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ALS MENSEN ELKAAR IN ’T LEVEN DRAGEN
BEGINT NIEUWE HOOP TE DAGEN
Bij wijze van bezinning:

Zie je mij ?

Vrijdagnamiddag . Zijn dochtertje leert fietsen , papa ziet toe en waakt. Ik hoor haar voortdurend roepen :
papa , kijken , papa , kijken .
Zonder dat kijken kan een kind niet opgroeien en een ik worden . De blik van papa bevestigt dat ze er is en
er mag zijn .
Een ander basisvoorwaarde is : pakken . Kinderen vragen en smeken : Pak me op ! Draag mij en laat me niet
vallen .
De veilige armen van papa.
Dat fietsende meisje groeit op en wordt oud.
Zie je mij nog , vraagt een senior zich af.
Of zijn wij onzichtbaar geworden , uit het zicht.
Welke plaats geven we ouderen nog in de samenleving ?
Oppakken is de vraag naar de knuffel geworden.
Raak me aan , sluit mij in je armen.
De nieuwe bezoekregels brengen hierin eindelijk soelaas.
Ik zou er nog kunnen toevoegen : hoor je mij ? Luister naar mijn verhaal . Spreek tot mij.
Gehoord worden , gezien worden en omarmd worden.
Basisbehoeften van elk mensenkind maar van (hoog)bejaarden in WZC in het bijzonder .
Buiten deze is er geen menselijk leven mogelijk.
Is dit echt moeilijk ?
(Jan Rolies)
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kind van mensen
stil aanwezig
woorden uit nabije verte
dichtbij adem onze adem
naamloos geboren
ergens nergens heen
maar opgevangen
op handen gedragen
gekoesterd geliefd
bij name genoemd
met welke naam dan ook
om iemand te zijn
op wiens gezicht staat

af te lezen
de woordeloze vraag:
draag mij
wek mij
zegen mij
wees blij met mij.
Eens zal zij jullie dragen
naar ongekende verten
jullie optrekken
naar ongeziene hoogten
en zingen een lentelied
tegen de kou.
(Paul DW)

Zes maanden Corona.
Vandaag 6 maanden geleden verkondigde de WHO dat een pandemie een feit was .
We hebben dat geweten , gevoeld , beleefd , geleefd in ons hart , in ons sociaal leven , in ons
reisgedrag , in het verenigingsleven , in onze levensstijl. De eerste maanden waren moeilijk ,
daarna , vanaf midden mei , lukte het ons , om het sociaal leven , veilig , voorzichtig en
aarzelend , met kleine stapjes als overwinningen , te hernemen .
Vreemd was dat wereldwijd het mondmasker gedragen werd . Ook in hartje Afrika. We waren
dus met velen .
De debatten zijn overal dezelfde : de zin van de opgelegde regels , de toepassing , de controle
en de bestraffing. Denk aan Antwerpen .
In feite blijven de regels al 6 maanden dezelfde en is alle hoop gericht op een vaccin .
In afwachting gaan we door . Er moet geleefd worden en het is mogelijk mits. .. Daarover zijn
we het bijna eens.
De senioren zijn te bewonderen om hun veerkracht : ze houden zich aan de regels en durven
uit hun kot komen om mekaar te ontmoeten .
Okra wandelt en fietst. Ook de binnenactiviteiten nemen toe .
De scholen zijn open , de horeca gaat door , het toerisme stijgt moeilijk op, de kerken zijn
terug open .
Ons geheugen is kort , maar toch willen we ons de helledagen herinneren in de WZC en de vele
overledenen .
Ook de kleine goedheid op de straat en in de buurt , de moed van de hulpverleners, de
werknemers in winkels en velen die zorgden dat de bevoorrading en distributie doorging.
Ik kan nog een tijdje doorgaan , maar er werd geleefd.
6 maanden hebben we elkaar gedragen en verder gedragen .
Doen we er nog 6 maanden bij ? We hebben geen keuze. Nu moeten we eerst de winter door .
Zorg voor elkaar en jezelf. Het zal ons ook nu lukken .
(Jan Rolies)
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Een historiek uit onze achtertuin – bij wijze van spreken.
Ingebracht door Annemie Seminck

Onze Lieve Vrouw van Meuleschette'-kapel in AALST
De naam ‘te Molenschette’ komt reeds voor in 1313 en bewijst dat er zich vele eeuwen
geleden een watermolen bevond op de Siesegembeek, die daar liep en loopt
ondergronds."1313, een stuc lants dat gheleghen es bi der vesten te molenschette weert".
"Uitgestrekt gebied buiten de Nieuwstraatpoort ‘bi der vesten te Mollenscetten weert"
Een ‘schette' of ‘schot' is een houten afsluiting die het water van de molenvijver op peil houdt,
en waarmee het debiet dat naar het molenrad gaat kan geregeld worden. De naam ‘schette’
werd echter ook gegeven aan de waterplas die werd gevormd door het plaatsen van een
dergelijk schot
De Moleschette lag tussen Vesten (Vrijheidstraat), de Dommeleer (Vredeplein) en de
Asscherdries (een grote meers die zich uitstrekte aan beide zijden van de Leedsche heirbaan –
tegenwoordig Asserendries-Ledebaan)
'Meuleschette' heeft echter ook nog een tweede betekenis. In de 15e eeuw namelijk werd de
naam ook gebruikt als synoniem voor 'Heerlijkheid'. Van 'de heren van Meuleschette' werd
eigenlijk reeds melding gemaakt in 1405, volgens archiefstukken. In 1425 dan was er sprake
van 'de heerlijkheid van Meuleschette', een gebied waar een 'heer' de macht uitoefende.
DE KAPEL.
Op zekere dag zag de molenaarsknecht van Meuleschette een Mariabeeldje drijven op de
Siesegembeek. (denk aan het beeldje op de Dender, waar de Werfkapel een gevolg van is).
Toen het door de afdamming bij het molenrad opgehouden werd, viste de man het beeldje uit
het water en gaf het aan zijn baas. Die plaatste het beeldje bij de molen. De volgende dag
echter dreef het weer op het water. Tot drie maal toe werd het beeldje op het droge gebracht,
maar tevergeefs. Toen besloot de geestelijkheid hier een kleine bidplaats op te richten, ter ere
van Onze Lieve Vrouw van Meuleschette. Dit vertelt een legende, een uiting eigenlijk van de
(naïeve) vroomheid die toch berust op een historisch feit : het bestaan van een ‘heerlijke’
molen en een kleine bidplaats …
De ouderdom van dit eerste kapelletje is echter moeilijk te achterhalen. Informatie over het
eerste gebedshuis op die plaats vinden we terug in een oorkonde van 1535. Het gebedshuis
onder de benaming 'Onze Lieve Vrouw ter Riemen' behoorde toe aan de heerlijkheden van
Overhamme en Meire. De Rederijkerskamer van de Catharinisten hadden een historische band
met dit kapelletje.Op het einde van de 16de eeuw ging het leen over in handen van Philip du
Bosch, schildknaap van Albrecht en Isabelle en bleef zeer lang in bezit van de familie du Bosch.
Maar liefst vijf familieleden werden burgemeester en Gheeraert du Bosch schopte het zelfs tot
hoofdbaljuw van het Land van Aalst. Deze heerlijkheid was gelegen buiten de stadswallen en
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bevond zich tussen de Kattestraatpoort en Nieuwstraatpoort. Doorheen het gebied stroomde
de Siesegembeek.
De 17e eeuw was de pesteeuw bij uitstek. Met de kaarskensprocessie te Scherpenheuvel
sedert 1629 en het Passiespel te Oberammergau (waar de eerste voorstelling plaats had in
1643) wilde men ‘de zwarte dood’ bestrijden.
In Aalst overleed het begijntje De Demaecker in 1631 aan de ‘gadood’ en ze werd ‘s nachts
begraven op de plaats waar later de kapel van Sint Antonius werd opgericht. In 1634 bezweken
vijf Zwarte Zusters, in 1668 begroef men in Aalst ongeveer 2000 doden.
De 'gadood' was een andere benaming voor een plotse dood, meestal door een beroerte of de
pest. 'Ga' is in het Middelnederlands een synoniem voor 'snel handelend', 'iemand onverhoeds
overvallend'.
Het was gedurende die hectische jaren dat een boeteprocessie dagelijks optrok naar het
‘Cappelleken van Meuleschetten’ om 'door de voorspraak van de Alderheyligste Maget Maria,
benevens die van den Heiligen Rochus, van de pest verlost te zijn', hetgeen dan ook geschied is
in 1693...
De dankbare bevolking verving de vorige bidplaats meteen door een nieuwe kapel. Boven de
ingang prijkte een mooie gedenksteen met het opschrift ‘H. Maria tot Meuleschette, bidt voor
ons 1693’.
De kapel ‘die te midden van de weg stond’ werd aangeslagen als domaniaal goed
(koningshoed of domeinhof) en werd, tevergeefs, te koop gesteld. In 1846 schonk ridder
Alexander Pauwelaert de kapel (die hij had gekocht voor 350 frank) bij testament aan de
kerkfabriek van Sint Martinus. (vandaag kerkfabriek Sint Jozef) Naast de kapel met alle
meubelen, versieringen (zowel goud als zilver) schonk hij ook nog een eeuwigdurende rente
van 100 frank om de arme eerste communiekanten te kunnen voorzien van kleding. Weduwe
Clemens Meert en Fredericus Brisard schonken later ook de aanpalende grond.
Op 15 april 1885 gaat de gemeenteraad akkoord met de aanvraag van Charles Van Der Haegen
voor de aanleg van een nieuwe straat. Van der Haegen was geneesheer en gemeenteraadslid
uit de Nieuwstraat. De aanvraag liep niet van een leien dakje, maar eind van dat jaar werd de
beslissing van de gemeenteraad bekrachtigd door een koninklijk besluit: Van der Haegen
mocht verkavelen, en ‘de Zeshoek’ was geboren.
Van Der Haegen neemt stadsarchitect Jules Goethals onder de arm voor de vormgeving van
die straat. De lijn die Goethals (die trouwens zelf zijn intrek nam in huisnummer 14), aan de
huizenrij gaf is nog altijd herkenbaar.Enkele jaren later zou men ook een nieuwe straat
aanleggen aan de kapel (de Dirk Martensstraat).
Toen deze kapel voor de aanleg van een nieuwe straat in de weg stond, besloot de kapelraad
het gebouw af te breken en er een nieuwe, grotere kapel op te richten.
Op 6 mei van 1894 vinden we volgende aankondiging terug in de Gazet van Aalst: “Sint JozefsParochie: Daar wordt de hand aan ‘t werk geslagen! Zaterdag der verledene week is M.
Benedikt Herremans gelast met de opbouwing eener nieuwe kapel, ter eere van O.L. Vrouw
van Meuleschette. De kapel zal komen juist achter de oude, een weinig meer de Thierry
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Martensstraat op, aan hare zijde zullen twee schoone huizen gebouwd worden, tot huisvesting
van twee bedienden, bijna uitsluitelijk ten dienste en tot onderhoud der kapel
voorbestemd.Wij hoorden, van menschen die het plan gezien hebben, dat zij nog nooit iets
schooner of grootscher bewonderden; de kapel zelve moet 300 menschen kunnen bevatten,
zonder de plaatsruimte te rekenen die het altaar van de eigentlijke bidplaats scheidt.Tegen 15
augusti aanstaande moet alles in regel zijn. Alsdan zullen ongetwijfeld luisterrijke feesten
plaats grijpen.
De opbouwing der nieuwe bidplaats, Onze Lieve Vrouw toegewijdt, ging met groote
moeilijkheden gepaard, doch geen Zegepraal zonder strijd! En die zegepraal zullen de
parochianen van Schaarbeek in Augusti aanstaande op waardige wijze weten te vieren. Op
waardige wijze is te zeggen, zooals hunne voorouders, d’oude Vlamingen het deden : Zij
feesten eerst na de overwinning’.
Heel strijdvaardige kreten dus, maar de inwijding werd toch pas iets later gevierd... Op 9
september 1894 werd deze nieuwe kapel, opgetrokken naar een ontwerp van Julius Goethals
en gebouwd door Benedictus Herremans, door de toenmalige bisschop Monseigneur
Stillemans ingezegend.
Het werd een heus feestje, waarbij het beeld van OLV ter Meuleschette processiegewijs van de
oude naar de nieuwe kapel werd gedragen. De processie ging langs de Schoolstraat,
Gentschestraat, Nieuwstraatpoort en Koolstraat.Ook de zangafdeling der jongelingen
Congregatie, en nog enkele andere, vereerden het beeld door middel van hun gezangen.
Op 23 september staat in de pers al te lezen dat er van de oude kapel ondertussen geen spoor
meer is overgebleven.
MEULESCHETTEKERMIS
Begin september was trouwens, sedert 1923, het moment voor de Meuleschette-kermis. Deze
kermis kende heel wat bijval en vooral het wandelconcert bleek goed in de smaak te vallen bij
de vele bezoekers. Zelfs toen het succes van de wijkkermissen wat aan het zakken was, we
spreken over 1934, bleek dat de Meuleschettekermis toch nog goed stand hield.
In 1946 werd de 50 ste verjaardag van de kapel gevierd tijdens de ‘Kapellekenskermis’. Er
waren heel wat plechtigheden voorzien, zelfs kanongebulder mocht niet ontbreken. Er was
een historische stoet, een wandelconcert, een mis voor de afgestorven geburen, een jaarmarkt
voor alle dieren. Ook kaatsen, duivensport, wielrennen enz mochten uiteraard niet ontbreken
Daarnaast ook nog allerhande volksspelen zoals zakkenlopen, gerrebollen, mastklimmen,
lepelkoers, valiezenkoers, enz enz , en dat allemaal met prachtige prijzen als inzet.
In 1954 was er dan de viering van het 100-jarig bestaan van de Confrerie van OLV van
Meuleschette die op 10 juni 1854 gesticht werd.
In 1989 werd Aalst geconfronteerd met een dreigend gevaar. De toren van de OLV kapel begon
immers gevaarlijk over te hellen, en dat net op de nationale feestdag, het moment dat heel
veel politie- en brandweerlieden deelnamen aan verschillende plechtigheden.
De buren sloegen alarm toen stukken van de dakbedekking op voorbijrijdende auto’s aan het
vallen waren. De politie sloot meteen heel de straat af voor het verkeer en brandweer en
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deskundigen onderzochten wat er kon gedaan worden.Na overleg met eerste schepen Edgard
hooghuys werd besloten om de toren los te maken en naar de begane grond te laten zakken.
Dat werd een taak voor de Civiele Bescherming, die het defilé in Brussel vroegtijdig moest
verlaten en kwam aanrukken met een gigantische hijskraan.Na onderzoek bleek dat de balken
van het torentje volledig verrot waren door uitwerpselen van duiven.
Tot grote verbazing van vele stadsgenoten werd kapel Ter Linden (Vlaanderenstraat) in 1992
te koop aangeboden. de Sint Jozefsparochie besliste tot deze verkoop om met de opbrengst de
Meuleschettekapel te kunnen herstellen. Mede onder druk van Schepen van Openbare
Werken Patrick De Smedt, die inmiddels Edgard Hooghuys had opgevolgd.
Op kapel Ter Linden kon men volgende aankondiging lezen “het stadsbestuur heeft ons laten
weten dat het gebouw waarin gij thans woont bouwvallig is en een gevaar betekent voor de
openbare veiligheid. De kerkfabriek van St Jozef, eigenaar van dit gebouw, heeft dan ook
besloten het voor afbraak te verkopen. De kapel blijft van nu af helemaal gesloten, zowel
vooraan als achteraan, en moet dus niet meer onderhouden worden. Gij zult dus dit gebouw
moeten verlaten, omwille van uw eigen veiligheid zal dit best zo vlug mogelijk gebeuren. Met
deze aangetekende brief wordt dan ook uw huur opgezegd”. De brief was gericht aan de
bewoner van het huis naast de kapel, het huis van ‘bewaker’ Henri D’Haese-De Ryck.
KAPELLEKENBEEK
In de volksmond noemt men deze kapel ook wel eens "kapelleken-beek" omwille van de
locatie aan de Siesegembeek (of Meuleschettebeek) die nu trouwens nog steeds - zij het
ondergronds - aanwezig is. De molenvijver heeft eventjes weer bloot gelegen door de afbraak
van de couverture, en bestaat dus ook nog steeds. De molen, die dus eigenlijk aan de basis ligt
van de naamgeving, heeft beneden de Schoolstraat gestaan, ongeveer ter hoogte van de
tweedehands kledingwinkel.
De huidige kapel is omringd met een tuintje en gietijzeren hek. Men kan de opgefriste kapel
nog steeds bezoeken.

Bronnen:
-‘De kapel van OLV ter Meuleschette te Aalst’, Petrus van Nuffel,1910
-etymologiebank.nl
-inventaris.onroerenderfgoed
-De Voorpost 28/7/1989
-De Werkman 20/121872
-De Denderbode 9/1894
-De Gazet van Aalst 23/9/1894- 16/12/1972
-De Volksstem 10/09/1932
-Het Nieuwsblad 18/10/2001
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AFSCHEIDSINTERVIEW PRIESTER-DOKTER MARC DESMET
“Mijn priester zijn zit in dat medische werk”
Karel Moors Het Belang van Limburg 25 juli 2020

Priester-arts Marc Desmet (64) neemt eind deze maand afscheid van de dienst palliatieve
zorgen in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. Hij gaat zich wijden aan zijn nieuwe taak als
regionaal overste van de jezuïeten in de Lage Landen.
Op 30 juli valt het doek over de medische loopbaan van priester-arts Marc Desmet. De jezuïet
die mee aan de wieg stond van palliatieve zorg in ons land en een toonaangevende afdeling
mocht uitbouwen in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis, begint ’s anderendaags aan zijn nieuwe
opdracht: op vrijdag 31 juli - de feestdag van Ignatius van Loyola, de stichter van de
jezuïetenorde - start hij officieel als regionaal overste van de Sociëteit van Jezus in Vlaanderen
en Nederland.
Er komt na 28 jaar Jessa een einde aan uw carrière als arts. Hoe hard gaat u het missen?
“Het is toch wel een rouwproces voor mij. Ik maak nu veel ‘laatste momenten’ mee: laatste
vergaderingen, laatste handelingen,... Behoorlijk emotioneel, zeker de momenten met mijn
team. Het raakt me heel erg. Ik ga zeker niet weg omdat ik het beu was, absoluut niet. Maar
tegelijkertijd wil ik het werk dat mij wacht ook graag doen, al zal ik de geneeskunde missen.
Palliatieve geneeskunde is echt mijn ding, heb ik altijd ontzettend graag gedaan. Op de dienst
palliatieve was ik in mijn element, het was mijn leefwereld. Ik ontmoet er natuurlijk patiënten
op een bijzonder punt in hun leven, maar ik ben er helemaal op mijn gemak. Dat die habitat
wegvalt, is een beetje onwezenlijk. Op 30 juli komt er een einde aan de medische praktijk.
Maar ik neem me voor om lezingen te blijven geven.”
U moet de afdeling palliatieve zorg - uw kindje - loslaten.
(lacht) “Het is niet nodig dat ik het kindje blijf vasthouden. Er komen hele goeie dokters in mijn
plaats. Zelf ben ik in januari 1993 begonnen. Ik was juist tot priester gewijd en de overste
stuurde me naar het jezuïetenhuis in Godsheide. Per toeval - of per genade - ben ik in het Virga
Jesse terechtgekomen, als een soort assistent van dokter Vanstraelen die hematoloog en
oncoloog was. Ze waren er net begonnen met palliatieve zorg. Dat was precies waar ik me op
wilde toeleggen.”
Palliatieve zorg is gericht op het verlichten van lijden bij terminale patiënten. Waarom trekt
dat u zo aan?
Van in het middelbaar heb ik gevoeld dat ik priester moest worden en ik vond dat helemaal
niet leukMARC DESMET,regionaal overste jezuïetenorde
“Ik ben eerst afgestudeerd als arts en ging daarna bij de jezuïeten. In ’88 studeerde ik filosofie
in Parijs en vroeg een andere jezuïet-arts me om mee te gaan naar Engeland om er enkele
maanden te werken in een tehuis voor terminale patiënten. Ik was daar toen niet speciaal in
geïnteresseerd, maar ik dacht dat het goed was om mijn Engels te oefenen. Al snel zag ik hoe
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nuttig de palliatieve aanpak in Engeland was. Een fotograaf - een kleinzoon van de Japanse
keizer - heeft voor mij dia’s gemaakt en die heb ik getoond aan zuster Leontine, de directrice
van het Brusselse Sint-Jansziekenhuis. Zij is zelf gaan kijken in Engeland en wilde dergelijke
zorg ook hier introduceren. Na mijn priesterstudie - die toen nog vier jaar duurde - kon ik
meedoen in Hasselt.”
Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?
“Ik denk dat palliatieve zorg echt wel een begrip is geworden en dat er een goeie reputatie is
opgebouwd, met bloed, zweet en tranen. Er is ook iets gegroeid bij mij: van ‘ik’ naar ‘wij’. In
het begin denk je ‘ik wil hier iets oprichten’, maar een van de mooiste dingen in mijn leven is
dat daar een team is gesmeed, een topteam. Wij hangen aan elkaar, toch op een vrij unieke
wijze. Ik ben het diensthoofd en verwacht van mijn team - dertien verpleegkundigen, een
psychologe, een pastor, de hoofdverpleegkundige en een veertigtal vrijwilligers - dat ze zelf
meedenken en voorstellen doen. We waarderen elke inbreng. En zo is het team ook een
medicijn.”
Zijn er ook pijnpunten?
“Ik ben het management ontzettend dankbaar dat ik hier dit werk mocht doen. Maar er zijn
een paar dingen waar ik me zorgen over maak: voortdurende veranderingen, veel controle en
evaluaties, mensen als pionnen verschuiven en het teambelang onderschatten... Dat vraagt
heel veel energie van het personeel. 40 procent van de tijd zit een verpleegkundige achter een
scherm. Ons team is supergevoelig voor zulke zaken, misschien zijn we wel de kanarievogeltjes
zoals in de mijn. De manier waarop onze afdeling werkt, is niet typisch voor een ziekenhuis.
Het is zelfs een beetje een tegencultuur. Als mensen bij ons binnenkomen, zeggen ze dat het
er veel rustiger is dan in het ziekenhuis. (lacht) Terwijl er zeer veel gebeurt.”
Welke evoluties heeft u gezien in de palliatieve zorg?
“Het is ingewikkelder geworden. Mensen leven langer, maar lijden ook langer en sterven
langer. Leeftijdsgrenzen voor het opstarten van therapieën zijn verschoven. Er is ook veel meer
aandacht voor spirituele pijn en de zin van het leven. Vroeger ging het bij palliatieve over
kankerpatiënten, nu zijn we daarnaast ook bezig met orgaanfalen, neurodegeneratieve
aandoeningen als dementie of parkinson, zelfs revalidatiepatiënten. Wat als er nog een
complicatie komt bij deze patiënt? Dat soort vragen bestonden twintig jaar geleden niet. Ik zie
ook paradoxale effecten: mensen overleven langer dan men had gedacht omdat ze tot rust
komen op de palliatieve afdeling. Ik heb er moeite mee als palliatieve zorg gereduceerd wordt
tot tender and loving care. Dat is het wel, maar we doen ook aan geneeskunde. Als iemand ligt
te creperen, moet ik zorgen dat die niet meer crepeert.”
U schreef ook boeken, onder andere over euthanasie.
“Euthanasie is zeker een van de grote verschuivingen in heel palliatief Vlaanderen. Toen ik
begon, was een euthanasievraag iets zeldzaams. De laatste vijf à tien jaar ben ik nooit meer
zonder die vraag geweest. Ikzelf heb nooit euthanasie uitgevoerd, maar tegelijkertijd ben ik de
arts die euthanasie het meest begeleid heeft in het ziekenhuis. Ik ben niet echt voor
euthanasie, maar ik ben wel bereid om naar het probleem te luisteren. Dat begrijpen ze niet
altijd van een priester. Soms worden goede mensen misleid door goede dingen: het kan goed
zijn tegen euthanasie te zijn, maar je kan er zó fel tegen zijn dat je de indruk geeft dat het
probleem van die patiënt minder belangrijk is dan je eigen ethisch principe. Ik trek me niet
terug uit die problematiek. Dat is net wat jezuïeten doen: wij zijn geroepen om in de
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spanningsvelden in de wereld te staan. Euthanasie is het veld van het levenseinde gaan
kleuren, wat niet betekent dat het voortdurend gebeurt. Soms wel.”
Hebben de arts en priester in u ooit geworsteld met elkaar?
“Over gewetensconflicten? Zo beleef ik dat niet. Jezuïeten proberen de complexiteit te
honoreren. (lacht) Het leven zit ingewikkeld in elkaar. Van in het middelbaar heb ik gevoeld
dat ik priester moest worden en ik vond dat helemaal niet leuk. Ik ben antiklerikaal, draag
nooit een col. Het was een innerlijke dwang en ik begreep dat niet. Langs de ene kant werd ik
vanbinnen aangesproken en langs de andere kant vond ik het afstotelijk. Trouwens, mijn vader
werd opgeleid tot Witte Pater, trad uit en ontmoette daarna mijn moeder. Zelf ben ik iemand
die heel graag danst. Bij mijn priesterwijding heb ik zelfs een groot dansfeest gegeven.” (lacht)
Waardoor gaf u toch toe aan uw roeping?
“Ik heb er enorm mee geworsteld tijdens mijn studie geneeskunde. Op een bepaald moment
ben ik in een bezinningscentrum van de jezuïeten terechtgekomen onder leiding van een
huismoeder - niet bij een pater, dat betrouwde ik niet (lacht) - en daar ontdekte ik dat er een
soort van religieuzen bestaan die midden in de wereld staan, niet in kloosters leven, maar
vanuit een profane competentie dingen in de wereld doen. Dat is hun priester zijn. De beste
jaren van mijn leven heb ik aan het ziekenhuis gegeven, mijn priester zijn zit in de eerste plaats
in dat medische werk, niet in datgene wat ernaast komt, al is dat er ook. Dat andere is de
laatste jaren wel toegenomen: ik bid nu meer dan vroeger.”
Hoe komt dat?
“Ik heb natuurlijk altijd gebeden, ging naar de mis en op jaarlijkse retraite en begeleidde
mensen met geestelijke oefeningen. Maar ik was heel weinig expliciet met God bezig. Op een
dag ontmoette ik een andere huismoeder die vroeg ‘Bid jij met je beslissingen?’ en dat was
een be-keerpunt. Ik ben de voorbije drie jaar dikwijls uren in de kerk van het
Salvatorziekenhuis gaan bidden, meestal na mijn werk. Er zat nooit iemand, precies alsof die
kerk er speciaal voor mij was. Daar is veel gebeurd, ik heb God explicieter ervaren. Naar mijn
gevoel werd ik voorbereid op wat nu komt.”
De Goddelijke voorzienigheid?
“Eigenlijk wel. Voor de meeste mensen betekent dat niks maar ik ben er diep van overtuigd
dat er Iemand met mij bezig is. Het is wonderlijk dat ik mocht gaan werken in het Virga Jesse,
ik ben dankbaar dat ik daar ben terechtgekomen.”
U bent tegen het verplicht celibaat, heb ik begrepen?
“Wat mij betreft zouden gehuwde mannen priester mogen worden of zouden priesters mogen
huwen. Maar sommigen, zoals ik, zijn niet gemaakt voor het huwelijk. Ik vind ook dat vrouwen
priester zouden mogen worden. Maar de katholieke Kerk is betrokken op de hele wereld en in
Afrika of Zuid-Amerika krijg je dat niet verkocht. Dat mensen geroepen worden om niet te
huwen en samen te leven in groep en onder het dak van dezelfde spiritualiteit terechtkomen,
is ook een enorme ervaring. Tegelijkertijd zijn er leken die ook onze spiritualiteit voelen, die
eigenlijk dezelfde methode toepassen als jezuïeten: de geestelijke oefeningen van Ignatius.”
Wat houdt dat in, simpel uitgelegd?
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“Het is een methode om op een gelovige manier belangrijke keuzes te maken in je leven. Dat
kan ook door leken worden toegepast. We komen meer en meer tot een gelijkwaardige
verhouding tussen religieuzen en niet-religieuzen met dezelfde spiritualiteit. ‘Onderscheiden’
is het woord dat jezuïeten gebruiken voor gelovig kiezen: zoals je ogen zich aanpassen aan de
duisternis en stilaan vormen onderscheiden. Zou ik veranderen van job? Verhuizen of niet? Je
kan antwoord zoeken op die vragen op een geestelijke manier. Ik heb dat al die jaren
toegepast in de geneeskunde, ook als we als team moesten beslissen en ik de finale knoop
moest doorhakken. Ik ga dat zeker meenemen in mijn nieuwe taak als regionaal overste.”
Heeft u gesolliciteerd voor die positie?
“Zo gaat dat niet. Het is een heel proces waarbij alle jezuïeten gevraagd wordt welk profiel ze
nodig achten en aan welke drie namen ze denken. Je wordt door de groep naar voor
geschoven.”
Wil u bepaalde doelstellingen halen?
“Niet dadelijk. Maar ik zou graag samen willen onderscheiden, samen tot beslissingen komen.
Zo heb ik altijd gewerkt in het palliatief team en zo wil ik werken als overste. Onze generale
overste in Rome benadrukt dat: hij wil dat we medewerkers en leken binnen de ignatiaanse
familie betrekken bij belangrijke beslissingen. Dat is relatief nieuw. We willen naar iets anders
toe groeien en dat vind ik heel boeiend.”
Hoeveel jezuïeten zijn er?
“Wereldwijd 16.000 en ik denk zo’n 140 in Vlaanderen en Nederland. Er is weinig instroom
hier, maar in mijn communiteit verblijven wel jongere jezuïeten uit zeven landen en vier
continenten. Het aandeel bejaarden neem toe. We willen voor hen zorgen maar ook nieuwe
dingen doen, iets opzetten rond het gevangeniswezen en vluchtelingen. De vier speerpunten
waar de jezuïeten op focussen zijn jeugd, ecologie, sociale rechtvaardigheid en samen
onderscheiden. We willen ook initiatief nemen om het jezuïetenleven te promoten. Ikzelf heb
als jongere erg mijn best gedaan om geen jezuïet te worden maar word nu wel overste. We
zullen maar hopen dat er nog zo’n paar zijn.” (schaterlacht)
Met u verdwijnt de laatste jezuïet uit Limburg?
“Ja. Walter Ceyssens komt wel uit Limburg maar werkt niet in de provincie. In die zin ben ik nu
de laatste. Ik heb veertien jaar in Limburg gewoond tot ons huis in Godsheide werd verkocht,
sindsdien woonde ik in Leuven en pendelde ik naar Hasselt. Voor mijn nieuwe taak verhuis ik
naar Antwerpen.”
Kan u ter afronding een goeie jezuïetenmop vertellen?
“Goh, een mop heb ik niet direct maar ik gebruik zelf graag een variatie op een uitspraak:je
pense donc jésuite.”
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Opinie – Denis Bouwen:Overtuigde democraten zullen geen enkel
autoritarisme à la Orban in België dulden
DeWereldMorgen maandag 31 augustus 2020
N-VA en VB vrije baan geven is het pad effenen voor een zeer autoritair geleid Orban-achtig
staatje in Vlaamse saus, waarbij media worden gemanipuleerd en andersdenkenden worden
gemuilkorfd. En dat is totaal onwenselijk en onaanvaardbaar. Ernstige democraten,
syndicalisten, voorstanders en verdedigers van België willen dit niet en zullen dit ook niet
accepteren of tolereren. Voor al wie N-VA en VB al vele jaren volgt en hun retoriek bestudeert,
staan alle alarmsignalen ondertussen op rood, of misschien kunnen we beter zeggen 'op
zwart'.
Overtuigde democraten staan voor een andere visie: pro democratie, pro mensenrechten, pro
gastvrijheid, pro sociale vooruitgang, pro uitwisseling en pro méér België. Wie denkt dat N-VA
en VB niks te maken hebben met de aanpak van Orban, kunnen we met staalharde
argumenten van antwoord dienen. In het geval van het VB zijn voorbeelden eigenlijk niet
nodig, zij hebben al zeer vaak hun uitgesproken sympathie voor de zeer autoritaire Orban
uitgesproken.
Toch één veelzeggend voorbeeldje van wat het VB denkt over Orban. VB-voorzitter Tom Van
Grieken ziet in Orbán een voorbeeld voor de rest van Europa: “Ook Vlaanderen verdient een
eigen Orbán”, verklaarde Van Grieken in april 2018. “Vlaanderen heeft ook nood aan politici
die niet louter grossieren in grootspraak op sociale media (een verwijzing naar Theo Francken
van zusterpartij N-VA), maar daarnaast ook de daad bij het woord voegen. De traditionele
Vlaamse politici verschuilen zich maar al te graag achter de Europese Commissie om te
vermijden dat ze hun handen vuil moeten maken en zorgen er zo voor dat er nog geen sprake
is van een écht immigratiebeleid. In Vlaanderen is Vlaams Belang de énige partij die daartoe
bereid is. Het VB is, net als Fidesz (van Orban), een volkspartij die kost wat kost de toekomst
van onze eigen mensen wil veilig stellen.”
In het geval van de N-VA geven we deze feiten en citaten:
Europarlementslid Ivo Belet van CD&V in De Morgen, 16 september 2015:
“Ik zie weinig verschil tussen de tactiek van Orban en die van De Wever”. Ze proberen allebei
hard hun extreemrechtse kiezers te vriend te houden.” De Wever wil niet dat zijn kiezers
(terug)vloeien naar het Vlaams Belang, redeneren de CD&V’ers. Orban voelt de hete adem van
Jobbik, de fascistische Hongaarse partij. “Mochten ze van echt leiderschap getuigen”, merkt
Belet nog op, “dan zouden ze andere standpunten innemen.”
“De Hongaarse premier Viktor Orban, genoegzaam bekend als de ‘Viktator’, kondigde (in 2015)
de noodtoestand af aan de grens met Servië. Het land kan er nu het leger inzetten, en pakte al
een kleine tweehonderd vluchtelingen op die de grens probeerden over te steken. Alle
arrestanten riskeren een gevangenisstraf tot drie jaar, wat tegen alle internationale regels
indruist”.
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Europarlementslid Bart Staes van Groen, 3 oktober 2016:
“Waar populistische politici als Orban, Farage, Le Pen en ook De Wever elkaar vinden, is dat ze
in meer of mindere mate en ieder op zijn/haar eigen manier, bijdragen aan het creëren van
een vijandige stemming. De vluchtelingencrisis zou makkelijk te beheersen zijn mocht er meer
solidariteit zijn. Het zijn deze anti-Europese politici of zelfverklaarde eurorealisten die ervoor
zorgen dat de Europese Unie steeds meer terughoudend is in het opvangen van
oorlogsvluchtelingen. Dan mag Theo Francken wel zeggen dat Orban “het vuile werk van
Europa opknapt” en dat dus “er altijd op schieten, nogal gemakkelijk is”. Ten eerste is
vluchtelingen opvangen geen “vuil werk” en ten tweede zou de heer Francken en zijn partij
dan misschien aan de rest van Europa het goede voorbeeld kunnen geven?”
“Het is een tactiek die opgang maakt. Ook bij ons. De zogezegd per ongeluk gedeelde tweet
van Francken met wansmakelijke migranten-humor. De zomerballonnetjes: het boerkiniverbod, het voorstel een noodtoestand in te roepen om mensen op te kunnen sluiten zonder
rechterlijke toetsing. Recenter nog het voorstel om kinderen van 14 jaar een enkelband aan te
meten of illegale huiszoekingen bij sans-papiers te organiseren. De N-VA-voorstellen sporen
met die van Orban: angst zaaien, repressieve maatregelen bepleiten en slachtoffers zoeken
om het extreemrechtse gedeelte van hun achterban te bedienen”.
“Die tweespalt en haatzaaierij moet stoppen. Men speelt met vuur, overal in Europa. Elke
burger is een mens van vlees en bloed en gelijk voor de wet, ongeacht huidskleur, religie,
seksuele geaardheid of afkomst. Het zou politici sieren hun haatcampagnes en negatieve
agressie gericht op minderheden en de zwaksten in de samenleving om te buigen en positief in
te zetten”.
Voorzitter John Crombez van sp.a, in 2016:
“Oorlog, noemt Bart De Wever het. Maar heeft hij wel een plan voor vrede? Ik heb alvast sterk
de indruk dat de voorzitter van de grootste partij van het land hier maar wat graag de oorlog
afroept, maar totaal onvoorbereid is op vrede. Het N-VA-offensief van de voorbije dagen moet
vooral verdoezelen hoe gebrekkig haar controle over de veiligheidssituatie is en hoe afwezig
haar visie is over wat we daarna met de vrede doen. Telkens weer wordt het conflict
opgepookt en het aantal vijanden aangedikt. De N-VA lijkt te streven naar een staat van paniek
waarin het “wij” tegen “zij” is. Meer zelfs, in zijn voorspelbaar afwijzende reactie op Angela
Merkels hernieuwde “Wir schaffen das” gooide De Wever er zelfs schijnbaar onschuldige
tussenzinnetjes door, zoals “onder die mensen die naar hier kwamen, zaten ook heel wat
seksuele delinquenten’. Tja, zowat alles is Merkels schuld dus. Tot de Brexit aan toe”.
“N-VA lijkt te streven naar een staat van paniek waarin het ‘wij’ tegen ‘zij’ is. De Wevers
woorden passen perfect in een strategie die al jaren het devies is van rechts-populisten.
Omdat zij ervoor kiezen om zich af te sluiten van de wereld, schuiven ze de schuld en de
verantwoordelijkheid af. Terugplooien op zichzelf en muren bouwen. Dat is hun antwoord. De
Wever echoode gisteren zo nog maar eens de Hongaarse premier Viktor Orban. Zijn woorden
waren welgemikt om eigenlijk te zeggen dat het onthaal van asielzoekers heeft geleid tot de
huidige terreurgolf. Grenzen dicht dus. “Schluss damit!” Als burgemeester van een stad die
geen groot aantal mensen op de vlucht voor oorlog heeft verwelkomd én een record aantal
vertrekkers voor de strijd in Syrië telt, zou hij toch beter moeten weten”.
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“Laat mij duidelijk zijn. In deze terreurzomer is de dreiging zeer ernstig. Terroristen hebben
hun strijd naar onze publieke plaatsen gebracht op een manier die erg onvoorspelbaar is. Het
lijkt een soort “beschavingsguerilla” waarin IS gelijk waar en gelijk wanneer toeslaat op onze
symbolen. Die verhoogde onveiligheid vraagt om versterking van onze politie-en
veiligheidsmensen die dag en nacht hard werken, om een nauwgezette opvolging van
geradicaliseerden waardoor we meer over hen weten dan hun eigen moeders, om efficiënte
inlichtingendiensten en een even efficiënte uitwisseling van informatie. In die zin siert het
Merkel dat ze ervoor kiest om feiten van stemmingmakerij te scheiden, om criminelen van
mensen in nood te onderscheiden”.
“De N-VA-excellenties zijn persoonlijk en rechtstreeks bevoegd voor veiligheid. De minister van
Binnenlandse Zaken zegt dat we niet de middelen hebben om al die mensen 24/24, 7/7 te
volgen. Als hij dat al niet kan, hoe gaat hij dan ook nog eens al hun sympathisanten aanpakken,
zoals zijn partij aankondigde? Door de vrijheid van meningsuiting in te perken? Really? Door zij
die radicaliseren en zij die met terroristen mee heulen de mond te snoeren, maar ze intussen
wel laten lopen? (…) In de oorlogsretoriek van de N-VA leven we op het ritme van het geplof
van hun mediaballonnetjes in plaats van samen een plan voor vrede uit te werken. Trek
daarmee naar de oorlog”.
Tweet van Theo Francken, na een verkiezingsoverwinning van Orban in april 2018:
Francken sprak toen van een “monsteroverwinning” van rechts in Hongarije. “Na Oostenrijk,
Italië en zoveel andere lidstaten, wint rechts fors en verliest links. De EU zal nog sterker
moeten inzetten op een nieuw migratiemodel. STOP alle illegale boot- en andere migratie”.
Berichtgeving in MO-magazine, 7 juni 2018:
“In Hongarije kunnen advocaten en ngo-medewerkers binnenkort als misdadigers worden
beschouwd wegens bijstand aan asielzoekers. Minder belichte aspecten van de zoveelste
draconische wet op rij: afschaffing van het recht op asiel en toegang tot de rechter, en een
grondwettelijk verbod op de overname van asielzoekers uit andere EU-lidstaten”.
“Volgens de logica van een nieuw wetsontwerp van de Hongaarse regering zouden
medewerkers van pakweg Vluchtelingenwerk Vlaanderen een gevangenisstraf krijgen. Mensen
helpen bij een asielaanvraag zou een misdaad worden. (…) Dicht bij huis is er de Belgische
staatssecretaris Theo Francken die “asiel na illegale immigratie” ook wil afschaffen. Hij heeft
dit nog niet in een wetsontwerp gegoten”.
Het discours en de retoriek van N-VA en VB moet àlle democraten, van links tot rechts,
ernstige zorgen baren. Het moet hen sterken in hun vastbeslotenheid om dit ondemocratische
en autoritaire gedachtegoed niet te laten passeren en de pas af te snijden. België en de 11,5
miljoen Belgen én de open Belgische economie zijn niet gebaat met een extreme verrechtsing
die onze samenleving nog meer onderdompelt in ontspoord populisme, vreemdelingenhaat,
isolement en een klimaat dat vijandig is tegenover mensenrechten, werknemersbelangen,
migranten, vluchtelingen en mensen in de verdrukking. Partijen als N-VA en VB proberen met
alle middelen, met massale propaganda (gefinancierd met ons belastinggeld), via hun invloed
bij de media en ook via manoeuvres bij de openbare omroep VRT, de publieke opinie te
bespelen en naar hun hand te zetten. Overduidelijk.
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Onze democratie kan, moet én zal de kracht opbrengen om tegen deze autoritaire,
ondemocratische tendensen in te gaan. De trieste geschiedenis van de 20ste eeuw, die niet
onder de mat te vegen is, leert ons hoe belangrijk het is om àlle autoritaire ideologieën tegen
te gaan. Waar N-VA en VB verdeeldheid en autoritarisme prediken, staan wij voor andere
waarden: verbinding onder alle Belgen, uitwisseling, samenwerking, meertaligheid,
mensenrechten, authentieke democratie, neen zeggen tegen een wurgende en verstikkende
particratie, ernstige inspraak voor alle oprechte democraten, samenwerking van burgers en
middenveld.
De Bijbel en de evolutietheorie gaan perfect samen’

Kinderen van de Vlaamse elite
Paul Goossens De Standaard van Zaterdag 5 september 2020
Sanda Dia had uitzicht op een gelukkig en boeiend leven. Hij had bijna alles om te schitteren:
empathie, doorzettingsvermogen, intelligentie, een warme vriendenkring en bezorgde ouders.
Op zoek naar een toekomst was zijn vader ooit Afrika ontvlucht, had Nederlands geleerd en
was Belg geworden. Om zijn zoon aan de universiteit te laten studeren, had hij zich veel
ontzegd. Al dat moois werd op 5 december 2018 vernietigd.
In een tweedaagse sadistische orgie- van de Leuvense studentenclub Reuzegom werd Sanda
Dia door achttien medestudenten zo onmenselijk toegetakeld – folteren is een correcter
woord – dat het hem fataal werd. Hij zal de ogen nooit meer openen. Hij is alles kwijt, zijn
leven en zijn droom. Het is allemaal onherroepelijk weg en niets kan het onrecht dat hem werd
aangedaan ooit goedmaken. Geen vonnis, geen strafmaat, geen medeleven.
Wat er tijdens de tweedaagse van Reuzegom gebeurde, verbijstert. Dit was een negatie van
alles wat de samenleving jongeren met onderwijs, opvoeding en burgerzin probeert bij te
brengen. Elk respect voor menselijke integriteit was zoek, zo ook het elementaire mededogen
voor een mens in nood, een medestudent boven-dien. Niet een van de achttien die op die
vijfde december zei dat het genoeg was geweest. Niemand die het nodig vond of aandurfde
om uit de kudde te stappen en de march of folly te stoppen. Niet één ging de discussie en de
confrontatie aan, die het leven van Dia had kunnen redden. Allemaal laffe meelopers, allemaal
gevangenen van het groepsconformisme, allemaal gewilli-ge hulpjes van de gestoorde
brulbeul Alexander G., alias de ‘schachtentemmer’.
Als zoon van een migrant had Sanda Dia heel vlug door dat een diploma dikwijls niet volstaat
om een faire kans te krijgen
Al even stuitend was de houding van de achttien na de dood van Dia. Niet één die publiekelijk
schuld bekende of zich distantieerde van de tweedaagse. De groepsloyaliteit bleef intact, alsof
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Palermo aan de Dijle ligt en de omerta tot de Vlaamse identiteit behoort. Niemand van de
achttien die de stilte doorbrak en de collectieve ontsporing van Reuzegom benoemde, in kaart
bracht en veroordeelde. Ongetwijfeld werd het hen door de vele advocaten die door de
ouders waren gecharterd, ten strengste afgeraden. Het paste niet in een verdedigingsstrategie
dat het om een betreurenswaardig maar onge-wild ongeval ging, een door te veel alcohol uit
de hand gelopen studentenritueel. Alcohol en folklore als ontsnappingsroute voor de achttien
en het gedroomde excuus om de eigen verantwoordelijkheid te ontvluchten? Het zou zomaar
kunnen.
Donderdag raakte bekend dat de verdediging van de achttien bijkomend onderzoek vroeg.
Met tijd rekken zou het niets vandoen hebben, aldus de advocaten, wel met het speuren naar
de waarheid. Holle praat, want het staat haaks op de daden van de achttien onmiddellijk na
het drama. Allicht op advies van dezelfde advocaten die nu meer feiten willen opspitten,
werden toen veel sporen, filmpjes en foto’s gewist. Zo’n grote schoonmaak heeft het voordeel
van de duidelijkheid: zijn enige doel is de zoektocht naar de ware toedracht onmogelijk te
maken.
En opnieuw was er niet een van de achttien die zijn rug rechtte en die zich van deze Siciliaanse
praktijken distantieerde. Opnieuw moest het elementaire fatsoen het afleggen tegen een even
immorele als hypocriete groepsloyaliteit. Dezelfden die vandaag meer solide feiten vragen,
probeerden in 2018 zo veel mogelijk feiten voor altijd te deleten. Enkele dagen nadat ze Sanda
Dia in een put met ijswater en fecaliën de dood hadden ingejaagd, probeerden ze voor zijn
ouders en geliefden de waarheid over zijn einde te verbergen. Ten koste van alles en iedereen,
onder meer de meest dierbaren van het slachtoffer, het eigen hachje redden, het bestaat. Ook
in Vlaanderen en zeker bij de verwende kinderen van de Vlaamse elite.
Sanda Dia had bijna alles om te slagen. Bijna alles. Was hij minder goedgelovig en minder slim
geweest, dan was hij vandaag nog in leven. Als zoon van een migrant, moslim bovendien, had
hij heel vlug door dat een diploma dikwijls niet volstaat om een faire kans te krijgen. Vaak is er
meer nodig, relaties bijvoorbeeld, en een netwerk van vrienden-met-hefbomen in de betere
kringen.
Omdat Dia de eerlijkheid van de Vlaamse meritocratie betwijfelde, kwam hij in de cynische en
bere-kende kringen van de happy few terecht. Hoe schaamteloos en opportunistisch die
wereld is, drong niet tot hem door. Evenmin kon hij bevatten dat vrienden er nauwelijks meer
dan gebruiksvoorwerpen zijn, zeker als ze uit de lagere sociale klassen komen en weinig
antennes in hogere kringen hebben. Als ze de eigen carrière hypothekeren of de groep in
diskrediet brengen, worden ze meedogenloos gedumpt.
Zelfs daar stopt het niet. Ook waarheid, verantwoordelijkheidszin en veel van wat we graag
beschaving noemen, worden indien nodig als ballast aan de kant geschoven. Dat is
normvervaging ver voorbij. Dat is destructieve decadentie die een beetje humane
samen-leving en unive-rsiteit nooit kan tolereren.
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Jeanne Devos verbetert al 50 jaar de wereld: 'Vluchtelingen? In de
oorlog waren wíj de vluchtelingen'
KNACK 07/08/2019
Niet elke revolutionair staat vlaggenzwaaiend op de barricades. Soms is een revolutionair een
Vlaamse zuster die naar de andere kant van de wereld trekt om het dagelijkse leven van
miljoenen kinderen en vrouwen te veranderen. Iemand zoals Jeanne Devos.
Ze zou missionaris worden. In India. Dat vertelde Jeanne Devos (nu 84) haar familie op haar
plechtige communie. Heel ernstig namen ze de onbezorgde deugniet niet, maar in 1963
vertrok ze wel degelijk vanuit Marseille met de boot naar India, waar ze meer dan 50 jaar
werkte. Eerst met dove kinderen, daarna met studenten en ten slotte met huisarbeiders.
Waarom een vrolijke boerendochter naar de andere kant van de wereld trekt? In het boek
Alsof de Weg ons zocht, geschreven door haar nicht Julie Hendrickx, blijkt één filosofie als een
rode draad door alles wat ze doet te lopen: zien, oordelen, handelen. 'Als 16-jarige leerde ik bij
de VKSJ dat idee van Jozef Cardijn kennen, maar in India werd het echt een levenshouding. Je
ziet dingen om je heen gebeuren, je kijkt naar het nieuws en vraagt je af wat er aan de hand is,
waarom dingen gebeuren en wat de zin ervan is. Ten slotte sta je ook stil bij wat jij eraan kunt
doen. Dat kan iets heel kleins zijn. Gewoon tegen iemand zeggen dat je blij voor hem of haar
bent. Soms betekent het de handen echt uit de mouwen steken. In de jaren zestig maakte ik
op conferenties rond studentenbewegingen kennis met mensen als Gustavo Gutiérrez en Luis
Sena, die aan de basis lagen van de bevrijdingstheologie. Die gaat over bewustzijn en het zien
van wat er echt aan de hand is in de wereld, over nadenken over waarom dat zo is, en over
actie en evaluatie. '
Zien en oordelen doen we vandaag allemaal, handelen ligt iets moeilijker. Veel mensen denken
dat wat ze zelf kunnen doen een druppel op een hete plaat is.
'Ik zie inderdaad onverschilligheid. Maar tegen die mensen zeg ik: kijk naar onze beweging
voor huisarbeidsters. Dat was een immens probleem waar men zich in India al generaties lang
van bewust was. Vijf verschillende congregaties hadden het al proberen aan te pakken, maar
die zijn snel overgeschakeld naar onderwijs of ziekenzorg. Wij zijn klein begonnen. Ik
ontmoette een paar mensen die me wezen op het zware leven van huisarbeidsters. Ik zag dat
deze vrouwen, vaak nog jonge meisjes, er helemaal alleen voor stonden en voelde een
immense woede opborrelen. Ik wilde iets doen, en het begon met een paar meisjes en
eenvoudige eisen. Drinkwater, bijvoorbeeld, of de vraag om hen bij hun naam te noemen in
plaats van 'meisje' of 'meid'. Toen we met een vrouw die al twintig jaar werkte maar nog nooit
betaald was naar de arbeidsrechtbank trokken om een salaris te eisen, zei de rechter dat
huisarbeid geen echte arbeid was. Toen wisten we dat we ook voor rechten moesten strijden.
Eens we vertrokken waren, kwamen er mensen naar ons toe die al lang iets wilden doen, maar
nooit wisten waar te beginnen, en zo groeide onze beweging stap voor stap. Uiteindelijk
hebben we het probleem wereldwijd op de kaart gezet. Dus ja, je kunt wel iets doen.'
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Is woede een goede motor?
'Woede zorgt voor een dynamiek. Geweld is altijd uit den boze, maar me kwaad afvragen hoe
iets nu toch mogelijk is, gaf mij de energie om iets aan te pakken. Een kind van tien dat in je
huis werkt mishandelen, terwijl je zelf kinderen van die leeftijd hebt, ik kon dat niet begrijpen.
En dan zeggen: 'Wij behandelen haar zoals onze eigen kinderen.' Dat is niet waar! Weet je, ik
zie veel parallellen tussen de huisarbeiders en de vluchtelingen die vandaag naar Europa
komen. Ook dat probleem is groot en complex, maar ook dat moeten we aanpakken. Tijdens
de oorlog vingen wij op de boerderij vluchtelingen op, misschien daarom dat ik me zo erger
aan de houding die ik vandaag zie. Vlaanderen wordt overspoeld, wordt er gezegd. Door
hoeveel mensen? 20.000? In de oorlog trokken er honderdduizenden mensen van hier naar
Frankrijk. Toen waren wij de vluchtelingen. Mijn nichtje Julie had het op de boekpresentatie
ook nog over het feit dat we mensen meteen in een vakje duwen als we hen als hoog- of
laagopgeleid omschrijven. Het draait bij dit soort problemen om hoe je mensen behandelt en
hoe je over hen praat. Over waardigheid en respect, eigenlijk.'

Een filosofie die u met de paplepel meekreeg?
'Toen ik opgroeide zagen we dingen niet van op afstand gebeuren. Mijn vader was eerste
schepen in ons dorp, voorzitter van de kerkfabriek en voogd van minderjarige kinderen zonder
vader. Hij deed dat met veel eerbied en liefde. In ons gezin was plaats voor veel mensen. Een
neefje dat zijn ouders verloor aan de Spaanse griep kwam als baby bij ons en tijdens de oorlog
hadden we ook een Joods meisje in huis, Janette. Wij hadden thuis een zak graan achter de
deur staan, voor mensen die het niet zo goed hadden als wij. Er was niet elke dag boter en
suiker op de boterham, maar die zak was er altijd. Als kind hielden wij goed in de gaten of
mensen niet te veel namen, maar mijn ouders hadden er alle vertrouwen in. Mensen weten
zelf wat ze nodig hebben, was hun idee, en je moet eerbied hebben voor iedereen. Toen ik pas
in India werkte, begeleidde ik meisjes die vrijwilligerswerk deden in onze dovenschool. In het
begin waren er vooroordelen. Kinderen die hun naam met een duimafdruk tekenen, die weten
niet veel en kunnen niet veel, vonden ze. Maar het is niet omdat je niet naar school geweest
bent, dat je niets kunt. Veel mensen denken nog steeds dat armoede de schuld is van de
armen zelf. Ik hoor politici met een migratieachtergrond weleens zeggen dat zij het wel
gemaakt hebben. 'Als je iets wilt, moet je gewoon hard werken.' Maar dat klopt niet. Natuurlijk
moet je hard werken, maar je moet ook de gave van het studeren hebben, bijvoorbeeld. Je
moet kansen krijgen, de juiste mensen tegenkomen én geluk hebben. Dat verliezen we te vaak
uit het oog. Ik had een zwaar ongeluk in 1991 en een vrouw die me vaak kwam verzorgen,
vertelde dat haar oudste zoon dan wel een beurs had voor de middelbare school, maar toch
uit werken zou gaan, want zijn bijdrage, hoe klein ook, was broodnodig. Dat gaan we niet
doen, zei ik. Ik heb zes maanden bijgelegd wat die jongen verdiend zou hebben door te gaan
werken, amper een tiental euro. Zijn studiebeurs bleek daarna genoeg om niet alleen de
school, maar ook eten voor het zeer spaarzaam levende gezin te betalen. Die jongen is nu
voorzitter van een vooraanstaand nucleair researchcentrum in de VS. Op belangrijke
momenten in ons leven iemand tegenkomen die het juiste zegt of doet, dat is geluk hebben.
En vaak weet je zelfs niet wat de impact is. Ik kom weleens mensen tegen die vertellen dat ik
lang geleden iets tegen hen gezegd heb dat hen echt geholpen heeft. Ik herinner me er niets
van, maar zij wel.'
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Bent u ook zelf geïnspireerd door anderen, en bent u de juiste mensen op het juiste moment
tegengekomen?
'De bevrijdingstheologen hebben me geïnspireerd, net als pater Damiaan. Hij koos ervoor om
te gaan leven achter een muur op Molokai, ook al wist hij dat hij nooit meer terug kon. De
goedheid waarmee hij de melaatsen hielp was mooi, maar ook het feit dat hij de ziekte
bestudeerde. Als ik bij de huisarbeidsters geconfronteerd werd met getraumatiseerde
kinderen, kon ik de hulp inroepen van Peter Adriaenssens. Damiaan stond er alleen voor, dus
bestudeerde hij melaatsheid, want dat vond hij belangrijk. En ja, hadden we niet zo veel steun
gehad, dan zouden we niet zo veel bereikt hebben. Mensenrechtenactivisten, advocaten,
psychologen, ik had veel contacten dankzij de studentenbeweging en binnen de kerk. En soms
is één persoon net wat je nodig hebt. Onze beweging liep de eerste maanden heel goed, maar
al snel kwam er steeds minder volk naar de bijeenkomsten. Ze mochten niet meer van hun
werkgevers. Ik verloor de moed en begon een brief te schrijven naar mijn overste met de vraag
om ander werk voor me te zoeken. En toen belde Jean D'Cunha, die ik nog kende van de Young
Student Movement. Ze was ondertussen sociologe en wilde laten weten hoe blij ze was dat ik
bezig was met de huisarbeidsters. Stoppen, dat vond ze geen goed idee. Ik doe mee, zei ze, en
ze kwam de volgende dag naar Mumbai. Weten dat ik medestanders had, deed me volhouden
en Jean werkt vandaag voor de VN, rond vrouwenrechten. Je ziet, de sterkte van de beweging
is de sterkte van vrouwen.'

Dat klinkt feministisch.
'Het gaat me om gelijkheid. Ik noem mezelf geen feministe, want dat neigt soms naar het
uiterste. Ik kom op voor de erkenning van de vrouw en streef ook naar solidariteit tussen
vrouwen. In de wereld, en in de kerk, zijn er dingen die niet gebeuren, problemen die niet
opgelost raken en ideeën die niet bedacht worden omdat vrouwen geen kansen krijgen. Maar
ik wil niet alleen voor vrouwen strijden. Er moet meer evenwicht en eenheid zijn, maar dat
moeten we samen aanpakken. Misschien is het omdat ik ben opgegroeid in een groot gezin
dat echt naar de gemeenschap gericht was, maar ik kom graag thuis in een groep. En dat
groepsleven heeft me ook veel gegeven, want alleen zou ik niets bereikt hebben. Daarom ook
dat ik India en de manier waarop mensen en zelfs kinderen daar voor elkaar zorgen, enorm
mis.

Jeanne Devos
1935 Geboren.
1963 Ze vertrekt naar India. Ze werkt met dove kinderen, maar raakt al snel betrokken bij de
oprichting van de Young Student Movement, waar ze de eerste en voorlopig enige vrouwelijke
proost van wordt.
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1985 Oprichting van de National Domestic Workers Movement. De beweging is vandaag een
vakbond met 2 miljoen leden, die de belangen van de 80 miljoen huisarbeiders in India
verdedigt.
2005 Nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede.
2006 De Indiaase regering stemt een wet die huisarbeid van kinderen onder de 14 verbiedt.
2011 De International Labour Organisation stemt na lobbywerk van Jeanne en het ACV
conventie 189, die huisarbeid voor het eerst definieert als arbeid, waardoor miljoenen
mannen, vrouwen en kinderen uit de slavernij getild worden.
2019 Alsof de Weg ons zocht, een nieuw boek van Jeanne Devos en Julie Hendrickx verschijnt
bij Lannoo (29,99 euro). De opbrengst gaat naar de National Domestic Workers Movement.

Europese identiteit: 'Het christendom is ons verleden, niet onze
toekomst'
Uit Knack van 08/01/2020
Kleis Jager - Correspondent in Frankrijk voor Trouw en Het Financieele Dagblad
Rechts-nationalisten omarmen in heel Europa hun christelijke wortels. Maar dat doen ze
alleen om de islam te verwerpen, stelt de Franse islamkenner Olivier Roy.
Olivier Roy ontvangt me bij hem thuis in het stadje Dreux, op een uur rijden van Parijs. De
bekende politoloog en auteur van veelgeprezen boeken over de islam staat ontspannen
zwaaiend met zijn hemd uit de broek in de deuropening van zijn herenhuis. Hij is koffers aan
het pakken, met zijn vrouw en zoon vertrekt hij weer naar Firenze, waar hij doceert aan het
European University Institute. Maar er is nog even tijd voor een gesprek over het fenomeen
'cultuurchristenen' en zijn laatste boek , L'Europe est-elle chrétienne? 'Het antwoord op die
vraag is nee', zegt Roy in de woonkamer, terwijl hij koffie serveert. 'Tot in de jaren zestig
waren de dominante waarden van de Europese samenlevingen geseculariseerde christelijke
waarden. Maar dat is niet meer zo.'
Voor hoeveel procent van de Europese bevolking betekent Pinksteren iets anders dan een lang
weekend met veel files?
Waarom zegt u 'geseculariseerd' en niet gewoon 'christelijk'?
Olivier Roy: Het zijn dezelfde waarden, maar sinds de verlichting zijn ze voorzien van een ander
fundament: God werd vervangen door de rede. We wisselden van metafysisch model, maar de
moraal bleef hetzelfde. Descartes en Kant waren absoluut niet antichristelijk, en zeker ook
geen feministen. Pas in de jaren zestig ging de visie op de familie, de vrouw en de seksualiteit
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op de schop. Plotseling gold het streven naar het bevredigen van behoeften en verlangens als
positief en werd de individuele vrijheid het belangrijkste criterium. Dat is niets minder dan een
antropologische revolutie. De impact van de sixties is alleen te vergelijken met de Reformatie
in de zestiende eeuw.
De katholieke kerk zag onmiddellijk het gevaar, schrijft u.
Roy: In juli 1968 publiceerde paus Paulus VI de encycliek Humanae Vitae, waarin hij de aanval
op de traditionele seksuele moraal veroordeelde. Sinds Paulus volgen alle pausen - inclusief
Franciscus - dezelfde lijn: het is rampzalig als alles draait om de individuele vrijheid. De vorige
paus, Benedictus XVI, sprak van 'niet-onderhandelbare principes': de kerk is tegen abortus,
tegen het homohuwelijk, tegen ivf-behandelingen. Dat is niet zomaar zedenmeesterij, de kerk
vindt dat de waarheid moet worden verdedigd tegen het relativisme. Het huidige Europa is
volgens Rome in de greep van een cultuur van de dood. De kerk staat met haar afwijzing van
abortus, euthanasie en de promotie van de voortplanting binnen het natuurlijke kader van het
gezin voor een cultuur van het leven.
De protestanten reageerden anders.
Roy: In de Verenigde Staten verdedigen de evangelicals dezelfde positie als de katholieken.
Maar de meeste protestanten in Europa bogen inderdaad mee met de veranderingen, zij
hebben zichzelf geseculariseerd. Zie het voorbeeld van het homohuwelijk: als twee mannen
van elkaar houden, is dat liefde en dus ook goed. Hoe dan ook, de secularisering heeft
gewonnen en gaat nog steeds verder. Zo ver dat het onbegrip tussen de kleine minderheid van
gelovigen en de ongelovigen nu vrijwel totaal is, ze delen niet langer dezelfde cultuur. In
Aubagne, in de Provence, sprak ik een priester die vertelde dat hij een huwelijksmis moest
onderbreken omdat de bruid, zonder kwade bedoelingen, blikjes bier had laten uitdelen.
Wat moeten we in deze context denken van cultuurchristenen en rechts-nationalistische
politici die hun 'christelijke wortels' benadrukken?
Roy: Het probleem is dat ze nooit zeggen welke waarden ze precies bedoelen. Naastenliefde?
Die beperkt zich bij hen tot de eigen groep. Het universele karakter van het christendom willen
ze niet zien. De eerste populist die Togolese of Senegalese christenen aan de borst drukt, moet
ik nog tegenkomen. Met de niet-onderhandelbare principes van Benedictus hebben ze ook
niets. De meeste leiders van populistische partijen zijn hedonisten, feestneuzen. Ze zijn tegen
de elite, tegen Europa, tegen immigratie en tegen de islam. Hun mentale horizon is die van mei
1968: Geert Wilders, Marine Le Pen en Matteo Salvini hebben niets tegen homoseksuelen en
zijn heel erg voor de gelijkheid van man en vrouw. Maar in christelijke zin zijn man en vrouw
alleen gelijk in de zin van gelijkwaardig, ze hebben ieder een andere rol te spelen. De waarden
die de populisten verdedigen, zijn postchristelijke waarden. En bij sommigen zijn ook
prechristelijke paganistische waarden erg in trek.

Anders gezegd, het cultuurchristendom heeft geen inhoud?
Roy: Ik zou tenminste niet weten wat het nog inhoudt. Wat blijft er over als zowel het geloof
als de normen ontbreken? Het gehamer op de christelijke identiteit dient alleen om de islam
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beter te kunnen verwerpen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei
vorig jaar dat de islam geen deel uitmaakt van Duitsland omdat zijn land een christelijk land is.
Dat kon je volgens hem zien aan de zon- en feestdagen. Maar dat zijn culturele merktekens,
die geen enkel verband meer houden met een geloofspraktijk. Voor hoeveel procent van de
Europese bevolking betekent Pinksteren iets anders dan een lang weekend met veel files?
Overleeft de christelijke identiteit het einde van het geloof, is dan de vraag.
Roy: In Denemarken, waar ik onlangs was voor de vertaling van mijn boek, had ik een debat
over die kwestie. Mensen daar zeiden: natuurlijk geloven wij niet in God, maar wij zijn
lutheranen omdat wij Denen zijn, het is de kerk van dit volk. Wij houden ervan om met kerst
naar de kerk te gaan, samen te zingen en daarna met de hele familie te eten en te drinken. Dat
was hun christelijke identiteit, vonden zij. Nee, antwoordde ik, dat is een vorm van nostalgie,
van Deens zijn, jullie hebben het over je Deense identiteit. Want stel dat een moslim zich wil
bekeren en bij jullie kerk wil horen. Wat zeggen jullie dan? Ze reageerden gegeneerd. Een
religie zonder geloof is ten dode opgeschreven, alleen de folklore blijft over.
En wat zijn de kansen van een conservatieve revolutie die sommigen, zoals Thierry Baudet in
Nederland, bepleiten?
Roy: Zo'n omgekeerd mei '68 zit er eenvoudig niet in. Met een anti-islamdiscours kun je nog
succes hebben, maar een pleidooi om terug te keren naar traditionele familiewaarden, daar zit
vrijwel niemand op te wachten. Het christendom is ons verleden, niet onze toekomst. Er is ook
geen terugkeer van religie, zoals je vaak hoort. De ontkerstening heeft een reactie
opgeroepen, maar die groepen zijn geïsoleerde minderheden. Ze vallen op, maar ze zijn geen
voorbode van een veel bredere beweging.
Praktiserende christenen zijn overal op de terugtocht, in Europa gaat tussen de 5 en 10
procent van de bevolking nog naar de kerk, alleen in Polen is het meer. Voor moslims geldt
trouwens hetzelfde, het salafisme is niet in opkomst maar in crisis. In Iran, Turkije en Tunesië
verliest religie naar mijn idee ook terrein. In Egypte is atheïsme onlangs strafbaar gesteld, dat
is een teken aan de wand.
Olivier Roy
- 1949: geboren in La Rochelle
- Studeerde filosofie, Perzische taal en cultuur in Parijs
- 1984: adviseur van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken
- 1988: adviseur van de Verenigde Naties in Afghanistan
- Doceerde jarenlang aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs en is sinds
2008 verbonden aan het European University Institute in Firenze
- Schreef talloze boeken over de islam, waaronder L'échec de l'islam politique (1992) en La
laïcité face à l'islam (2005)
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De smokkelaar van de filosofie: 'De nazi's dachten vast dat hij een
spion was' Jan Stevens
(Uit Knack van 02/05/18)
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog smokkelde de jonge pater Herman Leo Van Breda het
persoonlijke archief van de filosoof Edmund Husserl uit nazi-Duitsland. Toon Horsten schreef
de biografie van een vergeten familielid. 'Vergis u niet, hij heeft hier zijn leven voor
geriskeerd.'
Herman Leo Van Breda. 'Hij had een goede verstandhouding met de Duitsers, waardoor
Husserls weduwe de oorlog overleefde.'
De voetsporen van een dronken kip die over een blad loopt: dat vat de handgeschreven
notities van filosoof Edmund Husserl (1859-1938) zowat samen. Een man uit Lier leerde ze
ontcijferen, redde ze op gevaar van eigen leven uit de handen de nazi's, en bezorgde de KU
Leuven er wereldfaam mee. Zijn naam: Herman Leo Van Breda, behoeder van het HusserlArchief aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. In de academische wereld minzaam bekend
als 'de pater'.
Aan dat vreemde verhaal zou Toon Horsten vijf jaar van zijn leven besteden. Het leverde het
intrigerende boek De pater en de filosoof op, dat nu in de winkel ligt.
'In een familiefotoboek vond ik een beeld van mijn grootmoeder, met naast haar een priester
die een sigaret tussen de vingers hield', vertelt Horsten. 'Je zag meteen dat mijn oma die man
graag zag. "Wie is dat?" vroeg ik. "Pater Van Breda, oma's lievelingsneef", antwoordde mijn
vader. "Hij deed iets met filosofie in Leuven." Vlaamse understatements, ze zijn niet te
kloppen. 'Doctoraat in Freiburg, eremedaille van Yad Vashem, uitgereikt bij de twintigste
verjaardag van de opstand in het getto van Warschau', vermeldde zijn doodsbrief. Horstens
nieuwsgierigheid was gewekt. In zijn uitstekend gedocumenteerde biografie beschrijft hij hoe
Herman Leo Van Breda deed wat Martin Heidegger naliet: de intellectuele nalatenschap
redden van Edmund Husserl, een van de belangrijkste Duitse filosofen van de twintigste eeuw.
De nazi's hadden vast gedacht dat Van Breda een spion was: Husserls teksten leken in
codetaal geschreven.
Toon Horsten: Leo Van Breda trad in bij de franciscanen en werd pater Herman. Meteen na
zijn priesterwijding ging hij halfweg de jaren dertig filosofie studeren aan de universiteit van
Leuven. Zijn licentiaatsverhandeling ging over het vroege werk van Edmund Husserl. Voor zijn
doctoraat wilde hij het late werk van de filosoof behandelen. Hij wist dat Husserl nog heel wat
ongepubliceerde manuscripten had liggen, die wilde hij graag inkijken.
Wat was er zo fascinerend aan de filosofie van Husserl?
Horsten: In de negentiende eeuw werden de wetenschappen steeds belangrijker en won het
mathematische denken fors terrein. Tegelijk ontstond de psychologie, die bewustzijn als
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onderwerp had. Het leek alsof de filosofie een koning zonder land was geworden. De filosoof
Friedrich Nietzsche reageerde daarop met een individualistisch, op persoonlijkheid gebouwd
wereldbeeld. Edmund Husserl deed net het omgekeerde: in de geest van Plato wilde hij van de
filosofie weer een absolute en alomvattende wetenschap maken. Hij vond zelfs dat we die
doelstelling bijna bereikt hadden. Sterker nog: hij beweerde dat hij de sluitsteen kon leveren
om dat ideaal waar te maken.
Bescheiden was hij niet.
Horsten: Zeker niet. 'De filosofie als alomvattende en absolute wetenschap vestigen', het is
een ambitie die moderne mensen niet meer koesteren. Husserl zag zichzelf als een Christoffel
Columbus die een nieuwe wereld had ontdekt: het zuivere bewustzijn. Hij geloofde dat we
door reflectie en door alle ballast overboord te gooien de dingen kunnen zien zoals ze écht
zijn. Hij had daar ook een methode voor ontwikkeld: de 'fenomenologische reductie'. De
toepassing van die ingewikkelde methode bepaalde volgens Husserl niet alleen het lot van de
filosofie, maar van de hele wereld. Want pas als we de wereld met behulp van de
fenomenologische reductie helemaal doorgrond zullen hebben, kunnen we het ideaal van een
rationele en liefdevolle wereld verwezenlijken. Om tot het wezen van de dingen te kunnen
doordringen, moest de filosoof afstand nemen van alle overtuigingen, vragen en persoonlijke
omstandigheden die hij in zijn bewustzijn aantrof. Over die methode en de grondslagen van
zijn filosofie had Husserl ontzettend veel geschreven en gepubliceerd. Daarnaast had hij ook
de praktische toepassingen van zijn filosofie op papier gezet. Veel van die geschriften waren
nog niet uitgegeven.
Edmund Husserl. 'Hij wilde van de filosofie weer een allesomvattende wetenschap maken.'
Het ging kennelijk om gigantisch veel geschriften: ruim 40.000 bladzijden.
Horsten: Precies, en dan nog geschreven in Husserls persoonlijke variant van het
Gabelsberger-steno. Tijdens zijn actieve leven was dat schrift vrij goed ingeburgerd, maar eind
de jaren dertig beheersten steeds minder mensen die techniek. Als je zo'n manuscript van
Husserl nu onder ogen krijgt, moet je het twéé keer interpreteren. Eerst moet je het steno
ontcijferen, en dan moet je nog eens op zoek naar wat de filosoof precies wilde zeggen. Geen
lachertje.
Husserl stierf op 27 april 1938. Op 29 augustus van dat jaar belde pater Herman aan bij
Husserls weduwe Malvine, in Freiburg.
Horsten: Hij hoopte voor zijn doctoraat een paar van die manuscripten te kunnen inkijken. Hij
was zich zeer goed bewust van de toestand in nazi-Duitsland. Twee maanden later zou de
Kristallnacht plaatsvinden. Edmund Husserl en zijn vrouw waren Joods, en hun kinderen waren
geëmigreerd naar Amerika. Op voorhand had pater Herman met zijn professoren afgesproken
dat de universiteit van Leuven een paar van die manuscripten zou uitgeven - in Duitsland was
dat onmogelijk geworden. Hij logeerde in Freiburg bij de franciscanen in de Adolf Hitler
Strasse. Tijdens die eerste ontmoeting klikte het tussen de 27-jarige pater en de 80-jarige
weduwe. Toen haar man nog leefde, waren ze al van plan om het archief en de bibliotheek
met 2700 boeken uit het huis in Freiburg te halen en in het buitenland in veiligheid te brengen.
Dat was nog niet gelukt, en de weduwe was de wanhoop nabij. Pater Van Breda gaf haar
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nieuwe hoop. Hij maakte meteen ook kennis met Eugen Fink, de laatste assistent van Husserl,
en met de Senegalees-Franse filosoof Gaston Berger, de vader van choreograaf Maurice Béjart.
Martin Heidegger, de opvolger van Husserl als hoogleraar filosofie aan de universiteit van
Freiburg, was er tijdens die bijeenkomst niet bij?
Horsten: Heidegger was fan van de nazi's én lid van de NSDAP. Ooit was Husserl zijn
leermeester, maar gaandeweg had Heidegger afstand van hem genomen. Hij stuurde zelfs zijn
kat naar Husserls begrafenis. Op Martin Heidegger kon Malvine dus helemaal niet rekenen. Op
pater Van Breda des te meer. Tijdens dat allereerste bezoek zei hij meteen: 'We gaan het
archief redden.' Het oorspronkelijke plan was om de 40.000 bladzijden naar Zwitserland te
smokkelen. Daar woonde de psychiater Ludwig Binswanger, die als ex-student nauwe
contacten had onderhouden met Edmund Husserl en een op de fenomenologie gebaseerde
psychologie had ontwikkeld. Een bevriende Zwitserse kloosterzuster ging op verkenning uit en
klopte aan bij Binswanger: 'Kunnen we Husserls archief tijdelijk bij u onderbrengen?' Het
antwoord was: 'Wij zijn voor de nazi's. Laat ons met rust.' Toen besliste Van Breda: 'Dan
smokkel ík het archief naar Leuven.' Hij wilde de documenten als diplomatieke post de grens
over krijgen, via de Belgische ambassade. Maar dan moest hij ze eerst naar Berlijn zien te
brengen.
Waarom zo veel geheimzinnigheid? Het ging toch maar over 40.000 bladzijden vol
filosofische teksten in steno die niemand begreep?
Horsten: Ik kan u verzekeren dat Van Breda zijn leven riskeerde toen hij met drie loodzware
hutkoffers vol papier van het zuiden van Duitsland naar Berlijn treinde. Bij een controle was de
kans groot dat de nazi's zouden denken dat hij een spion was: de documenten leken in
codetaal geschreven. Daarom ook durfde hij met die koffers de grens niet over, en moesten ze
als diplomatieke post verstuurd worden. Met drie koffers die samen 100 kilo wogen, reisde hij
eind september 1938 in z'n eentje heel Duitsland door. Voor zijn vertrek had hij samen met
Malvine een document opgemaakt waarin zij tijdelijk het eigendomsrecht van het archief aan
hem afstond. Want alleen Belgische papieren mochten mee met de diplomatieke post van
onze ambassade.
Husserls stenoschrift. 'Je moest zijn teksten twéé keer interpreteren.'
De ambassadeur in Berlijn was Jacques Davignon, de vader van Etienne, die het later tot
vicevoorzitter van de Europese Commissie schopte. Davignon was degene die zijn zegen moest
geven voor de verzending, maar door de gespannen politieke toestand was hij weggeroepen
uit Berlijn. Zijn plaatsvervanger was burggraaf Jo Berryer, en hij bleek meteen gewonnen voor
Van Breda's plan. Die keerde terug naar Leuven, waar hij het bestuur van de universiteit nog
moest overtuigen om een heus Husserl-archief aan te leggen. Hij stelde de universiteit min of
meer voor voldongen feiten.
Op dat moment waren het ook in België zeer onzekere tijden.
Horsten: Er hing spanning in de lucht. De documenten raakten via de ambassade tot in België,
en Eugen Fink en Ludwig Landgrebe, een andere assistent van Husserl, kwamen over naar
Leuven om er in het gloednieuwe Husserl-Archief de geschriften te ontsluiten. Zij beheersten
Husserls steno en kenden zijn filosofie van naaldje tot draadje.

25

Zodra het archief veilig en wel in Leuven was, probeerde Van Breda de weduwe van Husserl te
overhalen om uit Duitsland te vluchten. Na de Kristallnacht schakelde de Jodenvervolging een
paar versnellingen hoger, werden synagogen in brand gestoken en boeken verbrand. Malvine
wilde naar haar kinderen in Amerika, maar ze raakte niet aan een visum. Van Breda stelde haar
voor om eerst naar België te komen. 'Dan ben je tenminste al veilig. Dat visum komt later wel.'
Ze ging akkoord, op voorwaarde dat ook de bibliotheek van haar man en zijn uitgebreide
correspondentie met andere grote filosofen mee naar Leuven verhuisde. Hij regelde een
container, en pas op het moment dat alle goederen in veiligheid waren, stapte Malvine samen
met haar huishoudster Joséphine Näpple op de trein naar België. Hij hielp de weduwe en haar
huishoudster onderduiken in een klooster in Herent, tot hij voor hen een visum voor Amerika
zou kunnen bemachtigen. Dat lukte niet. Uiteindelijk zou het tot mei 1946 duren voordat
Malvine en Joséphine aan de overtocht naar Amerika konden beginnen.
Hoe veilig of onveilig was het leven voor mevrouw Husserl in Herent?
Horsten: Tijdens de bezetting werden Joden verplicht om de davidster te dragen. De
gemeentesecretaris van Herent stuurde op 3 juni 1942 een ster voor Malvine naar Van Breda.
Blijkbaar wist de secretaris dat de weduwe van Husserl ondergedoken zat in het plaatselijke
klooster. Malvine heeft de ster nooit gedragen. Als het nodig was, onderhandelde Van Breda
met de Duitse bezetter. Hij had geluk dat Leuven bestuurd werd door Wehrkreiskommandant
Reinold von Thadden, een Pruis van adellijke afkomst die zich in de jaren dertig als lid van de
protestantse Bekennende Kirche verzet had tegen pogingen van de nazi's om de kerk aan
banden te leggen. Die kerk had zich ook uitgesproken tegen de Jodenvervolging. Von Thaddens
halfzus Elisabeth was trouwens in het verzet actief, en werd in september 1944 geëxecuteerd.
Van Breda had een goede verstandhouding met Von Thadden. Ik vermoed dat de majoor
Malvine de hand boven het hoofd hield, waardoor ze als Joodse de oorlog overleefde.
Als ze in Antwerpen ondergedoken was geweest, was ze in een vernietigingskamp beland?
Horsten: Antwerpen was de enige stad waar de politie meewerkte aan razzia's. Daar had ze
het einde van de oorlog wellicht niet gehaald.
Tijdens de bezetting viel de werking van het Husserl-Archief stil. Fink keerde terug naar
Freiburg, Landgrebe reisde naar Hamburg. Van Breda had geen personeel meer, maar hij wist
het te regelen dat verschillende ondergedoken Joden vanuit hun onderduikadres teksten van
Husserl begonnen te transcriberen.
Betaalde hij hen daarvoor?
Horsten: Hij beschouwde het vooral als bezigheidstherapie. Hij had toen zelf niet veel geld,
maar sommige Joodse mensen namen het hem achteraf zeer kwalijk dat hij hen niet betaalde
op het moment dat zij aan de grond zaten.
Ze voelden zich gebruikt?
Horsten: Ja. Het Husserl-Archief was voor hem een obsessie. Hij was er toevallig ingerold, maar
hij maakte er al snel zijn levensmissie van. Alles moest ervoor wijken. Hij droeg de titel
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'professor' aan de Leuvense universiteit, waar velen hem niet meteen als een grote filosoof
beschouwden. 'Hij heeft amper iets gepubliceerd', heette het. Dat is waar, maar hij heeft wel
de hele intellectuele nalatenschap van een grote Duitse filosoof gered en toegankelijk
gemaakt. Vandaag zouden we hem een cultuurmanager noemen. Hij had een gigantisch
netwerk dat hij zijn leven lang inzette om zijn geesteskind levend te houden.
Van Breda was zeer bedreven in het vinden van geld. Veertig jaar lang trok hij als een
bedelpater van de ene rijke familie naar de andere. Het geld dat hij ophaalde, investeerde hij
in zijn archief. Hij hield daar geen boekhouding van bij, waardoor ik niet al zijn geldschieters
kon traceren. Wat ik wel weet, is dat hij fondsen kreeg van de Franqui-Stichting, de Unesco,
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en NV De Gids. Dat was het bedrijf dat na de oorlog de
krant De Standaard uitgaf. Het schonk 500.000 frank. Het ging vaak over fikse bedragen, al
nam hij ook genoegen met minder. Het zou te negatief zijn om te stellen dat hij voortdurend
geld aan het aftroggelen was, maar hij leefde wel van giften.
Wat voor een mens was Van Breda?
Horsten: Er circuleren verhalen over zijn opvliegende karakter. Hij leed aan diabetes, en de
behandeling daarvan stond nog in haar kinderschoenen. Het zou best kunnen dat veel van zijn
verbale uitvallen een gevolg waren van zijn ziekte. Als het op de uitbouw van zijn archief
aankwam, kon hij heel innemend zijn. Kapitaalkrachtige mensen wist hij er vrij makkelijk toe te
overhalen om hun portemonnee open te trekken. Hij maakte grapjes, babbelde een beetje
hier en een beetje daar en probeerde zo zijn zin te krijgen. Hij was ijdel. Wijlen Samuel
IJsseling, zijn opvolger als directeur van het Husserl-Archief, omschreef hem vrij accuraat: 'Van
Breda had een groot ego, maar hij was geen egoïst.'
Hij correspondeerde uitgebreid met de filosoof Maurice Merleau-Ponty. Die was goed
bevriend met Jean-Paul Sartre. Van Breda schreef dat hij Sartre niet echt een interessante
filosoof vond, maar voegde er toch aan toe: 'Kun je geen afspraak met hem regelen?' (lacht)
Hij heeft Sartre ook ontmoet én gebruikt toen hij geld nodig had voor zijn archief. Zo schermde
hij met de naam Sartre om bij de Unesco aan geld te komen.
Eigenlijk was hij een opportunist?
Horsten: Ja. Anna Katz, de moeder van de Antwerpse schepen Claude Marinower, heeft hem
tijdens de oorlog goed gekend. Zij leefde samen met haar man Marcel Marinower
ondergedoken in Leuven. Ik heb haar voor het boek uitgebreid gesproken, en het werd snel
duidelijk dat ze een grondige hekel had aan Van Breda - precies wegens zijn opportunisme.
Marcel Marinower werd in februari '44 door de Duitsers opgepakt en op transport naar
Auschwitz gezet. Zijn vrouw gaf een envelop met familiefoto's in bewaring bij pater Herman.
Ze vertelde me dat die foto's Marcels kostbaarste bezit waren, zijn enige herinnering aan zijn
familie. Van Breda beloofde dat hij ze zou bijhouden tot na de oorlog. Dat heeft hij niet
gedaan. Hij heeft ze verbrand. Anna's man overleefde Auschwitz, en toen ze de foto's
terugvroegen, kregen ze nul op het rekest. Ze vertelde me: 'Als je 40.000 bladzijden kunt
verstoppen, kun je toch makkelijk een envelop met foto's bijhouden?'
Toen Marcel Marinower was opgepakt, vroeg ze Van Breda ook of hij een brief aan de Duitsers
wilde schrijven ten gunste van haar man. Hij weigerde. 'Dat kan ik niet,' zei hij, 'want ik ben
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professor. Het is te gevaarlijk.' Op een bepaald moment vroeg Van Breda aan Anna Katz om
Malvine Husserl te bezoeken, zodat de weduwe haar zinnen wat kon verzetten. 'Ze droeg
ontzettend veel juwelen', herinnerde Anna zich. 'Tijdens het gesprek stelde zij zich hautain op.
Ik vond het een vreselijk mens. Ik ben er nooit meer terug geweest.'

AGENDA OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2020

Zondag 4 oktober om 10.30 uur: Zorg voor jongeren en ouderen in het kader van ons
jaarthema “waar mensen elkaaar in ’t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen”
Deze viering wordt voorbereid door groep 2
Dinsdag 13 oktober van 19.45 tot 22 uur. We starten met lezing van de brief van Paulus
aan de Christelijke gemeente van Rome.
Zondag 18 oktober om 10.30 uur:
deze tussentijdse viering wordt voorbereid door Stefaan
Dinsdag 20 oktober om 20 uur: Algemene Vergadering van vzw Jebron
Meer details over de agenda volgen later.
Zondag 1 november om 10.30 uur: Allerheiligen: Aandacht voor en betrokkenheid bij
levenden en doden
Deze viering wordt voorbereid door groep 3
Dinsdag 10 november van 19.45 tot 22 uur. We lezen verder in de brief van Paulus aan
de Christelijke gemeente van Rome: hoofdstuk 2.
Woensdag 11 november: meer info volgt later ivm onze inzet voor de 11.11.11-actie
Zondag 15 november om 10.30 uur: Gevangenen bezoeken
Deze viering wordt voorbereid door groep 1
Donderdag 19 november om 20 uur: Dagelijks Bestuur
Zondag 6 december: Aandacht voor verscheidenheid en anders-zijn.
Thema van Welzijnszorg
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan
(wellicht in samenwerking met Lieven De Pril)
Dinsdag 8 december van 19.45 tot 22 uur.
We lezen verder in de brief van Paulus aan de Christelijke gemeente van Rome: vervolg
van hoofdstuk 2.

28

Dinsdag 15 december om 20 uur: Dagelijks Bestuur

Donderdag 24 december om 17 uur in dekapel van Emmaüs:
KERSTVIERING
Thema: Mensen mens laten worden, dan wordt God mens.
Deze viering wordt voorbereid door Groepen 2 en 3

Jebron Info
Wens je Jebron-Info niet meer te ontvangen, geef dan een seintje via mail.
Jebron vzw ; Open Huis voor Vorming en Pastoraat
Begijnhof 1 - 9300 Aalst
Tel. 053/77.51.16
Open ma, di, do en vr van 08.00 tot 16.00 uur.
Mailadres: jebron@telenet.be
Website: www.jebron.be
Stortingen en financiële steun zijn welkom op BE46 0680 6230 4036

Raad van Bestuur: Inge De Bruyn, Paul De Witte, Luc D’Hooghe, Annie Maes, Kristien
Renneboog, Erik Van Assche
Personeel: Vera Baeyens, Anne De Cremer
Liturgieverantwoordelijke Paul De Witte
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