Toen we aan het einde waren van de lange zes humaniora-jaren kwam de "klutterbuk"
(officidle lotograaf met zijn pikkels, zijn kasten, zijn lenzen en zijn zwart doek) om ons
allen te fotograferen. Het strenge college van toen deed daarmede een verzoenend
gebaar. Het wilde de herinnering aan onze doortocht voor alle eeuwigheid bewaren. Die
groepsfoto die nu zestig jaar oud is en op de achterkant vaalgeel geworden is, heb ik
gisteren uit een donkere lade, bedolven onder een laag papieren, te voorschijn gehaald.
Hij ligt nu v66r mij. Drie rijen trapsgewijze opgestelde jongeren. "Van een onbepaalde
leeftijd" zal iemand van nu zeggen. Ze kijken allen zeer ernstig. Er is 66n enkele die lacht.
Die moet Hubert Lasure zijn. Alle andere vertonen niet de kleinste aanzet tot een
glimlach. Allen dragen een donker pak. Drie of vier dragen lichtere pakken. Ze geven aan
dat ze bestemd zijn voor het bonte leven dat de wereld hun straks zal aanbieden. Oud en
lusteloos zagen we er toen al uit en dat vooraleer we nog de wereld voor onszelf moesten
veroveren. Het wekt een naar gevoel op die groepsfoto te bekijken, een
duizelingwekkend gevoel alsof het om een blik in een verschrikkelijke diepte gaat, in een
onwezenlijke werkelijkheid die er zestig jaar geleden is geweest.

Ontelbaar zijn de veranderingen die we sedertdien hebben ondergaan. Wij, mensen zijn
onbekend voor onszelf en voor alle anderen; "Panta rei", zeiden de Oude Grieken. Alles
stroomt weg. Geen ogenblik blijven mensen en dingen dezelfde. Alles vervloeit. Een paar
maanden na de foto zal ook de ernst van de 42 aangezichten worden weggenomen.
Maar dat van Hubert Lasure zal, wie weet, een ernstige trek vertonen. Vanwaar die
ernst? "We kwamen uit de Middeleeuwen, we liepen langs de rand der eeuwen" (Miel
Cools) zes jaren lang. In de jaren dertig was dat nog zo in het Klein Seminarie te
Roeselare. We moesten toen nog een paar tientallen jaren wachten op de nieuwe tijd.
Misschien ook zaten die jongens van de foto met vraagtekens. Zouden ze de zich
voorgestelde toekomst aankunnen? Zouden ze slagen in de verdere studies, in het
gekozen beroep, in het celibaat? Rust de druk van de collegetucht nog op hen of het
trauma van de vele retraites waar hun onschuldige zielen telkens weer in de verdoemenis
werden gestort of waren het de inspanningen voor de studies? We weten het niet.

Op de foto tel ik 43 aangezichten. Zeker ontbreken er, om de ene of de andere reden,
nog vier of vijf. Het staat me voor dat we met een vijftigtal Retorika verlieten. Dat was op
een snikhete donderdag in de tweede helft van juli van het jaar 1933. Op die donderdag
werd een feestelijk banket gehouden in de zaal van de tafelhouder De Cloedt aan de
markt te Roeselare. Een afscheidsbanket!

Zich losmaken uit een zes jaren lange verbondenheid dat we niet wensten en niet wilden.
Uit dat gevoel werden de latere klasvergaderingen geboren die tot op heden elk jaar tot
hoogdagen uitgegroeid zijn. Naar het einde toe van het diner moest ik even naar buiten,
in de hof onder de bomen. Niemand mocht zien dat er een paar tranen vloeiden. Vlak
voor het diner hadden we met een uitbundig "Te Deum" de verlossing uit de ballingschap
bezongen. Het college was de ballingsschap. We konden dat in die tijd niet anders
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zeggen. Na het diner kreeg de onlosmakelijkheid van de verbondenheid het overwicht.

Op dit ogenblik ziin 21 klasgenoten nog in leven; 21 ot 22. Van 66n zijn we allang het
spoor bijster. 28 zijn in de eeuwigheid verdwenen. Sommigen, namelijk zes, in het eerste
tiental jaren na het afscheid. De oorzaak van die vroegtijdigheid waren de
longaandoeningen, die vreselijk hadden huisgehouden toen we in de Podsis zaten. De
Podsisklas was gehalveerd. Tussen de jaren 1943 en 1973 stierven er vier. Vanaf het

iaat 1974 tot 1 993 zijn er 17 gestorven.

En nu moet ik op een verschijnsel wijzen dat de geest van die tijd volkomen weerspiegelt,
namelijk op de idealen waaraan de groep jonge mannen van 1933 hun leven wilden
wifden: de loopbaankeuze. Zeven verkozen de geneeskunde. Zes wilden apotheker
worden. Veertien wilden priester worden en drie missionaris. Zes zouden de studies van
de rechten aangaan. E6n werd filoloog en daarna veroverde hij de titel van dokter in de
rechten. E6n werd dierenarts. De anderen zetten het bedrijf van de ouders voort of
kwamen in een andere loopbaan terecht. Nagenoeg allen zijn geslaagd in hun
oorspronkelijk opzet of in wat het lot hun toebedeelde. Ze zijn voortreffelijk geslaagd,
soms met wat vertraging, met uitzondering, helaas, van de voortijdig overledenen onder
wie grote beloften waren. Een mens mikt maar God Beschikt.

En nu: de "klasvergaderingen". De eerste klasvergadering had plaats drie jaar na het
verlaten van het college in een restaurant gelegen tegenover het spooMegstation van
Roeselare. Dat was in het jaar 1936. Ze werden voortgezet met een tussentijd van twee
of c.ie jaar en dat in diverse zalen verspreid over geheel West-Vlaanderen, telkens met
een onverhoopt aantal mannen en vrouwen. Naarmate de "makkers" trouwden, werden
de echtgenoten eveneens uitgenodigd. Last but not least. Bloemenrijk werden ze. Twee
keren werden ook de jonge kinderen medegebracht: in lzegem en Waardamme. De
promotors van de klasvergaderingen waren wijlen dokter H. Costers en wijlen
V. Teerlynk. Maar vijftien laar geleden werd besloten ieder jaar een klasvergadering te
houden. We werden stilaan oud. En zo is het geschied. leder jaar een wederzijds
weerzien voorafgegaan door een gedachtenmis opgedragen door de klasgenoten-
priesters. De namen van de overledenen worden erin telkens weer opgeroepen. Ze
behoren er nog bij. De laatste had plaats op het kasteel te Aartrijke. Tweedndertig
mannen en vrouwen waren aanwezig. Allemaal bijeenkomsten als geen denkbare
bileenkomst over een tijdsspanne van zestig jaar!

」uli 1 993

DR!ES VANDEWEGHE
Ret 1933



HORRIBILIS ANNUS...

We zeggen en schrijven 28 mei 1993. Drie-en-vijftig jaar geleden, einde van de 18-

daagse veldtocht en datum te vermelden in de geschiedenisboeken.
Maar even belangrijk:datum vanaf dewelke rhetorica 1944 het einde zag naderen van
de collegetijd. De grote vrijheid, het echte leven was in aantocht.
Achtentwintig mei 11 uur. Het marktplein van Lo ligt er verlaten bij. Lo ... ten onrechte niet
vermeld in "de bello gallico" want naar het schijnt een gewaardeerde halte van de
Romeinse veldheer Cesar.
Onder een flauw lentezonnetje staan een rij auto's langs de abdijkerk geduldig te
wachten op hun baasje. Dat schrijver dezes dit kon waarnemen is te danken aan het feit
dat hij te laat was. "Festina lente" is immers 66n van deze grondregels door de
humaniora biigebracht. ls kultuur niet, datgene wat bijgebleven is, nadat men al de rest
vergeten is ?
Rhetorica 1944 houdt vandaag klasvergadering en dat met nooit geziene luister. Eigenlijk
past dit beter op een 50ste verjaardag, maar waarom uitstellen wat men vandaag kan
doen. Men weet immers nooit !

Onze klasvergaderingen zijn immers sporadisch en zeldzaam, en werden gehouden
wanneer onze jezuidt Florent Jonckheere uit Ranchi in het vaderland komt genieten van
een vlaagje verkwikkende regen.
Nu is hij er spijtig genoeg niet bij.
Luister betekent dat de abdijkerk werd uitgekozen voor een mis ter intentie van de
overleden klasgenoten en oud-leraren.
De steunbeer links van de kerk vertoont een natte vlek. Een klasgenoot moet hier begrip
gevonden hebben voor de hoge nood waarin hij verkeerde. Een initiatief dat alleen lof
verdient want men moet de tempel betreden met de nodige sereniteit en dito
uithoudingsvermogen. Zohaast binnen de kerk, wordt men overweldigd door zinderende
orgelklanken. Aan het klavier Paul D'Hoore, een begaafd muziekliefhebber en bedreven
orgelist, kenmerken die destijds met de mantel der schroom bedekt bleven. Maar is het te
verwonderen dat deze dokter-internist de kunst verstaat de ingewanden, ook deze van
een orgel, te laten spreken ?
In de grote kerk, haast verloren, een handvol derde-leeftijders met, in het beste geval,
vergrijsde schedels : als donors van wisselstukken totaal waardeloos geworden. Achter
het altaar een indrukwekkende rij priesters : de oudleraren E.H. Gyselen en E.H.
Legrand, de oud-bewakers ofte surveillanten E.H. Gesquidre, Maertens, Dubois en hun
oud-leerlingen, onze klasgenoten F. Wullepit en V. Van Voren. Allen oud, zoals de lezer
reeds heeft bemerkt, en optredend in team-verband met een rimpelloze taakverdeling.
Een indrukwekkende rij, want zoiets is men heden-ten-dage niet meer gewoon. Ook op
dat terrein immers heerst de krisis.
Een mis in het Latijn, een vertrouwde mis die reminiscenties oproept. Een mis zoals
toentijds wanneer men ons leerde dat het kenmerk van de ware kerk dit was : zij is 66n,
katholiek apostolisch. Vanaf het oksaal klinken vertrouwde melodie6n en gezangen.
Andere klasgenoten halen hier het beste uit, een voorlopig, intakt gebleven orgaan. In de
verbeelding ziet men nog de zwaaiende armen en de figuur van E.H. Labeeuw.
De abdijkerk herleeft. Het konden ook paters zijn die daar zingen, zuivere stemmen
gedragen, gestuurd en geschaduwd door begrijpende orgelklanken. Komt de nuchtere
overweging : waarschijnlijk is dit het enige paterachtige dat in onze klasgenoten
overgebleven is. Intussen laat men zich meedeinen op de golven van de kalmerende
gewijde muziek : een ware rustkuur !

En dan komt de naamafroeping van de overleden leraars en klasgenoten. Het is
indrukwekkend stil wanneer deze trage stoet aan het geestesoog voorbijtrekt. Bij elk van
hen herkent men een houding, een gebaar, een gezegde, een anecdote. Zij zijn
getypeerd, zij leven in onze herinnering. Voor hen is de grens reeds overgestoken en het
laatste examen afgelegd. Elke onzekerheid is voorbij. Het is stil en de lijst, langer dan bij
het eerste opzicht vermoed, maar zij moet nog worden afgewerkt.
Onze orgelist geeft nog een eigen diepgevoelde compositie ten beste, opgedragen aan



onze overledenen. Zij wordt ingetogen beluisterd. "lte missa est..." het signaal waarbij het
gezelschap naar het restaurant "De Oude Abdij" trekt.
Bij het aperitief wordt nader kennis gemaakt. Het is soms met verborgen inspanning dat
men zijn geheugen uitspit om een naam op te delven, maar ... de bereidwilligheid van
weerszijden is groot. Als verontschuldiging kan men inroepen dat zich enige wijzigingen
in het fenotype hebben voorgedaan. "De tijd verslindt de steden" zongen wij eertijds.
Maar de tand des tijds, die ene tand, knaagt ook nog aan andere dingen ! Sommigen
hebben hun vrouw meegebracht, wat hen ontslaat straks een onweerlegbaar alibi voor te
leggen. Tot ons genoegen stellen wij vast dat onze leraren bijna even oud als wij
geworden zijn en aldus alle macht verloren hebben. Extra huiswerk en het paraleren van
strafbladen is thans uitgesloten. De verhoudingen zijn soepeler geworden en de omgang
gemakkelijker, ja zelfs zeer aangenaam en zeer gewaardeerd. Wij zijn blij dat zij de
uitnodiging aanvaard hebben en gekomen zijn.
Aan tafel blijkt, dat het menu helemaal anders is, dan op de uitnodiging was vermeld.
Leven is echter evolutie en ook de menu's blijken een eigen leven te leiden. Wie zal het
ten kwade duiden !

En zoals vermoed komen de herinneringen boven. De tijd toen men elke week naar de
biecht moest, elke week ... lemand die het niet moest doen, kan zich moeilijk voorstellen,
hoe snel dat telkens aankwam en met welke vertwijfelde moed men zijn geweten moest
omhakken om maar iets te ontdekken. Ja, het lot van goudzoeker is simpeler en
gemakkelijker. Wee wie durfde een week over te slaan, die stelde zich bloot aan volgend
scenano.
Het is studie. Tok, tok op de deur, de bewaker daalt af van zijn troon, gaat naar de deur,
en '(omt daarna bij u met het bericht : "E.H. Blasius verwacht u." E.H. Blasius : "Ge zijt
zaierdag niet naar de biecht gekomen, waarom ?"
...t...?
"Denkt gij soms dat gij dat niet nodig hebt ?"
...!...!
"Denkt gij soms dat gij geen zonden bedrijft, wetende dat
zelfs de rechtvaardige zeven maal per dag zondigt ?"
Dat was het toppunt. Na zeven dagen moest men delven en graven om iets te vinden en
men was beter gediend met uituinden. En dan die rechtvaardige ... zeven maal per dag !

Erger nog, hoe moet men zich gaan situeren in de hidrarchie der heiligheid, zonder
overmoedig te worden, wetende dat die rechtvaardige ... enz. ...
Resultaat van dat alles : wij beschikken over een voorraad uitgevonden, niet bedreven
zonden, waarvan de voorgeschreven penitentie werd volbracht en die dus op voorhand
vergeven zijn, zodal wij ons voor de rest van het leven in een komfortabele positie
bevinden.
De vrijdag moest men vlees derven. Vlees speelde ook een belangrijke rol. Het was
oorlog en vlees was op de bon.
Dat was het seculiere aspect van het vlees, maar de kerk bleef niet afzijdig. Er bestond
ook een zonde van het vlees. Onze korte broek moest de kniedn bedekken, anders kon
het vlees zichtbaar worden, wat dan weer in relatie kon staan met de zonde van het
vlees. De blote knie was immers een satanische uitvinding en werd ook als dusdanig
bestreden. Het is niet gemakkelijk om dat uit te leggen en daarom begint men er beter
niet aan.
De leraren hebben allen herinneringen nagelaten, maar blijvend bij de aanwezigen was
E.H. Gyselen, onze leraar in de podsis, de eerste die los van verbuiging, naamval en
regels van de spraakkunst, de tijdloze schoonheid liet aanvoelen van de stekelige
Latijnse en Griekse teksten. E.H. Legrand in de vierdes, leerde ons voor het eerst
smaken van de vijfde symfonie van Beethoven. Daarvoor werd een installatie van uit zijn
kamer naar de klas verhuisd, met een luidspreker verwerkt in een reusachtig klankbord.
Meer was niet nodig om diepe indruk te maken. Wat men nu niet meer kan zien is de
associatie van soutane met rolschaatsen. E.H. Legrand was een verwoed rolschaatser
die op de koer zijn geliefkoosde sport beoefende in sierlijke arabesken. Onwillekeurig riep
dit het beeld op van het "krinkelende winkelende waterding". Gezien de soutane niet voor
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dergelijke praktijken ontworpen is, droeg hil bil die gelegenheid een verkort exemplaar
dat, volgens de toen gangbare opvattingen, de grens van de zedeloosheid benaderde.

Meesterwerk was echter zijn syntaxis : een systematisch, geordend en beknopt overzicht

in tabelvorm van de Latiinse spraakkunst. Daarmee kon men zegevierend elke Latijnse

zin te lijf gaan.
Maar te lijf gaan, dat deden wii ook met een, sinds jaar en dag, in het Klein Seminarie
gevestigde traditie. Onze rhetorica was het eerste waarin minder dan bij de helft van de

leerlingen "roepingen" werden aangekondigd.
Voorwaar, voorwaar, een schokkende gebeurtenis, horribilis annus. Dit resultaat bleef
onder de interessegrens van de superior E.H. Vervenne, die dan ook afzag van de
traditie, de rhetoricanen individueel naar ziln kamer uit te nodigen en te vernemen welke

toekomstkeuze zij gedaan hadden. De superior bracht zelfs een bezoek aan de klas om
uit te weiden over de etymologie van het woord "seminarie", afgeleid van "seminare". Het
goede zaad komt terecht, deels op de goede grond, deels op de rots, deels op de weg of
wordt door de vogelen des hemels opgepikt en ... u hebt het geraden.
Dat waren wil : ia, Gods wegen zijn wonderbaar. Wij waren in de vijfde toen de oorlog
uitbrak, in rhetorica toen hij praktisch bedindigd was. Wij waren oorlogsbroed. Wat kan
men daarvan veruachten ? "Ce qu'il fallait d6montrer", zou E.H. Mestdagh gezegd
hebben.
En dan waren nog onze surveillanten, die hoog troonden boven de menigte en een
bepalende rol speelden in het onderhouden van de studiegeest en het beteugelen van
wangedrag, zoals daar zijn : babbelen, papiertjes doorgeven, afschrijven. Zij waren het
ook, die de bladen parafeerden, waarop de straffen moesten geschreven worden. Een
perfide methode waarvan de uituinder nooit gekend is.
Er was een studiezaal voor de internen en 66n voor de externen. Men kent immers de
geschiedenis van de ene rotte appel in de mand en het was dus een voorzichtige
maatregel, tot blokvorming over te gaan en de groepen gescheiden te houden. Waar die
rotte appel zou te vinden zijn, is een nog niet opgelost raadsel.
Of het nu de studiezaal van de internen of van externen was, de bewakers hadden een
eigenschap gemeen; zij hadden een oog van achter. Dat oog was niet zichtbaar, men
heeft nooit precies zijn plaats kunnen aanwijzen, maar de ondervinding heeft ons geleerd
: het was vanachter.
Zo verliep de klasvergadering zoals vermoedelijk alle klasvergaderingen : een gezellig
weerzien, een terugblik in het verleden.
Toekomend iaar is het 50 jaar dat wij afzwaaiden. Er werden dure eden gezworen elkaar
terug te zien: maar ja, wat kan men verwachten : wij zijn oorlogsbroed.
In elk geval hadden wij deze biieenkomst te danken aan het initiatief van enkele
verdienstelijke klasgenoten : Jules Gobyn, Antoon Demeyere en anderen waaryan de
naam in de palm van Gods hand geschreven staat, en die daarvoor ooit zullen beloond
worden.

LOulS MASELIS
Ret 1944



鰈鶴ルjαθ∫λθψ
ONS GULDEN BOEK

Het succes is het sterkste motief bij het menselijk handelen (citaat van E.H. Paul
Declercq, zaliger, onze Prefect in het pas opgerichte regentaat te Torhout).
In "Ons Gulden Boek" staan de allerbeste opstellen. Sorry, niet altijd. Ook minder
geslaagde stijlwerkjes deed ik overschrijven. Waarom ?

Een jongen met 2 talenten die enorm zijn best doet, verdient een schouderklopje ! Zo
lees je af en toe een sub-top-produkt. Literaire critici, geef ze wat krediet. De bloemlezing
van passages hieronder zijn subjectief gekozen. Wil hiermee rekening houden.

WILLY CREYTENS

oud-leraar
Toen waren ze jonge schachten (12-13 i.)
Mijn eerste indrukken op het college

WILLY OOST
(6de lat. C 1957)

Die maandag, toen ik binnen moest, had moeder het zeer druk. Langs hier een paar

kousen, langs daar een paar schoenen, nog een hemd en een das. Met een popelend

hartje naar 't College van Roeselare, voor zes jaar intern. Toen ik mijn kamer zag, dacht
ik : "Zo klein, maar ja 't is groot genoeg om er te slapen".

Die avond bezochten we de prachtige speelzaal, waar we ons zo dikwijls zouden bezig
houden met allerhande spelen. Toen ik's avonds in bed lag dacht ik :

"Morgen hoor ik zeker de bel niet en overslaap ik mij".
lk lag reeds wakker van zes uur. (...)

Op zolder
KOEN VANDENBUNDER

(1ste lat. A 1983)

Het is een nattige doordeweekse avond. De rolluiken zijn dicht en de wind doet ze

klapperen. Er klinkt stemmige muziek uit de versterker. De haard knettert. Je hoort het
geritsel van vaders krant, het getik van moeders breinaalden en ... het klappen van het

zolderraam. Vader kijkt van zijn krant op en zegt : "Ga eens dat raam sluiten". lk die

nogal morrend gehoorzaam - want ik was een spannend boek aan het lezen - slof de trap

op. Hoe dichter ik de zolder nader, hoe banger ik word. Wie weet, zitten er geen spoken?
(...)

De lente in aantocht
JOS BABYLON

(6de lat. A 1976)

Alle seizoenen hebben hun eigen charme. Toch gaat mijn voorkeur naar de lente. De

natuur ondergaat een gedaantewisseling. Volgens mijn ouders heb ik ook de lente in mijn
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bloed. lk zing en spring en voel mij gelukkig. Onlangs kocht ik de fonoplaat van Vivaldi

"De vier jaargetijden". Wat had die man talent ! Het lijkt precies echt.
Als ik in de tuin wandel doe ik reuze-ontdekkingen.

De bomen krijgen frisgroene blaadjes. De wilgen hebben zachte katjes. De crocussen zijn

zo mooi dat ik een kiekje neem. Een merel is zich aan het spiegelen in het blinkend

chroom van een autowiel. (...)

FRAGMENTEN VAN PUBERS UrT DE 4DE (NU 3DE)

Potpourri PATRICK MASSON
(4de lat. gr. 1962)

Een bleke zon priemt door de grijze omwoelde wolken. Een aaiend windje jaagt blaadjes

door de broze lucht. De goudgele bomen strooien hun kleunijke bladeren op de verlaten

vijver. Het schaarse zonlicht ziigt tussen de knotsige wilgen op het glimmend klinkerpad.

Het veld ligt blank van dauw, in de schaduw van bomen, beschut tegen de

noordenwinden. In de verte duiken de duistere silhouetten op van de fabrieken, torens en

flatgebouwen. (...)

Ons aquarium RALF COUSSEE

(4de lat wisk.1975)

In onze woonplaats staat een groot aquarium. Een stukje leven tussen de levenloze

meubelen. Een wereldje apart waar ik uren lang kan naar zitten kijken. De grote bak is

binnenin beplant met weelderige waterplanten, net een woud in miniatuur. Enkele

rotsblokken en zandgolvingen brengen afwisseling in het reli6f. Verstopt in het zand zit
een klein instrument dat het water voorziet van zuurstof. Het bonelt de ganse dag en
kleine broer zet graag dat spul op volle kracht : net een geiser. En dan de vissen,

tropische vissen, om een geleerde term te gebruiken. (...)

Een middeleeuws tornooi 」EAN―MARC CAMB!EN

(3de lat wisk 1981)

Het is mooi weer, de zon schijnt. Het is druk in het stadje. De stemmen van de

marktkramers schellen over het plein. Mensen wriemelen tussen de kraampjes als
bedrijvige mieren. Overal wapperen vaandels. Het is feest. Een heraut kondigt het

feestprogramma aan.

Tornooi ! De tribunes lopen vol, de graaf en de edellieden nemen plaats. Trompetten

schetteren. Schildknapen brengen de paarden van hun meester midden in het strijdperk.
De geharnaste ridders beloeren mekaar. Het gevecht begint. De lansen knetteren op de
harnassen. De rode ridder duwt zijn tegenstrever uit het zadel. Het volk beleeft er plezier

aan.

De edelvrouwen kijken vol bewondering naar hun held. Na het tornooi wordt een
grandioos feest gegeven. Het bier, de gele godendrank, vloeit rijkelijk door de keelgaten.
Knechten lopen af en aan met versgebakken brood. In de hoofdstraat zingen
straatmuzikanten. Midden op het marktplein staat een sprookjesverteller en een

troubadour. Later in de avond hoort men dronkaards ruzidn en twee kemphanen vliegen
mekaar in het haar. De stadswacht moet ingrijpen. (...)



也彎αι ttαηげ

Krls Dercroタ

"Como Grana'a, no hay na'a"

"Zoals Granada is er niets anders."
Telkens opnieuw krilg je dit van oud en
jong te horen in deze, naar Vlaamse
normen, verre zuiderse Spaanse stad.
Het zijn woorden die me, nu ik al enkele
weken terug thuis ben, nog steeds niet
loslaten. Hoe kan het ook anders, als je
er negen maanden hebt doorgebracht,
gestudeerd, gefeest,... kortom geleefd
hebt. Negen maanden leek me op 29
september 1992, de dag dat ik vertrok uit
Zaventem, ontzettend lang. Negen
maanden later zocht ik allerlei
voorwendsels om er toch maar enkele
dagen langer te kunnen blijven. Hoe ben
ik daar ooit terechtgekomen, hoe hebben
de Granadijnen me ooit zo kunnen
inpalmen dat ik me na korte tijd als 66n
van hen begon te voelen ?

Het begon tijdens m'n eerste licentie
klassieke filologie in Leuven. De

uitwisseling van studenten "naar den vreemde" was in ons departement wat aarzelend op
gang gekomen. Klassiekers zijn er over het algemeen de mensen niet naar om grote
sprongen te nemen, een wild avontuur in te duiken. Ook ik niet. lk koos het zekere voor
het onzekere en maakte m'n tweede licentie en m'n thesis af in het Leuvense thuisnest
om pas daarna een stapje in de wereld te zetten. In december van dat laatste jaar in
Leuven, diende ik dan ook een aanvraag in, voor Spanje, om het even welke universiteit:
Girona, Barcelona, Madrid, Salamanca, Granada, Valladolid,... Zoveel ronkende namen
waartussen ik zelf niet kon kiezen. Maar het moest Spanje worden, dat stond vast.
Waarom ? Misschien wel om het op te nemen tegen die miljoenen toeristen die Spanje
jaarlijks omtoveren (of mag ik zeggen : vermassacreren ? ) tot het SSS-land, het land
van sea, sun and sex ? De laatste jaren had ik reeds met thuis het binnenland van
Spanje verkend. Geen enkel Europees land heeft zo'n cultureel vermogen verborgen
liggen, geminacht, vergeten door de buitenwereld. Ganse dorpen leven er nog volgens
hun eigen gebruiken. Cees Noteboom schreef heel recent in z'n prachtig boek over
Spanje (De omweg naar Santiago de Compostela) dat het niet de tijd is die hier heeft
stilgestaan (ook hier is het 1993 !), maar de mensen...

Naast m'n bestemming moest ik natuurlijk ook een (universitaire) bezigheid zoeken. M'n
vier jaar klassieke waren achter de rug, maar ik droomde er nog van iets met
(kunst)geschiedenis te doen. De oplossing was snel gevonden : een postgraduaat
middeleeuwse studies stelde me in staat een soepel programma samen te stellen over de
geschiedenis van de middeleeuwen in al haar aspecten : politiek, economie, sociale
geschiedenis, kunst, taal en literatuur.

Met Pasen, temidden van de thesisdrukte, kreeg ik te horen dat ik op de wachtlijst voor
Granada stond. M'n hoofd stond er op dat moment echter niet naar : er moest "gethesist"
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worden ! Eind juli kreeg ik dan het bericht dat ik aanvaard was voor Granada, negen
maanden, een volledig academiejaar, zoals ik zelf gevraagd had. lk kon me beginnen
voor te bereiden, samen met drie medestudenten van m'n jaar, die over het ltaliaanse
schiereiland uitgezonden werden (Milano, Urbino en Palermo). Er volgden wvee maanden
die niet altijd even plezierig waren : je zit vol verwachtingen, maar ook vol onzekerheden.
Er blijkt plots een enorm verschil te zijn tussen een weekje op kot in Leuven en een jaar
leven in Granada, een stad die ik niet kende, met een taal die ik nauwelijks sprak of
begreep, mensen die waarschijnlijk wel anders zouden leven dan wil hier. Eenzelfde
gevoel kenden m'n "ltaliaanse lotgenoten". Het woord Granada werd in m'n omgeving
gemeden, men wist dat het me soms irriteerde : iedereen vindt het plots geweldig dat je
een iaar naar het buitenland mag ! Zelf vrees je wat voor het alombekende "uit het oog,
uit het hart", gelukkig ten onrechte, zo bewees enkele maanden later reeds de torenhoge
stapel brieven van familie en vrienden.

Eind september dus het vliegtuig op. Twee uurtjes later word je keurig afgeleverd op de
luchthaven van MAlaga. Het avontuur is echt begonnen. Vanaf nu heb je Spaans te
spreken, want andere talen zijn hier zo goed als onbekend. Vanaf nu moet je leren
denken als een Spanjaard, i.e. siesta en fiesta zijn heilig, alsook gastvrijheid,
behulpzaamheid en vriendschap. Het zijn woorden, hoe universeel ze ook klinken, die
hier deels een andere inhoud krijgen.

"De eerste weken zullen de zwaarste zijn," zo waren we op voorhand gewaarschuwd :

een kot zoeken (een rilling loopt over m'n rug als ik eraan terugdenk ! ), Spaans leren
met dat elegante Andaluzische accent, een stad verkennen, de universiteit opzoeken,
uurroosters samenstellen en hersamenstellen, en bovenal : op enkele dagen tijd
tientallen hartelijke mensen leren kennen, vrienden maken dus, of liever gezegd,
vrienden krijgen. De lessen begonnen pas half oktober, er was dus tijd genoeg. De

tweede helft van oktober was een inloopperiode : de geschikte lessen en professoren
zoeken. Tegen november heb je je draai gevonden, hoor le er thuis. Je spreekt over
"mijn stad", "mijn universiteit", "mijn departement", ...En meteen wordt ook verwacht dat
je volledig meedraait als een gewone Spanjaard : boeken lezen, lessen voorbereiden,
werkies schrijven, meediscussieren,...Dat je je nog maar haperend en stotterend kunt
uitdrukken in het Spaans speelt daarbij geen rol : de Spanjaarden hebben tijd en
bewondering voor iemand die hun taal en cultuur wil leren. Hoe vaak heb ik niet midden
in een discussie een blad en een potlood genomen om iets te tekenen wat ik niet precies
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kon uitdrukken in het Spaans ? Maar het hoorde erbij. In november volgde een
intensieve cursus Spaans waardoor we meer houvast kregen. Het was tevens een ideale
gelegenheid om de andere Erasmusstudenten beter te leren kennen. Gezien de
verscheidenheid van moedertalen, bleef ook hier de voertaal het Spaans, of liever
gezegd, onze eigen versie van het Spaans, elk met z'n eigen accent (ohwee de Fran-
sen ! ), wat bil de Spanjaarden voor heel wat goedgemeende hilariteit zorgde.

Maar we waren niet alleen naar Spanje gekomen om te studeren, de meeste
Erasmusstudenten wilden meer. Ze wilden een land leren kennen met een eigen volk
met een eigen geschiedenis en eigen gebruiken. Dat ik Spanje op z'n geheel beter heb
leren kennen in die negen maanden, kan ik onmogelijk beweren, daarvoor is het land
veel te groot. lk heb het dus gehouden bij Andalucia, de armste "comunidad" of
gemeenschap in Spanje, helemaal in het zuiden. En dadelijk voel je je hier in de politiek
thuis : ook hier heeft een federalisering nog geen einde kunnen maken aan
communautaire problemen : Andalucia meent dat het het zwarte schaap van Spanje is,

de Basken vinden dat ze sterk genoeg zijn om desnoods volledig onafhankelijk te zijn
van Madrid, de Catalanen voelen zich nog tien maal zekerder van zichzelf...Van de
talrijke ETA-bomaanslagen, zo goed als dagelijks, met telkens weer onschuldige
slachtoffers, krijgen wij op het Belgisch nieuws slechts de spectaculairste te zien !

Andalucia zelf is wat men wel eens een "minder- (of zelfs onder-) ontwikkeld gebied durft
noemen : van industrie is geen sprake. De belangrijkste bron van inkomsten is wel het
kusttoerisme, de fameuze Costa del Sol. De landbouw beperkt zich hoofdzakelijk tot olijf-
en wijnbouw met in de meest vruchtbare gebieden ook fruit- en groententeelt. Gans het
binnenland van Andalucia draagt echter nog de sporen van de feodaliteit : de meeste
landbouwgrond is in handen van enkele grootgrondbezitters{amilies, ontstaan uit de
erfgenamen van de conquistadores, de christelijke veroveraars uit de 13de-15de eeuw,
waarover verderop iets meer.

Terwijl over heel Spanje de werkeloosheid 23"h (=3,3 miljoen mensen ! ) van de
beroepsbevolking treft, loopt dat cijfer in Andalucia op tot 37o/o an in steden als Granada
tot 54%. Bedenk daarbij dat in Spanje een werkeloosheidsuitkering over het algemeen
maar 6 maanden wordt uitbetaald en de werkeloze verder van z'n familie afhankelijk is,

en je begrijpt hoe de situatie er voor staat. Overal op straat zie je bedelaars,
straatmuzikanten of -tekenaars, stalletjes die de meest onbenullige dingen verkopen, om
op het einde van de dag toch een paar 100 peseta's over te hebben voor een stokbrood
en een fles wijn. Ook hier zie je zwarien van I tot I uur rondzeulen met
toeristensouvenirs, horloges,...Op iedere straathoek worden lotjes verkocht, ten voordele
van weet-ik-veel-wat. De eerste dagen doet het raar : bij ons wordt armoede verborgen,
bedelaars worden van straat gehaald. Hier, in Granada niet. Ook bedelen is een
aanvaarde bron van inkomsten en het geven van aalmoezen is hier nog steeds een hoog
aangeschreven deugd, door vele Granadijnen beoefend.

De hoge werkeloosheid en de daaraan gekoppelde sociale onrust en familiale problemen

hebben echter een schrijnend, maar verborgen probleem : het drugsgebruik. In bepaalde
wijken word je bij de deur van bars aangeklampt met de vraag of je geen "choc'late",

chocolade wil...een onschuldig woord voor een zorgenlosser. Op enkele pleintjes kan je

dagelijks injectienaalden vinden. Het zijn plaatsen die door de "deftige burgers"
vermeden worden omdat het er vol zit met "chorizos", gespuis. Maar wie als vreemdeling
Granada bezoekt, moet ook dit gezien hebben I Het gaat niet op een jaar in een ander

land te leven, half als student, half als toerist, en hiervoor le ogen te sluiten.

En toch ben je er ook voor een deel als toerist, of liever, als verkenner. En ook in dit
opzicht hebben Granada, en Andalucia op z'n geheel, heel wat te bieden. Vooreerst is er
het Alhambra (Arabisch voor "de rosse", omwille van de rode schiin die het bouwwerk bij

zonsondergang krijgt), waar je alleen maar verliefd kunt op worden. lk trok er wekeliiks
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naartoe, of werd ik ernaartoe getrokken ? Dit Moorse complex uit de 13de-15de eeuw
(versterking, paleizen en koninklijke stad) werd enkele jaren geleden door de UNESCO
uitgeroepen tot een deel van het wereldpatrimonium. Het is 66n van de zovele getuigen
van 66n van Europa's hoogste, maar minst bekende culturen : de Westerse Moorse
cultuur. Toen een 70-tal Arabische heren en Berbers in 710 de Straat van Gibraltar
overstaken vanuit Marokko, wist geen van hen dat door hun actie cultuur en
geschiedenis van het lberische schiereiland definitief zouden bepaald worden tgo. de
rest van Europa. Onze kennis over deze Moorse cultuur blijft jammer genoeg zo vaak
beperkt tot twee data:732, Karel Martel verslaat de Moren bij Poitiers, en 1492, de
Katholieke vorsten van Spanje, Ferdinand en lsabel, veroveren het laatste Moorse
bolwerk in Spanje, Granada. Wat in die zeven en een halve eeuw daartussen is gebeurd,
wordt in weinig schoolboeken gepubliceerd, alsof men zoveel eeuwen later nog bang is
voor deze Moren. Tussen deze twee mijlpalen in onze geschiedenis had zich echter een
cultuur ontwikkeld met ongekende hoogten op alle gebied: architectuur (het Alhambra in
Granada, de moskee in C6rdoba, de Giralda in Sevilla,...), literatuur, geneeskunde,
inigatie,...Bovenal kende men er eeuwen lang een tolerantie tussen christenen,
islamieten en ioden, waarvan vele volkeren ook nu nog zouden kunnen leren, De Moorse
invasie ligt niet alleen aan de basis van deze cultuur, maar gaf ook het startsignaal tot
een unieke beweging die Spanje heeft beinvloed tot op heden : de Reconquista of
herovering van het schiereiland door een aanvankelijk kleine christelijke verzetshaard in
het Noorden van Spanje. Gesteund door Santiago de Compostela, "el Matamoros" ("de
Morendoder"), gaan zij beetje bij beetje de Moren verdrijven. Het eindpunt is bekend :

Granada 1492, ofschoon de Morenvervolging er nog enkele eeuwen zal voortduren. De
lnquisitie blijft in Spanje ketters vervolgen tot in de vorige eeuw. Het lijkt ongelooflijk,
maar blijkt toch de werkelijkheid te zijn.

De Andaluzi6rs staan bekend om hun "religieus fanatisme". Men denkt daarbil steeds
aan de grote boeteprocessies tijdens de Semana Santa, de Goede Week. Ofschoon de
Kerk haar invloed ook hier de laatste jaren sterk heeft zien afnemen, is het primitieve
gevoel van religie, verbondenheid met elkaar rond God, nooit verzwakt. En dat konden
we in Granada ondervinden van de eerste tot de laatste dag van ons verblijf daar. Gans
het sociale leven werd er gedomineerd door de "cofradias", de broederschappen die de
processies voorbereiden. Reeds in oktober moesten we onze vrienden beloven dat we
de week v66r Pasen in Granada zouden blijven en niet op verlof naar huis zouden gaan.
Heel de Vasten door zag je groepen jongeren op binnenplaatsen oefenen om de grote
draagbaren met Maria- en Christusbeelden (300 ir 600 kg !) in het juiste ritme te dragen
en te draaien. Je voelde reeds weken op voorhand aan de sfeer dat er iets op handen
was waarvan je de draagkracht en de omvang niet kon inschatten. De Goede Week zelf
bewees het : dagelijks trokken een vijftal processies door het stad ; uren naeen trok men
door de smalste en meest bochtige steegjes die er zijn, onvermoeid, aangemoedigd door
duizenden mensen langs de kant. Zoiets beschrijven heeft geen zin, Op mij heeft deze
week het meeste indruk gemaakt. Hier zag je Andaluzidrs leven en het leven beleven...
ln hoeverre hier sprake is van fanatisme, daar laat ik me niet over uit. lk laat het oordeel
graag over aan wie het ooit ook zelf beleven mag.

Een volledig jaar Granada beschrijven op enkele bladzijden, is een onmogelijke
opdracht. Je keert terug met zoveel herinneringen, en tegelijk weet je dat je daar ook een
deel van jezelf hebt achtergelaten. Het is een reden om er vroeg of laat terug te keren.

lk eindig graag met een strofe die je in Granada overal kunt lezen, op muren, in
fonteinen, op keramiekwerk :

Dafe fimosna, mujer, Geef hem een aalmoes, vrouwe,
que no hay en la vida nada, want niets in het leven is zo erg
como la pena de ser als de straf om blind te zijn
ciego en Granada. in Granada...

Kris Delcroix
Ret.1988
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EERTIJDSE STRAFFEN

Met een terugblik van zowat zestig volle jaren valt het niet zo heel moeilijk een bondig

overzicht te geven van de straffen die in de jaren '30 in het Klein Seminarie te Roeselare

werden "uitgedeeld", maar ook van de boetes die er werden "opgelegd" en de

tuchtigingen die er werden "toegediend". Noch van de ene noch van de andere heb ik
hier nog bewijzen in mijn herinneringenkaft, want de schriftbladen die we af en toe wel

terugkregen werden zowat alle, bij gebrek aan daartoe handig versneden dag- en

weekbladen zoals die ten huize van ons allen in deze recessiejaren in voege waren, na

deskundig vedrommelen teneinde een zachter en ook beter absorberend produkt te

bekomen, voor welbepaalde hygidnische doeleinden in daartoe bestemde

nauwafgebakende vertrekjes hergebruikt (de huidige ecologisten noemen dit recycleren),

van alle betaalde boetes kregen we nooit kwijting ofte kwitantie, en de rode

bloedaandrang op de getroffen lichaamsdelen was van korte duur en van voorbijgaande

aard, waarvan dus geen letsels zijn overgebleven.

Straffen, boetes en tuchtigingen waren in deze tijden nogal persoonsgebonden en ook
materiegebonden materies (op het bestaan van deze laatste moesten we onze ministers

eens attent maken, er steekt kibbelmaterie in voor een nachtje of drie Hertoginnedal). Om

daarin wat klaarheid te brengen lijkt het me onontbeerlijk enkele authentiek gebeurde

gevallen voor te leggen, zo bondig als maar mogelijk.

Samen met getuigen, waarvan ettelijke thans ook nog in leven, zat ik van midden

september 1930 tot eind juli 1938 "binnen" voor welgeteld, doch afgerond, 290 dagen per

jaar; twee schooljaren lagere en zes idem humaniora. Gezien er dagelijks werd

"uitgedeeld", "opgelegd" en "toegediend" is er geen nood aan stof om er thans een paar

bladzijden mede te vullen.

Op de lagere afdeling heerste toen als bewaker ene E.H. Decadt, en hadden we als

onderbewaker E.H. Patfoort, daarna opgevolgd door E.H. Vandemarliere (of omgekeerd -

dit kunnen de collegearchieven best verduidelijken). De persoonsgebondenheid bestond

erin dat mr. Decadt steeds boetes oplegde, en dat de andere heren eerder strafbladen te

schrijven gaven en af en toe een of andere tuchtiging toedienden.

De aanleiding tot en het tarief van de boetes noteerde ik toen als volgt : het in het bezit

gevonden worden van de "signe" (1) :66n frank; het opkijken in de studie omwille van

een harde slag van mr. Decadt met de koterhaak ofte pook op de schermwand van de

kachel (c.v. bestond toen nog niet in het college): een halve frank; het op de grond

aantreffen van een kledingstuk nadat mr. Decadt al deze opgehangen zonder hanglusje

tot vallen had geholpen : een kwartje. Deze grote voorliefde voor boetes vanwege onze

bewaker vond haar verklaring in het feit dat hij elke zondagavond een Cin6ma Path6-

voorstelling gaf, en de investering in doek, apparatuur en filmpjes wellicht aanzienlijk was.

Het aantal door de heren onderbewakers opgelegde te schrijven strafbladen varieerde
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gewoonlijk, tenzij voor uitzonderlijk zware misdrijven, tussen vijf of tien; vijf als zii aan het

brevieren waren en dus, materiegebonden, met de ene hand hun brevier moesten

vasthouden en dus slechts met de andere de vijf vingers in de hoogte konden steken; tien

als zij niet brevierden en dus de beide handen vrij hadden.

Tussenin deze dagelijkse boetes en strafbladen viel ook wel eens een tuchtiging onder

de vorm van een kaakslag, meestal bedoeld om een oververhitte kabaalmaker prompt af

te koelen of om als klinkend voorbeeld voor ontrading te dienen voor de al even

verdienstelijke omstaanders. Ook het vooraan in de klas of in de studie op de knieen

zitten, al of niet met de handen boven het hoofd en naar de muur of naar de

toeschouwers gekeerd, was toen "in" en wel meer bedoeld om de knaap een beetje te

vernederen door hem te paal en te schande te stellen tegenover zijn medemakkers.

Een geregeld voorkomende straf, die me ook het vermelden waard lijkt, was het

opbergen in de refterkast van de niet tijdig leeggegeten borden die de appetijtlozen dan

's avonds of 's anderendaags bil het morgenmaal terug voorgeschoteld kregen,

desgevallend heerlijk overgoten met het restje bier (of wat ervoor doorging) en vettig

koud in de versteven saus.

lk mag van deze lagere afdeling niet overstappen naar de middelbare, in casu de

humaniora, zonder een zeer ernstig geval van misdrijf aan te halen. Op een

zaterdagavond ontstond er plots, God weet waarom, kabaal in de O.L. Vrouwslaapzaal

waar geroepen en getierd werd van de ene naar de andere knape, en overheen de

chambrettewanden met allerhande projectielen zoals gekauwd papier, stukies zeep en

scheutjes water naar elkaar werd gegooid tot plots een serie klinkende kletsen op keurig

uitgezochte lichaamsdelen, waarvan enkel de bewaker en de begenadigden weet

hadden, toebedeeld met tussenpozen van ongeveer dertig seconden, tiid nodig om van

de ene naar de andere chambrette te gaan, de stilte en de rust tot de volgende morgen

herstelde. Bil het binnenkomen in de studie werden zes knapen door mr. Decadt uitgepikt

en vooraan op de kniedn geduwd, beide handen boven het hoofd, waarna, ten aanhore

van alle aanwezigen, het rekwisitorium begon.

Het hele verloop van dit proces bespaar ik u, maar mr. Decadt hield het vol tot we naar

de aanpalende kapel togen voor de eerste onzer twee zondagsmissen. De snoodaards,

hoe durfden ze, schoven mee aan te communie die hen prompt geweigerd werd

waardoor ze betutteld en beteuterd naar hun bank terugkeerden, weliswaar de mond vol

tanden maar zonder Onsheer.'s Avonds brachten ze de Path6seance door achter het

doek, zodat ze het raden hadden waarom of waarmee de brave voorbeeldige makkers, of

gewoon doorheen de mazen ontglipte geluksvogels, zo'n harteliike lachscheuten hadden.

Na de lagere jaren belandden we voor de, toen toch nog, zesde en vijfde Latijnse onder

het gezag van E.H. Segaert als bewaker en E.H. Vergracht als onderbewaker. De

strafmaatregelen die werden toegepast op de lagere afdeling tierden hier verder, met

uitzondering van de boetes en van de heropgediende mengmaaltiiden, doch met

toevoeging van het soms nog wat langer rekken van de half- en de voltrimestriele

periodes door het opschuiven van het huiswaarts keren naar een volgende, zelfs tweede

volgende trein. De fameuze "signe" was vervangen door het afluisteren der gesprekken

tijdens de "Franse week" door de bewakers zelf. Terloops; deze alternatieve "Franse

week" leverde goede resultaten op want op een vraag van de bewaker : "qui est trop

court ici ?" kon ik al direkt de naam van de afwezige opgeven, en toen hij mij ook, na een

69



kort verblijf in de infirmerie, vroeg : "si je recommengais d6jir A recevoir faim" knikte ik ook
terstond een bevestigende oui.

Ofschoon mr. Segaert ook nogal "handig" was en van deze behendigheid al eens gebruik
maakte, vloeiden deze twee humaniorajaren toch voorbij zonder noemenswaardige
uitschieters op straffengebied. Nochtans begonnen we op deze leeftijd stilaan aan te
voelen dat het miskennen van ons recht op vrije meningsuiting en op respect voor het
briefgeheim en de eigen intimiteit zoniet een straf, dan toch een kwelling was. Maar toen
waren de rechten van de mens nog niet zo uitdrukkelijk geformuleerd en universeel
erkend als nu, en die thans zo vermaarde privacy was een woord dat toen nog niet
overheen het Kanaal tot bij ons was toegewaaid, zodat we deze dagelijkse vexaties als
een min of meer normaal bestanddeel van het internaatsleven zonder veel morren wel
moesten aanvaarden.

Nochtans viel mij persoonlijk tijdens deze twee jaren een gunst te beurt die ik achteraf
voor wat het tweede luik ervan betreft, levenslang zelfs, als een wrede, cynisch
doordachte straf, grenzend aan wraak, heb ervaren. Op een dinsdagmiddag, vlak na het
noenmaal, kwam E.H. Louwaege, toen bewaker van het humaniora-externaat en
stadsgenoot van mij, naar me toe met de mare dat moeder in de kliniek Maria's Rustoord
geopereerd was en ik haar mocht gaan bezoeken. lk trok er dus heen, zag er mijn
moeder en praatte er wat mee tot ik om kwart voor twee afscheid wou nemen om tijdig in
het college terug te zijn voor de wandeling. Maar, gezien het dus wandelnamiddag was,
weerhield moeder mij zodat ik slechts om vier uur terug present was en er aan tafel door
de bewaker ferm attent werd op gemaakt dat ik misbruik van vertrouwen had gepleegd en
er een strafopstel van minstens vier bladzijden "mocht" over schrijven. Eenmaal de straf
geschreven en ingediend leek het incident voorbij ende geklasseerd.

Een goeie zes maanden later, in volle prachtige zomertijd, werd mij op een dag kond
gedaan dat mijn grootmoeder in diezelfde kliniek ernstig ziek lag en ik haar iedere

middag, tot de aanvang van de namiddaglessen, zelfs tot vier uur op de wandeldagen,

"mocht" gaan bezoeken. Zo ben ik dan drie lange weken lang bij een stilaan stervend

mens gaan zitten die, in de coma, niet eens meer wist dat ik er mij neven haar bed

kotsbeu te vervelen zat. Wie wat medevoelend is zal mijn beoordeling dezer "gunst" best

begrijpen.

In de nazomer 1934 deden we, na een grote vakantie die in deze tijden slechts een goeie

zes weken duurde, onze intrede op de "grote koer" waar E.H.Vandenbussche (in 1937

opgevolgd door E.H. Velghe) als bewaker, en E.H. Delrue, als onderbewaker, het gezag

voerden. Dit was voor de meesten onder ons het begin van onze "langebroek-loopbaan"

want blote kniegedeelten, zichtbaar wordend door het neerglijden onzer lange kousen,

waren hier tenzeerste uit den boze.

Strafschrijven en zittenblijven op vakantiedagen werden hier zeldzamer; het bleef meestal

bij een gemotiveerde opmerking tot een vermanende berisping en, uitzonderlijk, een min

of meer openbare blaam waardoor de zondige bok tegenover het geheel der kudde tot

blozend schaamtegevoel werd gedreven. Deze evolutie in de straffen steunde op twee
principes : een eerste was het feit dat we door zelfdiscipline eigenhandig aan onze

karaktervorming moesten werken, iets dat geleidelijk dieper tot ons bewustzijn doordrong;

een tweede was de onverbiddelijkheid waarmede we mr. Vandenbussche bezield wisten

zware overtredingen (denken we vooral aan kuisheid, aan eerlijkheid, aan
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geloo{sovertuiging) met uitsluiting uit het college te sanctioneren. Nu bekeken kan

opgemerkt dat zeden en geloof in deze tiid nog waardevolle begrippen waren en, het mag

ook gezegd, de concurrentie van het staatsonderuijs nog te verwaarlozen was'

Tegenover deze afname der klassieke fysieke strafmaatregelen, die dus een fysieke

inspanning vroegen of een fysieke impuls gaven, stond dan wel een dieper doordrijven

van de psychische kwellingen van het dagelijkse doordringen in de intieme eigenheid van

ieder van ons door het nog steeds lezen van alle uitgaande en binnenkomende

briefwisseling met ondervragingen over de inhoud en peilingen naar de familiale

eigenheden die de nieuwsgierigheid van de bewaker hadden geprikkeld, het spiedend en

achterdochtig observeren onzer onderlinge relaties, het steeds maar nauwer en nauwer

aandrijven naar een welbepaalde levensrichting, continue bewerking die men de

mooivooizende benaming gaf van gewetensvorming en bewustmaking van de geestelijke

voorbestemming van de mens tot leven in dienst van God en van de medemens,

waaronder men dan het Driesterschao bedoelde. We treden hier weliswaar buiten het

kader der eigenlijke straffen, maar laat ons hierbij toch niet vergeten dat alles wat

onaangenaam, tergend, beperkend, dwingend of berovend is ook als straf kan en mag

ervaren worden.

Om terug te keren binnen het kader der eigenlijke straffen, nog volgende anekdote.

Als de bewaker de wandeling niet kon leiden, dan sprong de onderbewaker in; was ook

deze toevallig niet beschikbaar, dan werd een beroep gedaan op een der leraren. Zo viel

het eens E.H. Mestdagh te beurt, de geleerde man die ons de vele facetten en

wonderbaarlijkheden van de mathesis aan het verstand trachtte en hoopte te brengen.

Het was op een dins- of donderdag op het einde van het eerste trimester; de richting was

Oostrozebeke. Mr. Mestdagh stapte brevierend achteraan en keek, zoals naar gewoonte

bil het brevieren, slechts zelden even op. Vlak voor het binnentreden van de

gemeentekom lag aan onze rechterzijde een veld heerlijk loof, rapen dus, van de

wegbaan enkel afgescheiden door een onbeduidend onooglijk greppelgrachtje. Onder

druk van een plots opkomende onverklaarbare impuls sprongen enkelen deze lichte

hindernis over, graaiden in de gauwte een raapke, en sprongen de wandelrij weer binnen.

Maar ..., op dit zelfde ogenblik had mr. Mestdagh opgekeken en samen met Camiel, die

steeds naast mij liep omdat we elkaar naar naam in alfabetische orde volgden, werd ik,

beiden het corpus delicti in de hand, bij hem geroepen. Hij keek achteraan in zijn brevier

waar hij, naar wij allen toen sterk vermoedden, een briefje zitten had waarop, in

alfabetische volgorde, alle delicten met hun tarief vermeld stonden, en las ons : "vilf frank
per raap aan de boer". Toen we hem verlegen mededeelden dat we geen geld op zak

hadden, schoot hij met de linkerhand diep onder zijn soutane door, haalde zijn

portemonnee boven en gaf ons elk een briefke van vijf, waarop hij ons de boerderij

aanwees vlak neven de straat en diets maakte dat we konden gaan.

Vijf frank was in die tijd al een heel treffelijk bedrag voor een intern. lk kreeg toen van

huis, per trimester, vijfentwintig frank mee, voldoende om eens mijn schoenen te laten

overlappen (vilftien voor het verzolen, twintig als er ook hieltjes bij waren) en mijn haar te
laten knippen (vier voor de gangbare "coupe monastdre" ofte monnikensnit).

We stapten aarzelend en verlegen de hofplaats op en klopten aan op de achterdeur.

Toen deze werd geopend stond daar voor ons ene Maria P., een verre nicht van mijn

vader, en dus ook van mij maar dan wel een generatie verder, die, verwonderd en
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verheugd, ons hartelijk welkom heette met een "wie we daar hebben !". Na kennismaking
met Camiel en uiteenzetting van het misdrijf dat we hadden gepleegd, zette ze koffie,

smeerde ferme boterhammen, en sneed er brede schellen hesp bij. We aten, dronken en
babbelden tot het werkelijk dringend tijd werd op te stappen om nog v66r de aanvang van
de studie in het college terug te zijn. Maar geen nood, zei Maria, Jules zal u wel voeren.
Ze riep hem, hij spande de merrie in, en we reden in de sjees terug naar Roeselare. Juist
toen we uitstapten aan het collegehek zagen we mr. Mestdagh in zijn "traction avant" de

dreef uitrijden, maar, daar hij ons opmerkte, direct rechtsomkeer maken.

Aangekomen op de speelplaats was de leute gedaan. Bewaker Vandenbussche haalde

ons met wijsvingergebaar tot bij zich en stuurde ons stante pede naar de econoom. Die

vonden we gelukkig niet op ziln kamer en we klopten dan maar aan bij E.H. Superior
Quaegebeur. Schaamrood deden we ons geval uiteen, wat ons "supke" geduldig

aanhoorde, en waarop hij zacht en schier minzaam in halfuragende vorm zei : "wat
gea.useerd, niet ?" lk, eenorige, had verstaan geamuseerd en knikte lichtelijk
glimlachend half ja, half neen, onthutst over zoveel begrip; Camiel, twee-orige, had

verstaan geabuseerd en knikte al even lichtelijk glimlachend en hoofdschuddend, maar
dan wel eerder schuldbewust dan onthutst. We keerden naar de studie. elk een belevenis

en vilf lrank rijker. Onder die soutanes stak al eens nog een uilenspiegel met een gouden

hart; dit hadden wij die dag alvast ondervonden.

ARSEEN VAN ISACKER

Ret. 1938

(1) koperen schijfje dat door de houder doorgegeven werd aan hem die hij tijdens de

" Franse week" op Vlaams spreken betrapte.



Mijne Heren,

tvfuel belangstelling en genoegen heb ik het laatste nummer van EERTIJDS gelezen,

vooral het artikel op p. 32 "Roeselare tijdens de Tweede Wereldoorlog", omdat ik die

periode van dichtbij meegemaakt heb; ik was nl. in de Latiin-Griekse humaniora van sept.

1 938 tot juni 1 944.

Het artikel bevat vele interessante herinneringen, maar ook een paar

onnauwkeurigheden, die wellicht in het boek van G. Verbeke aldus vermeld staan. Mag ik

die even aanraken ?

Halfweg die p. staat er dat de studiezaal van de internen door de Duitsers bezet was; het

was de studiezaal van de externen, naast de gang op zij van de kapel; de e)dernen waren

verhuisd met hun banken en boeken naar de feestzaal.

lk was zelf halfintern en aldus aangesloten bij het internaat, en wij ziln in die studiezaal

gebleven van 1940 tot 1944, onder het surveillantschap van E.H. Ren6 Blieck en het

laatste jaar van E.H. Albert Maertens.

Verder is het mogelijk dat de speelplaats van het klein internaat en ook de studiezaal

gebruikt werden als parkeerplaats en garage. Maar vooral de speelplaats van het groot

internaat, althans het deel dat geplaveid was, slond vol Duitse legercamions.,en auto's;

enkel de strook onder de bomen, waar alleen aardebedekking was, mochten we

behouden als speelplaats; maar het was hoofdzakeliik wandelen dat we daar deden of

voor de grap een beetje "haasle-over" springen.

Wanneer geen Duitsers in de omgeving waren, hebben we ongeveer al die

camionbanden laten leeglopen : ze stonden allemaal plat. Enkelen van ons hebben ook

beweegbare stukken uit die camions weggenomen (o.m. zaklampen). Daarom werd na

enige tijd een Duitse soldaat op wacht gezet : hij wandelde de hele dag tussen de

camions en de aardestrook. Eenmaal hebben wij hem willen aanspreken, maar hil zei

direct : "Nicht reden, bitte; ich darf es nicht l"

Verder in het artikel staat er dat E.H. Antoon Velghe overleed op 2 januari 1942. Het was

niet Antoon maar David Velghe. Tijdens de Veldtocht in mei 1940 was hil op zoek gegaan

naar zijn broer die soldaat was en later krijgsgevangene.

Met zijn fiets heeft hij de helft van Belgie vruchteloos afgezocht. Het was een uitputtende

tocht geweest, die hem ziek gemaakt heeft. In september 1940 werd hij als surveillant

van het Internaat vervangen door E.H. Blieck. lk denk dat hit zelf nog enkele maanden

lesgever was in de (toenmalige) vilfde Latijnse. Begin 1942 is hij inderdaad overleden.

Sorry voor de rechtzeftingen : het zijn tenslotte maar details.

Met mijn hartelijke groeten 
FRANS wuLLEprr

Ret. 1944
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Geachte heren,

Tussen de dagelijkse post van werk hier, congres daar en vergadering ginder ontuang ik
jullie tijdschrift "Eertijds". Nog nooit van gehoord en toch al even zo oud als de tijd die
verstreken is tussen het nunc en mijn laatste groepsfoto van de Retorica '68. Ben ik heus
al een kwart eeuw te oud en verzilverd?

Als diensthoofd pathologie in het St. Jansziekenhuis in Genk (Limburg) en vader van tien
opgroeiende kinderen staat de tijd hier nooit stil. Toch doen jullie mil heel even
terugdenken aan wat de bakermat geweest is van alle goede dingen waar ik nu zo van
geniet. De broodnodige lessen van de klerus in rok, de avondstudie en de dagelijkse mis
hebben hun effect niet gemist doch waren slechts de noodzakelijke bouwstenen. Maar
we hebben m66r ontuangen. Ook de cement en een plan om er iets "persoonlijks" van te
maken. Ook het sociaal gevoel om met anderen samen te werken. Ook het gezond
lichaam ondanks de zelf te bekostigen voetbal. Ook het bovennatuurlijke om alles dieper
in te zien. Zelfs de rijke Vlaamse kultuur ondanks of dankzij het toen nog heersende
klimaat.

Als ik nu oeverloos van muziek kan genieten weet ik dat dit te danken is aan de
zaaibewegingen van Eenivaarde Heer Petiljon en Arnold Loose in het jeugdkoor. Tijdens
de speeltijden vochten Eugeen Lievens (waar orgelt hij nu?) en ik voor de eerste plaats
op het grandioos kerkorgel. Dictieles van Antoon Vander Plaetse is een van de grootste
privileges die ik ooit mocht ontvangen. Heb ik Gezelle en Rodenbach niet meer in
ler nde lijve gezien, de man waarvan Hector Deylgat op de huldiging van z'n 60e
verlaardag zei: "De Vlaamse deklamator met het hart van Nele, de geest van Tijl, de
maag van Pallieter en de stembanden van Demosthenes' is onbewust een van mijn
grootste leermeesters geworden. lk steek mijn fierheid dan ook niet onder kerkstoelen of
communiebanken dat ik Antoon eigenhandig een geschenk mocht overhandigen op z'n
60ste. Als zoon van het "Roodkapje" was ik wellicht de best geklede jongeling van het
ogenblik en het boekje "Flink en Voornaam" was nog verplichte lektuur. Vandaar wellicht
maar dit was niet alles.

In de emotie van het moment ruik ik nog de nagalm van wierook in de gang van de
Superior, hoor ik nog de krakende houten trap en overloop en zie nog de dreigende
blikken van de "Monseigneurs" in olie geverfd gewaad die men moest passeren om zich
voor een of ander prullarium te verantwoorden bij zijn "meerdere". lk hoor nog hoe Jan
Haspenslagh met engelenstem het "Maria door een doornwoud'zong op Kerstnacht en
hoe wij ons verheugden in de ochtendmis over "Puer Natus In Bethlehem".

Ondertussen zijn we veel wijzer geworden ook dit was geprogrammeerd. Wie kennis
doorgeeft, verstrekt ook de loper om alle sloten te openen. Het toneelstuk "Vlucht uit de
nacht", dat op de huldiging van A. Vander Plaetse in 1963 opgevoerd werd is daarvan wel
het paradigma. Mensen met sterk verschillende karakters en uiteenlopende
levensopvattingen worden in een benarde toestand gekonfronteerd met de barre realiteit.
Alles wat de mens in gewone levensomstandigheden kan helpen om het uiterlijke te
redden vallen hier weg: intelligentie, aanzien, gezag en zelfs lichamelijke sterkte. Op dit
moment valt men terug op z'n morele integriteit en geloofsopvatting. Een beter bewijs
voor de noodzaak van een gedegen opvoeding is er niet.

In die kontekst kan ik het niet nalaten te vertellen waarom A. Vander Plaetse niet vddr z'n
veertigste gestorven is. Een verhaal dat de geschiedenisboeken nooit zal halen en een
tvveede reden waarom ik hem wellicht het bewust cadeau op z'n 60ste mocht geven.

Samen met Dom Van Asche, Leuridan en zoveel andere Vlamingen werd mijn vader in
de winter van 44-45 gevangen genomen als Schareleider in de Dietse Blauwvoetvendels.
Ook Antoon was een zogenaamde "collaborateur'' en werd enige tijd later in de



gevangenis van St. Kruis gegooid. De eerste veertien dagen waren een hel, in de stiil

van ,Mucht uit de nacht". Beeldschone mensen, in alle opzichten, werden er met de

meest primitieve levensomstandigheden gekonfronteerd. Per etmaal ontving men 66n

kom soep, zonder groenten, maar aangerijkt met meerdere urinestalen en 100 gram

brood. Een beters voedingsbodem voor tyfus is er niet. Aangezien de dageliikse

wandeling het "toilet" (een stok boven een gat en wat stro om het proper te houden)

passeerd;, kon men de tyfuslilders aan hun bloederige stoelgang herkennen. Zo kwam

ook Antoon Vander Plaetse uiteindeliik het geimproviseerd ziekenhuis binnen waar m'n

vader hielp bij de verpleging. Samen met Marcel Bogaert heeft hii dan drie dagen het

voedsel van niemendal gespaard (enkel het brood) om Tone van de levensbedreigende

vermagering en wellicht wisse dood te redden.

Dat is wat de mens doet overleven en dit wordt hem aangeleerd. Latiin, Grieks,

wiskunde en nog zoveel meer... Een primitief wezen denkt enkel aan zelfuehoud.

"Eertijds" straalt de hots uit van wat vroeger - en wellicht ook nu nog - de bovenlaag van

het beste was. lk ben een gelukkig mens dat ik achterom kan kijken op deze leerschool.

lk hoop op tijd een uitnodiging te mogen ontvangen voor het 25ste iubileum van het

afscheid van de school waar men slechts op latere leeftijd de volle waarde van beseft.

Het zal moeilijk ziln een gedegen uitvlucht te zoeken om er niet te zijn!

」VAN ROBAYS
Ret 1968

Geachte Redactie

Mag ik ook een bewijs leveren dat "Eertijds" gelezen wordt en een correctie aanbrengen

die misschien nuttig kan zijn ?

lk refereer naar het laatste nummer fiuni '93), bij pagina 30-31 . Het adres van de V.V.A'
dat gegeven wordt onderaan het artikel WAS juist, maar werd ondertussen door de

tildsgebeurtenissen achterhaald. Het Postnummer van St.-Amandsberg (Gent) is niet
meer 91 1O maar wel 9040. Vervolgens werden nu ook recenteliik de telefoonnummers
van onze zone gewijzigd. Het luiste nummer van de V.V.A. is thans (09) 228 18 33. Dus

het actuele en juiste adres en telefoonnummer is :

V.V.A. - Groot Begijnhof 14 - 9040 Gent - Tel. (09) 228 18 33.

Met dank en oprechte groet.

」L.HOSTEN O P
Directeur Groot Begり nhOf

Ret.1935
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ヴ乃 鶴づπι

GEBOORTEN

Thibauld, zoontje van Johan en Ann Halewyck-Raes, Gistel 24 juni 1993 (oud-leerling
moderne 1978) Dullaertweg 60, 8470 Gistel

Soetkin, zoontie van Tom en Evelien Vantyghem-Gheeraert, Assebroek 3 juli 1993
(oud-leerling moderne 1979) Stationsstraat 1 1, 8020 Oostkamp

Jeroen, zoontje van Nick en Bie Verfallie-Vlieghe, Roeselare 14 iuli 1993 (leraar)
leperstraat 7 2, 8800 Roeselare

Niels, zoontje van Filip en Damienne Bouckaert-Coudron, Roeselare 21 juli 1993
's Herenthagestraat 6, 8902 Zillebeke

Stefanie, dochtertje van Luc en Christine Jonckheerq-Mestdagh, lzegem 22 juli 1993
(lerares) lzegemsestraat 69, 8860 Lendelede

Mattheus, zoontie van Mark en Elke Vanhoutte-Viaene, Roeselare g augustus 1993
(le'ares)

Elias, zoontje van Dries en Ingrid Bekaert-Pieters, Roeselare 13 augustus 1993 (leraar)
Schierveldestraat 79, 8800 Roeselare

HUWELIJKEN
Heer en Mevrouw Geert en Kristel Lampe-Slembrouck, Nieuwpoort, 3 juli 1993
(oud-leerling latijnse 1984) Zilvermolenstraat 1 1, 8800 Rumbeke

Heer en Mevrouw Ruben en V6ronique Nollet-Desobry, Melreux, 10 juli 1993
(oud-leerling latijnse 1986) Pleinstraat 119, 3001 Heverlee

Heer en Mevrouw Yves en An Dewachtere-Decoster, lchtegem, 2a juli 1993 (oud-leerling
moderne 1985) Engelstraat 15a,8480 lchtegem

Heer en Mevrouw Francis en Dominiek Peene-Maes, Rumbeke, 31 luli 1993 (oud-leerling

moderne 1986) Hoogstraat 23, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Kurt en Els Vanspeybrouck-Lesage, Roeselare, 27 augustus 1993
(oud-leerlin g moderne 1 986) Diksmuidsesteenweg 27 41 1, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Johan en An Vanden Berghe-De Smedt, Affligem, 28 augustus 'tgg3

(oud-leerling latijnse 1986), Beiaardstraat 28, 8860 Lendelede

Heer en Mevrouw Frederik en Anne Vanbesien-Desodt, Brugge, 11 september 1993
(oud-leerling latijnse 1985) Motestraat 24, 8800 Roeselare

OVERLIJDENS
Heer Joseph Degryse, geboren te Roeselare op 12 maart 1907 en overleden te
Roeselare op 29 mei 1993, grootvader van Stefaan (moderne 1980) en Jan
(moderne 1987)

Heer Elie Braem, geboren te Rumbeke op 4 mei 1925 en overleden te Roeselare op
3 juni 1993, vadervan Stefaan (latijnse 1973)

Mevrouw Esther Van Damme-Brusselle, geboren te Dudzele op I september 1897 en
overleden te Sysele op 8 juni 1993, grootmoeder van Geert Van Damme (lat. 1983)
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Heer Andr6-Cyrille Vandendriessche, geboren te Moorsele op 16 februari 1913 en
overleden te Roeselare op 18 juni 1993 (oud-leerling latijnse 1931)

Heer Dr6 Baekelandt, geboren te Oostrozebeke op 18 november 1g24 en er overleden
op 25 juni 1993, grootvader van Bart (latilnse 1992)

Heer Henri Debaere, geboren te Wevelgem op 6 januari 1901 en er overleden op 2g juni
1993, vadervan E.H. Jozef Debaere (oud-leraar)

Heer Gerard Deturck-lngelaere, geboren te Zillebeke op 2 september 1932 en overleden
in Maleisid op 5 juli 1993, schoonbroer van Pol lngelaere (leraar)

Heer Frans Goddeeris, geboren te Roeselare op 6 juni 1910 en er overleden op 9 juli
1993, grootvader van Filip Hoorne (moderne 1989)

Mevrouw Julia Muylle-Labens, geboren te Lichtervelde op 7 augustus 1916 en er
overleden op 13 juli 1 993, grootmoeder van Eruyin Vanbelle (latijnse 1 981 )

Heer Robert De Muynck, geboren te Houtave op 26 juli ,|916 en overleden te Brugge op
1 6 juli 1 993, schoonvader van Luc Foulon (latijnse 1 964)

Mevrouw Marie Madeleine Vandewaeter-D'Hulster, geboren te Zonnebeke op
27 augustus 1927 en overleden te Roeselare op 22 juli 1993, moeder van Robert en
Ronny Vandewaeter (leraars)

Heer Norbert Tack-Vankeirsbilck, geboren te Roeselare op 24 mei 1929 en er overleden
op 24 juli 1993, leraar en vader van Lieven (lat. 1977) Carl (latijnse 1980) en Jan
(latijnse 1982)

Heer Michel D'Hulster, geboren te Kemmel op 7 april 1gg7 en overleden te Roeserare op
26 juli 1 993, vader van Bart (moderne 1975) en Wim (6 WB)

Mevrouw Georgette osstyn-Vanneste, geboren te Briquebec (Fr) op 18 februari 191g en
overleden te Roeselare op 28 juli 1993, schoonmoeder van Adelson Valcke (leraar)

Mevrouw Pia Bruynooghe-Pattyn, geboren te Roeselare op 3 juli 1946 en overleden te
lzegem op 31 juli, echtgenote van Paul Bruynooghe (leraar)

Heer Joseph Laga, geboren te Gullegem op 1 november 1Bg7 en overleden te Roeselare
op 5 augustus 1993, vader van Carl Laga (latijnse 1943)

Heer Gerard-Jozef Vandecappelle, geboren te Roeselare op 4 juli 1g10 en er overleden
op 16 augustus 1993, grootvader van Frederik (latijnse 1992) en olivier Nyffels
(moderne 1993)

Heer Michadl De Jonghe, geboren te Beveren-Roeselare op 23 augustus 1921 en er
overleden op 20 augustus 1993 (oud-leerling moderne 1942)

E.H. Honor6 Derumeaux, geboren te wevelgem op 28 juli 190g en overleden te Lauwe
op 23 augustus 1 993 (oud-leraar)

PaterGabri6l Vandenberghe, geboren te oostuleteren op20 maart'1912 en overleden te
Dentergem op 25 augustus 1993 (oud-leerling latijnse 19S1)

Pater Raphadl Debaillie, geboren te Lichtervelde op 5 juli 1910 en overleden te Malle op
26 augustus 1 993 (oud-leerling latijnse 1931 )

Mevrouw Maria-Magdalena Geeraert-Holvoet, geboren te Marke op 23 december 1g0g
en overleden te Kortruk op 28 augustus 1993, grootmoeder van Laurens Geeraert
(latijnse 1989)

Mevrouw Maria-Magdalena Houthaeve-vandecasteele, geboren te Rumbexe op
11 februari 1913 en overleden te Rollegem-Kapelle op 1 september'1993, moeoer van
Robert (lat. 1 966) en Jean-Marie Houthaeve (latijnse 1974)



Mevrouw Nicole Vrielynck-cambier, geboren te Menen op 22 december 1952 en

overleden te Roeselare op 8 september 1993, moeder van Gerrit Vrielynck (moderne

1993)

Mevrouw Zulma Beernaert-Dewulf, geboren te Torhout op 11 augustus '1919 en

overleden te Roeselare op I september 1993, schoonmoeder van Eric Wullaert (leraar)

Heer Albert Maertens, geboren te Rumbeke op 27 mei 1928 en overleden te Roeselare

op 14 september 1993 (oudJeerling latijnse 1947)

Noost de vieringen von 2l en 24 oktober is er ook dit joor weerom onze

I I novemberviering.
Dit ioor voli I I november op een donderdog en doorom een

voormiddogprogrommo :

9.30 u. : koffie voor de iubilerende ioren (25-50-60 iooD
rondgong in het college
euchoristieviering voor olle genodigden
operitief
middogmool

wees erbij I volgende joren worden uitgenodigd 
.l988-.l983-1978-.|973-

.|968-l 
963-1 958-1 953-1 948-l 943-l 938-l 933 en olle oudere joren'
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Het kon toch niet dot een oud-leerlingenbond von het

Klein-Seminorie de .|,000 leden niet hoolt.

Doorom: word lid von een vereniging die uw

vriendschoPsbonden uitbreidt en
verstevigt,

Wij sponnen ons in voor U,

Geef ons nog meer ormslog door 450 BEF over te
schrijven op P.R,000-0683345-77 von de oud-
leerlingenbond,

U wordt er niet ormer door moor weljonger'


