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“Er niet meer bijhoren,
dat is pas het einde” 
EREGOUVERNEUR PAUL BREYNE VECHT TEGEN SLEPENDE ZIEKTE

IEPER q “Ik weet wat de dokters verteld hebben, maar een mens hoopt altijd dat het een te pes-
simistische voorspelling is, hé.” De toekomst van eregouverneur Paul Breyne, die kampt met ge-
zondheidsproblemen, is onzeker. Dat wil hij niet wegsteken, maar de details houdt hij voor zich-
zelf. “Mijn grootste wens : dat ik nog een tijdje mag doorgaan zoals ik bezig ben. Strijden tégen
onverschilligheid en vóór een positief engagement. Misschien zal ik zo nog een beetje voortleven
als ik er straks fysiek niet meer ben.”

DOOR OLIVIER NEESE • “Ik ga eerst goeiedag
zeggen”, zegt Paul Breyne, wanneer hij het
hotel/restaurant Old Tom op de Grote Markt
van Ieper binnenstapt en ons ziet zitten. De
uitbaters, een man die aan de toog in een krant
zit te bladeren, twee dames die bij een koffie de
laatste nieuwtjes met elkaar bespreken : ieder-
een krijgt van Paul Breyne een vriendelijke
groet. Als de deur van de zaak tijdens het ge-
sprek openzwaait, kijkt hij op om te zien wie er
binnenkomt. Het is de eregouverneur ten voe-
ten uit, denken we. Paul Breyne, Tussen de men-
sen – de titel van zijn biografie – kon niet beter
gekozen zijn.
Zowel dat naslagwerk als een hele stapel vol
krabbels liggen naast hem en regelmatig zal hij
er een blik op werpen. “Het is de eerste keer dat
ik notities heb genomen voor een interview”,
geeft hij toe. “Ditmaal vond ik het belangrijk
om dit voor te bereiden. Het is voor mij toch
een terugblik op mijn leven. Ik wil er eerlijk
maar kort over zijn : ik leef in een heel moeilijk
moment. Ik ben in behandeling voor wat men
een slepende ziekte noemt. Ik heb al enkele mo-

menten gehad waarop mijn toestand kritiek
was. Nu is de situatie wat gestabiliseerd, maar
de perspectieven blijven onzeker. Ik weet wat de
dokters me verteld hebben, maar een mens
hoopt altijd dat het een te pessimistische voor-
spelling is, hé. Maar ik ben zeer dankbaar dat ik
er nog mag zijn, dankbaar voor de artsen die
daarvoor gezorgd hebben, dankbaar voor wat ik
de goddelijke voorzienigheid noem.” 

De details over uw gezondheidstoestand
wilt u voor uzelf houden, waarvoor alle
respect. Mag ik dat deels toewijzen aan de
typerende geslotenheid van de Westhoek ?
Paul Breyne : “Deze streek heeft inderdaad een
beetje een karakter van geslotenheid, maar ik
denk niet dat het daarvan een uiting is. Ik doe
dit uit respect voor anderen, die zich in dezelfde
of een nog slechtere situatie bevinden, en voor
mijn artsen. Ik wil er ook niet mee te koop
lopen. Je moet zoiets zelf verwerken, vind ik.
Samen met mijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren. Daarop kunnen terugvallen is een rijk-
dom.”

Het valt op dat u, ondanks uw situatie, niet
in een hoekje kruipt en tussen de mensen
blijft komen.
“Ik krijg nog altijd veel uitnodigingen, maar op
veel daarvan antwoord ik dat ik verhinderd ben
wegens persoonlijke omstandigheden. Maar waar ik
kan, ben ik graag aanwezig. Tussen de mensen
zijn, mijn boodschap brengen zonder te willen
preken : dat ben ik. Weet je, toen ik voor het

“Ik zou graag

mijn klein-

kinderen zien

opgroeien.. .“

eerst een slogan op mijn verkiezingsaffiche
moest zetten, heb ik gekozen voor We kennen
mekaar. Niet meer dan dat, maar ik denk dat
het klopt. Liefst 25.000 dossiers van dienstbe-
toon, waarbij mensen om hulp vragen, heb ik
behandeld. Daar ben ik niet beschaamd voor,
integendeel. Het was een van mijn manieren
om contact te houden met het volk. Ik heb het
geluk gehad dat ik tijdens mijn loopbaan nooit
problemen heb gehad met het vertrouwen van
de mensen. Er is een wederzijds respect ge-
groeid, ja, daar ben ik me nu nog meer van
bewust. Zeker als ik al het medeleven zie. Dat
pakt me (krijgt het moeilijk). Ik ben nooit een
sterk politicus van de grote debatten in de Ka-
mer geweest. Ik heb veel wetgevende initiatie-
ven genomen, maar ik streefde er altijd naar dat
verschillende partijen meetekenden. Ik zocht
altijd – voor sommigen te veel – naar een con-
sensus. Ik vind : bij andere partijen zitten niet
alleen slechte mensen en binnen de eigen partij
zitten niet enkel goeie.”

De C van CD&V – christelijk – was voor u
wel belangrijk in het uitoefenen van uw
taken.
“Ik noem mezelf gelovig, dat mag iedereen
weten. Misschien omdat ik gezien heb dat mijn
fantastische ouders daardoor zeer gelukkig
geleefd hebben. Als ik even filosofisch mag
zijn : de essentie van mijn geloof is ‘God is
liefde’, een kracht die sterker en breder is dan
de liefde van personen en waarbij we opgeroe-
pen worden om deel te nemen en zo een zin te
geven aan het leven. Dat is mijn interpretatie
van het leven na de dood : dat je zo nog een
beetje voortleeft als je er fysiek niet meer bent.
Dat is voor mij altijd een motivatie geweest.
Maar ik heb ook alle respect voor de mensen
die vanuit een andere inspiratie tot dezelfde
attitude komen.”

Hoe belangrijk is uw geloof in deze fase
van het leven ?
“Het is essentiëler geworden, ja. Ik ga regelma-
tig naar een abdij voor een paar dagen, zonder
dat ik daarvoor wereldvreemd ben. Net integen-
deel. Ik doe het om mijn job – ik zie mijn hui-
dige taak nog altijd als een job – en verantwoor-
delijkheid in de gemeenschap nog altijd spiritu-
eel te grondvesten, zonder dat te willen opdrin-
gen. Ik heb als gouverneur geregeld gesproken
voor het humanistisch verbond en zei altijd :
Kijk, je weet wie ik ben, je weet dat ik een andere
overtuiging heb, maar we voeren dezelfde strijd. De
strijd tegen onverschilligheid. Tegen het individu-
alisme. Tegen de grenzen. Tegen wij en zij. Die
boodschap is nog belangrijker geworden nu ik
ietwat afstand heb van het dagdagelijkse.”

Heeft u angst voor de dood ?
“Ja. Ik zou graag mijn kleinkinderen zien op-
groeien. Dat is menselijk, hé. Anderzijds weet
ik : het is het lot van iedereen. Als iets onaf-
wendbaar wordt, hoop ik dat ik de kracht zal
hebben om dat te aanvaarden. Dat is niet sim-
pel. De ene zegt : je moet leven alsof je 100 jaar
wordt, de andere : leef alsof het je laatste dag is. Ik
kies niet. Wel ben ik nu veel meer bezig met
dingen uit mijn jeugd. De film van mijn leven
rolt zich af, de balans wordt opgemaakt.”

Paul Breyne, samen

met zijn echtgenote

Anne Bulcke. (Foto BP)
IEPERq Het is een publiek geheim : de

2,5 jaar als burgemeester van Ieper waren

veruit de gelukkigste politieke periode van

Paul Breyne. Hoe kijkt hij naar Yves Leter-

me – die zijn politieke carrière startte als

persoonlijke secretaris van Paul Breyne en

hem uiteindelijk ook opvolgde in het parle-

ment – die al tweemaal die functie aan zich

liet voorbijgaan ? “Yves Leterme is te groot

geworden voor een provinciestad als Ieper.

Ik had het niveau voor een burgemeester

van Ieper te zijn, hij is tot veel meer in

staat. Hij is meer een denker, een man

voor de Grote Politiek. Hij is meer geschikt

voor internationale zaken dan voor lokale

kermissen en feesten. Weet je, toen hij

schepen onder me was, vroeg hij me tel-

kens : Moet ik wel mee naar dat gouden

jubileum ? Ahja, natuurlijk ! Als ze zich in

Ieper afvroegen of hij het burgemeester-

schap al dan niet op zich zou nemen, zei ik

altijd : hij zal dat wellicht niet doen, tenzij

zijn internationale job wegvalt. Misschien

heeft het te lang geduurd voor dat duidelijk

geworden is voor de grote massa.” (ON)

“Yves Leterme is
te groot geworden
voor Ieper”
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PRIVÉ
G Geboren op 10

januari 1947 in

Ieper, als oudste

van vier zonen in

het slagersgezin

van Gerard Breyne

en Marie-Louise

Christiaens.

G Trouwde op 11

juni 1982 met

Anne Bulcke, met

wie hij zich vestig-

de in Voormezele

en vijf kinderen

kreeg : Pieter-Jan,

Bruno, Marieke,

Matthias en Bieke.

OPLEIDING
G Doorliep zijn

humaniora aan het

Sint-Vincentiuscol-

lege in Ieper.

G Studeerde daar-

na rechten, politie-

ke en sociale

wetenschappen

aan KU Leuven.

LOOPBAAN
G Trad in 1969 in

dienst bij de stu-

diedienst van het

ACV. 

G Werd in 1971 lid

van het nationaal

bureau van CVP

en in 1975 kabi-

netsmedewerker

onder minister van

Openbare Werken

Jos De Saeger en

diens opvolger

Jos Chabert. 

G Werd in 1978

verkozen tot lid

van de Kamer van

Volksvertegen-

woordigers. 

G Was van 1980 tot

1995 ook lid van

de Vlaamse Raad,

voorloper van

Vlaams Parlement.

G Was in 1988 tien

maanden Vlaams

minister van Huis-

vesting.

G Ook lokaal in

Ieper zeer actief.

Sinds 1976 ge-

meenteraadslid.

Van 1977-1982

schepen en van

1995- 1997 burge-

meester, een

functie die hij in

feite al in 1982 had

kunnen krijgen

maar toen botste

op een cumulver-

bod. 

G Van juni 1997 tot

februari 2012

gouverneur van

West-Vlaanderen.

Moest stoppen

wegens pensioen-

leeftijd. 

G Sinds maart 2012

commissaris-

generaal voor de

herdenking van de

Eerste Wereldoor-

log.

BIO

Paul
Breyne

IEPER • Carl Decaluwé, de huidige gouverneur van West-Vlaanderen,
kwam onlangs in het oog van een storm terecht toen hij opriep om de
vluchtelingen in Zeebrugge geen eten te geven. Hoe kijkt zijn voorgan-
ger naar die aanpak ? “Ik doe geen uitspraken over mijn opvolger, dat is

mijn taak niet. Ik wil enkel in algemene termen spreken. Me inhouden, hoef

ik inderdaad niet meer te doen, maar ik heb ook geen reden om ruzie te

maken met de mensen die het nu voor het zeggen hebben.”

“De vluchtelingencrisis is een heel complex probleem, niet in het minst in

tijden waarin we getroffen worden door aanslagen, maar daarin moet je

voorrang geven aan het menselijke. Kijk, ik ben opgegroeid in een televisie-

loze periode, waarin er nog in het halfduister aan de stoof oorlogsverhalen

werden verteld. Mijn grootouders zijn voor vier jaar moeten vluchten naar

Normandië, mijn vader heeft toen als 7-jarige her en der in Frankrijk in

schoolkolonies moeten verblijven, ver weg van zijn ouders en familie. Op de

een of andere manier hebben onze voorouders dus hetzelfde meegemaakt

en zij zijn toen ook opgevangen geweest. Dat moet je beseffen als je

spreekt over oorlogsvluchtelingen. En er waren toen ook problemen, want

onze vluchtelingen waren ook niet allemaal heiligen. Maar dat belet niet om

deze situatie menselijk te benaderen en open te staan voor opvang.”

“Ik heb een groot politiek respect voor Angela Merkel, die zegt : wir schaf-

fen das. Ook ik geloof dat het kan. Zij speelt echt een voortrekkersrol in het

zoeken naar een oplossing en moet opboksen tegen in zichzelf gekeerde

landen. Kijk, politici moeten het publiek niet achterna lopen, zeker niet op

foert-reacties. Het is belangrijk dat leiders leiden. Maar je moet dan ook bij

en tussen de mensen zijn, om te zeggen : we kunnen samen beter wor-

den, als we een goeie opvatting hebben over wat het gemenebest is.

Laat ons samen iets organiseren. Hoe eenvoudig ook, het is belangrijk

en het draagt bij tot de kwaliteit van onze samenleving. Het grootste pro-

bleem van deze tijd is de onverschilligheid, zoals ook diplomaat Stéphane

Hessel zei in zijn essay Indignez-vous !.”

“Zelf ben ik deels betrokken bij een project voor straatkinderen in Lubumbashi,

waarvan de grote man erachter – Johan Vandenbussche uit Ardooie – helaas

net overleden is. Ik heb altijd gezegd : het mooiste en beste cadeau dat je

jonge mensen kan geven in plaats van de legerdienst is een korte inleefreis

naar een Afrikaans land, ook al is het daar niet allemaal koek en ei. Maar de

hartelijkheid en het gevoel van solidariteit, zijn daar sterker dan hier.” (ON)

“Wir schaffen das ? Ook ik geloof dat het kan”

Paul Breyne, samen met koning Filip en zijn opvolger Carl Decaluwé. (Foto Belga)

Op welke politieke verwezenlijking bent u
het meest trots ?
“Het meehelpen aan de reconversie van de
Westhoek, al wil ik die pluim niet alleen op
mijn hoed steken. In de jaren 60, toen ik in het
middelbaar zat, zei men : als ge goed leert en
braaf zijt, moogt ge ver van hier gaan werken. Dat
was de realiteit. Hier was er een hoge werkloos-
heid, geen ontsluiting… Nu zit de streek mee in
het peloton, op alle gebieden. Op een bepaald
moment noemde jullie gazet me Mister West-
hoek. Dat is de mooiste titel die ik ooit heb
gekregen.”

Lees verder op pagina 4

 1. Paul Breyne
 2. Anne Bulcke (echtgenote)
 3. Bieke Breyne (dochter)
 4. Pieter-Jan Breyne (zoon)
 5. Marjan Flamang (partner   
  Pieter-Jan)
 6. Michael Vienne (partner   
  Bieke)

 7. Matthias Breyne (zoon)
 8. Marieke Breyne (dochter)
 9. Eline Verhooghe (partner   
  Bruno)
 10. Bruno Breyne (zoon)
 11. Nore Breyne (kleindochter,  
  via Bruno en Eline)
 12. Warre Breyne (kleinzoon,   

  via Pieter-Jan en Marjan)
 13. Lars Breyne (kleinzoon,    
  via Pieter-Jan en Marjan)
 14. Elle Breyne (kleindochter,   
  via Bruno en Eline)
 15. Basiel Breyne (kleinzoon,   
  via Bruno en Eline)
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Vervolg van pagina 3

Waar bent u niet in geslaagd ?
“Ik ben op grenzen gebotst, ja, maar ik heb geen
blijvende frustratie. Ik word ook vergeetachtig,
dus dat helpt. (lacht) Mijn moeilijkste momen-
ten waren de periodes voor het veranderen van
job. Ik heb altijd geaarzeld om iets nieuws aan te
nemen, zelfs het gouverneurschap. Iedereen zei
dat ik dat móést doen, maar ik was daar niet zo
van overtuigd. Ik was bang dat ik in een ivoren
toren terecht zou komen. Toen ik de residentie
zag, dacht ik : prachtig gebouw, maar gaan ze me
hier in opsluiten ? Je hoorde er geen enkel buiten-
geluid, in tegenstelling tot mijn burgemeesters-
kabinet in Ieper. Ik heb het op mijn manier
opgelost, door zoveel mogelijk naar buiten te
komen. Ik was meer de burgemeester dan de
gouverneur van West-Vlaanderen.”

U hebt zopas een heel groot deel van uw
persoonlijk archief geschonken aan de
stad Ieper. Waar zullen de archiefduikers
straks van opkijken ?
“Toen de stadsarchivaris, een goeie vriend, me
vroeg of hij – na die van Yves Leterme en Jan
Durnez – ook mijn persoonlijk archief mocht
hebben, kon ik niet weigeren... Ik verwacht geen

stormloop richting dat archief, maar ik vind het
wel belangrijk dat het niet verloren gaat. Niet
voor mijn persoon, maar wel voor de geschiede-
nis, waaruit er veel geleerd kan worden voor het
heden. Mijn periode overspant toch 45 jaar van
wat er in deze stad en streek gebeurd is. Het
archief bestaat uit vele dozen vol documenten,
van haast onleesbare krabbels tot uitgeprinte
mails. Eerlijk : vroeger kon ik niet goed overweg
met een computer en ik gaf mijn secretaresses
de opdracht om al mijn mails af te printen. To-
taal nutteloos, natuurlijk.(lacht) Het gaat over
coalitieakkoorden, partijdiscussies, tot zelfs dos-
siers van dienstbetoon, die ook hebben geleid tot
een wet. Een klein voorbeeld : in de streek waren
er op een bepaald moment veel ongevallen, waar-
bij mensen inreden op landbouwvoertuigen. Ik
heb toen een wetsvoorstel ingediend, dat uitein-
delijk ook een wet werd, dat alle trage voertuigen
een zwaailicht moesten hebben. Ik kreeg veel

kritiek van de boeren – Paul Breyne, je jaagt ons
op kosten –, maar ik ben er zeker van dat er
daardoor al veel accidenten vermeden zijn. Hoe
zo’n dossier uitgewerkt werd, zal uit de archie-
ven gehaald kunnen worden.”

Waar wilt u de komende tijd zeker níét
meer doen ? Wat is bijkomstig geworden ?
“De kleinere kanten van de politiek, zoals drum-
men om op een foto in een krant te staan… Ik
probeer me nog bezig te houden met belangrijke
dingen : het gezin en een aantal vrienden. Vroe-
ger had ik twee soorten vrienden : vrienden
omdat ik een bepaalde functie had en échte
vrienden. Die eerste zijn voor een deel weggeval-
len, maar ik heb nog een aantal heel goede vrien-
den, onder wie iemand die me bijna dagelijks
komt halen om te gaan wandelen.”

Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie van
CD&V in Ieper, waar u gehuldigd werd
door CD&V-voorzitter Wouter Beke, zei u in
uw speech dat “het evenwicht tussen werk
en gezin er niet altijd was”.
“Ik vind niet dat je werk en privé met een apo-
thekersweegschaaltje moet afwegen. Zeer even-
wichtig was dat niet bij mij, maar mijn vrouw en
ik wisten dat. Toen we trouwden, was ik al vijf
jaar parlementair en in de periode ervoor heb ik
nooit iets verbloemd. We zijn op dat vlak dus
getrouwd met kennis van zaken. Ik was veel weg,
maar ik geloof niet dat mijn kinderen daar een
trauma aan over hebben gehouden. Maar geen
van mijn kinderen zit in de politiek en mis-
schien heeft dat er wel mee te maken… Nu pro-
beer ik zoveel mogelijk wedstrijden van mijn
kleinzonen bij te wonen. Lars speelt basket bij
Melco Ieper, Basiel voetbalt bij Sparta Dikkebus.
Dat ze voor ploegsporten gekozen hebben, vind
ik wel fantastisch. Als Opa Paul ze staan aan te
moedigen langs de zijlijn : ik vind dat geestig.
Zelf ben ik nooit een grote sportman geweest,
dus van mij hebben ze dat sportieve zeker niet.
(lacht) Nu zeggen ze : waar je bij je kinderen
tekort bent geschoten, haal je nu in bij je klein-
kinderen. Dat mogen ze niet overdrijven. Nu is
er gewoon meer tijd.”

Heb je de laatste tijd nooit gedacht : “Paul,
heb je niet te hard gewerkt in je leven ?”
“Neen. We hebben hard gewerkt, ja, maar ik heb
het altijd graag gedaan. Ook nu zeggen er men-
sen : voor de tijd die je nog hebt, profiteer van het
leven ! Maar wat is dat : profiteren van het leven ?
Mijn grootste hoop is dat ik nog een tijd mag
doorgaan zoals ik bezig ben. Bij het een en ander
betrokken zijn. Het ergste zou zijn dat ik er niet
meer bijhoor. Dat zou pas het einde zijn.”

(Olivier Neese)

“Profiteren van het

leven ? Wat is dat ?”

Paul Breyne mist

amper nog een wed-

strijd van zijn kleinzo-

nen. (Foto’s Tom)

“Geen van

mijn kinde-

ren zit in de

politiek. Dat

is allicht niet

toevallig...”

IEPER • Hoelang gaan de provincies, en de

gouverneur, nog bestaan ? “Dat zijn twee

verschillende zaken”, stelt Paul Breyne. “Zelfs

als de provincies afgeschaft zouden worden,

waar sommigen aan denken en wat mogelijk

is, zal de gouverneur altijd moeten blijven

bestaan. Hij of zij is steeds meer een verte-

genwoordiger van het centrale gezag (het

Vlaamse en het federale niveau, red.) dan de

leider van de provincie. Vroeger was de gou-

verneur nog de baas van de provincie, maar

dat is nu veel verminderd omdat de deputatie

zich duidelijk wil profileren.”

“De provincies hebben voor mij zin, maar ze

moeten zich focussen op waar ze sterk in zijn

en waarin ze een meerwaarde kunnen beteke-

nen. Ze moeten niet op iedere slak zout willen

leggen. Provincies hebben er baat bij om de

materies te behartigen waar er een tussenni-

veau tussen het lokale en het centrale niveau

aangewezen is. Ik denk daarbij aan alles van

ruimtelijke ordening, zoals bouwvergunningen.

Haal dat weg van de gemeenten, die soms te

dicht bij eigenaars staan, terwijl Vlaanderen of

België er dan weer geen voeling mee hebben.

En een provincie kan ook nuttig zijn in domei-

nen waar niemand anders actief is. Neem de

metafoor van een boer die zijn land bewerkt.

Daarbij heb je ook het voorende, de hoekjes

waar de grote machines niet geraken. Daarin

kan de provincie een belangrijke – financiële –

rol spelen.”

“Grotere steden menen dat de provincie nog

weinig zin heeft. Maar de provincie kan wel

samenwerkingsverbanden helpen smeden

tussen kleinere gemeenten, zoals voor politie

en brandweer. Misschien moeten we wel naar

kleinere provincies gaan en West-Vlaanderen

onderverdelen in bijvoorbeeld drie entiteiten.”

“De Preus lik fjirtig-actie ? Dialect is belangrijk,

maar de provincie moet daarbij opletten dat ze

niet de indruk geeft dat we in onszelf gekeerd

zijn, ons willen terugplooien. Tijdens jullie ‘KW

Kaapt Gent’-actie hoorde ik veel uitgeweken

West-Vlamingen vertellen dat ze voor Gent

kozen omdat die stad opener aanvoelt. Ook in

West-Vlaanderen moet je die openheid op de

wereld behouden.” (ON)

“Provincie : focus je op de essentie”
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I INTERVIEW

“De start in 2014 was een grote hype, nu zitten
we in een tussenperiode. Dat is logisch ook,
want die intensiteit kan je niet volhouden. Bo-
vendien zijn de tweede helft van 2015 en heel
2016 voor België een kalmere periode ; er zijn
weinig datagebonden feitelijkheden waarop
teruggeblikt kan worden. Nu zijn we volop
bezig met de voorbereiding op 2017 en 2018,
met name de herdenking van de Slag bij Pas-
sendale en dan het slotoffensief en de bevrij-
ding. Zeker voor de herdenkingen van Passchen-

daele verwachten we veel interesse uit de
Commonwealth-landen, al denk ik niet dat we
de toevloed van twee jaar geleden nog zullen
halen. Er is een zekere verzadiging wat herden-
kingsplechtigheden betreft.”

Welke herdenkingsmomenten hebben de
voorbije twee jaar het meeste indruk op u
gemaakt ?
“Mijn criterium van wat bovengemiddeld is :
wordt er naast het herdenken van het verleden
en de slachtoffers ook de band gelegd met van-
daag en morgen ? Oorlog is nog altijd, spijtig
genoeg, realiteit, maar daarom geen fataliteit. Er

kunnen stappen gezet worden naar meer duur-
zame vrede. En vooral de jongeren moeten
daarbij betrokken worden. Dat vond ik terug,
uitgesproken of via symboliek, bij bijvoorbeeld
drie evenementen. Op federaal vlak de plechtig-
heid in Nieuwpoort, met het verhaal van de
onderwaterzetting en de rol van koning Albert I.
Twee : op provinciaal niveau het Lichtfront, het
meest opvallende. En drie : de vredeswakes in
Langemark, die telkens een andere thema aan-
raken, zoals onlangs de inbreng van vrouwen in
de oorlog.”

Na 2018 vallen de herdenkingsmomenten
weg en draaien de camera’s de andere
richting uit. Wat moet Ieper, en bij uitbrei-
ding de hele Westhoek, daarna doen ?
“De enorme toevloed van mensen uit de hele
wereld zal uiteraard niet vastgehouden kunnen
worden. Maar Ieper, en zeker het In Flanders
Fields-museum, zal zeker zijn rol kunnen blij-
ven spelen in het vredesthema. Deze stad speelt
wereldwijd een dynamiserende rol in de gedach-
tegang over oorlog en vrede. Dat wordt mis-
schien nog niet altijd genoeg beseft.” (ON) 

“Oorlog is realiteit, geen fataliteit”
IEPERq Paul Breyne werd in 2012 benoemd tot com-
missaris-generaal voor de coördinatie van de herden-
kingsplechtigheden rond de Eerste Wereldoorlog. Zo kon
Paul Breyne, die dik tegen zijn zin met pensioen móést
gaan, toch nog een belangrijke rol blijven spelen. De eer-
ste grote drukte van de herdenking van ‘100 jaar Groote
Oorlog’ ligt achter ons, tijd voor een tussentijdse balans.

Paul Breyne bij ‘zijn’

Menenpoort in Ieper.

(Foto BP)

“We beseffen

niet genoeg

welke rol

Ieper speelt

op het vlak

van vrede”


