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A lhing of beauty is a joy for ever :
it will never pass inlo nothingness.

(J. Keats)

De Witgekuifde Leeuwerik

't Schooliaar 1937 - 1938 : Podsis

Reeds vier jaar trippelden, fladderden en vlogen we in die enorme volidre die
het Klein Seminarie in onze jonge ogen ioen was.

Een volidre ? Jawel, want de meeste ramen van het gebouw waren aan de buiten-
kant met een vlechtwerk van dikke, nogal roestige metaaldraden versierd. Ver-
sierd is misschien wel wat te esthetisch uitgedrukt. Een pientere econoom moet
ooit eens, zonder veel cijferwerk, uitgekiend hebben dat zo'n gaas de kas van
't Klein Seminarie veel gezonder kon maken. lmmers, tegen de zottebollende
uitgelatenheid van een bende jonge vogels bleek geen enkele ruit, hoe groot en
hoe dik ook, bestand: 's winters vlogen sneeuwballen of welke ballen ook met
eigenaardige capriolen er soms dwars doorheen, en in de knikkeriijd, 's zomers,
waren er altijd onhandigen die de vlucht van hun " marbel > maar moeilijk kon-
den bepalen. Kwatongen beweerden zelfs dat er toen clans rondliepen die verzot
waren op glasgerinkel.

Hoe er voor die vindingrijke econoom, die op dit zo geniale en o zo economisch
idee van dit gaas gekomen was, nooit een standbeeld werd opgericht, blijft mij
nu nog altijd een raadsel. Of was dit vlechtwerk misschien zijn eeuwig aan-
denken ?

Naast zijn economisch had dit gaas echter ook een meer opvoedend doel : de
gaatjes ervan waren niet groot genoeg om allerlei pekelzondetjes en onschuldig
kattekwaad door te laten, en net klein genoeg om de jonge takkerlingen, die wij
waren' tegen de vervaarlijke klauwen van arenden, gieren, haviken en buizerds
uit de wereld daarbuiten, te beschermen.

Ja, we voelden ons veilig in die enorme, gezellige kooi.

Maar niet allen deelden deze mening. voor enkelen - diegenen die zich in die
volidre niet " jeunden " - betekende dit gaas veeleer een opzettelijke hinderpaal
voor de vrije vlucht in 't leven. Troosteloos, nukkig en met rechtopstaande veer-
tjes konden ze dagenlang altijd op hetzelfde stokje blijven treuren. soms tracht-
ten ze met veel gefladder door dit gaas te glippen, want zo zongen ze meewarig :

" Cette belle maison,
n'est pour nous qu'un prison. "

Vogeltjes die al te vroeg willen zingen, zijn gewoonlijk voor de poes. Hopen we
maar dat die enkelen van hun vermeende vrijheid hebben kunnen genieten en
dat ze niet de prooi van de vele roofvogels daarbuiten zijn geworden.
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Die enorme volidre nu bestond uit verscheidene verdiepingen, die op hun beurt
in grote en kleine hokken verdeeld waren.

Op de gelijkvloerse verdieping trof je vooral lange, brede en hoge kooien aan,
studiezalen genoemd, waarin wij, takkerlingen, vooral 's avonds in de lange stu-
dietijd al het kunst- en vliegwerk - het voedzame aas van iedere dag - verder
konden verteren onder het waakzame oog van een vertrouwde gier, de surveil-
lant, die bij het minste gerucht de kop verhief en zijn wraakzuchtige blik liet
glijden over de sidderende takkerlingen : quaerens quem devoret. Vanop zijn
hemelhoge stok, zijn katheder, zorgde hij voor orde en tucht in de lagere re-
gionen.

Telkens als E.H. Duforret zaliger onze vertrouwde gier op de stok verving, ver-
anderden wij deze gevleugelde Latijnse uitdrukking en fluisterden elkaar toe :

quaerens quem duforret, want wij kenden zijn scherpe blik en vreesden nog meer
de slag van zijn ongenadige klauw.

ZaI E.H. Mestdagh eens op de stok, dan leek het of de kooi verlaten was. Alleen
het gekras van pennen of het geritsel van bladen verraadden enig leven. Niets
bewoog, niets roerde, niets ademde... zelfs de grootste takkerlingen leken ver-
lamd, want wee degene die hem durfde storen als hij al wandelend zijn gewijde
brevier las.

Hoe anders was het wanneer een veel te kleine gier, een boontje groot, op de
stok neerstreek. Dan was er een gefladder en geflodder en gekweel van je welste.
Dan vergaten we zo gauw de vermanende spreuk van de vurige onderwijzeres
Anna Bijns ( meer suers dan soets ", want voor ons werd het nu < meer soets
dan suers ", hoewel - wie zal dit kwaad genezen, h6 - sommigen achteraf met
Bredero mochten zuchten : "'t Kan verkeren ".

Onze betreurde klasmakker, Hubert, zit nu waarschijnlijk nog groen te lachen
als hij op dat < bonenfeest " denkt dat hem zo'n wrange nasmaak bezorgde.
Wie niet met het leven in zo'n volidre vertrouwd is, zal wellicht nogal zwaar tillen
aan de hierboven gebruikte beeldspraak ; wie er wel mee vertrouwd is, zal zich
echter verkneuteren met deze onschuldige, studentikoze beelden, ontstaan in
jonge, soms overmoedige harten, waar liefde en haat, vreugde en wrok zo dicht
bij elkaar liggen.

Wie zich toch nog mocht ergeren, raden we aan niet verder te lezen, want er
komen nog zoveel rare vogels.

Een ijzeren trap, door 't wild " geklauwier " der takkerlingen blank, glad en uit-
gesleten, Ieidde naar een eerste verdieping, waar verscheidene kleinere kooitjes,
de klaslokalen, netjes naast elkaar gerijd stonden. En ieder kooitje droeg een
eigen naam, opdat de jonge takkerlingen gemakkelijker de gepaste stok en het
heilzame voer zouden kunnen vinden. Zo kon je lezen: 6de, Sde, 4de en Ode
Latijn-Griekse en wat verder Po€sis en Rethorica.

In iedere kooi zat er een volwassen vogel, een klastitularis, belast met de zorg
en de opvoeding van de hem toevertrouwde takkerlingen.

Een volks gezegde beweert dat men de vogel aan zijn veren kent, maar hier ging
dat gezegde niet op, want van schouder tot teen waren al die volwassen vogels



even zwart gevederd. De schrijver van de heldenroman n Karel ende Elegast "
zou zeggen'.

" 't Es al swart, veer ende man

al dat ic er an gemerken can.

Waer hi van Gods halven iet
Hi en ware so swart niet. "

Alleen het lichaamsdeel boven cle schouders, de kop dus, verraadde door zijn

fysionomie de aard en het karakter van iedere vogel. Het was voor ons, takker-

lingen, een koud kunstje om uit ie vissen tot welke soort die vogels behoorden.

In de 6de Latijnse zat er een spotvogel. " Zat " klinkt nogal vals, want hij kon

geen twee minuten op zijn stok blijven zitten. Hij trippelde ongedurig en met

grillige pasjes in de kooi rond, wipte onverwachts bij een of andere takkerling

op de stok, gaf hem een pik en vloog dan spottend verder' over alle stokjes

heen, weer naar zijn vertrouwde plaats vooraan, om van achter zijn zwart-om-

rande brilleglazen met leedvermaak de uitslag van zijn pik-vlucht te overschou-

wen. Zijn " pikken , gingen wel niet door merg en been, maar ze waren toch

fel genoeg om ze niet zo gauw te vergeten.

Op zekere dag wipte hii naast mij op de stok en piepte mii in 't oor 1 " Eet gij

graag konijn ? " Wat beduusd door die rare pik antwoordde ik zeer bedeesd :

* Ja, Eerwaarde '. * 'k Kan 't geloven, spotte hij, want je hebt prachtige konilne-

tanden., ...en hop, weg was hij op zoek naar een ander slachtoffer.

Maar al zijn getrippel, gewip en gespot ten spijt, toch wist hij ons bij te brengen

hoe we een Latijnse < rosa > allerlei grillige vormen konden geven alnaargelang

de wetten en normen van een ingewikkelde syntaxis. Met nieuwjaar zongen we

al : " ancilla parat coenam agricolae >, en met Pasen konden we reeds van een

Latijnse ezel een leeuw maken. Ken je het nog : < asinus pelle leonis indutus ".

Onder de paasvakantie vernamen we tot onze vreugde of spijt - alles is relatief'

nietwaar - dat onze spotvogel voortaan in een parochiale volidre zijn vleugels

mocht gaan uitslaan, en benieuwd vroegen we ons reeds af welke rare vogel er

nu op de stok zou neerstrijken.

schuchter, stil en bedeesd - opzettelijk natuurliik - beloerden wij onze nieuwe

vogel en algauw ontdekten we dat hij, hoewel volwassen, zelf nog een takkerling

was. In de volidre van het Groot Seminarie kweekte men wel gewiide vogels, wat

nog niet wilde zeggen gewiekste opvoeders. En dat ervoeren wij wonderwel uit

de onhandige manier waarop hij ons het voer toereikte. In den beginne werd er

nogal wat gemorst, kostelijke graantjes vielen verloren, wat ons soms in verle-
genheid of in twijfel bracht. Dat is geen " vuile steek " onder water, hoor !

we waren toen echter nog te jong om van ziin onwennigheid te profiteren, hoewel

sommigen het eens probeerden tot hun schade en schande echter, wat meteen

bewees dat die takkerling tot een goede soort behoorde.

In de 5de Latijnse zat er een gemoedelijk grasparkiet op de stok vooraan. En

wie een parkiet kent, weet ook dat het een zeer huiselijke en trouwe vogel is,

wel wat praatziek, maar steeds bekommerd om het uiterlijk fatsoen en bijzonder
gehecht aan zijn kroost, dat hij werkelijk vertroetelt.

Het was een weelde voor ons oog hem iedere dag te zien verschijnen : de romp-

veren altijd netjes gladgestreken en de kopveren lichties golvend, om niet te
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spreken van zijn innemende glimlach die ons dadelijk thuis deed voelen in die

voor ons nog vreemde kooi. Het was een lust ook voor ons hart wanneer hil ons
met zijn blij getater wegwijs trachtte te maken in het o zo moeilijk runenschrift,
waarmee Homeros de Griekse helden in zijn llias bezong en beschreef. God, wat
hebben wij gezwoegd en gesleurd om dit Paard van Troje binnen te halen. Iedere
dag taterden wij hem na : alfa, bdta, gamma, delta..., maar door ziin vriendelijke
hulp en zijn bemoedigende steun waren we op 't einde van 't jaar reeds in

staat, niet om de llias te lezen, hoor, maar wel om fier als een gieter in 't Grieks
te fluiten :

D t t bta ?l - t,Vy- lty* tr(F ,(a\v rrr.c$ir* qrv /3+o;ig*ts
ego agapoo kaldn paidiskdn basileoos

En we floten uit volle keel, niet voor die koningsdochter, hoor, wel voor een of
ander lief ding dat ver van ons, in een andere volidre in stad, zich aan het op-
dirken was.

Maar lang duurde die mooie, in die tijd verboden droom niet, want de vermanen-
de vinger van vader parkiet bracht ons direkt naar de Griekse werkelijkheid
terug.

In de 4de Latijnse vloog er een rare vogel : een vliegenvanger. In 't Latijn - en
we kenden toen al wat Latijn - heette die vogel : musicapa striata.

Typisch aan hem was de grijs-grauwe korte kuif, die altijd rechtop stond en
waarin hij voortdurend met een pootje zat te krabben. Dit eeuwig gekrab veroor-
zaakte dan een regen van witte schilfertjes die zijn schouderveren meer wit dan
zwart deden glimmen. Dit eeuwig gekrab verwekte soms zo'n jeukgevoel bij de
takkerlingen, dat geheel de kooi aan 't krabben ging. Wij durfden natuurlijk niet
ons pootje te gebruiken, dat was te veel nadperij, maar we schrobden onze rug-
veren tegen een of andere stok uit onze omgeving. Schamper merkte de vliegen-
vanger dan soms op: " Hebben jullie geen pootjes misschien... 't zijn maar
ezels die zich zo krabben. " Ineens hield alle gekrab op, want wie wil er nu een
ezel zijn, h6 !

Naast dit krabben bezat hij nog een andere eigenschap : hij goochelde met cij-
fers, je weet wel, dat geheimzinnig import-artikel dat de Arabieren, gewezen
wereldeconomisten, in onze contreien hebben binnengesmokkeld. Hadden ze
toen maar Interpol op die smokkelaars afgestuurd, dan waren we nu gespeend
gebleven van al die oosterse ellende. De meeste takkerlingen immers verloren zo
gemakkelijk het " oosten " in dat magisch labyrinth der Arabische cijfers, wat het
ongenoegen van onze goochelaar soms nogal aanscherpte.

ln dat iaar nu moesten alle takkerlingen van alle vierdes uit alle bisschoppelijke
volidres aan een wedstrijd deelnemen. Toen ik op die dag uit de kooi vloog,
botste ik - bij manier van spreken natuurlijk - op onze vliegenvanger. " Hoe is 't,
Brouw, lachte hij schamper, ga je een eerste prijs behalen ? " Een beetje ge-
prikkeld antwoordde ik : " Je weet toch wel, Eerwaarde, dat ik geen Arabier
ben ". lk geloof niet dat hij mijn antwoord gehoord heeft, want al lachend en
krabbend in zijn kuif verdween hij algauw uit het gezicht. En toch was die scham-
pere opmerking niet slecht bedoeld, want onze vliegenvanger wist maar al te



wel dat de meeste van zijn takkerlingen in de magie der ciifers door moeder na-

tuur stiefmoederlijk werden behandeld. Dat hii een boontje had voor takker-

lingen met een wiskundige knobbel, namen we hem niet kwalijk' want een

goochelaar zonder succes is als een vogel zonder veren.

In de derde Latijnse kraste en schreeuwde een uil, je weet wel, de vogel van

Pallas Athena en het symbool van de wijsheid.

Zijn bolronde, glaridnde ogen en zijn kwabbige kaakveren konden ziin soort niet

Ioochenen, hoewel een glanzende, vederloze schedel hem van zijn soortgenoten

duidelijk liet onderscheiden.

Kaarsrecht en onbeweeglijk bijna zat hii op zijn " sedes sapientiae ", van waaruit
hij het kleine grut daar voor hem tyranniseerde. Al onze bewegingen werden

" ex cathedra " gedicteerd. Als robotten voerden we al zijn bevelen uit : we zaten,

lazen, luisterden, ademden op bevel en wie het waagde zijn " dura lex " te over-

treden, veranderde met een Ovidiaanse metamorfose in een of ander wange-

drocht. Hij scheen een hekel te hebben aan alle andere vogelsoorten, maar een

voorkeur voor reptielen, amfibiedn en viervoeters, groot en klein. Wie onrustig

werd, was natuurliik een muis. Zat je niet zoals het hoorde, dan veranderde je

in een luie pad. Las je wat te traag, dan kroop je als een " slekke ". Lachte je

eens uitgelaten, dan blaatte je als een schaap. Wie een grove fout maakte, was

een kemel en wie geen antwoord op een gestelde vraag wist, was een ezel.

Zo werden we eens allen voor ezels uitgescholden omdat we op de kaart van

Frankrijk geen petroleum konden ontdekken. "Zie ie dan die grote P daar niet

staan, kraste hij scherp, de P van petroleum. " We hadden al lang die P opge-

merkt, maar voor ons bleek het veeleer de beginletter van het woord Pyreneedn.
Niemand durfde echter die correctie maken, want Meneer de Uil duldde geen

tegenspraak.

Eenmaal hebben we toch onze Uil in verlegenheid gezien. Een takkerling scheen

maar niet te begrijpen hoe het mogelijk was dat bij het bezoek van Elisabeth

aan hare nicht " het kind in Maria's schoot opwipte " hoewel het nog niet ge-

boren was. Behoedzaam wreef de uil met zijn rechterpootje over de glanzende

schedel, zette zijn kwabbige kaakveren nog wat meer uit en met uitpuilende
ogen schreeuwde hij plots : " Kom eens naar mijn kamer, gii. " Hoe de lastige

baring of openbaring daar verlopen is, hebben we nooit kunnen achterhalen.

En toch zullen al die " louable " metamorfosen hun heilzame uitwerking niet ge-

mist hebben. De ervaring heeft ons intussen geleerd dat niet al wat vliegt een

vogel is, en dat, om het met G. Bomans te zeggen " het niet helpt, wanneer we

ons als adelaars verheffen, zo wij daarbij de gedachten van torren en spinnen

behouden ". Was dat wellicht het profetisch gekras van Meneer de Uil ? Wie

weet !

Dat we verlangden naar de " witgekuifde leeuwerik " uit die andere kooi, hoefde
in die tijd zeker geen betoog. De zieltjes uit het vagevuur kunnen moeiliik vuriger
naar de hemel verlangd hebben als wij naar de Po6sis, waar, om het met Shelley
uit te zingen : " a blithe spirit, a cloud of fire, a star of heaven > ons uren van

onzeglijk genot zou verzekeren.

Verzekeren ? Jawel, want oudere takkerlingen die reeds samen met hem de
Parnassus hadden bestegen, raakten niet uitgepraat over al het riante, schone
en edele dat zij onder de leiding van " Sootje " hadden mogen beleven.

o



" sootje , nu was de mondgemene kozenaam van de witgekuifde leeuwerik, die

in het wereldje der takkerlingen fel in zwang was.

Een verkleinwoordje kan allerlei gevoelswaarden vertolken, ongunstige zowel als

gunstige, maar in onze wereld van toen vertolkte het niets dan sympathie, eer-

bied en ontzag, liefde en waardering voor een wezen dat, zoals Marnix Gijsen

van zijn vadertje getuigt, * de goede liefde tot de stille en ware dingen " uit-

straalde.
Eindelijk, in't schooliaar 1937-1938 mochten we gaan luisteren naar het zoet-

gevooisde lied van de " witgekuifde leeuwerik "'
voor wie hem nooit gekend heeft, moet dat epitheton ornans " witgekuifd " wel

wat vreemd klinken. voor wie hem wel gekend heeft, baart dit epitheton niet de

minste verwondering, want de zilverwitte kopveren van onze leeuwerik vonden

we zo natuurlijk en zo normaal als de eeuwige sneeuw op de top van de Everest.

E.H. Rooryck, zo noemde deze witgekuifde leeuwerik, werd waarschijnlijk aldus

geboren, want niemand had hem ooit anders gekend. uit deze twijfelachtige ver-

onderstelling bleek dus dat ook niemand een juiste verklaring voor dat zeldzame

verschijnsel kon vinden. Hoe dan ook, was de zilverwitte kuif een uniek sieraad

waarmee deze toen nog jonge vogel zich uiterlijk tooide, innerlijk verraadde de

adel van zijn gemoed waarom we hem " leeuwerik > noemden.

Een " grijslawerke o, zoals de volksmond die vogel soms noemt, is hij voor ons

nooit geweest, maar wel, zoals Gezelle zingt u een hemellawerke, een wakkere

en snelgewiekte strale, die we, uit 't zaailand opgestegen, lijk een vierpiil iedere

dag rijzen zagen >.

Hoe dikwijls hebben we hem niet bewonderd in ziin vlucht naar het rijk der
wolken en, verder nog, naar het azuurblauwe rijk van de zon.

Hoe dikwijls niet met open oor geluisterd naar zijn trillend, hartontroerend lied,
een hemelse muziek die van onze jonge zielen muziek weer los lokte. Hoe dik-
wijls hebben we dan niet getracht hem in zijn vlucht te volgen, maar telkens
weer moesten we ondervinden hoe klein en hoe zwak onze vlerkjes nog waren.
Zodra hii echter ons hulpeloos gefladder merkte, maakte hij een sierlijke arabesk
in de lucht en liet zich dan tot op onze vlieghoogte neervallen om ons met zijn
bekende trillertjes de enig ware kunst van het vliegen te leren, want hij wist uit
ondervinding hoe wakker de vleugelslag moest zijn om het rijk der schoonheid
te kunnen bereiken, immers < alles wat kostbaar is, kost moeite >.

Geen enkel middeltje was hem dan ook te min om van ons volwaardige vogels
te maken.

O, ik herinner me nog zo wel een van ziin bemoedigende trillertjes. Omstreeks
kerstdag liet hij ons eens op eigen kracht de Parnassus bestijgen om te zien hoe
we de Muzen met onze jonge fantasie konden bekoren. Het thema van onze
eerste podtische vlucht was " De Herders bij de Kribbe ".

Daar ik mijn eigen streek beter kende dan het voor mij zo onbekende Oosten,
liet ik dus Vlaamse herders langs Vlaamse wegen op zoek gaan naar de plaats
van het wonder gebeuren. Met jambische passen zond ik ze een lange... zeer
lange weg op, schoof de steile helling van de berg van Hooglede onder hun
voeten en leidde ze dan over 't Land van Beloften - de uitverkoren wandelweg
van E.H. Stock toen ter tijd - naar een schuur in de omgeving van de Rodenbach-



stede, waarboven ik de schitterende Ster liet stille staan. Buiten adem. moe en
afgemat kwamen ze daar aan, en...

" Toch knielden zij voor 't Kindje neer,
uit vreugd' vergaten z' al hun zeer.

Naast deze twee regeltjes had E.H. Rooryck een vertikaal lijntje getrokken met
daarblj de volgende opmerking : goed gevonden, jongen, zie je wel dat alle
moeite lonend is.

Dat was een van de vele eenvoudige, diep-treffende trillertjes van onze witge-
kuifde leeuwerik. Dat was " Sootje " ... Dat was E.H. Rooryck.

Hoewel nu al eenenveertig jaren voorbij zijn gevlogen, toch schiint hij nog niet
veranderd. Nog niet zo lang geleden las ik in een dagblad dat men op de
H. Hart-parochie te Tielt " Het Pasterke van Tielt o in de bloemetjes had gezet.
Verraadde dat verkleinwoord " Pasterke D weer niet dat onze vroegere leeuwerik
nog altijd even sympathiek, even geliefd en even gewaardeerd was !

Als een van zijn oudtakkerlingen, zelf reeds vergrijsd, breng ik graag hulde aan
onze " witgekuifde leeuwerik " en met de Engelse dichter zing ik :

" Like a star of heaven
In the broad daylight
Thou art unseen.
But still we hear thy shrill delight. "

H. Brouw - Ret. '39



Colligite Fragmenta ne pereant ...

Een late hulde

aan priester

Jozef Vereecke

Oostnieuwkerke 1891 - Waroge,m 1969

Heri'nneringen verblijden of kwellon ons. zelden laten zij ons onverschil,lig of
on,beroerd.

Echte ontmoetingen met goede en schone medemensen nemen in onze herinne-
ri'ngen een du'idelijker plaats in. Zij hebben ons in ons verder leven vergezeld.
De waarde en de invloed van dergelijke zel,dzame echte menselij,ke ontmoetingen
beseffen en ondervinrden wij meestar jaren rater. Niet zerden te raat.

Tijdens onze humaniorajaren (1922 - 1928) in het Roese,laarse. Klein seminarie
h'eeft onze klas priester Jozef vereecke als bewaker leren kennen. De meesten
van ons hebben geleidelijk ook de mens en de priester .in hem gewaardeerd. Zij
die hem van meer nabij 'm,oohten .ontmoeten, hebben zeker voor hun verder reven
indrukken van gesprekken of discussies meegedragen.

Nauwelij'ks waren wij ars vijfderingen op het groot Internaat beland. of er werd
een nieuwe bewaker op ons afgestuurd. Een trimester poo,gden wij zonder ver-
wikkelingen ons aan de bewaker Jures Fr,ipts aan te passen. Nog vor scrhroom en
nieuwsgierig ,hoopten wij tijdens het tweede trimester deze priester-bewaker metzijn uitzonderlij,ke reputatie en,igszins te * ontdekken ,, toen ons gemeld werd
dat Jozef Vereecke hem vervangen zou.

Het was begin januari 1924. Geestdriftig werd de nieuwering niet ontvangen. wij,
vijfdelingen, schaclhten op dat traditier.ijke groot internaat, terden nog niet me.e.wij hoorden en zagen evenwer de reacties, voorar van de reerringen ,Jer noogste
twee klassen. De reerringen der syntaxis, zerfs die uit de v.ierde, op scnaarse
uitzon'deringen na, konden zich nauwerijks .een andere reiding op ,het groot inter-
naat voorste,llen dan die van de zeldzame persoonlijkheid die Jules ilipt" *"..



Zij vVaren immers reeds van in de Zesde gewend geraakt aan die ongewone, on-

klassieke opvoedingsmethodes. zii waren nochtans niet zelden hard,handig aan-

gepakt en niet weinigen hadden onder de wispelturige handelwiize van bewaker

Flipts geleden. Het blijkt dat juist ddrt uitzonderl'ijke in hem hen z6 boeide ! Er

was onder Flipts geen eentonigheid. Maar een harde hand was n'abii !

Voor de mannen van de podsis en de retorica was het natuurlijk nog moeilijker

die totale verandering te verwerken. De hoogste klas (ret. 1924) telde slechts zes

internen. Invloed op de klasse,n na hen ging, naar miin weten, van hen niet uit.

Het komt m'ij voor dat de podsisklasse 1924, talriiker en strijdbaar in de geest

der blauwvoeiterie, eigenlijk de leidinggevende klas blee'k en zeker 'door enkele

onder'h.en duidelij'k de toon aanEaf.

Die klas werd grondiger dan haar vo.organgers door Jules Flipts gevor'md. Z'ij

stelden zich dan ook scherp op te.gen de voorzichtige, dooh ook doorzichtige

pogingen van bewaker Jozef Vereecke om de nalatenschap van zijn voorganger

te verzwakken of toch de druk ervan te verminderen. Er was voor d'ie leerlingen

geen twijfel aan, of van ho,gerhand wilde men de wildgroei der onmiddelliik-na-

oor.logse periode wat uitkammen.

Geenbenijdenswaardigeopvo|gingdusvooriemanddieze|fwe|teRoese|are
zijn hu,man,iora doorliep, doch er terug belandde in een fel veranderde tijd'en
tevens via Grootsem,inarie en sint Lodewljkscolle'ge (of was het sint Leo ?) te

Brugge. In Eertijds jg. 1974 'he,b ik gepoogd de mentaliteit en de tij'dsomstandig-

heden der jaren twintig (1922-28) te belichten. De wereld buiten het Klein se'mi-

narie begon, zeker wat de Vlaamse strijd bertrof, die'per in het internaatsleven

door te dringen. De beslotenheid van voor 1914 had.door de oorlog al een flinke

bres moeten ondergaan. tk herhaal hier wat ik schreef in de b'ijdrags " In illo

tempore... rollariensi " (Eertijds 1974), dat de jaren 'twintig een heel eigentijds-

getekendeperiodewas,begrensddoordeoorlogsiarenlgl4-lSendegedaoh-
tenstrijd die omstreeks begin 1926 een aanvang nam, de beruc'hte controverse

tussen het veroordeelde, nationalistische AKVS en de van hogerhand opgedron-

genK'A.Hetkatho|iek-V|aamsidea|ismedatzovee|generaties,ookdievanJozef
Ve,reecke bezield rhad, moest onderdrukt, uitgeschakeld wot'den. Er moest een

belgischgezin'de katholieke'agtie, vreemd aan de trad'itie Gezelle-Verriest-Roden-

baoh de oude idealistische katho,lieke strijdvaardigheid komen verdringen. onze

klas verd,ween van ,het internaatstoneel, vooraleer de werkelijke striid begon'

Doch wij wisten reerds, dat 'het zou gedaan zijrn 'ms1 de o'u'de |euze Alles voor

Vlaanderen en Vlaanderen voor c'hristus, met de Psalm van Rodenbach en de

Blauwvoeterie, en zeker met versc'haeve's Eed van Trouw. Gedaan met De Blauw-

VoetenDeV|agge,met,deverheer|ijkingvanhetheer|iikV|aamsenkatholiek
idealisme van de lJzergeneratie. En of o,p de puinen van het 'ene idsalisme' een

ander opbl,oeide, is behalve bij enkele triomfantelijke Hernieuwen-shows, niet zo

dui'delijk gebleken.

Tragisoh voor de nieuwe bewaker Jozef Vereecke was wel dat hij niet enrke'l de

traditie van Jules Flipts moest doorbreken, dooh tevens gegrepen zat tussen de

opstandigh'eidderbedreigdeAKVS-generatieendeeerstepionnendernieuwe
riohtingdiezichdoordebisschoppeIijkemaatrege|engesteundwisten'

Hoe Joze,f Vereecke zich door die . Kentering der Tiiden " geslagen heeft' zou

ik. naar ons oordeel in die dagen gevormd, met enke'le woorden willen vertol-
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ken. Hij was tenslotte ook door de Rodenbachse trad'itie gevormd en getekend
en het is dan ook sohoorvoetend en milderend, dat hij in die pijnlijke situatie,
enerzijds met de bisschoppelijke richtlijnen moest rekening ho'uden, doc,h heel
wat oogluikend, berustend liet gebeuren, wat hij met hart en ziel had willen toe-
juiohen.

Toen dan eindelijk na de paasvakantie 1928 jacht werd ge,maakt op nationalis-
tische leeuwespeldjes en strijdliteratuur, wisten wij dat van hogenhand meer
strengheid werd gedist. Doch, jong en opstandig als wij waren, konden wij b,e-
zwaarlijk begrip opbrengen voor de stee,Cs benauwender omstandig,heden waar-
mee onze bewaker rekening moest houden. Hij wist natuurlijk ook dat reeds in
een paar klassen leerlingen ge,bruikt werden en zich lieten gebruiken om < over
te dragen... met een zeer katholiek doel ". Wat moeten wii hem het leven van
bewaker in die tijden zuur ge,maakt hebben !

En ik wil ,in alle eerlijkheid bekennen dat vanaf zijn tweed,e schooljaar als be-
waker op het groot internaat, de meerderheid in de hogere humaniora met eer-
bied en waardering naar hem had,leren opzien. Omwille van zijn,goedrheid -
die overigens nooit zwakheid werd -, en om zijn reohtvaard,i,gheid en milde
strengheid, om zijn priesterlijke en menselijke eerlijkheid en toewijding, stond
hij hoog in ieders achting. En was er niet dat onbegrip, die politieke * sto.ring ,
geweest, was er n'iet dat bedrog geweest dat zwaaien met de godsd'ienst in poli-
tieke dienst, de jeugd van toen zou niet de tragische huichelarij als red,middel
he'bben moeten kieze'n. ls het aohteraf, nu al dat bedrog uitgekomen ,is, niet
doodjammer, dat wij door die ergerlijke tijdsomsiandigheden, niet veel meer aan
de mens en de priester in onze bewaker konden gehad hebben ? Hoeveel
sohoons en goeds, ho'evee,l eerlijke openheid had er ku,nnen bestaan in onze ver-
houding tot een belangrijk opvoeder als de bewaker van het groot internaat
toen was, toen er werkelijk nog spraak was van een echt ,internaat dat in werke-
lijkheid onze thuis was.

Altijd ben ik JozeJ Vereecke dankbaar gebleven om zo menig uur, 's avonds op
zijn kamer boven de doorgang tussen refter en feestzaal. om zo menig rustig
gesprek' vooral toen onze klas in het laatste humaniorajaar beland was. onze
bewaker was er voorstander van dat de leerlingen der hoogste klas bij de jon-
geren belangstellin,g wekten voor cultuur en lectuur, ook en zelfs vooral inzake
de missies en de Vlaamse Beweging. Jozef Vereecke was niet zomaar een be-
waker, hij was een opvoeder, een man die wist dat op een internaat van toen,
verveling en onverschillig'h9;,6 aaa echt gevaar bete'kende. ldealisme moest de
gevaren opvangen. Hoe vreselijk was het dan niet dat de jeugd van toen, juist
in haar idealisme gefnuikt en gestraft werd, om bedriegelijke redenen !

VAN BEWAKER TOT PAROCHIEPRTESTER

op 12 septem'ber 1929 zon'd de bisschop de bewaker van,het inter,naar naar
waregem om er als onderpastoor een meer priesterlijk werkterrein te verKennen.
wellicht is dat voor hem een gelukkige wending in zijn leven geweest. Alwie
hem kende, zal overtuigd geweest zijn dat priester Jozef ve,reecke als parochie-
geestelijke zich onbeperkt zou inze,tten. Twaalf jaren heeft hij te waregem in alle
overgave, nederige dienstvaardigheid zich ingezet om zijn Vlaamse volk daar in
die beperkte ,kring te bewijzen dat God goed is voor de mensen.



Bij gebrek aan de nodige informatie moet ik Ceze periode te Waregem onbespro-

ken laten. wellic,ht zal iemand die hem als onderpastoor gerke,nd heeft, over die

tijd schrijven, o'm dit hiaat te vullen.

VAN WAREGEM NAAR VARSENARE - NU ALS PASTOOR

In de oorlogsw,inter van 1941 , op 13 dece,mber begon voor priester Vereecke een

grote tijd. Het idealisme van zijn jeugd, gelouterd en gesterkt tot een onvoor-

waarldelijk " dienen ", kon hij nu tenvolle beleven.

om de lezers van Eertijds de gelegenheid te bieden, de voorbijgan'g van pastoor

Jozef Vereecke te Varsenare voortreffeliik te kunnen volgen, ben ik gaan aan-

bellen bij een goed e,n wijs man die het hele pastoorschap van deze priester

van zeer nabij mee,beleefd heeft. lk stel u voor : An'd16 Franchoo, onderwijzer,

talentvol sohrijver, een mens 'die in de nieuwe pastoor dadeliik de waarac'htige

parochiepriester herkende, waardeerde, steunde in we,l en in wee. Het pastoor-

sohao van Jozef Vereecke te Varse'nare, we.rd met veel vreugde en veel leed ge-

kruid ! De trouwe vriendschap, de hoge waardering die onderwijzer Fran-

ohoo zijn pastoor toedroeg, h,ebben h,em woorden doen schriiven, schone, goe-

de en ware woorden die een mens en zelfs een priester zelden verdient. En

dankbaar heelt hij die woct'den neergeschreven. Ook soms met scherpe pen het

onrecht aangeklaagd dat de priester werd aangedaan, en met harde bewoordin-

gen zijn pastoor verdedigd.

Erg spijtig vind ik, dat de lezers van ons tijdsohrift niet alles kunnen lezen wat

sohrijver Franchoo over onze vroegere bewaker te Roeselare gesChreven heeft'

lk wil eohter niet nalaten met de vr"iendelijke ioelating van de Heer Franchoo'

een paar treffende passages aan te halen. Het is een me'dedeling van feiten of

toestanden waarvan alle toenmalige parochianen van de kleine kerkgemeensc'hap

de echtheid kunnen getuigen.

lk begin met een citaat uit een artikel van 29.3.69, kort na het overliiden van

Dastoor emeritus Jozef Vereecke te Waregem :

-HijwaspastoorteVarsenarevan13-12-41iot24-7-47:eenkortedoch u'iterst vruchtbare periode uit ziin pastorale loopbaan' Hij was

van meetaf aan een volksvriencl in de ware zin van het woord. omdat

hij de zijde koos van de geiwone mensen, haalde hij zich 'de wreverl van

enke,le vooraanstaanden op cle hals. In 1946 riohtte hij een Davidsfonds-

afdelingo'penbijdegemeenteraadsverkiezingenVandatze|fdejaar'
zorgldeh'iiervoordat,na35jaren,Varsenareeenverkiezingsstt.ij'dbe-
leefde. En ,er werd een Acv-kandidaat verkozen ! De alleenheerschap-

pijderg'roteherenwasleneinde..'doohookhetpastoorschapVan
Jozef Vereecke te varsenare. Het bisdom verweet 'hem " dat 'h'ij met

zijnkuddeheterfgoeddergrootgrondbezittersver,trappe|de".Debe-
volking oordeelde anders erover. Toen op 24 jtilli 1947 ziin overp'laat-

singnaarV|amertirrgebekendwerd,vo|gdedieze|fdeavondeen
grootse ,huIde. En bij zijn inhu|diging te V|amertinge Iiep Varsenare

leeg. Aldus And16 Franchoo.

(lit verdere informatie mij door de heer Franchoo bezorgd is ook 'bekend g'e-

bleven, hoe pastoor Vereecke in 1943 een missie inrichtte met als predikanten
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"te ,bekende Norbertijnerpaters Antoon van Cl6, de sportpater en de kunstenaar

Kallist Fim,mers. Als voorbereiding tot die missiedagen werd onder impuls van

de pastoor een zangkoor opgerioht. In datzelfde jaar begon hij ook met een

veertiendaags parochieblad . De Stem uit het Vaderhuis ". op de 353 gezin-

nen waren er terstond 285 abonnenten !

Bij de " bwrijding o van Varsenare door de Canadezen kreeg de pastoor haken-

kruisen, omdat ,hij de minderen wilde besohermen. De daders waren vergeten

dat werkweigeraars een onderkomen bij hem gevonden hadden en dat families

van gedeporteerden stoffelijk geholpen werden. Die laffe daad ko,n hem geen

barst schelen en hij liet'de hakenkruisen staan waa( ze stonden I

Bij al wat pastoor Vereeoke te Varsenare verwezenlijkte mag een uiterst waar-

devolle, onopvallende priesterlijke presiatie zeker niet vergeten worden : het jaar

door bezooht hij dikwijls elk gezin van ziin paroohie. Hij was bij ziin mensen

met heel zijn warm hart, met heel zrjn oprechte belangstelling voor hun per-

soonrlijke problermen, voor hun naar buiten uit meestal ongeweten moeilijkheden

en mizeries. M,et de glimlach ging hij binnen, luisterde, boezemde vertrouwen in

en moe'd, kwam so'ms zorgelijk buiten uit een huis waar moest geholpen wor en,

maar hij wist nog n,iet hoe !

De mens en de p.riester Jozet Vereecke had tijdens de janen van pastorale ont-

gooohelingen en vreugden een wijshe,id en een rust verworven die hem bij de

onverwaohte overp'laatsin,g naar Vlam,ertinge een grote steun zouden zij'n.

Het piinliik o'nreoht hem aangedaan, de overheveling naar Vlamertinge, door

zijn parochianen van Varsenare u een verbanning " genoemd, werd verzacht -

voor zover hij dat nodig had - door een spontane protestactie der parochie bij

de bisschop. De eenvoud,ige, klaarziende paroohian'en kregen wenwel geen in-

spraak. Machtige belagers van de moedige pastoor hadden bij de bisschop het

gezag van de pastoor ondermijnd : hij was te Varsenare ongewenst verklaard.

Daartegen bleek de bisschop machteloos. Zo was het helaas in die tijd. Mon-

seigneur Lamiroy kon toch de schijn redden Coor pastoor Vereeoke ee'n belang-

rijker paroohie ,met twee onderpastoors toe te vertrouwen. Bij de deken van

leper was de versaste pastoor bijzonder we'lkom I En de goede, wijze en nederig'e

oriegter Jozef Vereecke aanvaardde wat het bisdom meende te ,moeten beslis-

sen ...om erger te voorkomen.

PASTOOR TE VLAMERTINGE - VAN 24.7-1947 TOT 30-9-1967 - ZIJN LANGSTE

EN LAATSTE PASTORALE VOORBIJGANG

De morgen waarop de 'nieuwe paroc,hieherrder van Vlamertinge ziin eerste mis

aldaar zou opdragen, zal hij vurig en gelukkig de heerliike woorden n Introibo
ad altare Dei, ad Deum juventutis mei " hebben uitgesproken en ald'us in 66n

trek al wat achter zioh lag hebben uitgeveegd. Wrok, ergern'is, zelfb'eklag, ont-
gooc'helin-g w,aren hem steeds vreemd geweest.

In alle eenvoud leverde hij daardoor het bewijs van zijn ziel,egrootheid en van

zijn waaraohtig priestersohap. Hij begon zijn werk te Vlamertinge niet als een

" laatste " tocht, maar als een " nieuwe " tocht voor God en de mensen.

Nu ik de Llaatste 'etappe van pastoor Vereecke's actieve pastorale werkzaam-

heden wil 'beliohten, ligt voor mij een zorgvuldig bewaarde brief : vier getypte



pagina's de dato 29 ootober 1978. lk hoop dat ik U destijds beda,nkt heb, goede
deken Marcel Dewilde van Staden. Het zou onvergeeflijk zijn. Daarom doe ik
het, naar ik.hoop, opnieuw, vandaag.

Onderpastoor Dewilde moet bij zijn pastoor in de jaren 1952-57 te Vlam'ertinge
gelukkige en blijvende ervaringen opgedaan hebben.

Zelden heb ik zulk een totaal beeld van een mens gelezen als in deze pidteits-
volle en tooh nuohtere brief. Het moet wel zijn dat de mens en de priester over
wie de brief hanrd.elt, een voortreffelijk " voorbeeld was " voor een naaste mede-
werker als een onderpastoor toch is.

Bij de aanvang van die brief verneem ik reeds twee zeer ongewone aanduidin-
gen betreffende karakter, ingesteldheid en diepste wezensgrond van Jozef
Vereecke :

- lk werkte bij hem en niet < onder " hem.

- Toen ik'bij deken Verhaeghe te leper mijn aanstelling tot onde,rpastoor
te Vlamertinge ging melden, gebruikte de deken over mijn nieuwe pas-
toor sleohts vier woorden : < Est de genere sanctorum ". (Hij is van
het heiligengeslac'ht.)

De toenmal'ige onderpastoor, m.ijn waardevolle en vriendelijke informant, bekent
gewoon dat die uitspraak hem momenteel niet vee,l zegde, ,hem ee,rder wat ach-
terdochtig stemde. Hij bedoelt zo ongeveer wat vervat ligt in de be,kenrd.e waar-
schuwing omtrent veel heiligen u potius admirandi quam im'itan'di " (eerder te be-
wonderen dan na te volgen.)

Na vijf jaren samenwerking met zijn pastoor en na zoveel jaren samenwerking
met andere priesters, 'durfde hij het getuigen,is van deken Verhaegrhe tenvolle
ondersohrijven. I'k lees in die brief hoe pastoor Vereecke zijn onderpastoor een
gans nieuw beeld van de heiligheid heeft <voorgeleefd>.

Hij leerde in hem immers ee'n priester kennen d,ie eerst en vooral een schoon en
goed mens bleef en dit ook in zijn priester-zijn verwerkte. Hij had een heilige
ontdekt, die wel n.avolging verdiende. En dan komt de bewondering vanzelf.

Een ander zeldzaam en verheven ,facet van priesterlijke ingesteldheid, wordt door
d,e ,huidige de,ken ,Dewilde voortreffelijk belicht : " Pastoor Vereecke ,kon n'iet
alleen eoht.mee-lijden met hen die beproefd wenden, maar rh,ij kon eveneens
meeverrheugd zijn met hen die geluk, voorspoed of sukses bij hun werk o;f in hun
gezi'n mochten beleven. En de vroegere onderpastoor voegt hier noE een per-
soonlijke ervaring aantoe, waar hij eraan herinnert, hoe menig keer hij door zijn
pastoor aangemoe'd,igd en gelukgewenst werd om zijn werk op de parochie.

Wat moet het heerlijk zijn - ook al omdat het zo zeld.en gebeurt - een mede-
mons te o,ntmoe{en en met hem te kunnen samenwerken, een medeme'ns over
wie gezegd mag worden wat de vroegere onderpastoor zo praohtig weet te ver-
woorden : " Hij was voor mij persocnlijk een eoht vaderfiguur, in de heel scihone
en positieve zin, gee'n bemoeial, maar een bekommerde medebroeder die zo
gaarne al,les Lbesprak en plande, doch ook hielp uitvoeren. "
Dank U, deken Dewilde, om deze heerlijke mededeling !

Het priesterwerk op een paroohie werd door pastoor Vereecke zeer ruim gezien.
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Hij vond dat een paroc'hiepriester tot de ned'erigste en gans ongeweten taken

toe als deel van zijn p,riester,lijke opdracht moest beschouwen en uitvoeren wat

daartoe vereist werd. Zo vond hij het maar gewoon, tijdens sen barre winter,
's nachts to,t tweemaal toe op te staan, om de kachels 'in de kerk op dreef te
houden, voor zijn dienbare parochianen die de morgenmis zouden bijwonen.

Waar en wie hij ook maar de geringste stoffeliike dienst ko'n bewijzen, zelfs

voor ni,et-kerkelijken, hij cieed het. En als hij streekparlementari$rs ervoor moest

aanspreken, h,ij dee'd het en liet niet af. Zelfs de zeer katholieke mandatarissen

bestempelden hem als een lastige rustverstoorder. Nooit liet zijn priesterwerk

he,m toe de moed op te geven. De geritrge, de kleine dingen waren volgens hem,

ook in het priesterwerk belangrijker dan wat opvalt en verbluft.
Het is dan niet te verwonderen, dat pastoor Vereecke ook tijdens zijn laatste
pastorale jaren meekon met ziin tijd, de snel evoluerende parochianen leef be-

grijpen, ook de jeugd aanvaardde zoals ze in die tijd overkwam... hee{ andere

iongemensen dan zi.in Roeselaarse internen der twintiger jaren !

Hij hield van de mensen en van de jeugd. En daartoe zijn weinig woonden nodig,

dooh veel daden. Vooral geringe. Tot die geringe daden rekende pastoor Ver-

eecke het veelvuldig en verzorgd huisbezoek, bij alle mensen der parochie. Van-

daar dat de mensen ,hem zagen rondlopen. per fiets rondzwieren, straat in straat

uit. Later per brommer en op het einde met ziin automatisohe Daf, waarmee hij

al vlu.g zijn eigen garagepoort stukreed en liever bij voet- fiets- of bromtochten
bleef !

Ja, die huisbezoeken ! Nederig werk. Inspanning vragen ze en zijn zelden be-

moerdige1d. Ze renderen echter meer dan de meeste,bijeenko'msten en tijdrovende
vergaderingen. Maar dan moet de priester niet bi.i de mensen gaan als op be-

leefdheidsbezoek.

DE AVOND VALT... BLIJF BIJ ONS, HEER... (Luc.24,291

1966 .. Pastoor Vereecke gaat Vlamertinge verlaten. Hij gaat op rust ! Dit laatste

zal 'hil moeten leren, want hij vond nooit tijd om zioh daaraan te gewen-

nen I Rome wenst dat de pastoo,rs op 7S-jarige leeftijd hun taak neer-

leggen. Dan zou,pastoor Vereecke op 13 november m'et rust gaan. Hij deelt
dat mee aan zijn deken, Cyriel Verhae'g'he. H'ij stipt eohter ook aan dat

hij op 2 jun'i 1967 50 jaar priester is en op 10 augustus 20 iaar pastoor

te Vlamertinge ! En dat was zeer fiin van 'hem deze belangrijke data zo

mooi orp een rijtje te zettten ! Deken Verhaeg,he dee4t hem 'mee : " B'lijf

gerust aan 't werk tot komend jaar ".

1967 ,, Monseigneur De Smedt bezoekt ziln pastoor einde februari. De kwestie

op rust gaan komt ter sprake. Een paar dagen later laat de pastoor de

bissohop weten dat hij Waregem kiest als rustverblijf. Op 8 maart komt

h,et antwoord van de bissohop al : neem kontakt met deken Verse'le. Dat
gebeu,rt dadelijk. Zij kennen elkaar al uiit de twin,tiger jaren te Ro'ese'lare.

Op 11 maart een blijde brief van deken Verse'le. Dan gaat alles zeer

snel naar het einde van ,het pastoorschap. Voor vertblijf en nog wat pries-

terwerk te Ware'ge'm zorgt deken Versele.
Op 18 juni 1967 gaat de viering n 50 jaar priester " door. Plechtige eucha-
ristie-v'iering in concelebratie met ziin neef Frans Vereecke, toen mede'



pastoor te St.-Baafs-Brugge, thans pastoor op Wildenburg te Wingene en
met Gustaaf Lambrecht, broer van zijn sohoonzuster, toen pastor em. der
St.-Amandusparochie te Wingene (+ 14-7-68).
Op 28 september 1967 ging de verhuis door. Vaarwel Vlamertin,g'e... naar
Waregem teru'g waar hij in 1929 als parochiepriester begon. Over zijn
laatste jaren te Waregem hield de steeds bezige pastor em. een sober
dagboek waaruit op te maken valt dat hij nog veel priesterwerk verrich-
te, vo,l belangstelling bleef voor de actue,le gebeurtenissen, voor zijn
famil,ie, zijn vrienden, zijn oudleerlingen van Roeselare, zij,n oudparocrhia-
nen van Varsenare en Vlamerrtinge.

1968 .. Nog geen twee jaar na zijn aankomst te Waregem, na een sc,hoon leven

1969 in dienst van God en de mensen, dankbaar om zijn voor,b'ije leven, dank-
baar vooral om zijn priester-zijn, overleed Jozef Vereecke op 16 maart
1969 en werd op 21 maatT te Waregem begraven.
Een van die echte he,iligen die navol,ging verdienen. Een van die bejaar-
de priesters voor wie mo,nseigneur eens sohreef : " lk hoor u niet graag

" E,meniti " (woordelijk : uitgodienden) noemen. Bene-merenti (van grote
verdienste) is een tite'l die u beter past : gij moogt aanspraak maken op
het eremetaal van verdienste. "
Van de velen d,ie op een van zijn standplaatsen priester Jozef Vereecke
van nabij gekend hebben, zullen weini,gen zonder sohone en goede her-
inneringen van hem weggegaan zijn.

Arthur van Doorne - ret. 1928

Beernemstraat 14 - Win'oene

WERKVERSCHAFFING

De Oudleerlingenrbond heeft zich van bij de sticrhtin,g tot doel gesteld
oud-leerlingen te helpen b,ij ,het zoeken naar werk. ln deze periode van
grote werkloosheid wi,llen wij volgenrde formules uittesten.

De ,oud-leerlingen die werk zoeken, kunnen hun naam en dip'lo,ma door-
se,inen naar het secretariaat. Indien ze wensen dat hun naam ve,rs.ohijnt
in Eertijds, dienen ze dat te verme'l.den. In het andere geval wordt enkel
aangekondigd dat iemand met zo'n .diploma solliciteert.

We zijn oo,k die oud-leerlingen dankbaar die ons laten weten iemand
te kunnen plaatsen. Het ware ideaal indien er een gewoonte ontstaat
om de oud-leerlingenbond cp de hoogrte te stel,lon dat iem,and met
derge,lijk .diploma zich mag aan.melde,n.

Ziedaar ons voorstel. We horpen dat lan,gs beide zijden zal gebruik
gemaakt worden van de servilce waarvoor de oud-leerlingen,bond zich
wil i'nzetten. Ons telefoonnummer : (051) 200352.



EVEN ACHTEROM KIJKEN...

(vervolg van 11e jaargang nr 2)

DE LAGERE LATIJNSE AFDELING

spijts alle liohamelijke en geestelijke zorgen wordt een mens al eens ziek.
En wat gebeurt er dan ?

Dan bl'ijf je 's morgens eenvoudig in je bed liggen. wanneer het gestommel op
de slaapzaal uitgestorven is, bl'ijft het een hele tijd cionker en stil. weldra hoor je
naderende Latijnse gezan,gen. Het is valdre die zijn intrede doet. Hij komt in de
alkoven de twee soorten vuil water ophalen, onder het zingen van brokstukken
Gregoriaans. Je wordt ontdekt door Valdre. Je wordt nog'maals ontdekt wanneer
ze de bedden komen opmaken. Eindelijk komt zuster Aspirientje met het gelijk-
namig prod'ukt en 'de thermometer. Dan hoest je een paar maal nadrukkelijk o'm
het feit van de invaliditeit kracht bij te ze,tten. Je verhuist naar de infir,merre en
maakt er kennis met andere zieke jongens van an.dere klassen en andere sec-
ties, als waren het wezens van andere planeten. Je leidt het leven van een ban-
nel'ing en je verlangt naar de kameraden van je klas. op zekere morgen sta je
weer om 5 u. 30 op en neem je je gewone plaats in. Je hebt nu ondervonoen
hoezeer je reeds,gehecht bent aan je klasmakkers. Hoe je stilaan tot 66n levend
geheel groeit: onze klas !

Ze hebben elk hun talenten en eigenaardigheden. Raf English, de zoon van Joe,
de frontsoldaat - de kunstenaar, kan zingen als een wiener Sdngerknabe. Dolf
De,bl'onde openbaart ons binst de wandelingen de geheimen van beesten en plan-
ten. Roger cafm,eyer kan met een duw van zijn wijsvinger zijn oogschelen bin-
nenstebu,iten keren. Romain Devrieze kent ree'ds de tinesses van de liturgie en
kan b'ovendien zijn oren bewegen zonder handen. Evarist Decock bekladt al het
wit van zijn boeken met cijfers. Frans Develter wedt dat hij een aardwor,m durft
inzwelgen. Misten Bo,uckaert drinkt een halve inktpot leeg.

Julien Dewitte - ,hij is zwarl maar we noe,men hem toch u Witje " - dreigt scheef
te g,roeien door het enorme uurwerk in zijn vestzakje. Tijdens de studie ligt het
op zijn bank zo luid te tikken dai het de omgeving wakker houdt.

Jozef Vanhaeoke is 'de neef van lda, de trouwe huishoudster van onze onder-
pastoor Lammertijn. lk zal de groeten Coen.

Pietje carbonez kan, benevens zijn vele art.istieke vaardig,heden, de dui,m van
Naten van Elslande een kring van 360 graden laten beschrijven zonder he,m af
te kraken. En Naten van Elslande zelf ; die nog eens minister moet worden, wordt
nu reeds met klank, in geheime stemming, tot klasleider gekozen en zet zo zijn
eerste sohreden op zijn politieke loopbaan.

Deodatus vroman en Jules willaert zijn onze militaire raadgevers en leiden bij
de ee'rste wrijvingen en schermutselin,gen met de vijfdelingen.

Het zijn allemaal bovenste beste kerels !

★



Wij nemen het ingebeelde dagboek weer ter hand

Omstreeks 11 november hadden we onze eerste < cong6". Na de gebruikelijke

morgenstudie hadden we nog 66n uu.r les. Jawel ! Dan was het rennen naar het

station. Wat duurde de treinreis lang I Na de laatste bocht van de spoorweg ver-

scheen de vertrouwde kerk op de heuvel. Alies was zoals voorheen, al scheen

het een eeuwigheid geleden. De fabrieken aan het station. Onze 'buren en thuis'

slecrhts 66n naoht slapen in mijn kamertje onder de winterse linden.

Het tweede afscheid was pijnlijker dan het eerste. De volgende dag reecls moes-

ten we ter,ug zijn voor de studie van 5 uur. Jawel ! Maar die stu'die blee{ ons

bespaarrd. We m,oohten ten uitzonderlilke tite'l naar 'n toneel in de patronagezaal

van de Kattenstraat. Ze spee,lden : * De Tu.imelaar van onze Lieve Vrouw ". Een

dag vol afwisselin,g Lmi'dden de eentonige reeks I

*

Het werd een strenge winter 1928-29. In de studie zat ik vlak bij 'de kachel en

naast de * stoker ' De,baillie uit de vijfde. Die zou later, on,der de oorlog, ont-

hoofd worden in een Duits concentratiekamp.

Laat het nu maar vlug Kerstmis wonden..'

Kerstmis op het college was een feestelijke dag. V66r middernach't wercien we

ge\/e,kt door e,en gramrmofoon die op de slaapzaal een kerstlied spee'lde. De mid-

dernaohtmis was mijn eerste mis op zo'n onge'bruikelijk uur. Raf English zong

het Adeste.

op Kerstmis leerde vanhauwere ons de 'oude Vlaamse kerstliederen aan. wij

moohten roken. Conscience leerde zijn volk lezen. Benoit leer'de 'het zingen en

Vanhauwere 4eerde ons zingen en... roken. Het we'rd de ee'rste pijp vroor velen'

de eerste van een lange ree.ks. Wij volgden de voorbeelden van onze leraars'

Kamiel Poignie moet eens gezegd ,hebben over de tabak : " Dat verderfelijke uit-

heemse kruid, waaraan een mens zo verslaafd raakt ! " En of hij geliik had !

Voortaan rookten wij - als wii niet collectief gestraft werden | - gedurende de

wandelingen en ,bij feestelijke gelegenheden ook " intra muros ". Zo ook op die

missiezondag toen een missionaris een voordraoht gaf met lic'htbeelden- Toon

Decruyenaere, d.ie ook pater werd maar ook graag rookte, zegde : " Jongens'

kijkt goed naar die pater want straks zien we hem niet meer ". En zo gebeurde

het inderdaad. Op de duur drong alleen nog zijn stem door onze 'dichte tabaks-

nevels...

Na het kerstverlof volgde het twee'de tri'meste'r met heel wat merkwaardige ge-

beurtenissen.

op 3 februari was het de feestdag van de H. Blasius. Dat beteken'de 'de jaarlijkse

oaarderennen te Rumbeke. we mo.chten erheen en ontsnapten op het plein aan

de hoede van vanhauwere. wij kwamen in kleine groepjes en op eigen krachten

huiswaarts en koc.hten onderweg aan een kraam bij de kerk een blad n ma-

Cfons ).

ln diezelfde maand stie,rf er in het Klein Seminarie een leraar, E.H. Deceuninck,

leraar wiskunde in de hogere klassen. wii brachten per klas een bezoek bij de

afgestorvene. voor de meesten van ons was ,het de eerste 'dode die wij zagen.
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Op 11 februari '29 werd te Rome ,hei u Concordaat van Lateranen o gesloten tus-
sen Paus Pius xl en Mussolini. Een stuk onreoht werd hersteld. Dit wend in het
Klein seminarie hordacht met een Te Deum. De pauselijke Zouaven - er bestond
zo'n korps in het college - vorm.den de erewacht onder de leiding van Medard
casier. De daaropvolgende zondag zouden ze zelts aantreden in de sint-Michiels-
kerk te Brussel waar Kardinaal Van Roey een Te Deum zong.

In dieze,lfde maand tenslotte, op 15 februari, verscheen het eerste num,mer van
een n'ieuw studententijdschrift : " Hernieuwen ". Het was het blad van de pas ge-
stiohte Kathol,ieke Studentenactie.

In het ,blad schreef E.H. Dubois, de stichter : " Wij willen zijn : doorvlaams van
geest en zuiver-kerkelijk strijden'd ". l,k werd een van de negenhonrderd eerste
abonnees.

Toen kwam de jaarlijkse retraite. we luisierden vol aandacht en zo ges,pannen
n'aar de pred,ikant zodat we tijdens de ontspann,ing met onze overschot aan vita-
liteit geen blijf wisten. Nad,ien werd stoom ,afgeblazen en we ,lazen een boek van
" geestelijke lezing ". Deodatus Vroman was alsdan vroom verdiept in achter-
grondinformatie over de retraite en ,hij las - ook om zijn Frans bij te werKen -

" La retraite de Russie " par Napol6on. Onze predikant was de Jezuiet pater
Maes, de bekende ijveraar voor de geheelonthouding. we kregen gebedsprentjes
waarop stond :

' "'n33'iil,:i;# i li.1l' li ;,.,
dat eens roekeloos verkwist,
als 't te laat is wordt gemist ! ".

H'ij wist ons licht ontvlambaar ge,moed voor zijn idealen te winnen en sommigen
werden geheelonthou,der, voorlopig althans.

Bij de leraars oogstte hij minder succes. Vanhauwere en nog een beroe,mde col-
lega, dronken in de rookzaal va'n de leraars, in 't rpaters bijzij,n, met veel drronke-
mansgelach een ihe'le fles jenever uit, alsof het water was... En het was oor
water, wat de verontwaardigde pater Maes niet wist.

Een van de hoogtepunten van een Roeselaars colle,gejaar was het feest van half-
vasten. Het werd gevierd met een luisterrijke muziek- en toneerlavond : ,cle zater-
dagavond 'voor de leerl,ingen en de zondagavond voor het publiek en ten voor-
dele van de sint-VincentiusEenootschap en de armen van de stad. Deze toneel-
avon,den werden 'grondig voorbereid. Vanhauwere, de regisseur, was weken aan
een stuk in de studie afwezig. Kortom, het werd telkens de * artistie,ke o geibeur-
tenis van het jaar. we h,adden niet veel kunst te genieten, maar wat we kregen
was van het beste en het trof des te raker ! " T.imeo virum unius libri o !

In '29 werd het " Kerstmis oratorium " van J.s. Bach uitgevoerd. Talrijke muzi-
kanten uit de stad boden hun medewerking aan en de g,rootvader van pietie
Carbonez, was er met zijn contrabas. Wij zongen in het koor :

Jauchzet, Frohlocket ! "...

cyriel Vergraoht en Pietje carbonez zongen de aria's. Het geheel stond onider
de leiding van E.H. Dumez.



Daarna werd < Julius Caesar ' ten tonele gevoerd, naar 'de oorspronkelijke tekst

van Shakespeare. Vanhauwere had ons vooraf in de studie de nodige uitleg ver-

strerkt zodat wij het stuk goed konden volgen en smaken. Zoveel jaren nadien

zie ik nog,in mijn Verbee|'ding,de acteurs, |eer|ingen Van de,hogere kassen...

De zaterdagavond, binst de u algemene repetitie o voor de studenten deed zich

echter een in,cident vo.or. Een van de hoogtepunten van het drama is de massa-

scene ,op ,het forum te Rome bii het lijk van caesar. Antonius spreekt de menigte

toe die beurtelings lu,istert of luidruchtig commentaar verstrekt. Dan steekt Anto-

nius de arm op en het rumoer verstomt. Die zaterdagavond echter was er op het

forum een Romein - w.as het een zekere Lescouhier ? - die het gebaar van An-

tonius niet gezien had en voort u rumoerde , zodat de stilte op het forum ver-

broken werd door een luide Vlaamse vloek.

Het " Suuptje , rdat vooraan zat, wipte van versohot op in zi.in zete'l' 's Anderen-

daags stond er geen Lescouhier op het forum. Hij zat gestraft in de studie.

Maar halfvasten had ook nog een diepere zin want het was tenslotte ook " Vas-

ten o ! en dat betekende dat wij niet rookten en snoepten, hoe sober ons leven

ook al was.

Met vuur en overtuiging gaf vanhauwere in de zondagmorgenoverweging com-

mentaar op de Korintierb,rief : " Gij weet het : de 'hardlopers in het stadium lopen

al'len, maar slechts 66n wint de race. Loop zo dat ge wint ! En de atleten ont-

zsggen zich ,bij de training allertei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke

krans, wij om een onvergankelijke. lk loop dan ook niet in den blin'de, ik bo'ks

niet als een die in de luoht slaat. lk beuk mijn liohaam en hou'd het in bedwang ".
Zulke taal sprak ons aan en bereidde ons voor op een levensroepin'g die offers

vergt.

En dan kwam die blijde Paaszaterdagmorgen. we hielden van een dappe( tempo

in de lange dienst. Er was er al eens ie'mand die on,der de ,lange litanie van alle

heiligen, in plaats van < Te rogamus audi nos '>, zong van : < Suuptie laat ons

zere los !,... ons Heer vergaf he,t'hem, want we hadden ons best gedaan en het

was Pasen !

Toen we na het Paasverlof terug keerden stonden de platanen op de speelplaats

reeds in ,het blad. Het wer'd het trimeste.r van de zomer. we werden gevormd

door Mgr. Watfelaert in de kapel van het Klein Seminarie'

op de wandelnamiddagen trokken we met pijl en boog naar de u gaaipers "
langs de Meensesteenweg.

op Finkstermaan,dag trokken we te voet op bodevaart van Roese4are naar Dadi-

zele. N.a de mis in de basili,ek, aten we boterkoeken in Sint-Se'bastiaan. Toen brak

voo,r de leerlingen van de retorica het ogenblik aan waarop ze publiek verkon-

digden wat hun levensroeping worden zou. Daarna vertro'kken wij allen in ve'r-

I'of... tot de volgende dag !

We stuideerden naarstig want het einde van het j.aar kwam in zicht. Het jaar wertd

besloten met,de examens en.een reeks feestdagen. op 11 juli waren we op zijn

zondags gekleed maar op 21 juli droegen we onze doorldeweekse kleren. Dat

hield verband met onze idealen. En het was maar best ook... Want op die 21 juli

trokken we met E.H. Cyriel vergracht op wandel naar Gits. we spee,lden in de
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weide en bij de wal van een grote hofstede. We moohten ,in het water pootje
baden. Op het eind was iedereen nat, beslibt en beslijkt. Jules Willaert was er
het ergst aan toe. Maar hij von'd er iets op. Hij trok zijn,hemd uit, wnong het uit
'en stak het in de zak van zijn jas. Zijn benen boordje slingerde los rond zijn
hals en zijn das hing op zijn blote borst. En zo naar'huis.

Onze leraar E.H. Henri Clae'rrhout, die heel ,het jaar door met veel ijver had ge-

doceerd en met veel geduld onze grilligheden had verdragen, werd ook gevierd,

in de klas, op zijn feestdag, 15 juli. Te dier gelegen'heid werd Rodenbachs ge-

dicht " Deconinck 'verlost " opgevoerd : het verhaal van Jan Breydel die zijn
vriend Pierter Deconinck bevrijdt u'ii een Brugse kerker. De opvoe'ring verliep
als volgt : Kamiel Godderis, klein van gestalte, zat reeds voordien verborgen on-
der de lessenaar van de leraar. Toen de gevierde binnenkwam brak een geest-

driftig applaus los. Jules Willaert iiep naar het bord en bogon het gedicht te
declameren. Toen hij gekomen was aan de woorden n Uit mijn weg of 'k plet
uw kop, riep iemand buiten o... klonken d,ie woorden 'inderdaad buiten in de
gang. Deodatus Vroman, alias Jan Breydel, sloeg met explosieve krac,ht de klas-
deur open, storm'de Lbinnen en verloste Pieter Deconinck - Godderis uit zijn ne-

telige positie. Die krachttoer werd op een tweede bui geestdriftig applaus ont-
haald. E.H. Claenhout was ont'hutst en ontroerd en om ons te belonen las hii
ons 'gedurende de rest van de voormiddag, voor uit een boek, ditm,aal niet " Wil-
fried en het beleetde kind ".

De laatste dag van het sohooljaar mochten we, 's namiddags onze koffers pak-

ken en na deze laatste karwei trokken vre samen naar de patronagezaal van de
Onze Lierve Vrouw-paroch,ie. Daar konden we biljarten en een glas bruin bier
drinken. Mijn vriend Romain Devrieze en ik, we dron,ken er twee. Met veel arm-
gezwaai van we-zijn-er-van-de-klas keerden we huiswaarts.

's Anderendaags was het prijsuitdeling. We namen afscheid van onze klasmak-
kers en uit dank voor ,hem die ons uit dit memorabele eerste jaar had geloosd
zegden we met Aster Berkhof: " Veel geluk, professor ! ".

*

Mi,in eerste groot verlof verliep eentonig. Bij mijn bezoek trof ik een zieke pas-
toor Desmet aan. Hij lag op een kanapee en zijn ogen waren ontstoken. Hij luis-
terde half-afwezig en met een meewarige gilmlaoh naar mijn verhaal over mijn
vorderingen'in de Latijnse taal. Ook meester Georges kwam natuur"lijk aan de
beurt. Ook bij hem ,bracht ik verslag ult.

Elke 'dag ging ik naar de H. Mis en dat werd voortaan een blijvende gewoonte.
's Zondag,s zat ik bij Tuurke Depourcq vooraan in de kerk. Op de predi'ksto'el
werden dan, na het jaargebed, de akten gebeden. De gelovigen antwoordden met
een binnensmonds gemurme'l : " In dit gel,oof wil ik 'leve,n en sterven ". Maar
wij be'iden antwoordden met Iuide stem zodat de gemeente naar ons opkeek. Het
was onze eerste daad van : < Zuiver-kerkelijk strij'dend ".

Er waren toen maar we,inig studenten te Anzegem, en natuurlijk nam ik geen
deel aan 'de tweede g,ouwdag van de K.S.A. te Bru,gge, op 27 augustus. Kortom,
het werd een vervelende tiid.



Toen ik later Cardijn hoorde spreken over zijn eerste verlofdagen, dacht ik : bij
mij was het precies eender...

De kameraden van de lagere school stonden reeds op het we,rk. lk vervreemde
van,hen en in de ogen van sommigen leek ik een soort afvallige...

*
In tseptem,ber '29 vonden we de klasmakkers terug in de vi.jfde latijnse. Onze
humianiora was eige'nlijk 66n ,lange afvallingskoers. Na ied,er ve.nlof bleven e,r

klasmakkers thuis en nieuwkomers namen 'hun plaats soms in. Wij begonnen de
humaniora,in de zesde met 95 en eind'igden onze retorica met 42 waarvan e,r 10

na het zesde waren bijgekomen. In de vijfde kwamen aldus 'bij : Renaat Blieck,
die van de normaalschoo,l te Torhout kwam, en Dries Vancoillie die van de
Roeselaarse handelsklassen overstapte naar de oude humaniora. Dries zou na de
derde latijnse te Soheut binnentreden. Hij trok 'later naar Ch,ina waar hij een
van 'de eerste gevangenen werd van het com,munistisch bewind. Hij besohreef
zijn belevenissen in zijn boek : " De entho.usiaste zelfmoord ".

In het Klein Seminarie leefden wij toentertijd in een soort voortdurende afzonde-
ring om niet te zeggen in een soort " Getto ". De belangrijkste gebeurtenissen in
de wereld gingen aan ons onopgemerkt voorbil, bij gebrek aan communicatie-
media. Zo vernamen we toen niets over de grootste beurscrach aller tijden in de
Wallstree't te New-York op dinsdag 29 okto'ber '29. Maar wie wist toen ook dat
zo het begin werd ingeluid van de grote economische wereldcrisis die tenslotte
zou uitmonden in de tweede wereldoorlog ?

Wij verdiepten ons integendeel in de geschiedenis van de Romeinse oorlogen en
de kruistochten.

Onze leraar was E.H. Henri Devliegher, een rasechte Roeselarenaar. Later zou-
den wij bij zijn zusters terechtkomen die onze eerste " soutanes , zouden rnaken.

" Vlieghertjes " vertalingen van " De Viris illustribus > waren steeds zeer pittig
en doorspekt met Roeselaarse spreuken. Het ging er soms vrolijk aan toe maar
onze vrolijkheid rhield hij aan banden. Zo had hij ons eens in de les gescrhiedenis
geleerd dat Frederi'k Barbarossa " ne rosten D was en dat hij gedurende de derde
kruistooht verdronk in " de Mandel " in Cilicid en er stierf van " de konten asem ".
Maar toen Albert Bau'te in de volgende les ondervraagd werd en antwoordde in
dezelfde termen, werd hij gestraft.

Het Grieks kwam er nu ook nog bij en het Latijn werd ook al moei'lrijker in " Cor-
nelius Nepos u. En zo waren er klasmakkers die sneuvel'den in onze taalstrijd.
Aldus Jozef Vanhaecke die beweerde dat de verleden tijd van dare " David " was
en de subjunctief van patere " patat ". Jozef liet het afweten tot grote sp,ijt van
Tante lda.

ln de vijfde latijnse werd ik dieper betrokken in de Vlaamse Studentenbeweging
op ,het college. Gedurende de middagspeeltijd kreeg ik eens van Renaat Van-
elslande een ,ge,heim wachtwoord. lk glipte ongezien weg van de speelplaats en
langs het pleintje bii e Botermarkt kwam ik bij de achterdeur van het arsen.aal
van 'de zouaven. Daar wachtte een leerling van de retorica mii op, Wilfried
Ohielens, die later aalmoezenier van de Arbeid werd. Er lag een leeuwevlag op
tafel en er volgde een kort ceremonieel waardoor ik ingelijfd werd in wat men
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toen . de gebedenbond > noe'mde. lk schreef toen ook mijn eerste artikeltie voor

de n Vlaamsohe vlagge '. Het was natuurliik een hele ,gebeurtenis voor een jonge

knaap zijn pennevruohten gedrukt te zien !

Het eerste nummer van het Westvlaams studententijdschrift " De Vlaamsohe Vlag-

ge' versoheen reeds in 1875. De oprichters wenden gesteund door Hug'o Verriest

en het tijdschrift telde in 1881 ,800 abonnees. Omtrent alle Vlaamse leiders ver-

leenden in de loop van cle iaren hun medewerkin,g aan het tijdschrift. In 1919

on'tsto,nd er on,enigheid over 'de houdin,g die 't tijdschrift moest aannemen tegen-

over de politieke partijen. In 1933 hield het op te verschijnen. Dokter Albert Catry

van Roeselare was gedurende onze collegetiid hoofdredacteur. Hij zorgde voor

de geheime verspreiding in het college.

Dokter Catry was ook - de laatste ? - voorzi'tter gewsest van 'het A'K'V'S'

Dit Algemeen Katholiek vlaams studentenverbond droeg de erfenis van

de Blauwvoeterie van Rodenbach. ln 1924 was 'dokter Ampe van oostrozebeke -

later onze rhuisdokter - nationaai voorzitter van het A.K.V.S. Moeilijkhe'den met

de bissohoppel,iike overheid bleven niet uit. Toen Karel Dubois - die proost ge-

weest was Lbij het ,hoofdbestuur van het A.K.V.S. - de K.S.A. stichtte, we'rd er met

dokter ca,try een akkoord gesloten : het A.K.V.S. zou op vlaams gebied werken

en de K.s.A. op katholiek terrein. In de praktijk bleek die toestand echter on-

houdbaar. Tenslotte zou het A.K.V.S. verdwijnen en de Vlaamse leemte zou ge-

vuld wonden door het Jong-Volkse Front.

De klas v66r ons was de eerste die resoluut partij koos voor de K.S.A. In onze

klas waren de meningen verdeeld. In elk geval had geen enkel student toenter-

tij'd moeilijkheden met " horizontal'isme o of " vertikalisme " ! Sociaal-Vlaamsge-

zind en katholiekg,ezind overdekten el,kaar als de 2 balken van 'l kruis. Dat blijkt
uit de ,leuzen * Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus > en n Vlaan-

deren hernieuwen in Ch.ristus " (K.S.A.).

Met dit alles zijn wij op ons verhaal vooruitgelopen. * Revenons A nos mou-

tOnS D...

Na het kerstverlof sc'hreven we 1930 en het was dus 100 jaar geleden dat Ge-

zel,le geboren werd. Hier was hij ieerling en leraar geweest, hier zou hij dus

oassenrd herdaoht worden. Er werd een borstbeeld onthuld in de " dreve ". In

onze ( regenbogen " werden veel Gezelle-gedichten voorgedragen. Vanhauwere

sprak ons over Gezelle en E.H. Vanwalleghem hield voor ons in de studie ook

een gesmaakte voordraoht. Vanhauwere, de spuiter, stelde de spreker aan ons

voor en zegde : " Luiste,r nu goed naar deze 'fijne' Gezellekenner " E.H. Van-

walleghem was immers zo mager als een sprinkhaan.

Op de offioi€le viering in de feestzaal herinner ik me nog hoe de jonge voor-
drachtkunstenaar plntoon Vanderplaetse met Gezelles " Pachthofschilderinge "
bij ons veel succes oogstte.

Ook de jonge en 'be'deesde dichter And16 Demedts sprak ons toe en wii von'den

hem dubbel sympathiek toen wii hoorden dat hii een eenvoudige landbouwers-

zoon was,

Een afwisseling in dat Gezelle-jaar was de voordracht met lichtbeelden van een

Jezuiet,'in de Patriazaal, over het graf van de Egyptische farao Toetanchamon,
dat in 1922, vrijwel ongeschonden, in het Dal der Koningen werd ontdeikt.



Het hoogtepunt van het culturele leven was natuurlijk de tonee'lavond van ,half-
vasten. Het werd de premidre in het Vlaamse lan,d van het Engels oorlogsdrama :

" The last journey ". Het werd door onze leraars vertaald in " De laatste tocht ".
Het speelde zich at in een bun,ker aan het front in Vlaanderen. De karakrers van
de Engelse figuren waren fijn getekend. Alleen het slot was ontgo.ochelend. De
bunker moest instorten en allen levend ibegraven maar dit oversteeg de techn,i-
sohe mogelijkheden van die tijd.

ln het derde trimester waren er bisschoppelijke examens voor de vijfde latijnse
klassen van de Westvlaamse colleges. Onze klas kwam met ere ui,t de strijrd. Wij
bohaalden prijzen en " accessits o en " Vlieghertje " was tevreden. Voor ons was
het belangrijkste van die examens... hetgeen er op volgde. Als belonin,g mochten
we namelijk naar zee. Voor velen van ons, honkvaste plattelanders, was het de
eerste maal dat we zoveel water bijeenzagen. Dat was oo,k ,het geval voor onze
klasmakker Antoon Decruyenaere. Hij boperkte zijn " strip tease " tot het uifspe-
len van schoenen, .kousen en jas en stormde de zee in, naar Engeland. Toen hij
tot aan zijn kloeke borst in het water stond schoot het ,hem te b,innen dat hij nog
zijn uurwerk en zijn brieventas op zak had. Toon zou in de loop van de volgende
jaren veel oceanen doorklieven en missionaris worden in China, Chili en Haiti.
Daar vonden ze de brave man op zekere morgen dood .in zijn zetel.

Gedurende dit trimester kregen we de laatste dressure van Vanhauwere, maar
het einde van de " zwarte sneeuw o was in zioht. Gedur'ende de laatste ( prijs-
schieting aan de gaaipers , ste,lde hij mij voor aan onze toekomstige leraar E.H.
Rooryok op zijn typische manier : < Meneer de superior is " euaghebe,ur >, maar
dit hier is mijn < goede gebuur " ! Vanhauwere was namelijk van Waregem en
dat ligt bij Anzege,m.

Zo kwam de prijsuitdeling en ik versloeg in een millimeterspurt Pietje Car"bonez
en als prijsboeken kregen wij natuurlijk... de werken van Guido Gezelle !

*
Gedurende het verlof werd Felicien Vanhauwere benoemd tot directeur van de
Stedel,ijke Technische School. Bij de eerste gelegen'heid in het volgende sohool-
jaar braohten wij hem een bezoek. Hij ontkurkte een fles Samos en rnet een
veelbetekenend gebaar klonken we op de gezondheid !

Toen we later in de retorica, " Julius Caesar " van Shakespeare bestudeerden
zou ik aan dit ogenblik terugdenken bij de historische woorden van Brutus : < In
this bowl we'll bury all unkindness, Cassius "... ln deze beker zullen wij alle ,har-

de woorden begraven ! Hij leerde ons zingen, roken en moedig door het leven
gaan !

Ook dit groot verlof was nog een saaie bedoening. lk had mijn " draai nog niet
gevonden " en leidde een soort dubbel leven : Roesolare en Anzegem. Maar hier-
in zou'weldra verandering komen, wanneer het ideaal zou rijpen. lk neurierde toen
nog slechts : n Er groeien idealen... ".

En zo was ik er nog niet bij op de derde gouwdag van de K.S.A. op 12 augustus
1930 te Roeselare.

(Wordt voortgezet)
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Gedichten.“

Uit de diohtbundels van Jo6! Vandemaele pu.bl,iceren we enkele ge'diohten ter
kennismakin,g met de ,podsie van deze oud-leerling.

Uit zijn dichtbund.el Myri'ke putten we de eerste 2 gedichten die ,h,ierop volgen
en uit ziin diohtbundel Mantike komt het laatste.

wie meer wil weten over zijn podzie of die dichtbundels bestsllen kan terecht
bij Joel zelf, Sto,ppelweg 13 te Watou.

G,ij weet het, Gij alleen,
wanneer ik sta te bedelen
van achter in een kerk;
en hoe een mens
verand'ren kan
als sfeer en kaarslicht, stilte weven.
'k Vergeet dan al het werk
en 'k laat mijn hart vereCelen
en 'k neem een wens
tot korenwan,
om wat geluk te overwegen.

Gij weet het, G,ij alleen,
hoe ik te leunen sta
in uw pilarenbouw,

en hoe 'k mijn hete hoofd
kom nedervleien
op de koude kerksteenkeien,
waarin de griffels van mijn hand
de lijnen strelen
die d.e beitels h,ebben ingeplant.

Gij weet het, Gij alleen,
waarom 'k bij U kom sohreien
en wil gelukkig zijn.
Waarom ik zielsbedroefd
n.iet weet hoe mijn geluk te vinden.
Ik weet dat mijn gebed
niet-we,ten is wat ik aan 't vragen ben,
omdat mijn geven
niet't ontvangen hebben kan
waarin de liefde alles openbaart
wat in een mensenhart omgaat.
Wat is mijn liefde ? Wat geluk ?

Gij weet het, Gij alleen.



De sohilfers eoliet
zijn ,in mijn durvende omstandi'gheden
afgesprongen van miin tede'rhei'd'

en als een eenzame esculaaP
verbin'd ik zelf m'ijn wonden.
De ki'e,men van 't verdriet
zijn in mijn hart vergroeid met miin verleden.

'k H,e'b nooit geraniums uit de natuur verleid.

Mijn .bl,oesems zien ziohzelf in tijd
van wassen naar een dodenslaaP
op 't nonius teruggevonden.
In m'ijn verdel,in,gsschaal

is elrk moment geteken'd

door de pijn, die 'k me,t een stameltaal

in woorden had 'getekend.
Doch het geluk leeft nu weer in mijn hoop,

lk hoor wel vele polyglotten

die praten mei een mond sirooP,
maar anders' hart doen ro,tten.

lk kan alleen met mijn cyclopenoog
veel verder 'dan d'ell'ende denken.
Mi'jn pijl die brak, maar niet m,iin 'boog !

lk zal eenmaal mijn moordenaars gedenken !

lk ,heb het anker in de spiegel geworpen

en het 'beeld
dat gesplinterd bleef .hangen,

zat nog altijd verveeld
met moraal uit kleine dorpen,
6;s 6,p de vensterluikjes zat gevangen.

lk heb het oerbeeld nooit terug,gevonden.
't Bleef ,on'twrioht

op de spijkers gevangen
van het stralen,de lioht
dat de faam en 't aanzien zonden
naar 't oppervlak van oude kerkg'ezangen.
lik heb 'de kringen op het water zien wenken,
en 'de zee
voer rde zwellende golven
in gedaohtenvloed mee,

tot d'ebbe de jutter deed denken...
aan zonde-bokken voor de 'wiize' wolven...
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DE PROFUNDIS

Een onzer vri'enden-leraren, Prof. De Bruyne, pastoor van en te Ruddervoorde,
is gestorven, en al'daar konin'klijk-pleegt-men-te-noemen begraven, in de blotc
aarde.

lk was getuige van zijn lijden-in-eenzaa,mheid.

wij hebben samen veel ge,praat, de laatste maanden van zijn leven. onderstaand
zijn " de profundis " zoals he,t bij mij naklinkt ; wellicht goed ter publikatie, of
misschien niet goed om'dat het niet klopt met dat beel,d van een priester dat wij
ons plegen voor te houden.

wij willen niet geweten hebbe,n dat wij voor een deel schuld aan hun eenzaam-
heid dragen.

DE PROFUNDIS

lk ben niet als priester geboren
l'k werd niet als priester begraven
Toc,h ben ik als priester gestorven
Toch heb ik als pr.iester geleefd.

lk heb de gemeenschap gediend
lk werd door de gemeenschap miskend
Als 'brood heeft mij de gemeensohap gebroken
De kolk heb ik geCronken, gemeenschap,
alleen.

Ondankbare broeders, pilatussen in Kristus
lk heb niet vrijwillig mijn ,lijden aanvaard.
Voor mij hoeven geen klokken te 'luide,n
Doch weegt op mijn kist
het kruis
te zwaar.

Willem Dejonckheere - Retorica '1955

11 NOVEMBER 1981

Op ons volgend 11 novemberfeest worden volgende jaren uitgenodigd :

1976 - 1971 - 1961 -'t956 - 1951 - 1941 - 1931

U die tot dit uitgangsjaar beh,oo.rt, noteer die datum. En kom !



VAN BIJ DE NGBAKA'S

DE MORGENSTOND HEEFT GOUD IN DE MOND

Door een behendig gesneden wonde daar waar de bloem moest gaan bloeien

heeit de palmboom de hele naoht zijn sap laten druppen in de kale'bas. Er is

nu een kleine voorraad. De morgenstond heeft goud in de mon'd'

En tegen de middag wordt het zo heet dat je dan beter ,in het lommer van de-

zelfde boom kan gaan zitten om een trveede reeks kopies palmwiin achterover

te slaan. Tussen die twee beekies in wordt er !n 'de morgen gewerkt op het

streepje binnent,and waar ik woon. Gestadig werken van 's morgens tot 's a\ionos

wordt niet als een kwaliteit van de man aangezien, ,he,t is buitenspol'ig. Voor de

vrouw ligt dat voorlopig anders. Maar dat zij - en ze werkt sohromeliik hard -

zich overwerkte heb ik nooii gehoord. Het wordt bliikbaar voorkomen. Welke

voorzichtigheid is de moeder van deze pottenbakkerii? Ze heett haar wortels.

lk spit naar een paar van die sapzuigers om van diohtbij wat te zien (het hele

gewortelte blootleggen, afgezien van de onmogelijkheid in deze hete zomer,

kan alleen de ,boom gevaarlijk naar links of rechts laten hellen, e,n stutten lilkt
zo kreupel.)

We hadden vergadering. De mannen zouden blijven eten. Er was palmolie en ge-

droo,gde vis, nog geen chikwangen. Dus naar de markt. Aohter een waskom zat

een vrouw met haar gebuur die maniokbrokjes in olie kookte, te kwebbelen' lk
wilde haar hele uitstal kwangen kopen maar dat ging niet. lk kon er wel een

groot deel van krijgen maar niet alles ineens. Hoezo. lk kom maar eens in de

weeik naar de markt. lk zit rh'ier pas. Als je al'les koopt moet ik meteen weer naar

huis en ,dat doe ik niet. De morgenstond had hier blijkbaar nog ander goud in

de mo,nd, van rhetzelfde karaat als dat waardoor mij ooit iemand excuses rnaak-

te met ' sorry, nu kunnen we niet praten, ik heb nog werk dat dringt' of zo. lk
gebruik die ettelijke keren, zonder wroeging achteraf. Bij de donkere mensen

hier ligt dat anders. Aanzien ligt in de aanhankelijkheid aan de groep' Aan'doen-

lijk. En eerder dan je je in de groep inwerkt praat ie je erin. Remsohoenen op
persoonli,jk initiatief, Afrikaans socialisme ? De onderwiizer van het gehucht heeft

een fiets gehad, een radio, stoelen, drinkglazen, dat alles is verdwenen, naar de

sch,oonvader gegaan, d,e broers, de vrienden en ,de neven. Niet zomaar gekre-
gen, niet verdiend door werk of geld. Hoofdstukies van verschillende litteraire
genres rheb,ben ze ervoor aaneengepraat. Niet 's avonds, ernstige dingen worden
rs morgens behandeld. De morgenstond heeft goud in de mond. Niet dat werken

sleoht zou zijn, ,het is ongetwijfe'ld goed.

Er worden velden ge,kapt en hutten komen met lange onderbrekingen voor rouw-

reizen, palaberbezoeken en ziekten toch recht. Maar dat wij de wereld beter of
sleohter aan het opbouwen zouden zijn, is een vreemde gedachte. Een mens is

als water in de prauw. Hij slingert heen e.n weer. Een mislukking is slecht en

lukken is goed. M,islukkingen moeten vermeden worden en succes moet nage-
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streefd, maar de oorzaken liggen het hoekje om. We kennen ze niet. We gooien

dus een haakie achter het ,hoekje. V66r het gooien kijken we de regels na. Ge-

droomd, en ,deze droom duidt op vangst in de stroppen. Vandaag dus stroppen
nakijken. Niets. Dan is er iets anders tussen gekomen. Wat. Weten we nog niet.
Al lang zin om koffie te planten. Eraan beginnen. De kleine wordt ernstig ziek.
Htou met d'ie aanplan't nu maar oD.

We gingen een gevallen droge boom in ,grote dikke schijven snijden. Een meka-
nisohe zaag doet dat als door de mais'brij. En van die stukken gingen de man-
nen mortieren maken, houten vijzels om mais te stampen tot meel. De sohijven
lagen al een paar dagen gedekt onder grote tokobladeren 'in 't bos. Waarom die
niet naar het dorp gerold. Ja, waarorn niet ? lk kan ze wel voeren met de land-
rover. Ha goed. In het dorp gekomen, hier kunnen die niet afgeladen worden.
Ne,e ? Ginids is het beter. Mij gelijk. En 's avonds met Gole,bwa alleen, waarom
kon'den die sohijven nu daar niet afgeladen ? Laoht. Weet ie het niet ? Nee.
Zo'n onafgewerkte vijze,l mag door geen vrouw worCen aangeraakt. Anders gaat
de vijzel spli.iten. O. En die de vijze,l uithakt, mag niet slapen met zijn vrouw.
Tiens. Die morgenstond zal dan wel goud in de mond heb,ben van het nachtelijk
zwijgen. (G. de Ley)

OFFEREN ZOALS SOMMIGE NGBAKA'S HET NOG DOEN

Ki,nderjaren die ook in wierook zijn opgegaan laten soms nog 'de geur door van
gesnoten kaarsen. Die misdienaarstijd ,is voorbij. Toen hoorden we in de klas
van Abraham die met het mes in 'de hand de offerberg beklom met lsaak en zi.jn



bussel bran'dhout. De prent maakte het een beetje vreselij'k. Het is maar een
voorafbeelding, zei de meester.

Dagdagelijks stond offeren toen in he't teken van een missiebusje en verstervinE
en in de vasten van een snoepdoos voor oostpriesterhulp.

Later werd het meer cerebraal in de klas en prenten waren er niet me'er bii. We

leerden over het on,bloed,ig offer van de mis. Het .tij keerde naar de bronne,n

en het ging weer de richting van de bijbel in" Daar lazen we over offerhoogten
waar profeten tegen te keer gingen en " vetvan schen'kels - het sprak me aan, we
hadden thuis een slagerij - ,behagen me n'iet ". Dat ,lag al in de lijn van de spring-
vloed die later kwam en offers en offeren mee zou lnemen naar eilanden van
herinnerin'g. Hoe seculier 'het nu cok vertaald kan worden door geven zonder
nemen, afhankelijk,heid vieren, schen'ken, delen e'n scrlidarite'it, ofiferen zit ons toch
wel diep in rhet bloed. Zo diep peil ik niet. Het alleen even laten rimpolen bij
wat ik hoorde en zag in verbanci met offeren ,hier bij de Ngr[6ft6.

Op het toneel een tropische morgen, een brokke,lige h,ut en ervoor een goed
aangevee,gd erf met vijf pikkende kippen, een vrouw op een bankje (een A ge-
noux) als een sleoht aangeklede pi6ta, laag zittend de knie,Sn h'oog en gespreid
en daartussen d,iepdoorhangend een slap kin'd. Dr"ie gezonde ban'dieten spelen
met een fabricati'on fiatcamionnetje op sardine'dozeveren. Het spel houdt op als
Babe, de man, de vader, me,t een witte kip van achter de hut en naar de steen
zijn mes gaat wetten. De kip, samengebonden poten zijwaarts, slaat een paar
keren met ,de vle'ugels op de gron'd en blijft stirl liggen. Het wetten gebeurt zorg-
vuld,ig, geen haast in die gebaren. Nabe, de vrouw, de pidta, de moe.der, roept
de jongen van het camlonnetje en " haal me het sohaaltje dat naast de kpanali,
de grote aarden kruik staat, en zet het naast de ndaba ", (de offerstoel uit ge-
kloven zaoht hout met ernaast ,het pas geplante gilaboompje).

Gisteren zaI ze daar met haar ziek kind en Babe, de man, de sohame'le vader,
zei < dat kin,d altijd ,opnieuw ziek, ik slacht een ki'p, dat moet gedaan zijn, amen
en uit. " Nu zit ze er weer, dat k,ind altijd opnieuw ziek, het kon zo niet verder.
En de kip wordt kop omlaag, poten omhoo,g 'bovenaan de stoel gebonden, de
nek overgesneden, het bloed drupt in het sohaaltje. Niet plechtig, en zonder om-
haal van woorden. En Babe haalt van iussen het stro in zijn dak een pakje gola-
poeder, mengt dat in het kippe,bloed, doopt er zijn vinger in en raakt ermee aan
het tongetje van de zieke kleine, en dan kr"uisgewijs 'het voorhoofd de schouders
en dat mager borstje. Zijn moeder krijgt evenveel en de kinderen gaan veren
pl,ukken aan de kip, rijge,n die aan een ree,pje vezel, een ernsti'g spelletje en dat
snoer krijgt de kleine rond zijn lenden, wat oversc,hiet gaat in zijn kroeze'lhaar
en een paar tussen de latten van .de offerstoel. het komt niet zo nauw.

Een tante sleurt de vijzel in de schaduw van de u te tulu ", gaat mais stampen,
Babe rookt zijn peuk. Het wordt middag en avond en de kip wor.dt klaargemaakt
in een casserol, zo geblutst dat de bandieten er misschien wel mee gevoetbald
hebben. En nu zit Babe op de offerstoel, 't kippehartje en de lever zijn voor 't
kind, m,aar eerst breerkt Ba,be daar een stukje af en werpt dat ,het bos in : " Ver-
dom'de zie'kte die mijn kind sieeds weer in je greep steelt, daar, i'k smijt je het
bos 'in " - en hij praat nog wat over de bo.men heen, in het wilde weg. Dan gaan
ze gehurkt eten rond de offerstoel, alles op, niets mag overbl,ijven, En de wer-
vels van de rug'gegraat gaan aan een draad, die zal de kleine dragen tot hij door
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zijn kinderziekten heen is. Ho'pelljk groeit het gilaboompje nu snel en later
kleine Ngbaka zullen ze van je zeggen " hij werd een boom van een vent ".
Het wordt naoht en morgen, een n'ieuwe dag en nog e.en, een week en t\flee en
Babe gaat stroppen zetten, n,iet zomaal, 's avonds stort hij zijn gebed " Gale,
ik ga op jacht, mogen mijn stroppen wat vangen > en van het houtvuur waarop
gekookt wordt, strooit hij assen onder de offerstoel. En 's morgens opnieuw, en
als Babe 's naohts terugkeert met zijn wilCe kat, overdag valt dat cp en het is
niet goed gezien te worden met jachtvlees, snijcjt h,ij de kat aan stukken onder
de stoel " io na e Gale, Goddank ". En als de kat dan genuttigd is, blijven de
beentjes als exvoto's onder de ndaba liggen.

En weer avonid, en morgen, een week en een maand en een jaar, en Nabe
brouwt maisbier. Nabe en Babe ihebben palaber. Al weken praten nooh slapen
Babe en Nabe met mekaar. Babe eet nu zijn maisbrij bij zijn tante. Maar erger,
h'ij van,gt ook niets meer in zijn stroppen. N6l6zA da.nga mo wena, ruzie rnaakt
ook de jacht kapot. En daar beg,int Nabe haar biecht. Eerst langzaam, dan vlug-
ger en hoger, wal ze,hoorde en zag en weer hoorde en weer zag, ze praat nu
heel hoog. Babe zegt niets, zit voor zich uit te kijken, laal ze praten. Het gaat
al een toontje lager, ze zakt nog wat, klimt nog een keer en deint dan u,it. Maar
Nabe heeft het gezegd en ze wil niet dat omwille van haar de stroppen niets
meer vangen en ze zegt 'dat, en nu gaat ge maisbier .spren'kele'n, op Babe's wei-
tas, op zijn speren, op zijn boog en op ziin pijlen. Babes tante neemt de kruik,
sprenkelt bier op de offerstoel, drinkt zelf een goe'de teug " '|'1egs de buik (het
heilig hart) van God zaoht worden (ons rbarmhartig zijn) en ga maar weer op
jaoht, Babe, en kom maar weer terug met wild uit je stroppen ".

Babe is tevreden, gaat later boven op de offersioel kembe, mandolien zitten spe-
len en de kinderen dansen, Nabe laoht.

CHEZ VOUS UNE JOURNEE COMME LES AUTRES" DE OUOI EST-ELLE FAITE

POUR LES GENS ?

Gisteren regernde het. De hel,e dag regen. De palmwijn was er dun van, ver-
sneden. En de kinderen grijs van de assen onder de yanga, de voorraadkist bo-
ven het vuur, waar ze aardnoten roosterden. Er was niets anders. Geen moge-
lijLkhe'd om manioikb)laren te plu,kken met zo'n weer, en het bananeveld is veel
te ver. En Be een rhele week ziek, zijn moeder over en weer naar de dispen-
saire, ge,en tijd om mais te stampen. De kleine is nu beter maar de maisbloem
is op. ledereen lhurkt van,morgen 'hongerig rond het rokerig vuurtje. Slapenig nog
en met een wee6 geur in de klamme ,kleren. Kleren. Nab,e in een lendendoe'k
en de zwaar gehaven'de broek van Babe, zijn overh,emd met de vensters en Bu-
lube een beetje rbeter voor de school, hij moet er naartoe met een lege maag en
een schriftje halfvol. De overigen gewoon in ,hun rillerige ribben. Maar straks
sohiint de zon.

Babe rekt zich, straks wordt het reppen. Hii weet nog een peuk in zijn broe,kzak,
roll die in een half koffieblad, steekt er de brand in en dan twee drie inhalen
dat hij ervan duizelt, de peuk is op. Hij verdwijnt aohter de koelissen in het
donker van de hut, en terug op het toneel met lans en weitas gewapend is hij
de krijger van klein wild. Hij mag er eentje vangen vandaag. Maar niet zo span-
nend. Een simbiriki, het beestje zit al twee dagen dood in de strop. Yamfete-



vlees, een tamelijk stuk, maar de linkerachterpoot is verdwenen, afges'neden,
,net 'groot genoeg voor het verhaal van morgen u une journ6e pas comme les

autres o. Babe nu op spanning met slechte gedachten geladen kijkt de andere

stroppon na. Hoort in 'de verte de irom in het dorp, die kateohist moet me ook

nog een kalebas palmwijn betalen, en Bezonga, wordt die gedoopt volge'nde

maan,d dan moet ze ook trouwen maar dat kan mijn broer niet, de kippen ziin
gegeven, twee k,indere'n gekrege,n, maar er moet nog een heel deel bruidsohat
betaaf d. Babe ziet er teEenop. Hij zal wel afko,men, Zagbalatio, om een voorscrhot.

En Babe keert teruE, verstopt zijn buit onder blaren, gaat voor dertig makuta
pamwijn slurpen onder de nseseboom van Commandan't. De zon on'dertussen
gaat reeds te keer.

En Nabe zit in het deurgat, vijzel tussen de benen mais te stampen, glimmend
met handsoh'oenern van wlt mee!. Be ligt te kraaien in een bundel kleren op het
rieten 'bed. Nabe kraait mee maar hirilr melodie steunt woorden werkzame
podzie om de stamper vlug en krachtig in de vijzel te laten slaan. Une journ6e

de quoi est elle faite ? Er !s niet veel nodig. Het bonken in de vijzel en de

woorden die ze erbij zingt, voor de rest is er nu niets meer op de wereld dan die
drrie, de stamper, de vijze'l en de vrouw. Als ze even ophoudt komt het decor
weer tot leven en Boboke, het klein eind meisj,e zit al ,gereed om haar rolletje
te spelen, maniokblaren van de steeltjes halen, wat warmen in een pan met wei-
nig water en dat stampen tot moes. De maaltijd groeit. Twee vrouwen zwaar-
galeden'wiegen als prauwen voorbij, worden achternageke'ke,n, terwiLi,l Be aan de
tepel ligt en lurkt. Buurvrouw'komt wat olie lenen, er is n'iet veel rneer in de f'les,

ze krijgt twee le,pels. Een klamper duikt naar de drie overgebleveln kuike'ns ron'd

de kloek en ,ie'dereen schreeuwt. Dan weer 't bonken in de vijze'I, de ,molens rna-
len traag in de tropen. Babe komt terug met mbabi om te vleohten en begint dat
werk. Buurman komt er zitten, ze,gt wat ein vertelt. Babe zegt nooh ja noch nee,

denkt aan de poot en de rover.

En tegen de avond wor.dt 'het donker zoals overal, maalhier wat rapper. Babe
zal zijn simbiriki halen, Nabe nog wat zeven aan het meel. Bulu,be met zijn
sohriftje weer naar rhuis, het eind meisje roert al ,maisbrij. Ze zull.en eten, veel
en leven tot de volgende keer.

EEN PALMBOOM KONSUMEREN

Het kamerplantje dat je in groter formaat zag in de kerk toen er rijkelijk werd
getrouwd, staat hier in volle glorie te glanzen. Sohaduw is niet het kleinste ge-
sohenk van ziln royaal hart dat ook naar supermarkten gaat om daar te wachten
tot het in blik meekan naar de zondagstafels. Coeur de palmier, zwaar hart,
zeven kilogram ble'ke materie dat naar bloem'kool smaakt met een ondertoon
van rauw witloof. Boven op de boom waar het thuishoort vloeit 'het over, weken-
lang in de kalerbas van de tapper, de atleet ,naar de trapezen. Dagelijks tien liter
hartebl,oed, zoet naar de liohte roes toe van de man'nen ,hurkend aan ziin ene
voet en slurpend aan de kroezen.

Onrberoerd bloeit h,ij, draagt vrucht in trossen met hond,erden noten, donker
cinzano dat rijpt tot rood voor ,het oog. Gekookt en in koorden netten gewrongen
wottdt dat olie voor het voedsel der gezonden hier, voor hun broedsel, voor hun
wonden en te droge huid. En voor tijd .van nood zijn er dan nog pitten over, har-
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de kernen en ze breken ze met een steen om te verkopen naar men zegr voor
margarine en s,meer voor rraaimaohinen.

Hak er maar zijn takken af om een roofhuttenfeest te vieren of voor een tent op
de velden' de nerven van erk bracr kan ie dan binden tot een borster om je erfje
nog schoon te vegen ook. ook stook de takken tot assen, met orie vermengd
krijg je bollen sohuimende zeep, in water en gefilterd wordt die assen zour.

En gooi nu de rest maar om, het vezelig weefsel is een kwee,kbak
witte larven die gebraden en met ka, vraag het hen allemaal onze
met gouden lepels t.t.z. he,mers.

voor d'ikke
nijstpap zijn

Dit is een 'palmboom geweest. Hij stond er als een gtuk voor wat ? Niemand die
het weet, hij werd reeggeschreven de koninkrijke boom, afgebroken en geheel
gel(onsumeerd en niets, niets komt er naar beneden.

DEZE TAAL EEN WEZENLIJK VERHAAL

Dagelijks iedere tong verkcndigi hier dat goed mooi en dat mooi goed is. Voor
mooi en goed groeit eenzelfde woord in ieders hoofd. Ma de wena.

Ze hebben geen pyramiden, geen belforten, geen broodrhuizen gebouwd. Hun
houten skulptuurtjes werclen voer voor termieten. Ze tekenden in het zand. Geen
tseaubourg waar ik woon. Een open praats in cie savanne, onder stro brokkerige
muren van leem, de woonst van deze vreemde filcsofen die oraal door het leven
gaan. Elk ,proces verbaal meemaken. par coeur. waar van eeuwen gele,cen cen
gekristalliseerde neerslag in spreekwoorden op'geslagen ligt. Van in jaren her-
haalde voorvallen kennis, om te leren leven als een wo.ord in verband met an-
dere, de uiteindelijke zin.

Praten' langzaam komen in het spoor van een ander, hem naderen en uiteen-
gaan met nog een draad voor laier. Het ideaal lijkt samanslaan, twee aders de-
zelfde helling af vallen in mekaar, 66n wate!..

Het id,eaal en er zijn de obstakels. Er is een tribunaal. En daar staan ze te luis-
teren naar elkaar, een verhaal vol geiten in de velden, ge,heelde kippen of een
vrouw die zich te 'buiteLn gaat. En dan maar betalen omdat er geen woorden rneer
zijn om dat weer ineen te haken.

Zich laten inpalmen in de hand van een ander, daar nestelen in de sensatie van
zijn gekozen woorden als Lhoning waar die thuishoort, in de raat.

Niet de klaarhe,i'd, geen visie waar je je palmend aan ophaalt, programma maakt.
Gewoon samengaan door schaduw en door rioht dat gemeenschappe,rijke g,razen
vol voldoening schenkt, werkt hier verhelderencl.

Een omziohtig werk. Elke harmonie is gebrekkig, maar ook al wat we hebben.
we lopen samen or'er dat koord. Dat is goed en dat is mooi. Ma de wena.

En je zit in je leunstoer en daar staat hij. Hij is je op het spoor geko.men. Goeie-
dag en de titels die je waarsohijnrijk Iief zijn, worden 'herhaald, genoe,md wat je
zo goed doet. Hij mag zitten, neemt de tijd die ars adem is, om er dus onacht-
zaam mee om te gaan. Tijd snervriegend is een vreemde gedachte, een vogel
verweg van elders. Dat je ook een vreemc,e bent, het staat je wit op het gezicht
als je naar je uurwerk kijkt, wir h,ij wer vergeten deze keer, dit is te proberen.



Onroerend goed en mooi, dat belfortje woorden dat bil hem nu reeds hoog i'n

de steigers zit, dat broodhuisje taal nooit af'

Nog aarzelend en je gaat biina' het pakt aan, dat mikt op een roos bloeiend

in een biibelse woestijn van toeko'mst, sohapen met een 'herder' een leeuw uit

wandelen met een sohaap.

Maar je struikelt als zijn woorden voor je kas kleren neerstriiken waaruit ook zo

nodig voor hem een ,hemd (ten honderdmale)'

Och je kent helder de redenen waarom wel en niet kan gegeven' Hii drin'gt aan

enin,datgedranghaperenjewoordenweer'zach'tafpoeierenhebjesleohtge-
|eerdenjeredenenzweventusseneen|ieve|eugenen|.evenzoa|S<eenvisie"
dat ziet.

Een ,hiaat dat 'teken han kunnen ziin voor 'later Staat ontaard te gapen' een uit-

gebrandhuisjewaareengeve|tjezi|ngotisoheneusnaar.dehemelhadkunnen
steken.

En weer 1'"611 rh'ij Lhet, want hij ruimt het puin en dat we morgen misschien nog

wel zullen zien, en ia ma de wena, voldoende goed is dat voldoen,de rnooi. Maar

je denkt, er is weer wat geluk en wat ongeluk geweken'

Willy VanhaelewYn
M.C. Bominenge (Bobadi)

Via Gemena - Zaire

Noot van de redakt'ie : wie het werk van Wi'lly wil steunen, kan dat op volgende

manier : p.r. 000-0126990-17, missie'prokuur van Scheut, voor W' Vanhaelewyn'

Buzala.
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Wederwoord over Gezelle

In het aan Gezelle gewijde decerm'bernummer 1990 van Eertijds, dat mij door een
m'ij dierbare Gezelle-vriend word toeEezonden en dat mij bijzonder heeft ge-
boeid, komen in twee artikels mijn studies ter sprake. Het lijkt me om verschil-
lende redenen nuttig als ik hierop mag reageren.

In het artikel Nog eens Kerkhofblommen schrijft Jos6 de M0elenaere boeiende
zaken ,o.a. over heit bidprentje 'dat tor ,nagedaohtenis aan Eduand van den B,ussohe
werd gemaakt. lk wilde enkele aanvullende overwegingen geven naar aanleiding
van de latijnse randtekst (nl. 43-44). lk ve,rtaalrde indertijd deze tekst met opzet
in dezelfde woordorde omdat deze woordorde volgons mij een bepaalce functie
heeft. " Poeseos alumn'i in Minori sem. Rollar. / eximii et ,dilecti cond,iscipuli /
atque 'in christo fratris in memoriam " werd daarom : . Aan de ,leerlin,g in podsis
van het Klein seminarie te Roeselare / aan de voortreffelijke en d,ier.bar,e ,meoe-
feerling / en aan 'de broeder in christus ter nagedachtenis ". Had ik dLie volgorde
niet aangeh,ouden, 'dan zou ik vertaald hebben : . Ter nagedachte,nis aan de
lee,rling enz. D, m.a.w. : alu,mni, condiscipuli en fratris worden door m,ij als gen,itivi
objectivi besohouwd bij " in memoriam ". ln mijn (Noordnederlands) oor klin'kt

" ter nagedachtenis aan " beter dan " ter nagedachtenis van, : ik zal het laatste
nooi,t sch,rijven. voorts rheb ik niet voor een vertaling waarin " poeseos alumn,i
etc " onder'werp van een dlliptische zin u.,ordt, gekozen om drie rerCenen. Ten
eerste heoh,t ik waarde aen de wijze waarop de ran,dtekst is afgedru,kt : ik zie
parallellie in de woonden op de d,rie zijden (de wcorldorde !). Ten tweede wordt
zo .de 'overledene vanuit dnie perspectieven gezien : vanu.it ,de leraren en d.e orga-
nisatie van het seminanie, vanu,irt de meceleer,lingen en vanuit ,iedere christen.
Ten d,erde zou ik het vreemd vinden, dat de sohenkers van dit bidprentje zioh
met een dubbelzinnige zinsconstructie tooh expliciet 'in de tekst zouden ver-
melden : de afkorting D.D.D., die de dubbelzinnig,heid zou opheffen, staat er nu
eenmaal niet.

Het in el'kaar sohuiven van " eximii et dilecti condiscipuli / atque in Ohristo fratris
in mem'oriam " in Demeulemeesters vertaling : " ter nage'dachtenis aan den voor-
treffelijken en dierbaren medeleerrling in Kristus " acht ik minder geslaagd we-
gens wederom de parallellie tussen de clrie zijden 6n wegens het wegwerken
van "atque", dat nadrukkelijker is dan "et" tussen -exim,ii " en "di,lecti ", dat
w6l vertaald wordt.

Het arti'kel van E. Derrluyn, u Gezelles pedagogische aanpak te Roeselare anders
bekeken " is voolhet be'grip van Gezelles werk in Roeselare een belangrijke
studie. Niet om het " anders bekeken- ,ziin van Gezelles aan,pak, want Al. Wal-
grave wees in zijn biografie Het leven van Guido Gezelle, vlaamschen priester
en dichter I, bl:2. 174 vlgg. reeds in 1923 op de invloed van D.upanloup. Derluyn
werkt de constatering van walgrave echter op een voortreffelijke manier uit met
veel kennis en aanvoelingsvermogen van de bijzondere, historisohe Roeser,aarse
situatie van de vijftig,er jaren in de vorig,e eeuw.

Evenwel... Reed,s op 1 mei 1974 werd ik tijdens een symposru,m over Gezelles
Dien Avond en die Rooze geconfronteerd met Der,l,uyns opvatting dat de in Ge-



zelles n,alatensohap aan,getroffen brief 'van Faber niei aan Gezelle' 'maar aan

J.Algarwasgerioht'Hetkwamtoenopeenwatonge|ukki.gmoment,om.datik
toen juist de stelling verdedigd had dat de " biografische " 'interpretatie van het

betrokken gedioht van weinig belang was, en d,us Derluyns stellin'g in een ver-

keende contekst werd gelanceerd. Bovendien werd ik vol'komen onverwacht ge-

dwong,en te reageren op een opmerking over een docum,ent dat ik toen veentien

jaar gele,den voor het laatste gezien had. ln Derluyns artikel nu komt de kenne-

lijk door hem gekoesterde stelling over Fabers brief weer voor als slot (b]lz. 30 -

33), en i.k vraag me af of ze daar meer op haar plaats is dan aan het slot van

he,t genoemde symposion ! Het voordeel is echter dat ik nu kan zien hoe Derluyn

aan ziin stelling komt. Hij plaatst daarbij mijn gedachten over Fabe'rs brief in een

niet geheel juist licht : een reactie liikt me op haar plaats'

In augustus 1960 trof ik Fabers brief aan in een map brieven van en aan Ge-

zelle uit het jaar 1858 in het Gezellemuseum. lk kopieerde deze brief, waarop

overigens de aan,tekening van Allossery stond : " bestemd voor G. Gezelle " (zie

Albert Westerlinck, De innerliike wereld van Guido Gezetle. Nijmegen'/Brugge

'1977, b\2. g42-g4g). lk stelde Prof. Baur o.a. van deze von,d'st op de hoogte; hij

bleek ervan te weten, maar had geen commentaar. Baur h'ield 'daarna, zonder dat

ik ervan wist, enkele tot mii geriohte iezingen in de Konin,klijke Vlaamse Acade-

mie vo.or Taal- en Letterkunde over Gezellezaken 'die hij en ik in enkele uitvoe-

rige ,gesprekken bediscussieerd hadden. Hii moet toen iets hebben laten door-

sch,emeren over Fabers brief : ik we'et er alleen van, dat hi.i nog minder waaride

hechtte aan deze brief dan ik dee'd. In Elseviers weekblad van oktober 1964 en

in Raam van december 1965 werd echter beweerd dat Baur bezig was de zaak

in de doofpot te houden.

Eind 1965, toen de te,kst van mijn,proefsohrift haar vo'ltooiing naderde, gaf ik een

kopie van de brief aan een paar goede vrienden, omdat ik hun raad wilde in-

winnen .over het al dan niet verwerken van de tekst in mijn boek : ikzelf twijfelde

aan het 'belang ervan voor m'iin studie. Op hun aanraden besliste i'k tenslotte tot

opname in mijn ,boek, te meer omdat in Etseviers weekblad \,tan 12 'maart 1966

door Wim Zaal werd beweerd dat de brie,f dreigde verdonkeremaan'd te worden,

hoewel deze * o.m. de rechtstreekse aanleiding tot het liefdeg'e'd'icht Dien Avon'd

en die ,Ro.oze " was. In mijn proefschrift heb ,ik dan de ,b'rief opgenomen met een

com,mentaar Waarin ik bewees dat er geen Verband beston'd tussen deze tekst

en Dien Avond en die Rooze (zie mijn van het leven naar het boek, blz. 159-162).

Mijn betoog daar 'dient gezien te worden in het licht van de publiciteit daarv66r

in enkele oeriodieken.

Derluyn nu beweert in zijn artikel (blz. 30), dat ik rhet dooument purbliceerde " dat,

naar hij (i.e. westen,broek) veronderstelde, eens en voor altijd klaarheid in deze

zaakzou scheppen ". lrk heb dat nooit verondersteld : uit bovenstaand re'laas bliikt

dat. op blz.31 -32 probeert Derluyn te bewijzen dat het " on'veranrtwoord liikt, da't

ik * vanuit een inwendige en bijna preventieve onrust tegenove'r lichamelijke

uitingen van harte'lijkheid onmidde'llijk besluit tot een homosexuele of pseudo-

homosexuele neiging ,. Dat doe ik even'min. lk besluit niet o'p Erond van " {ioha-

melijke uitingen van hartelijkheid " (dus bv. het op schoot nemen van aan heim-

wee lijdende ,huilende jongentjes van tien jaar die nog bij moeder in plaats van

op een internaat horen), maar op grond van de d,oor Faber aange'duide " motus

inordinati ' en . carnal sensations " tot die neiging. lkzelf vind nooh die " rnotus

inordinati , noc,h die n.aar mijn vermoeden (maar ik weetdat niet zeke0 uitsluitend
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situatieve pseudo-homosexuele neiging die daaruit geconcludeerd kan worderl'

op zich belangrijk : het lijkt me zelfs normaal in een situatie waarin een jonge

man verkeert die 'ge'kozen heeft voor een levenslang cetibaat en die lichameliike

aanrakingen nauwelijks kent, maar des te meer de bezorgdheid voo|het voor-

kom,en ,van een point of no return in sexualirbus zowel bij ziahzelt als bij anderen.

wat mij wol van belang lijkt, is de ongerustheid bij Gezelle zelf over deze nor-

male zaken. lkzelf schreef in mijn boek (blz. 159) : " Gezelle heeft zich daarover

niet (of niet altleen) ,gewend tot een leidsman uit eigen omgeving, maar tot een

door hem hogelijk vereerd religieus schrijver d,ie hii niet persoonlijk'kende: dit

wijst op een zeer grote verwarring en we vragen ons af of hij vreesde voor ziln

probleerm geen begrip in eigen omgeving te vinden. " Derluyn be,s,trijdt dat (blz'

32), maar nee,mt w6l aan van Algar dat deze vreesde voor onvoldoen'de begri'p

bij zijn Roeselaarse geestelijke leiding (blz. 33) : waarom me'ten met twee ma-

ten ? Als het voor Algar geldt, geldt het ook \roor Gszelle. Der'luyn vraagt zich in

een nog al reto,risoh aandoende vraag af : " Heeft westenbroek echter niet een

kapitale fout begaan door zo maar te besluiten dat Fabers brief aan Gezelle ge-

rioht was ? Het feit dat ,hij zich bevond in een nalatenschap die een zo bew'cgen

geschiedenis ge,kend heeft als de Gezellenalatenschap, roohtvaardig't ze'ker dit

bes|uitn,iet.oErismeerdanal|e'enhe.tfeitdatdebriefzicrhinGezel|esna-
latensohap bevindt, o,m te concluderen dat de brief voor Gezelle bedoeld was'

Ten eerste is het vanzelfspreke.nd dat een brief van d6ze aard, nu hii niet ver-

nietigd werd, bestemd was voor degene tussen wiens paperassen hij zich be-

vindt : het .gaat niet bep,aald om een circulaire. Er zullen kle'mmende redenen

moeten zijn om iets anders aan te ne,men. Ten tweede is er de aantekening van

Allossery dat de brief voor Gezelle ,bestemd was : geen ijzersterk argument, al

worrdt het door We,sterlinck gehantee'rd, maar toch wel een aanwijzing te meer,

omdat Al'lossery, jarenlang verantwoordelij'k voor Gezelles papieren' een ge-

sohoold historicus was die kon weten hoe hii historische docu'menten moest be-

oordelen ; ihij kon ook weten of het document tot de oorspronke)ijke nalaten-

schap behoorde of niet.

Er zijn ook redene,n om niet aan te nemen dat de brie{ voor AlLgar was bestemd'

Derluyn doet daar wel erg verzekerd over, maar hij liikt niet te beseffen dat hii

een formidabele sprong maakt door mei Algar op de proppen te komen. Hij heeift

onvoldoende nagegaan o{ er aanwijzingen voor het tegendeel zijn om die dan

te onderzoeken. En die aanwijzingen ziin er.

Ten eerste : hoe komt een brief over zo'n intiem onderwerp bii Geze'lle terecht

als hij voor Algar bestemd was ? Had Al'gar, als hij zc'n brief aan Gezelle g,af'

zich niet beter direct tot Gezelle kunnen wen,den dan sohriftelijk tot 'de verre

father Fab,er ; of geldt zo'n argument wel voor Gezelle maar nie,t voor Algar,

hoe,wel Gezelle door het'bezit van de brief aan Algar proefonde'rvin'del'ijk de ge-

schikte man in Algars buurt b,lijkt ? ls het voorts n'iet uitermate onzorgvuldig van

GezelLle dat thij deze brief, als die niet voor hem 'bestemd was, tussen ziin pa-

pieren 'hield ?

Ten tweede: heeft Derluyn zijn stelling gecheckt door te speuren naar brieven

y4n filrgdr aan Faber in het archief van Brompton oratory te Londen ? Hil ver-

meldt rdaar niets over.

Ten 'derde. Derluyn sohrijft dat Faber < een zo persoonlijke ;toon " in zijn brief

aanslaat dat men geneigrd is daaruit te conclu'deren tot < een vertrouwelijke en



vrien'dsohappelijke relatie " tussen Faber en de correspondent. Hij maakt dan
aannemel'iik dat Algar Faber persoonlijk kende. Dus is vol,gens Derluyn de brierf
aan Al,gar gesohrwen. Als Faber Algar persoonlijk als novicemeester had gekend
en als de brief 'door Faber aan Algar is geschreven, dan doet die brief helemaal
niet zo persoonlijk aan. Het is wel een gevoelig gestelde br,ief, gerric,ht aan
iemand die vertro'uwen gaf, maar geen brierf aan een oude kennis. Noc,h oe aan-
s'preking " My dear Friend " noch de inhoud wijzen werkelijk op woderzijdse be-
kend'hei'd : in dat geval zou de brief zich niet to,t de sexuele proble,matiek beoerkt
hebben, maar zoteden er o,pm'erkingen o,\re'r de re'latie tussen briefschrijver en
geadrosseende te lezen zijn geweest of zelfs < nieuwtjes u uitgewisseld zijn.
Fabers brief komt me juist voor te zijn gerioht aan een onbekende die hulp
nodi'g ,had en hem nu krijgt ; door de onbekenc,heid met de geadresseerde moest
Faber er zic,h wel toe beperken.

Tenslotte een andere opmerking. Derluyn rangsohikt zijn gegwens over Algar op
blz. 33 wat merkwaandig : suggereert hij dat Algar ,een h'omosexueel was of is
dat zo niet bedoeld ? De zin: " Als oud oxfordstudent en Engels intellectueel
was hij waarsohijnl,ijk met het verschijnsel van de homosexualite,it be,ter bekend
dan zijn vlaamse collega's " wondt ingeleid met het zinnetje : " Algar was vrij-
gezel ". Kan dat zo maar ? Overigens geloof ik er niets van, dat de Vlaamse
collega's minder goed bekend waren met rhet versohijnsel van de homosexualj-
teit : ze doen er wel meer paniekerig over. De brieven van en aan Gezelle. en
de opriohting van de Confraternity geven voldoende duidelijik weer, dat in de be-
strijding van de amiti6s ,particu,lidres de mogelijkheid van ho,mosexuele relaties
in het Roeselaarse sem,inarie veel, ja ongezond vee! aandacht kreeg !

Wassenaar, 2 januari 1981 J.J.M. Westenbroek



Leraars... van weleer

ln het tweede num,mer van onze 11e jaargang verscheen onder die hoofding een

lilst van leraars.

Hierop'kregenwe.hee|Watreacties.Veel,ge|u,kwensenomdemoedige(Stout-
moedige ?) po'ging en tevens 'ook aanvullingen en correoties' We trachtten nu

met ,berhulp van een paar * desku'ndigen " die lijst op punt te stellen De velen

die on,s een brief schreven, zijn we hee'l 'dan'kbaar en met rhun aanmerkingen zal

terdege rekening worden gehouden.

Inafwaohtingh,i'er'vanpu'blicerenweeenfotovanhetgehelekorps(lagereaf-
de.ling, tuinbouw, ,landbou.w, moderne en latijnse humaniora) tii'dens he't school-

jaar 1958-1959.

Zittend v.rl.n.r. : E.H. Delbaere Ju,les, E.H. Mod'de Anrd16, Adrianssens Albert(t)'

Vanheule Eti'enne (t), E.H. Dewanckele Louis, E'H' Outtier DaniSl' E'H' Vander-

haeghe Marcel, E.H. Dulorret A' Karel (1-), E H' Deleye Joris' E'H' St' Martin Lode'

Decirypere Geong,es (t), Plets Gerard, E.H. Hannebouw Paul' E'H' Baert Antoon'

B,u,lcke Gerard.

Eerste r.ij Staan,de v.'|.n.r. : E.H. Deweerdt Andr6, E.|-|. Herpe|s Frans, Devos Ray-

mond, Bataillie Joseph, E.H. Pauwe'ls Wi'lfried, E'H' Seys Jacques' E'H' Vermeu-

len Andr€, E.H. Van Collie And16, E.H. Claeys Roger, Provoost Omer' Roseeuw

Albe,rt, Deruldder F,rans, Plets Herman, Dewulf Arthur (t), Fi'lez Adriaan'

Sohockaert G'ustaaf, E.H. Mol Paul.

Tweede rij staande v.l.n.r. : E.H. Vereecke Frans, Heyman Jozef' E'H' Verhel'le

Maurits, Feys Danibl, Dewulf Maurits, E.H. Verborgh Antoon (f)' Degrande And16'

Lemeire H,urbert (t), Leplae Nor.bert, Quintens wal,ter, E.H. Ghesquie're Georg'es,

Now6 Guido, E.H. Catte,beke Gerard (t), E.H. Dhondt Hugo (f), E.H. Vermeersoh

Jacques (t), E.H. Stub,be Raphadl, E.H. Verhelst Georges'

Derde rij staande v.l|.n.r. : E.H. Du,ron HuLbert, Decoene Gilbert (t), E.H. De'bruyne

Hen,ri (f), Go'ethals Miohel, Vandewalle Cyriel, E'H' Dely Raf' Dec'leyre Willy'

Desrnet willy, Parmentier And16, Tilleman Henri, sobry M,ichel, Vanthournoudt

Ger:ard, Vercruysse Anloon, Ve,r.,beke Al,bert, VanderhaeEhe wilf rie,d, Mahieu

Andr€.

Vierde rij staande v.l.n.r. : sinnaeve Jozef, Libbrecht Roland, Delmaere No€1,

Matten Sylvdre, Debae'c'ke No6l' Vanhooren And16, Heyman Jan' F'[orizoone

Jozef. T,ac,k Norberrt, Devriese Robert, Vanthournout 'Karel, Breemersch Florent'

Verfal'lie Robent, Vercruysse Raphadl (f), Vannieuwen'huyse Frans'
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Collegesnipperingen

o De laatste tijd is er heel wat deining rond de schoolgemeenscrhappen. Hoe ziet
de toestand eruit in de soho{enregio Roese4are en wat wordt ,het voor het Klein
Se,minarie ?

De diocesane planifica,tie- en ooordinatiecommissie (D.P.C.C.) heeft op definitieve
wijze de hieropvolgende scholengemeenschappen samengesteld.

Scholengemeenschap A:
- Bissohoppelijk Lyceum der Grauwe Zusters, Roeselare
- Teohnisch Insti'tuut H. Elisabeth, Roeselare
- Instituut O.L.Vrouw-ten-Bunderen, Moorslede (ASO)
- Instituut O.L.Vrouw-ten-Bunderen, Moorslede (TSO-BSO)
- St.-Lutgardis-lnstituut, Roeselare
- St.-Theresia-lnstituut, Staden

Scholengemeenschap B:
- Instituut Klein Seminarie, Roeselare
- Vrij Landbouwinstituut, Roeselare
- Vrij Tuinboruwinstituut, Roeselare
- St.-Vincentiusinstituut, Roeselare (ASO)
- Maria-Mididelares-lnstituut, Roeselare (TSO-BSO)
- Beroe,pssohool " Nazareth ", Ru,mbeke-Roeselare

Scholengemeenschap C:
- Vrije Middelbare Schoo,l, Roeselare
- lnstitu,ut H. Kin'dsheid, Ardooie (ASO)
- Instirtuut H. Kindsheid, Ardooie (TSO-BSO)
- Instituut O.L.Vr.ouw van Vreugde, Roeselare
- Vrij Teohnisch Instituut, Roeselare



Men zal opgemerkt hebben, dat in tegenstelling met vroeger, door dit advies van

de D.P.C.C., de scholen van Ardooie nu deel uitmaken van de groep c (voordien

B) en dat het St.-Lutgartinstituut en het St.-Theresia-lnstituu't thans deel uitmaken

van de soho'longemeensc,hap A (vroeger C).

o wist u dat ,h,e,t op 27 mei 1981 juist 175 jaar geleden was dat het Klein Semi-

narie werd o,pgerioht ? Ind,erdaad op 27 mei 1806 opende het Klein seminarie

voor het eerst zijn poorten. V66r die clatum bestond er ree'ds een hospiitaal en

later ves,tigden zich er de paters Augustijnen die een " Latijnsche school " open-

hiel'den. In 1806 werd het * Kleyn Seminarie opgeregt onder het onmiddeliik

gesag van zijne Hoogweirdigheyd den Bisschop van Gen'd "'

Feeste'lijkheden naar aanleiding van het 175-jarig bestaan worden gep'land voor

het sc,hooljaar 1981-82.

. Bl.aderend in het staatsblad lazen we het volgende :

Bij konin,krlijk besluit van 16 maart 1981 wordt benoemd tot riidder i,n de 'Leop'olds-

orde : Le,o De,burghgraeve, commercieel directeur bij de firma versele - Laga N.V.

te Roeselare. Proficiat aan onze ijverige voo!'zitter !

. Van het vorige Eertijdsnummer werden er een 200-tal meer gedru;kt. Met opzet.

Het was immers een themanummer dat gewijd was aan G. Gezel'le. Wie graag

nog een der:gelijk nu,mmer ,op d,e kop wou tikken, kan dat voor de prijs van
'150 F. Het nummer is te bekomen i'n het college.

. U wist ook dat onze (= uwe) oud-leerlingenbond de missionarissen steunt.

van diegene die in 1980 een gift ontvingen, kregen we heel wat reacties o.a.

van Herman De Graeve, Mich. Bulcke en Paul Van Coillie, al'le drie uit Zai:re.

Hier even een kort uittrekse'l ui,t de brief van Pau'l Van Coillie :

Harte,lijk dank voor uw schrijven van 7 januari, nopens de verzendinE van

" Ee,rtijds ". Het is nu wachten op de aankomst van die nummers ; onze zairese

postdiens/t is niet van de rapste - het is pas enkele weken goleden dat ik de

" Weekbode ) van... augustus ontving ! Een week geleden kwam er al 66n num-

mer van oktober; de rest zal wel volgen, alsook de ontbrekende nummers van

" Eertijds ". we zijn nu midden een " veertiendaagse van de Post " en er is wat

verbetering;ter dier gelegenheici werd bekend gemaakt dat er in de statie 1.600

postzakken lagen te wachten om naar de centrale'post gebracht te worden...
2 km van daar t. Ze hebben geen ver\r'oermidde,len, is de v'erontschuldlging ! Maar

nieuwe wonden ve,rwacht binnen heel kort, belo'ven ze.

Maar wat mij nu vo'oral doet sohrijven, is het ontvangen van het berioht - langs

sc,heut om - van die mooie gift vanwege de oud.leerlin$eni[6n6. Ge kunt denken

dat ik daarv'oor tenzeerste dankbaar ben, en die gift ten beste zal gebruiken, nu

eens niet om een of ander missiegebouw te hel'pen optrekken, maar eerder om

een of ander van onze werkers van onze drukkerij te helpe'n.

o En als laatste. sni,ppering drukken we even een ,blaadje af dat ooit (wanneer ?)

werd verspre,id bij het einde van het schooljaar' Nu 'het scho'oiljaar 1980-81 naar

zijn einde loopt, dachten we even die " echo " te reproduceren. Lees maar even.

Kan iemand ons zeggen wanneer die teks't werd opgeste'ld ?
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ECHO'S&KLEINCOED。
Re,rnerN.

Vij zijn oo't cinde van het jaar ,

E.- rnik"n-.nu plezier te gaar ! J ois
GeCaan met blokken
\/cor onze koppen !

We vi.ren fesl"liik
Student of Ceesr;liik !
Cm dan verblrjd naar huis te gaan
Holi, holi, holi, hola !
Om dau verbiijd naar huis te gaan
AIs hier het feesten is gedaan.

Verdjanders, 't is op 't eind van 't jaar
En veel zru'k t.oeten zingen,
Hetgeen ik zirg is zekcr -waar,

Er valt niets af te dineen !

Wilt dan maar stille lu]stren staan
Naar al die avonturen ;
Z; Caan,,'t zij. kiein oi groot, eenieder aan
ilrer tusschen deze murcn-
Zoo '.oolijk is het leven hier,
En ritrnaircl is er klvaad, geen zler,
Als t'einden den trimesicrtijd
Eens blijde wordt geconterfeit
V:t't ll:rCelh:is, d- Zaaietii tcn toone spreidt,

II.

Decs Zoner werd een match gespeeld
Met pijlen en net bogcn;
Z'en h6n zich zeker niet verveeld
Als ze ten strijde togen.
't Was't jongste volk van't Internaat
Dat vocht op de < Vijf Wegen >
En iedcr week hong er verslag, plakkaat
Dat sprak van roem en zege.'t Vas Klauwaert hier, Kaproen aldaar.
't En scheelde in't winnen schier geen haar,'lot Zondag Iaatst't communiqud
Der Klauwaerts klonk < Hoera ! Hoezee ! lr
En feeste was't dat't galmde door de ste6.

lll.

Ik heb een vreeslijk nieuws gehoord
h4aar kan het niet gelooven
Het doet een schrik a.n ongehoord,
Cij komt dien noit te boven.
't Is van'n heel klein heldenzaad
Dat moedig heeft gestreden ;
Langs d'eenen kant't klein externaat
Langs d'ander kani de stede ;
Met mes en tang en groot alaam
Tot bloedvergieten zeer bekwaam ;

Maar daar kwam een bewaker bij
Die tot de legers < Halte-li r zer,
't Vas uit met bloedvergieten en JDet moorderij.

tv.

D"n dug,lat wij naar'i park toc gaan,
Caan bollen of gaan schieten
Zijn er drie vier, die Yoren gaan

lin dic daarvan genieten.
Ze gingen naar de Slaminee
Of ook wat spekken koopen.
Zc hebb.n ongelukkiglijk, o rvce !

Er deerlijh ingeloopen.
Daar kwarucn heeren op velo
Zc rencj:n Yoort en 't was, bijlo !

Parbleu ! Verbuischt I Vergeefs geschreid
Vant rcffens was ren't kansje kwijt
Cc ziet hoc men't geluk van een student beniiC'.

V.

De hecren uit filosofie
Zouden naar Lourda reizen.
't Was imners wel een kaasje, zrc,
Vcor zulke lage prijzen.
De rederijkers vroegen'a aan
C)il me6 te mogen reizen;
Het was onmogelijk om toe te staar.
Dat konden zij wel peinzen !

FIet was om dc intimiieit
Dat hun het me6gaan werd ontzeid
Die her:ren:hun intimiteit
Mocht nict door andcren zijn onFrijd,
Maar nu is't uri met rcizen in intimiteit.

VI.
't Collegie Ieeft van blad en groen
Rhuberbe groeit op heele velden !

De grond ligt vei, door al die goen !

Wiens naam ik niet moet melden.
Wat zijn de jongens goed er frisch
In al ,jie zorretdagen ;
Geen een student, hoe groot of hlein hij is,
Zou beter tafel vragen !

De hagelvlaag, zei elk student,
lMiek d'Econoom tol armen vmt ;
IVlaar niet te doen,'t vernuft is goed
Van dic het Seminarie voedt.
Aan hem cn d'heeren alleroaal : Salut ! Gegrcet !

R. Parent
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Familieberichten

GEBOORTEN

Nele, doohte'rtje van Hee'r en Mevrouw Peter en Kristien Delafonteyne - Decke'rs

uit Melsele - Beveren. 2 november 1980

Annelies, .doohte'rtje van Heer en Mevrouw Hugo en Lena Rebry - Dedeyne uit

Roeselare - Roese,lare, 12 november 1980

Saskia, dochtertie van Heer en Mevrouw Paul en Pia Bruynooghe - Pattyn uit

Roeselare - Roeselare, 15 november 1980

Marrie, dochtertje van Heer en Mevrouw Filip en Benedikte De'b'outte - Depoorter

uit Roeselare - Roeselare, 2 december 1980

Karolien, dochtertje van Heer en Mevrouw Erik en Lieve Deburghgraeve - De-

coene uit Roeselare - Roeselare, 16 december 1980

Nele, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan Van Robays - Blomme uit Genk -
Genk, 18 december 1980

Gerrit, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Lut Bouckaent-Wybo uit Roese-

lare - Roeselare, 25 december '1980

Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Marc en Rita Ternest - Vandeghinste uit

Roeselare - Roeselare, 5 januari 1981

Stijn, zoontje van Heer en .Mevrouw Filie,p en L'ieve Braeye - Copp6 uit Roese'lare

- Roeselare, 7 januari 1981

Fili'p, zoontje van Heer en Mevrouw Antoon en Myriam Maitten - Bostoen uit
Handzame - Poperinge, 14 januari 1981

Judi'th, dochtertje van Heer en Mevrouw l-eo en Christine Deltour-Van den

Bossche ui't Asse - Asse, 15 januari 1981

Ciska, dochtertje van Heer en Mevrouw Marc en Andrea Bossuyt - Maenrhout uit

Roese,lare - Roeselare, 30 januari 19Bl

Bob, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Mieke Looiens - Sobry uit Roeselare

- Roeselare, 2 februari 1981

J,elle, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Martine Vandevelde-Jacques uit

Ledegem - Kortrijk, 6 februari 1981

Bram, zoontje van Heer en Mevrouw Frans en Kathleen Vandermeersch -

Deweerdt uit Oostkamp - Brugge, 12 fe'bruari 1981

Lies, dochtentje van Heer en Mevrouw Johan en Monique Hollevoet-Gennotte
uit lzegem - lzegem, 21 februari 1981

Ne,le, dochtertje van Heer en Mevrouw Jef en Kristin Vercruysse - Vande,n Bosch

uit Kessel-Lo - Leuven, 5 maart 1981

Nele, doohtertje van Heer en Mevrouw Marc en Monique Olivier-Desmet uit
Roeselare - Roeselare, 6 maart 1981

Bert, zoontje van Heer en Mevrouw Frans en Greta Sercu - Buyse 'uit Brugge -
Brugge, 6 maart 1981
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Pieter-Jan, zoontje van Heer en Mevrcuw Fons en Monique Lammertyn - Riviere

uii Passendale - Roeselare, 10 maart 1981

Tim, zoontje van Heer en Mevrouw Jozef en Marleen Candaele - Van Giel uit
Antwerpen - Antwerpen, 11 maart 1981

Stefaan, zoontje van Heer en Mevrouw Guido en Rigine Verstraete - Blo'mme uit

Roeselare - Roeselare, 11 maart 1981

Marieke, doohtertje van Heer en Mevrouw Erik De Visschere - Blomme uit
Wingene - Brugge, 1B maart 1981

Leen, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Greta Brusselaers - Moerman

uit Roeselare - Roe,selare, 20 maart 1981

Matthias, zoontje van Heer en Mevrouw Hubert en Rita Be'dert - Matthys uit

Deerlijk - Kortrijk, 20 maart 1981

Karel, zoontje van Heer en Mevrouw Bart en Mieke Vercruysse - Buyse uit

Roeselare - Roeselare, 29 maart 1981

Lodewijk, zoontje van Heer en Mevrouw Frank Beeckaert-Vanhuyse uit

Roeselare - Roeselare, 7 april 1981

Pieter, zoontje van Heer en Me,,rrouw lgnace en Rosemie Beel - Kiekens uit

Roese'lare - Roeselare, 11 aprii 1981

Bert, zoontje van Heer en Mevrouw Paul Vanb'laere - Balliere uit Aalter -
Roeselare, 19 april 1981

Wouter, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Lut Hanoulrle - Aerts uit
Kessel-Lo - Leuven, 20 april 1981

Herlinde, doohtertje van Heer en Mevrouw Paul en Gemma Van Gam,pelaere-
Decoene uit Roeselare - Roeselare, 22 april 1981

Sebastiaan, zoontje van Heer en fulevrouw Robrecht en Catherine Kindt - Callu
uit Ingelmunster - Roeselare, 30 aprii 1981

Reinout, zoontje van Heer en Mevrouw Dirk en Lut Verbeke - Vanbrussel uit
Roeselare - Roeselare, 13 mei 1981

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Filiep en Anne-Mie Defossez - Bourgeois
Gul'legem, 22 november 1980

Heer en Mevrouw Luc en Ingrid Dereere - Snellings
Merem-Bilzen, 31 januari 1981

Heer en Mevrouw Paul e,n Tine Callebert - Blomme
Roese,lare-Rumbeke, 7 februari 1981

Heer en Mevnouw Dirk en Sabien Vermandere - Boeraeve
Kortrijk, 28 februari 1981

Heer en Mevrouw Guido en Griet Vandeoitte-Tessier
Roeselare, 14 maart 1981

Heer en Mevrouw Eric en Marleen Vanackere - Couchez
Sle'ihage, 27 ,maart 1981

Heer en Mevrouw Luk en Linda Decleer - Bouciou6
Wakken. 3 aoril 1981



Heer en Mevrouw Freddy en Ria Thermote - Devos
Sint-Eloois-Winkel, 4 april '1981

Heer en Mevrouw Fernand en Jocelyne Loones - De Rycke
Oe'lege'm, 4 april 1981

H,eer en Mevrouw Lleven en Trees Sercu - Copp6
Roeselare, 11 april 1981

Heer en Mevrouw Geert en Beatrice Ostyn - Delafontaine
Roeselare-Rumbeke, 8 mei 1981

Heer en Mevrouw Filiep en Griet Maes - Wyffels
Moorslede, 16 mei '1981

BENOEMINGEN

Eerwaarde Heer Paul Mol, benoemd tot Pastoor-Deken te Poperinge
Poperin,ge, 22 februari 1981

OVERLIJDENS

Heer Maurits Wa'llaeys - Geldof, geboren te Roeselare o,p 21 december 1893 en
orverled,en te Roeselare op 22 november 1980

Heer Maurice Anseeuw - Van Cauwenberghe - Bultynck, geboren te RLlddervoorde
op 4 maart 1907 en overleden te Oostkam'p op 22 novem,ber 1980

Heer Charles Carrette-Verhoyen, geboren te Roeselare 'op 18 j,anuari 1907 en
overleden te Roeselare oo 1 dece,mber 1980

Eerwaarde Heer Andr6 Demey, geboren te Rumbeke in 1907 en overle,den te
Leuven op 7 december 1980

Mevrouw Georgina Hinnekint - Pattyn, .geb.oren te Roeseilare op 23 septe,m,ber
1908 en overleden te Roeselare op I december 1980

Zeereerwaarde Heer Jozef De Brabandere, geboren te Roeselare op 12 maart
1893 en overleden te Roeselare oo I december 1980

Heer Alidor Demol - Brabandls, geboren te Langemark op 18 nove,mber 1891 en
overleden te Roeselare op 11 december 1980

Heer Albert Pype-Vandevelde, geboren te Passendale op 31 juli 1911 en over-
le'den te Roeselare op '17 december 1980

Heer Dan'idl Cal'lens-Mahieu, geboren te Ingel,munster op 5 april 1928 en over-
leden te lzegem op 19 december 1980

He'gr Jeroom Deoostere-Ollevier, geboren te Koolskam'p op 29 november 1911

en overlerden te Roeselare oD 26 decem,ber 1980

Heer Leo'n Mistiaen - Manhaeve, ge,b,oren te Gits op 13 december 1901 en over-
leden te Roese'lare oo 31 .decembe.r 1980

Heer Miohel Van Rolleghem - Devreker, geboren te Roeselare op 7 april 1912 en
overleden te Rumbeke o,p 1 januari '1981

Mevrouw O'dette Lefebvre-Lapere, geboren te Menen op 26 januari 1937 en
overleden te Geluwe o,p 3 januari 1981

Eerwaarde Pate.r lldefons Plets, ge,boren te Roeselare op 10 juni 1908 en over-
leden te lzegem op 3 januari 1981



Heer Jo6l Vandeburie - Callens, geboren te Kuurne op 31 augustus 1904 en over-
leden te lzegem op 4 januari 1981

Heer Charles Alleman - De,tailleur, gebcren te Roeselare op 1 mei -1926 en over-
leden te R,oeselare op 1 januari 1981

Heer Maurice Vandeghinste-Claes, geboren te Heestert o,p 2 mei 1913 en over-
le'den te Roeselare op 7 januari 1981

Zeereerwaarde Heer Ren6 Denys, ge'boren te Moorsele op 20 juli 1887 en over-
leden te Rumbeke op 20 januari 1981

Heer Odiel Hostens- ln,ghelbrecht, geboren te lchtegem o'p 13 augustus 19Og en
overleden te lchtegem op 21 januari 19Bl

Heer Andr6 Bouten-Devriendt, geboren te Roeselare o'p 18 juli 1922 en over-
leden te Roe'se'lare op 1 februari 1981

Heer Carlos Vancalbergh - Van Laeken, geboren te Roeselare op 27 augustus
1914 en overleden te Roeselare oo 3 fe,bruari 1981

Heer Joseph Buyse - Vandenweghe, geboren te Rumbeke op 22 tebruari 1907 en
overleden te Roeselare op 5 fe'bruari 1981

Heer Honor6 Loones- Dewitte, geboren te Oostduinkerke o'p 22 april 1910 en
overleden te Oostduinkerke oo 7 februari 1981

De Heer Pamphile Vanste,ohe,lman - Plaete'voet, ge'boren te Steenkerke op 1 ok-
tober 1891 en overleden te Koksijde op 17 februari 1981

Heer Eduard Desender- Mylle, geboren te Aartrijke op 11 maart 1896 en over-
leden te Brugge op 19 februari 1981

Heer Roger Dejonckheere-Deweerdt, geb,oren te Staden op 11 augustus 1920

en overle'den te Staden op 20 februari 1981

Heer Maurice Craeymeersch - Martin, geboren te Staden op 2"1 oktober 1896 en
overleden le Roeselare op 25 februari 1981

Zeereer,waarde Heer Petrus Hoedt, geboren te Flumbeke op 28 nove,m,ber 1903
en overleden te Roeselare op 2 maart 1981

Eerwaarde Hee,r Jose,ph Dorvllers, ge,boren te Moeskroen op 5 januari 1893 en
overleden te Jambes op 6 maart 1981

Heer Leopold Devos - Vervaecke, ge,boren te Rollegem-Kapelle op 27 oktober
1900 en 'overleden le lzegem op 6 maart 1981

Eerwaarde Zuster Gabridl, Lia Verbeke, geboren te Roeselare op 15 november
1906 en overleden te Menen op 7 maart 1981

Heer Jerome Vandenbroucke - Muylle, geboren te Oostnieuwkerke op 26 mei
1897 en overleden te Roeselare op 11 maart 19Bl

Heer Paul De'byser- Dermaut, geboren te Roeselare op 9 juli 1900 en overleden
te Roeselare op 13 maart 1981

Heer Theophiel 'Devo,lder- Brunee,l, geboren te Meulebeke op 21 juni 1902 en
overleden te Roese'lare op 16 maart 1981

Eerwaarde Heer Jozef D'Hoore, geboren te Oostkamp op 2 september 1894 en
overleden te Roeselare op 19 maart 1981

Heer Andreas Lodrioor, geboren,te Roeselare op 1B januari 1923 en overleden
te Oostende op 25 maart 1981

Heer Joseph Dejonghe- Deflan,dre, geboren te Ardoqie op '16 augustus 1902 en
overleden te Roeselare op 27 maart 'l9Bl



Mevrouw Joanna D'Hulst- Hannon, geboren te Roeselare op 27 'november 1926

en overleden te Roeselare op 27 maart 1981

Mevrouw Margareta Pintelon - Tanghe, geboren te Gits op 2 januari 1900 en

overleden te Moorsele oo 29 maart 1981

Mevrouw Maria Delputte-Naert, geboren te lzegem op'14 oktober 1915 en over-

leden te Zwevegem op I april 1981

Heer Leon Desmet - Carmentier - Lamsens, geboren te Lichtervelde op 24 februari
1898 en overleden te Roeselare op 11 april 1981

Mejuffrouw Maria Doom, geboren te Roese,lare op 3 maart 1913 en overleden te

Roeselare op 12 april '1981

Heer Ferdinand Lugghe-Demeester, geboren te Roeselare op 5 november 1892

en overleden te Roeselare op 15 april 1981

Mevrouw Maria Commeyne - Blomme, g,eboren te Roeselare op 20 novem'ber 1893

en overle'den te lzogsm op 21 april 1981

Heer Jules Naert- Hoornaert, geboren te Roeselare op 12 sep'temrber 19gB en

overleden te Roeselare op 29 april 1981

Heer An'dr6 Vanackere- Kindt, geboren te lzegem op 9 mei 1896 en overleden

te Namen op 1 mei 1981

Heer Cyriel Van Geluwe-Baes, geboren te Oudenburg op 27 september 1916 en

overle,den te lzege'm op 1 mei 1981

Mevrouw Bertha De Waete - Vandemeulebroucke, geboren te Moregem op 11

soptember 1892 en 'overleden te Oude,naarde op 7 mei 1981

Heer Georges Schurmans- Decoene, geboren te Kortenaken op 1 mei 19'17 en

overleden te Roeselare o,p 8 mei 1981

Heer Rioh,ard Ryckeboer-Maes-De Cool, geboren te Leisele op 10 mei 1895 en

overleden te Poperinge op 11 mei 1981

Heer Camiel Vanthuyn,e-Hoflac'k, geboren te Staden op 9 mei 1921 en over-
leden te Leffinge op 12 mei 1981

Heer And16 Grym,onprez-Maelfait, geboren te Moorse,le op 17 september 1921

en overleden te R,oeselare oo 13 mei 1981

Heer Cyriel Degryse-Vanderschelden, geboren te Bsveren op 7 oktobe,r 1890 en

overleden te Roeselare op 15 mei 1981

Eerwaarde Pater Anrdr6 Rommelaere, geboren te Roeselare op 20 juli 1920 en

overleden te Roeselare in 1981 .


