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EEN PLAKET MET EEN SINO-BELGISCHE GESCHIEDENIS
YvoDeCraemere1*




60#82mm–154g



E

nigetijdgeledenverwierfikeenbronzenplaketmetdaaropeen
aeeldingvandeSint-AndriesabdijinZevenkerken(Sint-Andries,deelgemeentevanBrugge).

BovenaanprijkthethoofdvankoningAlbertInaarlinks,metlinksinChinese
tekens 亞|爾|倍|遺|像 (beeltenis van Albert) en rechts 比|利|時|前|王 (voormaligkoningderBelgen).KoningAlbertIisoverledenop17/ii/1934;deplaket
isduslatertedateren.Daaronderstaateenhandgeschrevencitaat: S

e consacrer
entièrement au service | de Notre Seigneur confère seul, à ceux qui | sont touchés
de la Grâce, la paix | de l’âme qui est le bonheur suprême ici bas.Dezetekstis
ondertekendmetAlbert.Onderaandeplaketstaateenaeeldingvandeabdij
metABBAYEDESt ANDRÉ,enrechtstegenderandE.SALUFILS.Indeonderrand
vindenwedenaamvandefabrikantJ.FONSON.Dekeerzijdeisblanco.
 
* MetdankaanPhilippeGraulich,JanMoens,OmerTimmerman,PhilipVanhaelemeersch
enRafVanLaere.

jegmp2015,p.151-162.

152

yvodecraemere

Eenbezoekaandeabdijbrachtalsnel
aan het licht dat deze plaket alles te
makenhadmetéénvanhunintussen
overleden paters: Dom Lou. Een dergelijke plaket wordt in de abdij nog
altijd gebruikt als presse-papier. Wie
was deze man, hoe kwam hij uit het
verreChinainonsBruggeterecht,en
waaromliethijdezeplaketmaken ?
Lou Tseng-Tsiang of Lu Zhengxiang
(陸祥 =Geluksbrenger)werdgeboren
op12/vi/1871inShanghai.Zijnvader
LouYongFong,inhartenzielconﬔcianistenlidvaneenchristelijkefamilie, gaf catechese in een protestantse
missiegemeenschap te Shanghai. Zij
warenwelgesteld,maarnietechtrijk.
Tseng-Tsiangverloorzijnmoedertoen
hijachtjaarwas.Omdathijalsjongen
een zwak gestel had, kreeg hij thuisonderricht. Nadien volgde hij les aan
deSchoolforForeinLanuaes,eveneensinShanghai;hijspecialiseerdezichinhetFrans,omdatdittoendegangbarewereldtaalwas.Omzijnopleidingafteronden,studeerdehijuiteindelijk
noginPekingaandeTolkenschoolvanhetMinisterievanBuitenlandseZaken
vanChina.
LouTseng-Tsiangzettedaarnazijneerstestappenindediplomatie:van1892
tot1905werktehijopdeChineseambassadeinSint-Petersburg,aanvankelijkals
vertaler-tolkFransenRussisch.HijleerdedaarShuKenShenkennen,waarmee
hijgoedbevriendraakte.Indieperiodeoverleedzijnvader.
Hoezagnu,ruwweggeschetst,depolitiekesituatieeruitwaarinLouverzeilde ?
Sinds 1644 werd Chinageregeerd door keizers van deQing-dynastie, dievan
oorsprongMandsjoeswaren,eennomadischvolkdatinde17deeeuwChinawas
binnengevallen en de Ming-dynastie had verdreven. Deze Qing-dynastie zou
overChinaheersentot1911,maarhaarmachtwasaanhetbeginvanLou’sloopbaanaltanend.
DeBoksers(義和團運動,YihetuanofVuisten der Gerechtigheid en Eensgezindheid–vandaarhunwestersenaam)warenaanvankelijkeenkleingeheim
genootschap.DeledenkeurdendelaksehoudingvanhetKeizerlijkHuisaf,omdatteveelwinstgevendehandelsactiviteitenaanbuitenlanderswerdengegund.
Inoktober1899wistdekeizerin-regentesXixi,nageheimeonderhandelingen
metdeBoksers,dieonvredetedoenaanzwellentothaat,enzebovendienafte
wentelenopdebuitenlanderszelf(aomstiguitDuitsland,Frankrijk,Groot-
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Brittannië, Italië, Japan, Oostenrijk-Hongarije, Rusland en de VS) en op de
christenofwestersgezindeChinezen.
Eenmilitaireinterventievandeachthierbovenvermeldelandenmaakteop14/
viii/1900,ineenbeslissendeveldslagbijPeking,eeneindeaanhetbestaanvan
deBoksersenhunmoordpartijen.Boksersblekendantochnietonkwetsbaarte
zijnvoorkogels!
De Duitse infanterieversterking onder leiding van Generalfeldmarschall graaf
Waldersee kwam iets telaat omnogveelmilitaire roem tevergaren, maar de
DuitserswistenzichtochveiligindeprovincieShandonginKiautschou(Qingdao),ongeveerhalverwegePekingenShanghai.OnderleidingvanprinsHeinrichvanPruisen(eenjongerebroervanWilhelmII,Duitskeizerenkoningvan
Pruisen),hielddeDuitseMarinedehavenstadTsingtaoendebijhorendebaai,
vanongeveer20op30km,sinds1897bezet,omdeDuitseeconomischebelangeninhetVerreOostentebeschermen.DeDuitsershaddenstellinggenomen
opeenrots,vergelijkbaarmetdezevanGibraltar,diegemakkelijkteverdedigenwas.VerderlandinwaartsbevondzichdekoloniewaardeDuitsegemeenschapgevestigdwas.





schaal130%

DitwashetresultaatvaneenakkoorddatDuitslandin1899afslootmetChina
om Kiautschou te pachten voor een periode van 99 jaar. Prins Heinrich was
trouwensdeeerstetelgooituiteenEuropesevorstelijkefamiliedieontvangen
werdaanhetChinesekeizerlijkHof,enookmetdeJapansekeizerlijkefamilie
onderhieldhijgoedecontacten,hoewelbeidelandenaartsvijandenwaren.

DeMuntvanBerlijnsloegmuntstukkeninkopernikkel(Cu75%,Ni25%)van
5en10cent(n19resp.22mm)voorKiautschou.Devoorzijdeisvandehand
vanOttoSchul(t)z,endraagtdeMarineAdler(deDuitseRijksadelaaropeen
anker);dekeerzijde,metalleenChineseopschrien,werdontworpendoorprof.
PaulSturm,dievan1908tot1919StaatsmedailleurwasaandeMuntvanBerlijn.
Hoewelaldezestukkenhetjaartal1909dragen,werdenzegedurendemeerdere
jaren geslagen; ze dienden als pasmunt bij de zilveren Mexicaanse dollar die
ondermeerinKiautschouwettigbetaalmiddelwas.
Ookpostzegels(o.a.meteenaeeldingvanhetkeizerlijkjachtHohenzollern)
werden gedrukt voor gebruik in Kiautschou, van 1898 tot 1900 met waarden
van3,5,10en20pfennig,envanafdecember1901metwaardenvan3pfennig
tot5markeninChinesecents.
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TijdensdeEersteWereldoorlogwerdKiautschoubelegerddoorJapanseenBritse
troepen,dieop7/xi/1914,ondankszeergroteverliezen,eenzwaarbevochten
overwinningbehaaldenopdeDuitsers.Ditfeitheenadeoorlogingrijpende
gevolgengehadvoorChinaenvoordelevensloopvanLou.
OokinBelgiëhadeenmanmetvisietrouwensalgeprobeerdomeenkoloniein
het Verre Oosten te stichten: in 1864 trok de toenmalige kroonprins Leopold
naar China met de bedoeling Taiwan te koloniseren, maar hij moest zonder
resultaatnaarBelgiëterugkereno.w.v.deverslechterendegezondheidstoestand
vanzijnvader.In1872richttedeondertussenkoninggewordenLeopoldIIeen
studiecommissieopdiedemogelijkhedenvooreenhandelspostinChinamoest
onderzoeken. De Belgische regering smoorde dit initiatief echter in de kiem,
enLeopoldIIbegonmeerenergietestekeninzijnKongoVrijstaat.Vanaf1885
tot15/xi/1908wasdiezijnprivébezit,daarnaeenkolonievanBelgië.In1898
lietdekoningzowaareenCongoleesconsulaatinChinaopenenonderleiding
van graaf Charles d’Ursel (Brussel 20/i/1848 – Oostkamp 28/vi/1903; hij was
toengouverneurvanWest-Vlaanderen).ViadezeomwegslaagdeBelgiëerinom
delucratievespoorwegconcessieHancow-Pekingteverwerven.
In1900vernietigdendeBoksershetBelgischegezantschapinPeking.
Nu even terug naar onze vriend Lou Tseng-Tsiang. In
de Belgische ambassade te Sint-Petersburg maakte hij
kennismetBertheFrançoiseBovy(ziefoto),dedochter
van de Belgische verbindingsoﬃcier majoor Frédéric
Bovy (1812-1864); zij was geboren te Brussel op 14/ix/
1855enleraresFrans.Zehuwdenop12/ii/1899uitware
liefde,enLouwerdchristengedoopt,metalsvoornaam
René. Ze bleven zonder kinderen, maar adopteerden in 1913 te Peking een
Chineesmeisje,Marie-Louise(Lilly)Lou.Spijtiggenoegwashetgezinnietin
staateenhechtebandtesmeden,doordeveelvuldigediplomatiekemissiesvan
de ouders en de daarmee gepaard gaande afwezigheid. In 1920 huwde deze
Marie-LouisemeteenDuitsepilootdiezevolgdetoenhijnaarBelgischKongo
emigreerde; ze onderhield vanaf dan nog enkel per brief contact met haar
pleegouders.
Kort na zijn huwelijk leerde Lou de Chinese ambassadeur Shu Ken Shen (Xu Jingcheng) kennen. Die werd
Lou’s leermeester in de diplomatieke dienst, en bracht
hem ook intensiever in contact met het katholicisme.
Zijnideeënalshervormerenzijnraadompolitiekniet
vast te houden aan het door corruptie verzwakkende
keizerlijkgezaginChinaheeLoualtijdgoedvoorogen
gehouden.In1900werdShuKenShentijdenseenverblijf in Peking gevangen genomen en onthoofd o.w.v.
zijnprogressieveideeën.Amperzesmaandenlaterwerd
hijpostuuminerehersteld,maardaarhadhijnatuurlijk
nietveelmeeraan.Louwasdubbelgewaarschuwd.
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OndertussenwasLoualslidvandeChinesedelegatieactiefopdeVredesconferentiesvanDenHaagin1899enin1907.Omdezelaatstetevereeuwigenlietde
Sociétéhollando-beledesAmisdelaMédailled’Arteenmedaille PRO PACE
slaan.ZewerdontworpendoorH.LeRoy,entoontopdevoorzijdehetschip
Europa in woelige zee, en op de keerzijde het beoogde resultaat van de
conferentie,nl.vredeenvoorspoed.Dezeconferentieswareneeninitiatiefvan
tsaarNicolaasII,enhaddentotdoelomoorlogen‘humaner’temaken,zonder
bombardementen vanuit luchtballons, en zonder gifgas of andere chemische
wapens… zeven jaar vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, iets om
tochevenbijstiltestaan.Watwéldoorgangvond,wasdebeslissingvande26
deelnemende landenom een PermanentHofvan Arbitrage op te richten, dat
nunogzeteltinDenHaag.
ToenPuYiin1908alskinddekeizerinXixiopvolgde,werdLou–dieondertussenwasbenoemdtotambassadeurvanChinainSint-Petersburg–ontboden
naarPeking.ShuKenShen’slotindachtigdroegLouvoordezegelegenheideen
pruikmeteenvlecht,alstekenvanonderwerpingaanhetkeizerlijkgezag.
In 1911 maakte een revolutie in Peking een deﬁnitief einde aan de Chinese
(Qing)Dynastie,enhetjaareropwerddeRepubliekuitgeroepen.Louwerdlid
vandepartijvanSunYat-sen(in1912presidentvandeVoorlopigeRepubliek
China),enwerdpromptbenoemdtotministervanBuitenlandseZaken.GedurendeenkelemaandenwashijookEersteMinister,maarhijhadonvoldoende
politieke invloed omdit ambtnaar behorenuit teoefenen.Opnieuwminister
vanBuitenlandseZakenvannovember1912totseptember1913,hervormdehij
deChinesediplomatie.Eigenlijkmoesthijzogoedalsallesvannulafaanopbouwen:Loukreego.a.gedaandatChinesediplomatendetaalvanhetgastland
moestenspreken.
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TijdenseenbuitengewonediplomatiekemissieteBrusselin1914,netvóórde
EersteWereldoorlog,leerdeLouonzekoningAlbertI,diehijalhadontmoetin
DenHaag,beterkennen;zegeraaktendaarbijzeergoedbevriendenonderhieldenvoortaanonderlingebriefwisseling.LoubewaardedebrievenvanAlbertI
inspecialeluxueuzegelezijdenmappen.Uitéénvandelaterebrieven,namelijk
dievan16/x/1927,komthetcitaatdatopdeplaketondertekendismetAlbert–
eenondertekening,nietalsstaatshoofd,maaralseenpersoonlijkevriend.


DoordatLouinzijnthuislandnietkoosvooréénvandeveleChinesepolitieke
partijenkwamhijalgauwpolitiekalleentestaan,enhijnamopnieuwontslag.
OmwillevanmoeizameonderhandelingenmetJapanenRuslandwerdLouopnieuwministervanBuitenlandseZakenvan27/i/1915tot17/v/1916.Ooktussen30/xi/1917en13/viii/1920rekendezijnvaderlandopzijntalentalsminister
vanBuitenlandseZaken:LouwasdelegatiehoofdvoorChinatijdensdevredesbesprekingeninVersaillesnadeEersteWereldoorlog.
Lou Tseng-Tsiang weigerde als enige dit verdrag te ondertekenen, omdat hij
niet akkoord kon gaan met de verdeling van de Duitse kolonies: Groot-BrittanniëenFrankrijkverdeeldenDuitsKameroenenTogo,BelgiëkreegRwanda
en Burundi, Portugal bemachtigde de Kionga-driehoek, Duits Zuid-WestAfrika werd bij de Zuid-Afrikaanse Unie gevoegd, Duits Nieuw-Guinea, de
Bismarck-archipel en Nauru kwamen onder Australisch bestuur, en Samoa
gingnaarNieuw-Zeeland.BelangrijkvoorLouwaswatnuvolgt:Japanverkreeg
allevoormaligeDuitseeilandentennoordenvandeevenaar(Marshalleilanden,
Carolineneilanden,Mariannen,Palaueilanden)enShandonginChina(alscompensatievoordeduurbevochtenoverwinningvan7/xi/1914).
EndatkonnatuurlijknietdoordebeugelvoorChina.DatdeShandong-concessieKiautschounietterugChineesbezitwerd,energernog,aanJapanwerd
toegewezen, werd door de hele Chinese natie ervaren als oneerlijk en onaanvaardbaar,enleiddetotdemonstratiesvanondermeerdeCulturele4MeiBeweging. China ondertekende uiteindelijk in september 1919 een vredesverdrag
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metDuitsland,losvandeanderestaten.PasinhetkadervandeConventievan
Washingtonin1922werdKiautschoualsnogterugChineesgrondgebied.
OokinDuitslandbetreurdemenuiteraarddezwaregevolgenvandenederlaag
methetverliesvandevele,somsmoeizaamverworvenkolonies.Ditkwamo.a.
totuitingophetnoodgeldvan50pfennig,uitgegeveninNeustadtin1922.





Vanwege de zwakke gezondheid van Lou’s echtgenote Berthe verhuisde het
gezin naar Zwitserland, waar Lou de leiding kreeg over de Chinese afvaardigingbijdeVolkerenbondinGenève.Op16/iv/1926overleedBertheFrançoise
Eugénie Bovy teBern. Zewerdbegraven op het kerkhofvan Laken (perk9g,
weg 12, concessie b258). Het koppel was concessiehouder van de graelder,
maarLouzelfwerderlaternietbegraven.Degraelderwerdgemaaktinhet
ateliervanErnestSalu(ii) [1],vlaknaasthetkerkhof.Louraaktebevriendmet
dieErnestSaluendezevriendschapspeeldelatereengroterol.
2

Overmand door smart en met de overtuiging dat het katholicisme de bekroningisvanhetconﬔcianisme,trokLouzichteruguithetopenbareleven.Hij
tradin1927alsDom(Dominus)Pierre-CélestinLouOSB(OrdoSanctiBenedicti)
binnenindeSint-AndriesabdijvanZevenkerkenteBrugge(Sint-Andries).
 
[1]ErnestSalu(i)(1846-1923)stichttein1872hetbeeldhouwersateliernaasthetkerkhofvan

Laken,meteenaanpalendvoornaamwoonhuisindeLeopoldstraat.Tijdenszijnopleiding
aandeAcademievanBrusselvan1861tot1874werktehijsamenmeto.a.detoennogonbekendeAugusteRodinenJuliaanDillensaandebeeldenvandeBrusselseBeurs(1870-72).
ZijnzoonErnestSalu(ii)(1885-1980)nam,nazijnopleidingaandeBrusselseAcademie
(1901-1909), een belangrijke plaats in bij het vervaardigen van grafmonumenten in een
eleganteeigentijdsestijlinhuneigenatelier.Erwerdenheeldiverseactiviteitenontplooid,
maar grafmonumenten en restauraties van diverse monumenten in opdracht van de koninklijke en adellijke families waren de voornaamste. Steengroeven in Écaussines, Schotland,ZwedenenCarraraleverdenhunbestekwaliteit.Hetatelierwonin1889eeneervolle
vermeldingopdeWereldtentoonstellinginParijs.
In1957namErnestSalu(iii)(1909-1987),naeenopleidingaandeAcademievanBrussel
bijÉgideRombaux,deleidingovervanhetatelier,datnogweinigoverhieldvandeglorie
uitzijnbloeiperiode.Hijorganiseerdein1934eententoonstellinginhetBrusselsePaleis
voorSchoneKunsten.NadeTweedeWereldoorlogdaaldedevraagnaargrafmonumenten
spectaculair.Dewetopdeafschaﬃngvandeeeuwigdurendegrafconcessiesuit1971betekendededoodsteekvooreenatelierdatleefdevoorendoorgrafmonumenten,enin1983
vielhetdoek.HetatelierdoetnudienstalsmuseumvangrafmonumentenonderdedeskundigeleidingvandevzwEpitaaf.
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ZozietdecelvanDomLouerthansuit;hetportretrechts
isvandehandvandeBrusemedailleurOctaveRotsaert

Louzagindeabtvandeabdijzondertwijfeleenvaderﬁguur,zoalseenvooraanstaandBelgischsinoloogalopmerkte.Ditblijktookuitdemanierwaarophij
overdeabtschrijinzijnbrieven.
HooggeplaatsteChinezenlegdenvanaf1927steevasteenbezoekafbijDomLou
in de abdij van Zevenkerkenals zeop doorreis waren inBelgië. Ook Georges
RemikwamDomLouvaakopzoekenomzichgedurendemeerdantienjaarte
laten adviseren over de politieke en sociale omstandigheden in China tijdens
heteerstekwartvandetwintigsteeeuw.Deresultatendaarvanzijntezienin
DeBlauweLotusmetdeavonturenvanKuiedieGeorgesRemitekendeonder
hetpseudoniemHergé.DeervaringenvanDomLouliggenaandebasisvande
ongenuanceerdetyperingvandeJapannersendeDuitsersinditstripverhaal.
Op23/v/1934schreefDomLouineenbrief:MyconversionisNOTaconversion;
itisavocation.Daarmeebedoeldehijdathetchristendomdelogischeevolutie
wasinzijnreligieusdenken.
Infebruari1935ontvangtDomLouviaErnestSalu110medaillesdieverkrijgbaarwarenop17februariterherdenkingvanhetoverlijdenvankoningAlbertI
eenjaareerder.
Koning Albert I was immens populair in België, vooral door zijn medeleven
metdefrontsoldatentijdensdeEersteWereldoorlog.Vaakbezochthijdesoldatentotzelfsindevoorsteloopgraven.ToendekoningopeendagindeloopgravenverrastwerddooreenaanvalvandeDuitsers,werdhijinveiligheidgebrachtdoordeBruggelingReinoldHaesebrouck(Sint-Michiels5/x/1892–Assebroek25/viii/1951).Bijdezeactieverloorderedderzijnrechteroog.Nadeoorlogkreeghijveelerkentelijkheid,enbijeenplechtigheidindewachtzaaleerste
klassevanhettoenmaligeBrugsestationopHetZand,hadhijdeeeromuitvijf
gekisteonbekendesoldatendezetekiezendieinBrusselaandeCongreskolom
zou worden begraven. Reinold koos de vierde van links door er een lauwerkransopteleggen.DeanderevierwerdenplechtigherbegraveninBrugge.
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UitdefrequentebriefwisselingtussenErnestSalu(ii)enDomLoublijktookdat
zeallebeizeerveelbewonderinghaddenvoordevoormaligekoningAlbertI,en
daaromdenagedachtenisaandezevromeenmenslievendevorstlevendigwildenhouden.HetwasookdezelfdeErnestSaludiedegien(meestalcheques)
dieDomLouvandiversevooraanstaandemensenkreeg,verzilverdeenopeen
rekening plaatste. Als pater had Dom Lou een geloe van armoede afgelegd,
waardoor hij zelf geen geld meer beheerde. Met deze gelden werden dan o.a.
medaillesenbidprentjesvoordeherdenkingvanAlbertIgeﬁnancierd.
Inzijnbriefvan18/ii/1935meldtErnestSalu(ii)aanDomLoudatErnestSalu(iii),
kleinzoonvandestichtervanhetsteenhouwersateliernaasthetkerkhofvanLaken,eenwedstrijdonderoud-leerlingenvandeBrusselseAcademiehadgewonnen,meteenmedaillonwaaropeenaeeldingvankoningAlbertprijkte.Salu
(ii)steldevooromdietereproducerenopeenplaket,samenmethetcitaatuit
debriefvandekoningvan16/x/1927(opbidprentjeswasditalvakerafgedrukt).
Dit voorstel was echter nog niet concreet uitgewerkt toen op zaterdag 29/vi/
1935 Dom Lou tot priester werd gewijd in de basiliek van Zevenkerken: het is
gewetendatnaaraanleidingdaarvanookeenpenningisgemaakt,ineenoplage
van30exemplaren,waarvaner23werdenuitgedeeldaandevoornaamstegenodigden [2];deresterendeexemplarenzoudenzichdusnogindeabdijmoeten
bevinden, maar konden vooralsnog niet worden teruggevonden; vaststaat dat
éénhiervandoordeabtDomNèvedeMévergniesin1954werdgeschonkenaan
Ngô Đình Diệm, een persoonlijke vriend van Dom Lou. Deze Diệm verbleef
sinds1946indeabdijalsoblaatOdilon(zonderaﬂeggingvangeloe),maarhij
verliet Zevenkerken om zich te engageren in de Vietnamese politiek. Met de
steunvanzijnouderebroerenbisschopvanhetbisdomĐiện Biên Phủ werdhij
deeerstepresidentvanderepubliekViệt Nam.Tijdenszijnpresidentschapis
hijomhetlevengebrachtbijeencommunistischevolksopstandbijdeaanvang
vandeVietnam-oorloginhetbeginvandejaren’60.
3

 
[2]

Het ging hierbij om Z.Exc. Ling Ki-Han, Chinees zaakgelastigde te Brussel – Z.Exc.
M.W.W.Yen,ChineesambassadeurteMoskou–Z.Exc.WunszKing,ChineesambassadeurteDenHaag–Z.Exc.Tsienai,ChineesambassadeurteMadrid–Z.Exc.M.Wei,
Chineesex-ambassadeurteBrussel–Z.Exc.Y.Hsiao,ChineeszaakgelastigdeteParijs–
DomRobertdeKerckhove,voorzittervandeBelgischeBenedictijnenkloosters–DomModestAssche,abtvandeabdijvanSteenbrugge–DoméodoreNèvedeMévergnies,abt
vandeabdijvanZevenkerken–Z.E.H.vandePutte,vicaris-generaalvandePatersvan
Scheut–Z.E.H.P.VanBerlo,pater-provinciaalvandeBelgischeenFranseBroedersFranciscanen – Mgr. Dugardyn, hoofdaalmoezenier van het Belgisch leger – E.H. Leseur,
algemeenoverstevandeBelgischeDominicanen–E.H.J.TshiangS.J.,rectorvanhetRomeinsCollegeteRome–Z.E.H.kanunnik(enlaterkardinaal)Cardijn,stichterenhoofdaalmoezeniervandeKatholiekeArbeidersjeugd(KAJ)vanBelgië–Mgr.JosephWangS.J.
(uit China verbannen), hulpbisschop van Shanghai – Baron Rollin-Jacquemyns, rechter
bijhetInternationaalGerechtshofinDenHaag–Dhr.JulesDestrée(Belgischpoliticusen
minister) – Ridder Stanislas van Outryve d’Ydewalle, burgemeester van Sint-Andries –
Dhr. Maurits Pieters, consul-generaal van het Chinees consulaat te Brussel – Burggraaf
Charles Terlinden – M. Chalanton, kanselier van de Chinese delegatie in Den Haag –
Mgr.KardinaalConstandini,vertegenwoordigervandePaus,engewezenapostolischnuntiusvanhetVaticaaninChina(hijheeDomLoutotpriestergewijd).
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Maarlaatonsterugkerennaardeplaketwaaraanditartikelgewijdis.DomLou
enErnestSalu(ii)haddenindetussentijdimmersverdergewerktaanhetontwerpdaarvan,eninzijnbriefvan26/ii/1936aanErnestSalu(ii)druktDomLou
andermaalzijntevredenheiduitoverhetontwerpvandeplaket;hijstuurtdaarbijookdeChinesetekstmeedielinksenrechtsvandebeeltenisvanAlbertI
moet komen. Ook vraagt Dom Lou een nieuwe schets van de plaket, om het
geheeltekunnenbeoordelen.Daardevastenperiodebegint,zonderendepaters
zichafvandebuitenwereldenhoedeartiestzichniettehaasten.
Op16/vi/1936besteltDomLoudanviaErnestSalu40verguldeen3verzilverde
plaketten,samenmet10etuis,waarvan2methetkoninklijkinsignevanBelgië.
Dezewerdengeschonkenaano.a.kardinaalConstandini,deabtvanZevenkerken,MaoZedong(MaoTseTung)enkoninginElisabethenkoningLeopoldIII.
DeoverhandigingvandezelaatstetweeplakettenvondplaatsopdederdeverjaardagvanhetoverlijdenvanAlbertI,op17/ii/1937.
Dom Lou vroegaan LeSoirIllustréenLePatrioteom advertenties te plaatsen.
DeverkoopvandegewonebronzenplakettenstartteopAllerheiligenin1936,
waarschijnlijkinhoofdzaakviaeenjuwelierinBrussel.
DomLouontvangtlaternogeens59verguldeplaketten,vermoedelijkomzete
schenkenaanhoogwaardigheidsbekledersdiebijhemopbezoekkwamen.De
kosten voor hetvervaardigen van de plaketten werdenvoorgeschoten door de
familieSalu.DomLoustuurdedegiendiehijontvingsteevastnaarErnestSalu
omdezetevergoeden.
TijdensdeTweedeWereldoorloghielpLoudegewondenverzorgendienaarde
abdij werdengebracht.Vaak moest hij onderduikenbij het Verzetom teontsnappenaandeDuitsersdiehemzochtenwegenszijnanti-Duitseuitlatingen.
TijdensdebeideWereldoorlogenspeeldedeabdijeenbelangrijkerol.Deavond
vóór het Belgisch leger zich in mei 1940 overgaf, werden de meeste militaire
standaardenerverborgen.Opdiewijzewasvolgensdetoengeldendenormen
onslegernietéchtverslagen,omdatdevlaggennietinhetbezitvandevijand
waren.GeruimetijdvóórhetuitbrekenvandeEersteWereldoorlogverzorgden
Duitsedoktersindeabdijreedsmensendiewarenblootgesteldaangifgassen.
DeDuitsers deden immersproeven met dergelijkegassenop vrijwilligers(ter
doodveroordeeldeDuitsers),diedevrijheidverkregenalszeoverleefden.Dit
gebeurdenatuurlijkinhetgrootstegeheim,vandaarookdekeuzevoordeabdij
vanZevenkerkenalshospitaal:middenindebossenénvervanDuitsland.
In1946werdDomPierre-CélestinLoudoorpausPiusXIIbenoemdtotabtvande
opgehevenSint-PietersabdijvanGent,metdebedoelingmissioneringinChina
tevergemakkelijkenalsabtvaneennieuwopterichtenabdij.Zijnhogeleeftijd,
delicategezondheidenhetopkomendcommunismeinChinahebbenditevenwelverhinderd.DomLouoverleedteBruggeop15/i/1949inhetSint-Franciscus
Xaverius-ziekenhuis,enwerdbijgezetindecryptevandeabdijvanZevenkerken.

eenplaketmeteensino-belgischegeschiedenis
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AndréBuyse,journalistenhoofdredacteurvanMaazinedel’UnionInternationale de la Presse Francophone, verwoordde onverbeterlijk het overlijden van
Loumetdevolgendewoorden:«DomLouestdécédéàBrues,citéhistoriqueet
emblématiqueaucœurdel’Europe».
DomLou was eengroot staatsman, diepgelovig,minzaam, enaltijd bereidom
naaranderenteluisteren.IndemargevanEuropaliaChinawasvan19/xii/2009
tot17/i/2010eententoonstellingoverhemtebewonderenindeabdijvanZevenkerken.
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