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NOG EENS 175 JAAR KLEIN SEMINARIE:
het feestweekend van 14‐16 mei 1982

鰤 ‐111‐‐‐‐‐1li 渕 ミIRIゞ性毅ヽ |ヽ (|ミ熟」
Aan het woord... de Superior...

Op vrijdag 14 mei werd het feestweeke,nd ingezet met de ope'nrlng van de
gesch,iedkund,ige tentoo,nstelling " 175 jaar Klein Seminarie u. E.H. Superior
opend,e de avond met ,een toespraak waarin hij de gestadige o,pgang van het
i'nstituut sohetste, en te\r'e'ns een woord van dan'k richtte tot al wie de feestviering
mogelijk had helpen make,n. Deze feestrede wordt verdero,p integraal weer-
gegeven.

Namen,s hert Stadsb'estuur nam burg'emeeste,r D'anidl Denys het woo,rd. H,ij wees
op wat het oo,ll,e'ge gedurende d'ie 175 jaar betekend had en op de grrote u'i.t-

stral'ing di,e ,ook nu nog van het Kle'in Seminari,e utitgaai. Daarb,ij drukte de burge-
m'esster ook de hoop u'it dat de j'ubilerende scho'ol zich zou blijve,n toe'leEgen
o,p h,aar opvo.edende en culturele taak voor Roese,lare ,e,n de regio, waarna hij
ofificieel de historiscrh,e te'ntoonste'lling op'e,nde.

Daarna sprak Mic,hiel De Bruyne namens de Oud-lee,r,lingenbond over he,t i,niti-
atief van de tentoornstell,in.g " 175 jaar Kunst van Oud-le,erlin,gen ", die voor
d,e geleg,enh'e,id h,et Pand als expositi'eru,imte voo,r ,ee,n 60-tal kunstwerke,n had
opgezoohit. H'ug,o gtul;n, oud-leerli'ng en kunstcriti,cUS, ,1'1'36 de moe.i'lijke opdracht
op zich om deze e,ernder ongewone en zeker heterogerne expositie 'in te leide,n.
Aan ,alle genodrigrden werd vervolgens een receptie aange'bo,den, die heel wat
vrie'nde,n e'n sym,pathisiante,n van het instituut in ee,n sfee'r van feest e,n ge-

zelligheid samenbracht...
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...de heer Brutin
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De Biissahop g,aat voior irn de Euch,aristie

Ook'het jaarlrijkse meifeest op zondag 16 m,e,i groeide n.a.v. het 175-jarig jubileu,m
tot iets bijzondLe'rs uit.
's Morgens ging Mgr. De Smedt vo,or in een Pontifioale Eucha,ristievi,ering, in
oonoeleibratie met Mgr. Kaburungu 'namens de Afrikaanse missie, Principaal J.
Lensen van de Witte Paters, Prrof. J. Ve'rcnuysse S. J. namens de Lievensmissie,
Pater W. Lesage, Scheutist, verrtegenwoordiger van de Japanse missies, E.H.
Deken G. Oost, E.H. Superior A. Mod,de, E.H. Econoom A. Deweerdt en de
p.rriesterJe'raars vran het .instituut. In zijn homilie richtie Mgr. de Bisschop zich
onder meer tort de jo'ng'ere'n, die hij als leerlirngen aan een " seminarie " het
,, zaad,, vo.or de 'to,ekomst no'e,mde.

Ook ,Mirnister van O'nderwijs Danidl Coens had er prij,s op gesteld om de
euoh,aristievie,ring bij te wonen. In zijn toespr:aak achteraf we'es hij op de ver-
diensten van de vrije school van het traditioneie typ,e ll en ho,o,pte hij dat het
rijke verleden van het l(l,eln Semirnarie blijve'nd inspire'rend zou mo,gen werken
voor de orpvo'edling en het onderwiijs i,n de toe,komst.

Biizonder geappreroie'e'rd werd ook de toespraak i,n het Nederlands d,oo,r Mgr.
Kaburungu, op de foto ino'g geboei'd luisterend naar Minister Coe'ns. We citere'n
g,raag i,n extenso :

" Mag ik me even voorstelle,n ? lk ben de bissohop van Orgozi 'i,n Bururndi. Dat
is niet zo ve,r van Kibang.a, plaats waar Amaat Vynoke, Witte Pater en oud-leerling
van h,et Semin,arie van Roeselare, zijn apostolaat he'eft ultgeoe,fend, waar hrij oork

'is 
,gestorven bijna een eeuw gelede'n. Vanuit Kibanga he,bben de missio,narisse,n

getracht Burund'i te evangelisere,n, en dat gedurende versch,e,idene :jarern.
I'k dank de Kerk van Belgi6, het bisdom Brugge ern di,t Seminarie van Roe,selare.



Minister Coens als feestrede,naar.

... voor een geboeid publiek,..
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Een mo.nume,nt van Rartte Vyncke : i,ngele,i'd
door de he,er Ve,rmee,rsc.h...

,いがSIS101爾 ISI総 S

...in ee'n uLitneme,nde sfeer...
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...en de d,aad bij het woord voegend

Zij hebben ons Amaat Vyncke gegeven, also,ok zove,erl ande,re misslonarissen,
onze vaders in het ge4oo'f, de stichte,rs d,err jonge Afrri,kaanse Ke,rken.
Om dit allers ben ik ten zee'rste ve,rheu,grd d,e,el te nem,en aan uw blijdschLap. Uw
zendrin,gstaak is verre van voltooid, want de Ke,rk is zendi,ng of is nie,t. N,og eens
wens ik U alle'n een bl'ij feestgebe'ure,n. "

Nog altijd onder eern stralende zo,n in de be,ste feestste,mrm,inE korn na id.e

eucharistievierilng d,e eerstestae,nle'gging van de spo,rthal do,or Milnister Coe'n's
olaatsvi'nden. . .

... en v66r de middag diende oo.k heit Amaat Vynoke-godenkteke,n onthuld te
worden. De heer Aim6 Vermee'rsc'h sprak name,ns het A. Vync.ke-com1it6 ,over de
oprich,tlng \ran .eon speciaal fonds als ste.un aan de talrijke ou'd-leerrlinge,n-
miissiornarissen, waanna de Heer Provincie,gouverneur Ol,i'vier Vann,esite hert
gede,nkteke'n formeel o'nthulde...
Toen rin de loop va.n het namiddagp,rogramma de hemelsluizen openrgedraaid
werden, kon zelfs een stevig onweer de algemene feestsitemming .niet meer
uriteendriiven !

Marc Olivie,r



oo school ontbreke'n en ,in meerdere perio,des maar vooral na de Eerste We'reld-

o,orlog werd moerizaam gezo,cht naar ee,n evenwicht tussen c,hriste'liike en natio-

nale waarde,n. Zo leefde telke,ns weer ,ee'n ander klimaat en soms was de be-
wogenheid groot en ging er'e'en stuwkracht uit van de soh'ool tot ver bu)ilen de
eigen grenzen.

Zo zal Ylaanderen in dit Kle'in Seminarie zijn eige,n ,rijkdom ontdekke'n (Gezelle,
Verriest, Rodenbach), zal hd christelijk ge'loo'f bloeie,n ern tal van pni'esters en

missio,nari'ssen aenden over de gehele wereld (Mgr. Lefevere, Pateir Desmet,

Amaat Vyncke, di,e iin deze dagen bijzo,nder herdacht wordt, Constan,t Lieve'ns e'n

tal van anderen), zal de christelijke wee,rbaarheid groeien bij de organrisatie van

de Zo'uanan en later onder het impuls van Kan. Dubois in de Katholieke Studen-
tenactie, zal de grondslag gele,gd worden voor latere sooi.ale actie bij velen rin

het St.-Vincentiusgenootschap en onder de stuwkrac.ht van priesterleraars als
Degryse en Lauwers, zullen zovele vooraanstaanden ihun eerste vorming krijge,n

om later belangriirke functies waai te nemen. Zovele belangrijke waarrden e'n

aspecrten di,e een nijkdom waren rin het verlede,n en die thans verder moe en

uitgedragen worden.

Tijdens de evocatie " Wat 'n 'leven " bij gelegenhe,id van dit 175-jarig bestaan,
versoheen op e'e,n bepaald ogenblik op sch,erm de symbolische te,kst : " He,t

morgenland ligt braak ". Het was een boodschap en een oproe,p aan de jeugd

en aan het lerarenkorps van vandaag o'm verder een eigen toekomst en aan drie

van de ge,meenschap te we,rken in di,t huis waarin sleeds ve,el aandacht werd
geschonken aan de chrristelijke gezindhei'd, de Vlaamse weerbaarheid, aan de
degelijkheid van het onderwijs, de gezoinde werkkracht en aan 'de grodi naar
menselijke verfijning en grootheid.

Thans ornderwijzen lijkt nlet me,er zo gemakkelijk als welee'r. De j'eugd is kri-
tisoher ingesteld, het impac,t van de scho,o'l oLp de jonge me'ns is klei'ner ge-

worden. Het blijft evenwel boei'e,nd te werken met jonge ,mensen e,n de manier
waarop het geb,eurt is ongemeen belangr.ijk voor de gemeensch,ap. Vele leer-

krachten benade,re,n hun taak ook vanuit 'he,t besef d'at op'leiding en o,pvoeLdring

niet te scheiden zijn. Wat gelukkig mag hete,n en een waarborg iis voor de

to'e,komst.

t& 'tF 4F

Feesten is niet m,ogel,i,jk tenzij in e'en sfeer van dankbaarh'erid. Zondag zulle'n wij
met velen uitdrukke,lij,k de Hee'r 'danke,n o'm ziin zege'n gedurende zovele jaren in
de plechtige eucharistie waarin Mgr. de Bisschop zal voo'rgaan, wij zijn ook
dankbaar omdat onze Minister van Onderwiis er zal ziin Lalsook o'nze Go,uverneur.

Vand'aag willen wij onze oprechte dank uitspreken aan alle'n h'ier 'aanweaig, wij
zeg,g,en onze bi.izonder'e dank aan de Stad Ro'e,sel,are, de Pr,ovi,nciale Dienst en

het V.T.l. van Roesel,are om hun bereidwillige ,medewerking bij he,t verlenen van

materiaal voor deze te'ntoornstellin,g en voor de terntoornstell'ing van de kunst-
werken van onze oud-leerlingen, dank aan d'e Stad, de Bank \ran Roeselare, het

Noordstarfonds, de ve'le le'den van het Beschermcomit6 voo'r hun finan'cidle steu,n,

we dan,ken de Heer Luc Pilrlen e,n de Heer Jules Pollert om d,e ,uitgave van het
gedenkboek, de Heer Jan Parto,or om het o,ntwerrp'en van de gravure van de voo'r-

gerve,l van ,de kerk, alsoo'k de vele,n d,ie hebbe,n mee'gewerrk't o'm deze telntoon-
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stelli,n,g on de g4n'ss herdenkirng mogelijk te maksn, ,in h,et biy'zo,nd.er de leden
van he't feestoom'it6, de ku'nste,naars-exposanten van wie wij de werken st'raks
zulllen bewonderen.

ln deze sfeer van dank wordt deze h,endenking feestelijk. Mocrhi 'het Klei,n Se,mi-
,nrarie, gedragen doo,r de ge,nade van de Alle,rhoogste 'en de inze,t van velsn
naar ziln tweede ee'uwfe,est toe gaan en voor vele jornge ffi€rnsen d,e Roeserlaarse
Alma Mater bliijven die hern le,ert soliede werkkracht i,n een rijke persoo,nliijkhe'id
sam.en te doen gaan met menselijke groothe'id e'n christelijke weerbaarhe,id.

A,n,dr6 Modd'e, Sup'e,ri'or

Ook U komt naar

het Kerstconcert

op donderdag 23 december 1982 ?

Meer gegevens op p. 19

ERRATUM

In, het artikel over Kan. Albert Smeets uit ons vorig nummer slo'pen
enkele onnauwkeurigheden.

Zijn werk " ls de Kunst ziek ? ", uitgegeven door het Davidsfonds-Le'uven
werd niet vermeld. ln plaats van < Van Altamira tot heden > moet het
zijn " Van En,sor tot Permeke ". Dit werk, dat ook een Franse en Engelse
editie heeft, is aan zijn 3de Nederlandse druk toe (1.950 fr.). Reeds een
14.000 exemplaren werden verkocht.



SCHOLA CANttORUM

" Waar zi,t die helde,re zanger
h,ier irn d'i'e bent geborgen
deez' eerste sohooldagmorg'en " ...

zo zang E.H. Verrgr,aoht de grote natuurdichter na bij het b'egjn van elk nieuw

sohoolj,aar.

Als 'een gewirekste vo,gelvanger, ongemerkt bijn,a, plaatste h'ij dan lijmstoikie's

onder de rnog blro'de e,n ni,ets vermoedende zesdelriLngetjes en lang druurde het

niiet of somm,i,gen ornider ons kornden zi'ngen van :

" Vogelitj'e .ge zijt g's,v3ng,sn,
rin een koo,itje zult ge hange,n. "

Hoe we ook fladde,rden, hoe we oo,k pie,pte,n... niiets baatte, integ,ende'el. Hoe

hoger ,ons gopriep, hoe steviger zijn mo,llrige hand cns omklem'de eLn melt een

EeziohLt dat straalde van vo,ldo,eni'ng stak hij o,ns dan in zijn " schoria oanto'rutm "
o'fte koioitj,e d,er n'aohtegalen d'i,e " met hun lokkend taalgerti'k e,n felle slLagen "
,n,og jaren I'ang de kapel van het Klei'n Seminarie zouden doein wee'rgalme'n Gode

terr ere en me,neer Vergraoht ten bate.

E.H. Vergracht nu, 'en d,at ko,n 'n'iemand ontke'ninen, was, ,i'n die tiijd alt'hans, een

begaafd musicus ern de gerlukkige bezirtler van ,een son,oror srtemg'e'hralte. Ho'e

dikwijls hebb'e,n we nriet mert bewornderi,ng ,gel'uisiterd naar zijn bel'canrto bij ee'n

of ,an'dere l,i urgris'ohe plec,htighei.d in de kapel ! Hoe ditkwi'jls op Palmzonrd'ag niet
gen'oten - tirc segrt ,u sond'err gile - van di,e " heril'i'che M'attheuspassio'n " ofte
Lang Evanrgelie, waarin hij met zi'jn felle stem de rol van het biitsige' fanatieke

vol'k ventolkte I Ho'or jrif 'ook no,g die schrille too,n en d'ie oorverd,overnde deOibeils

wan'neer htiij uriitrirep: < Barabbam... Barabb.am... " of " cruoifigatrur... oruoirfig'a-

tur... ' ? Wer"kel.i1ik, 't was wellust n,aar de muziek van zijn sterm te tlutirstere'n.

Niaast ziin vooale beg,aafdheid scrheen E.H. Vergraoh't no,g over andre,re, meer

ocoulrte ,eigenschappen te beschikken. Occulte ? Jawel, want hoe verklaar j'e

anders drat hirj, van bi'j ons eerste verschij,nern op d'e " grote koerr ), ult o'nze voor
h,em to,oh totaal vreemde pl'uim,age zo dirre'kt het timbre van ornze " lan'gage "
korn ,bevroed,en !

Ziin soutane bezwoer ons niet te denken aan duivel'se kraohttern, mraar verlhri'nderrde

ons rniot hem vo,o,r een verre telg van Puthri,a, Apolloorns prilesteres, of voor een

magridr of voor een ihelderziende aan te zie,n. Of mri'ssoh,ie'n zo'chte'n oinze verr-

ward,e g,eestjes het wa,t al te ver en was ,o'nze eigen Vocalre Verrmaardheid ons al.S

een langgerekte schraduw naar d.e g,rote ,ko,er vooru'itgelopen I

Jaren later h,ebben wirj he,t raadsel van de ,gevl'sugelde jo'nkvrouw mert het

leeuwelJj,f 'kunn'en olplossen.

E.H. Ve,rgraoh,t, m'e1t zijn heili'g,e ge'estdrift voor muzi'ek en tuk op naohte'gal'etn'

Wist dat de .kleilne koer' een ideaal oord was om piepjoin,ge zangvogel'tj'es op te
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kweken. En de kwekers dat waren onze meesters, met wie ,hij on,der 66n hoedje
speelde.

Nu versta 'ik waanom .me,ester Nuyttens tijdens het wekelijks zanguurr:tje altijd
zullke bi'nn,enpretjes scheen te hebben. Terwijl hij, de og,e,n neergeslage,n zo het
artlesten past, met zijin " peerdebille " ofte strijkstok over zijn st,nadri^/arius
streek, lu,iste,rde hij des te i,n'te,nse,r naar zijrn g,u!ftjes dire meit " klompdes aan de
voet " hun jong,e keeltjes hees schre,e,uwden of met " de vliisgonde blauwvoet
een storm op zee > orrtvor$ddgd trotse'errden. Na iede.r liedje ,liet zijn dubbele kin
zijn ro'odbrtutlne klankkast eventjes ilos e,n o,p een n.aamlrij,st rnortere,rd,e ,hrij dan
stiekem, hier sn daar, en'ke{le cijfers d.ie hem, irn,n,erliik vergen,o,egd, aan het
mornkel,en brachten.

En wij d'ie daohten dat we wee'r eein's veel goede punte'n birjeern h,adden gerkweeld !

Hadden we ,toen maar kunnen vermoeden d'alt d'ie n,aaml,ijst de lri,jmstok was,
waarmee E.H. Vorgraohrt late,r ornze reeds zo sohaarse vnije u'urtj,es nog soh,aarse,r
zoru m,aKen.

Maar de berovin,g van vele vrije uurtj'es in de h,umaniorra heeft ,bij ons nooit
en,i'ge wrok nagelaten, irntege,ndeel !

M,et Gezell'e mijmeren we nu nog soms :

"'k Heb meni,g, men'i'g uur me{ h,em

g,esldten ,en genoten,
en nociit en hee,ft een uur met hem
me een enklen sto,nd verdroten ....

want mene'err Verg,rach,t, d'i,e str.uise germaanse bard m,et zijn bl,ond,e liokken
en blauwe og'en en rnet die sneeuwwitte manohette,n die h,ert zw,art van zij,n
soutan,emouM/e,n steeds een pleohtig uijtzicht gtaven, wi'st hoe ,h,ij ziin n,aohte-
g,aalrtj,es in de ban van zirjn zanggodirn moest ho,ude,n.

U'it 'een zilverkleurig, cylindervormig buisje drat h,ij s;te,eds bij zioh ihad - nu
gerbruiken ze een vork met twee |.ange tanden - blLies h,ij een wertbe,paald,e klank
die het startsein be,terke,nde voor wat hii laohend noemd.e <rlri'p- en rnorndo€ en\in-
gen en opwarmi,ng der stembande,n ". Als ge,n bekwame leid.er zo,ng h'ij' orns
eerst enrkele ore'feningein vo'o'r en wanneor hlj zag 'hce o'nze lachspieren tiiildten
brij h,et zi'en van al d'ie le,lii'jke grim,assen die hlj daarbij ma,akte, verzekerde hij
ons i,ets of wat vermanend dat n hoe lelirjker ,i,emand er b,ij het zingen 6666q
ti'ltzien, hoe moo'rrer de klan,k van zijn ,stem zou klinken. " Een p,roferli.s,ch gezeg,ds
dat teg,e,nwoorrd'ig o,p de beeldbui,s zo dikwijls wordt bewaarh,eid.

Daarn,a was het aan ons om ral,lerlei lelijke smo,eltj,es te trekke,n en we,l tien
mi'nuten l,ang hoorde ie dan niets anders dan a..a..a.. of ri..i..i.. of o-.o..,o.. in
allerlei toornaardern en toonkleuren, i,n ,al,lerlei mrodulrarti,es en variraties. En we
spanden orns rirn 'om er aartslelijk ui,t te zien, wan,t hoe lerlijke,r ,ons Lg,ezioh,t, hoe
tevreden,er meneer Verg,racht o,ns goedkeursnd toerknlk,te. Als beloning (sic)
knegen we dan 'een lijvig boek met zwarte kaft en ste,enrod,e bladsnee, waari,n
eern voror ons to,taal ,vreemde muzierkwe,reld we,rd geopenbaard. Hoe E.H.
Ve,rgraoh,t ook, als een vurige fan van Paus Greg,epiu's de Grote, de l,oftrom,pet
stak over deze beivorderaar van de G'regori,aanse kerrkmuzi,ek, toch kon zijn
lofbetuig,in,g ons, i,n d,ern beginne althans, maar moe'ilij.k overtuigen. Voor o,ns le,ek
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die Greg,oritrs eerder ee,n nare . note-kraker ". Er m'oesten op het einde van de

zesde eeluw 'na Kristus ook al rare kwi,busssn bestaan 'heb'ben dtie het ee,ns

anders wilden do,en dan anderein. WaaroLm immers gebrurikte h,ij too'nl,adders met

sleohts vier sporten ri,n pl6ats van de gebruikel,ijke vijf ? Waarom i'mme'rs moeste'n

de rond,e nootje,s er nu irnee,ns vire,rkarnt 'of ,gerui't uitzrien ? Waaro'm neigeerde h'ij

d,e gewo,ne sleutells die ons zo gemakkelijk de so'l- of de fa-klanik leerden

ontsluiten ?

Dat wij verwo,nderd oipkeken b,ij die e,erste kenniGmraking met het Grego,riaans

hroeft dus zeker geen betoog.

Zou j'ij niet verwo,nd'erd ,opkijkern, beste leze'r, ri,ndien je op zekere dag in je bond

vierkante 'i'n plaats van ronde aardknollen te vero'rbere'n kre'e'g ?

Maar men,eer Vergraoht, kunste'naar als h,ij was, wist algauw o,nze verrvuo'nde'ring

tot be,wo'ndering om te torvere'n. M,et magristral'e handbewegirngen ontbotlsterde h'ij

voor ons stilaan de luister van de Greg,or'iaanse ke'rkmuziek. En wij, wiii hingern

aan zijn handen als marionetten aan hun touwtjes ern onze stemmeitjes huppel,de'n

en wi'pten en zweefden ovor ,al ,die vierkante oJ gerui,te 'nootjies heen alnaar-
gel'ang het ritmiisoh ,en spee,ls getorvetr van zi,1n mollig,e hande,n. Hiadden we toen,

zoats E.H. Loo'se m,et zijn Colrliem.ando's nu, m'ogen deeln'emen aan al'l'erlle'i

b,i,n'nern- en buitenlandse competlti'es, dan hadden we zeker, zondLer verwaand te

wille,n doen, overal maxima cum lraude beh,aald.

O d'ie toverhande'n van Meneer Vergraoht !

Wat een sohril oon'trasrt vorm.d,en ze niet met d'i,e g'rote, g'rove han e,n van E.H.

Han'ssens, de toenmali'ge, l,etterliike en figuurl'ijke reuze-eooinoom.

In die tijd had ,hert Klein Sem,irnarie geen nood aan grote mannen : h'et leefd'e

op grote voet meit Proife,ssor Versele en h'et voelde zioh vei'lig en geborg'e'n in dri'e

grote <,pollen " van zijrn eoonoom, wi,ens devies was : < L'arggnt adiouclt les

m@u,rs ', ee'n pecuni'ai're vari'anrte o,P " Ia musique ,adouoit le's ,meurs. "

H,et rnoet zijn dat deze zirn,spreu,k grote invloed uitoe,fen'd,e op de ouders van

de toenmalrige leeili,ngen, want oude college-arch'ievein bewijzen nog, naar hert

Sohri,jn't, dat de bOe,khorud'irng van men,eer HansSens' eCO,nOrmaa't geen SChUldern'aa'rs

vermeldde.

En afs d'e volwassenen al zo'n bewonderi,ng hadden vo'or d'ie reuzeieoon']oom,

dan kan je je lndenken, beste lezer, welk eorbiedrig on'tzag ziin gro e handen

ons, kle'itne duimpjes, inboezemd,e,n telkerns hij op de < kleirne rk6s1 > vsllsoh'e'ern.

Een klasmakkertje van oins, Dri,esje was zijn voo'rnaam, vo'eld,e dan g'ewoo'nlijk

een zekere afschuw, want hij had ee,nrs di'e handen als miolkers 'op zijn 'lijfie
gevoe'ld. lk ve,rmoed d'at het intuss'e,n vergrijsde D'riesje, lnet als Bantj,e op zoetk

naar 't geluk, nu nog ,altijd beweert :

* De 'econooms h'an'd,en - d,i,e ware'n het voorn,aa'mste van de eco'no'om. Zitin

woord,en wargn rn,iet ve,el, zijn ogen waren maar somber, maar zijn handen'

daari,n stond eens mijn h'ele g,ezi'ohlje gegraveerd ".

En we mogen Driesje goed ge,loven, want d,ag,en lang dro'e,g hii t'oen " I'emprein,te

de l'6oonome " op zijn wang.
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" Lle,mpreinte " die de han'den van me'nee,r Vergr:acht n.alLiete,n, was \reel zachter,
veel ,gemoed,eli,jker. Wanneer h,ij 'na ee,n o,f andere uitvoering met zijn mollige
handern do,orr onze haren wre,e'f, dan straalden onze g,ezichtjes van dankbaarheid
e,n ook van vreugde orn zijn d'iep ge,luk, e,n we vergaten erbij hoe moe onze
kleine handjes waren die ged,urrende die lange zangstonde,n h.et zwaar ,en lijvig

" Graduale Rom,an,um " hadd,en mo'ete,n torsen.

ls het daarom m,issch'ien dat zijn hande'n nu nog zo'n di,epe i,ndruk ,in ons
g,ela,ten hebben ?

Metee,n zal je ,ook onze grote versl,agernhe'id begrij,pen toe,n we ,na een rote
vakantie vernamgn dat o'nze " sohola cantorum " aan ,andere han,den moest
worden'toe'vertroiuwd.

De hantep,iin die d,irt verrli'e's rne ,nu nog soms berokken,t, w,il ik ,even in gl'le
stilte verbijten, m,aar irn,tussen m.aak ik van d,le stille pauze graag gobruirk om
de lezers mijn excuses aa,n te bierde,n voor het ge,bruik van di,e vele Fran.se
woordsn en wend,i,nge,n d'ie tot nu toe mijn Vlaamse tale wat ,ontsierd hebbe,n.

Die Franse wo,orde,n en wend,ingen zijn in de e,errsrte prlaats no,g restante,n van een
Franse periode die lange tljd het Klre,in Seminarie heeft ,geteListerd ; restante,n
die zelfs de " Groote Stooringe o nooi,t ,totaal heeft kunnen opruime,n en die
ook wij, koene klauwaents,.ied'er jaar o,p 11 juli, met onze regels en lattern rti,et
op ,de kop van overg'eblwen Franskirljons konde,n stukslaan. Die Fran,se periode
zelf nu was door de " Groorte Stoo'ringe " misschie,n wel ult h'eit Klein Sem,inanie,
m.aar daanom nog niet uit de Rodenbachs'tede verdwenen. Acihter vele deftige
gevels rin de stad huisden er nog patrioidrs di,e geen Vlaams 'n wilde,n " koute,n ",
e.n 't waren d,an gewoonl,ijk hun edele telgen d,ie o,nze Vlaamse collegetale met
de franjes van Marianne bleve,n versieren.

ysrvo'l,gens waren daar ook d,e le'ssern Frans, waarin E.H. Delrue - waaroLm was
h,ij anders geboren en getoge'n aan de ( schreve > - er zor,g moest vo,orr drage,n
dat ,ons oontact met La Do'uce Franoe niet totaal verbroken w,e,rd. Ter zij,nerr ere
weze gezegd dat hrij, zoals de meesten 9n2s1 6,pvoeders ,in die tijd, mee,r pri,es,terr

d,an professor was, en dus meer b,ekommerd om o,ns zielerhe,il drdh om onze
kennis van h,et Frans, i,ets wat we i,n de les Frans zeer appreoiee,rden.

H,et was zirjn l,offelijke gewo'o,nte de leeslessen ,ui't onze " Moddle,s Franoai's " mert
wa't hij zangonig noemde " une mise-e'n-scdn,e >, 'in te le'iden... ,een .gewoonte
trouwens .die hem i'n de studentenwere'ld van toen met de ,eve'n loffeliike koze-
n,aam van < Mise > voior eeuwig zou orneren.

Na zo'n m'ise-en-scdn,e was het d'at hij oens rne,t veeil pathos aan de leotuur van
de vrijhreidslieve,nde " chdvre de M. Seguin " bego'n :

n Qu'elle 6talt joli'e 'l'a peti,te chdvre de M. Se,guin I Qu'e,lle 6tai,'t jolie avec ses
yeux doux, sa ba,rbiche de sous-officier, ses sabots rnoirs 'et lurisants, ses oornes
z6br6es et ses longs po,ils blancs qu,i lui faisa'ient une houppel,ande ; c'6tait
presque aussi charmant qu,e le cabri d'Esmerald,a. "

Frangois, o,nze sltilile klasgen,o,ot met de Mona Lisa-smile, die beter dan wie ook
wist wel.k koren de n Moulin " van Alphonse Daurdet maalde, soheen ope,eLns
moeillij,kh,eden te hsbb,en met de tekst en bijn,a bedeesd e,n zeer ornschuld,ig



vroeg hij " la sig,nlirfi,oation du moit Esmeralrda ". Mise drie ,ande're rm,oeitijtktheden

verwadht had, 'keek plots verrast o'p, schoof zijn bril wat 'h,oger iop ziijn klei'ne
neuls en expllloee,rd,e 'dan zeer pro,zarisoh ( que c'6tait un personnage q,u,e I'auteur
Viotor H'ugo availt 0166 d,ans son livre n Nlo,tre-Dam,e de Parirs. " Fnangois

monkelde ,h,alf volrdaan, of wist h,ij misschien bete,r I Later, veel later ervoeren
wij in d,e fi'lm m,et de geli'jknamige ti,tel dat Esmerald'a < un perso'nrn,age trds
appetissanrtD was, een adjeotie d,at E.H. Delrue opzetteltijk h,ad vermeden om
onze jon'ge goesten ,nii,et al te veel doo'r drie Lap,petijtelLiike vs,rm.sshesn,hsiid !g
vsrtroeberl'en.

En todh moeten we eerlijkheid'shalve bekennen en ,toe,geven dat hij de 'ootrza€/,k
ls dart ,onrs Fran,s nu no,g altijd vele Franse'n verrwo,ndLerd 'doet to,pkijken, niet
omvrri,lle van on,ze ri,jke vocabulaire, maar wel omwil,le van de sohotne n,asale

ldlanken vuaarmee we de taal van Mollidre ver iere.n. E.H. Delrue stond e,rop

immens dat 'onze u'i'tspraak perfeot kl'onk, opdat ze ons lalter ni'et vo,or n boeirkes

van b,aohten d,e kupe > zouden uitsche'lden.

Te pas en te on'p,as sohrreef hij dran ,o,p rhet bord n un bon virn blanc D : gesn

redlame voor een of ,ander Frans wijntje', hoor, verre van, want meneer Delrue
was ,gerheelonth,ouder en du's ee,n verre vo'orlorper of vroeg,e proost \ran een of
and,er A A - genooltsch,ap, 'maar dat zinnetie was zi.,jrn ,toverfo'rmule, waarm'ee tt\ij

reedrs vel'e stud,enrtengeneraties h.ad leren nasdleren. Gemakkeliiik ging dat ni,et,

voordl ,niet voor 'iIemand me,t €,en degeli,jke gerrnaan'se ne'us, maar voorr wie egn
neusje lhad als msneer Delrue was h,et een kiind.ernsperl. D'e neus nu van rnsneer
Delru'e was kldin en smal, zo smal zelfs daf zijn grote 'bril ,alltijd g'enei'gd was
om ,naar de neuspun,t toe te soh,u,iven, maar dai had dan 'h,st voorrdeel d,at zljn
llgugyle'u'gelLs nauwer we,rden en dus zeer gesohrikt om neusklanlke,n te prod'uceren.

Lraoh m,aar, bes'te ,leze'r, maar als j,e geetn bril draagt ,en geen smalle n,erus hebt,
zet d,an eens een antie'ke waskn,ijper op de top van ie .neus ,en lui'ster dan maar
ee'n,s h,oe mo,oi drie n bon vi,n bl,anc " van meneer De'lnue zal 'klinrke'n.

Naast 'de restan.tetn van d,e Franse' periode en de lessen Frans van E.H. Delrrure

besc,hilkte rh.et Klein Se,mrinari,e tenslo,tte oo'k nog over een " s'irgne ) ,om hejt Frans
bij zijn ,stuid'enten 'op peil te h,ouden. D,ie n sig,ne " nu, ,een Bel,gta groot, u(it een
zilver$lanzend blauwachltig zeer lLircht metaal geslagern ,ern met ee'n groite S er1i,n

g'egraveerd, moe6t iervoo'r zorgen dat de homo lude,ns i'n o'ns op de speelplaats
Franse allrures aannam. Hgt m'oet gezegd dat on's spe'l d,an minrder ruw werd, niet
omd,at we op z'n Fr,arns speeld,en. maar omd,at die " sig'ne > o'nze speeldrift
remd.e.

G,elutkkig wiLsten we alrtijd ,i'n welke zak d,ie ".si,g,ne " bran'dde e'n .al's ze te didh't
i'n onze omgeving il,aai"de, dan riepen we elkaar toe: " au feu... au feu... atten-

tiong... attentirong !" En all,s se,ns,een < schoffel,aarD ,oln's tegen de vlakte'smakte,
d,an ,schoten we i'n een Franse ooldre ein verlioh,tten onze ,pijn met "'nondediu's
en sacr6nons D, want 66n typirsch - Vl,aamse kraohtpatser, je weet wel th,e, 'kon ons
,de n sig,ne D en veerl bl.adzijden Frans kosten.

Dat no,emden ze dan ( rendre Ie blen porurr I'e mal. >

]k ho,op, beste ,leaer, da,t ,je m,ij nu al l.ang verontsohuldigd hebt voo'r het
vedlvu'lrdlig gebrurirk van dile Franse wo,o'rd"n 

"n 
vsnd,irngen en dat ze je ndet lange,r

zullsn storen in 'de verd'ere olntwikkeling van de " soh.ol.a oanto'ru'm. "
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Na 'die bewuste grote vakantie dus werci onze " sch'ola , aan ,andere, hande,n toe-
vertrouwd. Hee'! and,ere handen I He/t waren niert meer .die moll'ig'e ihand,ern van
E.H. Vergraoht, onze struise germaanse b'ard, maar lange, smalle, ,iotwat ,ho,u,teri1ge

h,and,en dri,e doro,r hun lric,ht gebro.nsde kleu,r vee,leer bij ee,n zuirders typ,e pasten.

Fn wie E.H. Labeeuw - Too,ne voor de studenten - gerkend heeft, zal zi,oh wellicht
nog 'dri,e ltaliaanse capriccio heri,n,neren : zwaite haardos, zwarte wenkbrauwein,
zwarte og,en en 'in zirjn smal en ge,taand gelaat twe,e dtie,pe plooien diie de
s1'susvlgs'gelis me,t de mo,ndhoeken steivig verbonden. Ja, echt 'een ltaliaan,s
capricoio, wanlt 't was moe,illijk om uirt te make,n of dat g,ezicht o,fwel lui,mri,g ofwel
ennstig keek.

De e'erste kennismaking m,e't o,nz.e ni,e'uwe dirig,ent deed ons onmidde,ll,ijrk aan de
gevleugelde woorden van meneetr Vergracht denke,n : n Hoe mooier je wil zi'n'gen,

hoe lel,ijker je er moet ui,tzien. " E.H. Lab,eeuw moest, 'i.n o,nze ,ogen althans, zeer
mooi kunn'en ziln,geln. Hoe menseliik het o,ork m.og,e zijn, tooh blijft,h,et tekenend
voor olke nieuwe leiider d,at hij zo gauw mo,gelijk alle spo,re'n van zijn voorgan.ge,r

Wil uritwissen. En ,oork meneer Lab,e'euw ontsnapte ,n,iet aan dit alg,smeen mense-
Iij,k versOhri,jns'el, zoda,t het g'eze,gde uit de ko'ortaal : " Nieuwe handen, nieuwe
wetten " weer ee,ns be,waarheid werd.

De weke'ltiLjrkse re,petirties, d'ie vroeger plaats ,hadrde,n ,irn een stofferig klaslokaal
o,n,der de uriLtkljktoren ofte Belvedere van "t Kl,ein Sem,inarrie, worden ,nu op het
doksaal van de rkapel gehoruden, waar gradin,en 'of'te oplopende rijen houten
b,anken ons toe,li'eten elrke h.anidbeweging van de d,irigent beter ie volg,en. Wi|

beseiten 'toen 'nog niet dLat het een weldoord,acht capriooio van Tloo'ne was :

hijzelf immers kon ,on,s beterr iln 't oo,g ho,uden en de gewijd,e stilte van G'ods

tempef zo'u e:r zorg voo'r dragen dat ornze I'oslippi'gherld of babbelzuoht aan

banden werd ge'legd.

Wij, 'de sopraantj,es, prijkten gewoonlijk o,p de ee'rste rijen en achter 'ons, wat
hoger d.an, za,te'n onze o,ude're broers, ee,n tiental filosofen, die mdt 'hurn alt- of
basste,m voor d.e nodi,g'e backg'rou'nd sound moestern zorgen. Toone bewee,rde

immers dart ,het ko,or d,aardoor meer aan volume en het Gregori'aans meer aan
lurister won.

De Eustibus non d,is,pu'tandum... !

Aan h,et ,org,el 'naast orns hing er gewoonl'ijk een filosoof zi,oh de ziel ui't het
l,ij,f ,te trappen o,m dre o'rgello,ngen van de nodirge lucht te voo,rzien, terwijl ,er

voor 'hgt o'rgjelkla,vier een anderre brave filosoof zat te medi,teren. T'e mediterre,n ?

Jawel, want het was sleohts op Toon,e's bevetl : n Geef 'ne keer de LA ", d,at hij
,m,et 66n Vinger d'ie bepaalde to,ets m,ooht i'nd'ru'kken. Grego,niaans word,t imme'rs

meestal a capella gezongen, n'iert !

Na de rerpertitties, op weg nraar de res,t van d,e avondstudtie, hoordern we dan soms
hoe 'hrii, die ,brave filos'oo,f, 'als beloni'ng voor zijn geleverde ilnspan,ning, zij'rl

rnuzikale zierl eens m,ooht uiltlevern met al zij,n virnge,rs. Zi,jn dlreunend orge,lspe'l
stelde o,n€ d.an metee,n wat ge,ruster : m€neer Labeeuw, zijn stren,g uiterrl'i:i,k te,n

spijt, wist d'us tooh ee,n iinsipanniirng te appreci'eren.

En dat h,ebben we aohrtenaf dirkwirjls mogen ervarcn, hoewel de e,erste repetities
d,at ,ni.et zo dradelilk lireten venmoeden.



Irn het begi'n imme'rs was hert voorr ons wel even wennen aan de totaal nieuwe
d'lri,ge,erstijl van merne'er Labe'euw, vgrwe'nd als we waren door die speelse en
zweve,nde hand'bewerg i n ge'n van E.H. Ve'rg raoht.

Men,e,e'r Labeeuw, hoe venrvond,e'rlijk ook voor een zuiders type, scheen een
fervenrte aan\hangLer van Van Maerlants school, waari,n het pniinoirp,e van het
< n'utscap gnde ware " pnim.e,erde.

Zij.n stijl, de l,i,nks- reohtse handbeweging, was dan ook sober e'n zake'lij'k, wat
hem rin o'n,s koorrmirdrden mete,en de'naam n,ruitenwisser" bezorgde. lk betrap er
meze'lf ,sorms rno'g op, wanneer ik bij regenweer per auto rii en de ruite'nwisse'rs
i,n we'rking stiel, dat 'ik dan o,nwllleke'urig zeg :

< 4116, Toone,
wtrrijf ze maar sch,o'ne'l "

Hoe een slmpel gebaar tocrh e,en mens kan vere'euwirgLen, he !

Maar wie oo,irt zo,nd,er ruitern\A/isse'rs door bar sleoht weder heeft moetgn riid,e'n,

weet ook ,maar al :te best hoe efficidnt dtie simpele d,ingen ku,nn,en zijn.

En dat de ,niieuwe Labeeuw.sltijtl effioidn,t was, bewe'e's ons gre,goriaans gezainE

d,at, naar rhe't zeg'ge'n van verlen, al zo sohoon klonk als 'dit van de .m,onnlken van
Sole,smes.

Maar zo schoon ihebben we n'igt lang rneer ku,nne'n zlngetn, want he't ee,rste don6
op onze kin verraad,de dat we straks o,ok de baard ,in de keel zouden kri,jg,en. En

dat dirt nu j,uri,st rin 't oponbarar moest gebeuren, 'in 't bijzi,jn van h,onderdern m'ensen,
op een bep.aalde vrriijdag in j,uni, feestdag van h,et Heilig Hart.

Naar jaarlijks gerbnuik had Deken Desaogh,er 's ,molrgens, vanorp de kansel i'n de
Sint"M,i,ohriellskerk, zi,jn beimri,nde paroohlanen msfls,gsdeeld : n Als 't g,e,en were i,s,

gaat de pnoc'essie niet 'uri,t >, e,ern gezegde dat lange trijd mond,ge,meen was i'n

Roeselare als 'er grorte festivirteri,te,n olp till waren.

Maar o'p d,ire bewuste vrirjdag was 't " we'l were ,, en welik were ! Sohoo'n were,
sc.h,i,tterend we're : ,h,e,ld,erbl.auwe he,mel ,en e'en lo'dern zon. waaro,nder d,e vermaa,r-
de p,nocessie door de straten van de s'tad trork, e'n waarin wij, i'n zwarte soutaan-
tj,es ,en witte roch,etten, ,bijrn,a rdrie uiu,r lan,g mooh,ten m.ee opstappen en zingen
en zweten. O,p be,paalrd,e plaatsen, daa'r waar er ve,e,l vo,lk sto,nd, htieven we g,e-

woonli.jk een 'hymn,e ,aan, m,aar he,t mooie w,eerr had die vrif'dag zodan,ig ve'el volk
naar de stede ge,lokt, dat we bi'jna a,anhoude'nd moesten Zi'ngp,1'1. Ho'eft het gezeg'd

d.at ornze s,tembranden sti'l{aan mo'egetriltd raakte'n ?

Toern we eindelijk weer aan de Si'nt-Michielskerk gearr.iveerd warren, draaide
menreer Lab'eeuw zioh voor d'e zoveelste keer om, gaf o'ns - was h,et ui't b'lijdschap
dat h,e,t bijna gedaan was ? - een ve,eLl te ,h,oge toon 'orp, en mert d,e kraohitsn di,e

ons nog resrtten, zoLngie,n wil : T'anturn ergo Sacramie,ntum ve... e... en hier
gebeurde het : opeens begaf ihert mrijrn sopraanstemme,tje en op een half manne-
I'ijke toon wou i,k \rerder zingen, maar d,e zwarte oLge,n van Tootne bliikten me aan
e,n uirt schrirk deed ik dan maar alsof...:veel m,ondge,baar, maar geen klank.

Daar d'e Soh,ola altil'd vooir he,t All,eilhei,lig'ste irn de pro,c'erssie opstaprte, ge'loof ik
niet d,at i,emand, berhalve mreneer Labeeuw dan, mri'j,n stom,bre'uk h,eeft ge'hoo.rd of
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o'pgemerld, want die mensen zaltern g,ewoonliik al gekn,ield en met gebogen
hoofd o,nze ve,rschijLning op te waohten.

Wat i,k eohte,r wel wee't, is dat mijn plaatsje op het doksaal voortaan doo'r een
jorn,gere sopraan werd ,irngenomen, terwijl 'ik, ,als dan'k vo'or zoveel bewezen
diens,ten, naar lagere regione'n verhuisde e,n i'n 't soh.ip van de collegekape,l
mocht pl,aatsne,m'en.

Maaltot niem,and wil ik daarom ook maar 66n verwi,i,t ,rii,Ohten, wantt ik woet:
dura naturae lex, sed iex !

To'e,n ,ik o,nlangs i,n diezelfde kap'el van 't Klein S,e'minrari.e de Co,llirermando's
hoorde zingen, lvas i,k i.n 'i dierp'ste van mijn hart velh,euEd, want onze vroeEere
inspanning,en bleve,n dus toch 'nog altij'd heerlijke vruchten voorrtbrengern.

lk hoop dan ,o,o'k dat er al,tijd m'o,ll.ige of houterige ,o'f welke handon ook bere,id
zurll,en zijn om de " Scrhola Cantorrrum " te leiden ad majore,m Dei gloriam e.n 't
Kleirn Semin'arie ten bate.

H. Brouw, (Ret. '39)

Het jaarlijks kerstconcert van de Oud-leerlingenbo,nd heeft dit
jaar plaats op

DONDERDAG 23 DECEMBER 1982. te 20.00 u.. in de kerk van
hel Klein Seminarie.

Het programma vermeldt een mooie reeks Vlaamse e,n Buiten-
landse kerstliederen met o.m. " Die Weihnachtsoeschichte " van
Gunild Keetman uit het Orff-Schulwerk.

Uitvoerders: de musiceergroep PRO MUSICA uit Tielt, het
St.-Michielskoor en het jon,genskoor COLLIEMANDO en verder
nog instrumentale soli door oud-leerlingen.

Kaarten, aan : 10O fr. - Gezinskaarten 250 tr.
te bekomen in het secretariaat van het college.



OIDIPOUS, KONING VAN THEBAI

Tragedie van Sophoklds in herwerking van Jan DEPOVERE en onder
regie van Toon VAN VLEMMEREN, wordt opgevoerd in de zaal PAX
te ROESELARE op :

- vrijdag 21 januari 1983 (premiere)

- zondag 23 januari 1983

- vrijdag 28 januari 1983 (gala)

- zalerdag 29 januari 1983

- vrijdag 4 februari 1983

- zondag 6 fe'bruari 1983

- vrijdag 11 februari 1983

- zaterdag 12 februari 1983

telke,ns om 20.15 u.

Een co-produktie van meerdere groot-Roeselaarse toneelgezelschappen
in initiatief van de V.Z.W.-Gudrunkomit6 met me,dewerking van de
oudleerlingenbond van het Klein Seminarie - Roeselare.

Kaarten voor gewone opvoeringon zijn te bekomen op het secretariaat
der V.Z.W. Gudrunkomit6. o.a. :

Willem Dejonckheere
Rumbeeksesteenweg 210 - 8800 ROESELARE

Tel. (051) 20152:6

of door storting op rekening Kredietbank 67-5237711-82, me't vermelding :

OIDIPOUS-opvoering. Prijs : 150 fr.

Kaarten voor premidre of gala rechtstreeks te bevragen bij Willem
Dejonckheere op bovenvermeld adres.

20



OIDIPOUS,koning van Thebal

OIDIPOUS《 Creatie Pol Verhe!st》



G,een stad in Hell,as kan inzake heldenverhale,n wedijveren met Thdbai, het
hiuidige Thi,va. De stad met zeven p,oorten, in tege,nstel,l,in,g m,et het egyptisdhe
Thdbai met zijn ho'nde'rd p'oorten, was 'de b.akerrmat van vele ,h,elde,nep,ossen.

Hdraklds was er ki'nd aan huis - zijn " we,reldlij,ke " vaderr, Amphitryoo,n, was
kon.ing van Thebai -, de me,est bizarre god, Dionys,ios werd or gob,o,ron e,n ooK
de messt tragisohe ,herld : Oidipo'us.

Het stramien 'van de legen'de is voldoende bekend. Uit sohrik voor ee,n o,rakel-
uitspraak ,l'egden O,iid,ipo.us' .oud,ers het kind als vondeling o,p de Kith,airoo,n. Als
volwassen m'an 'd,oodt hij een oinbekend.e, zijn vaderr Laio's ern ,huwt e,en ,onbekern-

de koningi'n, zilrn roud"t I'o,kastd. Bij haar heeft hij vier kind,eren. De Lpest bree,kt
u,it itn Thdbai e,n'koni'ng Oid'i,pou's vo,ert in een eerlijk ond,erzoek ziohzelf ern zijn
g,ezin naar de ondergang.

De Oidri'poussage si'tueent zrich in de dertiende eeuw v66r J.C., zowat twee g,ene-
ra,ties voor de gebe,urte,n,issen in Troje d.ie Homdrors 'in de lli,as beschr:ijft. Via
mo'ndelinge overleverirng werd de legende mi,nstens vi,er eeuwen in stand g.e-

houden om te,nsl6tte u,it te mo'nde,n irn d,e beroemde traged,ie van So,phoklds.
Niet 'dat So,phoklds de ,ern'i'ge was die de legende 'op sohrift stelrde of ten torne'le
voerde. Voo,r he,m hadden zeker Aischyl,os drat gedaan e'n well,icht theel wat
dioh'ters, maar van he,n ris wein'irg of n.iets tot .ons gekomern.

Sophoklds leefde va,n 496 to.t 406 v66r J.C. ,en schreef " Oidipouskornring " s,p
vijfe'nzestirgjarirge leeftirjd. Het werd de ,eerste keer opg.evoerrd in 430 v66r J.C.,
maar he{t stuk brach't rhem ge'en lauwerern. Weilioht oo,rde,e,lde de jru,ry dat het
stuk t6 rauw was, nie't zozeer omwille van heit geg,evern m,aar de Atheners hadden
zopas een pestepid,emie ach,str d,e rug .eLn wirlLd,en 'klaarbli,jkel.ijrk \ran geen pest
meer horen. Dat de pesLt bovendrien een s;traf zou zijn van de goden ervaarde,n
zij als een b'ittere waarschuwin'g van 'de diiepg'e,1qr;t,. So'p'hoklds. He,t geloof en
de merntalitei't van de Atheners e,n de Grieken (?) hadd,e'n He,llas riln f,s, " geuden "vijfde e,euw tot onge'kende bloeri gebraoht. De geleid,eil;i,jike afbouw l,ran de
traditionele waard.en droeg in Zich de onmerkbare kiemen van het ve'rval ern dat
besefte Sophroklds of h,ij dacht er tooh zc o,ver.

De stamboom van Oi i,pous voort orns terug to,t de goden. De dichters bezorgde,n
de treu,rig'e held e'e,n vorstelijke a;fstammi,ng drie opkliimt to,t aan de Eod P,oseiido'o'n.

Hdrodotos, de vader van .d,e g,esch,iiede'nis, i'n zijn bezorgdrheid o,m Leoonidas,
koning van Sparta (487-480 v66r J.C.), ee,n heroische afkomst te bezorgen, ,oon-

strueerde een stambo,om \r'oor zijn tijdgerno,ot d,ie tot niemand rmirnder dan
Hdraklds reikt'e. Dat hrij zodoende o,o,k Oidipous i,n l-e'oonidas' afstamming betrork
en ui'teilndelijk ,twee Thebanen de e,er gu'nde de voorvaders te zi$n van d'e
Spartaanse he,ld bij 'de Thermo,pyl'ai, getuigt o'p zljLn minst van o,bj,ectivite,it. N,oc'h

Athen'e n'ooh Sparta, kurnne.n ,in de ko,n,teikst van de p'erzirsohe oonlogen veel
sympathi,e gekoesterd hebben voor Thdbai dat royaal meit d'e Perzen had m,ee-
geheuitd.

In boek V 59-60 doet Hdrodortos e'en schuchtere po,ging re6 Oidipo,us ,i,n de
geschiedsohrijvi'n,g binnen te loo'dse,n :

" Zerlf h'eb ii'k ,nog lette,rs u,it Kadm,os' tijrd geZien i,n het ,he,irl,igdorm van de
lsmdnisohe Apollo,on ,irn 'het Boio,otisohe Thd,bai ; zij ware,n geg,raveerd
'in drie dri'evoe'ten en waren grote,nde,els gelijk aan lonrisohe ,letters. Ee,n

van de dri'evo'eten heeft als oDschrift :

- Milj wijdde Amphi,tryoon toe,n htij thui'skwam ,ui't Te,leboira -
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Dat kan dan uii,t de tijd van Lairos zijn, de zoo,n van Labdakos, kleinzo,o'n
van Polydooros en aohtelr.klerinzo'on van Kadmos.
(Laios was de vader van Oirdipous, Am,phi,tryoon, de vad'er van
Hdraklds.)

De twe,ede drrievoet bevat het vo.l,gend'e opsohrift i,n h,exam,eters ;

- Skai'os Lhe,erf;t na zilrn 7"n" ,in ,h,et vu,istgeve,chrt U, o Apol'l,oon, U

vertreffende g,od gewiid d,it prachtig kunstwerk. -
Skaios zou de zo'on 'kunne,n ziin van Hi'p'po,kooo.n's zoon, tenm,irnste als
dit de sohenke'r is en jntiet ee,n ander, die dezelfde ,naam draag't eJls

H'lpp'okooon's zoo'n en d,it zou d,an u,i't de ,tijd van OIDIPOUS kutnnen

zijn, de zoo'n van Laios.

Ook de derde d,rievoert iheeft een opsohrirft ,irn hexameite'rs :

- Konin'g Laod,amas heeft eri,genhandig aan U, o Apo'll,oon, feill,loos
treffiend.e god, gewijd dit prachti'ge kun,stwerk. -(Laodamas was de zoon van Ete'o,klds, 'de zoo'n van Oird,i,po'us.)

Blijven ,nog twee " eervo,lle D ve,rme,ldiinge,n bi.,j Homdros. ln d,e llrias wordt ve,r-

wezen naar de begra,fenis van Oid,iporus (l,lias (XXXIll 677-680) en in de
Odysse'ia waar de held Odysseus de mooder van Orid.i,pous ontm,oet .in de onder-
weneld. (Odysseia Xl-90-94).

M,et derg,elifke ,aderlbrieven zou me,n O,idipous graag een pl,aafts in de gesch.ie-

denis gu'n,nen m.aar he't o,n'tbreekt de hi,storici .aan ernstig b'ewijsm,ateriaal. Men
zou h,aast d'enken dat het no,odlot dait hem zo zwaar teisterde en hem u'it Thdbai
en de gemeensch,ap stootte, hem o,ok uit de geschrirede'niis verwijrd,e,nd rhoudt.

Wie eohter ",a pni,or.i > d,e histofische achtengron,d van de Oidirpoussag,e wenst te
\r'erwerpein, weze gewaarsohuwd ! Toren Heinrioh Schlriem,an,n in 1970 de ,reste,n

vond van Tiroj,e en zes jaar later ,de gr€wen irn Mykdnd kregen Homdros' verhaail-
tj,es e'en ,hristoriBdh'e di'me'nsie. H.J. Rose in n Mode'nn m'ethods ,in classjcal
mythology " schrij,ft tereohrt :

" Al,s op eern ,dag e'e,n du'idsl'ijk iderntific'e'erb,aar overblijfsel van de ware
Oidipous h'et werk van 'ee,n opgrraMer zou be'l'onen, zoal's de stad van
Priamos (Troj'e) he,t vertrouwen van Heinnich Sohliem,ann verrerohtvaa,r-
drigd'e, zou m,ij dat voldoenlng sohenken, m'aar ni,ot rin h,et mrinst ver-
wondergn. >

De ,h,istorisch ,mi'ske,nde Oi'drirporus heeft echter sdhritte'renrd weerwraak g,en'omen,

irn de litteratuur vi,a d,e wenken van Sooho'klds 'en ,on,telbare dic,hrters en
theatermensen maar ook in de wete,n.sohap waar hij n,i,emand mindrer dan
Si,eg'mun'd Frerud het Oidipous,kompleks bezo,r,gde. Freud verklaarde de Oi'dipous-
sag'e onltsproten aan ,het on'bewuste verlangen van een zo,o,n zijn mo'ed,er te
bezittte,n en die hiervo'or zijn vader urit d,e weg ruri,mde. Zij,n ,th,eorie steunde o'p

vel'e voorb'eelden ern een nieuw " hokje " i,n 'd,e psyoho-an.alyse was geboren.
Maat zo was 'de griekse sage nii'e,t !

Oidipo.u,s vermoordde egn man, ziin vader, die ,h,i'j nliet kend,e ,e,n ,huwde een
onbdkende kon'in,grirn, zijn moede'r, die h,ij als lh,et ware voor bewezen diensten
verwi,erf tesame'n me,t de konrin,qstroon van Thdbai.
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Mo'ira, het griekse noodlot, be,p,aalde ziin leivenslot.

Nergens in de vele vari,anten van de Oidipoussag,e, nooh i,n het meesten/ver,k
van Sophoklds i's er sprake van dat Oildipous zijn vader Laios do'odid,e om zijn
moeder te bezitten, noch dat ,hij lokas'td huwde 'omdat het zijn moeder was. Een
ongerloofelijke samenloop van omstand,i'gLheden zongde ervoo,r dat de orake,ls
omtrenrt ziiin ouj"t. en hun kind ,in vervul|'ing gringe,n.

Zo hadden de godern het vo,orbestemd .e,n daaraan kan Oird.ipo'us niet o,ntsnappon.
Niemand trouvyens !

Dat beterke'nt nu ook weer n,iet dat de Grieken ten rtijde van Sopho'kld.s fatalistisch
waren ,i1n'gesteld. Zij beseften dat d,e mens in grot'e mate zrijn eige'n lol hi,elp
bepalen, ,maar zi| hielden er rekeniing mede dat de gode'n hurn |,evenslot in
handen hielden. Vandaar het succes van de orakeloord,en, waar ,iedere Griek
probeerde een tipje van de sluier te lichten d,ie zij,n toekomst ve,rbo'rgen hrielrd.

Hdrodotos, e'en tijdgLqp'9,9't van So,phokJds, vertel.t in ziln " Hlstortid,n D een verhaal
over d,e Athener Sol,oon, d'ie de geest en de me'nital,iteit van de Gri,e'ken voor en
i'n d'e goude'n vijfde eeuw praohtirg illustre,e,rt. (Hdr.odo,tos | 30-33).

Soloon waLs op bezo,ek blj de ko,ntirng van Lydira, Kroisos. Deze was onge,ho,o'rd
tijk, succewo'l en gezond. Derhalve was h,ij in zij'n ogen de gelukkigste man ter
wereld e'n d'at wou h'ij graag door Soloon b'evesti'gd horen. l,n blijde verwaohtinE
stelde hij dre vraag.

Soloon echter antwoordde : u Tellos, de Athener ". Kroi'sos stond perple,ks en
wilde weten wat er zo btiezonders aan di,e Te,llos was.

u Tellos ", zai Soloon, " had go,ede en gezonde kinderen, zijrn vaderrst'ad ginrg het
goed. De kinderen van zijn kirnderen kregen op hun beurt goede en gezonde
kinderen en allen bl'evern iln leven. Toe,n h,et oorrl,og we,rd hielp ,hij de Zijnen en
dreef de vij,and op de vlucht waarbij hij d,e hsl,dendooid vond. H,ij word op
staatskosten begraven e'n als ee,n held vereerd. "

Kroisos was wei,nig opgetoge,n over dit antwoord en wilde wete.n wie o,p 66n na
de gelu,kkigste man ter wereld was.

" Kleobis en Bitoo,n ", antwo'ordde Soloon. " Toen hun moede,r naar de ere-
'd'ien'st van Hdra wllde, ware,n de osse,n di,e de wage,n moeLsten trekken nog niet
terug van het veld. De jongens spa'nde,n zichzelf voor d'e kar e'n sleurd,en haar
ki'lometers verde,r naar het he,iligrdom van Hdra. De omstaande'rs roemden de
jongen,s omwil'le van rhu'n mo,ed en kraoh,t en preze'n de' mroederr ge'l,ukkig omdrat
zij ziah mo'cht verheugen over zo'n voortre,ffelij,ke kindere'n. De trotse moed'er bad
de god,in haar zo,nen rhert beste 'te gunnern wat hen kon overkomen. De u,iltgoputte
Kleobb e'n Bitororn vielen in slaap in de tompel on onltwaakten ,nii,e,t mere,r.

Kro'isos was o,ntste,md en zei met zoveel en zowei'nig woo'rden dat Soloo,n een
iidioot was ,o,m zo'n " geluk " me't zijn " welstand " te ve'rgelij.ken.

Soloon antwoordde in ee,n lang beto'og dat de mens gemridderld 26.250 dagen
leeft en d,at nie,t 66n van al die daEen gel'ijk is aan de ,ande,r'e. Geluk, elle,nde,
rijkdom ,ern armo'ede, zi,erkte en gezo,ndhe,i'd zijn wisse.MallriLge factoren. Een men,s

eoht gelu,kki,g prijzen kan m,e,n slechts als hij ook orp €€fl 5s'\/lgdtige'nde witjze d'it

leven afsluit en Soloon besl'o.ot :
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" Van al,les mcet men e,erst het eind,e atwaoh*en. Verle mensein irmmetrs

'kregen eerst ee'n gl,imp van geluk te zi'en om daarn,a door de g'o'dh'eid

in d,e ditepste ell'ende ge'srto'nt te worden ".

Deze man,ie'r van denker ste'l't hee,l wat vnagen. Wel'ke maatstaven ha'nte'rern de

gode,n o'm gel,uk en o,ngeluk ove'r hun m'ensernkinde're'n t'e sto'nten ? ls we'lvaart

een b,elonLing, is o,nheril e'e,n straf ? Hoever Lreikt de straf, hoever rei'kt de soh'u'ltd,

h,oe ho'og is de boete ? Achtervo,l,gen de wraakg,ie'ri'ge goden oo'k nog de ki'nde're'n

van de kinderen ? Heeft oidlipous moedwill,ig iets misdreven ? was ,het ziin vader

Laios of was 'h,e't zijn grootvader Labd,akos missohiien ?

n Welrk rech't zou de me,n's he'bben .om de goden ter veranrtwo'ord'ing te 'roe'pen D,

ze,gt Soph,oklds. " Gelu'k is g,ee,n vsrworve'n recht m'aar een gsoh'enlk dier go'd'en "'
De goden he,bben hun erigen spelregels, zij beantwoo'rdren ,niet aan rnenselijke

criteria.

Geheel ,i,n de l,ijrn van So'loon beslulit So,pho,klds in n Oidipo,us, kon,irng D :

Mensen van di,t ,lan'd,

g'ij h,obt Oidipous aansohouvr/d

die rh,et ,naadsel van d'e sfinx ontslu'ie,rde,

de hoogste werd ,in rang
en koning van Thdbai.

Velen hebben zijn ri}kdc'm b'en'iid

en afgunst'rg naar zi1n voorspoed opg,ezien.

U zag in welk,een golf van jammer en ellende hij 'is n""tn*ro't,.

Pr.ij,s daarom nooit een sterveliing gelukki'g

tot .het l,aatst uur van zijn allerlaa'tste ciag

ern zie of hii de eindmeet haalt
voor het lee'd zijn arme ziel verschrompelt.

」an Dep10vere

(Ret.1957)



Wanneer werd Gezelles borstbeeld
te Roeselare (Klein Seminarie) onthuld ?

Dit gebeurde o,p do,nde,rdag 22 se.pte,mber 1921 (ni.e,t 1920). Zoals alle voorname
feesten toe,n we,rd er ,een hele u blijdag " van ge'maakt, me,t rnorgenzitting
(plechtige m,is, ornthulling in de dreef), middagzitting aan taf'el m,e,t passende
redes, en 'irn de namiddag zitting met voordrachten.

lk sohrijf L.D.W. (Lo,dewijk de Wolf) na, Biekorf, 1921, blz.203.
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Wanen aanwezi'g, 'naast le'enling'en en leraars, de Roeselaarse overheids,personen
(h,e't is'ni'e,t d,uid,e'lijk of ook de b'urgertijke magistraten bedo'e,lrd worden), ve'rgezeld

door 'eni,ge vrriend,e,n, o.m. H. Verri.est, Eug. van Oye, Hendrik Fersyn, Stijn
Streuvels, Edward Vermeul'en (Warden Oo,m), J. van de'n Berghe, JuuLl Lagae'

Alols WalErave (Gezelle-bio'graaf, wiens werk zo'u verschij'nen tn 1Y23-24).

Spr.ak de kanselrede uit : E.H. Kare'l van der Espt (dr. in de wijsbe,ge,ente en

godgeleerdh,eid), toenmaals professor aan het Ame'riikaans Colleg,e te Le'uven ; hij

zal in 1924 een zeer o'pgemerkte ,rede houden over G,ezell,e te Bru,gge op de

Gezel'le+herde'nki'ng doo'r het Davidsfonds (25 augustus 1924). Wie de gelege'n-

heidstoespraak hield bij de o'nth,u'l,ling zal wel superior L. d'e Leu gewe'est ziin :

hij was een overturigd Vlaamsgezirnde;werd, dat herin,n,er ik m,itj, ni'euwjaar 1924

opgevolgd door A. Quaegebeur. Waren to,en leraar aldaar o.m. O. Verhaeg'he,

J. Fl'lpts ,on A. Cousse,ns. De tafe'lredes ve'rmoedelijk o.m. H. Verries,t (81 j,aar).

Wie nog... ? O'n'berkend ! Ho,ofd 'roik van de namiddagzittirn,g was e'e'n vo'ordlnaoht

door A. Walgrrave " die, met hulpe der Dlch'toefeningen Gezelle deed 'h'erlevetn

als weleer ii,n ,hot h'uis-daar ". Heeft Verriest het slortwoord uitgesprokern ? L.d.W.

sohrriLjfrt : * Wezen wij ,immer a,lzo bl,irjde te mo,ede en betrouwvol " n 't Was 't
besluit van Hugo Verriest ".

Deze vrij uitvoer,itg'e meded,elting word,t bed,oeld .als vastzettiing van de to't iheden

twijfell,adhltig,e darte'ring. Dr. M. d,e B.ruyn'e mee,nde te goe'der tro,uw 1920. J. de
Vo'gelaere s,telde 1930 als jaartal en deed de onthullrin,g plaats virndeln bij het
Gezel,lefeest van 11 meri 1930 (zie Eertijds, irg. 13, nr. 1, 1981, blz.23). lk had het
handsohrirft van zijn " m,emoii,res ", ge,titeld Even achterom kiiken, gelezen en de
fou't nriret oprge'm'enkt. Ofwsl stond er, i'n het handscrhrrift nidt n Bo.rstbe'etld o,n,thuld

irn de dreve> maar: " Borstbe'eld ge,h,uld,igd... ". Oversch'riLivers herbben vaak veetl

van zetduivels ! Ze zi'jn al van " d'ezelfde moere D.

Er l,eeft nog e'en getuige van de onthulling'1921 , m.,n. Z.E.H. H'1. Roorryok. Hil
heeft Verriest ,en E. van Oye, onder 'dondere,nd gejuioh, arm ,en arm de zaa:l zien
binnentr,e,dern. Genoemde getuige ,is tot heden in levernde lrijve fi.etsend.e pastoor
te Tielrt ('en niet overloden bijgevolg zoal,s verkeerdelijk gemeld ln Eertijds, irg.
11, nr.2,1579, blz. 24\.

K. de Bussohere
(Ret. 1930)



Een der oudste Gezellegedichten of
de kronkelwegen van een tekstoverlevering

ln de zesde uitgave van zij,n Kerkhofblommen, 1892, nam Gezelle, als 3de van
de " zielgedichtj,es ", hert kwatrijn op dat hij vroeger ge,maakt had vo,or het
biLdpretntje van Gulriihelmus, de orp 16 j,anuari 1855 ove,rleden kositer van het
klein seminarie te Ro,ese'lare :

Welzalig is de sterve,liing,
dire nooit i,n kwade wege'n gi,ng,

maar d'ie zijn leven, dag en naoh,t,
Gods wet bewaa,rd heeft en betr:acht.

l,n de Jubileumuitgave van die bundel (1930) komt h.et op de 4de p'laats irn'de r:i,j

der " zielgediclhtjes " en de auteurrs, A. Vvralgr:ave e,n P. Allossery, dele,n irn de
Breedere Aanteekeningen aldaar (236 v.) enkel,e gegevens mee die vraagteke'ns
doen rijzern.

In de ere,rste plaats blijkt uiit de aldaar weerge,geven u do'od,gedachtern,is " dat
Felix G'ulihelmus Vanslri'mbrouck te Brugge geboren we'rd o'p 6 oktob,er 1790 e'n
dat hij 47 jaren tro,uwe die,nst ach,terr dre nug had alls koster van het klei'n.sem,inanie
toen hij overleed. De geboorteakte van Van Sl'imbnouok ,is te Br,ugge onbeke,nd ;

de bevolkingsregisters 'datere'n er eenst van 1856 1, maar er is geen enkele reden
om de data van het bidprentje in twijfel te trekken.

Kosterr Gulrihelmus zou derhalve in zijn 65ste leven'sjaar overledeLn zijn e'n op
zijn 18de, dus,in 180E/1909 of twee A dri,e jaar na de stich'ting van h,et s,e,min,arie,
te Fioerselare i'n dienst zirjn getrede,n. Daar was h,ij derhalve kosrte'r onder Napoleon
l, Wlllem I ren Le'o'po,ld l. Tot hientore zijn e,r geen moeirlijkh,ede,n ; zelfs drit laatste
zou zijn naam n,iet aan het nages'laciht hebben overge'leve,rd ; wel ech'ter e om-
standigheid d,at hij, zoals geweten is en zoals in dit opstel nog tern overvlo'e'de
zal b'li'jkon 1o lichamel,iijk ee'n dulidelijke afwijking vortoonde en 20 onder die
gedaante Gezelle erp zijn weg heeft 'ontmoet. In de hi'erboven geno,e,m'de "'bredere
aan,tel<eni'ngen > jimmers schrijven de auteurs dat deze laats,te " i,n zijn jo,nEe,ns-

tijd " de " bulte,naar ... geplaagd " ihad me,t een gedicht" Het be'treit, zoals we
zulfen zien, eern n jubelvers " t.g. van h,et 4l-jarig ko,stersc,h,ap van Gul'lhelmus.
Daar het,i,n 1930 vorl'gens hen no,g niet voldcernde gekend was, dru,ktern zij de
eerste aoht ve,rzen a,f van dat 120 regels tellernde rijmstuk. Ze lulden:

't ls r"uirm Vijf en zestig jaren.

uit .d,en Hemel kwam gevaren
eene ziole wijs e,n vro.m

voor een l,iohaam scheef en krom

Deze ziele was uw ziele
die van boven tolt aan d'hi,ele
g'heel uw corpus heeft vervuld
zelfs uw allerscheefste bult ...



H,ier beEi,nn,en de ,problemen, want al ,is het ,nriei uitgeslot€rfl d'drt zelfs een

dLiohte,r " in zijn jo,ngerns,tijd > geen flauw benul h'e'e t van de ware leeftijd van

volwassenen ('s avo,nds zi,jn alle katten gr.ijs), met die leeftijd 'i's er iets iniet irn de

haak. D'e twee au,teurs ve,rmelden nie,t wanneer het gerdicht ontstond, maar i;n d,e

eerste reg,erl is de ouderdo'msbepaling " ru,im vijf e'n zestig jareln " zornder enrige

twijfel overdreven, vermirts de man, blijke,ns 'd,eze,lfde tekst en he't bidprenije,

bij zijn doo,d de vijfernzestig nog n'i'et haalde'

Tevo,rern had A. walg,rave deze,lfde twe,e strofe'n needs geciteerd 'z. HliLj nam ze

daar over u!,t een te,kst van Veririe'st, die daarbij had ,aangestipt dat sommige

van Gezelles gerd'ic,htern te Roe,selare nog in omloop waren tijdens de jaren d'at

hij daar le,erling was. Het ged,ichLt over de bultenaar had Verriest daar ri'n zij,n

jongstudente,ntijd overgesch,reven. Walgrave en Allosseiry (1930) ve'rmelde'n nriLet

waar zij h,un versie vandaan hadde,n, maar d,ie ui't wdlgrraves b,i,ografie (1923)

giln'g d'us teru,g op Verri'est. Deze bedindigd'e zijn h'uman'io'ra tien iaar na

Gezelle, en irn zijn versie vertoont Guli'h'elmus re'eds de nerigi'ng 'o'm zaohtjes

aan te verjo,ngen :

't ls ,nu vijf en zestig jaren

dat ui,t d'hemel kwam gevaren ...

N'iet de paar dagen i,n,teresseren o,ns, wel het fei't dat er, ook wat de leef'tijd

betreft, ve,rschirl'len zijn. Walgrave (of Verri,es,t) zogt hi'er'ni'et wanneer het g'erdicrht

o'ntstornd, uit de samernhang blrirjkt wel dat hert ,tijde,ns Gezelles humran,i'orajaren

WAS.

Caesar G,ezelle had nog e,nkel,e jaren e'erdeI 3 over dit voorval een getuLi'ge u'itt

d,e eerste h'and aan hert wo'crd ,g,elaten, nl- St. Ad. Martens, medele'erling van

G,ezelle. Die man was to,e'n al rustend pastoor te St,-Niklaas, maar ko'n d'e

bi,o)graaf to,ch nog het gedioht toesturen. Weer zijn er zee( nadrukkelijke varian-

te'n, d,ie op ee,n uiterst vrije o\r'erleveni,ng wijzen. Ditmaal echter niet wat de
jaren van d,e gevilerde betrefit :

't ls nu vi'jf en zestig jaren
dat ui,t d'Hemel kwam gevaren
e,ene ziele kloek en vrom
i'n een' bulte soheef en krom.

Deze ziel'e was een ziele
die van 't hoofd to,t aan zijn h,iele

g'heel dat lichaam heeft vervulc
zelfs zij'n aldergroots'te bul't' ...

Uit al deze versi'es blijkt dat geen van Gezeliles medeleerl,i,ngen bezwaren he'eft

gemaakt teg'en de thoge leeftijd van de gevi,erde l@,ster. Had Gezetlle zich
m,isschien zelf oo'k vergi,st ?

Te Rioeserl,are b,esto,nd de gewo'onte dat de le,erlrin,gen ee,n soorrt p,oezi,e-al,bum

aanlegden. J. A. Goris (Marnix Gysen) - en drit is nu de vierd'e bron - he'eft e'r zo

ee,n onde,r o,ge'n gehad a, hert heette " Alb,u,m d,e podsies " en h'et be'vatte verzern

die door de l,eerli'nge,n van retorica wanen ge,schreven. De m,eeste werdern nrielt

eens o'ndertekend, maar bij die van de jare,n 1848-1850 droege'n en'kele we'l de
vermelding u Fai't p,ar Gui'den Gezelle , o'f u door Ado'lphe Verries,t ". De meeste
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gedrichten, behalve d,ie van Gezelle, warern in het Frans gesteld. Gezelle is haast
de eniige die Vl,aamse verrse,n in het ralb,um sch,ree,f.

D'e door Guido Gezetlle o'ndertekende ve'rzen die voordri'en inog niet gepublioeerd
waren, worden dan door Gysen afgedrukt 5 ; ook hert lange Zeer eerweerdige
koster Guilelmus (sic) ho'ort daarbij. Het ,is niet g,edateerd, maar o,ndertekend
met : " compos6 par Guide'n Gezell,e, 6ldve de Rh6torique a Roulers o. Gezeille
bedin,digde zijn reltorlica in augustus 1g49, het stuk o,n,tsto,nd derhalve russe,n
septemb,er 1848 en augustus 1849. De aanvangsre,gels lui,de,n:

'T is nu al drij en zestig jiare,n

D.at uirt d'he,mols kwam gevaren
Eene zierle wijs e,n vrom
In een lichaam soheef e,n krom.
Deze ziele was ee,ne zierle,
Drie van boven tot ae,n d'hi,e,le
Heel uw Co,rpus heeft g,ebutt
Want het zijn alle uw zie,le,krachten
Die de'bulte boven brag'ten
Om dat h,e,m veel plaets ontbrak.
G'h,ebt nu dan al zestig jaren
Met'de'n knobbel rond gevaren
In uw kerk en i,n uw klui's
Als een slekke mert haar huis ; ...

De vijide e,n voorlopig laatste verrsi,e, die van Baur 6, ve,rto,ont we,err varianten,
maar kom,t todh in bre'langrijke mate met di'e van M. Gysen ,ove,ree,n. Misschien
verbeter.de Baur die van Gyse'n met de ve'rsi,es van C. Gezel,l,e e,n van Walgrave,
getuig'e de vezen 7 en I :

heel uw oorpus he,eft vervuld,
zelfs uw al,lerscheefste bult.

verder 'sohaafd'e Baur de hel'e tekst wat b'ij. De fili,atie tussen Baur en Gys,en
blijkt duidelijk uit h,et feit dat zowel in de versie van Gysen als i'n d,ie van Baur
vers 101 eern weesvers is zoals vers zeven in de versie van Gysern, die ri,n zijn
inleiding duideli,jk ,mraakt e,r zich van b'ewust te zijn dat hij met die publiikati'e
green werk van 'h,oge cu'ltu,rele waarde aan het verrichten is. Niets belet te
vercrnderstellen dat irn 'de buurrt van dat vers de ieugdrige d,ich,te,r zich ,naar het
oordoe'l van Gysen derwijze is te buiten gegaan dat de criti,cus het geraadzaam
aoh{te liever het iijmpaar dan de dichte,r ,te schadern. De passage ,handelt orve,r oe
eeuwig'e kro'o,n di'e Gullelmus alle,szins zal mo'eten verwerven. Maar dran ,is het
wel 'no'dig dat hij

eenmaal kom't te stervgn,
om van Gods ko'ffie te erven,

en dat sterven kan o,p verschil,le,nde man,ieren gebeuren :

't zi'j gij u vermoordt of hangt,
(on'tbrekend ve'rs)
't zi'j e'ern wagen komt ge,reden
over uwe kromm'e lede,n,
't zij g,i:j i,evers u ve'rsrtikt,
of u iln de pap versliikt,
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men zal bovre'n uwen tomb'
bove'n uwe sc'heeve rom'P,

op uw' uitgedorde beenen,
leggen vele scho'one stgne'n' ...

Daarop volgt dan het ei'genlijke grafschrift :

... h,i'er ligt, hier li'gt begraven
Guillelrlemus, d,en braven,
grooten koffy-rijsPap-zak
die vee,l in ziin' Pe'nse stak.

Wat drie eeuw,ige koffile bertrett h,ad hij he,m tevoron reeds hret volEe'nde

toegezongen :

gij zi't liever in de flassohen
dan uw vuilen smoel te wasschen,
en i'n olaats,e van te blinke'n
ligt g'ij aan het koiffie'drinke'n ; ...

Uiteraard geen ve'rs om bl'ijvende rce'm mee te oogsiern. Geze'ltle h'eeft het

trouwens ni,et o,p zijn grafstee,n l,aten be,i,telen. En wie sohriift al niet wat als hi'j

18 is I Dat de le,erlingen deze rijme,n eohter one,lndig waardeerden, werd al wel

duid,e,lilk u'i,t het aantal b,ewaarde ve,rsies. D,e aard van de waapde'ri'n,g bracht dan

mee dat ze die verrzen met ni'et evenve'e,l zorg co'pi.eerden als een ode van

Horratius ; zoals is g,ebleken.

Waarom we ons nu met de leeftijd van de kostor bezig houde'n ? Om taktiscrhe

reden,en, zoals zal blijken. Gulielmus was i,n 1849 slechts 59 jaar. In de versie

van Gysen i's'hrij er iin vers 1 al drieenzestig, ln vers 11 (12 bri,j Baur) nog maar

zesti,g. De ove,rl'eveni'ng die Caesar Geze,lle bereikte, zowsl als die ander'e die

(door mirddel van Verriest) .in 1923 bij Walgrave uritkwam, h.ad'de'n 'e'r ial viii:fen-

zlestig. Maar i'n 1930 make,n Walg'rave ern All'ossery ,er - steuneind 'op wel'ke

broin ? - met veree'nde krachte'n " rui'm vijf en zesti'g " van. We mogen olm een

l,ange geschiedenis kott te make,n, gerust verondersle,llen dat Gezelle ze,lf " bijna
zestig > geschre've'n 'hee,ft, dat e'crhter de overlovering verel mi'nderr belang hereft

g,eh'eoht ,aan de le,e'ftijd van de koster, dan aan he't metrum, dus aan het aantal

voeten dat moest ingevulC wo,rde,n. He,t plezier dat 'die tien'ers be'leefde'n aan diie

ondeuge,nd'e ve,rze'n, woog iimmers ruimsohoots op tege'n onze late s'rg6'1rl,i6 aa,n

de o'ngetrouwherid van de weergave. Ergernis die g'etuigt van ons filorlo,g'isoh

respect voor d'e m'aker. Resp'e'ct dart ove'rirge,ns ook b'ii h'owe'el an'derern wat
qffecti,eve'r had moge'n zijn ! Want als we, de versie van Baur verbete'rend, i'n

vers 11 het woord * hem " door " hen > vervangen - wat me't onze kennis van

Gezolle voorr ogsn, voo'r de hand ligt -, dan lezen we :

Want he,t zijn uw' zieleikraohien
die d,e bulte bove,n brachten
omdat hen veel plaatse ointbrak.

En met ,de schrrapping van dai e,ne b,eentje dat we aan de fte,pii5l toreschrrijven,

verzwindt ihaast de'hel,e bu,lt e,n is niet alleen d,ie p,assage " menseliijk" ge,red,

maar gaat dat lange rijmwer.k, dat door zoveel plath'eid wo'rdt ontsie'rd, o,p die
pl.aats zelfs po6ti,s,ch eve,n,ties gl,o,e,ien. He't mag we'l voor een g'eschrift dat ons,

vi'a zoveel onbe'trouwb,are wegen nog wel, beslist zeer tege,n de zi'n van de

dichter hoeft berreikt. Wat weer niet belet dat me'er dan ee'n zelfs ernstig man
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goedsmoeds zal dunven toegeven, dat hril' de te,kening van de koster af en toe
hel'emaal niet onaardrig vindt, vooral wannee,r die kosterr e,cht kostersw,e,rk
doet :

Om de keersen af te biljten
en de brokken weg te sm,i,j,ten

is uw' d,apperhreid zeer ,groot :

g,if bijt |,i,ever was dan bnood.

J. Boets

Prof. aan de uFSIA

Hrlerornrder de tekst 9,p he,t jubelfeest van Guilhelmus, also,ok de tekst van ziin
doodsprentje.
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Doodsantie van Gullhelmus:
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VOETNOTEN bij < De tekstoverle\rering ... u

1. Cf. de bri,ef van het g'emee,ntebestuur van Brugge d.d. 13 Xl 1969.
2. " Het leve,n v'an Gui'do Gezelrle u, Amsterdam 1923-1924, d'1. l, blz. 58.
3. " Guiid,o Gezelle 1830-1899 ", Amste,rdam (1918), blz. 37-38.
4. J. A. Goris, " Bijdnage tot de kennis der atmosfee'r van G'ezell'e's je'ugdjanen ;

- DWB 1923, blz.969-981. Ei'genaar van h'et soh'riftje was op da't ogenblik een
do,or Goni,s niet genoe,md famll.ieli,d van J. De Vlieger uiit Heist.aan-zee. De
pogi,ng'en in 1969 ondenno,men o,m we,er olp het spoor te kome'n van het
dokument blieven zond,e,r re'sultaat.

5. Hett betreft - we oiterern telkens enke'l de eerste regiel - u Hoe zoud' ik u

bloomkens sohenke,n " (c,f. Baur, " Guido Gezel'le's dich'twerken ", dl. 4 :

u Proaa e,n vari,a ", blz. 600) ; " Wilt gy bizen door het lrand " (ibidem, blz. 618 ;

di't vers werd door Goris ,als een gode,elte van het voot'gaande beschoruwd) ;

" 'T ,is nu .al dri.j en zestig jaren " (Eaur, ib'idem, dl. 3 : " Gelegenrheidspodzie, ",
blz. 736-739) ; " Kom,t spant uw fijne 'e,n gulde snaren " (ib'idem, blz. 807-809) ;

" De en,gel sprak milj ,in den gee,s:te " (Pr'oza en vari,a, blz. 574-576) ; " De Belg
i,n 182[{}", dat,o,o,k LiLn rhet schriifboek sto,nd maar reeds be'kend was, werd door
Gorris niet overgenomen.

6. Zi'e in de vorige voeinoot.



RETOR:KA 1931

磁 1勒

Retorika - jul,i 1931

Drie loerlingern ontbreken wege,ns zie'kte

VERSLAG over het verloop van onze klasvergadering, gehouden te:
ROESELARE - WYTEWA - Kollege, en park Rodenbach.
Dag en datum : Op vrijdag 3 september 1982.

te 11 u. : zorals vootrges,teld in de uirtnodigingsbri,ef streken de eersten neer :

in 'de lange dree;f van he,t Klein Seminarrie. Waar vroeger de bo,erderij
werd uitgebaat (wie 'herinnert zioh nog die lan'delijke toc,h,ten ?), is ,nu
alles veranderd in o,nderwijs- ,of sportgebouwen, sn de ,h,oeve i,s ,,n

park geworden. En 't laatste n,ieuws : ,er ris ,een grote ,overdeklte
sporthalle in oiobouw !

Wie kwam daar alleim,aal tc,e : Ro,ber.t Maenhoudt, Marc.el Vandommele, A,nd16
Vandenberghe, Raf De,baillie, G,aby Vande,nbeirghe, Maurits van Elslande, J,enoom
Stubbe, Dries Hillewaere, Albert Lescouhie,r, And16 Vanden,driessohe, Fo,l
Lefebvre, Godfri,ed Supprly en iets late.r : Marcel Deberdt.

Waren vero'ntschuldigd : Staf Vancoill'ie we,gens ongesterldrheid, Omer Degryse :

te veel werk, Ren6 Maes : belet, Ai,m6 De Foer : die ringeschreven was, maar
op 't laatste mo,ment moest 'a,fze,ggen we'gens ziekte.

34



Van Wlllem Denys gee,n ge,bened,ijd woo,rd, nooh te,ken van leven, geen luister-
bere'idheid aan de s,preekdraad ! Gaston verhamm,e : oo.k onbere,ikbaar I De drnie
missiepate'rs waren niet verwittigd : ze krijgen wel dirt verrslag.

Nla ons wand,elingske langs de dreve ,e,n oud,e be,ke,nde gevels trokke,n we binne,n
n,aar de kle'i,ne kape,l. Pate,r Gaby Vand,enbergh,e gling voor in de euoharistie.
Hij herdaoht er in het bijzo,nder de laatstlerde,n afgestor\r'e,n makker : Bagein en
BouckaeLrt en ,al de afge,sitorve,n m.akkers en leraars. Ee,n de,rde van * die sch,one
b,e'nde " is reeds overgevare,n naar de andere o.everr.

Tevens werde'n de scheutrislern gefelicriteerid : s0 jaar gelejden legden ze hun
ge'loften ,af. En bijna alle priesters zijn reeds in hun 45ste jaar prri'estgrscr6ap. We
hadden bijgevolg all'e reden o,m de Heer te danken en te bidden voo,r ons aller
welzijn. En over onze afwezi,ge makkers werd zeker de zegen van de H,eer ge-
vraagd en gern'ezin,g voor onze zieke.n.

Na deze stemrm'igs H. Mis, zegden we even " goendag en dank u " aan Z.E.H.
Modde, Super.ior, die orns graaE de ru'inte en de kapel toevertro,uwde, zeggende :

u Je bent hier steeds welgekomen ! "

we 'rolden op vier wielen naar het Parrk Rodenbaoh onder een stralende en
lach'e'nde zon. Een ape'ritief onder een lommerriike boom. En orndertussen wordt
er m'aar verder gevraagd en geradern naar de toestand van i,ede,reen.

Ged,aohttenissen werden uitg.e,deeld van Pot Bagein en Karel Bouckae,rt.

we hebben orns ook aan tafel gezet om de venloren calorieon weerom aan te
vu'l,len ,en lt heeft goed ,gesm,aakt.

ondertussen werd een artikel gecommentarieerd van pater H,osten, o.p., ver-
sdhenen'in A.K.V.s. - schr.iiften van april 1g82, en handelende ove,r h,e,t A.K.v.s. -
de K.s.A. e'n de perso'nalirteit van Karel Dubo'is. Ee,ns te meer werd ervaren dat
een jui'st ,ern rechtvaardige gesohiedschrijrvinE ,n,iet alltijd gemakkelij,k is, en dat zij
die mernen d,e gesohied'enis van de Vl.aamse studentenbewe,gi,ng te moe,tern
schrijven, niet mogen nalaten diegene'n te spreken d.i,e toen eer.l,ijk en o,precrht, 6n
in de mentaliteit van toen (sic !) alles hebbe,n beleefd. Zeker is d,at ,onze klas
in 1931 ,nog volop A.K.V.S. was, ,e,n dat wlj deelgenomon hebben (al was het
verboden door de .Bissohop van toen) aan de Vlaamse l,andd,ag. Maar ja, ta
panta rei ! alles gaat vlug voorbij. we hebben oo,k aan,gemerki 'dat de Ni,euwe
orde van M. Dewilde ve,el te we,inig rekeni,ng houd,t mert de toenmalige me,ntali-
teit : Nriemand van ,ons weet err iets vanaf dat de K.s.A. d'e studente,n zro,u

aangezet hebben om n.aar 't oostfro'nrt te gaan veohrten. De spreuk * Rome of
Mosko'u " werd han'dig u,i'tgebuirt door de duirtsvriendelrijke bewegingen ! Maar ja:
d'at is gesohiedeni,s, en enkele persoornlijke gevall,en nist ,te na gespro,ken, wij
voelden ons allen gewetenwol rustig.

Dri'es Hilleware verte,lde o,ns over eien A.K.v.s.-landdag te Kortrijk: waar al,le
deelnemers werde'n aigekiekt. Al diie jo'ngens die naar FlLosoFlE zoudein tirekken
zaten m,et de sdhrik op het liff. Gelukkig maar dat de vrees des He'ene,n aan de
overh'eid het \/erstand,ige besluit ingaf ; laten we onze ogen slui,ten ! N,ie,man'd
wordt geweerd ! Gevolg : 't zijLn allemaal beste priesters geworden.

Even werd herni.nnerrd aan de Rome-bedevaart van 1g31 , waar de K.S.A. zo'n
blauwtje opliep.
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Een groet

Volgende groet uenrte dr, med. Paal Bijttebier uit Konilch te brengen op het
11 noaemberfee:t 1981. Door omstandigbeden buiten zijn uil om kon hij die
groet niel uitspreken. Daarort bier de integrale rcrie.

Kontich ll ll 1981

Beste Vrienden,

fk ben b,lii d,at ik hier ee,n gro'ei mag b'renge,n namens d'e Retorika 1940-'41.

Onze delegatie is niet zeer ,talrijk... maar we zijn tooh e,en staal van een
klassiek resultaat van ornze tijd: een paste'r, een advokaat en een dokter...

We bevinden ons tussen de gouden en de zilveren " jubirlanissen ". De eersten
kennen wij van horen zeggen... ze waren reeds gaan vl,iegen to,e'n wi'j de zesde
aarzelend binnenkwamen. De anderen, de zilveren, waren amper d'e luiers ont-
wend toen wij op 2de Sinksen 1941 in Dadizele de were,ld gingen berkendm,aken:
< waarvoor we zouden gaan leren ". En dat was zeer eenvoudig : de hel'ft vo,or
paste,r of pater, de ,andere helft voor iets anders.

Wij hadden toen bijna de zes jaar achter de rug : alles bijeen zeer gelukkige
jaren.

Noohtans bi,nnen de relatieve beslote'nh,eid van 'het Kle,i,n Semi,narie haddern wij
als jonge snaken rtoch al enig besef van wat ,er buiten de muren van ons colle,ge

al voorviel.

Oo internationaal Vlak: van 1935 tot 1941 : d,e ko,nfrontatie tusse,n het Commu-
nisme en he't Fascisme m,et tussen in de Westelljke demoorati'ean.

... dit alles culmLinerend in de Tweede Wereldo,orrlog waarvan wij nog de Duitse
zegeprale'n en Sondermeldunge'n meemaakten tijdens ornze coll,egetijd.

Op binnenlands vlak : de vlaamse orntvo'ogdingsstrijd en nLog diohter blj o'ns d,e

Katholieke Aktie en hert Jonge Volkse front...

Re.eds vroerg vo'olden wij ons thuis en wisten ,ongeveer alles ,af van de ve'rho'udin-
gon tussen de Katholie,ke partij - het Verdinaso - het V.N.V. en ze'lf6 van het
Rexisme... Allee'n van de Socialistisohe en de Liberale partij sto,nden wij al veel
verde'r af ...

Op 'het college herbb'en wij vee,i ge'leerd en ik be'n blij dat ihier ern el,ders te
mo$en zeQ$e,n.
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Eerst en vooral oLnze humaniora opleiding die ongetwijferld zeer de'ge,lijk was.
Onze leraars w?fen mer€st allemaai hoog bezield met ee,n buritengewone toe-
wijding die, naar ik g.eloof, nu nog moeilijk kan bestaan.

Velen onder hen ware,n bovendien zeer dege'lijk vakbekwaam. Deze. vakkernnis
hadden ze dikwijls op een autodidak,tische manier en met vee'l e'nerg,ie verworven
of bijgewe,rkt na een meestal eerder beperkte vak,ku,ndige opleidlng.
Wij hebben e,chter op he,t Kl'ein Semlnarie nog andere zaken geleerd die o,ns

voor het verdere leve'n dikwijls zouden conditionere.n en waarom wij oo,k gelukkig
zij,n.

Twee eigenschappen wilde 'ik hier eve,n aanhalen die mij persoon,li,i'k zee,r

waardevol toosohijnen.

1. Wij hebben geleerd orns voor he't leven te eng,ageren en
2. op een Kri'stelijk - vnijzinnige manier kritisch te den'ken.

Vooreerst h,et besef ons ergens te mo,ertern e,ngageren i'n de maatschappij : Dit
verantwoordelijkheidsgovoel werd o,ns zes jaar lang ingep,ers,t, niet enrkel door de
oorllegeoverheid, van hoger hand om he,t zc te zeggen, maar eve,nzee'r onder
invloed van gans het collegeleve'n met de ka.meraden e'n de jeugdbewe,gi,nge,n...

Di't heeft geresultee,rd, ni,e,t alle,en in een gro,ot getal u roepringsn u op het sinde
van de Hu,maniora, maar ook de anderen die hert ,niert zo ver gebracht h,ad'de,n,

werde,n i'n min of meerdere mate ge,ieke,nd door deze morele plicht tot enig
engagemen,t in de wereld waarin we leven.

Ten tweede hebben wij te Roese4are leren denke,n... Kritisch op een Kri,stel,ijke
- val n'ie,t omver - vrijzinnige manier. Dit kan in tegernspraak lilke,n met de eerder
strenge en ortho'doxe opvoeding van het Klein Seminarie;irn'die jare'n ! ... maar
ik geloof dat dit eerder lag op h'e,t vlak van de moraal e,n de goede zeden I

In d'e wereld van de ideed,n hebben wij ech,ter - dikwijls spijt de Katholi,eke

Aktie en sommige l,eraars - ge,leerd op ee.n Kristelijke vrijzi,nn'ige mani'er ro,ndo'm

ons te zien. Misschien ko,mt u deze visie nogal persoonljk gekleurd voor... maar

in aanmerking ge,nomein onze Westvlaamse eigenzinnigherid, waarorp 'er te
Roeselare zoveel berustte, is dit zeker niet zover gezocht.

lk wil hier niet verder over uitweiden... andere sprekers kunnen deze thema's
veel beter ontwikkelen en het is te,nslo'tte ook niet zove'el nieuws voo,r u allen
die uit ditzelfde nest komt !

Voor he,t slot wil ik u allen nog mededelen dat wij er voor zul'le,n heilpen zorgen
dat wij hier binnen 10 jaar - in he,t goud geregen - hi,er veel talrijker zullen
aanwezig zijn !

Zorgt u allen er ook bij te zijn !

Paul Biltteibier(Ret '41)



Een brief van een missionaris

Om 13.30 uur vaarden we verder. 's Avonds om '19 u'ur waren we te Kutu bij d'e

Pater Pro[/inciaal van Scheut. We werde,n heel goed ontvangen. We werden zeilfs

uitge,nodiigd om te 'e,te,n, m,aar dat was nrie,t nodi'g : we hadde'n al 'het 'nodrige bij

in de,n boot tot NIOKI hoe. Ze gaven ons d'e raad om te Kutu te overnachten...
verider op de stroom te veel zandban'kern ern te laag wate'r.

Maar de zwarte p,riesters en de zwante zusters wilrden d,aar niets van weten : we

moeten direot doorvaren want 'de zwarte zusters moesten op ttijd te Nio'ki zijn.

Dus om 20 u,ur stapte ried,e'ree,n weer op den boort e'n we vaardern vv's'g i'n den

do,nkeren avo'nd. Geen maan : helledonke'r, maar 'n,aar het zogge'n van de zwarte
p,r'i,esters waren er passagie,rs op d.e'n bo'ot d.ie he,t stuk stroom van Kuitiu narar

N'ioki goed ke,ndsn. Zo werden we gerus,tgesteld. l,n den 4atern avon'd trachtten
we te slapen, zo 'd'eed 'lk ook o'p eern pl,ank. En d,aar gebeurde het : 'om 66n uur
ln den vroegern morgen - ,het was nog steeds helled,on,ker - botste,n we op een
grote zan'dbank. Het probe'ren te sl,apern was zo gedaan. Van ove'ral op den boot
hoorde je : wat is ,sr nu gaande ? Ja, ja, we zitten vast op het zand : alle : alle

mannelij,ke passag,iers worde'n verzooht,in het water te s,taprpen om me,e te stotern

om de,n boot weer los .t'e krijigen. Nou, zo ben je direct wakke,r : met o'pgerolde
broek tot aan de knie'6n irn'het wa'ter en maar duwen... h'et gaat niet... we gaan

de twee borten were,r van mekaar doen... en d,an weer: duwe'n maar... om 3.30

uur ware,n we van het zand... de twee boten werde,n woerr aan mekaar gekoippe;lcl

ern we vaardie'n weer vrerder naar Nioki toe. En met h.ert opg'aan van de zon ,om

5.30 uur kwam,en we toe aan de oever van Nioki... De'gesel'i'ng was Eedaan en

voor,bij. En o,m actht uur irn den morgen konden we e,en b'eotje uitruste'n op een

normaal bed.

We werden te N,ioki ,he,el heel goed ontvangen. Monseirgrneur Bolengo, Vicaris
Generaal van het bisdom, o'ok Pastoor te Nioki, en het organ'iserende comit6 e'n

Abb6 Nlg'ara. Die mensen h,ebben bergen van werk verzet o'm dat allemaal zo
goed voor te beneiden. Hoewel er zoveel oLpgeko,me,n waren naar de priester-
wijding, toch we'rrd ie,dereern deftig geloge,erd. Ook de brlanken, 'die bij de
Foresoom werke'n, hebbe,n heel goed imeegewerkt, en versoh,il'lsnde huizen ge-

'geven om m,ensen te ,logeren. De blan'ke zusters en d'e juffrouwen warern ge'lo'

geerd bij de o'uders van pater Nkiere Filip, h,ij is afko'mstig van Nio,ki. lk was
gelogeerd op de mrissi,e zelf.

En ,nu beg,int d,e kermesse I Zandag - maandag en din,sdag : pnachti,g ,e'n zo'|nnig

weer. Zondag 27.O9: de wijdingsplaats was juist voo'r de kerk in open liucht.

Een grote estrade mrst alltaar : hele,maal 'in de I'ommer, en al het vo'lrk rondrom drie

estrade. Voor de notabelen was er o,ok een speciale plaats 'ger,oed gemaakt in de

lo,mmer : e'dht pr,aohtig ges,oh,iikt. led'ereen ko,n goeid volgen wat er gerbeurde.

Monseig,neur Lesambo Leon, o,nze Bissoh,op, omringd doror 10 zwarte pri'esters e'n

4 bl,anrke Faters, 9 giroo,tsem;i'naiiste,n van hot driocees Inongo, en dan als

misdienaans d,e ,kl,eiinsemin,aristen van B,okoro, begon d'e priesterwiiding om

7.30 uur. En'ig : al dat volk dat meel'eeft en ailes met grote aand,acht volgt. Een

praohtig zan'gko,o'r en al dat vo'lk dat meezlngit : gans d'ie menigte 66n van hart

e1n ziel i'n gebed en zan,g. Drie sahon'e momenrten :

- de handenopleggi'ng d'oor monseigneur en al die priesters : ie voelde de srtilte

over de men,igte komen.

- de vredeskus van de nieuwgewijde priester met zi.in Bissohop e'n zijn mede-
prieste'rs: d'ie di,epe vreugde die ,in ons allen binn'end,rong.'.
die Godwrede en vreugde di,e ons siterk maakt cm Jezus te volgen tort het einde

toe.
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van wi,llem Denys gee,n ge,benedijd woord, noch terken van leven, geen luister-

bere,idheid aan de s,preekdraad ! Gaston Verhamme : ook onbereikbaar ! De dnie

missiepa,te,rs waren ni'et verwi'ttigd : ze krijgen wel di't verslag'

Na ons wande4in,gske langs de dreve ,e'n oude bekende gevels trokke,n we binne'n

n.aardek|ei'nekape|.PaterGabyVandenberghegrin.gVoorindeeuoharist.ie.
Hij herdaoht er in het bi,jzornder de laatstle,den afge,storve'n makker : Bagein en

Bouckaert en ,al de afge,storve,n makkers en le'raars. Een de'rde va'n " die sch'one

b'e,nde " is reieds overgevaren naar 'de andere oever'

Tevens wende'n de sche'utistern ge'te'l'ioiteerd : 50 jaar geleden legden ze hun

geloften af. Fn biina ,alle prie,sters zijn reeds in h,un 45ste jaar pri'eoterscrhap. we

hadden bilgevolg all,e reden o'm de Heer te danken en te bidd'en voor ons aller

welzijn. En over onze afwezi,ge makkers werd zeker de zegen van de Heer ge'

vraagd en gern'ezlng voor onze zieke'n.

Na deze stemmige H. Mis, zegden we even " go6nd'ag en dank u " aan Z'E'H'

Modd,e, surperi,or, die orns graag d,e ru,imte en de kapel toevertrouwde, zeggende :

" Je b,e'nt h.ier ste'eds welgekomen I "

We 'rold,on op vierr wie'len naar het Parrk Roden'baoh onder ee'n strale'nde en

lach'ende zon. Een ape,ritief onder een lommerrijke boom. En orndertussen wordt

er maar verd,er gevraagd e'n geradern naar 'de 'toestand van i'edereen.

Ged,aohite'nissen werden uitg.edeeld van Pol Bagein en Karel Bouckae'rt.

We hebbe,n orns ook aan tafel gezet om de venloren calorriedn weerom aan te
vul'len en 1t hee,ft goed gesmaakt.

Ondertuss'en werd een artikel gocommentarie,erd van Pater Hosten, O.P., ve'r-

sdhenen'i,n A.K.V.S. - sc,hri;ften van april 1982, en handele'nde over het A.K.V.S. -

de K.S.A. en de persOnaliiteit Van Karel Dubo'is. Ee'ns te meer werd 'ervaren dat

een juist en reohtvaandi,ge gesohiedschriiving 'niet alltiljd gemakkel,ijk ris, en dat zij

die menern d,e gesohied'enis van de Vl'aamse Studentenbewogi'ng te moetern

sohrijven, niet mogen nalaten diegenen te spreken di's toe'n eer'l'ijk en opreoht, 6n

in de m,e,ntaliteit van ,toen (sic !) alles he,bben beleefd. Zeker is dat lo'nze klas

in 1931 ,nog volo,p A.K.V.S. was, en dat wlj deelgenomen hebben (al was het

verrboden doo,r de Bissoh,op van toen) aan de Vlaamse l'and'dag. Maar ja' ta
panta rei ! alles gaat vlug voorbij. we heb,ben ook aangemerkt rdat de Niieuwe

orde van M. Dewilde ve'el te we,inig rekeni,ng houd,t mert de toenmal,ige me,ntalii-

teit : 'Ni,e,m,and van ons weet er iets vanaf dat de K.S.A. de studenten zo'u

aang,ezet h,ebbern o'm naar 't Oostfro'nrt te gaan veoh'ten. De spreuk " Ro'me of

Moskou " werd han'dig u'itgebuirt doo,r de duritsvriendelrijke beweg'ingen ! M'aar ja :

dat is gesc,h,iede'n,is, en enkele pe'rsoo,nliike gevallen niet 'te 'na ge€proken, wlj

voelde,n ons allen gewe,te'nsvo'l rustig.

Dr,i,es Hil,leware vertelde o,ns over eren A.K.V.S.-land'd'ag te Kontrijk : waar al'le

deelnemers werden afgekiekt. Al diie jo'ngens die naar FILOSOFIE zou'dein trekken

zaten me,t de sohrik op he,t liijf. Gelukkig maar dat de vrees des Heere'n aan de

overh,elid het verstandrirge' besluit ingaf : late'n we onze ogen sluiten ! Ni'emand

wordt g,eweerd I Gevolg : ''t zijLn allemaal beste priesters geworden.

Even werd heri,n'nend aan de Rome-bedevaart van 1931 , waar de K.S.A. zo'n

bl,auwtje opliep.



Er werd gefantaseerd oiver onze romantische Vlaamse overtuiging en de. studern-
tenwerking : gelukkig maar clat we d6t hebben beleefd I I Deze romantiek heeft
nu plaatsgemaakt voor de huidige, missc'hien meer materitlre probre,men r

Kortom we hebbe,n ge,filos'ofeer:d 6n over het verleden 6n over het heden. soms
kwamen er zelfs e,thische problemen bij te pas.

- we betreurden de afwezigheid van willem DENys : le o.ns beloofd had het
pauselijke.kalo,tje te vertonen. ,t ts vo,or.de naaste ke,er.

Niet vergeten dat wij na de maartijd nog ,ee,n paar u,urrtjes hebben gekeuverd
o'nder de boom. En dat iederee,n zei ' * we gaan ons best doen om er aanstaande
J'aar weerom bij te zijn. Merl 211u herinneringe,n aan onze studententijd ". Liefst te
Floeserlare : gemakkelijk bereikbaar voor iedereen.

uw versLlaggever werd door iedereen aangemroedigd om te volharden in zijn ijver
om de klasbroe'derlijke geest verder a,an te vu,ren :

Marcel Deberdt vroeg, waar hij 't best die stude,ntikoze dokumenten van o,nze
tijd e'n strijd kan ovormake,n ? (b.v. o,ns klasblacl d.e kruisbanier !)

Antwoord : aan de oud'i,eerlingenbond van het Kle.in se,minarie, met opdrach,t er
goed voor te zorgen.

't Geroohte 16 u. En Marcel moest zijn trei'n halen. Albert Le,scouhie'r mo,e,sr nog
naar Vosselaar, over Oostkamp, e,n we waren bijna uitverte,ld.

't spreekt vanzelf 'dat er foto's werden genomen. vooral Raf Debaillie hao suc-
oes : 'n schone witte baand en dito kop, maar vooral nog ,al,tijd in zwarte
soutane !

Met d,e eerlijk gemeende wens: " Tot h.et aanstaan'de jaar 19g3 !" werd afsche,id
genomen.

Hopel'ijk zullen alle nog levende klasmakkers hun best do'en om er bij te zijn :

de laatste vrrijdag van de maand OOGST, in een heerlijk we,ertje.

J. S.

P.S.

- het artikel : * De be,gintijd van de KSA en Kan. Karel Dubois " do,or Joris L.
Hosten, O.P., verscheen in " A.K.V.S.-schriften van april 19g2 ".

- Hie,rbij s,s'n ,gevraagde fotocopie van ons Retorica-zan,tje.
Ten gerieve van alle,n die 't eohte niet mee.r vinden.
lk kreeg een origineel van Andr6 Vandenbe,rghe. Dank.
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Een groet

Volgende groet uenrte dr. med. Paul Bijuebier uit Kontich te brengen op het
11 nouemberfee:t 1981. Door ornrtattdigheclen buiten zijn tail om kon hij die
groet det uitspreken. Daarort bier de integrale recie.

Konjoh ll ll 1981

Beste Vriernden,

lk ben blif d,at ik hier een gro,et mag b'rengen namens d'e Retorika'1940-'41.

Onze delegatie ls rniet ze'er ,talrijk... maar we zij,n ,tooh e,en staal van een
klassi.ek resultaat van ornze ti,jd: een paste'r, een advokaat en een do,kter...

We bevin'den ons tussen de gouden en de zilveren " jubilanissen D. De eersten
kenne,n wij van horen zeg,gen... ze waren re,eds gaan vliegen toen wi'j de zesde
aarzele'nd binnenkwamen. De andere,n, de zilveren, waren ,amper id,e l,uiers o'nt-
wend toen wi,i op 2de Siinkse'n 1941 ,in Dadizel,e de we'rerld gringen b,ekendm,aken:
< waarvoor we zouden gaan le,ren ". En dat was zee'r e'envoudig : de ihelft voor
paster of pater, de andere helft voor 'iets anders.

Wij hadden to'en bijn'a d,e zes jaar aohter de rug : alles bijeen 2es1 ,g4l,ukkige
j,aren.

Noohitans birnnen 'de rel,atrieve besl'otenh,eid van 'het Klein Seminarie h,adden wij
als jonge snaken tooh al enig besef van wat ,e'r buiten de muren van o'ns corl'lege

al voorviol.

Op internationaal Vlak: van 1935 tot 194.1 : de konfron,tatie tussen hert Commu-
nisme en h'et Fascisme m,et tussen i,n d'e Wesl'elijke d,emoorati,edn.

... dit alles culmLinerend,in.de Tweede Wereldoorrl,og waarvLan wij nog de DLuirtse

zogeprale'n en Sonde,rmeldungen meemaakten tijrdens oinze collegetiid.

Op bi,nne'nlands vlak : de vlaamse orntvoogding,sstnijid en nrorg diohrter birj on,s d,e
Katholi'eke Aktie ern het Jonge Volkse fronrt...

Fieeds vroeg voelden wij ons thuis en wisten ,ongevee,r ,alles af van d'e venhoudi'n-
gen tusse'n de Kathotlieke partij - h,et Verdinaso - het V.N.V. en zelfs van he,t

Rexism,e... Alleen van de Socialistisohe e,n de Liberale partij storndejn wij al veel
verde,r af ...

Op 'het corllege ,hetbben wij vee'l gelee,rd en i,k ben blij dat rh,ier en ,elrders te
moge,n zeggen.
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Eerst en vooral onze humaniora opleiding die ongetwijfeild zeer de'ge'l'ijk was'

onze leraars ware,n meest allemaai hoog bezield met een buite,ngewone toe-

wijding die, naar'ik gelo,of, nu nog moeil'ijk kan bestaan'

Ve,len ond,er he,n waren bovendi.e,n zeer de,ge,lijk vakbekwaam. Deze vakkennis

hadde,n ze dikwijls op een autodidaktische manier e'n met vee'l e'nerg,ie venrvorven

ofbijgewe.rktnaeenmeesta|eerderbeperktevak'kurndigeop|ei,di,ng.
Wijhebbene'ch.t.e|rophe,tKleinSeminarienoganderezakengeleerddieo,ns
voor hert verdere leven dikwijls zouden conditioneren en waarom wij o'ok gelukkig

ziin.

Twee e,igenschappen WiIde 'ik hier eve,n aanha|en die mi,j pers,oonii|,k zee'r

waardevol toesohijnen.

1. Wij hebben geleerd ons voor he't leven te engageren e'n

2. op een Kris'te,lijk - vr"ijzinnige manie'r kritisch te dernken'

Vooreerst h'et bese,f ons ergens te moeten engag'eren i'n de maatschap'pij : Ditt

verantwoordelijkheidsgevoel word o,ns zes jaar lang inge'p'e'rsit, niet enrkel door de

oollegeoverheid, van hoger hand o'm het zc te zegge'n, maar e\renzeer onoer

invloed van gans he,t oorllegeleve'n met de kameraden e,n de jeugdbewe'gi'nge'n...

Di,t h,eeft geresulteerd, niet alleen in ee'n gLro,ot geial " roepringren " op hert einde

van de Hu,maniora, m.aar ook de and,ere,n die het ,niert zo ver ge,braoht h'adde'n,

werdern i,n min of meerdere mate geiekend door deze more'le plicht tot enlg

engagement in de werel,d waani,n we leve'n.

Ten tweede hebben wij te Roeserlare le,ren denke'n... Kritisch o'p een Kristeliike

- val ,nriet omver - vr,ijzinnige manier. Dit kan in tege,nspraak lilke'n met de eerder

strenge en orthodoxe opvoed,i'ng van het Klein seminari'e in 'die iare'n ! ... maar

ik gerloof d,at dit eerder lag op h,e,t vlak van de moraal e'n de goede zeden !

ln de wereld van de ideed,n hebbe,n wij ech'te'r - dikwijls spijt de Katholieke

Aktie en sommige leraars - gelleerd op een Kr'istelijke vriizinn'ige mani'er rorndom

ons te zien. Mi,sschien komt u deze visie n,ogal persoonljk gekleurd voo'r"' maar

in aanmerking gen,omern o,nze westvlaamse eigenzi'nnigherid, waaro'p er te

Floe'selare zoveel berustte, is dit zeker niet zover gezocht'

I,k wil hier,niet verder over u'itwe,iden... ande're sprekers kunnen deze thema's

veel beter ontwikkelen en het iS tenslotte ook niet zoveel nieuws voo'r u all'e'n

die uit ditzelfde nost komt !

Voor het slo,t wil ik u allen nog mededeten dat wij er voor zul'len he'lpen zorgen

dat wij hier bi'nnen 10 jaar - in het goud gereg'en - hier veel talrijker zullen

aanwezig ziin !

Zotgt u allen er ook bij te ziin !

Paul Bljttebier (Rert. '41)



Een brief van een missiOnaris
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Inongo, 22-10-1981

Mifn broer Gerarcl laat me per brief ueren d.at aatJer orerleclen h. IA bid uoor
he,m en u allen opdat hij bii O. L. Ifrrr r,rrr, en dat hij een beschermr,r roo, n
allen ueze aan uit d,en hem.el. Hierbij een brief ,oo, <iEerrijds>> uit d.ank om
bet tijdscbrift dat me regeltnatig toegesratrd iuord.t en ooa'uit dank uoor de
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regeltlMtige gi-ften die iA stee;Js ontuitr.g ran u)ege de missiewerking aan het
Klein Serninarie.
Aan allen mijn beste uen.ten uoor Allarheiligen, Allerzielen en Kerstdag. En
allen 'n Geluhkig N)euw jaar.

Bidden tue aoor mekaar
en ruet cle allerbesle groeten,

Jules Van Moerkercke
INONGO

Nioki,29.09.1981

Beste M,i'ssi'evri€nden allemaal,

Men zegt < een kermesse is eern ges'eling weert " :

Overal in hert Bisdo'm Ino'ngo werden er op tijd u'itnodigi,ngen g'estuurd o,m naar
NIOKI te gaan voo,r de priesterwijding van Abb6 Marmf,isangu-Boyasima. Hij

studeerde +1'1so,liq'gie te Rome en heeft er al de voorgaande wijd'ingen ontvange,n.

Nu wordt hij in eige,n bisdom door zijn eigen bissohop priesiier ge\ ri;id o,p

27.09.1981 .

Afreri's o,m naar NIOKI te gaan: Vrijdag morgen om 4 uur. De zwarte zus,ters

moeten daar te NIOKI zijn den vrljdag avcnd. Want zij moete,n meewerken 'om he,l

feestmaal vroor te bereide'n en te regelen. En hier begint dre ge'se'ling : want wi'e

het meer " Hai Ndombe t.I.z. Zwarl Waier , op moet om zioh te verp'laatsen per

bootje, mag nooit het werkwoord " moete'n " qebru'iken. Reizen op .het meer dat
wil zoggen rekeni'ng houden met de Goede God e'n de grillen van het meer.

D'us de vrijdag morge,n waren we k,laar om 4 uur o'm af te reizen... rnaar hert

meer was niei klaar... zo woe,st e,n zulken geweldige baren... dus waclhtern.

Om 7 uur we'rd het meer kalme,r en we ko,nde'n opstappen en d,e laatste zake,n

werd,gn ingescheept. En om g uur in de,n morgen waren we aan he't vare,n. Dri,e

blanke zusters, 66n iuffrouw, ze,s zwarte zusters, drie zwarte prie,s,ters en i'k :

allemaal conte.nt het fe,est tegemoet. Om naar KUTU te varen, want we hebbe,n

eerst Kutu e'n dan Nioki, mo'et je di'rect he,t meer overste,ke,n 'en dan re'oht naar
Kutu. We waren goed halverwsge ... en daar he,b je he'i ... voor ons werd den
hemel helemaal donker en zwaar beworlkt : dus regen ,e,n storm op komst. Je
moet weten, we zijn rnu in het be,gin van het regens,eizoen. Dus mogelijkheid van
plotse stormen. Wan'neer we bijna aan de,n ove'rkant ware,n begon de wind in ie

stormwolken te blazen. Eohte rukwinden... de wolken soh,ove,n over o,ns rheen.

Het meer werd woel,ig ... maar wij waren aan d'en overkant en veilig. Maar toch
f,iepen we vast op ,een zan'dbank wegens het hevig bewegende waIer. Zo rap die

sto,rmen opkome,n, zo r.aip gaan ze oo,k vo'orbij. De wind zert er iac,ht in. De regen
gedaan, nieuwe windstilte en het meer weer kalm... all6 voor,uit ! Maar we zaten
vast op dien zandbank. Onze boot bestond uit twee vaartu'iEern 'aan mekaar
gebonden met kabels : de 66n stoot de andere. Dus d,e bolen losgemaakt : e'n

duiwen maar eerst 'de stootboot en dan de vrachtbooi : gelukkig konrde,n we de
stootboo,t mee,trerkken bij middel van ee,n kabe,l om de vrachtboo't los te krijEen.
N,a e,ern uur werken lag alle,s ios van 'het zand e,n werden d,e twe,e borte,n wee,r aan
m,ekaar gerko,ppeild en we ko,nden weer verder varein. En je zult u afu,ragen : van

waar al dat volk om mee te stoten aan die boten ? Wel dat is het vo'o,rrecht van

alle passagiers : allemaal d'e broek oproillen en he't water in o'm mee te we,rken.



Om 13.30 uur vaarden we verder.'s Avonds om 19 u,ur waren we te Ku.tu b,ij d,e

Pate,r Provi'noiaal van Soheut. We werde'n heel goed ontvange,n. We werden zelfs
uirtgenodi,gd om te ,eten, m,aar dat was nriert nodig : we hadden al ,het nodige bij
in den boot,tot NIOKI toe. Ze gavsn cns d,e raad orm te Kutu te overnachten...
verder op de stroom te vee,l zandban'ke'n ern te laag wate,r.

M'aar de zwarte pries'ters en de zwarte zusters wilde,n d,aar niets van werre,n : we
mo'etern direot doorvaren want de zwarte zusters moesten 'op rtij'd te Nio'ki zijn.
Dus 'om 20 uur stapte ied,ereen wee,r op den boo't en we vaard,en vys,g in de,n
donkeren avond. G,een maan : hel,ledonke'r, maar naar het zegge,n van de zwarte
priesters waren er passagie,rs op den bo'ot d.ie heit stuk stroom van Kutiu naar
N'io,ki go'ed ke,n,de'n. Zo werden we gerustgeste,ld. l,n den ,latern ,avond traohtten
we te slapeln, zo d'eed ,irk oo,k o,p eern plank. En daar gebeurd.e h,et : ,om 66n uur
in den vroegen morge,n - hert was nog steeds hel,le,d,on,ker - botste,n we op een
grote zandbank. Het pro,beren te sl,apen was zo gedaan. Van ove,ral o,p den bo,o,t
hoorde j,e : wat is er nu gaa,nde ? Ja, ja, we zitten vast op het zand : all6 : alle
mannelrijke ,passagiers worde,n verzooht in het water te staprpen om me,e te stote,n
om de'n boot weer los t'e krijrgen. No,u, zo ben je direct wakke,r : met opgerolde
broek tot,aan de kniedn irn het water e,n maar duwen... rhet gaat,niet... we gaan
de ,twee borten werer van mekaar doen... e,n d,an weer: duwe,n maar... om 3.30
uur ware,n we van het zand".. de twee boten werde,n weerr aan mekaar ge,koippeild
en we vaarden wee'r verder naar Nioki toe. En met helt opgaan van de zo'n om
5.30 uur kwam'en we toe aan d'e oever van NiLo,ki... De geseli,ng was ge.daan en
voorbij. En om ac,ht uur irn den morgon konde'n we een b,eotje uitrusten op een
normaal bed.

We werden te Nio'ki heel heel goed o'ntvangen. Monseigneur Boleng,o, Vicar,is
Generaal van het bisdom, ook P.astoro'r te Nioki, en het o,rganisere'nde com,it6 e,n

Abb6 N1g,ara. Die mens,en hebben bergen van werk verze.t om dat allemaal zo
goed voor te bereiden. Hoewel er zoveel opgeko'me,n waren naar de pri.ester-
wijdi,ng, tooh werrd i,e'denee'n de,ftig gelog,e,erd. Ook de btlanken, 'die bij de
Foresoom werkon, hebben heel go.e,d meegew,erkt, en versohLi'llende h'uize'n ge-
,geven om m,ensen te logeren. De blanke zusters en de juffrouwen waren gelo-
geerd bij de o'uders van pater Nkiere Filip, h'ij is afkomstig van Nioki. lk was
gelogeerd o,p de mi,ssie zelf.

E.n nu begint de ke,rmesse ! Zondag - maandag en ,dinsd'ag : prachrtig ,e,n zonnig
weer. Zondag 27.09: de wijdingsplaats was juist voo,r de kerrk in open l,ucht.
Een gnote estrade mret alltaar : hele,maal 'in de lommer, en al het vo,lrk nondom drie

estrade. Voo'r de n,otabel,en was er ook een 'spe'c,ial'e plaats ge.reed gem,aakt i,n de
l,o,mrmer : e'dht praohtig ge'sohilkt. lederee'n ko,n goed vo4gen wat er geb.eu,rde.

Monseig,neur Lesambo Leon, o'nze Bissoh,op, omringd door 10 zwarte pri'esters e,n

4 blanke Paters, I g,roo'tseminafiste'n van het dio,ce'e's Inongo, en dan als
mi$dienaars de iklein,seminaristern van Bo'ko,ro, beg,on de p,riester.wiidin,g om
7.30 uur. En'ig : al dat vorlk dat meel,eeft en alles met grote aan'd,acht vo,lgt. Een
praohtirg 76n'gkoor e,n al dat volk dat meezrngit : gans die menrigte 66n van hart
en ziel in gebod en zang. Drie scho,ne momenten :

- d.e handenople,ggi'ng door mo'nsoigneur en al di,e pri.esters : je voelde de s'tilte
over de men,igte komen.

- de vredeskus van d'e nieuwgewijd,e prieste'r met zijn Eissoh'op e'n zijn mede-
priesters: die diepe vreugde die in orn.s allen binnendrong...
die Godrsrvrede en vreugde die ons sterk maakt om Jezus te volge'n tot het eirnde

toe.
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- En dan de n'ieuw gewijde d,ie zijn ouders en fam,irlieleden, vrie,nd,ern re,n

kenn,i'sse,n de H. Co,mm,urnie to,ereikt en hern allen zeqenl om d,e H. Mis e'n zendino
te beslu,iten.

Ja, dan bel,eef je weor je eige'n priesterwijding : en be,n je God dankbaar voor
de zovele g,erkregen genad'en.

De wijd,ingsmis gedaan : en daar kwam de voorzitter van het o'rganize,rende
comiteit naar voor. We moesten ,ons allemaal ,neerzetten rond het altaar. E'n de
ni'euw gewijde moest plaats neme'n in een zetel voor h,et altaar .geplaalst.

En ,nu mochte,n we deeln.e,men aan de vror.rgd,e van ,het vol,k.

Zoveel delegati,es kwamen de nieuwgewijde be,groeten srn ,gerl.uk welnse,n en ge-
schenken geven. Waarlijk Jezu,s riep A,bb6 Mamfisangu van te midden zijn volk :

ko,m en vo'lg mij. En dat volk kwam spontaan getuige'n : " Wij ziin blij en fier
u te ku'n'n,en geveln ,en te mogen ge\r'en aan O.-L.-H,eer. We s,taan achter u 'om u te
helpern en te ste.une'n. En dart drukten ze uit in hun ge,schenken : H. Misgewaoe'n,
mri,skoffer met kel'k en oibori'e en al h,er no,d,ige om d,e sacramente,n toe te
dienen, en dan veel nuttiEe zaken om zrij,n werk goed e,n gemakkelijk te ku,nnen
vervull,en. Onder andere : Van alle bui'tenparo,ohie's van Nioki gelld ,in bri'ef-
otmslagen, lakens, pyiamas, dekens, matras, valries e'n .ee,n fie,ts. Abb6 Mamfisan,gu
zal nogal mo'e'ten reize,n daar h,ij b,enoemd is tot tweede co'ns'e'iller van h'et

onderwijs in het bisrdom. H,ij kreeg ock twee radio's met bandopnemer er in :

de vertegenwoordiging van de staat afko,mstig van Bandu'ndu gaf er 66n, en 'd,e
andere werd geschornke'n door de krislenen en de paroohieraad van de paroisse
Nioki. En ,hier te Ni,oki zelf zijn er verschillende werkkampen waar d,e werkers
logeren en wonen. En zo gaf de woonwijk camp Mo,ngobele aan hun modeworner
abb6 Mamfisangu een l,evende koe ; dat ze voortbrenge ,e1n zo weze ze een begin
van een vast kapitaaltje. En da,t heb je toch cok ncdig 6n nu 6n later. En daarmee
was de wijdriing e'n het morgenfeesten gedaan.

Om 13 uur was de grote maatlijd (-l- gOO personen aan tafel) :en hier mochten
we dan geni,ete,n van h,et vele we.rk van de ZwarIe Zusters en hu,n medewerkste,rs
om dat allemaal klaar te maken. Het was een'voudig maar goed. Natuurlijk wenden
er een paar koetien ge'slacht. En Nioki is gekend o'm de virs : en drie w,as er
overvloedirg e,n heel goed. N,atuurlijk werden er ook tusse,nin gelu,kwense,n gericht
to,t de ni,euwgewijde. En als slot : zijn dankwocrd ,tc,t iedereen. Schoo,n en
ontroere,nd.

Dat gebeurde al'lemaal op de miissi,e ze'lf van Nio,ki. Dan tijdens den namiddag en
in de avornd,urren werd er overal gezonge,n en gedanst : zo es'n beetj,e overal rond
waren de versch'il,len,de volksgroe'pen naar hun ge,bru,iken aan het feestviere,n.
Overal vreugde en geluk : echt ee'n schcnon dag vo,or alle mensen.

En den maandag : we,l het feeste,n ging door : de familrie en de woonwijk van
Abb6 Mamfisangu no'digden Mo,nsei.g,neur, Abb6s e,n patetrs ,e'n alle Zusters ,he,tzii

blanke hetzij zwar,te same,n me,t de juffrouwen uit vo,or ee,n m'iddagm,aal ,en de
vo'lksfeesten in de wo,onwijk. De maandag morgen was de ee,rste H. Mis heel gored
geweest. En h,ij heeft e.en schon,e ee,nvoudige hom,ilii.e gegeve,n en vo'oral ge-
vraagd om te bidden om nog meer roepingen. De,n drink en het mirddagmaal was
heel goed en eenvoudig. Een schaap en een paar geite,n, e'nke'le ee,nde,n ern

kiekens : iedereen kon go'ed uri,tkiezen naar goestiing. En dan werden we ,ultge-
nodirgd om bui'ten in de lo,mmer van een dak gemaakt met palm,brlaren zang en
dans mede te leven. Natuur,lijk was er ook inl,andse palm- en suikernietwijn. E.n



er was ook b'i,er. En ho'e meer ze gedro,nkern hadden hce meer er gezweet werd
en gedanst. De geestdrift gi,ng ste,ed,s in stijgend,e lijn: de spo'ntane ontvangst
d,oor zijn eige'n volk en jeugdgezellen. ledereen was bl,ij en gelukkig 'en fi'er e,n

ze ko'nde,n hun n.iet meer bedwinge'n. Jong en oud, man en vrouw, dolge,lukkig
en fier: allen d'ansten met lrichaam en ziel vol g,eluk en vreugd,e... wi'lle,n of nriet
je werd gegrepe'n doo.r die ge,estdrift. Wat was ik blij zo te moge,n medeleve,n i,n

dat s'ohoon diep mense'lijk geluk.

En daarme,e was de wijdi,ng e,n oo'k de kermesse gedaan.
En al d'ie dage,n dat we te Nioki waren hebbe,n de zwarte zuste,rs steeds gezo,r.g'd

dat de tafe,l op tijd en stornd gedekt was e'n iederee'n genoeg kon eten. Ze
verdie,nde,n werkelijk het h,artelijk dankwoord van Abb6 Mamfisangu e,n ons
allemaal.

En ,nu weer naar huis, naar l,no.ngo. En de Abb6's van Nio,ki zullen n,u een paar
dagen rust kunnen gebruiken. Want zij stonden achter alles wat er ook gebe,urd'e.

Oo,k zij verdi'enen ee,n harte'lijke dank.

D,e seminaniste,n van Bokoro warern al vertrokke'n de maandag na de H. Mis.

Hush'ie ern het vo'lk van het binn,enland van Ni'oki zell ziln de'n dins'dag weg-
ge,gaan. Wij vertrokkon in 66n trre,k van Nrio'ki naar Ino,ngo.

A,fre,is om 10 uur's morgens ern aangeikomen om 3 uur in den vroegen mo,rge,n te
Inong,g. Die mooie dagen die we mochten be,leve'n te Nioki de'd'e,n al d'e ong'e'
m,akke,n van die lange bootreris naar Inongo vloi veflopen. En nu zijn we weer
beno'mern door het dagelijks werk. Moge Abb6 MamfisanEu, met G,od,s genade,

s,g,n gssrdg priester zijn te m,idden zijn volk.

En orm te sluiton enkele hoopteke,nen in ons Bisdom Inongo e'n in het land
de Zaire: Ne'gen gr,oort-semrin.aristern van 'het bisdom Inongo studreren te Kinshasa.
Vier studente,n di,e gedaan heb'b.en met het Kllei,n.sem'inarlie te Bokoro zijn nu

het groot sem'i'narie b,e,go'nne,n te Ki.nshasa.
23 finalirsten van secondai're schole'n in de Zalre beginnen,dees j,aar hun

novio,iaat bij de Soheutisten te Ki'nshasa.

Er zijn zes zwarte meisjes, studentinnen van secundaire soh,olon bi,nnen gegaan
bij de zwartle Zuste,rs om hun po'stuiaat te beginnen.

Dat zijn allem,aal hoopte'ke,nen... m,aar ook zorgeteke'nen voor de Bisscho,ppen
van de Zaire'. w,aar de nodige ge4de,n vinden om 'die' levende kerk in leven te
houde'n :

Maar de leuze is en blijft waar: we zijn in Gods Handen !

Met de allerbe,ste groete,n en bidde,n we voor mekaar.

Jules Van Moerke,rcke - l,n'on,go

(Ret. 1939)

Noot van d'e redac'tie, : wie h,et werk van pater Jules Van Mo,erkercke wil steu,nen,
kan dat,o,p volge,nde man'ier: p.r. 000-012699017, missi,eproku,ur van Sche'u't, voor
J. Van M,oerkercke, Inongo.
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COLLIGI丁E FRAGMENttA NE PEREAN丁 .

Studentenbond 1919-1924

We praatten onder vriende,n dankbaar blij over die hee,rliike vervlogen tijd van
onze stu,dente,nbond. Toen suggereerde !emand: Schrijf daar ee,n ariikel over
voor ,,Ee.rtijds". We'llicht wo,rdt daaro\/er no,oit meer geschreven als u het nu nriet

doet !" Virgili,us he,eft weer eens gelijk : u Fugit irreparabile tempus ", - " Wat de
t'i,jd verzwi'nden doet, dat maak je late.r nie,t meer goed ,. - Hier gaan we dan !

Eerst moet ik zeggen dat al het degelijke, het substantriole wat e,r ove,r de s u-

dentenbond te schrijven valt op stevige w,ijze werd vastgelegd in het arti,kel van
Maurits Allegaert " Mijn leven in de Ro,e,selaarse Stude,ntenbond voor 1914 "
(Eertijds, 9e jaargang, nr.2, december 1977, blz. 13). Wij heb,ben werkelijk i,n

hetzelfde spo,o,r kunnen do,o'rlopen tot in '1924. Aanslui,te,nd i,n de tiijd m,ag ik
zeggen dat mijn e,erste contaot m,et 'de u geest D van de vooroorlo,gse stlude,nten-
bo,nd in 1915 plaats had ri,n Frankrijk te Berck-Plage (Pas-de-Calais). Mo,eder was
in'14, bij 't begin van de Duitse inval, veiligheid'g,aa.n zo'eken vo,or h,aar zeven
kind,e,r,en in De Panne bij No'nkel Paster. Vader zou ons vo,lgen als 't in Roeselare
begorn te spannen: hrij is er niet meer weggeraakt. ln mei 1915 vluchtten we
verder naar Berck-Plage. Daar von'den we ee,n hele kolonie Floese,lare'naars : de
families De Meester-Ruyssen, D,e Meester-Masselis, Calle,bert-De Meester, Deck-
mij,n-1""runr, Ans,eeuw-Laevens, Gombert, Dobbels, Duyvewaardt, Van,neste-
Duyvewaandt, Leo Sch'eire, zuster en tante, Van Houtte... en nog a,ndere; ook
Poperingenaars : Sanssen, Pecce'u ; mense,n van 't Me'chelse : Tuerlinckx,
Slagmolde,rs ; famili,es me,t hee,l wat studerende jo'ngeren, die spoe'dig ee'n werke-
lijke studentenbo'nd gevorm,d hadden. Aan de leiding Leo Scheire, Wille,m Deck-
m,ijn, Emiel Le;fevere, Lreo Yperman die later als brancardier zou sneuvelen,
Henri, Paul, Jan, ,Alfons en Michiel De lJees,te,r, Ferdinand Callebe,r,t, Jerome
Masselis, Ren6 Deckmijn, Henri Ansere'uw en nog een deel anderen.

Gerdu,rende de vakantie konden we beschikken over de patro,naatszaal, waar ook
op zo,ndag de H. Mis voo,r de Vlaminge,n werd opgedragen, e,erst door onze
aalmoezenier E.H. De Brabandere, ern na zijn overlLijden door E.H. Michiel Delrue,
gewezen professor van de 4de Latijnse te Roeselare. ln de voormidddg kwamen
we daar ,samen, en werd o.m. aan de ,nieuwkomers een beetje Frans bijge,leerd.

Na de middag zetten wij uit in groep : naar het strand, voetballen, wandelern,
spelen in het " Reingam Partk " (bois Magnlier) of lange tochte'n, naar Rang.f,u-
Flile,rs, naar Aub6pine op bedevaart ; we vormden werkelijk een gezo,nde broeder-
schap. Later werde'n sommigen van de oudste.n opgoro'epe,n voo,r 't leger, f,amilies
verhuisden, en de groep ve'rminderde en kon 'nie't meer werken.

In 1919 waren we alle'n terug in Roesel.are, en konden we naar de grote e,chte

studentenbo'nd gaan, n.aar de Congregatie i'n de Kattenstraat : vroeger de Cisgies,
later muzieksdhool, en nu - geloof ik - parochi,aal cenirum. Onze studente,nbond
zouden we geen enkele dag hebben willen missen, zoals onze dagelijkse studen-
tenmis voor Vlaanderen. Gedurende 't schooliaar zouden we wel een ui.tvluch't



gezocht heb,ben om ni'et naar de Mis in 't college te gaan, maar gedure'nde de
vakantie za;ten we iedere dag in gro,e,p op de voorste,r.ijen, e4k i,n zijn parochie,
voor de Mis van 7 u. - Na ons vieruurtje tro,kken we dan naar 'de Studente,nbo'nd.
Beneden was de grote zaal met biljart en andere spelen, boven rde grote
toneelzaal, waar concerten werden gegeve,n en andere culturele aktiviteiten
plaats hadden. En d,an was er die heerlijke tuin met de kleine heuvel achteraan,
verzamelpl,aats van alle romantiek, waar we alle Vlaamse liederen lee,rdon en
zo'nge,n, di'scussie,erden over Vlaande,ren en de Vlaamse kwestie, en oe verr-

vlaamsinE van de Gentse Flo'geschool in een handomdraai o,plosten. Aan de
oostkant van de tuin lag de bolle.tra, waar later kamentjes werden gebouwd voor
de muzie,kschool. Daar konden wij tn 1922-24 vergaderen me't olnze " Gehei,me
Vlaarnse Bond ", speechen. de,clame,re.n. en ook samen bidden.

Voor onze spneekvergade'ringern we'rkte,n we ernstig, we maakten er mee,r werK
ven dLan van onze verplichte ops.telle,n i'n 't college. Het waren 'echte verhande-
Ii'ngen e,n daarn,aast " uiitgalmingen " : u Fi'erheid ", " De Coninck verrlost " van
Rodenbaoh, of . Klokke Ro,eland " ir la Leo Scheire. De muzikanten konLoen een
strijkje laten horen of een stukje piano, dit alles o,nder het be'moedigend oog
van de wettig gekozen raad, hoofdman, onderhoofdm,an, schrijver en sc,hatbe-
w,aarder, ,e,n vooral van o,nze onvermoeibare semi,narist,proost. Het belang en de
invloed van deze se,minaristen op de studen'tenboind was onsch,atbaar. Altijd, h'eel
de vakantie door, zonrder er voor ziahze'lt iets van af te ,nermen, waren zij er bij,
bezield,en heel de gro,ep, e,n hadden he,t vertrouwe'n en 'de ge,nege,nhrei,d van al
de studente'n. Ze waren ornze stevige grote broers in " soutane ". Pas la,ter be-
grepe'n wij het bel.ang daarvan, eens dat ze er niet meer waren ! We deden
uitstrappen, naar '{ bos van Rumbeke e'n elders, en ee,ns per jaar naar Ardoo'ie-
veld. Daar had in 't bos van ',t kaste'e'l ee'n epische oorlog plaats - in he,t wate,r,
de modd,er en de dode takken irn de vijver - tusse,n de aanvallers d,ie het eitland
en de brug e,n e'en boo,tje moe'sten verove,re,n, en de verd,edigerrs daarvan. De
w@pe,ns waren slij,kbo,mmen, of eenvoudig sl,ijk op het Eezicht gesmee,rd. We
trokken voor die gelegenheid esn versleten broe,k aan. Gedurende de grote
vakantie 1919,ging,en we de terugkeer van O.-L.-Vrouw van Dadize,le voorb,ereiden
(dat vertelde ik i'n Eertijds, decembe,r 1975, blz.42), en de grote gebeurte,nis was
de terug,kesp van Rode,nbaoh.

TOEN KWAM RODENBACH TERUG !

Het werd een mo,oie zo'merdag, die woensdag 13 augus,tus 1919, dag waarop
het standbeeld van Rode,nb.ach naar Roeselare zou te,rugkerern. Men had heim
geduren,de de oorlog, met e,en paar gaatjes in zijn ve4 van sc'hrapnels o{ ander
gesohut, van zijn voertstuk gehaal'd en ve'ilig geborgen i'n de keldrers van de
u'nive,rs.iteit van Gent. Nru was de tijd gekormen om hem terug ,naar huis rte

bre'ngen. Nogal vroe'g irn de morgen, late'n we ze'ggen rond 7 u,u,r, kwamen twee
steviige \rraohtwag'en van h,et Amerikaans Rood Kruis in de Ooststr:aat aangeredern,
e,n s'topten voor het huis .nr. 60 (nu 68). In die periode waren vrachtwagejns no,g

zeldzaam en er waren er brriten het leger waarsoh'ijnlijk maar welni,g te vi,nden.

De d'ireoti,e o'f administratie van het Amerikaans Roord Krui,s was gerhuisvesi in
het huirs van grootvader D6sir5 Denys zali,ger, 'in de Derlae'restraat, e'n vad'er
Achiel D,e'nys, d'ie er heel actief meewerkte, sto'nd op een heel go,ed blaadje bii
C,aptain Epip'sterin en de andere,n.
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Met de twe'e ohauffeufs zou een delegatie van de studonten meereize,n.

Hot waren : Fnans Denys : semi,narist, pol (Leopold) Gry,monprez : semin,arist,
toge'nwoordi'g d'e oudste in funciie zijnde pastoo,r van h,et bisdom Brugge op de
st.-KathLarilnap,arochrie te Asse,bro,ek (Brugge), Jozef Lobel : aanstaand sem,inarist,
hoofdman van de studontenbond'en laureaat netorika 191g, I\4ich,iel Gry,m,o,np'ps7.
student vierde Latijnse e,n zoorr't van apotheke,r G,rymonprez, en... ik, zei de,n
horndr: afgestu,deerde zesde Latijnse. lk mocht oo,k meegaan; het was mijn
eerste ec'h'te 'autoreis, i'k was 13 jaar ... zo zeldzaam waren die dringen dan nog.

H,et we,rd eern he'e'rrlijke dag. We reden ove,r de markt, n,aar Rumberke, lzege,m,
l,nge,l'munsteir, rich,ting Kortrijk, en, langs het Harelbe,eks Kalsiritje, de,nrk ik wel,
naar de gro'te baan naar Ge,nt.

De zon steeg langz.aam o,mhoog, een zilvere,n n,evel hi.ng ove.r .het landschap,
die lan,gzaam we,rd o,pge'lost e,n heel de natuur liet te voorschijn ko,men in warme
heldere zo'me'rkleure'n.'twas ni'euw voor mij... 't was p'rachtig. N'iet ver v66r Ge,nt
stopte d'e ee'rste vrachtwage,n. Er verbrandde iets ! rt Was he{ vest Van Jozef
l-,ob'e'l dat aan 't " versch,oeperen >, aan 't ve,rschroei,sn was. Hiij 'had even vroeger
sen pijp aangestoke,n, waarschijnli;jk zijn < am,adou " n,iet luchtdicht ,afigesloten,
zodat die ve,rder was gaa)n brande'n ,in zijn ve,stzakje. ln die tijd rhadden wi,j alle-
maal een ,amadou uit de so,ldate,np,aketten van het Am,e,rikaanse Rood Kruis : ,een

kakikleurig stuk lornt (van katoen ?) van e,en pi,nik dik - schuivend do,or ee,n
buisje, afgeslote,n door een botlle,tie aan ee,n kl,eln.e ketti,n,g, - dat d,oor de vo,nk
van eern vuursteentie moest aangesto,ke'n worden. Dat waren de stekjes van de
soldaten aan het front.

Langs ,een zo'n,nige Ko'rtijksesteenweg rede,n wij Gen,t binnen, e,n kwamen, - ,k

weet niet hoe, - erg,e,ns in een rustige Straat bij e,e,n poo,rt van het oud unive,rsi-
teitsgebouw tereoht. Wij studentern konden daar best gemist worden, ginge,n ee,n
toertje doen en trokken ere,n caf6 binnen om e,r onze boterhammen ,orp te eten.

Daar moet tuss'e,n onze seminaristen e,n eeLn paar Gentse freules e'e,n tamelijrk
hoog oplopende discussl,e plaats ge,had he,bben overr fl.amtingantisme, maar dat
herirnner i,k mij niet.

Na de middag gjngsn wij terug naar onze vrachtwagens, en waarachtig, d,aar lag
Roden'bach, 'g.eveld ,en op zijn rug, maar hij hiel,d zijn bl,auwvoet stevig i,n dg
hand... Het was 1t gepast moment om een kiekj,e te nemen.

Langzaam aan kwamen er hoogstuden'ten af, eerst 66n, d.an meer, in soldate'n-
uniform of in burrgerpak, 66n van hen had maar 66n arm. Hert werd ee,n hele
g,roe,p... een grote leeuwenvlag we.rd aangebracht, en als ze oordeelde,n dat ze
talrijk g'snsgg waren stapten ze allen op d'e vrachhvagons en de te,rugne,is ko,n
begin'nen. Het werd een echte trio.mftocht door Vlaandere,n. wal er d'aar do,or die
groep rechtstaand,e hoogstude,nten met wappere,nde leeuwe,nvlag, van Ge,nt to't
Roeselare, aan Vlaams'e strijdltiederen gezongen werd gre,nst aan het onrgeloof-
lijke. Vooral telkens we door .een bebouwde kom neden gi,ng het fo,rtissimo.

Intusse'n waren ook de stud,entenbonden van rond Roeselare verwittigd. lk denk
d,at rhet bij het statio'n van Ingelmunster was dat de eerste groep fietsers ons
stond op te wachten om mee te rijden. In lzegem, Ru,mbske, de grens van
Roesela,re, kwamen 'nog anderen zioh bij de karavaan voegle,n, .en zo werd R,od,en-



bach me{ alle eer v66r de Sint-Amandskerk afgeleverd. Hij werd rechtgezet op

de vraohtwage'n er werden nog een paar foto's genomen, en ieder kon'naar huis.

De vr'achtwage'n met de studente'ndelegatie

v.l.n.r. .1. Miohie'l Denys, 2. Jozef Lobel, 3. Frans Denys.

achteraan : 4. Pol Grymonprez, 5. Michie'l Grymonprez, 6.

chauffeu rs.

e'n 7. de twee

Op St.-Amandsplerin mei hoogstudenten.



Toen kwam fl@ gLrote dag. Op zondag 14 seplem'ber 1919 zo,u hulde worden ge-
bracht bij het ,herorpgerichite mo'nument van onze Vlaam,se beziele'r.

Op zate'rdag 13 september begon he,t fees't ln de zaal van he,t Arsenaal op de
Houtm,arkt (nu Polenplein). De zaal was bomvol, voo,ral m,et hoogstude,nten.
Daar kwam Cyfie,l Versdhaeve aan het woord. Die ,naam zergd,e mij to'e,n no,g nists
en ik weet o'ork n'igt wat hij er alle,maal uiiteeinzette. Maar wat vroor rnii,j o,nve,r-
g,etelijk blee,f w,as het optreden van Emiel Hullebroe'k, .die iin mijn ogen fo,rmirdaberl
was 'in het ,naar vo'ren brengen van eigen li'edenen en eern o,ngehoo,rd e,ntho,u,sias-

me ,deed lo,sb,reken bij die meezingende studentenmassa. Me du,nkt dat i'k la,ter

noo,it me'er zoi'ets heb meegemaakt.

Wat 'er op zo,ndagvoormiddag plaats had, 'dat las ik i,n " 100 jaar Davidsfonds
te Roeselane " van Anrtoon Deweerdt, op blz. 56, rnaar daar ben itk niet bij
geweest.

Over de dri'e wagens voor de sto,et 's namiddags e,n het de,erl dat J. Flipts d,aar ,in

had, ventelt M. A,l'leg,aert in " Eertijds ", 9de jg. nr. 1, juni 1977, blz. 6 ornrde,raan

de bl,adzijrde, met twee fo'to's op blz. L Voor d,e wagen " H'et Ke,re,lsk'iind " was
Leo Scheirre he't " Sm'i'dje van den woude ", e,n Petrus Ho'edt, du,nkt me, als
Ke,relskind. Op de Rodenbaoh-wage,n was Jozef Lobel de dromende Rodenb,ach
(" Fantasi'a"... d'e jonge,lri,ng ziet ze drijven... e'n droo'mt...). Op die wagern de,nrk

ik ,te 
'he,rkennern 

: Iin'ks Pau4 Lobe,l, rechts Omerr Al,eg,asd. Van de de'rde wagen
staat eren foto ,in th.et boek van Antoo'n Dewee,rdt. Me dunkt dat O.-L.-Vro,uw van
den lJze,r Jan'tj,e M,uyl'le was, en o,nder de mantel denk lk Mi,ohiel De M'eester en
Dries Lobel te herkon,nen.

Van wat rer o,p het De Coni,n,ksplein ofte St.-Amands.pl,ei,n dien namiddag ge-
spee,cht werd kan irk abso'luut nie'ts voortvertellen.

's Avo,nds, na het muziekco'nce'rt o'p de m,arkt was er fakkeltocht naar he,t

standbeel,d van Rode,n,bach. Het was donke,r als de stoet ,ter plaatse kwam en op

een bepaatld oge,n.blik tameli,ik stil. Ine'ens klo'nk 'er boven de 'hoofdten van de
d'icht opeengehoo'pte menigte, vooral b.e,staande u,it stu'denten, een klare s,ohe,rpe

kreet: " Leve Belg.i6 1", e6 66,gerlijks in 't Frans: " Vive la Belgiqu,e !"... ik zou
h'et ,n,iet kunnen zeggen. Het kwam uit de zuid-oost ho'ek van he't plein. Het
werd aangevoeld .al's e,e,n eoh,te uitdag,ing. Een ,tegeng,eroep gi'ng de' lruch't 'in,
en na een ogenblirk aarzeling, als een rivier die plo,ts hraar oevers do,o,rbree.kt,

stortte heel die stoet stud,enten zich in de H. Conscienoes,traat,'richting statio,n.
Het rgling rap, geweld,i,g... redh't naa|he,t Station'spl,ein. De ko'p van de stoet
wilde over de spoorwerg n,aar d'e Ardooisestesnweg. Men had ,een ,naam genoemd
van ee,n ve,rmo'ede, ongeziene en ongekende belediger. H,et was in,ee'ns eern 'heel
gespan,nen'toestand en de verantwoordelijken hadden allle mo,eite om de s,toet

te rem,men ,en de ric.hting van de Ooststraat ,in te sture,n.

Er was iets 'lo'sgesLprong,e'n. Heel de lengrte van de Ooststraat was het 66'n r.oopen
en zingen : n ln Vlaande,re,n... \llaams ! Voor Vllaand'eren... Al,les ! - Voor 't
Belgi'ekske... Nitkske ! - I,n Vlaanderen... Zelfbestuur !" Dat was d,e 'ee,ns,te keer
dat,lk deze u'itroerp hoorde... 63 iaar gerleden... go.e'de moed idan imraar... we
zijn op weg ! De ho'ogstudenten zo,ngen ook van : " Wij e'isen zelfbestu,ur en
Vlaamse regimenten " (N,aderhand werd verteld d,at de ve'rmoede soh,reouwe,r
van St.-Amantdsplein van uit een huis in de Ooststraat heel het spe'ktakel sto,nd
te bekiik:en).
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De stoe,t kwam op de markt. Daar stond, o,p h twintig me:ter v6dr het huis De

Mee6ter, - dus n'oord-oo'st h,oe,k van de markt, - eern gro'ot houten ve'rh'oog o'p

tonn,ern dat zeker godriend had voor de muziekkorpse,n. Daar sprongen 'de ho,og-

stu'de'nte,n (en ook we'l wat laag,studenten) op, gave'n 'e,lkaar de hand e'n be-
gonnen ee'n zotte ronde'dans al zi'n,gend op d,e wijze van ( l,n den tijd fier
pairiotten " : < Staatsgevaarlijk wille,n we w'ezen, staatsgevaarlijk wille'n we zijn
(bis) '. 11s's laat he,t s,pel dan nog geduurd heeft wee,t ik nie't. Vader kwam langs
mij voo,rbij e,n ze,g'de : " 't ls tijd o,m naar huis te gaan e,n te gaan slapen, e'n

voor mij was het feest afgelopen. "

,Aangezien we niet bang zijn voor een an,e,kdote me,er, moet ik e'r u nog ee'n

ventellen, Fater Jaak Leyssen, Sche,utist, ge'bore'n te Bree i'n 1889, later mlissiona-

ris i,n China en gesto'rve,n in San Anto,nio (U.S.A.) i'n 1975 was o'nder de oorlo'g

aalmoezenier " te vo'e,t " geweiest in de loopgrave,n. Hij was erin geslaagd de
drukmachi'ne van zijn co,nfrater soheutist Parter Jozef Bruynseels, ee'n echte Ant-

werpenaar van Esse,n, <,aumOnie'r d cheval ,, gedu'rende die'ns 'afwe'zi'ghe'id te

ontlenen en ,er kl'anderstien de beroemde " Open brief aan de Koning " te late'n

op drukke,n. D'e u suret6 " heerft lang en veel gezocht oim dat mysterie op te
lossen, zo,nder succes. In september 1919 was P. Leysse'ns pro'fessor i'n Scherut,

en had lui,st e,en broohure gesch,reven over het missiewerk, als missiepropaganda

die als ti'tel had : " Het katholieke Front ". Enig,e i{veri'ge vrienden kwame'n die
broohure aanbiLeden te Roeselare en riepen, van op de h'oeken van het St'-

Amandsplein : " Het Kathol'ieke Front - koopt hert Ka'tholieke Front ". Het boekje
gi'ng van de hand dat het een plezier was. Al die oud-frontsoldaten ern sfmpathi-
santen dachten dat de zaak opg,elost was, e,n dat de Belgische bi'sscho'ppen zich

met de fro'ntbewegi,ng en fro'ntpartij \r'erzoe'nd hadden. Thuisgekome'n konden ze

me,ditere,n over China, Congo e,n de Fil,ippijnen.

De Wag,en met < Het Kerelskind ".
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De wage,n " Hulde aan Rodenbach "

De wage,n " O.-L.-Vrouw van de lJzer "



Eerwaarde Heer L. Gryrnonprez, pdJtaar aan St.-Kalarina te Attebroek kteeg
inzage var. dat << reisverhaal l) en vulde het aan met volgende gegevens :

10 Nfii (Frans Denys en Pol Grymonprez) waren nog geen seminarist, maar
2de jaar wijsbegeerte. ('t Komt echter zo nauw niet !)

20 Dit caft in Gent | ! | - dat was <( 't Landbouwershuis >>, gekend voor een

goed en Vlaams caf6, toendertijd veel bezocht in Gent.
't Volgende zljt gii vergeten : we vonden er Maurits Geerardijn in soldaten-

tenue... Die oplopende discussie met die Gentse freules, dat was wat
anders. 't \Was dien dag ergens in Gent een ontmoetingsdag voor de begin-
nende <<Vlaamse Meisjes>>. Ik denk, maar 'k weet het niet zeker, dat Maurits
Geerardijn op hen zat te wachten, want een niet te grote grqeP (( Vlaamse

Meisjes > in irniform kwam daar in groep aangestapt en werd uitgejouwd,
zelfs'aangevallen, door enkele Gentse flierefluiters, zelfs door een leurende
visvrouw met haar vismand. Met de << briesende )) Maurits Geerardiin zijn
we mede ten aanval buiten gesprongen, wat slaags getaakt zelfs tot de

politie tussenkwam.
N7e zijn achtenf nog eens, met onze geladen vrachtwagens dan, terug-
gega fi en konden er onze chauffeurs gerust een drankje aanbieden.

30 \fij wafen naaf Gent gezonden door het toen bestaande (( Comit6 vau de

Rodenbachsfeesten ), om 't standbeeld van Rodenbach af te halen, natuur-
lijk met de nodige << boordpapieren )) door hen geleverd. $Vie er zoal in
vertegenwoordigd was weet ili niet. Zii hebben de grote brokken -bijeen-
gebracht, maar wij studenten hebben de hele boel quasi beredderd.
(Dat komt overeen met v/at M. Allegaert schriift in Eertijds, |uni 1977,

blz. 6-9, - nota M.D.).

Over de feesten zelf herinner ik mij nog vooral de Academische Zitting, de

avond ervoor, de zaterdagavond, in 't Arsenaal.

Sprekers : de zoetgevooisde Hugo Verriest, die niemand, wegens zijn ouder-

dbm, nog kon veistaan . Daarna: Cyriel Verschaeve, die de taal van de op-

ruiende frontsoldaat of frontpartij sprak, Frans Van Cauwelaert, die eerst

door een 3/4 van de zaal werd uitgejouwd : << Calais... Calais. '. >>, het over zich
liet gaan, en stilaan door zijn welsprekendheid de hele zaal veroverde... zodat

hij ongeveer door alle aanwezige; werd toegejuicht. (Demosthenes die sprak
voor de brullende zee !)

En verder... ik zal zoeken en wellicht vind ik nog wel iets terug van onze

studentenbond... (get. : L.G.)



TER WAARHEID STREEFT MIJN RUSTELOZE ZIEL ! (Rodenb,ach).

Veel me'er dan ,een speelschoo,l was onze stude,nienbo,nd e,e,n le,erschoo,l e,n een
doescho'ol. We hadden het we,rkelijk druk gedurende de vakantie en gee'n tijLd e't
iets anders te doe,n, of ,erge'n,s elders heen te gaan. We ihadden onze gouwdagen
e,n gewestdage,n te Gi,stel, Lic'htervelde, Ingelmu,nster, lzegem, Monen en waar
n,og al, en lee,nden tel'ke'ns ie'ts bij. We gi'ngen naar Gistel o,p bedevaart, te voe{ :

's avo'nds starten en heel de n,aohi m,archere,n. We gingen n,aar Dadizele waar
Fater Nap Flameygh \ran o'p de kansol ons idealen e,n edelmoodi.gheid inpompte,
voor 66n dagj,e per bus ,n,aa'r ze.e, oJ met de bo,o,t naar Sl'uis vanui,t Brugge, om
over't Zwi'n en Kno'kke te.rrug te ke,ren, We'reden met e,nkele'n ,naar Ko.rtrijk
om er de ten'too'nstell'ing van Servaes ,te zien, me,t de .toe,n ,noLg fel 'omstred,en
Krdisweg en ginge'n er o'o,k luistere'n n,aar de " genial,e declamator " - zo,als
Verschaeve hLe'm noelm'de - Albert Vog'el, voo,r wie Verschaeve speciaal zijn
Passieverh,aal geschreven had. In 't colrle'ge van Ko,rtrijk gi)nge,n we ,kijke'n n,aar
de opvo,e'ring door 'de studenternbond van u Ferdinrand Verbi,e,st ", 'driama van
Verschaeve. Daar'had h'et ge,en staartje zoals na de eerste opvo,ering in Pfttem...
van kloine geschiedenis gesproken ! Toe,n hadd'en de me,nsen van Pittem gLedaoh't

dat er hee,l ve,erl volk zou ziJn < en ze bak'te'n " franrsbroodjes bij de vleet e,n

lieten er nog koimen van Tielt. De bezoe,kers dachte'n d,at 'er i'n zultk 66n dorp
we,l niets te krijgen zou zijn, e'n ze brachten hu,n bortsrhamme'n mee.
Gevollg : daags na de fe'esten hing het standbereld van Pater Verbiest vol kranse'n
van " lransbroodjes ", aan 'koorde,n g,erege,n.

Ons voornaamste werk w.as toch wel o,ns -torneel. We konden beschikken over d,e

zaal van de Congre'gatie waar toneel gespeeld werrd, o'nder 'meer " Jozef in
Doth,an " door de groerp De Gruyter, corncerten of leesavo'n'd,en ge,g,even wende'n.
Gedure,nde de Paasvakanti,e spe,elden we iets kle'ins, zoals een .egnakter van
Putm,an, of de gezo,nge'n parodie van Adam i'n Balli,nEsch,ap, met Jozef Co,uss6e
als Adam, Antoo,n Vercruysse als Eva, de engelen Jozef Verg'orte, Luoien Roosen,
Jantje Muylrle, Petrus Hoe'dt, en de duivels Omer Allegaert, Michiel De Meester,
en nog een kletine B,elial. De gro'te stukke'n ware,n vo,or het gro,oi verl,of, daar was
dan de inbreng van de semin,aristen van heit allergrootste belan,g. lk de,nk n,org

eens terug aan de grenzeloze toewijding van Mau'rits All'e'g'aert, Pol G.rym,o'nrprez,

Frans D'enys, Jozef Lorbel, Arseen Corneilliie, Leo De Brabande'r, Al'berirk D,e

Jongh'e, He,n,ri Devliegher e,n an.deren. Sommigen wareLn eerst hoofdman geweest
en werden 'enrkele jare'n later proost. Voor o,nze toneelavonden moesten zij ons
aan 't werk zetten, ,alles ieiden en voordosn : het sOh'ild,ere,n van de schermein,
b,ijhal'en van stoelen en benodigLdheden, kaarte,nverkoop, en erb,ij zij'n voor 't
aanileren van een stuk.
In 1921 speelden we Bnancomir. 't Werd een succes, vooral om een < bijkom-
stigheitd ". Brancomir was de gro,e'de Radja o,f zo, e,n die iro,l wefd gesp,e,erld d\oor
Fridolin .Cosae'rt. De slechte, o,f de verrad,er (?) was Jozef Couss6e. B,rancomir
moest vorsteltij'k zetelen, .en Fri'dolin, die de zoon was van d,e koste'r van St.-
Michiels, had, zo,nder voel te vragen, ,een van de beste zetels uit de sacristie
meegebracht. - De verrader stond vorlle stoo,m te g,eve'n ove,r : ( De Fl'adja van
Samrbelpoer o van hier, en : n D,e tijgers zullen in het riet vluchten ! " van daar,
m'oest in'ee'ns zijn me,s trekkerr en op Brancomir toespringen. De waohte'n dire he,m

moesten tegenhouden sl,iepe'n, of ware,n te traag, Seppe'n vloog tege'n Frido,l'in,
Fri,dorlin tegen de g,ro,nd me't zijn mooie ze,tel ,en vanu,it de z al zag men ni'ets
dan twee spartelende voeties die boven die zetel op en nee,r wi,pten. Eer,st schrik
ln de zaal, draarna groot gelaoh. " Laat me liggen !" zei Fr.idoli'n ,als ze hem



wilden oprapen... De mooie zetel was toch wel een be'etje gesohonde'n... en

Mijnheer de De,ken zat ,op de eerste rij.
ln 1922 speelden we "Zijn Trots", studentenstuk, onder regie van Maurits
Allegaert en Poil Grymo,nprez. Oo,k Leo Soheire kwam een paar keren kijke'n

naar de repetiitie, en de,e'd mij gedunende een heel bedrijf, zonder ee,n wo'ord te
zeggen, figurerren als " bedron'ken " student. - Op een bepaald oge'nb4ik werd het
stuk tragiisch. Op de eerste rij zaten E.H. De Strooper e,n zijn zuster. F,rans

Debussohere, spiedend doo,r he't gordijn, zag dat J'uffrouw begon " gerpakt " te
worden. " Kom ! 't is 't mo'ment ! " zei hij aan Marce'l Marichal en no'g een derde
maat. Langs de buitentrap naar benerden... langs achtor d,e zaal binnetn... ee'ns

goed de neus snui;tern... en'iederee,n durfde zijn zakdoek boven hale'n.'t Was

toch zo sc,hone ! ! 't Was triestig | !

ln 1923 speelden we 'in de zaa{ van Patria - d''re dus waarschijnlijk irn dat jaar

klaargekomen was - < Het spiel van den gehange,ne met d'e'n koorde " (la farce
du pendu d6pe'ndu) van He,nri Ch6o,n, in de vertaling van Thuysbaent, me d'unkt.

En in 1924, na onze 'retorica, kan !k me ni,et herinneren dat we i,ets opgevoerd
heb,ben. Was de zaal van Pa'tria niet meer b,eschikbaar voor ons, oif was Ler eren

kleine wrijvi'ng ontstaan tussen hoogstudenten en seminaristen ? In die grote
vakantie van 1924 werd Louis Debusschere, hoofdman, uitgenodigd door " De

Vriendschap , om daar zijn studie, de ee'rste die gemaakt we'rd, oiv,er Paste,nke

Denys, 't Pasterke van de Fra'nsmans, te gaan voorlezen.

Wat we ook ,nog op het kred,iet van de studentenbond ku'nnen zette'n is de " stu-
d,entenafdel,ing u ri'n de H. Familie. ledere dinsdagavond bezette'n wij lin de

" Paterrkies " 'de laatste twee rijen stoelen aan de kant van de pre,ekstoe'1. lk heb

nog een fo'to waarop we staan met 13 situde,nten rond de proost, Eerrw. Pater
Frutsaert.

v.l.n.r. zittend : Frans Debusschere ; - Lucien Roosen ; - Georges 'D,ecuypere ; -

J,ozef Vergo,te ; - Mich,iel De Mee'ster ; - Cyriel Lybee'r ; - G6rard Depoo'dt ;

staande: (E.H.) Poil Grymonp,rez :- Marcel Marich,al ; - Michiel Denys ; - (E.P.)

JozefCouss6;-OmerA'll'e'gae,nt;-E.H.Mau'ritsAllegaert;-DriesLobel ;-Louis
Debusschene ; - Ren6 Bage'i,n ; - (E.H.) Frans Denys.
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OP ONS VANE VLIEGT DE BLATTWVOET ! (Rodenbach)

Brengen wij nu een ,eregroet aan o,nze vlag.

1912-1s82. Een mensenle'ven ! < De maat van ons leven is zeventig jaar, of als wij
heel sterk zijn, tachtig ". ze,9t Psalm 89.

Mogen we oo,k van onze vlag n'iet zeggen wat Jeanne d'Arc, - maar dan i,n rnooi
Frans - zegde van h.aar standaard ? : * S,tand hi.eld hij in de strijd, laat ,ook in d'
oer hem delen ! ".

zeventig jaar ge,leden vloeide d'e tekening van deze prrachtige vlag uit he{ roman-
tisch 'ideallistsn.pense,e'l van Jo,e English : de klauwe.nde lee,uw, de dromende
Rodenbach, wate di'e de jeugd wakker ro,ept... de toekomst h,oo,rt der jeugd...
Si'nt Lutgardis waakt oveLr de Roeselaarse jeugd... e,n boven op d,e vlagg,e,stork
een massieve zware koperen blauwvoet.

De nie'uwe vlrag, waarvan Maurits Allegaert op de Ro,denbacih,smale, o,p 20 apr.il
1980, mooht getu'ige,n dat hij zij,n ton,g e,n zijn ziel u,it z',n lijf gelopen had,om de
nodige middelen voor die vlag bijee,n te krijgen, zou de oude verva,n,ge,n die we
nog zien li'ggen op de bestuurstafel van de Raad in 191 1-1912. (Eertijds, ju,n,i 1977,
blz.5). ze werld door Huize Engli'sh vervaard,ig.d. Die mo,o,ie kope,ren blauwvoet...
het was een zwaar stuk o'm dragen in de optochten, of orn pr€,r fiets mee re
voeren samen met vl,ag en stcrk van d.e e,ne stad naar de andere 'in Vlaand,eren,
voor alle gouwdagen, optocrh'ton e,n ontmoeti'ngen. we vormden overal ,o,p kop
van d'e sto,et een bo,nte we'melring van vlaggen, de vaandr.i,gs waren fire'r op hun
vlag... maar de onze was to,ch de mooiste.

o'nze vlag heeft d'us ee,n geschiede'nis. Gebore'n in 1912 kende zij haar g,l,orie-
tijd 'tot in 't begi,n der dertige,r jaren. lk denk ,d,at i,k er twe,e jaar voor zorg.de en
dat mijn vo'organgers Jo,zef couss6e en Lucie'n Roosen ware,n. Na mij hebben
drie van mijn broer,s eve,nee,ns de vl,ag met liefde en trouw gedrage,n... de
jongste edhter niet, want... er was geen stu.dentenbond meer. we lie'nn,e,n nog de
datum 1931 ... de eerste bedevaar.t van K.s.A. naar Ro,me, e,n ho,e ze daar i,n 't
vatikaan op zo 'n pijnlijlke man'ier bij de paus buite,nvlogen. willem was daar ook
bij' maar hij zal werl onze vlag thuis gelaten heb,b,e,n : er mo'est daar .immers e,en
and'ere gewijd worde'n. we ken.nen de rest : de stud,ente,nbcnd vorllecig afgeschaft,
ern onze Frans verantwoord,elijk voor de vlag bracht ze thuis in veiligherid, go,ed
gerborg'e,n en weggestoken, samen met ,nog wat boeke,n on ,archi,ef van de
stud'enten'bon.d. Drat was i'n 1g33. Zes jaar jonger dan Frans was o,nze Karel,
helemaal opgegroeid in d.e mysti,e,k van de K.s.A.... en Frans,h,ad d,e iind,ruk drat
Karel, wel,licrh't in opdrachit van de K.s.A., zove,e,l b,elangstell.in'g sch,ee,n te hebbe,n
voor die vlag en wat er mee kon gebe'urd zij,n. wat doet e,en voorzi,ch,tig'e kat
met haar jongen als ze onraad ,vreest ? Ze venhuist ze.

Zo deed Fr.ans. Alles we,rd toevertrouwd, op ee,n e,euwig zwiige,n, aan Albe,nt
Deckmyn. Het zou welilricht tot op vandaag v,erz\,verg,en g,e,blevern zijn had de
Witte Brig'ade van Moe'skroen daar g,een huiszo,eking en plu,ndering gehouden en
alles meegenomen. Het schiint dat d,e vlag van ,t eeuwig vu,ur ,gered werd o,mdat
de leeuw ee'n rode tong en rode klauwe,n h,ad... dus toch no,g niet zo gwaarlijk.

ls er dan een bemiddeli,ng geweest van een aalmoezeniier van de witte Brigade ?



Werd e,r door iemand een beetje dninkgeld geLgeven aan die manne,n van

Moeskro,en ?

lk was nog maar e'n'kele dage,n uit Ch'ina te'rug, (16 maar"t 1946), of Jan Oorne'irll'ie,

le'ider van K.S.A. komt mij opzoeken me't de m,ar'e : < We hebbe'n de vlag van cle

studentenbon'd weer, en g'ij zo'udt moete'n in n'aam van de vroeg'erre studentern-

bond o,ns d,ie vlag ko,me,n ove,rhandigen, 'en de ban'd herstelle'n tussen vroeger ein

nu ". M,ij,n ,antwoord was dat ik geen e,nLkeie ze'nding kon herbben van 'een b'ond

die niet me'er besrtond, dat e,e'n oipgeblaze'n bnug... kapot was, maar aanEezie'n

die studenten nu tocrh de vlag hadden, dat lk wel Wild,e een wo'ordje van bezielting

spreken, en ze ,aansporrern o,m eve,n trouw te zij'n als wij het gewe'est waren aan

Vll'aande,re'n,en aan Chrri'sttus.

Dat ,gebeurde dan !n een zaaltje dat vro,eger, me dunkt, een klras van filosofie

geweest was ,in 't Klein se,min,arie. De vlag was zargzaam 'uitgerspre,id e,n ve'r-

sierd, een ,gerbed, een paar lie'deren, een paar korte woordjes, e'n dan mo'cht

ik het mijne zeggen. - Later we,rd 'o,nze Vlag door Jran Cor'ne'irll'ie overgerrnaakt aan

diLens oLpvlolger, bii wien ze - lliijk de " Vlaamsohe ta'le " - 'onm'o'n'd'ig, 'leefde en

sliep te,gaar, ofuat... o ze moe'st wakker worde'n om te ku'n'n'en aanwezl'g z;iln bij

de her,d'ernki,n'g van de " Groo,te Stoo,ri'nge " i,n 1975.

De blauwvoeit was ,ecrhter nog aan 't v,liegen. M'ichLidl De Bruyne zo,u beile'r kun'nen

vertell,en hoe er bij hem op't laatste nipp'ertje,ge'beiid we'rd"' een z'\'vaar pak

werd afgegerven doo.r ,een jo,nge'n di,e zei : " Vliegt de Blauwvoet ! " - ern verdwe'en

als 'd.e bl,iksem. Onze blauwvo'et kwam eruit, erg vervuild en 't heeft vee'l werk

gevraagd eor hij ,e'r weer neties uitzag.

Terwiil we tocrh ane,kd'o,ten vertellen : i'n Kontrijk h,ad d'e st'ude'n'te'nbon'd oo'k

vlag en alles goerd weEgesto,pt. Toen Pater Paul Serruys 'als Sche'uti'st i'n 1937

naar ChLin,a verftro,k zegden zijn vri,e,n'den : " Paul, neem onze vl'ag mee, dan is ze

te,nm'i'nste ,in veil'i,gh,ei,d ". I'ntusse,n vroegen de K.S.A.-mi'dden's zich af waar d'ie

vlag wel m,ooht gebleven zijn. Tot Faul van uit Chii'n,a 'een foto opstu'urde, hee'l

gdlee,rrd zitiend raan zij,n sch,r,iijftafel, en aan de 'muur wij'd'ui'tge'spannen... de

vlag van de studen.tenbond van Ko,rilijk. Nu ku,n,n,en de oo'mmuniste,n e,r deugd

aan rhebb'en.

lk,heb er plezier aan beleefd dit alrles eens nee,r te schri'jven... gi,j oo,k aan't
lezen ? Tot zi,ens d'an !

Michiel Denys (Ret. 1924)
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EVEN ACHttEROM K:JKEN...

(VeⅣ019 Van 13e laargang nr. 1)

D.E HOGERE LAT:JNSE AFDELiNG

( Quousque tandem abutere patientia nostra... !)

Wanneer wij in serpte,mb,er 1930 overstap,te,n van de kl,ein,e koer naar de <grorte
seoti,e " dan was 'he,t alsof wij ui,t e'e,n saoristie in e,ern ke'rk kwame,n, of u,it een
spreelkkamenlje in de plraats van h,et ei,ge,n,lijke g,e,beure,n. Hier zoude'n we niet
alleen b,irnnerntreden iirn de liieraire meesterwerken der o,u,dheid, maar hier zo,u

ook besllist wo,nd'en over onze toe,ko'mst. Hie.r was alles ve,el ruime,r : de studie,
de klas en de speelpl,aats, maar ,ook de gemeenschap e,n de gedach'tenwere,ld.

De ( g,rote koer " was 'hert klo'ppend hart van u Wytewa ", de metropoo4 van de
Vl aamse studenten'bewe,g,i n,g.

Dit was ook h,et n Forum Romanum " van het college,leven.

Hier trokken de vier h,ogere klassen zi,ch terug in hun respectier,re'lrijike h,oe,ke,n.
Hier werd geldisou'ssiee,rd over Groot-Ne,derrlan.d e,n over het re,ch't en het onre,crht
van de Belgische blssc,hop'pen. H'ier werde,n Vlaamse po,liiti.ci vergu,isd en aan-
beden. Hi.er werd co,mmentaar \lerstrekt oive,r de uitspraken van o,nze teraars.
Hier werden fratsen beraamd of gedvalueerd. H'ier werd,e,n de 'kansen gewjikt en
gewogen van ornze examenuitslagen. Hier werdon, op het e1i,nd,e van het scrhool-
jaar, oude schoorl'boeken verkocht aan de nakom.e'lingschap : ee,n R,acine met
'ezelsoren en een L-rivius mert inktvlekken, e,en Dem,osthenes me't randteke,ningen
en ,een maagd,eliik-zuivere Jozef in Dothan, of een Grieks woo,rde,n,boek waarin
erttel'iike b,laden onbraken.

H'ier werd ook g,ewe'd, zo'als in de p,aarder.onnen op de to,eko,mstptan,nen van de
retoricastudenten. Wat zoud,en ze worde,n ? De klass,ieke " tie,rc6 D was : parer,
pastoor o,f hoogstudent. In 1931 ware,n de bookmakers fdi,llie,t: e,r ware,n 11

toekomstig,e scheutis'trern. vergeten we,niert d,at het Kl,ei'n se'minarie in 1970,reeds
197 sc,heutis'ten had geleverd, waano,nder 56 C.h,inezen !

l,n d,e studie weird ,gestudeerd, e,lk volge,n.s zij,n eig,en ,m,ethode. Er we'rd van bu'itern
g,eleerd en ,onde,rlLijnd. I'n d,e cpstelrlen werd er plagiaat gopleegd o,p g,rote sc,h,aal.
Grieks en wiskunde werd,en door velen vervlo,ekt en door welnig€,n aanbed,en.
Er waren er die alles rustig-aan .deden, zel,fs ,in de ,examentijd. Zo ,paul Cas,ie,r :

hij 'studeerde 's avo,nd,s, aan d,e h'and van de exame'nvrage,n van 's morrge,ns, het
vak... dat voorbij was.

ln 'de studie d.aalde op 5 de,oembe.r Sinterklaas u,i,t d,e hem.el, rlangs de ijze,ren
brand,trap ,irn de h,oeik, en onthu,lde o,nze geh,eim,e misdaden. I,n de s;tud'ie was er
oo,k rter ontspan'n,ing " Regen,boog " m,et marionett'en o,f jazz-orkest. Daanin spee4-



den: de Bohemer Demuynck vioo,l, Frank Sinatra Debeir pian'o... e,n an'de're ver-
gerten 'musici. Maar de voornaamste was Seppen Walgraeve Hij schreef de
partirturen, was drummer ,en kondigde i,n h,et Amerikaans de 'nummers 'aan. Hij

had d'e zwarte sn,oet van een ,neger uit Ch,icago, met diikke li'ppen en flaporen.

O, die Se,ppen ! Op Suu,ptjes-feesrtdag declameerde hij voor gLans he't co'llege :

" ]k ben een kind, do'or God bemin'd... u

en we giie,rd,en van Lh,et lach,en. Spijts al zijn gelee,rdhei'd van een Domi'n'ikaner-

m,onrnik bleef hij... <,een eenvorud,ig kin'd, door God bemind " 'en gtierf al's een
pwerello en als hoof'dre'dacteur van u Emmaus " in februari 1977.

Er was ooik h,et Eewoo,n oo,lle,ge,muziek. De partitu'ren werden 'i'n'divi'd.u'ee'l inge-

studeerd ron,de'r de spe,eltijd i'n de badhokje,s. Sam,e'n sp'eelllden ze, 'orp feestelijke
dagen, eenvoudi'ge marse'n. Toe,n < Alte Kamer:ad'en D ee,ns o'p 'het prognamma

stond, l(laagde Doilf De,bl,onde: " Dat g,aat te rap "... en 'hi'j l,iet he;t afweten.

Wie ge'e,n insrtrum,enrt bespe,len ko,n had toch ,een stem'orgaan, e'n kon zingen. En

we < zong,en ", zoals e'r .geschreven sto,nd in d'e oude oate'chi'smus over G'o'ds

aanwezigheid : " op al'le pl,aatsen ". We zongen voo'ral op 'sommige wan'd'eldage'n

in " De Girlde " i'n de Katte,nstraat. Elke klas zart d,an samern ii'n een rhoerk van de
gelag,zaall on we zongen om beurt. Na het eerst'e I'ied'erboekje van het A.K.V.S.

kwam ,er ,een ande,r 'iin om'loo,p. Eigernlijk kenrden we ,al o'nze Vlaamse lri'erde're'n

van buite'n. Van de Vlaamse liederen sch,akelden we ove'|r op de Zui'd-Afrikaa'nse

en zonder rassenld'i,scrimri,natie zo'nge'n we ook Neg,ro-spiritu'als en Duitse' soil'da-

tenliedere'n. : " lch h,atte ei,nen Kam,e'rade'n ,. Tort o'p zerke,re dag ee'n man aa,n de
tap'kast bij de bewake,r gri'ng prortesterern tegen on's Duits gezang... lk kan die
man Lgoed beg'riilpen, de oorlog lag ,nog zo ve)rs 'in het geh'e'ugen van be
vol.wassenen. D'an soh,akeld,e,n we over 'naar he ltaliaans, en gi'n'dri,gdren o'nze

zan,gstond€rn - zoals alle plechtige sam'e'nkomsten toe'n'tertiid - m'et hre't " Eviva

Pio ' en d,e Vlaamse le'e'uw. Dart waren d'e twe'e li'ederen di'e inde'rdaad de

soh,ering en de i'nslag vormde'n van o,n,s id'eaal : de ke'rk en Vlaan'deren'

Zel,fs de ,hevigste, n nartionalisten " onder orn,s ware,n niet ranti.kefkel4jk, maarr voo'r

d,e Pau,s - het was toern Pio - hadden we een uitgespro'kein voorliefde' Had het

Suu,ptie ons niet verteld d,at de Vlaminge,n tijd.ens de Westerse soheuring trouw
geb,leven w,aren aan de u Paus van Ro'me , ? Hadtden we 'nriot ge'l'eerd l'n de les

g,esohieden,is d,art Paus Bonifatius Vlll ee,n Te Deum gezoingen had,toe,n hil vernam

ho,e " wij " Fil,ips .d,e Sohone ve'rSlage,n had,de,n 'irn 1302 ? En waren wij van'af de

vi,erd,e niet ingelLijfd bij de Pau,selijke zouaven ? lnde,r.daad de speelplaats was

nog e,en ove,rgeblwen stuk van d'e geroofde Pausel,ijke Staten. In de 'hoek sto'nd

het *.arsenaal u en in de m.UU,r Van de refter WaS ee,n gedenkStss'n 'in'ggmetseld.

Zo 'd:ikwijls hadden wij de bekend'e ,g,eschiodenis h'oren verhale,n... Toen de

Piamontesen 'en 'de Garibald'isten 'in de jaren 1860 de Fausdlijke Staten bi,n,nen-

viel'en gaf Paus Pius lX ziin ministe'r van deife,ns'ie, de Be'lg Mornseigne'u,r de

M6rode, toestemmi'ng een i,nte'rn,ationaal ieger op de bee'n te bre'ngen, waarvan

h'ii d'e 'leridin,g to,eventrouwde aan de Franse verteraan, gene'raal Lamori'cidre. Ook

vanru'it Vlaanderen stro,omd'en de vrijwilligers toe. ln het Klein Seminarie vol,gde

ieraar Gui,do G,ezelle de situatie in ltali'6, ,aan de hand van 'het weerkb'lad " Ctivilta

cattolica" van de Roo,mse Jezui:eten, en hij voeld'e'd'ie'p,me'de'lijd'en met... "d'e
belagende P,aus van Rome u. Hij tekende, samen 'met een 'groot deel van de

Westvlaams'e be,volki'ng, de u adressenlijst ' om zijn vertkn'ochth'eid aan de Paus
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i,n nood te belijden. D,e eerste Ro,eselaa'rse s,tudent die als " zou,aaf " naar Rome
optrok was Pi,eter Laigneil. H,ij werd gerkwe'tst in d'e slag van Castelfidardo op
18 september 1860. De ihelft van de zouaven werd daar namelijik ge,doo'd of
gekwetst en d'e andere helft we,rd gevange'n genomen. Ook Ratte Vynoke, de
l,eerlling van Hu,go Ve'rriest, was zouLaaf. Samen met Cam'iel D'hondit richtte h'ij later
in het Kle''rn Sem,inarie,.het zouave'nkorps op, dat in onze tijd no,g besto,n'd... en
werkte.

In h,et derde tri'meste,r rhadden wi'j 's ,avonds o,p de speelplLaats mirl'itaire oefen'in-
gen met oude of h,ou'ten geworen. Wij hadden een gen,eraal ,e'n offic,ierern. lk her-
inner mij ,nog < ge'neraal " Leopold Van,denbrouoke, die to'ern ook soms slaap-
wandel,aar was, en op een nacht met zijn pijlkoker e'ern aanval de,ed orp de deur
van zijn ,slaapkame,rtj,e. Op " Suuptjes-feestdag " kwam d,e apotheose ,met 'd6fil6
en oefen'ingen. Het zou,avenmuziek marchee,rde o,p kop en wij zo,ngon :

" Mentana's bergen beerfden
bij 't briesen van de lee,uw "

*

Doorheen 'drie vier jaren werden wij met vaste hand ge,leid door u de Suf " E.H.
Michi'el VandenbusschLe. Hiij rhad een irndrukwe'kkende E.estralte,,ee,n s,tevi,g ve,rstand,
maar sl'ochte o,gen. Hij wandeld'e soms i'n de studie m,et de ogen ,half toe en
neuriede zijn brevie,r van buitern. In de twee hoo,gste kl'asse,n van de h,umaniora
gaf htij les in " Apo;rnu,'oa > : eern wat men zou noeme,n u,ttii,cmfalistisohe. tak van
de oatechese ". H'ij was de rechterarm van Kare'l Duboi,s en was zeer berkommero
m,et wat hi'j placht te noeme,n : " de mentali'teit van d,e seotie ". Hiri verdacht
sommigen van 'onze klas van ,natio,nalis,tisclhe sympathi,edn. Hij werd later
surpefiior.

Hij werd rin zijn taak bij,gestaan doo'r de " ondersurveillant u E.H. LouLis Vernaes
die later eoonoom werd. Hij was ee'n ptente'r man e,n hij zou de he.ld rku,nnen zijn
van een reeks deteotiveromans. Uit onze houdingen kon h,ij allerlei fei,te,n d'edu-
ceren Len ,onze vergeten-gewaan,de misdade,n haal,de 'hij nadie,n ,als ,orude koeien
ulirf dg g1a6hr1. Dan zegde hi'j b,ijvoorb'eeld : " A propo,s van die mostaard'pot... ".
Hij ,kon ook goed " schaduwen " en opduiken uit he,t niet, op de m,ees;t o'nver-
wach,te plaatsen en tijdstippen. Zo stond hij soms, wan'neer wij ,n.a het avo.nd-
gebed naar de slaapzaal sto,rmd,en, ons op te wachton ,in e,en of ,ander donker
hol - met zijn brevi'er open, no{ta bene ! - als ,een hetili,ge 'in e,en n'is. Toen onze
klasm,akkers R,o,ger Cafmeyer en Bing Debre'e, .op een donke're heristavo,nd wer
het hekken lang,s de feestzaal g,eklommen h,adde'n, op zoek 'naar .peren, scheen
er plots een ,lioh,tje i'n de dui'sternis. " Doe uw llioh'tj,e ult Caf ", zegde Bi'n,g, " Dat
Louis ons ,niet ziet ! " Het was echtgr het l,ich'tje van Louis himself !

Zo g'eru,isloos als h'ij ,kwam zo geruisloos kon hiii verdwijnen. *unnserr de Suf n,a

de wan'dolirnrgen Lou,is kw,am aflossen slo,op hij g,eruisloos uirt de studie... en uit
de rest van mijn verhaal.

Hij wend opgevolrgd door E.H. Marcel Detrue, een fijngevo,elig, zach'tzinnig man,
di,e naar ons gezond,en werd " als een l,am midde'n de wo,lven ". Wij war,en ru-
moerig, hij ble,ef sdhu,chter. Wij waren h,ard, hij bl,eef zach'tmoedig. Wi1 waren ruw,



h'ii bl,eef berleefd. Hij vroeg Toon De'cruye,naere of h,ij... u als het U beli'eft, ee,n

bladzijde straf wi,ld'e schrijven ". Dat s,te'mt tot nadenrke'n e'n wij moesten wel ons
leven beterern. Me,n wo,rdt een deel van wat men heeft ontmoet 1...

*

De vierrde |atijnse was do grootste klas van h,et college, qu,a ruimte en aantal.
Wij zeiten het ,nie,uwe sc'hooljaar in met 62 man. De vro'ege,re A- ,e'n B'klassen
ware,n nu gefusion'eer:d. Onze nie,uwe lerraar was E.H. H'lodwig Rooryok. Hij was
een n,aarstig, altijd-b'ezig b'i,e.tje. Hij dooeerde - o'p e,en paar 'ui'tzo'nder'in,g,en na -

atle vakken en ve,rberterde stipt onae 62 dagelrjkse taken. Hij was oork geliLik-

moedig spi1',ts onze p,uberale gri||ighede'n.

Ons i'n'trigeerde vooral zijn naam e,n zijn vroe,gtijdrig-grijze hare'n. H'lodwig ofte
Clovis ! Waar had hirj die naam vandaan ? Was hert omda,t hij zoals zijn paitroo'n,

" n,ad.ien verbrand had wat hij voo,rdie'n aanrb'eden had ? " Hij was i'nderdaad een

sooFt < I'ate roerp'i,nn > en was ee,rst be'gonne,n als stlude'nt ri.n de ge,neeskunde.

Daarb,ij brach,t di,e naam moeilijkhede'n mee. Wij 'kon,den tooh 'ni'et zeggen

Hlodwirgje of Oloviske- Daarom gave,n wij herm de naam van een ander lieftallige
he,ilrige. Wat zil,n g,rijze haren betrett, die waren 'ni'et aan ons gerd'r'ag te wijten'
Allhoewel ac,hter zijn rUrg €,ell en ander ge'beurde, toen er b'anken we,rden los-
gesdhnoefd en toen de toeko,ms,ti,ge apolth,eker Fo'ns Dervaux, reeds zo handig

m,et e,en piil kon o,mspring,en, dat hij ze beurteli'ngs i'nslitkte, ui'ts,noot ern opnieuw

i nsl i kte.

Ook anderc nieuwe leraars derden hun intrerde.

E.H. Joris De Brie was leraar Duits en Engels. Hij had besli'st e,en tale,nkno'bbel.

In zijn jo,ng,e jaren leerde hij i,n 'enkele weken Spaans en l,ialiaans. Later kwam e,r

het Portu'ge,e,s bij ern to,en hij ree,ds pastocr was Ieerde hij nog Thailands. H'ij

reisde ve,el en de'ed onder het verllof v,aak di'e'nst i,n Du,i'tse en Enge4se p'arooh.ies.

N,adien verteld'e hij ons dan " meine reise nach Hamburg ". Ziijn hoofd,taak lag

eohter in de " hande,lstklassen u. Hij hielp daar veile oud-leerl'ingen ,aan een b,aan.

Voor zijn .o,ud.l,eerlingen organiseerde hij bijeenkomsten. Al's reto'ricastudente'n
hielpen wij later die vergaderinge'n o'plu'isteren met een 'koo'rtj'e, en wii zongen

lerse lied'eren.

In het dend,e irimes'te'r bezo'rgd'e hrij o'ns .allen ,een Engels weekbl'ad " The

Universe". In de studi,e zaten we dan Engels te leren... i'n de,gazet, tort grote

erger,nis \ran de Suf. Alo,m hie'ld men 'de krant afwerend opgeh'even.

Voor zijn vakken 'had ik ee,n voo,rl,iefde ern ook hij moch,t mij graag, zod,at i'k 'op
h'et ,eind'e van het tnime's,ter de punte'n van de we'dstrijd'e'n moc'ht h'e'lp'en samern-

tollen. Hetzelfde kon nie't geze,gd wo'rde,n van ,de e'e'uwi,ge pechvogel, Toon

Decrruyen,aere, die ste,e'ds m,o,est laoh,en mert zij,n vreermd acoe,nt, aan d'e d,eur

gezet werd en I'ater... als jorn'g soheutist i'n Chi'na Enge'ls mo'est doceren

Een ande're ,nieuwe rnrarkante fiEuur was o'nze I'eraar wiskunde : E.H. Joze{
Merstdagh. Hij was met e,en crijfer in zijn hart gerbo,ren. Hij h.ad slechts drie

maanden hog,ene studies gevolgd te Le'uven to,en hij i'n '29 'naar Roeserlare

kwam... v,oorlopig, o,m er te blijve'n, tot 1950. Hi'j was dus een autod'idact. Hij
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had eenenide'rtig lesure,n per wee'k ge'durende eeneniwintig jaar. fiil sohreef
our'sussen ovor ( An'alytische me.eltkund,e " en " Differentiaal reke,ne,n ". Zijn horbby
was astnonomie. Hij h,ad he't gehe,ugen van een compute,r e,n nooit verrschee,n hij
iin klas met e'e,n boek... te,nzij o,p zijn fe,estdag. Toe,n verscheon hij met * Karel de
Bfauwerro of " Piste,r de Fen'sejag.er ", zijn " livres de chevert ' I Hij kon dan zo
luimig vo,orlezen, dat zelts zij, die zijn vak haatten als de pest, hem op de handen
dro,egen !

Alleen in bescheidenheid schoot hij soms terkort wanneeir hi,j ze,gde : * Di,t vraag-
stu.k kan ,nie,m,and in he,el he,t co,llege o,p,lossen... u,i,tge,nomen ik l" t{3,3y r,v;j
riopen dan i'n koor: " En Evarist !" En hij schoot in een 'lach e,n gaf toe : . J,a,
natuurlrijrk, Evar,ist... " Fvarist Decock, onze klasmakker, is zijn ,eve,n,kn,ig gewor-
den en als autodird,act is hij zevernenderti,g j,aar l,etr.aar wis,kunde ge,weest.

De derde nieuwe leraar, die ons de volgende zes jaar natuurkunde zo,u ooce,ren
in zijn 'heriligdom, ,ss1'1 amfifihsatervormrige kl,as ge'naamd " de oirk >, was reen e\rern
bo,e'i'ende persoo,nlijkheid : kanunnik Dumez ! voo,r hem was zelfs de muziek - de
klassie,ke, natu'u'rlijk I - een wetenschap. Hii d'irigeerde d,an ook hert o,rkest op
het feest van halfvasten.

Dit jaar we'rd uitgevoerrd : " De onvolto,oid,e symfonie , van sohubert. H,e,t was de
eerste maal dat ik zulke klassieke muzie,k < zag , spelen. pierter Carbonez had
me gezegd : " Je m,oet er ee,ns op |,ette,n, je zal hert duidelijk hore,n d,at ze
onvoltooird is !" Maar ik hoorde het nie,t...

De h'oofdbrok van de fe,estav'ond was 'de opvoeri'ng van Jozef ,in Do'trnan van
Joost van d'e vondel. wij kende'n het bijbelve,rhaal en konde,n ,h,e,t goed vorlge,n.
we vo'lgden h,et 'd'es te aandachtiger daar twe,e van onze klasm,akkers mee-
speelden : Renaat van Elsl,ande was e,ern van de boze broede,rs en de l"roo,fdrol
werd vertolkt doo'r Pie,ter carbon,ez. we leefde,n m,ee met he,t tragisch lot van
de jonge herld en waren diep on;troerd to,en Ruben op het e'ind met de beblo,ede
rok van zijn b,ro'e'der ,i,n de h,anden, vol wro.e,ging riep :

" Och, d' ouders te,le,n 't kind en maken ,t g,roo,t ,me,t smarr,
Het klei,ne tre'edt op 't ,k,loed, de grote,n tre6n o,p ,t hant ".

Later was Pieter ze,lf ee'n tragisoh l,ot bes,choren. zijn o,ud,ers waren Eesto,rve,n
toe'n 'hij nog zee,r jorng was en hijzelf s,tierf, als eerrste prierste,r van onze klas,
op dertirgiarig'e le,e,fti:jd en in de eenzaamheid, te Eupen op 7 - 10 - 46.

"Zo daar oo,it en blomke groeide
over '1t graf waarin hij ligt,
of he,t nog zo scho,ne bloeiide :

zuiver ,als het zonne.licht.
blank ge'li,ik een lelie blank is,
vonklende als een ,roze,nhert,

n,edri'g als de ,needre. ran,ke ris

van de wind daar m1o,p terdt,
riekend vol van honing, ende
geren \ran de bie bezocht,
nog en waar 't, voorr die U kende,
geen dat U rge'lijken mocht ! D

Deze verzen van Guido Gezelle warern niet bestem,d vo,or het graf van ons dier-
baar Pietje. Het zijn 'd,e beg'inverzen van ( Kerkh'ofbl,ommen o het lang verhaal e,n



g,edicht van G,ezelle, te'r gelegenhei,d van de begrafenis van oen 'ander'e jo'nge

leerling van het Klein Sem'inarie, Eduard Van den Bussch'e, in 1858. En " Kerk-

hofblorm,men o ston'd dat jaar ook op ons programma.

Veel eento,nige,r en i,ngewikkelder ware'n de " on'rege;lmatige Griekse werkwoor-

den o. Maar werd de viorde latijn'se vro,egelniet d'e " Grammati'oa " glenoe'm'd ?

Ter vernpozi'ng las onze goede leraar ons sorms voor uit je'u'gdrbo'e'ke'n over de

lerse sinn-Fe,i,n-beweging of de Boe'renoorlog ,i,n zuid-Atrtka. Van AngJofili,e kon

hij dus allerminst beschu'ldigd wo,rden i

In de loop van dit jaar werd " Hernieuwen u - het blad van de K.s.A. - doo,r ons

ook g,retig gelezen. Wij .giste'n ernaar welke leraar er ,ach,ter de schulil'naam,

onderaan e'ern of an.der artikel, ve'rborgen zat. Er was een zee'r lijvig 'nru'mme,r bij,

dat bijd'r:ag,en bevatte over Ro,me 'en ltaliaanse kunststeden, wan't gedunen'de 'het

aanstaan'de groot ve,rlo,f zou de K.S.A. o'p bedevaart g'aan naar R'orme' E'H'

Duboi's 'kwam ons dan ,ook verte'llen in de studie oiverr zijn ,rei's 'naar Rom'e te'r

vo,o,rb,e,reiding van de bedervaart. Hij had het ond'er ornd,€'re over 'de stoko'ude

kard,inaal Oacha Dromini,o,ni me't kn,ipperend,e oogjes en over'de Largwaan di'e zijn

" wand,etlstok , in het Vatikaan had gewekt.

En nu terug n,aar ornze klas.,. !

We m,aakten er vioor de ee,rste maal kennis met de kl'assierke Fransre 'lette'rkunde
en J,ean Racine, en lazen de stiohtende verzen van n A;thalrie ' :

" Que les rois dans le c'iel on't un jug'e, severe,

L'irnnooence un venge'ur, et l'orphelrin un pdre ".

Zoals zo,vredl generaties v66r ons volgden wij .lu,lius Caesar op zijn veldtoch'te'n

doo,rheen Gall,i6, m,aar wij symp,a,tfriiseerden meer met de Gallische e'n Ge'rmaanse

( undsnd'og >, orflZe stamgenoot.

Met meer sympathie volgd,e,n wij de 'tocht van Xenophoon en ziln < fti'grn'f,uizernd >

,in de An,ab,asis : dwars doo.r Turkiie, zoveel p,arasangen pelr dag, met al,ti,id maar

rnieuwe vi,jandelijke ben,den 'op de nek. Dat was geren loven meer ! Op de duu'r

werd het voor he,n - ,ern voo,r o,ns - e,sn s,aaie bedoeni'ng ! Eens ,kwam er voor he'n

- en \r'oor ons - een ,afwisse'ling 'en 'n'ieuwe spanning, toen zij van be'paalde in-

landse vrurch,ten gegete,n hadden, en zii - e'n wij - moeilij,khed,en 'k'regen met een
,nieuw Grieks werkwoo,rd, waarv,an, volgens de regels van de etyrmol.ogie, ons

woord n d,iarree " afgele,id wo,rdt. En waarlijk, toen ,ik, zorve,e'l jaren nadien, met

drire klasmakksps 6rp reirs was door datzelfde Tu'rkse bin'ne'n'land, hadd'en we met

hetzeltde onheil af te re,kenen !

Eindelijk kwam Xenopho'on met zijn tro'erp uit aan de zee, e'n wij aan " Suuptjes "
foestd,ag.

En wij beslo,ten dit vruchtbare iaar mot Xonopho'ons vreugdekreet :

" Th'alassa ! Thalassa I" " De zee ! De zee ! " 't ls verl'of !

*

Gedurende dit groo,t verlof 1931 g,ing o'p 13 oogst de vi'erde Go,uwdag van de

K.S.A. d.oor te Flo'eselare en er waren 1200 aanwez'lgen. Op 2 september Vertrok-
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ken 300 westvlaamse studente,n, same,n met groepen Lri,t andere Vlaamse provin-
cies, naar Ro'me. Twee ,kl,asmakker.s warern van de partij. ze kwamen echter
afien van ,een kale ,reis wee,r thuis !... Daarvan zou ik sl,echts late'r de bii-
zondsrheden ve'rnemen.

Ged'urende dit ve'rlof ook o/ersch,reed ik mijn Anzeg,em,s,e rdrem,pelvr,ees. lk fietste
voorr de ,eerste maal naar de s,tudentenbond te Avelgem. Daar was namelijk de
oude A'K.V.s.'studentenbo,nd gevestigd die gans d,e scheldestreek ,omvatte. De
n'aam van de bond was af,geleid van eern bekernd g,edicht van GezelLle :

" GiLi zegt da lt Vlaams teniet zal g,aan I

't En zal ! "...
( 't En zal > : 'stond dan o,ok ges,chreve,n ,in ornz'e vlag die vroegerr geterke,nd werd
d,oor Joe Eng,lish en gewijd doo,r Hug,o Verriest.
l'n de studentenrbornd lee,rde rik sem,inaristen ken'nen, en studente,n ui,t oe om-
li'ggend'e gemeenten, die studeerde'n in het srt.-Amandscoll,ege te Kort'rijrk, in de
Nonmaalschool te T'o'rh'out en natu'ur.lijk orok irn rhe,t st.-Jan Eerchmanisco,lrlege
tor'plaartse.

In de scho'ot van deze studenten,bo,nd zou het K.s.A.-gewest Tiegem orntstaan.

*

In de d,ende Latijnse kreEe,n wij klasmakkers bij die kwame'n van de oo.lleges van
Mo,eskroen en lzegem.

Maar ons schooljaar '31-'32 zourde,n we .te,re,cht oen . Rome-jaa,r > moge,n n.oemen.

onze rn'ie,uwe le'raar, E.H. omer Vanbesien, ph. e,n Th. Dootor, kwam citop,resto
van de G,reg'oriana te Rorme in ,onze klas e,n in o,ns levern,sverhaal bi,nnenge,stlapt.
Daar had hij gestude,erd samen met een zeikere E.H. Emi'e'l De smedt t rwee
b'rouwe,rszo,nen.

In Rome was ,een en ander aan 't ,gebe,uren. Daar was Bern,ito Mussolini, oe rnan
van de show, de bravoure en ( h,et gevaarlijk leve,n o, ruzi,e aan het sto,ke'n met
hgt vaticaan. De .e,u,phro,r'ie van Lhet concordaat van Laterane'n was aan het ,luwen.
Er ontstornd eern oornflict met de paus o,veLr de gneep o,p de jeugd. Op 29 ;iuni 

,31

versdheen d,e p,auselijke ,oncycli,ek " Non abbiamo biso,gno o. Wat zou er ,n,u ge-
beuren ? Ohi lo sa ?

Al d'it nie'uws hadrden wij uit dre eensrte ,hand van onze leraar. H'ij gaf o,ork voo,r-
dnachtern over Mussorlini. Bij 'ee'n van die voo,rdrachten - meit li,ohtbe,eldern ! - stornd
hij vooraan orp een podium in het du,ister 'en sclho,ot do,o'r h,et so,uffleur:h,o,kje in de
kelde,r. Maar hij had ,no,g andere avontu,ren be,leefd. H,irj ventelde ons dat hij met
ziin medes+ude,n,ten 'in sicilid de Etn,a beklommen had. ( Fn weret gij wie de
eerste boven was, breste le'erlingen ? Een vlaming, en die Vlaming was... uw
'leraar ! En ,als ge 't niet ge,looft... * Facc,la co,me me, drica u,na bug,ia !" We
hadden d,e indru'k idat 'onze nie,uwe leraar ons li,ever ltaliaans h,ad gelee,rd dan
Latijn !

Maar we leerde'n Latijn, en moeilijk Latijn : de voorrede van Livius ! we ge,raakte,n
betrokken in de Punisch'e oorlog,en. wee,ral oorrlogen ! we zouden uiteilndeliik
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nog in een eohte oorlog terechtko,men I Mussolin,i was ,te Florme al bezig met he,t

Forum Rom,anu,m op te kalefatefen e,n straks zo,u de veldtochrt in Abess,i'nid

begintnen.

Ondertussern tr,orkken wij met Livius en Hann'irbal over de Alpen, richtin'g Rome

natuurl,iLjrk !

we ,onrdernamen ook exped,ities in ,het G.ri,eks met he{ reisage'n,tschap " He'ro'do-

to€ ,, en leerden aldrus de geografie, de natuurlijke higtorie on de go'ds'd'ienste'n

van de 'toen,m'alig,e we'reld kennen.

Frans, Engels, D,uits brach'te,n de ,nodi,ge a{w'isseling. En me,t E.H. Mestdagh

kwam,sn we aan de d'r.ieho,eksm,eting [9,s. Eva,rist Deoo'ck had van zil'n g66r1s

me,e$te,r oo,k de l,iefde vo'or de sie'rre'n ge6rfd. Hij had er$efls e€rn h'eel outd

boekj,e gevo,nde,n, ,over ste,rrenkunde - wij noermden het " het slun'ske o - ook

wij . tekeniden " rkaarton van d,e ste'rrenhem'el en lee'den de namen van d'e

sterre'nbe,eld en.

Maar o,ok onze lleraar was ,e,en geleerd man. so,ms 'td ge'l'ee'rd I ln de les

Noderlands ,verklaarde hij ons eerns het gedich,t van Gezelle : u wi'nfte'rmuggen ".
H,ij dicfteer.de ons Latijrnse Ildrlll€,Il VEII muggesoorten... tort 'ee'n leefling de op-

merking m,aakte dat h,et ,bii G,eze'lle vo,o)rzeker eige,nlijk gi,ng over d'e sn'eeuw-

vlol(ken. wat u,ite,inde,l.ijk roro,k waar bleek te zijn. we stapten v'an GLeze'lle ove'r

naar << Jud,as ' van versc,haeve. Een gewe,ld,ige veranderlng van termperratulurr'

voldo,ernde om er een ve,rko.udheid aa,n oMer te hou'den. En onze le'raar decla-

meerde Versohaeves verze,n :

" Goud rheb ik niet, gee'n beu.rs zelrfs'

m'aar ',k heb de koo,rd nog van de beurs en snoer

er nog iets mee toe, hier tussern h'ood e'n hart.

Vlo,ek oo beide : ''t hoofd dat d,roomde, 't ihart

d,at jachtte !... "

Met een sterm ,als ,een g,ebarsten klok -

Eern klok van Rome...

(Wordt \/oortgezet) J. Dwogelaere (re,t. 1934)



Het Amaat Vynckefonds verspreidt een
JUB!LEUMBORD口 KLEIN SEMINAR!E

Goede Vrlenden,

Zoals belorofd vol,gt h,ier de 2e steunlijst van werldoeners d,ie naasrt hu,n ve1e

" Eoed,e werken D nog een " duwtie u .dede,n voor het " Amaat Vynokefonds ",
opge'rioh,t vo'o,r .onze oud-lee'rl i nge,n-m,iss i,on,arlssen.

Tweede fijst: vanaf 20-4-1982 tot en met 31-10-'1982

Baekelandt Flrmin
Naam'loos

Inge'lare Pol
Ferquy Patrick
Zusiers van d,e H. Jozef
Zusters Marico,len
Clarebout Jan
Pdll,et Ad,ri'aan

Zusters van de H. Jozef
H'oo,rne Omer
Klooster
Naamloos
Oost Godfried
Petill'ion An,toon
Creyten,s Willem
Vandewaeter Ronny
Oudercom,it6 Kl,ein Seminarie
Zusters Arm,e Klaren
Geerardyn Godfri,ed
Abdili Sin't Godeliwe
Wullepit Frans
Van,huyse Geert
Thuyssch,aver Cyriel
Van Coilli,e Flen6
Vereecke Frans
Mestdagh Prosper
Van Brabant Robert
Vanhoenacker Gerard
De Busschere Karel
Met alle sympathrie
Z\tirarte zusters van tsrugg's
Gestioht van h,et H. Hart
Klooster van d'e H. Ki,ndsheid
Zusters van Liefde
De,ltour Ernest
Zustsrs Mari,colen
Zusters van de H. Vincentiu,s
Debraere Jos
Ghekiere Jan

Floeselare
Koolskamp
Floeselare
Brugge
Blankenberge
Brugge
lzegem
Anzegem
Anzeg,em
Roeselare
Oedelem
Izegem
Floeselare
Dad'izel,e

Roeselare
Roeselare
Roeselane

Ro,eselare
Waregem
Brugge
Kortrijk
Dadizele
Zedel,gem
Nlieuwkapelle
Wingen,e
Brugge
Roeselare
Deerliik
Fi,ttem

Roesel,are
Brugge
Oostende
P!rd,ooie

Ruiselede
Zwevegem
Staden
Gi,ts

Lauwe
Oostende

1 000 fr

500 ,r

200 fr

1 0CD fr.

500 fr

1 000 fr

200 fr.

250 fr

250 fr

500 fr.

20Cl fr

300 fr

1000 つr
1000 1r

500 fr

500 fr

10.000 fr

1 000 fr.

500 fr

500 fr

200 fr

l.0∞ fr

100 fr

100 fr

200 fr

2 000 fr

500 fr

100 fr

200 fr

l.000 fr.

500 1r

500 fr

l.000 fr

1 000 fr

1 000 fr

200 fr

1 500 fr

1 000 fr

153 fr
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Verslype Remi
Zusters van de H. Vin'centius
Deleye Maurits
Vandenbunder Ar'mand
Suyke'rs Karel
Klooster Sint Jozef
Vanden Berghe Fe,lix

Paters Fled,emptoristen
Naamloos
Zu'sters van de H. J'ozof
Vr,ij Sec. Onderw. Bisch. Brugge
Vanderwaetter Robert
Di,e,nstmaagrd.en v./h. H. Hart
De'forrohe Maurirts
Zusters van O.-L.-Vro'uw
Lari'don Eugeen
Zusters van de H. J,ozef
De Gruytere Joze,f
Vanghelitwe Rog,er

Vermeulen Marcel
Ban.k v. Roeselare en W.-Vl.
Devre'ese Emiel

Paters Minderb,roeders
Derumeaux Hono16
Staessens P,ieter
Zusiers van Liefde van Fleu,le

Zusterge(m'eenschap
Oorneirlli'e Jan
Gi,stel,inck Li'even
Denys Gh'islain
Dum,on Do'n,aat

Carron Arsdne
Abditj St.-Gode4ieve
De'lbeke Jozef
Zusters K.armelietessen

Van;d,enbe'rg.he And16
Paters Karmelieten
Declerck Leo
Decruyen,aere Leo
Debaill'i'e G,abriel
Hoezee ! Ratte vaart mee !

Smeets Albert
Duijvewaardt Maurits
Deleye J,erorme

Zuste,rs van St..Nlitklaas
Zusters van de H. J,ozef

Oud-K.S.A. Floeselare
De Cuyper And'r€
Rabau And16
Zusters van het Geloof
Van Assel Valdre
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Moorseie
Edewalle
Oostdu'inke,rke
Brugge
Brug,ge
M,iddelkerke
Bru,gge
Roeselare
Roeselare
Rollegom
Brug,ge
Roeselare
Wervik
lzegem
Westrozebeke
Roeselare
3t.-Baafs-Vijve
Westkapel!,e
Erugge
Floeselare
Kuurne
Roeselare
Middelkenke
Ti.elt
Lauwe
De Pan,ne

Heule
WareEem
Oostend'e
Fioeselane
Kor.trijk
Heule
Oostende
Gistel
Zwevezele
Stt.-M ioh iel s-B r'u g g e

Lichtervelde
Brrug,ge

Bru,g,ge

Brtussol
Floeselare
Brugg,e
Oostend,e
Brugge
Gistel
Zwevegem
Brugge
Roeselare
Br.ug,ge

Oost'ende
Oostrozebeke

100 fr.

200 fr.

2m fr
500 fr.

200 うr

100 fr

1 000 fr.

1.000 fr

2 000 fr

1 000 fr.

1 0CXl fr.

5CD fr.

300 tr.

200 fr

500 fr

400 fr

100 fr

200 fr.

300 1r.

1.000 fr.

1 000 fr.

20 000 fr.

500 fr.

300 fr.

500 fr

500 fr

l.000 fr.

500 fr.

1 000 fr.

200 fr.

1 000 fr.

150 fr.

200 fr

500 fr.

loo fr.

500 fr

250 fr.

500 fr.

500 fr

l.000 fr.

2.000 fr.

500 fr

10Ⅸ)fr

1 000 fr.

500 1r

100 fr.

1 000 fr

l.00 fr.

loo fr.

1∞ fr.

200 fr.



De Kesel Leo-Karel Oostende
Mol Faul Gent
Zus.ters va'n Lie,fde Foperinge
Buys'e Gabridl Hulste
St.-Trudo-abdij Brugge
Van Canneyt Om,er M,ale
Vo,et l-eo Wingene
Loggrhe 4.616 Ren,inge
Dupont Germain Torhout
Bovee Frans Roeselare
Noordstarfonds v.z.w. Blankonoerqe
Grijspeerdrt Patri,ok G,er1t

Si,nt Sixtus Abdij Roes,e'lare
Co,uli,er Marcel Westvleteren
Vand'en,bussche An.dries Zo,nnebe,re
Bouckaert Norb'ert O,ostende
De Vadde,r Boudewijn Roeselare
Van Elslande Maurits B,rugge
't Mann'eke .uit de M,ane aan ee,n van Vlamer,tinge
zijn eerste Ridders Brugge
Deman Bart 2e schijf Rumbere
Rhetorloa 1923 in ,klasfeest Roeselare
Depuydt Paul Brugge
Leve Ratte Vyncke Ro,es,e,lare

- Totaal van deze 2e steunliist:

- Vorig totaal :

- Algemee'n totaal op 31-'10-1982 :

100 fr

500 fr

500 fr

200 1r

100 fr.

500 1r

1000 1r

200 fr.

200 fr

300 fr

200 fr

30 000 fr

1 000 fr

500 fr

50 fr

3CICl ir

1000 つr
20∞ lr

1 000 fr

1 000 fr.

400 fr.

500 fr

300 fr

6 000 fr.

131 003 fr

+ 1 145 600 fr

1 276 603 fr

In naam van de v.z.w. < Amaat Vynckefonds " danken wij al die,ge,nen die ons d,it
rnooi resultaart bezo'r,gde,n te,n vo'ordele van onze o'ud-leerlingern-mi'ssionalisson.
De 3e steuntlrirjst we,rd o.p 1-1 1-1982.geopend. U kunt Uw Kerst- e,n Nie,uwjaarsgave
gerust gireren op glr,o 712-U12A54-05 van het u Amaat Vyncke,fonds ", Zuidst,raat
25 - 8800 Roeselare.

Onze behe'err,aad zarEt d,an wel voo,r de meesit rend,abele beleggi,ng en de
meest billijrke en n,oodzakelijke verdeling. An.onimiteit word,t b,ij aanvraag g,e-
waarbo'rgd.

De beheerraad be,staat uiLt :

Vo,ozitter : Vermeersoh Aim6
Ondervo,o'rzitters : Deoro,os Hans en Modde Andr6
Secretaris : Kindt Frerddy
Penni,ngm,eester : Monbaliu Lod,e
Lede'n : Oosae,rt Geer"t - Derbruyne Michiel - De,burghgraeve L,e,o - De,nys Frans -
Deweerdt Andr6 - Foulo,n Luc - 'y'ermeersch Jo,ris.

- Deze bethee,rraad deed een aanvraag aan de Mrinister van fi,nancien voor
vnijste'llting van belrasti.ngen voor elke,storting van mi,nstens 1.OOO fr. Het,o,nder-
zoek is bezig.

- De 'eersrte grote verweze,nlijking van de beheerraad wa6 het o,prichten van
oen AMAAT VYNICKE MONUMENT in de grote traphalle van het Klein Semin,ari,e.
Het wend op 16 me,i 1982 onthuld. Zi,e e,lders in d,it brlad meer ove,r d,it fuesr.



- Een tweede verwezenlijking is de verspre'iding van een kunst- of jubi'loumb,ord

van het Klein Semin'arie. Vooraan : He't schild (5 kleuren) van de Heren van

Neubiurg, Wijnendal'e en Roeselare (schi'ld uit de voorgevel van e collegekapel).
Rond het sohild d,e te,kst " Klerin Seminar,ie 1806-07 Ro,e,selare 1981-82". Dus het

175-jari'g jubri,leum. Op de keerzijd'e is er e,en sticker,gekleefd met de ultleg van
het schild. Dit bord wo'rdt verkocht aan oud-leerlingen en symrpaihisanten ten
voorde'le van het m'issiefonds. Prijs 50o fr. Degene'n di,e er reen schotelhoude,r of
systoem,pje om het bord a'an ee,n muur op te hangen bii we'nsen, betalen 550 fr.

Het is werkeiijk een mo'oi en kunstvol aandenken aan 't Kle'in Serni,narie. Het

kan verkregen worden op het secretarl,aat van het college alsook door te
grireren op po,stgiiro 712'0112054-05 van het Amaai Vynckefonds, Zuidsttaat 25,

8800 Roeselare, (vermelden wat U nodig (hebt).

- In 1885 bego,n onze o'ud-le,erling Constani Lievens zijn m'issiearbeid i'n Torpa

in de Ranoh'im,issie van lndie. In Indid is men volop bezig me't de voorbe-

reiding van het 100-jarig jubileum i'n 1985.

Ook hot Amaat Vynckefonds helpt daaraian mee, maar dan hier ter plaatse. In
de lroop'van 19&3 zal zil " De R,idder van Chota-Nagpur> iheLlLpe'n ulitgeven en

verspreiden. Ondergeteke'nde is er de au'teur van. Het wordt een boeiernd'e, goed-

gedocumente'erde e,n histo'risc,h-verantwoorde uitgave van 350 - 400 bladzijden.

De winst gaat i'nitegraal naar het Amaat Vynckefonds. Mee'r daarover iln ons

volgend numme'r.

- Er zi'jn no,g enkele tientallen exemplaren te verkrijgen van
- " Ratte Vynoke " - genaaid. 34O lr. - gebonden : uitgeput.
- " Am,aat Vynoke's zoeave,n,brieven " - gebonden 340 fr.

Goede vrienrde,n, dit waren wat inlichtingen en wat nieuws van het u Amaat
Vynckefonds '. Wij wac'hten op Uw s,to'rtinge,n en bestellingen.

D,ank bij voorbaat.

Lode Monbaliu



COLLEGESNIPPERINGEN

o Hier een eerste ool,lege-berichtje. Drie col,lega's werde,n om hun 25 jaar dienst
in het Klein Semirn,arie gedecoree,rd. De 3 gevierden zijn: Herman ple,ts, Walter
Qu,i,ntens,en Robert Verfaillie. Aan alle drie vanwege hun talrijke oud,le,erl,in,gern:
Pr.oficiat !

*
. In d'e " Co'llegesn,i,p'p'erirnge,n " van decem.ber 1981 . blz. 56 horren we ats een
soorrt oproerp om erens ,iets meer over de " suLrptjesfees,ten " te latern horen. En in
't zelfde nu,mmer leze'n we over de " 50 jaren 'l,ater " van de retorioa 1931. Hierbi,j
d,an een feiitje met een foto van 1931 .

Gereod om ,anderhalve' maand later naar China ie verirekl<e,n, ging ik nog e,ens
n'aar 't colle'ge voor de sup,erio,rs-feeste,n. Zoals ieder jaar was heel de groie
l@,err van 't in,ternaat 66n kermispl,ein, met paardemole,n, kramen, le,u,rders. pas op
de koer kree'g ,ik een groepje toeiko.mstige scheuii,sten ro,nd mij. Ze zouden me,t
elf man ee'rst meeEaan o,p bedevaart met d,e K.S.A. naar Ro,me, en daar buite,n-
vliegen... binne,n,gaan in Sohe,ut, acht dagen te laat, en dus acht dagen,later dan
de anderen hun geloften do,en, wa,ardoor ze ten e'euwigen dage in d,e,n " elenc,hus
so'dalium D geke,nmerkt zijn, alle elf trouw sch,outist blijven, 'niettegenstaande
sinristere voorspel'l,in,g,en van sommrigen, e,n flirnke m.issionariss,e,n worden.
Ze wi'lden een foto met mij, maar... hle'r kwam de aa,p ui;t de mouw... ik rnoe,st
eerst ,ee,n goerd werk doen. Er zate'n er twee ,of drie voor he,e.l de vo,ormiddag ,orp

straf in de studie, ('k g'e4oof Dries Hillewaerre en Raf Debairlliie) e,n ik mo,est van
de surveillant bekomen dat zij er zouden mo'g,en uitkom€n voor 'd,e .tijd van ee,n
forto. Dat was nogral vlug beko,men, ,en irk gelo,of n.iet dat e'r 'nLo'g fo,to's zijn di,e
zoveel tijd gevraagd ,hebbe,n o'm gemaakt te gerakern, met e,e,n rondgang naar de



kramen i,nb.ogrepen en het eten van een ijsje. Hier dan de foto van die ju'bilaris-

sen van vorlede,n jaar, die dit iaar, o'p 15 september 1982 hun 50 j'aar klooster-

gerloften vi,eren.

Jubilarissen - Retorika 1931 - Kloostergeloften 1982

staande: v.l.,n.r. 1.2.3.4. 5. 6. 7, midde'n: 8. 9. 10. vooraan 11. 12.

'1. J,ules Vangheluwe - China, Zaire -,overleden Assebroek 00-02-1980.

2. M,arcel Wi'lle - Ohirn,a - overlede,n Si'n,gapore 14-03-1979.

3. Po'l Casier - Taire - Mjssion Cath. Muetshi B.P. 70 Kanan'ga.

4. (P. Miic'hie,l De'nys)

5. Rafadl DebaliLl,li'e - Ghin,a - Astridlaan 26 - 8070 Li'ohtervel'de.

6. Om'er Degnijse - Zaire - Nat. dir. PMW-PMK - Zave'l,straat 60 - 3200 Kesserl-Lo.

7. Miohe,l Cattaert - C'h,in,a, U.S.A. - lmm,ac. Heart o'f Mary, Box AK Pearsall

Texas 7806'l U.S.A.
8. Gu,staaf Van Coillie - zdjre - Pastoor, N,ieuwkap. s'tr. 2 - 8165 Ni'euwkapelle.

9. Marcel Soenen - China, Philippijnen - ovellede,n Manil'a 03-08-1961.

10. And,r6 Hillewaere - china - Mede,pastoo.r, werkensestraat 50 - 8162 Vl,adslo.

11. JulLlen Peene - Chrin,a. Zaire - Pastoor, Ni'euwkap. str.2 - 8165 N,ieuwkapelle.

Oriental.
12. G,abri,el Vandenbe'rghe - Phllippi:inen -,Aalimoezenier - Statironstraat 45 - 8898

Dentergem.

* Tort ,hrier de wo,ord,en van en ee'n bijgevoegde foto door Mi'ohiel Denys.

*
o Reedjs ,een tijd,je geleden on,tvinge,n we urirt Bo'go,ta (Colo,mbia) oe,n scrhrijven

van Leen persoo,n .die 
" eentijds " ee'n g,eschenkje o'ntvin'g van een jongen u,it

Vlaandenen en wel van e,en " Zeeschuim,e'r " urit h,et Kleiin Se'mrinar'ie ;te Roeselare.

Nu wenst h'i'j dan,kbaar te ziln en in contaot te kolme'n met de jo'n'gern van

" eerti:jdis > djie de eerste comm,u,n'iekant'uit Bogota een 'plezi'er d'eed.
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Wie he'rirnnert zi,oh bij de Zeesohuimers te hebben beho,ord ? J'e kan met onze
rsd,actie co'ntac,t orpnem,en.

Volledigifi,stidshalve cit'eren we hier integraal d,e bri,ef, alsook de fotooopi,e bij de
brief gwoegd. (De fotoco,p'ie van de tekst g,evoegd bij het opg,estuurde pakje uit
1952).

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORA■ ON
COLOMBIA.S.A.

BogoLa, dea I1. Januar I982

Familie Zeeschfmers
tr ai n Sahi.ari c

Roeselare (Belgirm)

i'A(
Liebe Fani I ie Zeeschl\mers,

Beim Durchstijbern alter Papiere fiel mtr dieser Tage diese AnschrifL
in die ilande.

Zu neiner i. Konnunion in Jahre 1952 erhlelt ich von lhnen ein Packchen
mit .leckeren Siissigkei Len.

'illr Undankba.en :aaben uns iamals nlcht bedankt.

Dari ian heule, mit nicnl vreniger dankbaren Anerkennurg, ntch doch
nocn bedanken?

Vo!'iast 30 Jah!'en wanen die Verhiiltnisse 1n eu.opa sowohl tjkononisch
als auch politisch schwierig genug und dle gnossziiglge damalige cabe hat
mltgeholfen, den Tag neine.1. Komnunicn in lvijrdiger Forn zu feiern.
,"4it der inzivischen gewonnenen Lebenserfahrung ist es mi. heute m6glich,
Cen iic:L cer damaljgcn Spende rich:ii einzusc iSLz.a.

Vielleicht ist es mbgfic:r nit dem "Btibchen" aus der Katholischen
Aktion noch verspetet Kontakt aufzunehmen. Icfr wijrde mich sehr freuen.

'lerzlicnen Dank,

/,/
I - ( ///
I{-",+t d(c,..

.L.

/,/t
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*

. Na wat Duits, ,misschien watt Frans. Van een lleze'r van " Eertiids " ontvi,ngen

we een klein uittrokserl 'u,iit La Libre Belgique. We verneme'n eruritt dat pater

An'd,r6 Swinnen provjinciaal werd van de jezuieten ,in Arge,ntinid. 'Dankzij de he,er

A. van Do,orne weten we dat oater ,Andr6 Swin,nen de zo'on is van EdWard

Swinnen van de reto,rica 1924 en d'ie in datzelfd,e jaar ,bevelhetbber van heit

zouavenkorps was. Hierornder ,het berich,tie uit " de Libre " va'n 16-4-1980.

Un Belge provincial des J6suites en Argentine

Le nouveau provirncial de la Compagnie de J6sus en Argenrtine est un B,elge, le
P. And16 Swi'nnen, 42 ans. Fils d'6migr6s, avec M. J. Steverlynok, fondateur de
la firme < Flandria >, le Pdre Swinne,n est e,ntr6 ,au n.ovidiat en 1957 et a 6t6
ordonn6 pretre en 1970. ll 6!ait maitre des novices d San Miguel, oi se pr6parent
tne'nte c.andi'd,ats - ohiffre qui .annonce un bel avenir d une p,ro,virnce qui ne
6ep,ptait qu'une quinzaine de merr'rbres au cours d,es ,ann6es 1966-1976.

*

. " Echo's e'n Kleingoed " opgeno'men in ornze 13e jaargang ,nr. 1 sch,ijnt pre,nit

geslagen te hebben en van pater Michriel Denys ontvingon we volgende tekst :
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Familieberichten

GEBOORTEN

Evelirne, 'dochtertje van Heerr e,n Mevrouw A. Bossuyt - Van Ruym,be'ke uit
Roeselarte - Ro,esela're, 17 februari 1982

Katrien, doch,teltie van Heer e,n M,evro,uw Gurido en Lieve Deburgh.graeve-Kieke,ns
u,lt Liedekerke - Nin,ove, '19 februari 1982

Bert, zoonrtje van He'er e,n Mevrouw Jo en Gudrun Scho,uteten - Ver.eecke uit
lzegem - Izegerm, 19 mraart 1982

Steven, zoontie van H'eer en Mevro,uw Piert en Els Soh,ookaert - Maes u.it

Ro,eselrare - G,e,nt, 26 ,april 1982

Bern,ard, zoontj,e van Heer en Mevrouw Rik e'n Sabin'e Van Neste-Decle'rcq uit
lzergem - lzeg,srn, 18 m'ei 1982

Dries, zoontj,e van H,esr e'n M'ewouw Johan en Rrie,t Eeokh'ouit-Del,eye u,it

Roesdfrare - Ro,esrelare, 24 j'uni 1982

Joke, d,oohtentje van Heer en M,evro,uw Karl en Anne Vanh,uyse - Mo,e'rma,n ujt
Floesel'are - Roesel'ane, 3 juli 1982

Nele, dloichtertje ,van Heer en Mevrou,w Sergo en Karien Vann,esrte - De,cle,rcq urit

R,oeselrare - Ro,eselane, 3 juli 1982

L'iesj,e, doch,tertje van Heer en Mevrouw Jo,hran e,n Moni,qLle H,o'llevoert - Ge'notte
urlt lzege'm - lzegem, 13 juli 1982

Matti,as, zoontje v,an Heerr e,n Mevro,uw Firl,ip e,n Bened.ikie Deboutte - De Poorte,r
uit Ro,esel,are - Roeselare, 15 jul,i 1982

Maarten, zo,on,tie van Heer en Mevno,uw Raymo'nd en Li,nda D'ewi,l.de - Bogaerts u'it

Roeselare - Flo,esel,are, 20 juli 1982

Dlmirtri, zoo'ntje van Heerr en Mevrouw Edwin en ChLrristin,e Ghequ'i,re - Parre,in uit
Poperln'g'e - leper, 27 juli 1982

Lies, do,ohtertj'e van Heerr en Mevro,uw Dirk ,en Sonja De J.o'nghe - Van Damme urit

Gent - Gernt, 3 augustus 1982

Lau,nerns, zoornltje van Heer gn Mevrouw Marc e'n Tre,es Legran'd - Wurll,e,p,it urit

Geluvel'd - Roesslare, 31 augustus 1982

Sarah Hel'ena, .do'chte,rje van Helerr en Meivrouw Em'm,anuel en Greeit G,erard -
Caste,rnnans ,u'it Leuve,n - Le'uven, 14 septembe,r 1982

Nrd|e, dochfterrtje van Heer en Mevrouw l-,ieven en Rosanne Buyse - Vandeputte
r"rit Roeselare - Roeselare, 18 serpte,m,be,r 1982

Fioelan'd, zoo,ntje van Heer en Mevrouw Jean-Mari,e en Edlirth De Meester - Victo'r
ult Roesel'are - Roeselare, 30 september 1982

Jrolke, do,ohtertj,e van Hee,r en Me,vrouw Karel en Mlireille HuyEh,ebaert-H,a,llei'n uit
Roeserl'are - Roeselare, 11 o,kto,ber 1982
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Bob, zoontje van Heer en Mevnouw Ped,ro en Anni'e Van Biervltiet ui't De Pinte -
Gen't, 18 otlftober 1982

Alexander, zoontje van Heer en Mevrouw Phil'ippe en Ti'n,a M'ulltiez-Tack uit

Halle - Haltl;e, 3 rnovemLber 1982

M,i,eke, doohtertle van Heer e,n Mevrouw Dlrk en Sabie'n Verm,ande'ne - Boeraeve

uit Rumbetke - Pop,eri,nge, '16 november 1982

HUWELIJKEN

Heer en Mevnouw Luc ern Ria Noll,et - De Mu'elenaere
lzeg,em, 2 ,april 1982

Heer 'en Mevno,uw Stefaan en Els Beel - Louwagie
Eggewae,rttskape,lle, 3 apnil 1982

l-'lee,r en Mevrouw Berrnard en Katrien Verbrugge - Vereenooghe
Roeselare, 3 ,april 1982

Heer en Mevrouw Bart en Gr'iet Denturck - Casleleyn
Merkem, 30 april 1982

Heer en Mevrouw G!,no en Mari,an,n'e Gu'nst - Dobbe'ls

Handzame, 5 me,i 1982

H,eer e,n Mevrouw Hans en Ann Ponsae,rts - Boo'nen

Spic,h (BRD), I med 1982

Heer en Mevro,uw Guido en Katrien Wyseune - Lammertyn
Roesdlare*Rurmbeke, 14 mei 1982

Heer ,en Mevrouw Phri,lirppe en An,nem'i,e Verb'rugge - G,oethals

B'eauvoorde, 15 mei 1982

Heer en Mevrouw Jan en Oolette Sandra - Bourgeois
W,i,elsbeke, 15 m.ei 1982

Heer e'n M,evrouw Antoon en Griet Bulcke - Pottie
Roeserlare, 21 ,mei 1982

Heer ern Mevnouw Luc ,en Catherine Noyez - Defauw
Slnt - Nriklaas, 26 juni 1982

Heer en Mevro,uw Marc en lvl'ania Vermeersch - Devriese
Ardooie, 9 juli 1982

Heerr en M'evrouw Marc ern Marti'n,e V'erbrug,ghe - G,las

Kach'tem, 9 ju,lti 1982

Heer en Mevrouw Hend,r,lk ,en In,grrid Verbrugge-Wou'ters
Aalst, 9 j,utlri 1982

Heer en Mevrouw lgnaoe e'n Be'rnadertte Vanhec.ke - Werbrouck
Roesel,are, 10 ju'li 1982

H,ee,r en Mevrouw Filirp en Kathleen Duyvejornok - Deoaluw6
Kor'trij,1, 10 j,ulti 1982

H'esr en Mevrouw Bant en M,arti,ne Verfairllie-Vande,candelaere
Langemark, 10 j,uli 1982

Heer en Mevro'uw Eri,k ,en Lieve Elomme - Dh,ulst
Harelbeke, 16 julri 1982



H,eer en M,evrrouw Ge,ry en Hild,e Phlypo - Op 't Roodt
Olen, 17 juli 1982

Hee,r ,en M.evrouw Luc en Trees De Prest - Desmet
Roesel,are, 17 juli 1982

Heer en Mevrouw Rudolf en An Dem,eule'nae,re - Ve,roruvsse
Flo,eselare, 17 jul'i '1982

Heer en Mevro,uw Stefaan en V6ron,ique VereenocEhe - Ad'rj,ae,ns

Ooste,n,de, 24 jurl'i 1982

Heer e'n Mevrouw Jo's6 en Errna Lemiegre-Vandelan,otte
Morkem, 31 j'ulri 1982

Heer en Mevrouw Jroost ,en Fried,e Oaen - Cloet
Rroeselare, 6 iaug'usrtus '1982

Heer e'n M'evroiuw Eddy ern Roos Cappelrle - Cattrysse
Ro,esel,are, 7 augustus 1982

Hesr en Mevro,uw PhrilLip e,n Martine Desmet-Sercu
Male, 7 au,gustus 1982

Heer,en Mevro,uw Dirrk ,en Katelijn Serou -Tuytten
Roeselare, 14 augustus 1982

Heer en Mevroruw Krist en Cl,audine Stragier-Tempel'aere
Gits, 14 auEustus 1982

Heer 'en Mevrouw Bant en Martine Creyte'ns - Denorme
Floesel'are, 21 'augur,trr 

'ltt,
Heer en Me\/noruw Er.ik en M,ieke Buffels - Libbreoht
Roeselare, 4 septembe'r 1982

Heerr ,en M'evrouw Edrdy ern Manijke Caes - Plets
Roesel.are - Rumbe,ke, 10 seprte,mberr 1982

Heer en Mevrouw Joost en Nadine Demeulenaere-Van'denweg,he
Roreselare, 10 se'ptem,ber 1982

Heer e'n Mevroruw Joh'an en Vera Muylle - Lebbe
leper, 10 septe,mber 1982

l-ieer en M'evrouw Petor en Le,en Deltour - Dillen,
Kessel. 2 oktob,e,r 1982

Heer en Mwrouw Glernn en Ka,trijn Dhooghe - Com,pernolle
Gits, 9 ,oktob'e,r 1982

Heer en Mwrouw Steven en Kate.liin Card,oen - Ee'okhout
lzegem, 9 oiktobe.r 1982

Heer ern M.evrouw Jan e,n Mi,a Ponsae,rts - Mylle
Bellegem, 16 o,kto,ber 1982

WIJDINGEN

Op 25 junti '1982 we'rden te Brugge tot diaken gewijd,
Hee,r Ba'rt Demuy,nk e,n Heer Jos Ostyn

to



STERFGEVALLEN

Mevrouw Berih,a Lo'bb'estael -O'lridt, gebo,ren te Roeselare o'p 27 augustus 1895

en overled,en te Brugg'e op 20 maar,t 1982

H,eer Luoiern Declo,edt-Coppe, gebo'ren te Ro,esela,re,op 31 januari 1903 e'n

overleden te R,oesolare op 30 maart 1982

Heer Firmrin Rraes-Billiet, geb'ore'n te Gits o,p 8 ap'ritl 1902 en ove)nlede'n te
Roeselare op 7 ,april 1982

Heer Georrges Termo'te-Arlli,6t, geb,ore,n te Roeserliare op 16 fe,bruari 1898 er;l

overleden te Roeselare op 17 aprirl 1982

Eerwaard'e Heer Kare,l Th,o'rrez, gebore,n te Poperi,nge op 3 augustus 19'12 en

overle'den te Oo|ste'nde-Stene op 23 april 1982

Mevrouw Maria Peene - Vande,n Berghe, geb,oren te Roeselare op 28 auEustus
1901 ern overl,erdern te Roeselare- R,umbeke op 25 apri'l 1982

Eerwaarde H,eer Girlberrt Verhamme, ge,bo'ren te Zweveg'em o,p 19 maart 1909 en

overleden te M,eurle,b'eke,op 30 apri,l 1982

Mevrouw Maria Leoen, geboren ;te Fioesel,are op 18 meri 1928 .e)n overledern te
Roe,selare ,op 3 mei 1982

Hee'r Jan De,grawe-Van Oost, geboren te Oeti,ngen op 25 januani 1918 en

overleden te De Panne, o'p 11 meri 1982

Mevrouw Sidontie Vanallemeersch - Vereeno'oghe, gebo,ren te Zwevezele op
16 februari 1896 en overleden te Roeselare op 12 mei '1982

H'eer Jozef Veroaigne-Lie,vens, geboren te Ro,eselare op 27 augustus 1912 e,n

over'leden te Roeselare op '17 mei 1982

Heer Fli'rmin Dereere- De Baetseleer, geboren te Moere 'op 29 m,aant 1894 e,n

overled,en te Oostende o'p 17 mei 1982

Heer Phri['ogeen Lagae - Vanbi,erv'liet, gebo,re'n te Sint - Eloois - Winke,l op 28

september 1898 en ovenleden te LendeJede op 19 mei 1982

Eerwabrd,e Pate'r P. Bagein, geboren op 7 ju'ni '19'12 e'n overledern te Brugge
op 28 meri 1982

Heer Osoar Ballidre-Devos, ge,boren te Oudenburg op 18 septe'mber'1914 e,n

overled,en te Roeselare op 28 mei 1982

Mej'uf rouw Elsje Po,l,le,t, ge'boren te Roese,l,are o,p I juni 1973 e,n overlede,n te
Koo'l'skamp op 30 mei 1982

Heer Frans Vervaecke-Deoloedt, ge,boren te Roese,l,are op 20 fe,bruani 193'l e,n

overleden te Fio'ese,lare 'q'p 4 jun'i 1982

Heer Jozef G,alle-G'oeman-Goe.man, gebore'n te Serskam'p o,p 17 mei 1896 e'n

overleden ,te Aalls,t orp 5 juni 1982

Heer Ma,ur"lts Vanfle,teren - Wittevro'n'ge'|, gebore,n te Roeselare - Bevenen op
1'l maart 1903 en ove,rledren te Roeselare op 7 ju,ni 1982

Eerwaard.e Pater Eti,e'nn,e Bagein, gebore'n op 14 nrove,mb,er 19O1 ,en,oventeden

ln Buru,ndti op 13 jurnri 1982

Hee,r Oarl'os Waelkens-Mae'nhoudt, geboren te Oo,strozebeke op 2 aprril 19'13 ern

ove,rl'ed,en te Knrokke - Helist o,p 14 jun,i 1982

Mevnouw Valerie Dewac,hter-Blondeel, gebo'ren te Roeselare e,n ,overleden te
Tor"h,ou't op 15 juni 1982



Heer Eugeen Depla-Vangheluwe, geboren te Roeselare-Beveren op 21 juni 1905

en overleden te Cavtat (Joegoslavi€) op 18 juni '1982

Hee'r Ge'rard StragtiBrl-Van Driessche, geboren te Passenda,le o.p 1 februari 19OB

en overleden te Flo,eserlare o,p 19 ju,nti 1982

Heer H,e'oto'r DeWitte-Vargote, gebonen te Pittem op 22 maart 1905 en,overleden
te Pi,ttem o'p 25 j,u,ni 1982

H'eerr Ge,rard Oeceunri,nok-Wambeke, geboren te Ardooi,e op 12 me,i 191 1 en

overl,eden te Floeselare op 29 j,u'ni 1982

M'evrouw Clara De,nys-Vandamme, geboren te Geluwe o,p 23 januari 1906 e'n

overleden te Ro,ese,lare- Rumbeke op 2 juli 1982

Mwro,uw Elisa D,ermorn,ie-Cappelrle, geboren le Zaren op 14 m,aart 1893 en

overleden te Oostnlie,uwke,rke op 3 jull 1982

Heer,Felioiren Mae,nh,outt-Hooft, ge'bo,re,n te Kn,esselare op 19 ianuari 1896 en

o,verl)ed,e,n te Aalte,r orp 12 juli 1982

Heer l(arel Boudkaerr -Deooster, geborre,n te R,o,esel.are op 30 apri'l 1913 e,n

ovenled,ein te Staden ,op 29 juli 1982

He,er Jozef Vand,epuitte - Cneut, gebo,ren te Moors.lede o,p 5 mei 190t6 en

overleden e Moorslede,op 30 juli 1982

Hee,r J,uLlien De Man-Haeg,ebaert, geboren te Roesel'are'op 7 jan'u,ar,i 1906 e,n

oiverled€rn te ,Roeselare o'p 7 aug.ustus 1982

Mevro,uw M,aria Desmet-Oloet,,g,eb,oren te Harelrb'eke op 16 februari 1895 en

overledern te H,arglbeke 'orp 12 ,au,g,uStus 1982

Mevrouw Mari,a Fo'ulorn-Grurillemyn, geboren te Roesetlare-Oeke,ne o'p'15 j,an,uani

1909 en overleden te Roeselare o'p 19 augustus 1982

Heer G,iilLbe,rt Wyseu'r-B,ul,crke, geboren te Rekkerm'op 13 jurlli 1922 e'n ove,d,eden

t'e Wegtrozeberke o'p 22 iaugulstus 1982

Her O,mer Kerokhove-Si,n,nasve, g,eboren te Varse'nrare Lo,p 31 decemberr 1928 ern

overl'ed,en te Brugg'e op 2 septe'mber 1982

Eerwaarde Heer He,rman Vande Putte, ,g,eboren te R,o,eselare op 16 oktoibe'r 1926

en ove,rleden te Roeserl'are op 3 september 1982

Mevrouw Ag,nes Degryse - Vanthournoru,t, ge,boren te Meuleb,eke ,op 4 september
1931 ,en overlred'en te'Roeselane 'op 5 sep,temrbe'r 1982

Heer Camrie,l Ve,rham,me-Tanghe, gebonen te Le,ndelerd,e,op 11 februani 1894 en
overleden ,te Inrg'erlmunstor op 7 s,eiptemiber '1982

Mevrorurv Mantha Bylo-Syss,auw, rgeborern te Lang'emark oip 31 aug'ustu's 1911 e'n

ovellre{d,en te Ro,esel,are orp 8 septe'mber 1982

Heer Karerl T'hoe'n-Verho,estrae'te, geborren te Beverern-Waas 'op 21 d'ecember
1916 ,en ro,verledren te Ro'e'sel,are orp 9 septem,ber 1982

Mevroruw J,oann,a Samyn - Cappell'e, geboren te Floese'lare o,p 2O ,augrustus 19O4 en
overl,ed,en te Fl,oes'elare ,op '13 september 1982

Mevro,uw lrm'a Deweerdt - Buffel, g,ebo,re'n 'te Loppem op 29 ,me,i 'l'897 en 'w,erl'ede'n
te Roeseliare ,o,p '14 se,ptember 1982

M'evnoiuw Zulma Mostrey - Vansteelrandt, geb,oren te Ruddervoorde op 26 ok'tober

1914 en overleden te Roeselare op 18 septornber 1982

Hee'r Hernd,rtitk Dubae're-Waign,ein, geboren te Geluwe,op 12 raugustus 1901 on

overleden te l,eper op 18 september 1982
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Mevrouw Ali,na Vanrneste-Vanhou'tte, g.eb'oren te To,rhout op 19 apri,l 1900 e,n

oveul'eden te Roeselare op 20 sep,te,mbe,r 1982

Mevrouw Maria Esprirt-Joye, gebo,ren te H,o,oglede o,p 24 febru,ari 1906 en ove,r-
leden te Roese,l,ane 'op 24 se,pte,mber 1982

Mevrouw Al'i'ce Debaere - De Brabander. geboren te Weatotuter op 27 december
1906 e'n overledern te Korrtrijk op 29 septemiber 1982

Mevro'uw Mani,a Quri,ntens - Fevery, geb,o.nen te t_J,itkerke o,p 23 iu,n,i 1899 en over-
led,en te Brug,ge op g o'ktob,e,r 1982

Hee'r Herma'n Canbonez-Vanle,rberghe, gebo,ren te Roeselare o,p 30 m,e,i 1gE2 en
o've,rleden te S{taverle orp 11 okt'oberr 1982

He'e'r Roose,n Luoie,n, overleden te Me,chelen

Mevro'uw M.ari,a- Philomena Lewyllrie- Evens, gerbore,n te Ell,ekom (Limbur,g) oLp
'l april '1890 en overlede,n te Oostende op't8 oktobe,r 1982

Hee'r No,rb,e'rt Van'h'uys,e-De Bel. gebo,ren te Ro'e'se'l,are o,p 21 oktober 190g e,n

overledern te Roeserlare op 2C oktober 1982

Zuster Gerarda Nraert (Zr. Th,arois,ia), gebor,en,te l,ngelmunster o,p 1B oktorbe,r 1905
en overl,ede,n te Egem o,p 22 oktobor 1982

He,:'r Gaspar Soe,ne'n - Ve,rbruggh,e, ge,boren te Oostnri'euwke,rke op 27 oktober
1900 en overl,edern te Roes,e'lare o,p 25 okto,ber 1982

He'er Jozef Verrbeke-Vermee,rsch, gob,o,ren te Ro,ese'l,are o'p 4 m,arart 1910 en
o'veirleden te Roeselare o,p 29 oktober 1982

Heer Marcel Goethals- lserbyt, gebore,n te l(u,urne,op 6 januani 19O6 e,n overrleden
te Kortnijk op 2 november 1982.

Heer Frans Ve'rgote - Vewi'lg,hs6, geboren te Roese,lare ,op 20 me,i lgSS e,n over-
ledern in Za:itr,e op 6 november 1982

He'e,r Norbert Boucka'ent-Lybee,r, gebojren in 1909 en ove,rl'ede,n te Roeselare
o,p 7 nove,mber 1982.

Mevrouw Eliiisabeth Lamsens-D'evriese, geboren te Dak,nam o,p 10 dec.ember 1g'18
s,n 'sys.y|'sfl,srn te Assebro,ek op g november 1992



Druk Huize Breughel - Roeselare


