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Marnixring-Erepenning voor Cyriel Moeyaert

Uit handen van nationaal voorzitter Jan 
Verleysen ontving deze Zuid-Vlaming zonder 
evenknie de Marnixring-Erepenning 2015. 
Geert Bourgeois - oud leerling - deelde zijn 
ontzag voor collegeleraar Cyriel. Wido Bou-
rel, die andere eigentijdse voorvechter van 
over ‘de Schreve’ en goed bevriend met Cyriel 
Moeyaert, nam de laudatio van de gelauwerde 
voor zijn rekening. We nemen zijn huldiging 
van deze laatste van de ‘petits vicaires’ in de 
traditie van Gezelle, Verriest en zoveel ande-
ren, hier graag integraal op.

De trouw van de taalkundige
In één van de nagelaten teksten van de Tsje-

chische historicus en dissident Milan Hübl, 
gestorven in 1989, staat, en ik citeer:

“Om een volk te doen verdwijnen, begint 
men met zijn geheugen af te nemen. Men 
vernietigt zijn boeken, zijn cultuur en zijn 
geschiedenis. Vervolgens schrijft iemand 
anders andere boeken, vanuit een andere cul-
tuur en verzint een andere geschiedenis. Het 
volk vergeet dan langzaam wie het is en wie 
het was. En de wereld rondom hem vergeet 
nog sneller.”

Treffend hoe dit citaat van toepassing is 
op de situatie in Zuid-Vlaanderen en de Zui-
delijke Nederlanden sinds hun annexatie bij 
Frankrijk. Treffend ook dat er toch intellectu-
elen opstaan die zich levenslang verzetten, 
om een volk en zijn taal te behoeden van de 
dreigende verdwijning. Onze laureaat van van-
daag, Cyriel Moeyaert, is er één van.

Cyriel Moeyaert is in 1920 in Sint-Andries bij 
Brugge geboren. Hij groeide op in Langemark, 
in een kinderrijke boerenfamilie. Niet alleen 
een lang leven is de Moeyaerts in de genen 
geschreven - want zijn broers en zuster wer-
den allemaal ouder dan 90 jaar - ook  de taal 
en het geschreven woord zijn bepalend: Bart 
Moeyaert, de talentvolle jeugdschrijver, is een 
achterneef van Cyriel.

Wie zoals Cyriel Moeyaert 95 jaar lang deze 
wereld heeft kunnen aanschouwen, vergaart 
een berg aan unieke herinneringen. De jeugd-
herinneringen van Cyriel Moeyaert gaan terug 
tot de heropbouw van de Westhoek na de 
totale verwoestingen van de eerste wereld-
oorlog. 

“Hoe ik mijn volk en mijn taal 
terugvond”

Zo klonk de lyrische titel van een  pracht-
boekje van de Zuid-Vlaamse voorman Jean-

Marie Gantois. Bij Cyriel Moeyaert klinkt mijn 
antwoord.

Hoe een West-Vlaamse adolescent als Cyriel 
in de jaren dertig flamingant en Heel-Neder-
lander kon worden, moet men zoeken in het 
Klein Seminarie van Roeselare. Daar waar de 
geest van Rodenbach nog bij leraars en stu-
denten nazinderde.  

Vliegt de blauwvoet, storm op zee. Er zijn 
nog maar weinig Vlamingen in leven die naar 
het Klein Seminarie van Roeselare kunnen 
refereren als kweekschool van hun Vlaamse 
en Nederlandse gezindheid. Cyriel is één van 
de laatste bevoorrechte getuigen van deze 
unieke periode in de Vlaamse ontvoogding. 

Zijn roeping als priester kwam door eigen 
keuze en eigen inzichten, niet omdat het van 
thuis moest. Cyriel Moeyaert is een man van 
geloof. Maar dat belet hem niet open te staan 
voor andersdenkenden, waartoe ik behoor. 
Zo is hij ook Vlaams-, of beter gezegd, Neder-
landsgezind geworden. Ook in dat engage-
ment is hij standvastig en vastberaden. In het 
spoor van zogenaamde petits vicaires als Hugo 
Verriest, Cyriel Verschaeve, Odiel Spruytte en 
nog anderen.

Een fynhoofd noemt men iemand als Cyriel 
Moeyaert in mijn geboortestreek. Een knappe 
student was hij inderdaad en een studax is hij 

gebleven. Van de studie van het Kerklatijn op 
het seminarie naar het ontcijferen van aloude 
teksten en manuscripten was voor hem maar 
een kleine stap. De liefde voor de Nederlandse 
taal en voor de geschiedenis deed de rest.

Na zijn priesterwijding ging Cyriel aan de 
slag in het onderwijs. Als leraar moet hij onge-
veer alle vakken hebben gedoceerd. Maar zijn 
grote liefde ging naar onze moedertaal. Zo 
gaf Cyriel lessen Nederlands aan verschil-
lende generaties jonge West-Vlamingen. De 
naam van Cyriel Moeyaert duikt ook op tus-
sen de eerste animators van ABN-kernen in 
West-Vlaanderen. Zijn deskundigheid inzake 
taal bracht hem er toe in de jaren zestig een 
heuse spraakkunst te schrijven. De Beknopte 
ABN Spraakkunst kende, stel je voor, niet min-
der dan elf herdrukken. Ze werd door Cyriel 
samengesteld samen met zijn goede vriend, 
professor dr. Piet Paardekoper, de beruchte en 
beroemde Nederlandse taalgrootmeester en 
verdediger van de Vlaamse zaak.

“Hoe cond ick u mijn broeders 
oyt vergeten

Daar wij toch zijn in eenen 
stronck gheplant.”

Deze beroemde verzen van Marnix van Sint-
Aldegonde indachtig, vond Cyriel Moeyaert, 
meer dan een halve eeuw geleden, de weg 
naar de Nederlanden in Frankrijk. Het zou zijn 
passie en zijn levenswerk worden. Zo is hij dé 
taalkundige, dé filoloog en dé schatbewaarder 
van mijn geboortestreek geworden.

Oude verloren gewaande documenten in 

de archieven opzoeken en ontcijferen. Parels 
van oud-Nederlandse teksten van de onder-
gang redden en ontleden naar betekenis en 
taal. Foto’s nemen van alle hoeken en kanten 
van mijn geboortesteek. Vele zaken die nu 
verdwenen zijn, heeft Cyriel nog op foto kun-
nen vastleggen. 

Schilderijen, voorwerpen, monumenten 
helpen herstellen en zo redden van de zekere 
ondergang. Oorspronkelijke Nederlandstalige 
toponiemen opzoeken in oude bronnen en in 
eer herstellen op straat en op gebouwen. Hon-
derden tochten organiseren om deze streek 
aan de Vlamingen te leren kennen, de vrije 
cursussen Nederlands bezoeken en onder-
steunen, de Vlaamse militanten aldaar met 
raad en daad helpen, steunen, financieren 
en verdedigen. Teksten vertalen, publicaties 
mogelijk maken, enzovoort. De lijst is werke-
lijk te lang om op te noemen.

Cyriel Moeyaert bezit één van de meest 
gedocumenteerde bibliotheken en verzame-
lingen over de Zuidelijke Nederlanden, maar 
hij haalt zijn wijsheid niet alleen uit de boeken. 

Als wandelende filoloog heeft Cyriel Moe-
yaert zo duizenden woorden, uitdrukkingen 
en merkwaardigheden inzake de nog gespro-
ken Vlaamse taal over de schreve verzameld. 
Parels van onze taal die in het hedendaags 
Nederlands niet meer in gebruik zijn maar 
die van onschatbare waarde zijn voor de ken-
nis van de evolutie van ons taalpatrimonium. 
Een ware taalschat door Cyriel Moeyaert op 
papier vastgelegd en zo van een zekere ver-
dwijning gered. 

Deze woorden zijn sinds vele jaren in allerlei 
publicaties verschenen. In 2005 werden ze in 
een heus woordenboek bijeengebracht onder 
de titel Woordenboek van het Frans-Vlaams. 
Dit woordenboek maakt het Vlaamsch van 
mijn voorouders voor altijd onsterfelijk. U 
moet zich dit boek beslist aanschaffen om 
sprekende woorden te ontdekken als stouthal-
sen, ruschenbusschen, egetatsen, butterschij-
ten, minnenwuven en kokkemaeren. 

Via talrijke publicaties heeft Cyriel bijgedra-
gen tot de verdediging en de bekendmaking 
van de Zuidelijke Nederlanden. Ik denk onder 
meer aan zijn groot aandeel in de redactie van 
het boek De Zuidelijke Nederlanden, prachtig 
uitgegeven door Marnixring Lieven Gevaert. 
Als gewezen voorzitter van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen heeft hij zich ook jarenlang  
actief ingezet, samen met mensen als Luc Ver-
beke en André Demedts.

U zult begrijpen, dames en heren, dat ik 
vandaag bijzonder gelukkig ben met de  ere-
penning van onze Marnixring voor mijn goede 
vriend Cyriel Moeyaert. 

Rust elders,‘Repos ailleurs’, klonk de leuze 
van Marnix. Ik wens u nog vele jaren van 
noeste arbeid ten dienste van de Nederlandse 
gedachte. Wido Bourel

Veel schoon Vlaams volk afgelopen zondag in een schitterende zaal die Mechelens 
stedelijke vrijheid en historische grandeur uitademt. Een Vlaams minister-president die, 
anders dan we van hem gewoon zijn, zijn emoties niet wegstak. Unieke arrangementen 
van muzikale parels uit ons Vlaams en Nederlands erfgoed. En zelfs een primeur: een 
hymne voor de grootste serviceclub in de Nederlanden die onze taal en cultuur actief uit-
draagt. En centraal in dit alles: de viering van een man uit één stuk, priester Cyriel Moey-
aert (°1920), wiens leven staat als een monument voor het Nederlands en onze identiteit. 

Echo’s uit de Koepelzaal

Syriëtoeristen 1
Na ‘t soet komt onvermijdelijk ‘t suer. Dit-

maal belichaamd door Elisabeth Meuleman 
(Groen) die een vraag had over de effectivi-
teit van de deradicaliseringsplannen bestemd 
voor sommige medeburgers op wie Syrië een 
zo grote lokroep heeft. 

Meuleman gruwde van “gewelddadige, 
radicale, islamitische” ideetjes die hier klaar-
blijkelijk nog steeds vrijelijk kunnen wor-
den uitgedragen (mede met dank aan zekere 
omroepen). Minister Homans verwees naar 
het veertig punten tellende Vlaamse actie-
plan deradicalisering (een werkstuk dat tot 
de betere fabelliteratuur behoort) dat in het 
buitenland wordt bewonderd en dat in volle 
voortgang is. 

Het Vlaamse niveau kan natuurlijk alleen 
maar preventieve actie op zich nemen en kan 
– hoe jammer – haar deradicaliseringspro-
gramma’s niet verplicht opleggen. Heel erg, 
vond Meuleman het ten slotte, dat ze in de 
krant moest lezen dat het deradicaliseringsspul 
“geen zoden aan de dijk zet”. Homans, Meule-
man en de andere deradicaliseringsherauten 
in het Vlaams Parlement lijken niet vertrouwd 

Syriëtoeristen 2
Mediaminister Gatz mocht delen in de 

belangstelling voor de Syriëkapoentjes die 
zo handig door de VRT was aangewakkerd. 
Wilfried Vandaele (N-VA) was de mening toe-
gedaan dat het hier niet meer om redactionele 
schoonheids- of zelfs inschattingsfouten ging, 
maar om regelrechte systeemfouten. Hij riep 
de minister op eens schoon schip op de VRT-
redacties te laten maken. 

Chris Janssens (VB) bracht de boodschap 
nogal beeldrijk: zo’n Syriëfiguur hoort niet in 
een televisiestudio maar “in de bak”, overigens, 
televisiestudio’s waar iemand van Vlaams-nati-
onale dan wel rechtse signatuur zich beter 
geharnast naartoe begeeft en daar niet zal wor-
den believemoederd. Janssens gaf nog mee dat 
hoe dan ook de toestand op de VRT-nieuwsre-
dacties zowel “ernstig” als “hopeloos” is. Ook 
Lionel Bajart (Open Vld) was niet te spreken 
over het spul, waarvan hij “diep geschrokken 
was”. Zoveel voor de hoge journalistieke maat-
staven van de VRT. Gatz zei, naar waarheid, dat 
hij niet de baas van de VRT is, maar in dezen 
had hij het toch wat moeilijk om de omroep 
helemaal in bescherming te nemen. Zeker zou 
hij het er bij de besprekingen over de nieuwe 
beheersovereenkomst over hebben, en de zaak 
niet “blauw-blauw” laten – wat voor een libe-
raal toch wat vreemd klinkt.

te zijn met de oud-Hollandse volkswijsheid dat 
praatjes geen gaatjes vullen.

Suikertaks
Desondanks mocht nog een zoet en lang 

uitgesponnen tussendoortje worden genoten. 
De federale suikertaks. Dat is gewoon een vul-
gaire belastingverhoging, een feit dat nauwe-
lijks werd ontkend. Het deel van die suikerkoek 
dat Vlaanderen naar zich kan halen, moet wor-
den ingezet voor preventie, voedingseducatie 
en meer van dat fraais. 

Volgens de linkse oppositie faalde dat 
gezondheidsbeleid van minister Vandeurzen 
en kon nu de suikerpot, pardon, -taks, worden 
aangegrepen om méér te doen. De Vlaamse 
overheid moet waken over wat er in uw bord 
ligt. Het fanatiekst toonde zich Elke van den 
Brandt (Groen) die het werkelijk een over-
heidstaak vond om “mensen gezonde voeding 
aan te leren” en daar allerlei “sociale marke-
ting” voor uit de kast zou willen trekken. Orwell 
is nooit veraf en het is misschien een idee om 
Elke voor een deradicaliseringsprogramma in 
te schrijven.

Sovjet-Bokrijk
Het door Europa voorbereide vrijhandels-

verdrag met de VSA (TTIP) zorgt voor nogal 
wat beroering. Zeker moet dergelijk ding aan 
de nodige kritische blik worden onderworpen, 
maar dan niet zoals verzameld links, dat hele-
maal losgaat. De steeds alerte en scherpzin-
nige Karl Vanlouwe (N-VA) ergerde zich aan 
de Brussels-Waalse halsstarrigheid (ingegeven 
door vanuit Frankrijk overgewaaide amerikano-
fobie?) die de zaken op federaal niveau zeer 
belemmeren dan wel blokkeren. Geert Bour-
geois zou in ieder geval proberen de Walen 
alsnog uit hun “defensieve” houding te halen 
waardoor dan Brussel uit de egelstelling zou 
komen. 

Rik Daems (Open Vld) had geen zin in een 
“groen-links economisch Bokrijk”, Vanlouwe 
zag even weinig in een tot economisch Bok-
rijk gereduceerd Vlaanderen of Wallonië, en 
nog minder in laatstgenoemde regio als “de 
laatste Sovjetstaat in Europa”. Sommige TTIP-
elementen zijn terecht omstreden, zoals arbi-
tragebepalingen die de deur voor misbruiken 
openzetten en een aantal sociale en cultu-
rele uitzonderingen die moeten worden opge-
nomen. Maar zoals Ward Kennes (CD&V) 
opmerkte, dan moet daar wel over kunnen 
worden gesproken. “Wallobrux” maakt het nu 
onmogelijk om dat te doen.


