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Brief aan Roger Fieuw

Schon' ist die Jugend...
Sie kerhrt lei;der nie' wieder !

Beste vriend, Roger,

Nog nooit, toen je leefde, heb ik bij jou thuis in de Sint-Amandsstraat zoveel men'
sen bijeen gezie,n als o,p die huldedag in 't Klein Seminarie,, anno 1972, waarop

ik ee,n stille getui'ge e,n jij de veel te vroeg gestorven en dus afwezige feeste'ling
was.

Welspreken,de stemmen hebben toen in feestelijke en ge'leer'de so'ms o'o'k, voor
mii althans, onbehaaglijke woorden de groei van jouw schriiversschap ontleed en

gepeild naar de diepere waarden van wie eens e'en groo't Vlaams schrijve'r had
kunnen worde,n, een sch'rijver die de, naam en de faam van zijn volk tot ver buiten

de grenzen van' 'dit kleine Lage, Lanrd had kunnen ve'rspreide'n, een schrijver ze,lfs

die door eige,n talent ver b,ove,n alle grenzen zou ziin uitge,groeid. Ware Rode'n.

baoh, jouw illustere vo,organger, aan het wo,ord geweest, dan zou hij waarschijn'
lijk in een diohterlijke bewonderin'g van je getuigd hebben :

" De koninklike Vogel o,p

der rotsen top gezete'n

heeft grootsch en kalm de zon bezien
en d'hemele,n ge,meten. >

Eens te rneer dus werd ooX hie,r ,bewaarheid dat de'dood e'en me,ns beter leert
waarderen en dat de glans van het ware go'ud, 'dat iedere dag rondom ons sch'it-

tert, eerder het o'og van' de mens verbrlindt. N,ie,t alle vogels immers bewonrde'ren

de sierlijk-zweve,ndo vlucht van de koninklijke arend ! Voor vele is hij veeleer e'e'n

dreiging voor he,t eige,n bestaan, en met angst vo'lgen zii ziln b.reed-krinEende
bewegingen, want waar of hoe hij zal toeslaan, blijft hun een raadsel.

Een raadsel ! Och, kom ! De schone tragiek van jouw hoge, geestelijke vlucht lag
juist in de verrb.e'ten an,gst die sommigen vo,o'r je, voe,lden en die 'daarom " als on-
edele slangen je sluipend en venijnig kwamen bespieden om die edele Eerzuch-
tige in hun verraderlijke ringe,n te prangen. >

Met voo'rliefde gebruik ik die beeldrijke, taal van Roden'bach, omdat ik weet dat
jij ze maar al te wel begrijp't, hoewel ze,nie't zo valbaar is voo'r wie jo niet ge'ke'nd

heeft. Wat baat ihet ec,hter oude won,den weer open te rijten,, allee,n n'og dit : in
jouw ptlaats dank ik de " lage eerzuchtigaards o van y1ggrg€'r, want an'de'rs zou
dtie koninklijke voge,l we,llicht nooit op der rotsen top geze,ten hebben.

Terwijl ik luisterde naar de sierlijke volzinnen die jouw jong talent ophemelden,
keek ik al ,die tijd naar die sch'one', den'kenrde ko'p van je, die vooraan in de zaal
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op een doek geprojecteerd werd. Graag breng ik hulde aan .de sche'rpe opmer-
kingsgave en de vaardige hand van kunstsohilder N,otebaer,t, die me't rake trekken
het diepste van je wezen, jou,w ,de,nkend zoe,ken, zo treffend wist te o,nthullen.

Zo had ook ik je gekend, vooral dan in de periode dat je aan de romantieK vaar-
wel had gezegd en de weg van de homo sapiens was opgegaan.

Maar dat andere beeld van je dat ik nog altijd in mij bewaar, kwam hoe langer
hoe meer de,gespannen trekken van het geprojecteende beeld vervage,n, o,m plots
zeer duidelijk vo'or mijn geest als een frisse, knapenko,p op,e,n te bloei,e,n.

Mag ik je even uit jouw ho,o,g arendsnest naar de begane grond lokken om samen
een,s enkele mo'oie' herinneringen o,p te diepern die hier no,g in vele, ge,pouwen,
huizen en straten van jouw geboortestad sluimere'n.

Er waren eens twee jon{gens... zo beginne,n de me,este spro,o,kjes, n,ietwaar, ho,e,
wel het lsven voor ons beiden, onbewust weliswaar, niet als een sprookje be,gon-
ne'n is. Die harde werkolijkheid van ons e,erste bestaan ervoeren we. samen in
de kleuterklas bij Zuster Marie-Madeleine uit de Burgerschool. omstreeks nieuw-
jaar lee'rde zij ons, de kleute'rs uit haar klas, een versje aan dat we dan o,p nre,uw-
jaarsdag voor onze ouders mochten o,pdreunen. Met haar erngelac,htig geduld
dro,eg zij o,ns iede're dag, telkens weer, dit versje voor en wij maar nazegge,n :



Lieve ouders,

wens ik u op deze dag
Daar ik nog te kle,ine ben
om te sc,hrijven m,et een pen,
al wat G,od u geve,n mag.

Maar e,nkele dagen v66r de grote dag, waaro,p we onze geheuEe'ntest voor onze
ouders zo,urdsn afl,eggen., rierp ze o'ns beiden even te'r zijde en met een ie,twat
overdreven bemoede,rende minzaamheid traohtte zij ,ons die,ts te m,aken dat wij
nriet " lieive, oud'ers ' ,maar we,l " lieve moeder " moesten zegge,n. Di'e vriendelijkb
co'rrectie van de, Zuste,r ve'rwonderde o,ns eohter niet, want veel te dikwij'ls hadde'n
wij bij o,nze thuisko'mst uit soh,o'ol een mo'erder in de gauwte, ee,n traan, zien weg-
pinken om mert eon ,gefonce'erde' glimlach de voo,r haar zo pijnlijke we,rkelijkheid
vo,or'o,ns te verberge,n. In o,nze onsch,u,ld beloofden we de' Zuste,r " lieve mo.e'd,er "
te,zeEgen. Voor de' e,erste keer in ons leven we,llioht bese,ften we dat wij beide,n
niet zo gelukkig waren als al di,e andere jo'ngens uit onze klas.

ls het n,iet dat besef dat on,s van dan af zo di,cht bij erlkaar he,eft Ee,bracht ! De
men€e'n op straat n,oeimden' ons zelfs " de le,utige ,tweeling ". En o,f wer p,lezier heb-
ben ge'had !

Weet je'nog, Rb,g,e'r, hoe je, eens in geuri,g,e p'aardwijgen terecht kwam. Mijn moe-
der had me ee'ns verteld 'hoe de, D'uitse so,ldaten uit de, ee'rste' werelrdoo,r,lo,g sc)hou-
der aan schouder en al slapend bijna door de stad marcheerden. Die eigenaardige
manler van al slapend te marcheren fascineerde ons zodanig, dat we dit ook
wdl 'e'ens wil'den nab,ootse'n.

Op zeke're avonrd, na s,cho'o'ltijd, vormden we op de, hoek van de Rodenrbac,hstraat
met onze klerine bodies een reohtopstaande, gelijkb,eni,ge drie,hoe,k, leurnden ste-
vig te'gen elkaars schouder aan om zeker nie,t uit even,wic,ht te gerake,n, en, met
de oogjes dichtge,knepen, gin'gen we op stap, j,ij langs de' 'kant van de hu,izen, ik
langs de kan,t van, de' 'straat. Aan de bazaar Vandromm,e, nu An,seeuw, bleerf ik
plots haperen ,en... pardo,es daar stuikte onze, drie,hoek ineern. To,en ik m,ijn ogen
opentrok, zag ik je nog juist in de goot belanden midden in nog dampende paar-
devijgen. Miin pret duurde echter niet lang, want boos veerde je recht en zonder
omkijken liep je de straat o{ver, recht naar huis. Nieuwsgrie,rig e'n an,gstig o,m de
veimeende veirstoorde vriendsohap ben ik 's an'deren'daags naar scho,ol getro'kken.
Toen je naaSt mij o,p de ban,k plaats nam, gunde je ,mij geen blik. Maa'r terwijl
Zuster Mar,ia, die h,et twee'de studiejaar onder haar ho.ede had, iets o,p het bord
aan, 't sohrij'venwas, 'kree,g ik 'plots jouw sche,rpe elleboo,g tussen mrij,n, ribben. lk
kon een gil niet o'nderdrukken,, maa.r was m.ijn pijn fel, norg fel,lor ware,n de ge.
volgen ,voor jou. Vuu,rro,od soho,o,t Zuster Maria o,p jou af, sleu,r.de je vooraarn in de
klas en met het houten rhanrdvat van de bo,rdwi'sser bewe'rkte ze ongernadig dat
deel van jouw lichaam, waar ,de rug van naam verande.rt. Haar slagen waren zo
fel, dat de anderte jongen,s er stil bij werde'n. lk .ko,n he,t plots niert lan,ger meer
aanzien, sn daar 'ik iets go,ed te maken had, wipte, ik uit mrijn ba,nk, vl,o,o,g o,p de
Zuster af en hamerde met mijn kle'ine vuiste'n op haar zelfde ,liohaamsdee,l.

Resu'ltaat en, close-u'p : voor een half uu.r zaten twee rakkers geknield naast
elkaar, de handj,es op 'het hoofd, de betraande gezichtjes naar de ,muur gekee,rd.
Wannee,r we 's middags naar huis mochten, was de v'erzo,en'in,g vo,lledig. Ebhte
vriendsohap vefdraagt im'mers geen lanrgd,urige, wrok !



Hoewel er nu op straat geen paardevijgen meer te bespeureln vallen, Ro'ge'r, toch

kan ik n,og altijd maar moe,ili.jk een glim'lac'h onderdrukke,n, telkens als ik daar

voorbil kom. Neem het mij niet kwaliik, hd !

Toen de bankjes van de Burgersohoo,l te klein werden, tro'kken we samen naar

de lagere afdeling van het Klein Seminarie, waar de zwartgekapte Zusters door

stren'ge meeste'rs en zwart'gerokte surveillanten vervan'g'en werde'n, en waar we

tot aan het zesde stu.diejaar al'le lief en leod verder met el'kaar b,leven dele'n.

Herinner jij je no,g die o,ude Madame Sarre, Roge'r ! Ze' is nu ook al lan'g bij de

Heer en willi'oht heeft ze je daar reeds bij de oren getrokke'n om de ve'le plage-

rije,n die we haar he'bben aangedaan.

Madame Sarre wo,on'de heel alleen in ee,n net burge'rshuis,je in .de Nio'ordstraat,

ongeveer rochtover het caf6 " 't Bourg,ondisch Kruis ". De woonkamer gaf uitzicht
op de straat en door het lage', brede venster ge,no'ot Madame van eein panora-

mis'ch be,eld van de drukke straat. De lage ve,nsie,rbank was versierd met allerleii

antieke vaasjes, kristallen kanidelaartjes, po,rserle,inen figuurtjes... al'le'maal pronk-

stukjes om een eohte antiquair oprecht jaloers te maken. Maar dat was nie't de

reden waaro,m de meeste vo,o'rbijgangers even aarzel'den bij het venster van Ma-

dame Sarres huisje. Zij was ook nog de gelukkige eigenares van een rood-grijs-
groen geveerde papegaai die luisterde naar de vrien'delijke naam ( Koko ", sn

die o,p zijn beurt de even gelurkkige eigenaar was van een blinke'n'de, kope'ren

ko,oi die sto,n'd te pronken o'p een koperen voetstuk, dicht bij het venster. Koko

was de trekpleister van de straat en hij had vele bewonderaars, tot gt'o'ot genoe'
gen van Madame Sarre die achteraan, in he't sche,merdonker van haar woo'n-

kamer, vanuit een die,pe zetel al dat dwaas gedoe zat gade' te slaan. Het hoeift

zeker niet geze,gd dat Ro,ger en lk de trouwste bewon'deraars wer'den van Koko,

want iedere avon'd, na studietij'd, brachten we hem een kleine' serenade.

Koko was een knappe papegaai en vlug van begrip. Algauw werden we zijn beste

vriende,n, en hoe meer we met onze vuile vin'gers o,p het venster tokke'lden, hoe
groter en zenuwachtiger zijn danspassen werdsn.

Ons geto,kkel en zijn danspret hielde,n pas op als Madame Sarre dre,igenrd vanuit
de achtergrond o,pdaagde. Dan was het voo,r ons natuurlijk lo'pen geblazen...
maar ver liepen we niet, want we misten niet graag het schouwspel hoe Madame
dan te,lkens weer o'p straat versoheen o,m met de tip van haar vo'orschoo't onze
vettige vingerafdrukken van haar glanzend venster hoofdschuddend uit te wissen.
Soms gebeurde het dat Madame haar Kokootje van elen he'erlijke vrijhe,id liet ge-

nieten, en nadat hij eerst de lengte e,n de breedte van de woon'kamer had afge-

trippeld, kwam hij dan altijd en onverande,nlijk post vattern o'p he hoekje van de

bank, waar hij als in extase van dichtbij he,t dru'kke gedo'e van de straat ga e-

sloeg. Alleen het knipperen van zijn o,ogie,s ve'rraadde dat het geen o,pgezette

was. H'oe koddig onze grimmassen ook waren, hoe talrijk en wanho'pig o,nze po-
gingen om Kokootje tot een wandelingetje over de vensterbank te verleiden, niets
kon hem uit zijn vers,teende houdinrg bre,n,gen. En to,c,h moe,st he't eens lukken !

O'p zeker.o nami'ddag, in de ontspannin,gstijd, toon,de Ro'ger me straleind enkele
eigenaardige dingen. Het leken wel piep,kleine banaan,tjes met een sterk ge,rim-
pelde vaal-gele huid. u Aardnootjes, " zei Roge,r, " een lekkernij vo'or papegaaien...
als 't nu niet lukt, jo,n,g ! "
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Nro,g nooit had een avondstudie zo lang geduuld, en nauwelijks had de surueillant

on's zijn zegen gegeven, of weg wargn we, recht naar Kokootje. En jawel, hoor'

het lukte !

Nrauweliiks had Ko,kootje zijn sn.oepje o'pge,merkt o'f, als doo'r ee,n slang ge'beten,

vee,rde hij recht en in gestrekte vlu'cht en met de be'gerige be,k vooruit huppel'de

hij he{ nootje,, dat we ove'r 'de nuJ" 1sn'gte van het venster lie'te'n glijde'n, achterna.

Verblind door die beko,ring lette hij natuurlijk niet o'p het lawaai en het ge'rinkel

van al de snu,iste,rijen die de vensrterbank tot dan toe zo 'de,ftig hadden versie'rd.

Vo'or esnmaal zijn we niet blijven staan o,m Madame Sarre in haar deurgat te zie'n

verschijnen, maar op de hoek van de Sint-Amandsstraat gierden we het uit van

de pret. Wie laatst laoht, beste lac'h't.

's Anderen'daags werde'n we bij de survaillant gero'epen e'n zijn bo'os uite'rlijk
voorsp.elde niet veel goeds. " Jullie krijgen allerbei e,e'n 1 voor gedrag ern een hal'f-

uur strafstu'die " klonk het.

We vro,ege,n n,ie,t naar de re,den ; bedeesd beloofden we he't n,ooit meer te do'e'n,

maar innerliik gro,e'iden reeds wraakgevoele,ns.

Zo ver is het ec,hter no'oit kun'ne,n komen, want van die dag af bleven, na de stu-

dietijd, de gordijnen van Madame Sarre,s ven,ster potdicht : Madame had wel haar

ru,st teruggevondein, maar Ko,ko,otje was zijn vrijheid kwijt.

We'e't je 't nog, Ro'ge,r ! En weet je o,ok nog... maar laten we de lezer niet te veel
vervelen met onze o'nsc,huldige rakkerstre'ken. ledereen zal tro'uwens wel een heel
gam'ma van dergelijke fratsen uit zijn prilste jeugdjaren kun'nen o'pdiepen.

Alleen wi,lde ik ,daardo,or aantonen dat o,ok jij een rakker gerweest zijt als zove,le

andersn. En toch bewees je reeds dat je uit e'en spe'ciaal hout gesneden was,

want je was toen ree,ds veel agressiever dan vele andere,n ; h,o'e kle'in dit katte-
kwaad ook was, tooh wilde je het altijd, het koste wat het wil, to,t e'en goe'd einde
bren.gen, zeilfs tot spijt van vele ee,rbiedwaardige dames. Toe,n reeds sluime'rde er
een dran,g in, je die jou van de an,deren ondersoheidde,.

Na het zesde leerjaar, Rorger, zijn onze wegen wat u,iteen gegaan. Jij ble'ef nog
een jaartje ,langer in de lagere afdeling om n,og wat me,er kennis op te doe'n in
de klas van meester Ketels, terwiil ik, op aanraden van mee,ster Allegaert mijn
eerste passen i'n de Grie'ks'Latijn'se oudheid ginrg zette,n. Van toen af hebben we
elkaar wa,t uit ,het oog verloren, maar daarom niet uit het hart.

Daarom o,ok heb ik met des te meer aandaoht geluisterd naar de woorden van
jouw oud-leraar u,it de rethorica, toen hij aan de han'd van jouw ee,rste penne-

vrudhten,, jo'uw verhandelin,gen, nauwkeurig en gron'dig ging peile'n naar de ware
drijfueer van dit groe'iend schrijverstalent, dat go,ochelde reeds me,t ge'dachten
die men eerder bij een rijpe, volwassen perrso'o,n'lijkheid verwacihtte.

" Was 'dat niet de vru,c'ht van een grote be4eze'nhe,i'd ? Wee'rklon,k daarin niet de

stem van zijn g'elie,fde schr,ijver Kn'ud Hamsun ? O'f had men hier wellicht we,rke-

lijk te doen met een natuurlijk ontlu,ikenrd talent ? o Allemaal rethorische vrage,n



die in de geest van de meeste aanwezigen wel geen antwoord zullen gekregen
hebben.

Op dit oge'n'blik, Rog,er, rhad ik zo graag ,he,t beeld van jou,w moeder daar vo,oraan
op het doek ge,projecteerd willlen zien, als e,nig afdoende an,two,o'rd op al die
vragen.

Graag zal ze eohter'op de aohtergrond ,gebleven zijn op deze huldedag van haar
zoo,n, want in de schaduw van ( grote " kinderern smaakt e,en m'o,eder het best
de vruoht van al haar werk.

H. Brouw (Re{. '39)

VRIENDELIJKE UITNODIGING

ZATERDAG 9 JUNI 1979 te 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie

UITZONDERLIJK LIED- EN PIANORECITAL

Naast liederen van Haydn, Mozart en Beethoven, ook een sonate van
Haydn en Mozart gebracht door Jo Baert, internationaal gewaardeerde
bariton en de Bulgaarse pianiste Roumania Stantcheva.

Een prachtige langspeelplaat in de reeks Pavane is vooraf op het secre-
tariaat te verkrijgen tegen 200 F. Op de avond zelf : 250 F.

De toegangsprijs bedraagt 100 F - Leerlingen (tot 18 j.):50 F.

Voor de plaat + 3 kaarten: slechts 400 F (dus 1 kaart gratis !!)



PUEBLA

DE EVANGELISATIE IN LATIJNS-AMERIKA. NU EN IN DE TOEKOMST

Om de betekenis van Puebla te begrijpen, moet men die lll Lat.-Am. Bisschoppen-
conferentie zien als 66n van de mijlpalen in de geschiedenis van de Kerk, die een
enorme sociale invloed heeft in dat katholieke continent. Een kerk die grondig
verdeeld is wat betreft concrete zending en invloed, zowel op niveau van bisschop-
pen, priesters of leken : of passief meelevend met de huidige economisch-politie-
ke situatie, of " hervormings ,gezind, of radikaal u revolutionair " geengageerd.
De rechtse katholieken banvloekend tegen de rode infiltratie ; de linksen ge-
ergerd dat de anderen de tekenen des tijds niet begrijpen.

Celam lll en Puebla

De 22 bisschoppenconferenties zijn gegroepeerd in de Celam : Conferencia Epis-
copal de Latina Amdrica, volgens 4 gebieden : de Grote en Kleine Antillen ; Mexico
en Centraal Amerika ; de Bolivariaanse landen : Venezuela, Colombia, Ecuador,
Bolivia en Peru; het Zuiden: Argentinid, Brazili6, Chili, Paraguay en Uruguay.

De Celam werd officieel gesticht in de Eerste Conferentie in Rio de Janeiro (Bra-
zilid) in 1954. De Tweede Conferentie greep plaats in Medellin in Colombia in

1968 ; de Derde in Puebla (Mexico) in 1979.

VATIKAAN ll en MEDELLIN : lente in de Kerk in Lat. Amerika

In de jaren 60 kende de Kerk in Europa reeds bloeiende sociale organisaties en
groepen van gespecialiseerd lekenapostolaat. Peru kende toen nog een traditio-
nele klerikale massakerk met zeer kleine kernen van vernienwing. De dokumenten
en de geest van Vatikaan ll betekenden hier veel meer dan in Europa, een " nieu-
we lente en een nieuw geluid ". lk herinner mij nog goed met welk enthousiasme
in 1966-67 de Dogmatische Constitutie over de Kerk en de Kerk in de Wereld van
Nu, in tal van studiekringen en conferenties ingestudeerd werden.

Medellin was veel meer dan een louter toepassen van Vatikaan ll op Latijns-
Amerika: het was een creatief herdenken van < de Kerk, volk van God, gednga-
geerd in de wereld " in functie van een uitgebuit en onderdrukt continent. Voor-
taan zouden de vooruitstrevende christenen hun geloof beleven, verdiepen of prijs-
geven, in hun engagement in die conflictieve maatschappij.

De twee grote dokumenten van Medellin : Vrede en Rechtvaardigheid, zijn zake-
lijke analises van de ongelooflijk onrechtvaardige sociaal-economische toestanden
in het licht van het Evangelie. De denklijnen van Medellin zijn te danken aan de
pastorale ervaring en het intellectueel peil van een klein aantal bisschoppen, teo-
logen en leken. De meeste bisschoppen voorzagen toen niet dat Medellin spoedig
pastorale onrust zou verwekken en politiek subversief ageren.



1968 - 1973

In die jaren worden in de meeste parochies talrijke groepen opgericht. De reeds
bestaande vooruitstrevende K.A.-groeperingen en priestervereniging ONIS, winnen
aan kracht en invloed sedert Medellin.

De militaire regering die in oktober 1968 in Peru aan het bewind komt door staats-
greep, realiseert een aantal sociale hervormingen die stuk voor stuk de in Medel-
lin aangeklaagde wantoestanden bedoelen uit te schakelen. Zowel civiele en mili-
taire overheden als bisschoppen doen herhaaldelijk een beroep op teksten van
Medellin om die hervormingen te rechtvaardigen of te steunen. De Peruviaanse
bisschoppenconferentie publiceert in 1971 u rechtvaardigheid in de Wereld " en
in 1973 u Evangelisatie ', twee excellente dokumenten, resultaat van en richtlijnen
voor pastorale ervaringen van een groot aantal kerkelijke basisgroepen.

Het is een euforistische tijd van vernieuwingskoorts, met het dubbele effect dat
de temperatuur stijgt bij de vernieuwers en dat de conservatieven gaan zoeken
naar antibiotica om de virus van de 'rernieuwing te bestrijden.

Het hangt ervan af in welk sociaal milieu men leeft. Wie de wraakroepende toe-
standen kent en als anti-evangelisch interpreteert, begint heel oprecht zijn geloof
te herdenken, de Schrift te herlezen en zijn leven te hervormen. Vandaar termen
als " militante, subversieve " lectuur van de Bijbel, n revolutionaire o pastorale
praxis. Waar de verdrukkers zich de Bijbel " toegedigend " hebben als middel om
het volk onderworpen te houden, moeten de verdrukten nu de Bijbel u onteige-
nen " als middel tot bewustwording en als wapen tegen de onrechtvaardigheid.

Gelovigen die in hun besloten beschermd milieu leven, zien vanuit hun ideologie,
met ontsteltenis hoe het geloof " horizontaal " wordt beleefd en < geinfiltreerd "
met marxistische begrippen.

Heel wat religieuze congregaties, onder druk van hun leden of uit eigen bewe-
ging, gaan in die jaren over tot het vormen van kleine gemeenschappen in volks-
wijken of afgelegen dorpen in het binnenland. Veel religieuzen treden uit waar hun
congregatie die nieuwe vormen van apostolaat niet toelaat.

1973 - 1978

ln die jaren wordt de economische en politieke toestand geleidelijk slechter ; men
gelooft niet meer in de sociale en politieke hervormingen ; sociale c6nflicten zijn
aan de orde van de dag; de repressie wordt heviger en vooral selectief toege-
past, bij voorkeur tegen syndikale leiders, politiek gedngageerden, journalisten ;

ook reeds tegen bepaalde priesters en pastoraalwerkers.

Binnen de Kerk groeit de polarisatie en komen tegenstrijdige houdingen aan het
licht. Progressistische minoritaire groepen worden radikaal anti-Regering en pro-
links, onder hen heel wat priesters, religieuzen en pastoraalwerkers ; ze nemen
deel in revendikatieve acties in de barriadas, in protestmeetings en -marsjes ;

sympatiseren openlijk met stakingen, bezettingen van gronden in stad of te lande.
Sommige parochies stellen hun lokalen ter beschikking van stakers, hongerstakers
en organiseren solidariteitsacties. Een fractie van de bisschoppen protesteert tel-
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Uitbundig onthaal van de Paus.

kens scherp ter gelegenheid van sociale conflicten, gevolgd door repressiemaat-
regeren.

Tegelijk begint de conservatieve vleugel zich te organiseren en openlijk te rea-
geren : ze waarschuwen tegen bepaalde priesters, parochies en publicatres, om-
wille van hun " politiek " engagement. In extreem rechtse tijdschriften woroen
ongenuanceerde aanvallen en soms echte smaadartikeis gericht tegen de vooruit-
strevende bisschoppen, tegen de leiders van de priesterbeweging onis, voorar
tegen de Bevrijdingsteoloog Gustavo Gutierrez. Dergelijke literatuur wordt gebun-
deld en gepubliceerd in november j978 in Lima in een boek van 2S0 blz. "41svraatzuchtige wolven ". Met die welsprekende titel wordt bedoeld de elite van de
Peruviaanse vooruitstrevende kerk ; tevens worden een vijftal Belgische priesters
met naam en toenaam vermeld en bekritiseerd.



VOORBEREIDING TOT PUEBLA

Einde 1977 verschiint een < consultatiedokument >, opgesteld door vertegenwoor-

digers van de 22 bisschoppenconferenties. Dit dokument wordt algemeen slecht

onthaald in vooruitstrevende kringen ; het wordt beschouwd als een maneuver om

de klok achteruit te zetten. De Bevrijdingsteologie, ontworpen en uitgewerkt in

Latijns-Amerika, wordt er niet vermeld ; geen spraak van de " martelaren ", talrijke
priesters en leken die gevangen gezet werden of verbannen, soms gefolterd,

enkelen zelfs vermoord.

Al de parochies, religieuze gemeenschappen en apostolaatsgroepen worden uit-

genodigd hun ervaringen mede te delen en wijzigingen voor te stellen. Talloze

pastorale ervaringen worden per dekenii, bisdom en land gebundeld ; zo komt het

officieel " Werkdokument " tot stand, dat veel beter de werkelijkheid en de crea-

tiviteit van de Kerk-in-beweging weergeeft, en tot werkinstrument in Puebla zal

dienen.

Een delikaat punt was de vertegenwoordiging in Puebla. ln Peru werd geen enkele

van de zes bisschoppen die tijdens de sociale onlusten in 1977 scherp stelling

hadden gekozen, verkozen tot afgevaardigde; evenmin werd de befaamde teoloog

Gustavo Gutierrez aangeduid als officieel raadgever van het episcopaat.

PUEBLA: klimaat en aanvang van de conferentie

De eerste toespraken van de paus op 26-27 januari en vooral de officiele openings-

rede op zondag 28 januari, kwamen als mokerslagen terecht. De conservatieven

keken medelijdend naar hun vooruitstrevende collega's, want de paus sprak zich

duidelijk uit over enkele conflictieve punten :

- herlectuur van de Schrift in sociaal-politieke zin ;

- voorstelling van Christus als sociaal voorvechter ;

- de * volkskerk " die groeit van onderuit ;

- structuurhervormingen als aanloop tot het Rijk Gods ;

- het beroep op ideologiedn om de Bevrijding te bewerken ;

- " parallel " leerambt van teologen.

Diezelfde zondagavond werd de rede van de paus door een aantal experten in-

gestudeerd ; de gebruikte termen en bekritiseerde tema's goed afgewogen ; die

studie werd overgemaakt aan alle vooruitstrevende deelnemers en buitenstaan-

ders, zodat het vertrouwen in het welslagen van de Conferentie herwonnen werd.

Naast de teologen die officieel deelnamen aan de Conferentie, was er een groep

van 35 teologen behorend tot de " bevrijdingsteologie ", de meesten onder hen

te persoonlijken titel uitgenodigd door bepaalde bisschoppen. De offici6le pers

stelde hen voor als een soort opstandige parallele Celam ; in feite werkten zij

voortdurend samen met een 40-tal bevriende bisschoppen en redacteerden veel

van de teksten voor de algemene vergaderingen; als buitenstaande groep had-

den ze meer invloed en prestige dan de teologen die officieel deelnamen.

PUEBLA: VOORTZETTING VAN MEDELLIN

Algmeen kan gezegd dat de Conferentie van Puebla in grote trekken de pastorale

lijnen eu besluiten van Medellin bevestigt en doortrekt :
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- De sociaal-economische toestand van Lat. Amerika wordt herhaaldelijk be-
titeld als u sociale zonde ", als regelrecht anti-evangelisch. Die toestand is nu
veel erger dan 10 jaar geleden : " de roep naar bevrijding is nu veel luider en
dreigender o.

- De pogingen tot hervormingen zijn mislukt ; de repressie is verscherpt ; de
rechten van de mens worden systematisch miskend. De door verschillende
gehuldigde theorie van de < Nationale Veiligheid " is een poging om de Staat
te verabsoluteren en het volk te onderdrukken, des te erger omdat het gaat om
Regeringen die zich katholiek noemen, onder de mom van verdediging van
de n Westerse Christelijke beschaving o.

- De pastoraal moet zich prioritair, hoewel niet exclusief, richten tot de armen,
d.i. de economisch verdrukten. De verdediging van de Rechten van de Mens
behoort tot de essentie van de Evangelisatie.

- De kerkelijke " basisgemeenschappen " zijn haarden van evangelisatie en be-
vrijding. De verdrukten zijn in veel gevallen zdlf dragers van de evangelische
boodschap door hun beleving van evangelische waarden zoals dienstbaarheid,
solidariteit, eenvoud, enz.

- De bevrijding die nagestreefd wordt, moet integraal zijn, d.i. op een drie-
dubbel plan:

-- bevrijding van onrechtvaardige structuren en systemen ;

- bevrijding van de persoon in de mensengemeenschap;

- bevrijding van de zonde, als kinderen Gods.

! ! !...... met voorbehoud:

Hoewel geen enkele veroordeling wordt uitgesproken, waarschuwt puebla toch
duidelijk op enkele punten :

- het gevaar voor politisering bij priesters en pastoraalwerkers, bepaaldelijk on-
der invloed van het Marxisme, ten nadele van de evangelische instelling.

- gevaar voor parallellisme vanwege kerkelijke basisgemeenschappen ten nadele
van de officidle kerk, en vanwege teologen ten nadele van de bisschoppen.

coNcLusrE

Degenen die gedacht hadden in Puebla het < revolutionair " karakter van Medellin
te ontzenuwen en de Lat.-Amerikaanse Kerk terug te brengen in het spoor van een
voorzichtig ( reformisme ", zijn niet in hun opzet geslaagd. Wel worden een aantal
begrippen en houdingen bekritiseerd. Veel zal afhangen van de interpretatie van
de besluiten van Puebla. Maar dit is zeker : de weg is vrij voor die sectoren van
de Kerk, die zich om evangelische motieven inschakelen in de strijd, de vervol-
ging en de hoop op bevrijding van de overgrote meerderheid van het Zuidameri-
kaanse volk.

Joris Deleye

N.a.d.R. - loris Deleye uerbliift momenteel (toor enhele ntaand.en) terug in ons land. ex
u,el in d'e P.tstofieJrraat 1,8240 Gislel-ZetteAote, En aoor tuie het intererseert ziin bosl-
r e A eni n g 000-0 1 3 4949-2 2.



Ter Abdije van Dom Gerardus DeleYe

te Westvleteren

ln de abd,ij van Vlaanrderens westh,oek, zoals Andr6 Deme'dts de onze Lieve

Vr,ouwabdil van Sint-Srixtu,s te Westvleteren eens n;oe'mde, zo'chten wij een ou'd-

leerling op, Dom Gerardus DeleYe.

Uit het Hart van Wesrt-Vlaan'deren kronkelt de weg met de onvermrijdeilij'ke zo'n)iet

moderne onde'rbrerkinrgen' en omlei'din,gen, over het Vlakke, sohilderachti'ge lage

lanrd tussen lerpe,r en Po'perin'ge, rnaar e'en oord de'r stilzwijge'nldLheid dat zich daar

sohurilt tussen, de pitto,res,ke vlaamse ber.gen,kam en de driftige zee. Het'l'ijlkt wel

o,f zelfs 69 \ /srgrbewijzering er wil toe bijdrage'n om 'het vg'1d6rkeh, ve'rh'o'len, nederig

karalder vanr een bene'diktijnerabdij te bewaren. Tot prlotselin'g, o'nverwacht b'iina,

m'uren,, in'rij en ge,b'o,uwen,6q6'plex als het ware za vo'o'r je staan : S'r'nt Tiiks !' sym-

b,odl van religieuze aanwezi,ghe'i'd, n'atuurveibon'de'n n'o'ohtans met groen en bo'om,

,land en' luoht, wee,r en wind...

Al in 1255 dook de naam van sint-sixtus, de eerste bisschop van Reims, in het

Vlaamse gebied op nabij de Bornebosschen in het Vleterense land. Enkele monia-

len stioh,tten er e,en ,kerk en klooster, die tot in 1783 rerlig'is'u7e sp'oLre'n naliete'n.

Eerst in 1914 kwam na de Fran,se bezettin,g, een vro,orm h'op'pehandelaar Jan Bap-

tist Victoor zich op de Baens te Westvleteren, ter plekke van de huidige abdij,

als leke eremie't u,it de were,ld afzonderen. Hij bouwde e'r be'd'oeld een " huis der

stilte o. Met de monniken van de cistercidnserabdij in 1826 te Godewaersvelde op

de catsberg gesticht, kwame'n oontacten tot stand en in 1831 nam Dom Frangois

Van Langenldonok zijn in,trek in de sti,lle kluis van Victoor, di'e in 1832 overlee'd.

Zo grroeide een klein,e mon:astieke ge'meenrsohap gein'sp'irserd doo'r de ben'ediLktijn-

se spiritu'aliteit van, de stre'n'ge obed'ientie : de Trappisten.

Tot op iheden ble.e,f er dit Trappisten-i'deaal onafgerbroken gehand'haafd. Nege'n

oversten zorgden er vo'or de geestelijke oontinulte,it : pri'or Dom Andrd Van Lan-

Ee,nidonck (1831n836), prior Dom Dosi'theus Kempen'eers (183&1847)' prior Dom

Frangois Decroix (1847-1856), opnieuw prior Dom Kemrpen,ee,rs (1856-1E71), (eerste)

abt Dom Benoit Wuyts (1871-1872\, abt Dom Alberi'k Ve'rihell'le (1872-1910), abt Dom

Eon'aventura D'e Groote (1910-1941), abt Dom Gerardus D'eleye (1941-1968), abt

Dom HermanJozef Seynaeve (1968-1978), sni albl p6rrn Remi Heyse (197& ).

Dom Gerardus Deleye was gedurende 27 iaar de vierde abt van Sint-Sixtus. l-lij

zag het lwen,sl,ioht te Ro,eserlare o,p 20 juni 1905 als zoio,n van sohoe'nmake,r Gus-

taaf Em,iel (Rto.eselare, 1875 - We,st-Rozebeke, 1943) en, van Odtavia Maria Vande-

walle (Halewijn, 1878 - Ro,eselare, 1933). Hij was het 'derrde kind uit een gezin van

vijf, en werd gdkerste,nrd onder de namen Andreas Marcellus. Van zijn moeder

kreeg de kleine knaap de stille vroom,heid mee die 'hij met h'aar kon, delen i'n, zijn
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parochiekerk van sint-Amand, het gezin Derleye woonlde imrm,ers aan het De co-

nincksplein nabii deze kerk ; ook bil de Paterkens Redemptoristen bracht moeder

Deleye haren And16 mee.

Vlak voor vaders schoenmakerii onthulden de Vlamingen in augustus 1909 het

Elauwvoertstanrdbeerld van Albre,cht Ro'denrb'acrh. De jonge', vierjari'g'e kn'aap zal

stellig m66r de grrote volkstoe,loo,p herbben bekeke,n dan zo maar de 'bete'ke'nis
van .di,t s m'b.oo,l he,bben begrepe'n. Hij liep lagere sch'oo'l bij de " Broeders 'de'r
Ohristeil'ijke SOholen " aan de Le'ensiraat en be'leefde er de < u'itzetting " der

Broeiders ten gevo,lge van, een " in,wendi'ge scho'o'lstrijd ". Vader ,De'leye begreep

er geen snars van en in zijn ergernis schreef hij prompt een protestbrief tegen dit

onrderwijsgerdoe naar de burge,meeste,r Hippo,liet spril1s,5t,t,. Na e'nig vaderliik

aarzelen kwam Andreas te'rug n'aar scho'ol, niet zcnder een pijnliike plaats-ruimin'g

in het oalmares.

In, 1912-1913 was de Rodenrbaohstad ernsti.g be,roerd d'oor de {oc'k-out en de so-

ciale strijd die zic'h daarron'd ontspon. En toen br.ak de ee,rste were,ldooflog uit...
Einrde 1917 vluiohtte hert gezin Deleye naar Wetteren, later naar Hamme. He,t ke'erde

reeds oo het einrdevan 1919 naar huis aan het De Coninckple,in te Roe'selare teruE.

De ijverige onrderpasto,or van de sint-Amandsparoohie Artur caesse,ns had de

vroomlheid en ,de begaafd'heid van de nu veeltiernjarige j'on,getlinrg beme,ikt en wist,

in ruggespraak met bewaker Octaaf Hanssens, de deuren van he't Kle'in Seminarie

voor een nieuwe leeiling " van eenvoudig volk " te o'penen. Superior Leo 'De' Leu

ru'nde het bissoho,p,pelijk on'de,rwijsinstituut in de moeilijke na:o'orlogse geestelijk-

en politlerk-gespannen atmosfeer. Befaam'de leraars sto'nden hem b,ij : A,chille Ver-

ham,me, Ro,bert Dumez e.a., maar vooral de' Vlaamsgezinrde retoricaileraar Oscar
Verhaeghe en de bekende liturgist Rafadl Van Eec'khou'tte.

De n,ieuwe leer,ling voe,lde zicih in deze enigszins vreemde omgeving van eern ge-

renome,erde < soho,o,l > opgenomern en to,en Orctaaf Han'ssens, de bewake'r en

late're eoon,oom, he,m spontaan de vraag stelde nWat 'ko'mt gij hiier do'en ?...o

verwees Andre'as schuohter naar ziin " kennis D, onderpastoo'r Caesse'ns. Door de

oo,/logsomstandig,heiden was de jon'ge sturdent trouwe'ns o'ork < twee jaar ten ac'h-

ter " bij he,t gros van zijn klasmate,n.

In het zevende studiejaar had hij E.H. Gerard Burghgraeve tot klastitutalirs ; deze

leerde zijn'leerrlin'gen met man en,mac'ht de Franse taal aarn. In de hu'manio'ra

had hij opeenvolge'nde leraars : in de zesde LatijLn'es (B), L. Carb'onez, in de vijfde's

L. Ketele, in de vierdes C. Poignie, die een merkwaardige indruk naliet. Dom De-

leye herinne'rt zich Poignies stimulerende q,pmerkin,g terzake'zijn rliteraire aanleig :

" Vergeet nooit dat gij toch een goede pen hebt... " ; doch voor enig geschrijf'

laat staan voo,r literaire of an'dere publicatie's had deze' vo'orspelling wein'ig re'
su'ltaat ; Dom Deleye hee'ft slecrhts ee'n p,aar kalendenbijdragen vo'or do " Pope-

ringrhs6.331 " ge,pleergd... In o'kto'be,r 1924 trad de humaniorastudent i'n de dichters.
'klasse van Gerard VangrheluM/e, waar 'de invlo'ed Van Geze4letve'rrie,st-Ro/denlbach

no,g nrazinde,rde. Zie,kte be,lette een volle inzet ; de doikte'r raadde zelfs 66n jaar

rust aan. D,ocrh de invloed van bewdker Hanssen,s - < mensen le'iden mensen ",
zegt D'o,m Deleye - die de monasrtie'ke aanle'g bij de bijna twintigjarige stu'dent

aanwezig wist, le,idde naar Sint-Sixtus.

Van het KIein Se,min,ar.ie .draagt D,om De'leye Iiefst,sterk-perso,onrlrijke herinnerinrgen

mee. N,iet all66n de m,arkante, invloedrijke porsoon,lij'kheid van so,m'mige leraars
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sroeg prente, maar ook en misschien wel liefst het beeld van enkele leerlingen
met wie hij op de banken zat : Maurice Bomrmerez, de primus ,p,e,rpetuus ; pe,trus
Hoet en Louris Deb'usschere die in de studiezaal naast hem gezeten waren.
onweerstaanrbaar was zijn roeping voor een teruggetrokken leve.n van de mon-
nik, voor vro,o,m'heid, eenvo'u'd en geberd. Dit alles le,ek herm sterker te, richten, te
bezie'len... dan' de diohtkunst... In de,cemb,er 1g24 trad hij dan,oo,k blij in het novi-
ciaat van 'de' Trap'piste,n van sint-sixtu's. ora et Labora, het mo,nastierk devie,s
waaruit ide Weste,rse s,piritu,aliteit en, vro,omheid sinds eeuiwen haar voedsell, zo_
niet haar bestaansre'de'n vonrd, zou vo,ortaan zijn teruggetrokken ,leve,n leide,n. zo
had hij h'et van jorngsafaan gevoeld. Maar o,ok de eenvoud - in hert bewustzijn
van zijn nede'rige, gerin,ge afkomst - bleef dominante voo,r zijn lwen. In'19o1 ont-
vin'g hij uit han'den van M'gr. Lamiroy het prieste,rccrhap : 'de, ,be,kro,ning van ziln
aan Go'd toegewijd leven. Abt Do,m Bon,aven,tura De Groote stelde,in igBB de
jo'n,ge leviet aan tot sub'prior en in 1g36 tot prior. " Bij gebre,k aan e,en betere,
zo beweert Dom Gerardus " werd hij in overheid geste'ld " en wijdde Mgr. Lamiroy
s'p 24 februari 1942 d,e uitve,rkoren monnik ,tot abt van sint-srixtus ; Dorm Ro,bertus
Eyokmann van westrmalle' en Dom He,nricus Kuypers van Rochefort assis,teerden
bij deze wijdin,g.

Als abt heeft Dom Gerard Deleye gedurende 27 jaa( de communiteit geleid ;

eenMoudig, zon'der veel 'gerutchtmakenide berle,idsbeslissinrgen, ge,confrontee,rd met
het wel en'het wee van de sne,l-veranderende tijd, en vo,oral met de gerbe,urtenis-
sen' van, de tweede'wereldo'o,rlo,g waaraan zelfs meer dan benau,wende anerkd,orten
he'rinneren. Hij was n de bouwer, van nie,uwe kloosterpande'n, of zoals hij-zelf
liefst getuigt u de helper der monniken die met eigen handen bouwden o ; doch
ook in deze bezigheid zag hij eerder een contemplatief werk. Het rrappistenbier
van sint-sixtus, waarvan de brouwerij technisch we,rd aange'past, verwie,rf ee,n
dermater < geestrijke " vermaard,heid tbij de bierproe,ve.rs, dat abt D.erleye 'he,t dan
toch maar best 'vonjd de' eigen bie'rprorductie te re'du'ceren e,n met de ge,lde,n van
de concessiehouder steentjes bij te dragen voor de eerder * geestelijke , uitbouw
van de,abrdij. Eerder o,nverwacht nam hij in het jaar 196g,on,tslag als abt; < me,n
moet 'kunnen afstan'd doen ", zo ze'gt Dom Gerardus. Zo werd hij opnieurw een
gewone monnik en kree,g " het gastenibezoerk op zijn pij gespeld ".

wanneer wij hem naar een o,ordeel o,ver de ke,rk- e,n wer.e,ldgebe,urte,nissen vra-
gen, weet hij wijselijk te \r'oorkomen o.m daaraan te h,o,og te tirlle,n. Een zerke,re
relativiteit lijlkt hem eefder ge'boden. Er was immers - wie weet ihet nie,t ! - ook
in het katholiek midden een tijd van < vero,veren, dan van getuigen, daarna van
erbij te zijn "... ls het echter niert van alle tijden beter eenvoudig,weg te leven
in het bewustzijn van God en met als gids Jezus ohristus. wie, het monastieke
leven ko'os, beho'ort b'ovendien stellig tot de " bid'dend.e ,kerk "... wat wel wereilrd-
vreermd mag l(linlke'n maar dan tooh tot de essentie van het ohristendo,m beihoort.
De evolutie van,rhet kloosterleven 'is des te gunstiger naarmate het de n.adrurk legt
op de oo.ntemplatie, rhet eenvoudi'gweg getuige,n do,o,r eigen leve,n, werk en ge-
bed : Kerk is (ook) bidden ! Toc,h m,eent hij dat het conrtemplatieve karakrer van
een ben,ediktijnrerorde stelli'g n,iet ged'iend is (en was !) met een buitentijds forma-
lisme. Ee'n aanpassin,g van de stren'ge reEel, waardoo,r o.a. de ve,rschille'nde, offi-
cies (klein officie van o.-L.-Vrouw, rhe,t kano,nidk officie e,n he,t officie van qe
do'den) in een mee'r Lhe'rnieuwde, vereenvo'u,digde vorm e,n in het Nede,rlan.os mo-
gelijk'was, blle'e'k gunsLtig te zijn. Tocrh moet de meditatie - het inwen,dig gerbed,
waarmee pater Deleye zo gelukkig is en wat hij graag de vacatio Dei noemt -
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bewaard ,blijven. Te Sint Tiiks " b,idden , er dagsl'iiks 35 pateF, sen niot"geringe

communiteit dus, die stellig ook door haar aantal als bloeiend mag genoemd

worden ; onder de paters zijn er I beneden de dertig jaar. Verheugd mag pater

Deleye be$tergn dat weinig nwi'cen ui'ttrden.'.

Toen wij van de gastenpater, u.ld4eerliryg en Fxoesqlarenaar, afsoheid na'rnen' en

lanrgsheen dts tot Stiltedwiqgende ,ka,pel en de vredige, rustige begraatplaats, op-

nieuw buiten de abdijmuren traden, waren wij in de onverklaarbare ban van

vroornheid, een'voud en wijsheid die llom Gerardus Deleye ons mild en \rreurgda

vol had m€es'edeeld' 
*oli?i;ou
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Een leerling

en toekomstgericht secundair onderwijs

Er bestaat geen ideaal opvoedingssysteem dat voor alle tijden geldig zou zijn.
Indien de opvoeding als bedoeling heeft de jonge mens te helpen om zich in de
maatschappij te integreren en die te beinvloeden, dan moet ieder onderwijsstelsel
zich aanpassen aan de eigenheid van een bepaald cultuurbeeld. Daar de maat-
schappij voortdurend evolueert, veronderstelt de kwaliteit van het onderwijs een
niet aflatende vernieuwingswil.

Het secundair onderwijs is niet langer een privilege voor een minderheid. Van-
daag de dag krijgen alle jeugdigen de kans volledige secundaire studi€n te volgen.
Deze jongeren - zo heterogeen in socio-culturele herkomst, bekwaamheid en
motivering - hebben recht op een voor hen aangepaste vorming. In het pedago-
gisch-didactisch denken wordt de leerling dan ook centraal gesteld en wordt er
fundamenteel naar gestreefd om zijn mogelijkheden, grenzen, behoeften en inte-
resses als uitgangspunt bij de vormgeving van het onderwijs te nemen. Het is een
gemeenplaats geworden te zeggen dat de school er is voor de leerling en niet
omgekeerd. Het secundair onderwijs mag niet als objectief hebben de besten te
selecteren door een eliminatiesysteem, maar hei moet iedereen tot zijn maximale
ontplooiing brengen volgens eigen aard en geschiktheden. Een actueel en toe-
komstgericht secundair onderwijs moet door een aangepaste structuur optimale
kansen bieden voor positieve orientering zodat het kiezen van een vormingsrich-
ting niet langer in grote mate door de sociale herkomst is gedetermineerd en het
negatief werkende watervaleffect (van latijnse naar moderne, van moderne naar...)
wordt vermeden.

Tussen 11 - 12 en 14 - 16 jaar is het kind in een periode van sterke lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling. De lichamelijke functies maken een versnelde groei
door, het verstandelijk functioneren komt tot rijping, de belangstelling evolueert
in een of andere richting. Wegens al die factoren wordt in de huidige onderwijs-
vernieuwing de studiekeuze uitgesteld totdat de leerling tot echte keuze - rijpheid
gekomen is.

Het vernieuwd se,cundair on'derwijs o,mvat drie graden van twee jaar. De groei
naar de ke,uze van een we,lbepaalde vormingsrichting wordt weergegeven door de
termen o'bservatie', o'ridntatie, determ,inatie, respectievelijrk voor de e'erste, tweede
en derde graad.

Het karakter van het e,erste jaar van de observatiecyolus is wel een van de meest
opvallende eige,nschappe'n van het vernieuwd secundair .onrderwijs. Waar de leer-
linrgen in het traditionele systee,m'kiezen vo,or een lste jaar latijnse, moderne of
technisohe, wordt nu een gsmeensc,happelijk programma met een brede waaie,r
van vakken aan,gerboden (godsdienst, mo,edertaal, tweede taal, wiskunde, aardrijks-
kunde, bio'logie, gescihiede,n,is, Iatijn, tecrhn,o,log,is, artistieke vormlgeving, lichame,
lijke opvoeding, cromplementaire activite,iten). Zo wordt niet alleen de studie'keuze
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uitgesteld, maar alle lee,rli,ngen kriigen teve,ns ee,n brede algem,ene' volming, wat

nddig is o,1 llvsrgwij,s te geraken in, onze inrgewi'kke,lde maatsoh,ap'pij. Per week is

er een speoiaal ,lesuur voorzien, me,t gesplitste kiasgroepen voor de basisvalkken

moedertaal, tweerde taal en wiskunde om de mo'eilijkheden waarvoor de le'erling

staat tijdig vvsrg te wefken.

Vanaf 'het tweede jaar neemt ,het onderwijs op pro'gressiwe wiize wisselende vor-

men aan via een, systeem van' fun'damen'tele en oomplemenltaire o'pties waarmee

valkkenrpakketten worden gevormd in functie van de ei'gen m'ogelij'kheden, aanleg

en belangstellinrg van de lee'rlin,g.

De prioritaire zorg is dus ,de juiste ori€nterin,g van en de adequate opleritdin'gsvorm

voof de leerlin,g.

In het secunda'ir onrderwijs z'ijn niiet alleen structu'rele wijziginEen 'op gang ge!

bracht, o,o,k de vonm,ing als du'sdanig wordt in vraag gesteld. Daar de maatschap-
pij ge,kenm,efkt wordt do,or sn,elle en'vaak on{vo,orziene veranideringen en, de weiten-

sohap van vand'aag ,o'p morgen evolueert, mag het hoofddoetl van he't secunrdair
onderwijs niet allereerst het verwerven van kennis zijn. De obsessie van de weet-
jes - opstapelin,g moet meer p'laats inruimen vo'olin'wer'kiin'gsterllling van de intel-
lectuele eigenschappen. De school, die trouwens niet langer de enige en wellicht
oo,k niet de belanrgrij'kste bro,n van informatie, is, moet 'de leerlin,g aanpassings-

ve'rmogen, soepelheid van geest en crsativiteitszin bezorgen teneinde he,m toe
te laten zijn, werkmerthode en levenswijze voortd'urenid aan te passen aan. de steeds
wisse'lende o'mstanrdigrheden van de maatschapPij. " N'o'n soholae, sod vitae disci-
mus" " zei men a,l in 'de Oud,heid.

Dit arti,kel stipt sleohts en,kele aspe'cten van ,de vernieuwing van het se'cundair
ornrderwijs aan. Het was niet m,ogol'ijk in te gaan op nieuwe vs,l6tipgsric'htingen,
lessenro'osters, vakken, s'c,hoolo'rganisato,rische consequenties, pedago,gisrcrh - di-
dactische aspecten zoals minimumdoe,lste,llingen en uritdieping en u,itbreiding van
de leersto,f voorde meer begaafde leerlintgen, evaluatie, rappo'rte,n, intra - en'inte'r-
scolaire same'nwe/king, klasseraden, de'l,iberatieprocedure, scholengemree'nsohap-
pen,...

Hen'ri Reyn,aert
Retorica '54
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A. Rodenbach

Ten gerieve van wellicht enkele geinteresseerden kunnen we niet nalaten het
reglement te laten kennen van een prijskamp die de stad Roeselare uitschrijft
naar aanleiding van de herdenking van A. Rodenbachs 100e sterfdatum.

We weten dat Eertijds' publiek zeer gevarieerd is en we zouden het een verheu-
gend feit vinden indien de bekroning werd toegekend aan een oud-leerling van
dat zelfde instituut van waaruit A. Rodenbachs geest over Vlaanderen zwierf.

REGLEMENT LITERAIRE PRIJSKAMP

Art, 1. - In het kader van de herdenking van de honderdste verjaardag van het
overlijden van Albrecht Rodenbach op 23-6-1880, en in uitvoering van de beslis-
sing van de Gemeenteraad van Roeselare in zitting van 20-11-1978, wordt in 1980

een prijs toegekend voor een dramatisch werk in het Nederlands, met als grond-
slag de gedachte en de dadendrift van Albrecht Rodenbach, die de krachtlijnen uit-
maken van de Vlaamse Beweging.

a) de 6nige prijs bedraagt HONDERDDUIZEND frank (100.000 F).

b) het dramatisch werk moet door een toneelgezelschap kunnen worden opge-
voerd en tevens als basis kunnen dienen voor een TV-spel of TV-reeks, of een
radioluisterspel.

Arl.2. - Alle personen, die op 5 januari 1980 van Belgische Nationaliteit zijn, kun-
nen naar de prijs mededingen.

Art. 3. - leder mededinger mag 66n of meer werken indienen. Als werk kan alleen
in aanmerking komen:een oorspronkelijk en nog niet in het openbaar opgevoerd
of uitgezonden werk.

Art.4. - De deelnemers moeten v66r 5-1-1980 hun inzendingen indienen bij het
College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare, Botermarkt, Roeselare
en daarbij als volgt te werk gaan :

De inzendingen moeten getypt in vijf exemplaren en onder een kenspreuk inge-
diend worden.

De kenspreuk moet bovenaan op de eerste bladzijde van elk exemplaar worden
vermeld, zonder 6nige aanduiding waaruit de identiteit van de inzenders kan
blijken.

De inzender moet zijnlhaar identiteit (familienaam, voornamen, volledig adres)
medeflelen in een gesloten omslag met vermelding van de kenspreuk op de bui-
tenzijde van deze omslag.

Deze omslag dient eveneens volgende documenten te bevatten:

1) een uittreksel van de geboorteakte.
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2) een verklaring op erewoord van de auteur, dat het werk niet gepubliceerd noch

opgevoerd of uitgezonden werd.

3) een verklaring, dat hij/zij kennis heeft genomen van het reglement van deze

prijskamp.

Art. 5. - De jury is samengesteld uit vijf leden die door het college van Burgemees.

ter en Schepenen aangeduid worden, na raadpleging van de Gemeenteraad.

Art. 6. - De jury neemt geen kennis van de identiteit van de anonieme inzenders

die geen prijs ontvangen hebben.

Art. 7. - De jury kan voorstellen de prijs te splitsen.

Art. 8. - Tegen de toekenning of eventueel niet-toekenning van de prijs door het

College van Burgemeester en Schepenen, bestaat geen verhaal.

Art.9. - De prijsuitreiking heeft plaats op een nader te bepalen datum in 1980.

Art. 10. - leder deelnemer ziet volledig af van ziin/haar recht op zowel een ge-

deeltelijke als gehele uitvoering op welke wijze ook van ziin/haar ingezonden werk
gedurende het Rodenbachjaar 1980.

Art, 11, - leder deelnemer ziet volledig af van de reproductie van zijnlhaar inge-
zonden werk, hetzij door drukwerk, hetzij door bandrecorder, hetzij door 6nig an-
der middel, gedurende het Rodenbachjaar 1980.

Arl.12. - De geprimeerde deelnemer geeft de toelating aan het Stadsbestuur van
Roeselare om zijnlhaar bekroond werk gedurende het Rodenbachjaar 1980 te Ia-
ten uitvoeren, zonder 6nig verder recht op vergoeding dan deze bepaald in art. 1 a,

hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, door om het even welk middel, zelfs radio en

TV, in Roeselare of elders, en onder de vormen die in artikel 1 ziin bepaald.



Beweegt de lome reus ?

Er zijn meerdere iedenen die iemand doen aarzelen om te schrijven over het land
waar hij tien jaren lang woonde, als dit land Brazilid heet.

om te beginnen moet een drempel, een soort van psychologische schroom over-
wonnen worden. Toen wij aldaar aan het werk en ondergedompeld in de Brazi-
liaanse realiteit waren - met enkelen hadden wij een permanente verblijfs- en
werkvergunning -, hebben wij er ons steeds vrolijk over gemaakt of ons erin ge-
ergerd dat lieden, die met jets kwamen aangevlogen en op een drafje het rijtje
van de zogenaamde nevralgieke punten van dit land hadden afgelopen, dadelijk
na hun terugkeer in Europa insight-artikels begonnen te publiceren. lk huiver bij
de gedachte dat ik op mijn beurt aan de kant zou gaan staan van dit soort van

"'k ben-er-geweest " prozaproducenten.

Inderdaad, en dit is de zwaarste reden van de aarzeling, Brazilid is niet alleen
onmetelijk in oppervlakte (men denke aan ruwweg driemaal het huidige Zaire),
maar is vooral van zo'n verscheidenheid dat de ene ooggetuigenaffirmatie omwis-
selbaar is met haar tegengestelde, even ooggeiuigelijk gegrond. Men kan b.v.
evengoed zeggen : de zon maakt er alles en elkeen vrolijk en gul ; of: de aanwas
van de industriele productie is er verbazend ; of nog : van pre-revolutionaire koorts
is aldaar niets te merken ; als men beweren kan, op grond van eigen ervaring :

een meer deprimerend schouwspel dan de gore voorsteden of de leeglopende
dorpen aldaar is niet denkbaar ; of : de productie holt de bevolkingsaanwas allen
maar achterna ; of nog : zowat iedereen begint het huidige regime als ondraag-
lijk aan te voelen. Beide reeksen van getuigenisssen zijn even waarachtig.

Tenslotte is er nog dit. wanneer men er zelf geleefd en gewerkt heeft kan men
schier niet meer zonder vooroordeel pro of contra erover schrijven. De betiteling
" dat land daar " is onbruikbaar geworden ; men voelt de verlangens en de frustra-
ties van de mensen die men zo goed gekend heeft en van de vele miljoenen die
daar anoniem achter staan. Men heeft al te vaak met hen gelezen dat het Ameri-
kaans Mirakel nu toch voor de deur stond (of noem het, met zijn oude naam,
Eldorado) en men heeft samen met hen de zoveelste ontnuchtering doorgemaakt.
lk hoop begrepen te worden als ik erken dat mij 6n de kracht 6n de lust ont-
breekt om de huidige situatie te willen schetsen, laat staan het bilan te willen op-
maken van een kwarteeuw desenvolvimento-politiek. Dit zwierige woord is het
portugees voor " ontwikkeling ", maar het klonk, toen president Jusc. Kubitschek
er zijn populariteit mee samentimmerde, zoveel rijker dan de Nederlandse verta-
ling. En hiermee kan ik verduidelijken wat wellicht w6l mogelijk is in het kader
van deze kleine bijdrage, nl. de vocabulaire stortvloed van woorden en begrippen,
die over ons worden uitgegoten in verband met de ontwikkeling en de daarbij
horende strategie, te filtreren en door een Braziliaans-gekleurde bril te bekijken.
Twee groepen, die in een totaal verschillende context leven, blijven naast meKaar
praten' ook al gebruiken zij dezelfde woordenschat. " Meedoen aan ontwikke-
lingshulp > heeft in Vlaanderen een betekenisinhoud die door een economist uit
de megalopolis sao Paulo niet zou begrepen worden, of, indien deze man zich



hard zou inspannen om er in te komen (heel onwaarschijnlijke onderstelling), dan

zouhijdatsoortvanhu|p,a|stotaa|onaangepast,schokschouderendVankant
zetten.Enikdurfgerustste||endatdemassavanbewustgewordenarbeidersen
van de middenklasse in het zuideliik gedeelte van het land zich aan de ziide van

hunge|eerde|andgenootzoudenscharen.Hunstem,zoikmagvereenvoudigen,
zou klinken als : wat wij vandoen hebben is niet een steuntie hier of een gift daar'

maar gewoon het installeren van economisch-sociale condities tot ontwikkeling ;

Brazilie kan het heus zelf wel aan ! Deze zelfzekerheid zal echter wel helemaal

ontbreken in de formulering van de ontwikkelingsnood in het arme Noord-oosten.

zie, in deze enkele lijnen heb ik al een paar facetten van het ingewikkelde pro-

bleem aangeroerd. Laat ik nu verder gaan met bewust het eigene van Brazilii's

positie uit te tekenen.

Vooreerst is de bevolking van Brazili6 ontel-baar ; de statistieken komen ofwel veel

te laat ofwel zijn zij meer een gok dan een wiskundig gegeven' Maar zeker is de

bevolking sedert de telling van 1970 tot een stuk over de 100 miljoen geklommen.

voor ons van groter belang : deze bevolking is even verscheiden in gedragspa-

troon als in huidskleur, hoewel de bezoeker steevast over dit laatste fenomeen

verhaalt en het eerste vergeet. Dit komt omdat hii de reeds zeer talrijke midden-

klasse in de hoofdsteden en in de vele provinciesteden van het Zuiden niet heeft

ontmoet. En zo ontgaat het deze vluchtige bezoeker dat deze mensengroepen

inzake dagelijkse verlangens en leefgewoonten veel dichter staan bij een Europese

middenklasse dan bij schier al hun eigen landgenoten uit het volkrijke maar gru-

welijk arme Noord-oosten. Deze tegenstelling of beter deze twee uiteenlopende

fazen van beschaving, d.w.z. lieden die in een gemodernizeerde en gemechani-

zeerde levensritme zijn opgenomen tegenover mensen die daar buiten zijn ge-

bleven, daar is de kloof waarschijnlijk reeds groter en dieper dan die tussen

ethnische groepen. En die groepen zijn nog immer verder van mekaar weg aan

het schuiven. Hierbij laat ik hier opzettelijk de numeriek onbelangrijke, maa( zo

tragisch in het nieuws komende Indianengroepen, buiten beschouwing.

Maar is Brazilid dan wel een ontwikkelingsland ? Ongetwijfeld w6l, volgens de ge-

wone criteria van per-capita inkomen en van slechte spreiding van het beschik-

bare. Ongetwijfeld neen, volgens het criterium van mogeliikheden uit eigen bo-

dem, uit eigen historische ondervinding, uit onderwijspeil in de beste scholen, uit

kennis van eigen problematiek. Eens en voor goed (maar het lukt mii zo zelden...)

zou ik iedereen met wie ik het daarover heb, de vergelijking uit het hoofd willen
praten die zegt dat, aangezien Zalire 'n groot en zonnig land is waar men ons al-

tijd geld voor vraagt, en aangezien Brazilid tenminste de eerste twee kwaliteiten

bezit en steeds vaker het laatstgenoemde nadeel, beide landen zo ongeveer om-

wisselbaar zijn. Men kan de meeste Brazilianen grondig irriteren, spijt hun aan-
geboren vriendelijkheid, door hun lesies te willen geven over wat w6l en wat ni6t

moet, steunend op onze " eigen ervaring in Afrika ".

lk ben trouwens ongewild getuige geweest van het zielig mis-lopen van een Bel-

gisch experiment in Brazili6 met ex-kolonialen uit Midden-Afrika, experiment dat

precies op de boven geschetste u ervaring " gesteund was. In die periode (het

moet rond '62 zijn geweest) heeft de pers in Belgie wel meer dan eens daarover

geschreven, maar de belangstelling van de journalistiek kan moeilijk blijven bij

het geruisloze verzanden. Men leefde in de golden sixties, hier te lande. Maar

nooit vergeet ik hoe wij, niet-ingewijden in wat er in een ministerie dat pas later
dat van de Ontwikkelingssamenwerking zou heten, wat er in de ambassade, wat
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er in het plaatselijk bestuur gaande was, met verstomming een accumulatie van
zware fouten in aanpak en van psychologische blunders stonden te bekijken,
waarin de componenten altijd waren : een grondige onkunde van de Braziliaanse
toestanden, steeds gekoppeld aan een onuitroeibaar gevoel van superioriteit, dit
laatste stoelend op het beschikbaar geld (inderdaad, vergeleken met wat een
gelijkaardige Nederlandse nederzetting had meegekregen, was de Belgische re-
gering niet gierig geweest) en op de " ondervinding uit congo o, dit laatste zijnde
het beproefde middel tot verkeerde beleidsbeslissingen. Maar deze onprettige
illustratie moge hierbij afgesloten worden.

Brazilid staat niet ten achter als het op de ijver aankomt om congressen bij te
wonen die de Latijns-Amerikaanse onderontwikkeling uit de wereld moet helpen.
En dat soort van congressen is een der weinige " industriedn , geweest die hun
volume sedert de crisis immer sneller hebben zien toenemen. lk neem een paar
getaf len over uit Le Monde (dat men in deze zaken au s6rieux neemt) van 6
april ll. : in Gendve hebben er in 1977 welgeteld 1026 internationale bijeenkomsten
(congressen, symposia, conferenties, eic.) plaats gegrepen in het kader van de
dialoog tussen geindustrializeerde en derde wereldlanden ; 52.000 specialisten
namen er aan deel ; 14.000 werkvergaderingen werden gepland, gehouden, ge_
acteerd ; buiten deze vergaderingen zijn er 20.000 vaste functionarissen van zo-
wat alle landen werkzaam in 110 internationale organisaties. Dit alles alleen in
Gendve, in het 6ne jaar 1977. Deze verbijsterende optelling werd gedaan door
Zwltserse en internationale statistiekers zonder humoristische bijbedoelingen. Het
resultaat is vlug samengevat : bijna niets ; de Noord-Zuiddialoog blijft practisch
geblokkeerd.

E6n van de hinderpalen in dat soort van dialoog is de zeer verschillende hoogte
waarop elk der ontwikkelingslanden zich bevindt op de trap die naar de volledige
onderontwikkeling afdaalt. De lezer verbeelde zich een keldertrap, of berer nog,
een ladder aan de binnenkant van een diepe donkere put. wij, de rijke landen,
staan op de begane grond, met rondom ons wat nodig is voor een behoorlijk
levenspeil en met verschillende graden van levensoverschot (de Noordamerikanen,
de zweden hebben nog veel meer dan wij etc.). Brazilid zou zich ergens op de
ladder-in-de-put bevinden. Maar het particuliere van dit land is dat sommige Brazi-
liaantjes practisch op de bovenste sport van de ladder zouden staan en anderen,
die de arme regionen van hetzelfde land zouden voorstellen, zouden diep in de
put blijven steken, op een economisch peil dat vergelijkbaar is met dat van heel
wat Aziatische en zelfs van Afrikaanse streken.

Een zo onmetelijk land, een land met dergelijke verschillen in ontwikkelingsniveau,
efficidnt besturen is een opdracht die van meetaf aan onmogelijk is. De doorsnee-
Braziliaan is zich daarvan terdege bewust en hij drukt zijn skepsis over wat hij
als het geklungel der regeerders aanvoelt uit met een beroep op God. Deze is
gelukkig maar ook Braziliaan, beweert hij, en Hij werkt de Lome Reus (zo wordt
het land o.a. in de nationale hymne betiteld) 's nachts wat bij om het overoagse
geknoei van politici weer goed te maken. Dit land kan niet zomaar in het enkel-
voud betiteld en beoordeeld worden ; het getuigt alleen van onbegrip en simpli-
ficatiegeest het te klasseren als " 66n der Zuid-Amerikaanse republieken die door
militairen worden bestuurd en ten dienste staan van de lnternationals o.

Het militair regime en de buitensporige uitgevoerde winsten der grote maatschap-
pijen worden respectievelijk verantwoordelijk gesteld voor het vertrappelen der
mensenrechten en voor het economisch ter plaatse trappelen, ja de achteruit-



gang van de economie. De gewone man in Europa associeert hen als tweeling-

broeders van dezelfde ondeidrukkingsmacht. lk heb persoonlijk van meer nabii

dandemeesten,diehiertelandeclich6'sherhalen(waarditweiniggevaarop-
levert),destaatsgreepvan'64meegemaakt,maarvooralhebik'naditpractisch
geweldloze op zij zetten van de wettelijke macht, de ontaarding bijgewoond van

ditbewind,toteenongerechtigde*Wette|ijkheidu,totvervo|gingvanwieook
maar de naam had links te ziin, of wie gewoon in de weg Stond, tot groteske po-

gingen om het image van het leger, als het brave gezonde orgaan der natie' te

verkopenaanvolksmensenaankinderen.Ikhebvandital|eseengroeiendeen
gemeendeafkeermeegekregen.Maar|atenwiitochnietindezelfdemyopiever-
va||ena|sdelegerpropaganda,maardaninomgekeerderichting'doordeBrazi-
liaanse realiteit te vereenzelvigen met het regime dat het nu voor het zeggen heeft'

Het is echter volslagen onmogeli.ik in het bestek van dit kleine artikel de geschie-

denis(endevoorgeschiedenisisa|bijnaevennoodzake|ijktotgoedbegrip)van
dejarensindsde*goIpe"(staatsgreep)tewil|enverha|en,Vee|onmoge|ijkernog,
een prognose te wagen betreffende de economie, die haar glans en gloriejaren

van snelgroeier nu ziet verbleken. Daarenboven staan op dat terrein een paar

zeer kritische jaren voor de deur en het is beter nog maanden lang de wait and

see houding aan te nemen.

Er is echter wel een terrein waarop het profiel der Brazilianen zich duidelijker be-

gint af te tekenen. Bedoeld wordt de rol van de Kerk. De omzwaai hier is in de

laatste vijfentwintig jaren indrukwekkend geweest. lk heb het hier minder over

het persoonliike charisme van een Helder camara. Deze inderdaad zeer begaafde

persoonlijkheid met vleugels incarneert voor mij niet het Braziliaans episkopaat

en ik vind het ongenuanceerd bravo-geroep aan zijn adres een nieuwe uiting van

beate oversimplificatie in de eerste plaats, en vooral een onrechtvaardigheid te-

genover de stevige, stapvoets gaande grote groep der bisschoppen van de kleine

diocesen. Het is aan het Braziliaanse episkopaat dat wii een laatste beschouwing

wijden.

Gedurende de laatste halve eeuw heeft het Vatikaan het aantal bisdommen in

Brazili6 vermenigvuldigd(1) ; deze volgehouden politiek van kerk-decentralisatie

maakte dat rond 1970 de Kerk met een heel nieuwsoortig episkopaat stond. Na de

eerste wereldoorlog waren de bisdommen nog immens groot van oppervlakte en

zij hielden weinig rekening met de verschuivende bevolkingsconcentraties ; de

bisschoppen regeerden er alsof hun bisdom een eiland was. Het beschrijven van

het vroegere Brazili6 als een archipel is trouwens niet alleen voor de kerkelijke

toestanden van toepassing. Nu bestaat het type van seigneuriaal bisschop nog

wel, maar de exemplaren daarvan zijn een kleine minderheid geworden. De nieu-

we generatie van ver over de tweehonderd gewiide bisschoppen (sommigen ziin

hulpbisschop maar hebben stemrecht) past niet goed in het ons vertrouwde beeld

van zuiderse zwier met ineffici$ntie. Zij is uit de eenvoudige, pretentieloze kleine

middenstand gekomen ; zij is hardwerkend, zoekt en vindt vaak de toenadering

met de gewone man ; vooral, zij is er zich van bewust dat zij 66n hechte aaneen-

gesloten groep moet vormen, die alleen in de Conferencia Nacional dos Bispos

do Brasil (CNBB) haar uitdrukking kan vinden. Deze nationale organisatie laat

enkele fulltime specialisten benoemen om specifieke problemen voor te bereiden

(de sekretaris is een oudstudent van Leuven) en komt daarenboven op gestelde

tijden of omwille van buitengewone omstandigheden voltallig samen. Gewoonliik

slagen zij er in om naar buiten te treden als eenheid.
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Deze vele tientallen nederige, vaak slecht behuisde en armoedig levende, dienaars
der Kerk hebben nu ervaren dai zij, precies door deze eenheid, een oer zeer
weinige, wellicht de enige, morele macht zijn geworden, waar de officieren, die
hun macht uit de geweerloop hebben gehaald, niet tegenop kunnen. Het bisschop-
penblok vermijdt uitdaging (individueel geven sommigen onder hen wel aanlei-
ding tot irritatie bij de kolonels) maar vindt geleidelijk een vastberaden toon als
uitdrukking voor veel van het menselijk leed. zij vinden spontaan hun voetvolk-
leiders en hun meer prestigieuze tenoren. op het vlak der regio's hebben zij een
organisatie en een eigen werkschema uitgebouwd ; onder deze groepen is die
van de regio Noord-Oosten, hoe kan het anders, de meest vinnige, de meest dur-
vende. f k weet het, ook hier moeten wij ons hoeden voor idylles. Er zijn zeker
meerdere strekkingen in die groep : de aartsbisschop van porto-Alegre heeft in
zijn optreden nog veel van de oude grote gezagsdrager; die van Rio de Janeiro
lijkt voor velen de confrontatie te angstvallig uit de weg te gaan en met zijn, overi-
gens knap opgezette, assistentie-werk alles te willen goedmaken. Overigens moe-
ten velen in de loop der 15 jaren (ja, zo oud is het militair regime al) een wijziging
in hun houding en taktische lijn toegeven op binnen-zowel als op buitenkerkelijk
terrein. Maar het is toch, op enkele meer folkloristische dan echt gevaarlijke uit-
zonderingen na, de eenheid die gezocht en gevonden wordt.

Hoewel wij over Puebla, buiten een vloed van journalistieke indrukken, en zg.
nieuwsbrokjes, nog niet veel weten (Puebla is niet een concilie van de Latijns-
Amerikaanse Kerk geweest, zoals nog vaak wordt gemeend, maar een samen-
komst van afgevaardigden uit de nationale bisschoppen-organisaties), is het wel
zeker dat de CNBB-afgevaardigden aldaar erover gewaakt hebben dat de basis-
gemeenschappen, bijzonder hoopgevend in Brazilid, niet met achterdocht werden
bekeken. Niet zeker, maar waarschijnlijk is het dank aan hun invloed geweest dat
men zich niet beperkt heeft tot een krampachtig afwegen van uitspraken in pro-
gressieve of in conservatieve richting - hoewel dat afwegen zeker ook meespeel-
de -, maar zelf een stem vond ; verder nog, dat de u Boodschap aan de Volkeren
van Latijns-Amerika ", die mag doorgaan als de verwoording van het beeld dat de
deelnemers van zichzell wilden geven aan de buitenwereld, grotendeels hun werK
was; de tekst circuleerde in alle geval reeds in het Portugees v66r de Spaanse
versie bekend was.

zo kan het episkopaat van dit land, dat een half continent is, wellicht zijn stempel
drukken op het profiel van de wereldkerk. zo is deze groep van pastores 66n van
de werkelijke lichtpunten in de kerkproblemen van Brazilid en een der weinige
garanties dat dit zo belangrijke land zal terugkeren naar de eerbiediging van de
fundamentele rechten van de mens.

Tijdens het Tweede Vatikaans concilie was de stem der Latino-Americanos in het
algemeen en die van de Brazilianen in het bijzonder, nauwelijks hoorbaar. lk durf
te beweren dat in een nieuw (nog niet meer dan gedroomd of gevreesd) algemeen
concilie deze al te diskrete houding zou plaats maken voor een vriendelijk en
diplomatisch naar de voorgrond schrijden van een hidrarchie die zich van naar
roeping en haar kracht bewust is geworden.

C. Laga

(1) Juist v66r de eerste wereldoorlog (1913) waren er 43 bisdommen; een halve
eeuw terug ('1929) waren er reeds 84; volgens de laatste Anuario pontificio ('1979)
zijn er nu 229.
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Twee gedichten uit ,, Eigen "

POETA

Hengelaar in een aquarium
met schaapjes witwolk en een schijfje maancitroen

achter 't net luchtbelleties vangen,

zichzell vissen in rimp'lend schouwen :

Narcissus.
't Schrijvertje of de inkt-vis en

verdrinken in koningsblauw,
allengs m66r,
en minne vinden.

G. Van Coillie
Uit " Eigen " 1e jrg.

INITIATIE

een bel schreeuwt vrijheid over het nest.

morgen ligt nog braak, maar de

roeste held wankelt
en temt mij niet meer.

manlijk ontsnap ik
vanwaar volgroeide welPen

elkaar verdringen:
straks ben ik in smet opgewassen.

ridder nog in verleden burchten
schaak ik er de dame van weleer
en fok ze in eigen kerker oP.

Het morgenland ligt braak
en ik, bij de kilte van de haard
trek gisteren als een deken tot de kin.

(in naVolging van Hu9o C!aus)
P.Malisse

Uit《 Eigen)〉 le irg.
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Een bezoek aan het Klein Seminarie 1912

De Nederlandse Juffrouw H.s.s. Kuypen maakte in l9l2 een vlaanderenreis. Ze bezocht
ook Roeselare en het Klein seminarie. uit het boek < In het land van Guido Gezelle >>

(Zwolle, La Rividre en voorhoeve, 1913), docr de heer Antoon Maselis, in een antikwa-
riaat opgediept, citeren wij de Roeselaarse passage.

Rousselare is h.et Mekka van de eerewac,ht van Guido Gezelle. Hurgo Verriest is
er gevormd en heeft er gevormid 

- is er bekwaamd en bezield to,t de,n strijd en
heeft er bekwaamd e,n bezie,lrd tot'den 'strijd.

Hoort, hoe hij in ,,Twintig Vlaamsche ko,ppen" wer zijne leerlinge,n schrijft :

...... dat schooljaar t875-76.

Dat was een wonderlijk jaar.

Als ik dat nu bepeize en van verre die groepen bezie van studenten, die ik ieder jaar
leeren mocht en leiden, ik sta vol verwondering en bewondering.

Vlaanderen, Vlaanderen, v'at hebt gij onder uw jong studeerend volk eenen rijkdom,
eenen overvloed van heldere geesten vrij en vroom, van warme herten fier en edel, van
schoone koppen, op veerdig, flink en stevig lijf !

Metaal ! Metaal ! Kostelijk metaal ! 
- 

Komt er iemand op te kloppen, het klinkt en
galmt.

De studenten van die Rhetorika, kameraden van Albrecht Rodenbach, staan nog voor mijne
oogen: - ferme knapen, buitengewoon begaafd, eigen denken en eigen wil ten goede
uitgegroeid, staande voor het leven in blijde veerdigheid : Vlamingen ! Een grepe jeugdige,
verstandige, heldere Vlamingen !

Als ge in het land van Guido Geze,lle reist, en veel ove,r herm en de BJauwvoeters
ho'ort, vooral van Hugo Verriest, dan kirnt ge niet in Ko,rtrijk zijn, of ge gaat Rous.
serlare bezo'eken,.

Het is een Vlaamsc,h stedeke. D,room nie't te veel in 't verleden, maar kijk eerst
re'chts en lin'ks de huize,n aan. Elr zijn hee,l wat aardige opscrhrifte'n hie,r.

Fabrieh aan rtot)en en landsalaanz. Stove,n zijn kac,hels, e'n alaam ,is gere,edscihap.

In d.en stoel. In den goud.en stoel. Zoo kondige'n meurbelmakers hu,n winkels aa,n.

Pracltt- en tt,eratchoenen sohildert e'en sohoenmaker met gro,ote,letters op zijn win.
ke'lraam.

In den goud.en boed. Dat is een hoede,nwinke'|.

Twee huizen, vlak naast elkaar, hebben gevelsteenen. De een stelt een vlinder
voor, de ander: e'en tijge,r. O,p het eene'huis staat ge,beiteld: Dit huit is de olinder
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yeftddnd,, op het andere .. Dit huis is d.e tiiger genaamd,. Eigenaardige opschriften' in

onzeNederlandsohetaal,-endiewiitochnooitgebruikeln'zouden.

Wij gaan oo'k langs het huis, waar Rodenbach geborern werd'

En hier is het Kle,in.se,min'arie. we bellen aan. 't Pot'tie'rke doet o'n6 6pell - zo'o

deerd de kleine G'uido Geze,lle eens de bezoekers o'pen... 'tPortie'rke rs'spt een

no,n, en deze,, do,or Juffrouw verreist met het doel van o'nze' ko'mst betkenid ge'

maakt, de,elt,o,ns de treurmare mede, dat he't vacantie is,,en iede'reernr weg... ware

ik a,lleen, gewee,st, ik had onve,rrich,ter zake teru,g moeten gaan,. Maar dank zij

Juffrouw verriiest's ,hulp, en het ,,sesame, open u" ,van 'haar n'aam, ging ihet goede

nonneke ,,mijnheer de,n Eoo,n,oo,m" voor o'ns roepen. Na een wijle waohtens, zage'n

wij ,miinrhee,r dern Eco,n,o,om, gekleed in rtzwarte prieste,rgerwaad, verschijne'n. Hi!

is een West-Vlamin,g, die de tadl van Gezelle spree'kt, - een"kalme, zaohte' man'

wiens ee'nige ern ge,he,e,le werel.d 'dit 'klein-Seminarie van Rousse'lare is. Hij heeft

n,ooit vacantie. Het Klein.seminarie is zijn arrbeidsveld on het Klei'n-Se'minarie is

zijn rustoo,rd. ledereen is nu weg, hij is alleen,en past o'p enikele Enge'lsche'le'e'r-

lingen, idie hier de vacantie doorbren,gen, ern ho'udt'ttoezic'ht o'p kne'c'hte'n' en

werklui en kuischender(1) nonnen. In ziin ste'm, in zijn gebaar en in zijn blik is de

rust van den van:de,were,ld aJgestorvern,e - de rust van Mem,ling's schi,lde'rijen.

Hij laoht met vredi,gen glimlac,h, als hij hoort, waarom wij ko,m.en. Gezelle... mijn'
heer ,den Eoon,o,om zegt niet vee,l, maar heel de verheerlijkte uitdru'kking van zij'n

gellaat too,nt, hoe innig 'hij h'e,m liefheeft, hoe dieip hij on'der de' be'ko'ring is van

het lerven en de,n arbeid van den grooten Dic'hte.r van we,st-Vlaandere'n... ,,lk hetb

hem stijf(,) wel gekenrd" zegt hij. En sti'lrle vo'lgen wij he'm.

Eerst to,ont hij o,ns'tportie'rs'kamertje, ee'n simrpel 'h'o'kje', nog onverande'rd sinds

de jaren, dat Gezelle hier zat dn,... luiste,rde'... dn.'. o'psohreef, al wat er aan

Vlaam,sohe woorden en u'itdrukkingen dooilbezoekers aan de'deure gezegd werd.

Maar, o, zooveel is verb,ouwd e,n veranderd sinds Gezel,le's tiid. M'ijnheer dern

Econoom to,ont ons de kape'l, ,,die Gezell'e meermale'n' zdl 'gevaagd hebben. Dat is

't werk van, 't portie,rke,".

Wij treden nu buiten, 't ge,b'ouw... zie, rhier stroomde vroeger de Mandelbe'ke. Maar

... die oversohoone Man'del

Wierd de' slave van den Handel I

klaagde Gezerlle, die zijn gerliefden Man'delstroom heeft zien' ve,rdwijnen.

En zie, hier sto,nd vroeger die treunrvi,lge, met wier treuren over het bederven van

den heldre,n Manrdelvloed, Gezelle instemde :

Daarom zu,cht ik, daaro,m stene ik,

daarom, nCergebogen, ween ik,

daarorm treurt 'de Wilgeboom
s'p de'n zwarten Mandelstro,om.

Ook 'die treurwilge is e'r rniet ,meer.

Maar 'dit alles is verdwenen !

,,Rousselaere heeft veel van zijn sohilderaohtigheid en diohterlijkheid ve,rloren'."

zuoht 'mijnheer den Eoo'n,o,om. ,,Maar ginds hebben' wij een,e anderre treu'rwi4'ge te

ziiner'g'edaohtenisse geplant."
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,,ls alles veranderd hier ?"

Mijnrheer de'n Eco,n,o,om glimlacrht weer zijn vredigen glimlach en schudt met bliide
bewe,ging het hoo'fd. ,,Ke'nt gij ,,Het Schrijverke" 7"

lk zou ,,Het Sohrijverke" niet kenne,n !

Met rustigen tre,d gaat mijnheer de'n Econoom ons voo,r naar een omtuinlden hof.
Door ee,n po'o,rt van gele roozen en blauwen rege,n tre,den wij binnen. " Dit is de
hof voor de profe'ssoren. En die is niet ve,randerd sinds Guido Gezelle's tijd".
Behalve o,ns is er nie,mand in den hof. Geen windje,waait, gee,n g,eluid wordt ge-
hoord, 't is er bladstil. Midden in de'n hof ligt een vijverke', op dat vijverke ,,leefden
en roerde'n en liepen zo'o sn'el" de schrijverkes. En daar, aan dat vijverke, dichtte
Gezelle zijn ,,Schrijverke". Wij turen en turen, maar geen sohrijverke rerpt er de
rappe po,otjes. Het water ligt vol kroos. Maar o.p een paar passen afstands vliet de
Man,dele, en zie, daar ,,scrhrijven, herschrijve,n en schrijven" ze n6g,,de'n heilige,n
Name van God !"

,,Mijn,heer de,n Econ'o,o'm," vraag ik, ,,wat is dat tooh een ,,kabotse'ken" ? U weet
wel :

O' krinklende winklenrde. wate'rdinq
met 't zwarte kabotseken aan.

En wee,r gi'lmlacht hij, neemt zijn mutsje - ,,sc,hede,lkappe,ke", zou Gezelle zeggen

- af, en toont het mij. ,,Ddt is een kabotseke".

Het zwarte mutsje is vierkant, 't heeft net den vorm van de schrijverkes-lijfjes op
het wator. En,voor'te,e.rst werd Geze,lle's beeldspraak mij duidelijk. Dat Vrlaam-
sche ,,aan", waar wij ,,op" zouden zeggen, had mij in de war ge,bracht, en ,,ka-
bottseken" voor een jasje doen houden !

Maar nooit zal iik nu weer een s'chrijverke op 't water zien, of Geze'lle's ve'rs lezen

- of ik zal denken aan mijn'heer den Econo.om, in den stille,n professore,n.hof, aan
den oever van het vijverke zijn kabotseke afn,emend en glimlachend zeggend :

,,Dat is een kabotseke"...

We 'danken mijnheer de,n Econoom voo,r zijn vriende'lijk geleide en wenden nu
onze schreden naar het standbee,ld van Ro'denbach.

(1) Kuisoh.en = schoonmaken.
('z) Spreek uit : stief = zeer.
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Bariton JO BAERT

een muzikale looPbaan

En plots herken je hem toch : je zit voor je Tv-toestel op een warme augustus-

avond, je houdt wat van opera en je kijkt naar het Internationaal operaconcours

van Oostende. Achteloos hoor je de speakerin een Belgische bariton aankondi-

gen, en in een flits herken je een oude collegevriend van zowat 2O jaar geleden'

retorica 1961. Toevallig loop je hem daarna op het lijf na een uitvoering te Brugge

van een vroeg-barokke opera, in het kader van het festival van Vlaanderen, waar-

in hij naast leidende internationaal bekende zangers optrad. Op een winter-zon-

dagavond hoor je dan op BRT-3 een pakkend liedrecital vanuit Tielt, - liederen

van schubert, - je bent getroffen door zijn tekstgetrouwe interpretatie en zijn

rijke sonoriteit (je denkt aan grote Duitse interpreten, Dietrich Fischer-Dieskau'

Peter Schreier...) en tenslotte vind ie het spijtig dat hij in eigen kring, in Roeselare

en West-Vlaanderen, nog zo weinig optrad, je gaat op zoek naar adres en contact'
Je verneemt dat zijn vader onlangs gestorven is, maar dat zijn moeder ergens in

de Kattenstraat woont. Zo raak je eraan: Terkamerenlaan 52, 1050 Brussel. Een

week later, 25 februari, zitten we gezellig te praten, en overkoepelen nagenoeg
een kwarteeuw met herinneringen, belevenissen, frustraties, ontgoochelingen, ge-

luksmomenten. uit een schools verleden en een bloeiende kunstenaarscarridre.

*

Het begon allemaal niet zo vlot in zijn ieugd. Aan zijn collegeiaren heeft Jo weinig
echt positieve herinneringen. Het colleleven van de vijftiger jaren kon weinig bie-
den aan een adolescent die blijkbaar voor zijn sluimerende artistieke krachten

en zijn te rijk gevoelsleven geen gepast schools klankbord vond. Het droge ratio-
nalisme, de eenzijdigheid van de intellectuele overgeklemtoning, tegenover een

onderwaardering van gevoel, de kaste-mentaliteit bij bepaalde oversten, doet de
zoon uit een arbeidersgezin wel met leed terugdenken aan zijn collegetijd. Hier
is niet de echt-collegiale warme Eertijdsklank, zoals wij die bij oudere oud-leer-
lingen terugvinden. Jo is wel nog te jong om zijn herinneringen door heimwee
naar de jeugd te laten oppoetsen ! " lk leed er geestelijk en lichamelijk onder...
Je zal me nog herinneren als magere, geel-achtige, schamele, schichtige jongen,

zenuwachtig, met tics... "

Toch geeft hij wel enkele lichtpunten toe : in de atletiek en de sport, met de heer
Libbrecht als leidsman, vond hij een passende uitlaatklep, en de bouwkampen, met
de heer Deweerdt, nu econoom, lagen hem ook best. Zijn perfekte kennis van het
Duits - zijn moeder is immers een Oostenrijkse - gaven hem in die vakantiecontext
een nieuw elan, en met zijn mondharmonika en zijn rijpende baritonstem was hij
- zoals de heer Deweerdt het zich nog best herinnert - een geslaagde imitatie
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Jo Baert (bariton) - Roumiana Stantcheva (pianiste)

(indien niet beter !) van de toen succesvolle Freddy Quinn ('Heimatlos... sind
viele auf der Welt...').

Van dit matte collegebeeld is nu weinig overgebleven. Voor me in de fauteuil zit
een rijzige zellzekere man, fier in zijn houding, wars van alle schichtigheid, niet
verbitterd zelfs, maar gelukkig dat hij, spijts zijn collegebelevenissen, toch dat
deel van zichzelf ontwikkeld heeft dat m6est ontwikkeld worden : de muzische
mens, de " homo ludens " in zijn mooiste vorm : de muzikale carridre. Eigenlijk
was hij al met die carridre als amateur gestart in de laatste jaren van zijn huma-
niora. Bij zangleraar Mertens in de Roeselaarse muziekakademie doorliep hij vlug
zijn lagere, middelbare en hogere jaren. Hil studeerde verder aan het Brussels
Conservatorium bij Fr. Anspach en combineerde deze zangstudies met de studies
in journalistiek. Gemakkelijk had hij het niet: hij moest er zelfs een job bijnemen
om zijn studies te kunnen bekostigen. Als journalist geraakte hij binnen bij de
Standaardgroep en wordt recensent van artistieke en vooral muzikale gebeurtenis-
sen, o.a. het Festival van Vlaanderen. Toch voelt hij dat dit niet zijn roeping is,

en wijdt zich volledig aan zijn zangkunst. In 1967 behaalt hij, met Grote Onder-
scheiding, het Hoger Diploma te Brussel. Uitwisselingsconcerten geven hem on-
middellijk een buitenlandse kans te Freiburg en te Lausanne, en net zoals andere
solo-kunstenaars, zoekt hij bekendheid te krijgen door aan wedstrijden mee te
dingen. Wint prijzen in de wedstrijd van de " Union Professional des Maitres du
Chant franqais " en in de " Prir Chausson ". Hij krijgt dan een studiebeurs en
werkt verder aan de Musikhochschule te Wenen ; voigt priv6-lessen bij Ugaro, een
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Orph6e (Milhaud) V.K.O. Antwerpen - Kameropera
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Figaro (Barbier van Sevilla, Rossini) K.V.O. Antwerpen

Italiaanse bariton, is een tweetal jaar assistent bij Anspach, te Brussel, doceert
2 iaar aan het Conservatorium te Luxemburg en belandt eindelijk aan het " lnsti-
tut de Musique Sacr6e et de P6dagogie " te Namen waar hij nu titularis is van

de vokale kunst. Dit instituut is zowdt de Waalse tegenhanger van ons befaamd

Lemmensinstituut te Leuven. Hier en daar treedt hii op als gastzanger, bvb. in

1972 |e Trier in Mozarts " Figaro's Bruiloft " of in Rossini's " Barbier van Sevilla ",
als Figaro, in de K.V.O. te Antwerpen, of als Papageno in Mozarts " Toverfluit "
in de Opera van Gent...) Het Duitse Lied echter blijft hem steeds meer boeien,
maar als liedzanger alleen kan men heel moeilijk zich een loopbaan uitbouwen,

het publiek staat nog heel aarzelend tegenover dit genre, voelt zich nog teveel

onwennig, er is geen " bravoura D genoeg, het is naar-binnen gekeerde muziek.
Maar wat een rijkdom krijg je in de plaats ! Het is wel interessant de pedagoog-

zanger Jo Baert aan het woord te horen over het liedgenre.

Het liedgenre is de versmelting van literatuur en muziek, maar weinig componisten
zijn er echter in geslaagd de perfecte harmonie tussen beide tot stand te brengen.
Hoe meer ik zing, aldus Jo Baert, hoe meer ik merk dat veel componisten de

draagkracht van bepaalde teksten die ze op muziek zetten niet begrepen hebben.
Vaak gaat bij liederen op tekst van Heine, de heel specifieke Heine-ironie verloren.
De componist interpreteert en geeft een bepaalde tekst 66n richting, waardoor
presies de tekstdichter allesbehalve gevleid kan zijn. Vaak krijgen de slechtste
teksten de beste liederen, zoals bij Schubert, omdat de componist dan door ziin
aanvoelen de zwakke tekst op een hoger niveau kan dwingen. Echt goede teksten
vragen niet meer naar muzikale zetting. Werd Goethe ook niet kregelig bij de

Schubertversies van zijn gedichten (" Erlkonig ' bvb.) ? Bij die aanvankelijke moei-
lijkheid komt dan nog de nieuwe interpretatie van de liedzanger, die zowel tekst
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als rnuziek de mooiste weergave moet bezorgen, en vooral de ambitie hebben

de menseliike boodschap die in dit alles steekt te laten horen. Juist in het lied

l(omen de drie grote geledingen van de mens het fijnst, maar ook het meest veel-

eisend, tot uiting : intellect, motoriek en gevoel. Aan heel de interpretatiekunst

weet Jo Baert een hele mens-kunde te koppelen. Hij gaat uit van de grote een-

heid van de mens : zo moet de zingende mens ook die eenheid van alle mense-

lijke functies naar voor weten te brengen, te be-leven. De zanger is niet " een

mens die zingt ", maar iemand die ziin gehele mensheid juist in zijn zingen be-

leeft, iemand die u gans zang is ". Zo zou je kunnen zeggen : hoe meer mens men

is, hoe meer men de veeleisende kunst van het zingen benadert. Natuurlijk is er

ook de technische kant van de zaak, maar ook hierin blijft de mens-kennis cen-

traal. Graag leunt hij aan bij de ltaliaanse school omdat die de stem de volle
rijkdom durven geven, de volle glans die een beroep doet op alle resonantie-

ruimten van het lichaam, in plaats van dat eeuwige ( vooraan in de mond zingen "
van onze Belgische zangpedagogen, dat de warmte van de stem erg verarmt.

In de loop van het gesprek krijgen ook de muziekrecensenten een veeg uit de
pan : vooreerst hebben sommigen niet de minste noties van de menselijke stem
en de eisen van het zingen en laten zich gewoon op sleeptouw nemen door al wat
vanuit het buitenland het etiket " beroemd " meekrijgt. Kunnen muziekrecensenten
echt luisteren en iemand oordelen volgens de gebrachte prestatie ?

Voor het brengen van liederen verkeert Jo Baert wellicht in de meest gunstige
situatie. Zijn vrouw, de Bulgaarse Roumiana Stantcheva, is een uitstekende pianis-
te, - ze doceert overigens ook aan het hogergenoemd instituut te Namen - en kan
als echtgenote ook in haar muzikale begeleiding een groter en fijner samenvoelen
ten toon spreiden. Jo noemt het " 66n hart " dat samen musiceert, al geeft hij toe
dat het wel enkele jaren geduurd heeft tot het perfecte samenspel er was ; zij
was als pianovirtuose meer gewoon aan een solo-optreden, en moest dus ge-
leidelijk aan de ideale kenmerken van de begeleider nog verwerven. Daarom pre-
cies zijn we blij dat we haar, op het recital dat beiden aanbieden aan de Oud-
leerlingenbond, op 9 juni, zowel als begeleider of als solo-vertolker kunnen waar-
deren.

Of hij nog grote projecten heefi naast zijn pedagogische functie ? Evident ! Na de
Schubertplaat van'77, en Carmina Burana (voor het Davidsfonds), komt tegen
einde mei de plaat uit met liederen van Mozart, Haydn en Beethoven (de liederen
die in ons recital op 9 juni ten gehore worden gebracht). Deze plaat is wel een
mooie bekroning ; de reeks " Pavane " is gewijd aan kunstenaars met grote klasse.
Zangkunstenaar wordt men door taai werken. Na 12 jaar, zegt Jo, geniet ik nu in
het liedgenre, een nationale bekendheid, en ik ben heel blij met dit resultaat. Aan
de jongeren die nu nog in de humaniora zitten en ook van een muzikale carridre
dromen zou hij de volgende raad willen geven : " Het is hard werken, en je moet
je in de kunstmiddens steeds wapenen tegen een amorele levenswijze. Maar wees
ervan overtuigd dat in de muziek, in de zangkunst, de rijkste lagen van de mens
aan hun trekken komen en de diepste vreugde en vrede met jezelf ontdekt
worden ".

Wil hebben een gelukkig kunstenaar van hoog niveau ontmoet. In het beluisteren
en meegenieten van zijn talent en dat van zijn vrouw nemen we enigszins deel
aan dit hoger niveau. Graag meegenomen, zou ik zeggen !

Joost Vanbrussel
Retorica '59
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25 Jaar geleden...

DE HEKSENKETEL VAN POESIS 1954

De Retorica-lichting '55 wil er sinds enige tijd een traditie van maken jaarlijks op
(of rond) de dag van de Wapenstilstand een klasvergadering te beleggen voor in-
ternen en externen tesamen, echtgenoten inclusief vanzelfsprekend. Aldus werd
op 11 november'1978 te Brugge in het Groeningemuseum verzameling geblazen,
en dit ongeveer 25 jaar d.i. een kwarteeuw later dan een op dat moment wel ietwat
meer geforceerd klasbezoek aan datzelfde wereldberoemde schilderijenmuseum.
Onze Podsisklas '54 stond destijds onder de deskundige leiding van klastitularis
E.H. Carl Laga, cultuurfenomeen en kunstpredikant. De " studiereis " van Roese-
lare naar Brugge vond plaats in de namiddag van 2 juni 1954, nadat wij 's voor-
middags een diocesane wedstrijd van Latijnse versie hadden mogen doorworstelen.
Men begrijpt dat in de namiddag te Brugge niet alleen de musea, maar ook andere
minder cultureel hoogstaande instellingen bezocht zijn geworden, tot groot on-
genoegen weliswaar van u suf o en buschauffeur, die de meest " geladen " klas-
genoten op de terugweg naar Roeselare zelfs geen mens-ontspannende stop wilde
gunnen. Een van de gevolgen daarvan was dat, volgens ooggetuigen, de achter-
deur van de bus dan maar al rijdend werd opengezei... Terwijl sommige externen
de daaropvolgende zondag extra-straf moesten komen schrijven !

De bijeenkomst te Brugge van november vorig jaar was dus begrijpelijkerwijze
rijk aan herinneringen. Sommigen hadden inderdaad elkaar sinds jaren niet meer
gezien, terwijl de bevredigende opkomst van de betrokken college-frontstrijders
zonder twijfel ook het gevolg was van het zeer gevarieerde Brugge-programma :

geleid bezoek door ondergetekende conservator aan de musea Groeninge en
Gruuthuse, aperitief ten huize van klasgenoot Dr. E. Callewaert, banket met can-
tus in Holiday Inn en een nachtelijk " pekkers "-pintje in 't Oud Putje nabij het
Brugse Zand (ook 25 iaar later...).

Bij de vele herinneringen van het collegeleven 1953-54, die via speech of lied
tijdens en na het feestmaal in Holiday lnn te Brugge werden opgedist, bevond

,zich ook een door ons naar voren gebrachte bloemlezing uit de zogenaamde

" Heksenketel > anno 1954. De meeste ex-externen wisten nauwelijks van het be-
staan van een dergelijk liedjesprogramma op het toenmalige internaat aI. Zij wa-
ren echter niet minder geboeid, omdat in bepaalde onderdelen van deze Heksen-
ketel, en bijvoorbeeld in de u Litanie van alle heiligen >, heel wat ook door hen

nog herkenbare collegesituaties en -figuren op de korrel werden genomen. Het
leek ons derhalve boeiend in onderhavig nummer van ons oudleerlingenblad even
over de toenmalige Heksenketel van het internaat een bijdrage te leveren, mede
in de overtuiging aldus ook een brok Seminarie- en studentenfolklore voor de
nakomende geslachten veilig te stellen. De Heksenketel overigens en de bede-
vaart naar Dadizele, in de context van dewelke deze internaatsketel moet geplaatst
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worden, behoren (gelukkigrijk) nog tot de meest onverwoestbare van alre Roese_
laarse Seminarie-trad ities.

Voor de internen van de coilegejaren '50 betekende de jaarrijkse Heksenketer inieder geval een van de hoogtepunten van het met veel eigen creativiteit gestof-
feerde jaarprogramma * intra muros o. rmmers, naar het einde van ieder schoor-jaar toe werd (en wordt) er duchtig gepronostikeerd i.v.m. de beroepen die door
de retoricastudenten zouden gekozen worden, en dit met dezelfde intensiteit arsbij de discussies nopens wie de Ronde van Frankrijk of de eerstvorgende parre-
mentaire verkiezingen zou winnen. De officidle proklamatie van de beroepskeuze
van alle retoricanen geschiedde dus in de marge van de zopas genoemde college-
bedevaart naar Dadizere en de coilectieve nieuwsgierigheid ter zake was vooral
toegespitst op het al dan niet verstoorde evenwicht tussen het aantal wereldlijke
en geestelijke roepingen. In de beroepskeuze van de jaren ,s0 overigens begon
zich ook in het Klein seminarie de tendens af te tekenen naar een winst van de
niet-geestelijke beroepen op het aantal priester- of patersrokken (in een tijd van-
zelfsprekend dat de geestelijke status nog door het dragen van een rok herken-
baar werd gemaakt). De omschrijving van het Klein seminarie als een * rokken-
fabriek " begon dus hoe langer hoe minder zin te hebben.

Bij deze beroepskeuzekoorts die de bedevaart naar Dadizele voorafging werden
(en worden) vooral op het internaat ook financidle weddingschappen (5 frank per
pronostiek) met de retoricastudenten afgesloten. Een brave, vrome retoricaan die
te Dadizele liet proclameren dat hij niet voor " paster " zou leren, kon aldus meer
dan 66n bak bier uit de geldbeugels van zijn jongere medestudenten puren. Het-
zelfde nuttige effekt haalde de retoricaan van het . losbandige " type, die in het
Iatere leven wel voor de (lange) rok beweerde te zullen opteren. De studenten
van Podsis, die uiteraard het dichtst bij de retoricanen stonden of zaten (ieder
poeet trouwens had in princiep een gans schooljaar lang een retoricaan naast
zich in de studiezaal...) waren verondersteld het best de beroepskeuze van oe
hoogste-klassers te kunnen raden. In deze optiek is het een internaatstraditie dat
de podten op de vooravond van Dadizele via een eigen gemaakt en collectief in-
gestudeerd, maar hier en daar ook gecensureerd liederenprogramma de beroepen
van hun mede-bankzitters 66n voor 66n zouden voorspellen. Deze met ouverture,
intermezzi en drankpauzes gekruide opera, die in onze tijd bij goed weer steeds
op een stuk weide in het Roeselaarse, in open lucht, ten beste werd gegeven,
noemt men de Heksenketel. Vele jaren geleden werd dit liedjesprogramma in de
hof van caf6 Vijfwege ten uitvoering gebracht. In het midden van deze tuin lag
een vijver of poel, waarrond de internaatsfamilie amfiteatergewijs kon neerzetten,
met recht tegenover elkaar podsis en retorica. Het is deze Vijfwege-vijver die de
naam Heksenketel in de omloop heeft gebracht. Thans wordt de internaatsketel -
mede misschien door de vele slechte zomers der laatste jaren - in een caf6-lokaal
opgevoerd, terwijl de teksten telkens op stencil worden gezet, om aldus regen
n drinkgeld ' eveneens verkocht te kunnen worden.

De tekst van de uitgave die door onze podsisklas na wekenlang inoefenen - wat
weer een gelegenheid was om zich aan de sleur van sommige vervelende dag-
aktiviteiten te onttrekken - op 9 juni '19s4 ten beste werd gegeven, Iigt hier voor
mij in een merkwaardig handschrift, dat steeds naast andere relikwiedn uit mijn
collegetijd met de grootste zorg bewaard is gebleven. Het kan nochtans de be-
doeling niet zijn hieronder de integrale versie van dit klasgewrocht als historische
publikatie vatbaar te maken. Een nobelprijs voor letterkunde zit er toch niet meer
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in.We|wi|ikhetepischever|oopvanhetgeheelenenke|etypischeadolescenten-
( vaarzen o uit het geheel van het manuskript iichten en hieronder aan het papier

van " Eertijds ' toevertrouwen. De zangwijze of melodiedn die voor de teksten

van de Heksenketel werden uitgekozen waren vooral voor het inleidende gedeel-

te van klassieke of gregoriaanse aard, maar voor de individuele pronostiekliedjes

schlagersvanhetogenb|ik.Dejeugdvandejaren'502a|bijhet|ezenvande
titels van enkele toenmalige top-hits ook wel met enige weemoed aan hun pre-

Travolta-periode denken.

De forse aanhef van onze Heksenketel was getoonzet op de plechtstatige ken-

wijs van het BRT-Belcantoprogramma van de zondag :

Hier zijn we weer met onze heksenketel-ketel
D)))))))))))

Ke-ke-ke-ke-ke-ke-ketel
Met onze kelel
Met onze ketel
De Heksenketel !

Dan volgde een welkomstgroet in iazz-stijl :

Weest gegroet, gii allen hier
groot en klein die dorst naar bier
wees gegroet, o surveillant
en kindjes lief van alle stand.

Wees gegroet, Rhetorica
zij die straks naar 't leven mag.
Weest gegroet nu nog een keer
't Podsis groet u allen zeer.

Vervolgens een plechtige aanroeping van de muze op de tonen van een koor uit
het oratorium Judas Macchabeus van G.F. Haendel, en waaruit hier de dichterlijk
hooggestemde tweede strofe :

Onze boezem zwelt bii 'l horen
Orpheus spanl zijn lier
Nymphenzang doet ons bekoren
in ons brandt dichlersvier

Dan een bloemlezing uit de litanie van alle heiligen (van profs en van retoricanen,

al of niet met bijnamen).

Kyrie eleison
Ghriste eleison
Kyrie eleison
Apollo audl nos
Musa exandi nos
lmperalor studentorum semper Augustus

kanunnik Superior, miserere nobis
Omnes professotes drogisten, miserere nobis
Novissime spionissime pater

sectionis Francisce, miserere nobis
Sancta Maria Astrid, ora pro nobis
Sancte Disten Pulle, ora pro nobis
Sancte Pinnochio, ora pro nobis
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Paardemeester Tone Vanderplaetse, ora pro nobis
Sainte Marie met den encrier, ora pro nobis
Slakbenige Heiko Kolt, ora pro nobis
Sancte avis Oscar, ora pro nobis
Omnes sancti martyres in Dien Bien Foe, ora pro nobis
Sancta nieuwe regeringe, ora pro nobis
Omnes sancti Beiitiersn ora pro nobis
Freuble regentesse Flippe, ora pro nobis
Suvekeppe Bernaert, ora pro nobis
Zedepreker Bostijn, ora pro nobis
Kobbejager Keute, ora pro nobis
Orgelcong6 Keuntje, ora pro nobis
Gaston beafstukfretter, ora pro nobis
Bonpapa D'Hoore, ora pro nobis
Mislukte tweeling Gellynck, ora pro nobis
Babymenner Berten, ora pro nobis
Sancta Paula Belzebuub, ora pro nobis
Snobissime Himpens, ora pro nobis
Rose-Marie Vliege, ora pro nobis
Pannekoeke koster, ora pro nobis
Wierookzwaaier Sioen, ora pro nobis
Hollywood Vanderhaege, ora pro nobis
Virgo Virginum Eugeentje, ora pro nobis
Lamzak Rikken, ora pro nobis
Leesboek Vulsteke, ora pro nobis

Broeders weest blij, de geest van Oscar
heeft gesproken, parce nobis Domine

Van de myxomatose, libera nos Domine
van paraplu's op be6vaart, libera nos Domine
van alle idyllen in een koeistal, libera nos Domine
van omgekeerde telloren om pudding te eten, libera nos Domine
van alle spleitreden, stekslen en stempels, libera nos Domine
van alle liberale muzieken, libera nos Domine
van alle rustverstoorders op de slaapzaal, libera nos Domine
van aangebrande cacao, libera nos Domine
van wandelingen 's zondags in de regen, libera nos Domine
van onrustwekkende W.C.-deuren zonder grendel, libera nos Domine
van alle goddeloze commercanlen, libera nos Domine
van vijgen- en pattatebombardementen, libera nos Domine
van alle zwembroeken met lange mouwen, libera nos Domine
van exiernaat-belegeringen, libera nos Domine
van ( toppunten van werkeloosheid >, libera nos Domine

Oscar zaliger, wees de experls en de docteurs
die uw partikels zagen indachtig, te rogamus audi nos

opdat de po6ten volgend jaar meer zouden wedden, ie rogamus audi nos
opdat de rhetorica-misdienaars tot halfacht zouden nuchler blijven,

te rogamus audi nos

opdat er meer schapen dan bokken zouden wezen, te rogamus audi nos
opdat de radio van Rhetorica dit jaar zou mogen spelen, te rogamus audi nos
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opdat we meer dan eens per trimester een cotelette aan tafel zouden kriigen'

te rogamus audi nos

opdatdewisselbekernoglangejarenzoumogendienenomdeb|oemenwaterte
geven, te rogamus audi nos

opdatdegebrokenpootvandebokindegymnastiekzaa|rapuitdep|aasterzou
wezen, te rogamus audi nos

opdat de sause toch een beetle riekeliik en vloeibaar zou wezen'

te rogamus audi nos
opdat we meer zwemcong6 dan iiscong6 zouden kriigen, le rogamus audi nos

opdat er's maandags en binst de Ronde van Frankriik toch niet meer dan dertig

gazettenopdesectieinom|oopzoudenwezen'terogamusaudinos
opdat de coca cola- en Zip-commerce (ten bate van de missies) nog meer zou

mogen bloeien, te rogamus audi nos

opdat Sint-Niklaas volgend iaar op een werkdag zou mogen komen,

te rogamus audi nos
Musa nostra, quae tollis corda Po6sis'

parce nobis libenter
exaudi nos libenter
miserere nobis

Apollo audi nos
Musa exaudi nos
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Pater Noster

Dan volgde een antifoon in gregoriaanse stijl :

O plebs ! dat hier nu zittend rond ons ziit
Luistert wat wij thans wetend ziln
scherpt uw oot
voor ons koor
want nu gaan de kansen vallen
zie of de rokskes u bevallen
Veni ! musa nostra
nunc bibendum, nunc pulsandum est
Amen. Alleluia.

leder klas werd vervolgens door ons in de verf gezet (behalve onze eigen klas

natuurlijk) via enkele strofen op de tonen van de grote schlager van het ogenblik
n Jambalaya ". Ziehier de strofe over de perverse retoricanen :

Rhetoricanen, analysten, dierenbeulen
zitten steeds met hun leraar te heulen
in Dadizele moeten ze zich deftig gedragen

en niet steeds dansmuziek en radio vragen.

En dan het laatste voorspel van de eigenlijke retorikanenliedjes op de tonen van

" Ma petite folie " :

Nu is 't de lijd
van d'echte strijd
de strijd van d'heksenketel
de ketel kookt
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de hekse slookt
't Podsis staat bereid

Daarna begon de < big match ". De retoricanen presenteerden telkens in een of
twee korte strofen ieder lid van hun eigen klas, en de podten moesten de betrok-
kenen met een meerstrofig lied telkens identificeren en hun desbetreffende be-
roepspronostiek verkondigen. Het gedicht bijvoorbeeld over Dani6l De Mets liep
op de tonen van u Ai, ai, ai, Maria u, dat van Andr6 Parrein op < Roze Marie " en
dat van Roger Sioen op " Tchiou, Tchiou... " in de zin van :

Sioen, Sioen, Sioen, Sioen
O gij stille blonde knaap
Wat moeten wij van u raden
Wordt gi! een bok ot wordt gii dan een schaap ?

Marc Bernaert werd bezongen op de tonen van " Botch-a-me u, Dirk Deconinck
op " Laat maar gaan " en de internaatsportier Daniel Vulsteke op de wijze van

" 't Autobusje ".
Hij is nu bellelrekker
en soms ook dronkelap
hij doel de poorten open
in 't voelbal speelt hij back
soms dribbelt hij door studie
en fluistert de suf iets aan
dan komt hii met een glimlach
weer naar zijn bank gegaan.

Gaston Deroo werd bezongen op de tonen van " De Gilde viert , Walter Bostijn
a la " Suikerbossie > en het beruchte Oostkampse trio Paul Herteleer, Georges
Himpens en Walter D'Hoore op de tonen respektievelilk van " De Speelbal ",
" Anne-Liese o en * 'k Hou toch zoveel van mijn bonpapa ! ".
Een paar strofen i.v.m. Aim6 Pillen uit Ingelmunster op de tonen van " La petite
diligence n klonken als volgt :

Ingelmunster zond ziin zoontie
't was dan nog een zeer klein boontje
naar het Roeselaars gesticht
waar Latijn wordt onderricht,
D'eerste lesjes schenen moeiliik
en de professor verfoeilijk
enen man in zwart habijt
die zo vies keek als een geil

Wat zeg je van liloloogje
want daarop heeft hij een oogie
advokaat zonder gezag
is niet naar Aim6's zijn slag
en een rok lljkt hem gemene
maar een broek met lange benen
daarmee is Aim6 content
want meneer wordt een regent !

Een van de grootste snaken van het toenmalige retorica was Jan Gellynck uit
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Wervik. En op de tonen van * Louise zit niet op je nagels te bijten"' " klonk het

in 1954 over hem als volgt:
Jan Gellynck is een leuke kwast
van nauw'lijks aohltien iaar
soms nog een petit peu b6b6
maar dat is geen bezwaar.
In 't viifde reeds stond Jantie als sopraan

in de schola
Nu galmt zijn stemme in de kerk

als in een opera
Met Sint-Niklaas stond Janneman

in zijne pyama
Hii zorgde weer zoals altijd voor klucht,

voor scherts en lach
In studie blokt hij niet zoveel
naar Wiskunde ziet hii niet om
dan schriift hij heel gewoon naar huis
Modde is slim, ik dom !

De kunst'naarsziel van ziin papa
die zit hem in het bloed
Want dissertaties en spleitreden
maken kan hii goed
Zijn werken echter zijn steeds voor

zijn leraar wat te licht
Hii vloekt in Algebraformules

dan op ziin staatsplicht.

En specifieke boeken leest hii
waar hij niets uit leert

En ja 't gaat soms zodanig ver
dat Jan ze zelf kwoteert

Wat wordt dan deze kluchtentapper
van Rhetorica

Scheutist, zei 't lot, en Jan wij
zeggen < Good-bye Dada ! >

Refrein :

Jan Gellynck, Jan Hansworst
Jan Cowboy, Jan Tuba
Jean, Sir John, O Jantje !

Wij bezingen daden van uw humaniora
Jean, Sir John, O Jantje !

Het slotlied uiteindelijk van de Heksenketel '54 weerklonk als een krachtig " Wij
komen allen in de hemel ".
Wii gaan dan morgen allen allen

weer op beevaart
Naar Dadizele, naar Dadizele
dan zullen we zeker zijn
hoeveel rokskes dal er zijn
en maakt dat niemand onder

u niet mist.,. den trein !
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werd onze Heksenketel 19s4 toendertijd ook door een gezaghebbende instantie
als surveillant beschouwd als een literair monument, dan was de uitslag van onze
pronostiek i.v.m. de beroepen van de toenmalige retoricanen gewoonweg be-
schamend. op de 22 beroepen waren er maar 7 juist ! Het loont misschien de
moeite, mede het tijdsbeeld te vervolmaken, de toen gekozen roepingen van de
retorica-internen eventjes op een rij te plaatsen : 5 veeartsen, 3 geneesneren,
3 advokaten, 2 filologen, 2 licentiaten in de wiskunde, 1 burgerlijk ingenieur, 1 re-
gent, 1 administratieve bediende en (o schande)... slechts 4 < rokken " (2 scheu-
tisten, 1 Witte Pater en 1 kandidaat voor het Groot Seminarie)

onze klas liet het echter niet aan haar podtenhart komen. De verkooo van bier
e'd. tijdens de Heksenketel had genoeg opgebracht om ieder klasgenoot 's an-
derendaags te Dadizele toe te laten minstens drie pinten gratis te drinken.
's Avonds overigens werd eveneens naar loffelijke gewoonte tijdens een stem-
mige verbroedering tussen Podsis en Retorica (terwijl de kleintjes reeds sliepen...)
de definitieve beroepskeuze in beperkte kring reeds prijsgegeven. De volgende
dag' donderdag'10 juni, trok het gehele college-legioen dan traditiegetrouw te
voet en al " paternosterend " op naar het elf kilometer verder gelegen Dadizele.
Opstaan om 5.30 uur; start om 6 uur; aankomst circa I uur; plechtige gezongen
bedevaartsmis in de basiliek tot 9 uur ; bijzonder ontbijt (boterkoeken l) en oan,
ondanks het nog vrij matinale uur, bestorming door de kleinen van het toen ook
al bekende speelplein en door de groten van de".. caf6's. De ook bij ons bewaar-
de kronijken vertellen dat wij toen in '54 het gezelschap kregen van een " univer-
sitair D geworden ex-collegestudent, naar dewelke wij opkeken als een piot naar
een officier, en die ons met het akademische ritueel reeds te Dadizele leerde...
salamanderen. De " geladen " terugreis verliep per bus en niet per trein, zoals dat
al eens in vorige jaren geschiedde. Toen moesten we nog te voet naar het station-
neke van Ledegem, en dit in een tijd dat de wandelrekreatie bij de burgerij als
dusdanig nog niet zo intensief bevorderd werd. De terugkeer in het college had
telkens een plechtstatig karakter. De retoricanen, die met de bedevaan naar
Dadizele als het ware als kandidaai-universitairen geconsacreerd geworden wa-
ren, werden op het internaat met een geimproviseerde (meer slagwerk dan andere
instrumenten) fanfare " ingehaald ". Het was eveneens traditie dat diegenen die
voor advokaat zouden studeren, op de trappen van de refter toen een korte speech
ten beste gaven. Het middagmaal werd zoals alle betere middagmalen tijdens de
zomerperiode op het internaat gestoffeerd met " rabarber " als groentenkrans.
's Namiddags moest de Dadizele-euforie alweer plaats maken voor een meer ern-
stig doorsneeprogramma (K.S.A.-bezoek aan de Coca-Colafabriek van Roeselare...
om te ontnuchteren, en studie... met of zonder toelating om in een boek te lezen).
In 1955 was het onze beurt om tegen de Podsisklas en de andere internaatsstu-
denten weddingschappen af te sluiten. Tildens de opvoering van de Heksenketel
mochten wij, retoricanen, ons dus beperken tot een presentatie, steeds in vers- en
liedvorm weliswaar, van onze eigen klasgenoten. Ook deze teksten zijn in hand-
schriftelijke vorm in ons persoonlijk college-archief bewaard gebleven. Alle reto-
ricanen van '55 zijn vanzelfsprekend de poeten van '54 geweest, die de Heksen-
ketel van dat jaar tot het hierboven uitvoerig omschreven brouwsel hadden ge-
kookt en opgediend. De'19 leden van deze - fameuze - Podsisklas'54 ten slotte
worden hieronder allen aan U voorgesteld via 66n strofe van het desbetreffende

" karamellen "-lied, waarmede ze zichzelf in 1955 als retoricanen < intra-muros "
tijdens de Heksenketel van dat jaar presenteerden. In alfabetische orde waren
dat :
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Beernaert Dani€l uit lchtegem

(melodie : In het Witte Paard)

Sa jongens, nu komt ene rare kwast
en toch de vriend van iedereen
genot, plezier en veel leute
want 't is verdikke geen pleute
Zijn leuke naam, ja, die zegt het al
wat onze mond niet zingen kan
't Geluk schijnt hem eerst dan geboren
oD 't eind van Rhetorica.

Bossuyt Etienne uit Hooglede

(melodie : Wonderful Copenhagen)

O Orgeltje, orgeltje, orgeldraaier
speel maar ja speel maar door
want 't is straks gedaan !

pakt het leven aan !

en we zingen en vragen in koor...

Claeys Altons uit Leffinge

(melodie : Lili Marleen)

Van achter in de studie
staat er daar een bank.
't Er wordt er veel gebabbeld
gelachen, ja met klank.
Daar ziI Alfons, onze portier,
athleet met zwier.
verlekkerd op bier,
en zingt op zijn manier (bis).

Decuypere Arnold uit Ledegem

(melodie: Sway)

't ls de beurt aan onze hazewind
die steeds wint
in de sprint.
't ls een man van K.S.A. vertoon
zonder schroom
doet hij vroom.
In het strljdperk kampt hij als Spartaan
zonder naam
als een haan.
Maar het is toch nog een goeie vent
nooit verwend
steeds content.

Deneut Alfons uit Wervik

(melodie : M0tterlein)

Kosterken, kosterken,
lees maar op uw paternoskerken,
want het schijnt dat men het zeker weet,
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maar dat doet u geen leed.
Doe maar voort, doe maar voort,
leef alsof jij u aan niemand stoort,
vervul steeds gerust uw kosterplicht
wat is er dat ge zwicht ?

De Rynck Frans uit Poperinge
(melodie : Baboumba Boogie)

Hij is hier toegekomen
'l was in 't Vierde Latijn
maar eerst zat hij te dromen
van Poperingse wijn.
Poeten, podten !

Wat laat je ons weten ?
wat zegt uw geweten ?

voor wat leert die man ?
Baboumba, baboumba.
Gaat hij naar Katanga ?

als een flinke pater
als pater van Scheut ?

Descheemaeker Jan uit Lendelede
(melodie : O Cangaceiro)

De kansen zijn besproken
de kansen zijn gewikt.
Maar toch het blijft verdoken.
Voor wat die vent zich schikt.
O-Oh ! Voor wat leert Jantje ?

O-Oh ! Voor wat leert Jan ?

Desmet Roger uil Klemskerke
(melodie : Three coins in the fountain)

Een stil - vrome jongen
is daarom nog geen blokzwijn.
Hij kent zeer goed d'Oude talen
zal het daarom filoloog zijn ?

Houdt hij van de Congo ?

leert hij dan voor koloniaal ?

of is 't zoals men vermoedde,
lid van 't priesterarsenaal ?

De Vriese Adel uit Ardooie
(melodie : Papa loves mambo)

Ja, hij loves mambo
ja, hij loves tango.
Wie zou dat nu wel zijn
voor wie is dat refrein.?
Po6sis, raad het maar fijn. Oe !

Liefhebber van de jazz
liefhebber van een glas
radiotechnicus van de klas.



Lammerant Jozef uit Sint-Joris bii Nieuwpoott
(melodie : lstanbul)

En nu de type, de type van Podet-Rhetorikaan
is hij, en denkt er niet aan

om nog een ander leven aan te gaan,

hij leeft en lacht gerust, Poeet-Rhetorikaan...

Lievens Jozef uit Aartriike
(wijze : Afscheidsmelodie)

En nu de laatste man

maar d'eerste van de klas
de laatste kandidaat
onze toekomstlaureaat.
Maar samen met de vraag
zongen w'ons lied,
lied van ons afscheid zeggen,
Wij zingen het zonder veel verdriet.

Mullie Frans uit Tiegem
(melodie : Sh-Boom-, Sh-Boom)

Opgelet, gelet
en kijk goed toe
vooraleer gij tegen hem wedt
want tegen dat gil het hebt belet
zijt gij al op uw plaats gezet.

Pype NoEl uit Geluwe
(melodie : Anna)

Sa podten,

ie zult zweten.
Sa poeten,

zegt het maar,
't is toch een stille kadee
hij doet met alles goed mee

maar leeft gematigd n still und stark ",
ja vrij tevree.
Hij rijdt te paard op 't gemak,
want hij is paarden-maniak,
en komt uit Geluwe.
de streek van de tabak.

Provoost Hubrecht uit lchtegem
(melodie:Eh!Baion)
Het is de chef van 't muziek van 't college
het is de chef van onze fanfaar
het is een stoere K.S.A.-er
met U.S.A.-cultus van haar
van de sectie de primus in 't roken
amateur van auto en mecano
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in muziek is hij ook niet ten achter
hij speelt tuba, hij speelt piano.

Sanders Eric uit Keiem
(melodie : That's amore)
Overal en altijd
en nog steeds
hoort men wijd
leider Erik I

Hij blokt goed
met veel moed
cijfergoed
kauwt hij zoet.

Podten, je zijt vrij
zegt het gij
wat wordt hij
wordt hij rokske ?

Vandamme Aim6 uit Alveringem
(melodie : Mambo ltaliano)

H6, Aim6 |

M6 met de volleybolle
O, M6m6 !

M6 in het voetbalgoalle
Ja, M6m6 !

Nooit zonder basketbolle.
Podten, voor wat leert Meten ?

Vandecasteele Silveer uit Zande
(melodie : Geef mij een Vodka)

Geef mij 'n druppel,
'n druppel en laat mij alleen
laat mij alleen
en geef er mij nog een.
Vertel een kluchtje en
'k lach me in 't weeen
'k lach met in tweedn
gelijk geen een.

Vermeersch Valentino uit Knokke
(melodie : c'est magnifique)

Een groene vest
de stap van een artiest.
Oh-la-lala
il est magnifique !

Een groene strik
met instrumenten er op
Oh-la-la-la
il est magnifique !

Een zwarte broek
met mocassins er bij



Oh-la-la-la
comme il est magnitique !

Dat is Tino
for singing a mambo
il est magnifique !

Wallecan Danl€l uit Slnt-Juliaan
(melodie: lt's a long way)

Sa Podten, laat ons weten
wat je denkt, van dien vent
hebt ge 't begrepen, hij is geslepen

want hij wint al menig cent
als je 't mis hebt, zullen wij er een op drinken
dank bij voorbaat ! Sant6 !

Valentlno Vermeersch
Retorica '55
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Gollegesnipperingen

r Heb je opgemerkt dat in dit nummer van Eertijds een 2-tal gedichten zijn op-
genomen van leerlingen, dichters in spe ? Die 2 gedichten hebben we geplukt
uit " Eigen ". " Eigen " nog nooit van gehoord ? wel in het college wordt door
een paar mensen hard gewerkt om de Lettergilde van weleer voort te zetten of
nieuw bloed in te pompen. Een blad op hoog peil onder de naam * Eigen " is
reeds aan het 2e nummer van de 2e jaargang toe. De bedoeling is de leerlingen
aan te zetten tot literaire creaties of pogingen daartoe... " dichtoefeningen > zou
G. Gezelle gezegd hebben. Het blad richt zowel tot de leerlingen van de oude of
moderne humaniora hogere cyclus. Het laatste nummer verscheen op 54 blad-
zijden (en uitstekend verzorgd !) en de prijs per nummer bedraagt 60 F. Het
huidig redactieadres luidt: Bart Meirhaeghe, leperstraat 142, Roeselare. ver-
mits de uitgave degelijk vakwerk is en alle koken geld kost, vraagt de redactie
financiele steun en die kan gestort worden op pr. 000-10172s3.14 van J. van-
brussel, Nonnenstraat 12, Roeselare. ook alle nummers kunnen daar aange-
vraagd worden. we wensen " Eigen " een lang leven toe en... een schone bloei.

' De tijden zijn veranderd. En dat is ook te merken aan de opvang en onthaal van
de eerstejaarsleerlingen van het middelbaar. Herinner je je nog je eerste dag
of dagen ? wel, dit jaar werd in begin september een extra inspanning geleverd
om de leerlingen vanaf de eerste dagen vertrouwd te maken met het instituut.
Een pluimpje voor de leraars van het eerste jaar ! Maar er is meer.
Reeds voor de tweede maal werd een abituridntendag (als we het zo mogen noe-
men) ingericht voor de leerlingen van het zesde leerjaar. op woensdag2l maarr
stonden de deuren van het Klein Seminarie wijd open om die toekomstige reer-
lingen te ontvangen.
Liefst een 270tal leerlingen van het 6e leerjaar uit alle scholen van stad en het
omliggende stroomden het college binnen. Ze werden in verschillende groepen
ingedeeld en zo werd hun het collegecomplex en -leven getoond : kerk, studie-
zalen, klaslokalen, labo, video, taallabo, turnzalen... een filmpje in het audito-
rium over het collegeleven... Als slot werd hun een versnapering en frisdrankje
aangeboden. Enkele onderwijzers hadden er zelfs aan gehouden hun leerlingen
te vergezellen. In elk geval een goed initiatief niet alleen om het college te leren
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kennen maar ook om drempelvrees of vooroordelen weg te werKen en ontwe-

tendheid nopens bepaalde mogeliikheden op te heffen.

. De vriidag v66r bewuste 21 maart te weten de 16e van de lentemaand, hadden

we onze sportdag. wat " Eertijds o misschien onmogeliik was, gebeurde die dag.

Afwisselend op school en in de stedelijke sport- en Expohallen werd aan 1700

leerlingen een waaier van keuzemogeliikheden aangeboden. Naast de meest

bekende sporttakken zoals voetbal, basketbal, volleybal, atletiek en crosse, werd

gezocht naar nog een twintigtal andere proeven. Zo was er korfbal, mini-voet-

bal, zwemmen, fietsbehendigheid, rolschaatsen, badminton, ping-pong' Als rust-

brengers waren er film, dia's over verkeersveiligheid en gezelschapsspelen.

Andere groepen trokken voor een halve of volle dag op wandel of fietstocht,

schaatsen, hadden natuur- of zeewandeling.

ondanks de minder aangename temperatuur kon alles normaal afgewerkt wor-

den.
Naast de eigenlijke sport had deze dag zeker nog andere waarden' Zo was het

naast en bij elkaar optreden van leerlingen van tuinbouw, landbouw, moderne

en latijnse, zeker een gelegenheid om elkaar te leren kennen en waarderen. En

alle leraars hadden ook de gelegenheid de jongens in hun sport en spel te be-

naderen. Zestien maart was een hoogdag voor de sport in ons instituut !!

r En terwijl we het over sport hebben tnaken we bovendien even van de gelegen-

heid gebruik om volgende (van een sportleraar ontvangen) aankondiging in te

lassen :

Volleybal Klein Seminarie

Daarwiia|sp|oegoptredenineenstede|i|kevo||eyba|kompetitiewordt
gezocht naar uitbreiding van onze spelerskern'

Voorwaarden :

.Nietofnietmeeraanges|otenzijnbijeenofficiE|evo||eyba|p|oeg.
- Bereid zijn 66nmaal per week te trainen'
-Dewedstrijdenwordengespeeldindestede|ijkesportha|enzijnge-
soreid over de periode oktober tot maart.

Belangstellenden graag een antwoord bij adres " Eertijds "'
o En om te eindigen nog een tweetal weetjes.

Een eerste over Jos Delbaere uit Rumbeke die oud-leerling is van de moderne

(w.8. 1975). We vernamen dat Jos er zO maa( eventjes voor een 17tal maanden

op uitgetrokken is en wel naar Japan en Korea. Hii ontmoette in de cultuurstad

Kyoto (oude keizerlijke hoofdstad van Japan) een Zenpriester en kreeg er een

initiatie in het Zen-Boedhisme. Die virus (van de oosterse cultuur) heeft Jos zo

sterk gegrepen dat Jos nu aan de universiteit (alhier te lande) zich zal laten in-

schrijven om zich te verdiepen in oosterse wetenschappen en wijsbegeerte.

Van zijn hand verschijnt wellicht iets in een volgend nummer van Eertilds en

over het Zen-boedhisme. Wie weet ?
Over Jan Vercruysse handelt ons laatste weetje. Jan die in de Stationsdreef 130

te Roeselare woont en oud-leerling is van onze moderne (w.B. 1972), behaalde

het hoger diploma dwarsfluit. Met het keuzestuk (concerto van s' Verbesselt) en

drie repertoriumstukken (concerto in D van Mozart ; symfonisch gedicht van P.

Benoit en Le Merle Noir van O. Messiaen) onderstreepte Jan zijn talent en de

aangeboren muzikaliteit van de familie Vercruysse - Denys. Proficiat Jan. ook

van die * rare fluiter, die Jan is, mogen we wellicht een muzikale bijdrage ver'

wachten.
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0.B.口EnquOte'78‐ Alumniboek

Beste vriend-oudleerling,

In het vorig nummer van " Eertijds D vroegen wij jouw medewerking bij het samen-
stellen en bij de publicatie van een beknopt alumniboek.

Dienaangaande stuurden wij je een uitgebreide vragenlijst m.b.t. jouw persoon, le-
vensloop, gezin en werkkring, met het verzoek deze ons per omgaande terug te
stu ren.

Heel wat oudleerlingen reageerden positief op ons verzoek en stuurden ons
prompt de zo noodzakelijke vragenlijst terug.

Jammer genoeg zijn er nog een groot gedeelte van de aangeschreven oudleer-
lingen die nalieten dit onmiddellijk te doen zodat de bewuste vragenlijst nu een
rustige vrede kent ergens tussen de andere, veelal zeer talrijke, paperassen op
het bureel of in de dagbladhouder...

wij zijn daarom zo vrij nogmaals een vragenlijst bij " Eertiids " in te lassen en wij
verzoeken al diegenen die nog niets ingestuurd hebben, deze vragenlijst zo nauw-
keurig mogelijk in te vullen en deze vervolgens zo vlug mogelijk naar het op het
enqucte-formulier voorkomend adres terug te sturen. Het spreekt vanzelf dat die-
genen die de vragenlijst reeds ingestuurd hebben dit natuurlijk niet meer hoeven
te doen.

wij twijfelen geenszins aan je bereidwillige medewerking en danken je bij voor-
baat.

De Raad van Beheer van de Oudleerlingenbond.



Familienieuws

GEBOORTEN

Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Erik en Lieve Deburghgraeve - Decoene uit

Roeselare - Roeselare, 1 november 1978

Thomas, zoont.ie van Heer en Mevrouw Luc en Bea De Brabandere - Hooghe uit

Roeselare - Roeselare, 16 november 1978

Mieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Rik en Lena Nuytten uit Palo Alta (usA),

Stanford (California), 16 november 1978

Stijn, zoontje van Heer en Mevrouw Raf en Jes Parent - Callens uit Roeselare -
Roeselare, 24 november 1978

Pieter, zoontie van Heer en Mevrouw Rafadl kindt uit overmere - Deinze, 3 de-

cember 1978

Jurgen, zoontje van Heer en Mevrouw G. Van Gheluwe - Devlieger uit Moerkerke

- Brugge, 4 december 1978

Karolien, dochtertje van Heer en Mevrouw lgnace en Rosemie Beel - Kiekens uit

Leuven - Leuven, 5 december 1978

Mieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Trees Wybo - Evenepoel uit Herne

- Aalst, 7 december 1978

Bieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Fons en Monique Lammertyn - Rividre uit

Passendale - Roeselare, 14 december 1978

Liesbeth, dochtertie van Heer en lvlevrouw Bart en Mieke Vercruysse - Buyse uit

Roesefare - Roeselare, 2 ianuari 1979

Dieter, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Myriam Roussel - Buyse uit Ledegem

- Roeselare, 5 februari 1979

Lode, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Marleen stragier - D'hoop uit Roese-

lare - Roeselare, 8 februari 1979

Karolien, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Mieke Baelen - Matthys uit Roe-

selare - Roeselare, 15 februari 1979

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Michiel en Lutgard Vandenbussche - De-

simpel uit Staden - Roeselare, 20 februari 1979

Karolien, dochtertje van Heer en Mevrouw Martin en Cecile Vanhaverbeke - Gel-

linck uit Brugge - Brugge, 24 tebruari 1979

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Rudy en Rita Depla-Desloovere uit Roe-

selare - Roeselare, 26 februari 1979

Goedele, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en carine De wandel - Verhelst

uit Roeselare - Roeselare, 8 maart 1979

Luk, zoontje van Heer en Mevrouw Pedro en Annie Van Biervliet - Vandermeulen

uit Gent - Gent, 13 maart 1979

Peter, zoontje van Heer en Mevrouw Walter en Jacqueline Moyaert-Callewaert uit

Roeselare - Roeselare, 13 maart '1979
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Ann-Sophie, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Trees Jacques - Verschoot
uit Sint-Amandsberg - Poperinge, 24 maarl 1979

Francis, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Gaby Lybeer - De Wilde uit Roese-
lare - Roeselare, 9 april 1979

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Patrick en Greet Verpoort - Vanbeveren
Oostende, 4 juni 1978

Heer en Mevrouw Frans en Greta Sercu - Buyse
Roeselare, 13 oktober 1978

Heer en Mevrouw Johan en Katrien Maes - Braeye
Roeselare, 28 oktober 1928

Heer en Mevrouw Jan en Gratiane Ottevaere - Vansteenkiste
Hulste, 28 oktober 1978

Heer en Mevrouw Marc en Teresa De Saeger - Tessier
Roeselare, 4 november 1978

Heer en Mevrouw Willem en Katheleen Priem - Deschepper
Diksmuide, 1 december 1978

Heer en Mevrouw Johnny en Adelheid Demaiter - Feys
Westrozebeke, 1 december 1978

Heer en Mevrouw Lieven en Martien Bertrem - pyck
Westvleteren, 10 februari 1979

Heer en Mevrouw Gery en Angdle Vandooren - Moyaert
Hooglede, 21 februari 1979

Heer en Mevrouw Azair en Edith Lafaut - De Jonghe
Koolskamp, I maart 1979

Heer en Mevrouw Karel en Dorothea Desmet - Lagae
lzegem, 30 maart 1979

Heer en Mevrouw Luc en Trees Tempelaere - Serbruyns
Moorslede, 6 april '1979

Heer en Mevrouw Xavier en Mia Biebuyck - Vandemaele
St.-Katherine, 6 april 1979

Heer en Mevrouw Guido en Lieve Deburghgraeve - Kiekens
Denderhoutem, 7 april 1979

Heer en Mevrouw Johan en Ria Eeckhout - Deleye
Rumbeke, 7 april 1979

Heer en Mevrouw Guido en Regine Verstraete - Blomme
Rumbeke, 4 mei 1979

Heer en Mevrouw Robert en Myriam Vantomme - Vandewaetere
Roeselare, 26 mei 1979

PRIESTERWIJDING

Eerwaarde Heer Bernardo Masson, Parochie Nossa Senhora da Conceiqao,
Volta Redonda, Brasil, 8 december 1978



OVERLIJDENS

Heer Roger Neirynck-Van De Velde, geboren te Meulebeke op 20 april 1931 en

overleden te Brugge op 16 augustus 1978

Mevrouw Marie-Louise Dendoncker - Vanneste, geboren te Moeskroen op 30 sep-

tember 1902 en overleden te Marke op 22 september 1978

Heer Marcel Callewaert-Noppe, geboren te Zwevezele op 12 augustus 1908 en

overleden te Zwevezele op 24 september 1978

Heer Prosper Annys-Perdu, geboren te Koekelare op 9 maart'1910 en overleden

te Torhout op 14 oktober 1978

Jongeheer Carl Coussement, geboren te Roeselare op 27 tebruari 196"1 en over-

leden te Roeselare op 18 oktober 1978

Mevrouw Agnes Claerhout- Dujardin, geboren te Harelbeke op l8 november 1905

en overleden te Roeselare op 18 oktober 1978

Heer Julien Lesage-Vandendriessche, geboren te Westrozebeke op 27 mei 1891

en overleden te Roeselare op 21 oktober 1978

Eerwaarde Heer Jozef Lobel, geboren te Roeselare op 15 december 1900 en over-

leden te Kortrijk op 23 oktober 1978

Heer Norbert Dejonghe - Lamsens, geboren te Koolskamp op 20 augustus 1892 en

overleden te Koolskamp op 26 oktober 1978

Heer Ernest Herteleer-Lenaers, geboren te Oostkamp op 29 iuni 1903 en over-

leden te Brugge op 2 november 1978

Juffrouw Jacoba De Poorter, geboren te Roeselare op 20 maart 1917 en overleden

te Gent oo 3 november 1978

Heer Michel Traisnel - Priem, geboren te Kemmel op 3 februari 1912 en overleden
te Roeselare op 5 november 1978

Heer Gaston Lezy-Victoor, geboren te Rumbeke op 13 juli 1899 en overleden te

Roeselare op 5 november 1978

Heer Xavier Desmyter-Ryde, geboren te Wervik op 12 juni 1917 en overleden te

Brugge op 9 november 1978

Heer Gerard Pattyn-Casteleyn, geboren te Roeselare op 25 oktober 1903 en over-

leden te Arendonk op 9 november 197E

Heer Oscar Vandenbroucke - Maertens - Sabbe, geboren te Roeselare op 9 juli
'1886 en overleden te Roeselare op '14 november 1978

Heer Maurits Eeckhout - Brouckaert, geboren te Roeselare op 3 december 1900 en

overleden te Roeselare op 25 november 1978

Mevrouw Marie-Louise Soetaert - Vindevogel, geboren te Sint-Baafs-Vijve op 19 fe-

bruari 1898 en overleden te Waregem op 3 december 1978

Mevrouw Maria Verstraete - Spruytte, geboren te Rumbeke op 19 mei 1894 en over-

leden te Roeselare op 5 december 1978

Heer Arsdne Vandekerckhove - Vandendriessche, geboren te Rumbeke op 29 maart

1889 en overleden te Waregem op 12 december 1978

Heer Jozef Vandendriessche- Bouckaert, geboren te Roeselare op 24 oktober 19'13

en overleden te Ingelmunster op 13 december 1978

Mevrouw Gabrielle Demol - Brabandts, geboren te Poperinge op 2 september 1896

en overleden te Roeselare op 14 december 1978

54



Mevrouw Marie-Henriette Dooms-plettinck, geboren te Tielt op g maart 1904 en
overleden te Roeselare op 22 december 1g7B
Heer Gerard Decrercq - Deboutte, geboren te Ardooie op 21 maart 1B9g en over-
leden te Roeselare op 1 januari i979
Mejuffer Maria-Theresia Vanpeteghem, geboren te oostnieuwkerke op 14 mei lgzg
en overleden te Oostnieuwkerke op 3 januari 1979
Mevrouw Gilberte Decruyenaere- Debusser6, geboren te Moorsele op 25 april 191 1

en overleden te Kortrijk op 4 januari 1979

Mevrouw Adrienne clarysse - Desmedt, geboren te Ledegem op 10 september 1g97
en overleden te Roeselare op 5 januari 197g

Heer Marcel Verbeke-oilevier, geboren te Rumbeke op 1g november 1904 en
overleden te Roeselare op 6 januari 1979

Mevrouw Eugenia Decruy- carmeyn, geboren te Roeserare op 29 juri 1g92 en over-
leden te Roeselare op 6 januari 1979

Heer Gerard rournicourt- Engelbert, geboren te wervik op 27 november 1915 en
overleden te Roeselare op 10 januari 1929

Mevrouw Anna Valcke-carette, geboren te Langemark op 25 december 1907 en
overleden te leper op 10 januari 1g7g

Heer Jan Dreesen - Decrercq, geboren te Roeserare op 17 maart 1915 en overreden
te Roeselare op 12 januari 1979

Heer Jacques Bataillie - Herman, geboren te Roeselare op 1 juli 192s en overleden
te Gent op 15 januari 1979

Heer And16 Wullepit-Van Walleghem, geboren te Livarot op 6 november 191g en
overleden te Hooglede op 18 januari 1979

Heer Jerome Lapere-Reynaert, geboren te Beselare op 30 september.rgo3 en
overleden te Roeselare op 1B januari 1979

Mevrouw Maria Ramon-persoone, geboren te Brugge op 10 juni lggg en overle-
den te Brugge op 19 januari 1979

Mevrouw Maria cnudde-claeys, geboren te Roeselare op 1g december 1902 en
overleden te Roeselare op 19 januari 1979

Mejuffrouw Agnes verstraete, geboren te Roeselare op 3 november 1926 en over-
leden te Roeselare op 24 januari 1979

Heer Luc Delanote - Dedrie, geboren te leper op 13 december 1939 en overleden
te De Pinte op 25 januari 1979

Heer Bruno Berteloot-Vancraeynest, geboren te Rumbeke op 11 januari 1g95 en
overleden te Roeselare op 26 januari 1g79

Mevrouw Adrienne Devaere-storme. geboren te Bekegem op 27 februari 190g en
overleden te Hooglede op 29 januari 1979

Jongeheer Hendrik sobry, geboren te charleroi op g ianuari 1976 en overleden te
Kortrijk op 1 februari 1979

Heer Evarist De Cock, overleden te Oostende op g februari 1979

Heer cyrillus Fraeyman - persyn, geboren te pittem op 21 maart ig96 en over-
leden te Tielt op 8 februari 1979

Heer octaaf Vanackere-Van Gansbeke, geboren te lzegem op 19 mei 1906 en
overleden te Roeselare op 20 februari 1g7g



HeerRemiLindeboom-Descamps,geborentePittemopl3oktoberlS96enover-
leden te Pittem oP 21 februari 1979

Mejuffrouw Agnes De Rudder, geboren te Brugge op 18 juli 1898 en overleden te

Roeselare oP 26 februari 1979

MevrouwIsabel|aBIomme-C|oet,geborenteLichterve|deopTjuIi19.|4enover-
leden te Ardooie op 28 februari 1979

HeerJosephWil|aert-Tanghe,geborenteKachternop30apri|1901enoverleden
te Roeselare oP 6 maart 1979

Mevrouw Philomena Voet-Vandermaelen, geboren te Kampenhout op 19 iuni 1900

en overleden te Bonheiden op 8 maart 1979

MevrouwMarthaGhesquidre-Houquet,geborenteAdinkerkeop24aprill9llen
overleden te Oostende op 10 maart 1979

Mevrouw Julia scheldeman-Logier, geboren te Roeselare op 1',| augustus 1902 en

overleden te Roeselare op 11 maart 1979

EerwaardePaterMarcelWi|le,geborenteoostkampop16decemberl9l2en
overleden te Singapore op 14 maart 1979

Heer Jan Alexander-Geeraert, geboren te Heist-aan-zee op 14 juni 1934 en over-

leden te Roeselare oP 19 maart 1979

Heer Gerard Desmet-clarisse-Donatus, geboren te Gits op 29 januari 1907 en

overleden te Roeselare op 22 maart 1979

Heer Achiel Wallican-Vandeputte, geboren te Rumbeke op 5 augustus 1896 en

overleden te Roeselare op 25 maart 1979

Mevrouw lrma Werbrouck-Damman, geboren te Roeselare op 28 december 1889

en overleden te Roeselare op 27 maart 1979

Heer Jan Sterckx-cleppe, geboren te Gooik op 25 februari 1918 en overleden te

Roeselare op 6 april '1979

Heer Raphael Vermeulen-Noppe, geboren te Roeselare op 22 september 1935 en

overleden te Roeselare op 10 mei 1979


