
18e jaargang nr. 1 juni - 1986



EERTIJDS

l8e jaargang . nr. 1 . juni 1986

verschijnt tweemaal per jaar
een uitgave van de oud - leerlingenbond
van de oude en moderne humaniora

Klein Seminarie, Zuidstraat 2Z - 8800 Roeselare

Postrekening 000-0683345-72

Beschermleden : 1.000 fr.

Steunenden leden: 600 fr.
Leden: 350 fr.

Oud - leerlingen van de laatste vilf laar :

- 25O fr. perjaar

- 350 fr. voor 3 jaar

Redactie: RAF PABENT
Zilvermolenstraat 29 - 8810 Roeselare

INHOUD:

Sport en Spel voor W.O. ll, H. Brouw

Geweld en religie in de antropologie van R. Girard, G. Van Coillie

Heb dank, O Heer, om,

Boeken die beklijven

J. Wullepit

Een voordeel exclusief voor de leden

Verslag Kerstconcert, J. Plets

" Liber Memorialis ". L. Pillen

Het Amaat Vynckefonds, L. Monbaliu

１

‐４

２２

２３

２４

２７

２９

３８

３９

４２

４６

Missionarisbrieven

Collegesnipperingen,

Familieberichten

R. Parent

Drukkerij Huize Breughel - Foeselare



|り堅堅菫彙
毎r

を気形物

" Wat niet weet, wat niet deert. "

Dat moet zowat het devies geweest zijn van het opvoedkundig systeem dat

in de jaren dertig in zwang was op de kleine koer van 't Klein Seminarie'
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Noch de surveillanten, noch de onderwijzers verklapten ons waarom de

" gymnastikb " ofte leer der lichaamsoefeningen tot bevordering van spierkracht
en schoonheid, zo stiefmoederlijk werd behandeld.

't Was pas in de vijfde Latijnse, toen we voor 't eerst het Griekse runenschrift
leerden ontcijferen, dat we ons bewust werden waarom vooral de Eerwaarde

surveillanten van vroeger ons in het onwisse hadden gelaten. Vooral de sur'
veillanten ? Jawel, want van die wisten we zeker dat ze ooit eens in de Griekse
goden- en cultuurwereld werden Ingewijd, terwijl we dat van de onderwijzers
niet zo zeker waren. Zij waren immers produkten van een normaalschool, de

" gele doos r genoemd, waarin Griekse en Romeinse goden niet thuishoorden
en waarin er, zoals de benaming " doos " verraadt, ook niet veel ruimte was
voor lichaamsoefeningen. Het konden dus maar die surveillanten zijn die angst'
vallig bijna het devies wilden in ere houden.

Waarom ze er zo angstvallig over waakten, ervoeren we dus in de vijfde
Latijnse.

Nadat we de Griekse runen van alfa tot omega hadden leren lezen en schrijven,
mochten we dan, niet als beloning hoor, maar als geheugenkwelling bijna



dagelijks Griekse woordenlijstjes van buiten leren, kwestie van een bagage op
te doen waarmee we later des te gemakkelijker de "s161;1p.lo; en de parasaggai"
uit Xenophoons " Anabasis ) zouden kunnen verteren en des te vuriger van de
illustere heldendaden der Griekse krijgers uit Homeros' " llias " zouden kunnen
genieten.

In een van die lijstjes nu troffen we het woordje ( gymnos " aan met daarnaast
de vertaling: bloot - niet naakt hoor, dat klonk veel te naakt in die tijd. - Zelfs
het woordje bloot scheen nog veel te bloot, want E.H. Lanszweert, zaliger,
voegde er onmiddellijk aan toe dat het meer de betekenis had van lichtgekleed
ofte lichtgewapend.

Maar hoe hij ook het Griekse bloot wilde ver-
doezelen, voor ons was het nu duidelijk geworden
dat de Griekse atleten in hun . nakkie " op het

" gymnasion " ofte sportplein verschenen. Meteen
werd het ons ook duidelijk waarom de gymnastiek
op de kleine koer zo stiefmoederlijk werd behan-
deld. Zie je die pagadders van de kleine koer daar
al staan turnen in hun blootje !

Daarom dat die vroegere surveillanten zo angst-
vallig over het devies hadden gewaakt. En hoe !

E.H. Leo Patfoort, zaliger, scheen een bijzondere
voorkeur te hebben voor de methodes, niet voor
het doel, van het Spartaans opvoedingssysteem :

ijzeren tucht en lijfelijke straffen. Zijn gezag
stoelde op strengheid, en gezag had hij in overvloed, want alleen reeds zijn
ranke, langgerekte schaduw was voldoende om van een wolf een lammetie te
maken.

Hoewel wij zijn bewind als bewaker niet lang moesten ondergaan, toch duurde
het lang genoeg om ons nu nog eraan te herinneren hoe hij met zijn legen-
darische voeten er soms met vuile voeten doorging. ln het dagboek van
sommigen uit die tijd zal er wellicht sprake geweest zijn van schrikbewind.

Maar wie ooit een wit voetje bij hem had, zal nu nog graag erkennen dat hij
in de grond van zijn wezen een goed mens was, wiens strengheid alleen ont-
sproot uit een heilige ijver om onze kinderzieltjes voor allerlei vleselijk verderf
te vrijwaren.

En die ijver, zijn heengaan ten spijt, bleef nog lang nawerken, want achteraf
konden wij aan den lijve nog dikwijls ondervinden hoe sommige onderwijzers
voor zijn methode gewonnen bleven : met een roede ofte regel sloegen ze
soms onbehoorlijke lichaamshoudingen recht. Vraag het maar eens aan de
. kneukelaars r von toen.

Met dezelfde ijver bezield, maar van een geheel ander allooi was zijn opvolger,
E.H. Jozef Vandermarliere. Jong en dynamisch, de zwarte haardos " en brosse "
verscheen hij als een schitterende Adonis op de kleine koer, een Adonis die
de ziel van de Atheense school uitstraalde: een verrukkelijke harmonie van
lichaam en geest.

Zelf nog vol levenslust en levensdrift was hij zich bewust van de onweerstaan-
bare kracht der jeugd en van het nut van haar lichamelijke ontwikkeling.
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Denk nu niet, beste lezer, dat wij zomaar ineens als jonge Hellenen werden
opgevoed, verre van. Zijn hang naar het Atheens opvoedingssysteem ten
spijt, bleef ook hij hardnekkig waken over het bovengemeld devies en hij

stond erop dat wil nog altijd netjes in onze wolletjes of katoentjes ingeduffeld
bleven.

Maar in allerlei details voelden we toch dat er iets aan 't veranderen was.

's Winters bijvoorbeeld, wanneer wij na de avondstudie naar huis togen, liet
hij stiekem - of deed hij het zelf - emmers water over de koer uitgieten, wel
bewust dat de stalen vriesnacht zijn koud werk zou doen, en 's morgens verraste

hij ons dan, breed lachend, met een glimmende glijbaan, waarop wij onze nog

weke arm- en beenspieren mochten ontwikkelen. Honderden houten pantoffel-

zooltjes klabetterden dan over die blinkende ijsspiegel. In gestrekte vlucht en

met wiekende armen, in hurkzit of buiklig joelden wij over de spekgladde

ijsbaan tot groot jolijt en diepe vreugde van onze jonge surveillant.

C-t
み

一Soms voelde ook hij kriebels om zijn eigen glijkunst eens te demonstreren,
maar van zodra die heilige kerk met wapperende soutane op de baan verscheen,

maakte het kleine lekenlegioen zich gauw uit de voeten om niet door haar gewijd
gewicht gewalst te worden.

Zijn grootvoetige voorganger zou zo iets nooit gedaan hebben.

Louter uit vaderlijke bezorgdheid om onze fysische ontwikkeling vergastte hij
ons in de andere seizoenen op onvergetelijke openluchtspelen.

Eenmaal in de toen nog zevendaagse schoolweek hadden wij een vrije namid-

dag, wat niet betekende dat we dan, zoals nu, mochten thuis blijven, h6 ! Wie
wel mocht thuis blijven, dat waren de onderwijzers, want hun lastige opvoeders'
taak verdiende een adempauze evenals hun muf klaslokaal dat zolang van verse
lucht gespeend bleef.

Onze vrije namiddag echter bestond uit
een verplichte wandeling en een avond-
studie.

Meneer Patfoort gebruikte die wandeling
gewoonlijk als een praktische les in
aardrijkskunde, waarin hij onze jonge
geest met de geografie van de stad en
vooral van haar groene omgeving wilde
vertrouwd maken.

Wij ervoeren toen voor het eerst hoe uit-
gestrekt het grondgebied van de stad wel
was want bij onze thuiskomst voelden wij onze voetjes bijna niet meer. De

geest was misschien wel wat verrijkt, maar het lichaam smeekte om erbarmen.
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Van !enigmakende nchaamsoefeningen was er dus 2eker geen sprake

Maar Meneer Patfoort had zijn doel bereikt : in
? de studie kon hij rustig zijn brevier lezen, want

wij vielen bijna in slaap.

Bij Meneer Vandermarliere was dat helemaal

o o anders. Steevast leidde hij ons naar de lange

OaO I Gitsestraat, op het einde waarvan een malse

fl i D n weide van boer Haelewijn ons opwachtte. Van
- W A zodra de boer de pastoor met zijn luidruchtige

: q, kudde in de verte hoorde aankomen, joeg hij
O fi gauw zijn koeien in een ander weide, want hij

kende het stormend geweld van die zotte
college-lammetjes. En gelijk had hij, want het

groen van zijn weide deed telkens weer onze speeldrift oplaaien. Terwijl som-
migen in zeven haasten hun voetbalschoenen aantrokken - een luxe in die
tijd - tasten de anderen hun overtollige kledij op elkaar, want doelpalen stonden
er niet in de weide. Koeien spelen immers geen voetbal.

Intussen stond in het midden van de weide de pastor bonus op zijn schaapjes
te wachten. De soutane lichtjes opgeschort, de ene voet rustend op de bal

een echte voetbal hoor, maar schier onzichtbaar
door het hoge gras - en met het fluitje in de
hand verdeelde hij ons in elftallen of beter
gezegd in twintig- of dertigtallen.

Het openluchtspel kon beginnen. Van een echte
voetbalmatch was er natuurlijk geen sprake, he I

Wij tolden vrolijk door elkaar, schopten en
stampten naar hartelust, vielen en stonden weer
op en Iiepen meestal Meneer Vandermarliere
achterna, want waar hij was, daar was ge-
woonlijk ook de bal. Om ons met de regels
van het spel en 't fair-play beter vertrouwd te

rnaken, onderbrak hij nu en dan onze blinde speeldrift met een schel gefluit
en dan toonde hij ons, niet zonder fierheid, hoe hard hij tegen een bal kon
trappen. De olijkerd die de baan van zijn bal wou onderbreken, voelde algauw

tot zijn schade hoe zwaar zo'n bal
op een klein maagje kon wegen.

Het eindsignaal klonk natuurlijk altijd
veel te vroeg, maar Meneer Vander-
marliere, weer bewaker geworden,
hield van stiptheid en tucht ... de weg
van noord naar zuid was trouwens nog
Iang.

Onder het waakzaam oog van een
gelegenheids-surveillant verorberden

aa1\tl;,
,a sv
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wij op de koer onze boterhammen en klokten met gulzige teugen onze drink-
bussen ofte . pullen " leeg.

Juist voor de studie begon, verscheen, totaal opgefrist en blinkend in zijn vel,
onze vertrouwde surveillant.
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Een verkwikkende douche zou ons ook wel deugd gedaan hebben, maar dat

geluk kenden we toen nog niet en riekend naar zweet en geurige koedrek lieten

we ons gedwee naar de schapestal ofte studiezaal leiden' Wie ooit nog eens

in een druk bevolkte schaapskooi is geweest, zal nu ook geen moeite hebben om

de lekkere geuren op te snuiven van de zure luchtlagen, waarin wij onze

huistaken moesten maken onder de vaderlijke blik dan nog van de weer streng

geworden surveillant.

Streng I Nou ja, wie houdt van harmonie tussen lichaam en geest, hQudt ook

van h-armbnie tussen spel en studie. Ons deerde het echter niet: We hadden

ons gejeund, het lichaam was voldaan en de geest had weer lust om te
werken. Na de studie zou onze moeder, beter dan Bartjes stiefmoeder Geesse,

ons wel weer wit weten te wassen.

Wat niemand echter ooit zal kunnen uitwissen, dat ziln de nu nog deugddoende

herinneringen aan die vele openluchtspelen, waarin wij, samen met Meneer

Vandermarliere, aan vrije of noem het wilde gymnastiek konden doen. AI was

er toen, gewild of ongewild, geen sprake van

Griekse of Zweedse gymnastiek, toch wist zijn

voorliefde voor het Atheens opvoedingssysteem
van ons gezonde en slanke knapen te maken

en we voelden ons zo gelukkig als de Griekse
jeugd in de gouden eeuw van Perikles'

't Was echter meester Allegaert, titularis van

de 6de lagere en verantwoordelijk dus voor ons
geestelijk peil, die aan zijn beste leerlingen
zo noemde hij ons toch - de raad gaf van

onmiddellijk naar de 6de Latijnse over te stap-
pen. Nog nooit had een tip ons zo zoet in de

oortjes geklonken, want hij verloste ons van een bange nachtmerrie: het 7de

studiejaar, waarin de plak werd gezwaaid door ene Meester Ketele, een naam

die toen, terecht of ten onrechte, even berucht als geducht was'

September 1933 !

Een mijlpaal op de weg van het leven is gewoonlijk een rustpunt, waarbij men

de reeds afgelegde weg overschouwt.

Zo'n mijlpaal op het pad van ons nog jong leven was * september 1933 "' Vaarwel

Meneer Vandermarliere..., vaarwel pantoffeltijd op houten zooltjes... vaarwel

heerlijke openluchtspelen... vaarwel Meester Allegaert... vaarwel zorgeloos

gestoei op de kleine koer... !
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Schuchter en bedeesd traden we door " 't cleen portjie " de klassieke wereld
binnen als juvenes van de grote koer.
De gestalte van de surveillant, E.H. Baeckelandt, deed ons even aan Meneer
Patfoort denken, maar niet voor lang, god zij dank.
De meesters heetten hier professors en ze droegen allemaal hetzelfde uniform:
een lange, zwarte soutane, waardoor ze Eerwaarde werden genoemd, hoewel
wij ze in 't begin door de macht der gewoonte met ( meester " bleven aan-
spreken.

De klaslokalen war-d.n klassiek van vorm, dit wil zeggen allemaal getraliede
kooien, alleen de aanduidingen op de deuren verraadden dat er toch, qua
inhoud, een onderscheid bestond.
De Grote Koer scheen inderdaad die naam waardig, hoewel hij in feite kleiner
was dan de kleine koer, want we moesten hem delen met de internen van
E.H. Legrand. Een bijna onzichtbare greppel in de vloer, die bij regenweer het
overtollige water in de richting van de lavatories moest voeren, diende als
scheidslijn, een scheidslijn die soms veel heibel veroorzaakte tussen in- en
externen.

Kortom alles ademde hier zo'n klassieke geest uit, dat wij stilaan de zoete
hoop durfden koesteren eindelijk in de klassieke gymnastiek te zullen onder-
wezen worden.
Hoe ijdel echter bleek deze hoop !

ook hier immers werd het devies van de kleine koer in ere gehouden, hoewel
het, noblesse oblige h6, meer op een humanistische toon werd voorgehouden,
een toon de humaniora waardig.
Hier klonk het : " Mens sana in corpore sano ,.
In het begin wisten we niet al te best van welk mens hier sprake was, maar
enkele weken Latijn volstonden om te achterhalen dat een klassiek wezen uit
twee sunecdoche's bestond, nl. uit ( een gezonde geest " en uit { een gezond
omhulsel ofte lichaam. "
Dat een zekere Juvenalis, hekeldichter van beroep en uitvinder van dit devies,
meer de " corpus " dan de { mens D over de hekel had gehaald, hoorden we
bijna iedere dag uit de mond van de profs, zodat we al konden vermoeden dat
ook hier de " corpus sanum , stiefmoederlijk zou behandeld worden.
De gezondheid van het lichaam beperkte zich in die tijd tot volgende uiter-
lijkheden: netjes gewassen en gekamd, geen vuile oren en handen en nog minder
vuile kniedn. De lange broek, de semie-deponens ofte pofbroek en de lange,
zwarte kousen waren dan ook zeer in de mode.
En wij die gehoopt hadden van op de koer, zij het dan nog lichtgekleed, aan
gymnastiek te mogen doen.

De moed zonk ons diep in de schoenen... Adieu gymnastiek !

En toch bleef er een sprankeltje hoop smeulen, want op het lessenrooster van
de 6de Latijnse stond er waarempel een half uurtje gymnastiek geprogram-
meerd. Dus toch !

Maar onze ontgoocheling zult u wel begrijpen, beste lezer, als u leest wat er in
zo'n half uurtje " den Iichame , werd geofferd.
Op welke dag van de week het was, weet ik niet meer zo juist - 't is ook al
meer dan 50 jaar geleden, h6 - maar na een van de dagelijkse, korte morgen-
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studies, waarin wij onze geheugenlessen nog even konden opfrissen, moesten we

onze zware boekentassen ergens tegen een mUUr Of een bOOmStam van de

grote koer neergooien en op bevel van een burgermannetje per twee in de rij
gaan staan.

ln het land der soutanen was een burgermannetje toen zeker geen koning, o

neen, veeleer een nar, zodat we het direkt op de lachspieren kregen als we

daar voor ons het eerst van ons leven met een u echte " turnleraar geconfron-

teerd werden. Een mooiere karikatuur van een Griekse
* gymnastBs " konden we ons moeiijk voorstellen' Hoewel

het trainingspak hem zeker al bekend was, toch stond hij

daar voor ons, al dan niet verplicht, in klassieke uit-

rusting : een burgerplunje meestal donker van kleur, boord

en das en een zwart hoofddeksel dat nogal sterk op een

bolhoed geleek. 't Was vooral dit laatste ornament dat

ons intrigeerde en hadden we toen al de helmboswuiven-

de Hektoor leren kennen, dan hadden we het mannetje

wellicht - vergeef het ons, o Homeros ' met deze prins

van Troje durven vergelijken, maar dan zonder wapperen-

de pluimen, h6.

Onze onkunde van de llias werd echter rijkelijk vergoed

door onze kennis van de zoetgevooisde tale van Meester Gezelle die ons

leerde :

" De Vlaamse taal is wonderzoet
voor die heur geen geweld en doet." "

En we moesten " heur " geen geweld aandoen om dit voor ons totaal onbekend

burgermannetje met een passende naam te versieren.

De schalkse fantasie van een zesdelingetje, sterk geboeid door dit hoofd-

ornament, had daarin een omgekeerd teerpotje ofte " terrepotje " ontdekt en

meteen trad de onbekende Hektoor ons studentenwereldtje binnen onder de

naam van . Meneer Terrepot. "

Het gerucht deed de ronde dat Mr Terrepot een oude legerrat was en dus het

klappen van de zweep verstond, maar niet daarop stoelde zijn gezag' Zijn gezag

had hij te danken aan de ogen van onze klastitularis die van achter een van

de vele vensters zijn speelse takkerlingen in de gaten hield... en die weten-

schap herinnerde ons steeds aan de vermanende woorden van de schoolmeeste'

res, Anna Bijns :

" Raeckt den terpot niet, oft ghij selt u bepecken' "

Braafjes volgden we dus Mi. Terrepots les die altijd op hetzelfde klassieke

stramien geborduurd was. Ware Professor Stock toen al inspecteur geweest, dan

zou hij mlt veel klassieke vreugde het volgende lesplan hebben kunnen goed-

of afkeuren.

Het Lesplan:

1. - opstellen:

de leerlingen gaan per twee in de rij staan

N.B. - wie buiten de rij stond, kreeg straf.



2. - leren marcheren :

de ll. stappen tweemaal rond de koer op het commando van: Voorwaarts...
m.a.a.r.ch... links, rechts... links, rechts... armen zwaaien schouder-
hoogte...links, rechts... op de toppen van de tenen... links, rechts...
een, twee...
N.B. - de onhandigen werden bijgewerkt, vooral dan diegenen die hun
twee armen tegelijk voor- of achterwaarts zwaaiden of die geen onder_
scheid schenen te kennen tussen hun linker- en hun rechtervoet.

3. - de looppas:

de ll. lopen tweemaal rond de koer op de toppen van de tenen.
N.B. - Op het einde van de lengte-
of breedteas van de koer klonk het~「二

I_rr, ご
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fi :;l (l\ ir-ru'"n, want we dachten attijd dat

v-* ft:l) l\"1 hij beval : ( per auto rechts... of
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nig het opgelegde ritme, dat de loop-

koers in een chaos eindigde, een warboel die alleen de openbare verschijning
van de klastitularis kon ontwarren.

4. - Bitmische oefeningen :

- de ll. worden op 4 rijen en op veilige afstand van elkaar opgesteld.

- Doel: de ll. bewust maken dat ze een rechter- en een linkervoet
hebben en dito armen en hoe ze
symmetrie in hun lichaamsbewegin-
gen kunnen verwerven.
N.B. - Die symmetrie kwam ach-
teraf wonderwel van pas in de
schijnballetten, zoals E.H. Karel De
Busschere ze zo tekenend noemt in
Eertijds (juni 1985 - p. 4) ... maar
dan zonder tutu's en collants, h6,
Eerwabrde, want in die tijd waren
zelfs de zedigste turnbroekjes en
truitjes taboe.

5. - Bok en paard:

arm. en beenspieroefeningen
N.B. - Bij gebrek aan de eenvoudigste klassieke turntoestellen maakte
Mr. Terrepot van zijn nood onze deugd.
Zo promoveerde hij ons, elk om beurt, tot bok.
De rug lichtjes gebogen, de handen op de knieEn en met vaste voetsteun
moesten wij het stormend geweld trotseren van de anderen die haasje-over
mochten springen. Wie moedwillig een bok door zijn poten deed kwakken,
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zorgde wel voor hilariteit, maar die kon achteraf gerust van een bok gaan

dromen. " Bokken schiet men niet ongestraft " zei Meneer Louwage altijd.
Na de bokkesprong volgde bijna steeds de

paardensprong, toegepast in het door ons zo ge- {
liefde - Buiterspel ", waarin Meneer Terreiot Et
het nut van al zijn voorgaande oefeningen wilde L 

=llbewijzen.
Gezeten op de rug van een klasmakker die voor /rif.t\,
paard fungeerde, moesten we trachten de an- .tlrt7ll
dere ruiters uit de zadel te lichten en wanneer \l[Xr,,
de laatste ruiter getuimeld was, werden de 1T lt!
rollen van paard en ruiter omgekeerd, zodat !l ll
iedereen zijn poot- en armspieren en nog vele
andere spieren terdege kon ontwikkelen. Dat

het doel de middelen heiligde, verraadde niet alleen onze vurige strijd'
lust, maar ook onze " schabbe " die soms nogal deerlijk gehavend uit het

strijdperk trad.
Onze moeder heeft nooit Meneer Terrepots gymnastiek kunnen waarderen.

Hbe hoog, beste lezer, uw waardering voor Mr Terrepots gymnastiek intussen

gestegen is, weten we niet, maar wat wij des te beter weten, is dat dit half

uLfftje met Meneer Terrepot het enige, schaarse voedsel was waarmee wij in

did tijd onze ( corpus " een we€k lang " sanum " moesten houden.

Het enige !... is wel wat overdreven, want ook op de grote koer bestonden er

speeltilden, vrije namiddagen en onverwachte maar zo gegeerde heiligendagen,

waarop wij die schaarste konden aanvullen en de lesuren konden verminderen.

De ,speeltijden waren toen echter veel te kort en de grote koer, door die

scheidslijn, veel te klein voor uitgebreide lichaamsoefeningen. Vooral de

hoogste klassen, bij gebrek aan ruimte, deden dan veel aan footing tot grote

voldoening tvan de surveillant die niet kon verdragen dat wij ergens in een

hoekje ons evenwicht op 66n been trachtten te bewaren.

De vrije namiddagen betekenden ook hier
weer { vrijaf " voor de profs, maar niet
aldus voor de surveillant en de studenten.

De heilige geestdrift echter van E.H. Van-

dermarf iere die ons vroeger zo naar ziin
open luchtspel kon doen hunkeren, scheen
hier totaal uitgedoofd.

De surveillant van de grote koer hechtte niet
veel geloof aan het nut van de lichamelijke
ontwikkeling. Een fan van Mr Terrepot kon-

den we hem dus moeilijk noemen, maar des
te meer een vurig propagandist usn ds " Kla-

roen D en " Hernieuwen ", twee tijdschriften
die gloeiden van K.S.A.-idealen.

Maar ook in ons scheen die geestdrift wat
geluwd. Voetbalschoenen waren nu geen
luxe meer en wij kenden ook al het grote verschil tussen een koeweide en een

echt voetbalveld. zodat de weide van boer Devriese aan de Diksmuidsesteenweg



niet meer zo'n aantrekkingskracht op ons uitoefende als de weide van boer
Haelewijn. Dit laatste zegden we natuurlijk niet luidop, want 't was toch nog
altijd beter in de open lucht dan in een muffe studiezaal.

In het derde trimester zorgde het zomeruur voor
een totale ommekeer in het programma van de
vrije namiddagen : eerst hadden we studie tot
16 uur en na het vieruurtje trokken we naar
een weide aan de rand van het Sterrebos, waar
de jonge Wilhelm Tells de kracht van hun
buigers en strekkers met pijl en boog op de
sprange konden botvieren, terwijl pijlenrapers,
met een zware tenen sombrero op het hoofd,
hun wervelkolom door allerlei kronkelbochten
konden verstevigen.

蠣効〕”
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kon zomaar gezellig gaan zitten of liggen " kouten " in het malse gras. Toen
werd er al iets meer toegelaten zolang het maar binnen de weide bleef, want
niet ver vandaar stond het gasthof " De Vijfwegen " altijd gereed om de dorst
van jonge kelen te lessen. Waarschijnlijk zijn er nu nog die zitten te vrezen

Jrl

dat we uit de biecht gaan klappen, maar ze mogen gerust zijn, hoor, zo dom zijn
we nu ook niet, ten andere, onze advocaten zullen u wel gerust stellen : voor
een verjaard zondeke bestaat er geen penitentie meer.

Wat ons soms het meest verheugde op een vrije namiddag, dat was de regen,
want dan werd de wandeling gewoonlijk afgeschaft en mochten we veel
vroeger naar huis. Dat was een dankbare gelegenheid, h6, Willy van Wetteren
om, zoals steeds afgesproken, een ommetje te maken naar het stedelijx zwem-
bad aan de Rondekom, waar we al de spieren, al de zenuwen en alle vezels van
onz€ s corpus " eens terdege konden ontplooien in die zo verkwikkende water-
balletten. En dat we niet met al onze kleren aan in 't water sprongen, durven
we nu na 50 jaar eerlijk bekennen. Hoewel ons badkostumeke er toen veel
deftiger uitzag dan het " bijkans niets , van nu, toch zouden we dit zwem-
slippertje vijftig jaar geleden nooit hebben durven bekennen, want dan hadden
ze ons op 't college zeker de rode kaart getoond.

Een alinea uit de brief van de toenmalige superior, A. Ouaeghebeur, aan onze
geachte ouders bevestigt dat :
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1 gt Wie niets voor de edele kunst van het boog-

/ Z schieten voelde, kon diezelfde buigers en
t strekkers gaan versterken met hard en ver te

bollen in een weelderig gekruide bolletra of



u De ouders die begeeren dat hun zoon naar
de stedelijke zwemkom ga, gelieven een ge-

schreven toelating met hun jongen mee te
geven. De verantwoordelijkheid van de Over-
heid is dan alleen gedekt, als de ouders
persoonlijk toezicht houden op de zedelijk-
heid en de gezondheidsvoorwaarden bij deze
sportbeoefening. "
(zie : " 175 jaar Kein Seminarie te Roese-
lare"-p. 142).

Zo'n geschreven toelating hadden wij niet... het zwaard van Damokles hing dus
steeds dreigend boven ons hoofd, want " Salus Collegii suprema lex ".
En zeggen dat ze nu gouden, zilveren en bronzen medailles uitreiken aan wie
in de zwemsport de eer van een college hoog houdt.

Naast de speeltijden en de vrije namiddagen bestonden er toen ook al grote
vakanties, waarin we dit tekort aan lichamelijke ontwikkeling konden aanvullen.

Het mag gezegd dat vele K.S.A.-kampen op Hernieuwenburg in Wielsbeke ons
daarbij fel hebben geholpen.

Opdat de studenten zich minder zouden bezig
houden met de " res politica linguistica ", zoals
een bisschop dat eens noemde, scheen men
ineens veel meer aandacht te schenken aan
de " res corporea gymnica ", zodanig dat het
tot nu toe zo gehavende evenwicht tussen
( mens D en a corpus , flink werd hersteld.

Oordeel zelf maar :

- op Hernieuwenburg waren er geen cham-
brettes meer te bespeuren, wel chambrees h
voor 6 d 8 man, waarin de striptease van
dag- naar nachtkledij en van nacht- naar dagkledij geschiedde onder het
waakzame oog van een zedenmeester ofte kameroverste, meestal een
jonge seminarist onderlegd in de moraalfilosofie.

- op onze nuchtere maag kregen we hier morgengymnastiek, niet met alles
aan zoals bij Mr Terrepot en ook niet in K.S.A.-tenu, maar veeleer in de

zin van E.H. Lanszweerts " bloot ", d.w.z. in korte broek en wit ondertruitje.
Heerlijk was het aldus lichtgekleed onze jonge longen met frisse boslucht
vol te pompen.

- Na een po€tische meditatie van E.H. Verhelle en een stevlg morgenmaal
stapten wij als jonge gezalfden dan gewoonlijk achter wapperende Chiro-
vaandels en luid zingend door de straten van het dorp. Fier als een gieter
toonden wij aan de verbouwereerde dorpelingen hoe wij bij Mr Terrepot
hadden leren marcheren.

- na de middag leerde men ons, naast vele andere dingen, onder andere ook
nog hoe soldaten van Kristus gedrild worden en hoe ze de wacht optrekken
niet met een geweer op de schouder maar met de paternoster in de hand.

Dat noemde men dan het geestelijke aan het wereldlijke paren en zo bleef
de " mens D weer in evenwicht met de . corpus ,.

Op zulke kampen verbroederden wij wel eens met studenten van andere colleges,
een verbroedering die niet gespeend bleef van een zekere naijver, want in de



kampspelen wou iedereen bewijzen dat zijn college het beste of het sterkste
van het hele bisdom was

Tot nu toe had alleen onze geest dat mogen bewijzerr irr de jaarlijkse blsschop-
pelijke examens, maar de gezo:rde naijvel dcr kcmosoelen had de K S A -
leiding doen inzien dat ook het lichaam recht op waardering had.

Wanneer de geest zijn wedstrijden had, dan
rnocht ook het lichaam zijn wedstrijden hebben.

Eindelijk had men de ware betekenis van de
zinspreuk ( mens sana in corpore sano D ont-
deki.

Et puer natus erat... de schoolsport was ge-

b:ren... alleluia !

Maar die vreugdeklanken klonken alleen in de vakrr:tie, oncler hct schooljaar
zongen wij nog met Vergilius ( non corpus, sed mens agitat mclem.,
Wat zou Vergilius nu zingen wanneer hij hoorde hoeveel nriljoenen er tegen-
woordig aan " gouden schoenen " gespendeerd worden !

Op de foto hieronder, beste lezer, moet u echter niet naar gouden schoenen
gaan zoeken, hoor ! De " pecuniae premia " bestonden toen nog niet, althans niet
in de schoolsport.

Hoewel zo'n foto nu bijna dagelijks de kranten siert, toch is dezc foto niet zo
alledaags als hij er wel uitziet.

En als wij deze " laudator temporis acti ", niet\ruaar Horatius, uit o;ls vergeeld
album hebben gehaald, c.lan is hei gecnszins u.t ijcele ovcrmccd, maar wel

De eerste (?) schoolploeg van't Klein Seminarie - anno 1938

Staande (v.l.n.r.)
J. Lodrioor (coach), A.Vanwalleghem, H. Brouw, R. Doom, M. Brabant, E. Bertrand,
D. Vandenbunder.
Gehurkt (v.l.n.r.) Ch. Decock, A. Mestiaen, N. Leiere, F. Debettere, J. De Nolf.
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omdat hij, hoewel kleurloos, zulke sprekende bewijzen levert voor de emanci-

patie van de sport op 't Klein Seminarie :

- het K.S.A.-uniform van onze coach [blauw hemd, witte das en geel-zwart

Chiro-schildje) verraadt onder welke vlag de schoolsport toen voer.

- de amfibrachische houding van de spelers bewijst hoe ver we nog

van het strakke professionalisme afstonden. Toen . speelden " we immers

nog onder het motto " non pecunia, sed amicitia omnia vincit. "

- de knokige kniedn van de gehurkte spelers tonen aan dat wil, het gebrek

aan degelijke gymnastiek ten spijt, toch al flink uit de kluiten gewassen

waren.

- dat de decollet6 de toen bestaande taboes reeds durfde doorbreken, is

duidelijk merkbaar bij de meeste spelers, hoewel enkelen nog blijven ge-

tuigen van een zedig conservatisme.

- de witte lijn en het korte gras, merktekens van een echt voetbalveld, deden

ons, in de vakantie althans, de malse koeweiden snel vergeten.

- De beker vooraan vertelt dat wij toen de eer van het college zeer hoog

hebben gehouden. Onze brave hooligans op de tribune, onzichtbaar op de

foto, mochten immers vijfmaal juichend rechtveren, want met 5 - 2 sleepten

wij de gouw- of was het de bisschopsbeker in de wacht. Tegenwoordig is

de Kardinaalsbeker al verouderd... om maar aan te tonen hoe geweldig

de schoolsport gedvolueerd is.

Die beker laat echter ook vermoeden dat er in die tijd ook al ge-

wiekste brouwers waren die zeer graag zo'n beker schonken.
Men wist toen immers ook al dat men een " Rodenbachs bruintje "
of een " Louwaeges blondje " echte sportmannen kweekte, om niet te
gewagen van . Facons Stout " en ( Bevernages vatbier '.

De twijfel is het begin van alle wijsheid, maar wie nu nog twijfelt aan de

historische waarde van dit voor de schoolsport unieke document, zal nooit wijs
worden en dan blijve hij maar, zoals het ei dat wijzer wil zijn dan de kip, van

zijn averechtse wijsheid genieten.

Tot de huidige studentengeneratie van 't Klein Seminarie, hoe verwend ze

ook is door alles wat de sport haar nu biedt, zeggen wij :

" Bid op uw blote kniedn, ontsteek iedere dag drie kaarsjes voor
E.H. Vandermarliere en voor Mr Terrepot, de pioniers van de sport op
't college, en vergeet ook nooit hoe uw oudere broers met zeer be-

perkte middelen, zonder gym-zaal, zonder paard of bok of welke toe-

stellen ook, " een gezonde geest in een gezond lichaam " wisten te
bewaren het Klein Seminarie ter ere en de schoolsport ten bate. "

scripsit : H. Brouw



Geweld en religie in de antropologie
van Ren6 Girard

In'Boeken die beklliven'van Eertijds, l7e ig., nr. I, juni tgAS (p.42-45), ver-
scheen een intervieti/ met Geert VAN COILLTE - oud-leerling (ret. l97B) en
thans leraar Klassieke Talen aan het Klein Seminarie - en dit n.a.v. zijn prijs
voor Monografie en Essay van de provincie West-Vlaanderen.
Onderhavig artikel is de synthese van het be,kroonde essay Begeerte, geweld
en taal over de antropologie van Rend Girard. Dat de cultuurfilosofie van
B. Girard brandend actueel is, bewijst het teit dat deze laatste op 2I oktober
van vorig iaar te Amsterdam een eredoctoraat werd verleend, als bliik van
waardering voor zijn verrassende innovatie in de huidige menswetenschappen.
Het belang van Girards denken kan moeilijk worden overschat, getuige de indruk-
wekkende reeks publicaties die zich verplicht zien een confrontatie aan te gaan
met de antropologie van Glrard.

I, BASISETEMENTEN VAN DE CUTTUUR

A. Mimesis en geweld

Aan de horizon is de top van de berg meestal duidelijk in zicht. Maar achteraf
een stafkaart uitstippelen van de weg die R. Girard door de jungle van de cultuur
weet te banen, is geen sinecure. Zoveel is inmiddels klaar : wie in het spoor
treedt van Girard, plaatst best zijn opvattingen over mens, maatschappij en
cultuur tussen haakjes. Niettemin wagen wij ons aan een (padvinders)poging
tot synthese via de grondbegrippen die de basis vormen van de girardiaanse
hypothese.

Het uitgangspunt van Girards nieuwe kijk op mens en wereld wortelt in het
aloude gegeven van de mlmesis (imitatie of nabootsing). Hiermee onderschrijft
Girard de woorden van Aristoteles, dat de mens m66r dan a.ndere dieren ge-
schikt is tot'naapen'. De belangstelling van filos<ifen en denk6,rs allerhande is
trouwens steeds ruimschoots uitgegaan naar het fenomeen van'de mimesis of
het getrouw copidren van een model. Uit de psychologie weten wij dat leren
lopen, spreken, Iezen, schrijven en wat-al-niet-meer de vrucht is van een inten-
sief leerproces dat imitatie heet. Alhoewel hij dus een gevestigde thematiek
oprakelt, herdenkt Girard radicaal de klassieke voorstelling van mimesis.

Girards ultieme vertrekpunt is een verrassende kritiek op die traditionele visie
(op mimesis), waar ook de recente menswetenschappen zich alsnog blind op
staren. Naast de genoemde, 'ongevaarlilke' vorm van mimesis, benadrukt Girard
de 'vergeten' tegenhanger ervan : de mimesis van het toedigeningsgedrag of de
nabootsende bezitsdrang, die zowel bij dier als mens leidt tot conflict, de
mi metische rival iteit.
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uit de dagelijkse ervaring en psychologische experimenten blijkt dat, wanneer

in de huiskamer evenveel (volstrekt identieke) stukken speelgoed als kinderen

aanwezig zijn, dit veeleer aanleiding geeft tot conflict dan wel verdeling. Om

nog maar te zwijgen over dat ene 'twistappeltje' in de fruitkorf, waar ineens

iedereen van watertandt...

wanneer twee handen - naar elkaars voorbeeld, zeg maar 'mimetisch' 
- naar

hetzeffde object griipen, resulteert dit onvermijdelijk in twist en gevqeld. Maar

dat ook het afstaan vernietigend op een beschaving kan inwerken, bewijst het

voorbeeld uit de etnologie van noordamerikaanse lndianenstammen die in het

perfide spel van mimetische wedijver tenonder gegaan zijn aan 'potlatch" het

overdadig weggeven van geschenken aan buurvolken'

En toch is mimesis reeds in oorsprong dubbelzinnig. Velen zien in nabootsing

slechts de uitdrukking van hooggestemde 'samenhorigheid', terwijl anderen -
vooral sinds de romantiek - met misprijzen of smalend gewagen van 'kudde-

geest'. Girard schenkt evenwel klare wijn : L'imitatif , c'est aussi le conflit !

Nabootsen is tevens botsen.

B. Mimesis en begeerte

Een selectie uit de vraagpunten omtrent het 'wezen' van de begeerte wijst erop

dat deze problematiek (net als het concept mimesis) een lange voorgeschiedenis

achter de rug heeft. wirt en wddrom verlangt een mens bepaalde objecten en

streeft hij geenszins andere na ? Wat is begerenswaard ? Wat is het 'fundamen-

teel tekort' van de mens-als-soort ?...

Girards grondstelling is die van de oorspronkeliike driehoek; le d6sir triangu-
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object van begeerte (C)

De een (A) verlangt maar naar een object (C) omdat en in de mate een ander
(A') ernaar verlangt. De begeerte wordt eerst wakkergeschud door en is on-

weerstaanbaar onderworpen aan de 'categorische imperatief' tot imitatie van

een ander verlangen. Het traject van de begeerte verloopt dus niet rechtlijnig
van een autonoom subject naar het beoogde object. Menselijke verlangens zijn
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integendeef heteronoom, d.w.z. bemiddeld door een ander die de vermeende
'behoefte' naar een 'waarde' van de dingen reveleert. De driehoeksstructuur
is de onbewuste en 'vergeten' dimensie van de begeerte.

De begeerte ontwaakt dus primair in de nabootsing. Daar nu de mimesis weder-
zilds verloopt, verhevigt meteen de begeerte van de ander, waardoor het ge-
meenschappelijk object nog meer begerenswaard lijkt en aan interesse wint.

De verleiding is uiteraard groot om te geloven dat er toch iemand begonnen
moet zijn, waarna .een ander hem heeft nageaapt. Maar hiermee geven wij
Girard alleen maar g'blilk : voor iedereen is steeds een ander 'begonnen'.

De bemiddelaar is bijgevolg geen marginale go-between in de dynamiek van het
verlangen. Het model bekleedt een centrale positie in de genese van dit ver-
langen. De ander verschijnt namelijk als een fascinerend - dit is 'boeiend' en
bindend - idool, een soeverein leermeester, een aanbeden 6n gevreesde mede-
dinger, een rivaal die tot navolging aanspoort en de weg wijst naar de objecten.

Beminnelijk (want een voor-beeld) 6n hatelijk (wan1 een concurrent), een on-
ontkomelijk 6n onoverkomelijk obsfake/ dat de aangeduide richting naar de
'verboden vrucht' verspert. In de begeerte zijn mensen voor elkaar wegwijzers
en struikelstenen. Naarmate de wederzijdse fascinering intenser (beleefd) wordt,
vervagen de grenslijnen tussen het ik en de ander [A' en B') en neemt de ver-
vreemding groteske of (psycho)pathologische vormen aan.

Dat Girard uitgerekend in de europese romanliteratuur zijn eerste intuities op
het spoor is gekomen kan nauwelijks worden overschat. Cervantes, Stendhal,
Flaubert, Dostojewski en Proust zijn voor Girard de 'via regia' tot een weten-
schap over de trias mens, begeerte en geweld. De potsierlijke Don Ouichotte
verlangt een all round ridder te worden zoals Amadis van Gallie, zijn ongenaak-
bare model. En in de fantasie van Madame Bovary (uit de gelijknamige roman
van Flaubert) spoken de Parijse salondametjes, een obsessie die haar uiteindelijk
fataal wordt. Het is pas op het sterfbed van de romantische held(in) dat de
illusie van een autonome begeerte doorprikt wordt en een nieuw leven in vrij-
heid aanbreekt.

De fictie van de roman refereert kennelijk naar de werkelijkheid. Misschien
schuilt hierin wel een kans om de arbitraire en steriele kloof te overbruggen
tussen zogenaamde 'wetenschappelijke' en 'onwetenschappelijke' teksten over
mens en wereld. De genadeloze mimetische crisis tussen vader en zoon in het
@uvre van Dostojewski mocht al eens m66r onthullen dan de mythische maske-
rade van het oedipuscomplex.

Uit wat voorafging dringen zich enkele voorlopige besluiten dn implicaties op.
Girards 'inter-relationele' dialectiek van de begeerte opent ongetwijfeld onver-
moede perspectieven voor de menswetenschappen-in-crisis. Er wordt allereerst
schoon schip gemaakt met het platonisch schema van de subject-objectrelatie.

De verhouding subjectobject wordt geenszins ontkend, maar deze betrekking is
secundair en blijft ondergeschikt aan de determinerende rol van de bemiddelaar
en de totalitaire uitdaging van het model van verlangen. Bovendien wordt afge-
rekend met de psychanalytische id6e-fixe van een object-gericht, libidineus ver-
langen vanuit een autonoom subject dat zelf zijn primaire verlangens richt.

De voornaamste implicatie die Girard in de toedigeningsmimesis onderkent, is
het geweld. Aan de nabootsende begeerte ontspringt een oeverloze bron van

16



uiterst tegenstrijdige conflictsituaties. Het 'originele geweld' ontkiemt dus niet

in vage instincten of een Todestrieb b la Freud. Maar evenzeer spreekt deze

theorie de mythe tegen van de onbedorven en onschuldige mens in de paradij-

selijke natuurstaat van Rousseau.

Het geweld is de originele modus van ons bestaan. Vanaf 'Adam en Eva' zijn

mensen immers ten voeten uit model 6n rivaal voor elkaar, diametrale antago-

nisten, monotone dubbel-gangers, kortom des frdres ennemis. Geweld is dan

ook niet langer het eerder toevallig gevolg van twee interfererende, maar

overigens van elkaar losstaande verlangens. Girard ontzenuwt vervolgens het

soort antropologie dat stoelt op de klassieke suject-objectdialectiek, waarin strijd
logisch en noodzakelijk zou voortvloeien uit een tekort aan voorhanden objecten,

de zogenaamde schaarste.

De typisch menselijke eigenheid verschijnt bij Girard niet onder de vorm van

een metafysisch postulaat. Sinds Marx en Freud werd de mens grosso modo

'economisch'of'sexueel'gedefinieerd. In de hypothese van Girard tekent het

hominisatieproces zich af tegen de achtergrond van de animaliteit. In het dieren'

rijk verhinderen instinctuele inhibities een als maar verder woekerende, de'

sastreuze mimesis. Instincten'kanaliseren'er de rivaliteit (rond voedsel en

wijfjes) in dominance patterns, een sociale hierarchie of 'dierenmaatschappij'.

Bij de homo sapiens daarentegen overschrijdt de mimesis een bepaalde inten-

siteitsgraad. De mens is ab ovo hyper-mimetissh (geweest), het conflict loopt

uit de hand en er is geen biologisch mechanisme (zoals instincten) om de mime-

sis te reguleren en de spiraal van geweld af te remmen of stop te zetten. De

metastase van de om zich heen grijpende mimesis zaait paniek en hysterie, die

in principe de mens-als-soort definitief op het spel zetten. Precies de 'oplossing'

voor de mimetische crisis zal de sleutel zijn om het geheim van de cultuur te

ontraadselen.

II. MEGHANISMEN IN DE CULTUUR

A. faboe en ritueel

ln een wereld waar het kleinste vonkje een vuurzee van geweld kan ontsteken,

is de condition humaine reeds vanaf het prille begin uiterst labiel geweest.

Z6nder oplossing voor extreem geweld zou de mensheid nimmer de crisisperiode

van haar ontstaan te boven gekomen zijn. Door te putten uit het omstandig

etnologisch feitenmateriaal dat Girard aanreikt in La violence et Ie sacrd (19721'

kunnen wij de mimesis-thematiek in een cultuur-historisch perspectief situeren,

om na te gaan hoe de eerste mensen het geweld bedwongen en zichzelf gehand'

haafd hebben.

Paradoxaal genoeg onderkennen primitieven veel beter dan wij het noodlottige

verband tussen nabootsing en geweld, een samenhang die in de taal ingeschre-

ven is. Onze woorden concurrentie {cum-currere : samen-lopen) en rivaliteit
(rivalis : riverain, oeverbewoner) verwijzen naar de symmetrische, dubbel.



zinnige relaties die voortvloeien uit de mimetische begeerte. 'Beschaafde' cultu.
ren spitsen hun aandacht op de particuliere, geisoleerde misdaad en het resultaat
van een conflict: het verschil tussen overwinning en nederlaag. primitieven
koesteren echter een heilige angst voor de context en de geladen atmosfeer
rond de crisis, daar zij 'weet' hebben van het imitatief en repetitief karakter
van het geweld. Bloedwraak is in hun ogen geen eindige(nde) reeks afzonderlijke
geweldplegingen, maar vormt het paroxisme van de mimetische crisis : een zich
in ruimte en tijd uitbreidende en exponentiele aaneenschakeling van geweld-en-
vergelding-zonder-einde, die woedt als een besmetting, een epidemie die men
moet 'vluchten als de pest'.

omdat primitieve gemeenschappen niet beschikken over een transcendent en
curatiel juridisch apparaat, wordt potentieel geweld ingedijkt en aan banden
gelegd door preventieve maatregelen, heilige verboden ol taboes. De omvang-
rijke inventaris van interdicten kan men onder 66n noemer herleiden : taboes
ziin radicaal anti-mimetisch. Verbodsbepalingen bevriezen elke riskante inter-
actie binnen de groep. De positieve en negatieve voorschriften - dit mag
(niet) 

- stellen paal en perk aan de destructieve krachten van het geweld.

Taboes zijn bij uitstek het sacraal antidotum tegen een mimetische besmetting.
In concreto is alles wat mimesis in de hand kan werken of symptomatisch is
voor rivaliteit taboe : tweelingen, spiegels, jongeren-in-initiatie, menstruerendg
vrouwen, zieken en doden. Het veel besproken incestverbod viseert dan ook
de vrouwtjes van de eigen clan : de dichtsbije, in ieders bereik en dus gevaarlijk
voor twist en rivaliteit, hetgeen Freud terdege signaleert in To;tem und Tabu
(1 913).

Hoe dan verklaren dat taboes contagieus geweld angstvallig verhoeden, terwijl
riten de crisis als maar aanwakkeren ? Het ritueel bevordert inderdaad van tijd
tot tijd en doelbewust het wederzijds geweld, breekt culturele verschillen af of
stimuleert sexuele promiscuiteit en chaos. Rituelen staan m.a.w. regelrecht
tegenover de taboes en toch zijn zij hiermee niet in tegenspraak ?

Uit angst voor levensgevaarlijk geweld gooien primitieven zich bijwijlen in
uiterst gereglementeerd geweld, dat gekanaliseerd wordt door een (slacht)offer
en zodoende uitmondt in rust en verzoening. Vandaar dat de Afrikaanse koning
inbreuk dient te plegen op de meest fundamentele taboes. In dit verband wordt
de veelvuldige eis tot ritueel incest volkomen begrijpelijk. De primitieve koning
is een ware Oedipus : een pest, symbool van contaminatie, een out-law die alle
maatschappelijke verschillen en relaties met de voeten treedt. De zondebok-
koning moet immers baden in extreme onreinheid, teneinde de straf te verdienen
van een echt slachtoffer.

B. Het (slacht)offer

Het ritueel culmineert in het offer, dat de antropologie als een ambivalent
gebeuren bestempelt. Een 'heilig' slachtoffer doden is misdadig, maar het zou
nooit 'heilig' zijn zonder doodsteek.

Het positief denken heeft zich vaak gedrgerd aan de irrationele aspecten van de
primitieve offerrituelen. Hierdoor bleven de functie en de betekenis van het
offer en de religie ronduit enigmatisch. Daarenboven ontkracht Girard de offer-
theologie die onderstelt dat de goden offers eisen om hun 'honger' te stillen.
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Niet de goden echter maar de mensen zell ziin verantwoordelijk voor geweld

en het bloed dat kleeft aan het offermes !

Voor het heil en ge-heel van de archaische samenleving is het offer van primor-

diaal belang. Of het nu een dieren- of mensenoffer betreft, de redle functie van

het offerritueel bestaat erin een vervangend geweld te zijn, een sacriticiqle

substitutie. Het geweld wordt om de tuin geleid en afgewend op een secundair

doel : het slachtoffer, waarrond alle nefaste geweldkiemen zich polariseren

zonder het risico van wraak en nieuw of erger geweld. Het offerritueel is dus

wel degelijk een efficient mechanisme, een transferoperatie, die spanningen en

strijd binnen de gemeenschap uitstoot, om de stabiliteit en harmonie te herstel-
len, te bewaren of te verstevigen.

Deze sociale rol van het (slacht)offer wordt onder meer geconfirmeerd door de

oudste Chinese religieuze literatuur. Zo ook wordt de joodse zondebok 'beladen

met alle zonden van lsradl' de woestijn ingestuurd. En in Griekenland blijft
tot na de klassieke vijfde eeuw het Atheens pharmakos(zondebok)-ritueel in

gebruik.

C. Het zondebokmechanisme

Ondanks de 'geloofwaardigheid' van Girards anthropologie fondamentale blijft
er een gewichtig kentheoretisch vraagstuk. Hoe is het oorspronkelijk reddings'
mechanisme van het slachtoffer k6nbaar, vermits wij het nooit geobserveerd

noch zelf beleefd hebben? Het ontglipt namelijk aan de experimentele verificatie,
d6 noodzakelijke (en soms voldoende) voorwaarde tot de objectieve kennis van

de exacte wetenschap.

Het is geen overdrijving te stellen dat Girards 'werkhypothese' gesteund wordt
door de convergentie van het onuitputtelijke en tegelijk zeer heterogene feiten-

materiaal. De vage sporen van het 'geheim' treft men aan in literatuur, etnolo-

gie, de Bijbel, psychanalyse, economie en tal van deelgebieden uit de recentste
wetenschap. Bovendien is het crisisbesef van de laatste decennia een geprivili-
gieerd moment om de 'tekenen van de tijd' af te lezen. Niet in het minst is er de

joods-christelijke Schrift die het sacrale geweld als puur menselijk decodeert.

De Bijbel dient zich aan als een moeizame exodus uit het geweld naar Jezus'

alternatief van geweldloosheid en gerechtigheid. Girards hypothese is dan ener'
zijds een handig instrument om dit amalgaam van gegevens te doorlichten om

daaruit een coherent beeld of theorie te projecteren ; anderzijds stelt dit inter-
pretatiemodel ons in staat een boel fenomenen intelligibel te maken. Er heerst
onmiskenbaar een vruchtbare wisselwerking tussen hypothese en werkelijk-
heid.

Maar hoe heeft de mensheid uiteindelijk, tegen alle waarschijnlijkheid in, haar
geweld overleefd ? Wat houdt nu precies het zondebokmechanisme in dat het
centrum en de sleutel is van religie en cultuur ?

Tekenend voor de climax van de mimetische crisis is de veralgemeende wraak :

iedereen is voor iedereen model 6n obstakel. Een golf van aanstekelijk geweld

overspoelt de groep. De vlottende en pestilente emoties verstoren het labiele
evenwicht en in de stroomversnelling verliest de stuurloze gemeenschap haar



anker en roer. De uit haar voegen gerukt collectiviteit dreigt voorgoed uiteen te
spatten...

Maar op de rand van het cataclysme geschiedt ineens het 'wonder'. Allen-tegen-
allen wordt via de mimesis allen-tegen-66n. Het onberekenbare geweld zet zijn
tanden in een willekeurig en onschuldig slachtoffer. Rond de geslachte zondebok
reorganiseert zich de ontredderde menigte in herwonnen solidariteit. of nog:
alle fascinatie, angst, spanning en tweedracht kristalliseren in 66n brandpunt.

Het zwarte schaap verdwijnt in de offerdood en houdt de mensen in zijn
betoverende ban. De zondebok heeft immers de terreur van het centrifugale
geweld met zich meegenomen en omgeplooid tot heil van de gemeenschap.

De aan flarden gescheurde groep bedaart en herenigt zich rond dit uitgescha-
kelde element, dat niet alleen'buiten'maar ook'boven'de gemeenschap komt
te staan. Het vermoorde slachtoffer is voortaan een sacrale figuur, een godde-
lijke instantie die het geweld naar zijn hand heeft gezet en steeds opnieuw kan
manipuleren. Het graf van het slachtoffer wordt het altaar van de godheid die
de samen-leving mogelijk maakt. Het zondebokmechanisme is een scharnierpunt
in het hominisatieproces. De religie schommelt de wieg van de cultuur.

Bij nader toezien bestaat het sacrale uit een tweevoudige leugen. Het toevallige
en onschuldige slachtoffer wordt door de waanzinnige verblinding verantwoor-
delijk gesteld voor de crisis en verwerft meteen het statuut van spreeKwoor"
delijke zondebok (1). Het geviseerde slachtoffer trekt evenwel het geweld naar
zich toe en keert het ten goede, zodat unanimiteit en vrede hun intrede doen [2).

In een sfeer van religieuze verbijstering wordt het zwart schaap evenzeer ver-
antwoordelijk geacht voor de crisis (1) als de redding en verzoening (2). Het
onverwachte luwen van de storm bevestigt immers de vermeende schuld van de
zondebok.

Het slachtoffer is bijgevolg dubbel-zinnlg; het vertoont de ambigue kenmerken
van een heus obstakel of 'steen des aanstoots'. Het is model 6n rivaal nummer
66n, een meedogende 6n wrekende godheid, heilig 6n vervloekt, zowel tascino-
sum als tremendum.

Het uitgerangeerde, 'gesacraliseerde' geweld is vooral niet langer op menselijke
leest geschceid. Het geweld kent zichzelf niet meer, het is boven-menselijk en
transcendent geworden. Voortaan is Eeweld de boze manifestatie van het boven-
natuurlijke, de monstrueuze epifanie van een ontgriefde god. Deze leugen houdt
sinds mensenheugenis stand en beschermt de mensheid tegen haar bloedeigen
geweld en ondergang.

De mythe verhaalt de schepping van de wereld, het ontstaan van de culturele
orde en sociale differentiatie vanuit de chaos van een mimetische crisis. Maar
de mythe verkoopt halve waarheden en verzwijgt, camoufleert of rationaliseert
het brute mensengeweld en de collectieve moord op een onschuldig slachtoffer.

De mythe is het relaas van een 'stichtend lynchen', maar dan uit de mond van
de anonieme moordenaars, die de schrik en de verzoening aan den lijve hebben
gevoeld en beleefd. De mythe is een her-interpretatie post factum, een refros-
pectieve transfiguratie in het licht van de ontstane culturele orde. Een mooerne
brok hardnekkige mythisering is de sprookjesachtige moord op de prehistorische
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vader in Totem und Tabu van Freud. De gedetermineerde identiteit van het

slachtoffer - de vaderfiguur I - vermomt de ware toedracht van het stichtende

geweld, waarop het monument van de cultuur is opgericht.

Girards hypothese van het zondebokmechanisme - de historische maar 'verge-

ten' moord op een onschuldig slachtoffer - vormt de puur menseliike grondslag

van de religie. Misschien betekent dit ooit wel eens een grote stap vooruit om

de huidige menswetenschappen uit de impasse te helpen van een taai positivis-

me dat liefst de religie z6lf uitstoot om zodoende haar 'verborgen' waarheid

over het verschijnsel mens nog dieper te begraven'

GEERT VAN COILLIE
ret 1978

En we denken reeds aan ons ll novemberfeest
1986.‥

Onn iedereen tildig op de hoogte te brengen welke

Llitgangsiaren dit iaar aan de beurt komen ziehier

het liistie:

1981 - 1976 - 1971 - 1966 ‐ 1961 ‐ 1956‐ 1951 -

1946… 1941… 1936¨ 1931 en vroeger.

Kom eens af. Na zovele iaren.…
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u Heb dank o Heer, om... )>

E.H. JoZEF WULLEPIT

Het onderstaand dichtwerkje werd toevallig ontdekt. E.H. J. wullepit schreef het
neer op het schutblad van het " groot puntenboek, van de 4de Moderne.

E'H. J. wullepit was leraar in het Klein seminarie van 4 mei 1938 tot 1 augustus
1954. Hij wijdde zijn beste krachten aan de opbloei van de Moderne Humaniora.

Nadien werd hij onderpastoor op de O.-L.-Vrouwparochie te Roeselare.

Hij overleed er op 26 december 1962.

lk heb met u, groot puntenboek

zo menig uur gesleten
En punten op uw brede blad

nauwkeurig afgemeten
Om prijs zo streed, met noeste vlijt

die jonge schaar studenten,
Wijl af en toe de leraar wekte

hun slapende talenten.

Zo menig jongen schoof voorbij
ontplooide zielegaven

Verruimde geest, versterkte wil
Zijn werk werd veil'ge haven

en redde zijne deugd wanneer
het kwaad hem kwam bekoren.

Zo bleet zijn adel en zijn kracht
aan Kerk en Vlaand'ren toebehoren.

Heb dank o Heer, om al die vrucht
door priesterhand naar U geheven

Uw zegenend kruis, hebt Gij zo klaar
op al die jaren neergeschreven.

Mocht 't goede zaad, voor U gestrooid
Door Uw gena gedijen

Dan wint de zaaier : schoonste prijs
Een zielenoogst voor d'hemelreien !

Deo Gratias !

Ora pro me, vivo vel defuncto !

Jozef Wullepit
Roeselare 17 october 1950

〔LP〕



Boeken die beklijven

Even-wicht met God
van JAN COGHE.

Indien je ervan overtuigd bent dat kunst, podzie 6n gebed en het
religieuze fundamenteel met elkaar verbonden zijn, dan is dit werk
van de jonge dichter Jan Coghe iets voor jou. (6e L. Wet. 1982).

Een aantal met het leven verbandhoudende indrukken, belevenis-
sen, verlangens, zelfs emoties heeft de dichter neergeschreven in
een poeltische vorm, die veel mensen zal aanspreken.
De Bijbel, boek van het leven, is de grote inspiratie van deze jonge
talentrijke seminarist, oud-leerling van het klein seminarie. Ziin
delikate, gevoelige en zo persoonlijke reflexie, zijn eigen ziele-
reacties lijken me bijzonder geslaagd om te ontkomen aan zichzelt
en - bij momenten - op te stijgen naar lemand die het " leven
draagt D, naar lemand, die ooit eens zei : "lk ben Het Leven ".
Het is een bundel die kan ontroeren en meevoeren naar Tabor-
hoogten... een beetje w6g van de dagdagelijkse beslommeringen
of zorgen.
Je moet het ldzen.
Dit boek bevat ook enkele frisse-bijbelliederen op tekst van de-
zelfde auteur en muziek van Henk Laridon. 

G. oost
(Ret. 1942)

Even-wicht met God ; 144 blz. uitg. Tabor, Brugge.
door Jan Coghe, Kalkenstraat 19, 8800 Roeselare.

Oproep voor het College-archief

Oud-leerlingen en oud-leraars, wanneer u oude schoolfoto's
(klasfoto's of andere) bezit en u kunt en wilt ervan afstand
doen, schenk ze a.u.b. aan het archief van het Klein
Seminarie.
Zij zijn er van grote waarde. Ze worden er zorgvuldig ge-
klasseerd en bewaard. Vermeld maar zoveel mogelijk
gegevens (datum, namen enz...) Veel dank.

Luc Pillen



Een voordeel, exclusief voor de leden

VANDEWEGHE. Dries

Ruiselede, 15 februari 1915.
Collegejaren : Retorica 1933

Dries Vandeweghe behaalde in 1928 het diploma van dokter in de rechten en
licentiaat in het notariaat aan de Rijksuniversiteit te Gent. De " kunst-lessen "
van August Vermeylen en Edgar De Bruyne bepaalden zijn esthetische op-
vattingen.

Tot 1979, wanneer hij op rust werd gesteld, was hij ambtenaar bij de juridische
dienst van het Ministerie van Volksgezondheid. Toch had de artistieke muze
hem te pakken. Vanaf 1960 nam hij potlood en penseel ter hand om in aquarellen
zijn kunstgevoel vast te leggen. ln 1971 hield hij zijn eerste tentoonstelling in
Roeselare. Hij bleef bij .. de waterschilderij " om natuur, mens en dier imma-
teridler, suggestiever, speelser uit te drukken.

De gedichtenbundel Esquises van Th6rdse De Vos illustreerde hij in 1976 met
drie aquarellen.

Dries, wonend midden het Brugse groen is het Klein Seminarie en de oud-
leerlingenbond zeer genegen en is de levende band met zijn Retorica. Tweemaal
per jaar verzorgt hij een " klasblad " nu uitgebreid met bijdragen \ran oud-
Ieerlingen uit zijn tijd van het Klein Seminarie.

Tentoonstellingen :

Roeselare, oktober 1971 ; Torhout, Stadhuis, oktober 1972; Meulebeke, juni
1973; Nieuwpoort-Bad, augustus 1974 ; Kanegem, juli 1975; Mere (Aalst),
1976.

Bibliografie :

STAN STAELS, Jurist met Kunstenaarsziel. Dries Vandeweghe te forhout, in
De Thoroutnaar, 20 oktober 1972, blz. 4; F. MILLEVILLE, Akwarelschilder
Dries Vandeweghe, in De Autotoerist, jg.2S nr. 10, 8 mei 1975, blz.4B0.

Adres : Guldenvlieslaan 61, bus 20 - Brugge.

Gegevens van de aquarel :

Titel : Het Brugs Begijnhof

Afmetingen : 28 x 38 cm breed

Prijs leden oud-leerlingenbond : 250 fr.
Bestelling langs het secretariaat van de oud-leerlingenbond.
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Zopas verschenen...
20 jaar Colliemando 1965-1985

door Kris Declercq en Jan Commeine

Twee leerlingen van de 2de Latijnse, geestdriftige zangers van Colliemando,
hebben een voor hun jeugdige leeftijd fantastische prestatie geleverd: een
boek schrijven over de geschiedenis van hun koor.

Aan de hand van verschillende gesprekken met de huidige dirigent Arnold
Loose, na een jaar lang alle mogelijke dokumenten en archiefstukken te hebben
doorgenomen, na een uitgebreide briefwisseling met de vroegere dirigenten
.Antoon Labeeuw, Paul Van Hee, Lode St.-Martin en Antoon Petillion, en
onder supervisie van de lerarenploeg die momenteel het koor bestuurt, werd
dit boek van boven de 200 blz., overvloedig met foto's geillustreerd, als een
jubileumgeschenk samengesteld.

De vele oud-leden van het koor - een namenlijst van zo'n 800 personen is
als bijlage opgenomen - zullen er een stuk van de tijd die ze zell aan het koor-
zingen hebben besteed in terug vinden de tijd van de kleine schola vanaf de
jaren 1900 met Robert Dumez, de bloeitijd van het gregoriaans onder Gerard
Louwaege en zijn opvolgers, de plezante liedjes onder Lode St.-Martin, De

Wereld in onder Antoon Petillion enz.

Het 'grootste deel van het boek is dan Eewijd aan de periode vanaf 1965,

waarin het koor nieuwe mogelijkheden lrreeg zowel in repeteren, voorkomen
als in repertoire.

Herinner je nog de eerste jeugdopera " De Rattenvanger van Hameln " in
1966 ? de topprestaties in Neerpelt ? De Badiowedstrijden ? De Egel als
Bruidegom in 1968 ? De stukken van Eugeen Lievens die tot in Utrecht werden
gezongen ? Het bezoek aan de koning en de koningin ? De reis naar Loreto,
naar New York ? Het Requiem van Faur6 ? Het Gloria van Vivaldi ? Het wordt
er in verteld hoe het is verlopen.

Maar ook het vele werk, sommige ontgoochelingen, de begrafenis van een
medeleerling ... want ook dat behoort tot het koorleven.

Een boek waarin het muzikale leven van het Klein Seminarie op een zeer aan-

sprekende manier wordt opgeroepen, een schat aan anekdoten die vertellen
wat er binnen en buiten de muren van het college gebeurde en nog aan het
gebeuren is. Want Colliemando werkt verder. 80 zingende leden, een 12-tal

leraars maken het in 1986 opnieuw waar: succes in Neerpelt, de Carmina
Burana in Brussel en Gent, opnamen voor de KTBO.

Prijs : 350 fr.

Te bestellen op het secretariaat van het Klein Seminarie en bij de koorleden,
of door overschrijving van het bedrag op 712-010899247 van Jongenskoor
Colliemando.
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Kerstconcert 26 december 1985

Eind 1985, en het jaar van de muziek loopt op zijn laatste notenbalken.

Vooral in Roeselare was muziek anno '85 een polyfone ode aan Adriaan Willaert,
die er 500 jaar vroeger was geboren, maar onder druk van zijn talent naar
Venetid neuriede, en als Cantor aan de San Marco de Nederlandse Polyfonie
een wereldmerk gaf.

Het Kerstconcert van de Oud-Leerlingenbond vorrnde het sluitstuk van deze

hulde en met Arnold Loose kon Adriaan Willaert zich geen beter promotor

wensen. Misschien wordt het wel tijd dat we hem eens de titel van kapelmeester
geven, want jaar na jaar orchestreet hij een fanreus kerstconcert in de daartoe

uitgelezen kapel van het Klein Seminarie.

Dit jaar engageerde hij opnieuw Guy Vern'randere met zijn (steeds beter
wordend) Arezzo-ensemble om het vokale werk van Colliemando en het Sint-
Michelskoor instrumentaal in te kleuren.

Voor de gelegenheid was er ook de klas samenzang van de A. Willaertsakademie
om hun patroon te bezingen ; 66n onder hen, die als solist moest fungeren, had

volgens een plaatselijk blad " stempelproblernen ", zodat een nummer moest

worden afgelast.

Naast Adriaan Willaert was de Venetiaanse School nog goed vertegenwoordigd
in het programrna, met o.a. Monteverdi, Gabrieli, Schiitz en Jachet van Mantua,
die samen met Willaert psalm 116 componeerde voor 2 koren.

Paul Voet trompetteerde solo in een suite van Haendel en Jos Vanlanduyt, die
aanvankelijk letterlijk in het duister tastte aan het orgel, bracht na herstel van
dit technisch mankement, een gesmaakte solo met werk van Jaak Lemmens ; en
van Bach en zijn jaar werd afscheid genomen met Preludium en Fuga in G.

U zal begrepen hebben dat een z6 gevarieerd programma, op een uitstekende
wijze door alle vertolkers gebracht, sterk werd gesmaakt door het massaal (en

voor de kapel maximaal) opgekomen publiek.

Wellicht verjaren dit jaar geen vermaarde komponisten ; indien ik U was zou ik
toch reeds 2e kerstdag vrij houden, want een man als Arnold Loose heeft niet
veel nodig om een spitant scenario te schrijven voor een-nog-eens-niet-te-
vergeten-KERSTCONCERT !

Johan Plets
ret.1969
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Lezen in het uliber memorialisu van de superior
September 1941 - September 1944

- vervolg -

In de vorige biidrage kon ie lezen hoe de oorlogsdreiging en het
uitbreken van de oorlog tot enige aanpassing noopten in het Klein

Seminarie.

Thans bladeren we verder in het dagboek van de superior.

Zoals vermeld in de inleiding op het vorig artikel worden de teksten
letterlijk overgenomen. Enkele minder relevante passages werden

weggelaten; in dat geval wordt de inhoud kort weergegeven.

De lezer zal merken dat het chronologisch verloop soms verstoord
is. Dit komt omdat sommige aantekeningen 'post datum' geschreven

werden.

- handschrift van superior A. Vervenne -

Schooljaar 1941 - 42

"Tijdens het Groot Verlof werd E.H. Ger. Verbeke benoemd tot leeraar aan de

Universiteit van Leuven. EE.HH. Loncke Jos. en A. Vandoorne komen hem opvol-
genlijk vervangen in afwachting van de benoeming van E.H. Alb. Smeets, Dr. in
Wijsbegeerte en Letteren.

Op 9 September: H. Geestmis. Aantal leerlingen: 1164 (402 inrr.ronenden, 135

halfinwonenden, 626 externen ; wijsbegeerte telt 142 leerlingen."

(Hier volgen 6 regels over de toewijding van het Klein Seminarie
aan O.-L"-Vrouw, Missiezondag, het feest van O.-L.-Vrouw Onbevlekt
en de nieuwjaarsvakantie van 24 december tot 13 ianuari.)

"Rond Nov. 1941 werd lvan Cauwe, leerling der 5" Lat. klas uit de studie ge-

roepen, beschuldigd van Engelsche vlaggetjes verkocht te hebben aan zijn klas-
makkers. De jongen wilde niet bekennen; wordt op de Gendarmerie onderhoord;
waarop hij bij zijn halstarrigheid een oorveeg ontvangt. lntusschen worden de
ll. van Botermarkt in de studie onderzocht betreffende het dragen van Engelsche
vlaggetjes. Sommige jongens slikken de vlaggetjes in en't bleef bij een be-

d reiging.

In Juni '44 zal zellde lvan Cauwe veroordeeld en te Brugge gevangen gezet
worden voor het beleedigen van een Duitsch Officier.

2 Jan. 1942 sterft E.H. Velghe te Alveringem. Voor zijn begrafenis op 7 Jan.
worden enkel 4 paspoorten toegestaan mits het voorleggen van den doodsbrief !



EE.HH. Superior, De Keyzer, Labeeuw en Denoo zijn aanwezig ; E.H. Ghesquiere
is er aangekomen zonder paspoort. Nadienst in 't Seminarie op 20 Jan. met
lijkrede van E.H. Superior.

27 Februari: retraite. E.P. Thienpont, rector van Lier predikt de roepingsretraite :

"Cholera of Pest ?" Enkele dagen nadien worden dc leerlingen der zesde Latijn-
sche klassen ter verantwoording geroepen bij de Feldgendarmerie: geen verder
gevolg !

Op 23 Februari : oprichting der Congregatie van O.-L.-Vr.-Onbevlekt ontvangen in
de Moderne afdeeling, die thans ook een 1" moderne klas telt (wetenschappelijke
afdeel ing).

De afbakening met houten schutsels van de door den bezetter gebouwen; de
slaapkamers en laatste woonkamers van de Eerw. Zusters en Leeraars moeten
geruimd: de Eerw. Zusters betrekken O.-L.-Vr.-slaapzaal: de EE.HH. de slaapzaal
van St Jozef: "de celbroeders".'

(Hier volgen 19 regels over de kalender van het 3de trimester, het
overlijden van DaniEl Deltour (Bhet.), de benoeming in het Klein
Seminarie van E.H. Raf Ducatteeuw en de benoeming weg van het
Klein Seminarie van E.H. Karel Thorez en E.H. Marcel Delrue.
Grote vakantie van 19 iuli tot B september.)

Schooliaar 1942 - 1943

.(Eerste homologatie der diploma's van 1" Moderne.)"

"Op 16 Augustus benoeming van E.H. Paul De Coster, bijgevoegd leeraar (we-
gens 1" Mod.).

Op 2 Sept. stierf te Kortrijk in het klooster Eerw. Zuster M. Benedikta die in de
keuken gedurende 10 verdienstvolle jaren werkzaam was als kokes. E.H. Tanghe
vervangt E.H. Delrue.

Op dinsdag I Sept., O.-L.-Vr.-geboorte: Mis ter eere van H. Geest.

Nadiensten voor Dani6l Deltour en voor Eerw. Zust. Benedicta.

Maandverlof van 31 Oct. - 4 November.

Op 3 Dec. sterfdag van Roland Lesy, leerling der 7" klas.

Op B Dec., O.-1.-Vrouw-onbevlekt en K.S.A.'dag.

Gezien de ongelijkheid der trimesters, wordt de 1' trimester afgesloten op

Zondag 6" Dec.: de afroeping evenwel op 23 Dec.

Op 16 Dec.: Missa Aurea, plechtig gecelebreerd.

Aantal leerlingen: 1206; inwonende: 401 ; halfinwonende :224; externen: 581 ;

wijsbegeerte telt 185 L

Met het schooljaar werd 6' moderne klas ingericht ; leeraar : E.P. Beirens van
Sinaai ; scheutist.
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Kerstverlof : 24 Dec. tot 14 Januari. 4' Maart: Paus - K.S.A.-dag.

Eric Verhaeghe verongelukt op 12 Januari ; op verlof bij een boer van Oostnieuw-
kerke.

Maandverlof :27 Febr. - 1 Maart. Retraite: 9 - '13 Maart.

7 Maart: honderden auto's bezetten weide en al de speelplaatsen voor een
veertiental dagen.

2 April : Benoeming van E.H. Devloo Alb. in vervanging van E.H. St. Gyselen
(ziek).

E.H. Duforret gaat in Podsis; E.H. Devloo geeft de 3'.

Vrijdag 9 April (voor Passiezondag) : wegens gevaar voor besmettelijke ziekte
(scharlatine) : al de studenten in verlof naar huis, met huiswerk; uitgezonderd
de philosophen. De diensten van de Goede Week, inbegrepen de Donkere Met-
ten, gaan normaal door in de kerk van het Seminarie; vele externen wonen de

diensten vrijwillig bij, bijzonder de Kruiswegoefening op Goeden Vrijdag. De

wedstrijden waren gedindigd tegen 4 April (Halfvasten)."

(Hier volgen I1 regels over de benoeming enlof vervanging van de
EE.HH. Goethals, Dubois, Maertens, Ducatteeuw, Blieck ; de eremis
van E.H. Devloo: de kalender van het 3de trimester.)

Vrijdag 16 Juni : Dankmis en Te Deum. 's Avonds geen afroeping, wegens het
gevaar tot verplichten arbeidsdienst. Geen palmaressen.

Groot verlof : 17 Juli - 13 September."

(Hier volgen 7 regels over de ontruiming en bezetting door Duitse
militairen van het gebouw van de Tuinbouwschool.)

De verplichte arbeicisdienst

"Bond Maart 1943 werd de eerste en tweede verdieping van het gebouw der
Wijsbegeerte (d.i. ongeveer 70 kamertjes) opgedischt voor het opsluiten der
gevangen arbeiders. De Feldgendarmerie bijgestaan door Vlaamsche Gestapo,
brengt de arbeiders per auto binnen, om die na onderzoek of onvoorwaardelijk
weg te voeren naar een of ander station. De eerste komen aan op 3 Maart:
op hoogdag van Paschen moet de groote eetzaal ontruimd worden en worden
bedzakken aangebracht voor 100 soldaten die gedurende een 8-tal dagen hier
blijven om klopjacht te houden ; bij die gelegenheid stijgt het aantal gevangenen
tot 300; ze worden geherbergd op strooi in 1" jaar en speelzaal van Philosophie;
anders beloopt hun aantal van 50-60 bij drukkere perioden ; gemiddeld 30-40 per
week; bij stille perioden 5 ir 10. Dit duurt aldus tot aan de bevrijding. Er ver-
schenen naast Belgen, ook Hollanders, Russen, Yoegoslaven, 1 ltaliaan, 1 Span-
jaard, 1 Pool ; ook een jongen Scheutist (die verplicht werd de soutane af te
leggen) en E.H. Alb. Lazure, onderpastoor van Becelare, die heengevoerd werd
als politieke gevangene; eenmaal werden vele Vaders binnengebracht van
ontvluchte zonen.



E.H. De Keyzer, bestuurder der Wijsbegeerte bekwam de toelating om de gevan-
genen geregeld te bezoeken; zijn werk groeide tot een heerlijk en zeer vrucht-
baar apostolaat. Hij bekwam het dat iederen Zondag en den dag der afreis naar
Duitschland mis gelezen werd, waaraan de gevangenen mochten onder bewaking
aanwezig zijn en bezocht elken groep minstens 2 maal in de (veilige) avonduren;
bezorgde hun een paternoster, een kerkboekje, een scapulier en biechtbriefles,
die door allen gretig aanvaard werden ; naast tabak, cigaretten, schrijfpapier,
eten en kleederen en ook geld aan die er geen hadden. Hiervoor mocht hij aan-

kloppen bij de K.A.-centrale en bij de eigen leerlingen van Philosophie. Bij

schatting werd voor minstens 25.000 fr. uitgedeeld. Bij de geestelijke vermaning
kwam biechtgelegenheid, hetzij rond de H. Mis in de kapel van Philosophie,
hetzij in de kamertjes of in de gangen. Bijna 100 o/o gebruikten gaarne Biecht-
en Misgelegenheid ; bij sommige groepen (bv. van Komen, Menen, Wervik)
slechts 70 a 80 %.

Op 2 Sept. 1943 zegende hij een huwelilk in in de kapel van Wijsbegeerte, nadat
het burgerlijk huwelijk ten stadhuize onder bewaking was geschied. (De bruide-
gom was in 1918 in de kerk van't Seminarie gedoopt geweest (toep als
parochiekerk gebruikt). Een tweede huwelijk op 25 Juli '1944.

Gedurende gansch dien tijd, vooral in den beginne, vonden sommige gevange-

nen de gelegenheid om te ontsnappen, hetzij bij omkooping, hetzij langsheen de

bovenvensters (met een koord of langs de waterafleidingsbuizen) of langs 't WC-

venstertje, hetzil na de H. Mis en b.v. nog bij bezoek, verkleed als vrouw I

Nadien werden vensters toegenageld, en bij de bezoeken moesten de paspoorten

afgegeven worden.

Op zaterdag 2 Sept. 1944 werden de laatste gevangenen (7-8 waaronder 4 Rus-

sen) losgelaten, daar de bevrijdende legers in aantocht waren.

Met het groot verlof 1943 stelt zich ernstig de bedreiging van verplichten ar-

beidsdienst voor de afgestudeerde studenten. Pogingen om de jongens uit de

Humaniora te werk te stellen in'Vrijwillige Oogsthulp'werden verijdeld. Bij het

maandverlof van 3" trimester '1943, geroepen bij den Ortskommandant Heuson,

tot uitlevering der naamlijst der Philosophen, die als reactie op de houding der
Bisschoppen bij de klokkenroof, de 1" jaar Philosophen der bisschoppelijke Se-

minaries tot arbeidsdienst aan de kust verplicht worden. Weigering I Bij den

terugkeer der philosophen wordt de afdeeling Wijsbegeerte bezet door een 6-tal

gendarmen en de namen opgeschreven van de 2 jaren Wijsbegeerte. Op onze

voetstappen bij den Bestuurder van het Arbeidsambt, wordt een bediende af-

gestuurd die de splitsing komt doen van beide jaars philosophen; 15 worden

na onderzoek vrijgesteld wegens ziekte (Dr. Sinnesael); wij nemen 4 ll. op in
een derde jaar; en de ll. van het 2" jaar worden in toga gezet.

Begin Aug. zijn 34 leerlingen op de 41 aanwezig op het appel te Brugge en

worden via Jabbeke naar Oostduinkerke opgenomen bij de firma Byttebier. Van

de 7 ondergedokenen wordt 'l gesnapt en naar Watten overgebracht waar hij
ontvlucht en te leper zich verscholen houdt. Er werd voor de kustwerkers om

de maand recollectie gehouden en cursus. Ze worden rond Kerstdag in vrijheid
gesteld en hervatten de studies aan 't Klein Seminarie.

Bij aanvang schooljaar 1943-44n wanneer 1" jaar leerlingen onder de verplichting
vielen komen slechts 4 leerlingen binnen, nadien groeit hun aantal tot 27, wijl
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zij zoogezegd geen cursussen volgden, maar enkel van straat werden afgehou-

den ; 7 werden tot arbeidsdienst opgeroepen ; 3 doen hun dienst; de overigen

volgen lessen: 8 te Waregem onder Pater Direx (?) ; 6 te Poperinge onder

Z.E.H. Principaal Boone in de pastorij van O.-L.-Vrouw te Poperinge. Op einde

3" trimester ging het 2' jaar opnieuw in toog. Van Juli-Augustus ernstige be-

dreiging dat allen zouden verplicht worden. In Sept. kwam de bevrijding !

In Juli 1943: opnieuw opeisching der lijsten van Rhetorika (en allen die 1B j. oud

waren) ; weigering - bedreiging. De gendarmerie bezegelt de kamer van E.H.

Econoom. 's Anderendaags wordt mijn kamer doorsnuffeld ; een palmares van

1942 bemachtigd door Vl. GestaPo.

Hetzelfde zou zich herhalen in 1944. op 29 Augustus: nog moeten verschijnen

bij maj. RootkamPf | 8 SePt. vrij !"

Schooljaar 1943 - 1944

"Dinsdag 14 Sept.: H. Geestmis. De Philosophen komen 14 dagen later binnen.

De Internen gaan voortaan slechts om de 14 dagen naar huis."

(Hier volgen 17 regels over de herverdeling van |es- en bewakings'
opdrachten binnen de school, alsook over de benoeming (tiidens de

grote vakantie) in het Klein Seminarie van E'P. Egide Camerlynck,
E.P. Godtried Maes, E.H. Henri Debruyne, E.H. Robert Vanbesien,
E.H. Joseph Loncke, E.H. Paul Van Hee en de benoeming weg van

het college van E.H. Ren6 Blieck, E.H. Albert Devloo, E.H. Gabridl

Vandenberghe, E.H. Omer Van Besien, E.H. Vital Vangheluwe')

"Aantal leerlingen : 1211 364 inwonenden ; 293 halfinwonenden; 537 externen;
de Wijsbegeerte telde hier slechts 27 l.

Maandverlof van 30 Oct. - 2 Nov. Op 3 Nov. bezoeken de leerlingen de tentoon-
stelling bij de EE.PP. Bedemptoristen.

26 Nov. : K.S.A.-dag Yan 24 Dec. tot 7 Januari : verlof.

Donderdag 27 Jan.: benoeming van E.H. Joris De Brie tot onderpastoor op
St.-Salvator te Brugge. De verdienstvolle professor had 21 volle jaren dienst
gedaan in de Moderne afdeel. Opvolger: E.H. K. De Wilde.

In de wintermaanden worden de Superior en Econoom geroepen bij de hezet-
tende Overheid om zich te verantwoorden voor de schade (sabottage ?) gepleegd
aan auto's opgesteld onder den hangar der landbouwspeelplaats. De hangars
worden gegrendeld en met muren afgezet.

De philosophen-kustwerkers komen terug binnen en krijgen een retraite van
Z.E.H. Kan. A. Verhamme, president van het Groot Seminarie. Voor de overigen :

retraite van 22-26 Februari.

Op 18 Jan. wordt E.H. Dubois bewaker van Ext. (in vervanging van E.H. Ducat-
teeuw), en wordt vervangen door E.H. Joz. Vandenberghe van Ardooie als leeraar
in landbouw.



Ziek vallend wordt hij vervangen op 19 Maart door E.H. Mich. Doom, van Pas-
schendale.

12 Maart : Pausdag - K.S.A.

19 Maart, halfvasten : biddag. 's Avonds ten gunste van het St.-Vincentiusge-
nootschap : Poppenspel.

4 April : Wetenschappelijke voordracht voor de hoogere klassen door Weled.
Heer Dochy, Staatsinspecteur: "De grond waarop wij staan en zijn eerste be-
WOOnerS".

Paaschverlof van 9 - tot 24 Aoril.

Bij het binnenkomen, na het schrikwekkend bombardement van Kortrijk, eerst :

oefeningen bij bommengevaar, voor het onderbrengen der jongens, bij dag als
bij nacht, in de kelders van 't Klein Seminarie (de badzaal werd stevig onderstut
en de vensters met muren langs buiten verzekerd).

Op 30 April : Eeremis van E.H. Doom, in 't bijzijn zijner familieleden.

Wegens het steeds erger wordend bommengevaar, worden scholen en colleges
geschorst op Donderdag 11 Mei ; de leerlingen krijgen huiswerk mede.

Oproeping der studenten tot het planten van veiligheidsstaken (12.5.44). Lijsten
geweigerd.

Vanaf Dinsdag 30 Mei komt het halfdagstelsel in voege : de klassen worden 2

dagen in de week samengeroepen in den namiddag. Op zaterdag 27 Mei, voor-
avond van Sinxen werd Lof gedaan en biecht gehoord in voorbereiding van den
Hoogdag; wijl op zelfden namiddag onder het bidden van den Rozenkrans bom-
men geworpen werden op het nabije station van Beveren.

Woensdag 27 Mei werd onze kerk opgedischt voor de huwelijksplechtigheid van
Juff. Y.D.B. met een duitsch officier. Grootsche versiering van het koor ; de
inzegening geschiedt door een duitsch aalmoezenier te 1 1 uur, waarna gezongen
mis door de speelschaar-meisjes.

Vrijdag 16 Juni : H. HarLfeest en Plechtige Communie. Geen H. Vormsel.

De eindproclamatie gebeurt op Dinsdag 18 Juli, Woensdag 19 en Donderdag 20

Juli, per sectie. Voor de Rhetorikaanders wordt het schooljaar gerokken tot
10 Augustus, om de homologatie der diploma's te verzekeren en hen te vrijwa-
ren tegen verplichten arbeidsdienst. Velen soms afwezig uit schrik.

6 Juni : landing der Engelschen en Amerikanen in Fransch Normandi6."

De Bevrijding

"Gansch den Zomer groote bedrijvigheid in de lucht: dag en nacht groote
zwermen van vliegmachines. Op 21 Juli groot bombardement van Kortrijk.

Sinds een 8-tal dagen slapen in de badzaal op matrassen: E.H. Superior, Eco-

noom, Holvoet, Labeeuw, de familie Verhaeghe, enkele Eerw. Zusters en enkele

knechten : Albert, Leonard, Achiel.
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De aanwezige EE.HH. vervoegen zich in de kelders. De openbare wegen en ver-
keersmiddelen zijn onveilig geworden door de mitraillering der vliegtuigen.

Op Zaterdag 26 Augustus 's morgens rond g u. : bombardement van een duitsche
militaire trein in het station te Boeselare ; rond 4 u. in de namiddag nog een
bombardement. Doel werd getroffen en de stationsomtrek fel beschadigd. Men
wordt het gewoon de kelders in te vluchten, wijl de Duitsche bezetting zelf hun
schuilplaatsen geregeld betrekken.

Donderdag 31 Augustus: beweging en koortsachtigheid in de Kommandatur.
Heele manden papieren en stafkaarten worden onder bewaking verbrand. De

Duitsche juffrouwen geattacheerd aan de Kommandatur, reizen terug. De inpak.

king gebeurt: heele koffers en kisten worden ondergebracht in Landbouwstudie.
Twee dagen aan een stuk.

Vrijdagavond 1 Sept. komen families aan van Zwarten in de Tuinbouwschool en

op de graspleinen; auto's zouden hen vervoeren naar Duitschland ; effectievelijk
voert hen de tram naar den Hille...

Zaterdagmorgen vroeg vertrekt Motz met een volgeladen kamion en enkele
jongens. Andere autocamions vertrekken over dag. In den avond geen electrici-
teit meer : paniekstemming.

Zondag 3 Sept. : veel troepenbeweging in alle richtingen ; lange slierten auto's,
gevolgd door eindelooze reeksen wagens en karren door fransche paarden ge-

trokken : een deel betrekken de dreef van Tuinbouw en de speelplaats van het
Internaat; een tank stelt zich op in de Tuinbouwdreef. Rond 10 uur in de voor-
middag komen 150 Fransche witte koeien in de weiden van't Seminarie zich
laven, onder het geleide van een paar Bussische soldaten. 's Namiddags nog een
200 erbij : "de Witte Brigade" heet het ; die rond 4 u. vertrekken.

In den namiddag relletjes in stad ; lzegem bevlagde reeds ; hier begint de plun-
dering aan loskaai en St.-Anneke ; een paar huizen die bevlagden worden met
handgranaten bestookt. De militaire auto's dragen de mitraillette voorop. Bevol-
verschoten.

Maandag 4 Sept. : veel troepenbeweging in alle richtingen. Andere soldaten met
auto's betrekken het Klein Seminarie. 's Avonds rond I uur vertrekt de Orts-
kommandant Henson met zijn officieren.

Dinsdag 5 Sept.: doodsche stilte in stad ; zenuwachtigheid bij de soldaten. De
soldaten, die straks met hun wagens zullen vertrekken, verplichten ons binnen
te blijven, daar zij zeer achterdochtig zijn. Bij hun heengaan wordt het ijzeren
hekken gesloten en 3 stadspolitieagenten komen waken over de Kommandatur.

Een paar duitsche soldaten hadden zich in de duikers schuil gehouden en trekken
nadien zonder wapens de stad in. Heel laat in den avond komen nieuwe troepen
in : een generaal met legerstaf en telefoonwagen ; alles samen een SGtal offi-
cieren en simpele soldaten. Groote bedrijvigheid, weinig beweging in stad.

We vernemen dat de Engelschen in Rijsel zouden zijn. 's Nachts nabije schiet-
oefeningen.

Donderdag 7 Sept. : 's Morgens rond 4.30 u. verlieten de soldaten het Klein
Seminarie na hun telefoonverbindingen stuk gesneden te hebben; rond 7.30 u.



vertrekt in auto de generaal. Weer worden politieagenten bijgeroepen om het
ijzeren hekken te bewaken, om de beurt. Al de deuren zijn dichtgemaakt. Regen-

achtig stormweder.

Rond 9 uur hoorden wij geweer- of mitrailletteschoten : de bevrijdende Poolsche

legers hadden reeds tanks opgesteld aan Zilverberg en Maria's Bustoord' Supe-

rior, Econoom, EE.HH. Van Cayseele, Labeeuw, Mullie, Verhamme, Smeets en

Mestdagh en Holvoet, samen met Zusters, Knechten (Leonard, Achille, Leonard,

charles, Declercq). Een paar politieagenten en een 4-tal Russische achtergeble-

ven gevangenen houden zich rond de schuilplaats "de duikboot' genaan,d. Voort-

durend geschut rond en in de stad gehoord.

Kalmte rond 12 en 4 u. Heviger geschut met den avond; een mitrailleuze op-

gesteld aan den gevel van 't Klein Serninarie ; een paar felle slagen ; tank-

obussen treffen den gevel van de gebouwen van Landbouwschool en 'Negerken',

en schenden de kerkdeur. Rond 9.30 u. alles stil ; gerij hoorbaar in de verte:
ze zijn daar I

Agent Frans Dujardin komt melden: "de stad is bevrijd". In den avond komt
nog een troep Witte Brigade het domein van't Kl. Sem. onderzoeken en zal de

Kommandatur gebouwen bezetten. 's Nachts rond 12 u. laatste geschut gehoord

van op "De Tassche"-

Vrijdag I Sept, : O.-L.-Vr.-geboortedag I Deo Gratias ! | ! De tanks rollen voort
binnen ; Agent Dujardin wegens onvoorzichtigheid in de duisternis neergekogeld

door de Polen. De stad in feesttooi en vreugde begroet de Poolsche legers, die

met geduld de stad opzettelijk van vernieling gespaard hebben. Een Engelsche

vlag wordt boven de hoofddeur neergelegd en de nationale driekleirr hangt aan

de voorgevel. Gansche rijen zegevierende tanks doortrekken de stad I

Vanaf 10 uur volle bedrijvigheid: de Witte brigade (?) vervangt de Kommanda-

tur; de (zwarten" worden afgehaald, binnengebracht in het Klein Seminarie;

opgesloten in de Philosophie of in het stadsgevang. Plunderingen en straat-

toonelen. Politieuur.

Zaterdag 9 Sept., te 10 u.: plechtige lijkdienst in de St.-Michielskerk voor de

7 gesneuvelde kath. poolsche soldaten. Veel volk. Z.E.H. Deken deed een prachtig
gelegenheidssermoen.

Zondag 10 Sept., te 11 u.: Plechtig Te Deum in de St.-Michielskerk' De jeugd-

groepen van K.A. aanwezig.

Vrijdag 15 Sept. verlaat de W.B. het Klein Seminarie.

Maandag 18 Sept. herbegint de Lagere Afdeeling en vangt de groote kuisch aan.

Donderdag 26 Sept. (Gouwdag K.S.A.) worden refter en rookzaal der EE HH'

Professors weer in gebruik genomen en gaat de bezetting van de gereinigde

lokalen haar geleidelijken gang.

Op aandringen van Monseigneur moet het schooljaar zonder lang uitstel her-

begonnen worden.

(Het Klein seminarie bleef totaal vrij van Engelsche bezetting: "le gouvernement

Brittanique ne veut pas que nous occupions les 6coles !)"

(1. Pillen)
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Nieuws van het Amaat Vynckefonds

Onze laatste bijeenkomst had plaats ten huize van onze oud-leerling Joris
Vermeersch (Bet. 1954)

Er werd veel gesproken over onze oud-leerlingen - missionarissen en onze
missiewerking. Wij besloten ook:

- Dit jaar opnieuw alle jubilerende missionarissen-oud-leerlingen een jubileum-
geschenk te bezorgen van 5.000 f r., dit in samenwerking met de oud-
leerlingenbond.

- Dit jaar 5 seminaristen in de missies te laten studeren. Dus 5 x 6.000 :
30.000 fr. (Aktie : Mensen als van vuur).

- De projecten van onze oud-leerling Pater Paul Catry, uit Ujung-Pandang,
Indonesid, (Kerk - zaal - ontmoetingscentrum) te subsidieren. Het bedrag
zal afhangen van onze inkomsten.

- Het subsididren of sponsoren van de Ferdinand Verbiest Stichting K.U.
Leuven v.z.w. (Stichting die de Chinese Bisschoppen in kontakt brengt met
Leuven en hopelijk ook met Rome).
Daar zovele tientallen oud-leerlingen-missionarissen hun leven gaven in
China, denken wij ook dit werk ernstig te subsididren. Ook deze som zal
afhangen van onze inkomsten.

Oud-leerlingen-missionarissen mogen ten allen tijde hun kleinere of grotere
projecten bij ons aanbevelen.

U kunt het Amaat Vynckefonds spijzen door een storting - groot of klein - op
giro 712-0112054-05 van het Amaat Vynckefonds v.z.w.

p.a. Zuidstraat 25

8800 Roeselare

U kunt bij ons nog de volgende boeken bestellen door storting op hetzelfde
nummer:

1. Batte Vyncke : 500 fr.
2. Amaat Vyncke's zoeavenbrieven : 650 fr.
3. Constant Lievens, de Ridder van Chota-Nagpur

::::il,'r"' ; 333 ll
4. Het jubileumbord met schild Klei-n Seminarie : 500 fr.

. Binnen de vier zeedn zijn alle mensen broeders ".

Lode MONBALIU



Missionarisbrieven

Lima, 18 november 1985.

Waarde vrienden van de Oud-leerlingenbond,

Het wordt hoog tijd dat ik u schrijf om te danken voor de milde gift die u mij
in het voorjaar liet overmaken : hartelijk dank hiervoor ! Meteen ook dank dat

ik nog altijd EERTIJDS mag ontvangen en zo mij verbonden blijf voelen met

verleden en heden.

Peru komt vooral in het nieuws omwille van berichten over het terrorisme, denk

ik. En dat is inderdaad een triestige werkelijkheid. Op twee jaar tijd werden
ongeveer driehonderd leden van politie en rijkswacht koelbloedig neergeschoten,

meestal om zich meester te maken van hun mitraillette, of bij overvallen op

afgelegen politieposten. Dat verwekt natuurlijk bij die korpsen een mentaliteit
van martelaren, voortdurende bedreiging en zucht naar weerwraak. En vermits
terroristen uiteraard moeilijk te identificeren zijn, zijn de slachtoffers meestal

onschuldigen: een zeer groot aantal landbewoners, echte indio's, misprezen door

de andere bevolkingslagen. Ze worden uit hun dorp verjaagd, hun vee afgemaakt,
soms gefolterd of vermoord. Tientallen mensen verdwijnen, de verdachten wor-

den gevangen gezet en moeten soms jaren wachten op veroordeling of vrii-
spraak. De repressie slaat blind toe.

Daarnaast is de gewone delinkwentie, die steeds talrijker en driester wordt,
sekwestraties, opstanden in gevangenis, afrekeningen in de wereld van de

drugs.

Sedert de nieuwe regering aan het bewind is (juli 1985) is er een merkelijke
verbetering merkbaar: strijd tegen de corruptie, vooral in verband met de

drughandel. Tientallen generaals en hogere officieren en ambtenaren werden
aan de dijk gezet, voor het eerst wellicht in de geschiedenis van dit land.

Invoer van tientallen luxueuze en nutteloze artikels werd eindelijk weer verboden

om de deviezenverkwisting in te tomen en de nationale industrie wat leven in

te blazen. Maar we zitten diep in de spiraal van het geweld en zullen er moeilijk
uitgeraken.

Op kerkelijk gebied heeft men veel tijd en energie verspild aan de strijd tegen

de "bevrijdingsteologie", aan het opsporen van ketterijen en de geschriften van
padre Gustavo Gutierrez, vader van die teologie, goede vriend van kardinaal
Danneels, die hem zeker bij de paus verdedigd heeft. Hier wordt hij door de

enen "aanbeden, en door anderen verguisd : echt een teken van tegenspraak.

Nu beginnen de bisschoppen eindelijk na te denken over de formidabele pene-

tratie en invasie van allerlei religies en sekten, meestal made in USA bn
door hen gedxporteerd als een probaat middel om een volk te verdelen en de

bewustwording tegen te gaan.

Overigens zijn wij allen, priesters en leken, gelukkig hier te mogen werken.

Het pastoraal werk gedijt goed. Er is veel medewerking van leken en pastoraal-

werkers bij de vleet. Er zit schot in en langzaam aan wordt de kerk van de basis
af stevig uitgebouwd.



Maar het wordt tild dat er AFLOSSING komt. tk bid de Heer dat het Klein
seminarie roepingen voor bisdom en missies moge hebben, want die zijn er nog
altijd broodnodig !

Tenslotte wens ik u allen groeiende eenheid en diverse nuttige activiteiten en
initiatieven. Heel hartelijk en in de geest steeds met u verbonden.

」ORiS DELEYE

Kamuesha, 26 februari 1986.

Beste Vrienden.

Tot wie moet ik mij richten, want ik werd hier blij verrast met een flinke hulp
van de oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie. Om het niet te vergeten en
om geen gelegenheid te laten nutteloos voorbijgaan, tik ik rap een dankbriefje,
want er zijn hier weinig gelegenheden om brieven te versturen en dan wordt het
nog vergeten als er onverwachts toch een gelegenheid is ofwel wordt de gele-
genheid benut en twee maanden later dat men uw brief op tafel vindt bij een
konfrater te Tshikapa met het slecht gevolg dat ge op uw kop krijgt dat ge niet
schrijft en zelfs geen woord van dank.

Gelukkiglijk heb ik geleerd zulke dingen te relativeren, misschien wel dank zij
het Klein Seminarie.

De iaatste tijd denk ik veel aan het Klein Seminarie, want ik wil dit jaar toch
niet ontbreken aan de klasvergadering, 66n keer in 50 jaar is toch niet te ve^'
Zo l<an men ook ne keer zien wie er nog overblijft.
lk heb echter nog geen goesting om te stoppen, want er is hier nog zoveel te
doen. Het is een zeer moeilijk bisdom en de konfraters zijn fel verminderd.

ik ben ver de oudsten en onze missie is diep in de brousse, langs onmogelijke
wegen. We zijn slechts met twee en onder mijn verlof zit mijn konfrater voor
alles alleen.

ln Europa spreken ze van tweede Evangelisatie en hier hebben we bijna geen
mogelijkheid om de eerste Evangelisatie te doen. Gelukkiglijk zijn hier de roe-
pingen zeer talrijk. lk lees in de informatie van Scheut dat ze boven de 70

novicen hebben, maar Europa 0 en Noord-Amerika slechts 1. Nochtans, Roeselare-
Tielt zijn de vette weiden voor roepingen. Kijk maar naar Mgr. Van Geluwe en
Godfried Danneels.

Er moet toch iets van waar zijn dat ze in Europa een tweede Evangelisatie
noCig hebben.

lk weet niet hoe het komt, maar ik heb me nog nooit zo gejeund als nu en het
werk, alhoewel onmenselijk veel, en toch gaat het.

Verontschuldig mij dat ik zo rap tik en dikwijls er nevens, maar het werk wacht
en ik moet me voorzien voor mijn cong6.

Nogmaals besten dank en tot later en genegen groet in Xr'.

Pater GODFBIED MAES,
Kamuesha. Zaire.



Beste vrienden van de Oudleerlingenbond,

lk schrijf dat briefje vanuit Makale, het hoofdplaatsje, van Toradja-land waar ik
weer eens ben voor het ingangsexamen voor het Klein-seminarie van Ujung
Pandang. Het doet deugd eens weg te zijn uit het hete Ujung Pandang aan de
kust en te genieten van de "frisse, berglucht van Toradja. Bovendien heb ik
hier deze week heel wat vrije tijd om dankbrieven te schrijven aan de weldoe-
ners in Belgi6.

Hartelijk bedankt dus voor de gift van 5.000 fr. die ik weer eens mocht onwan-
gen. Aan de huidige koers betekent dat ongeveer 110.000 Rupich, en dat is
meer dan wat 5 studenten maandelijks betalen voor school- en internaatsgeld.

Dat rekensommetje alleen maar om een beeld te geven van wat jullie gift hier
betekent. Voor veel ouders is de 20.000 Rupich die we vragen al veel te
zwaar, terwijl we er eigenlijk 45.000 nodig hebben om de boel te laten draaien.
U begrijpt dus wel dat alle steun hier welkom is.

Vorige week kreeg ik "Eertijds" toe en daarin zag ik een foto van Retorika 1960
op de oudleerlingendag vorig jaar. Van de 12 man kende ik er welgeteld 4 terug.
De rest leken me illustere onbekenden toe. We worden oud, zou ik zeggen, maar
hoe dan ook we laten het niet aan ons hart komen. Tevens bedankt voor die

"Eertijds". lk lees het telkens uit van A tot Z.

Hartelijk bedankt en hopelijk tot de zomer van volgend jaar.

GILBERT KEIRSBILCK,
H Cagak 90,Ulung Pandang 90/22,indonesia

Geachte Heer.

U kunt zich waarschijnlijk moeilijk voorstellen op welke onmogelijke plaatsjes
van onze planeet .Eertijds" gelezen wordt. Van A tot Z ! Werkelijk een welge-
komen gast, na soms lastige dagen door modder of stof.

Nog eens heel veel dank, voor die band die verleden, heden en toekomst aan-
eensluit tussen oud-leerlingen, waarvan heel wat missionarissen, tenminste tot
de jaren '60.

Wellicht ontvingt ge mijn laatste omzendbrief van januari. Daarin meldde ik
reeds mijn transferentie na 7 jaar evangelisatiewerk in de streek van Marobd,
Amazoni6, Brasil.

Gelieve dus volgende nummers te sturen naar Pa Bernardo Masson, C.P.74.155,
23.800 ltaguat (R.J.), Brasil.

lk wens u en de redaktie veel inspiratie en nog evenveel vreugde in die fijne
dienst.

Genegen groeten.

BERNARDO MAS:SON,
oud-student 64-65.
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Collegesnipperingen

De grote vakantie is weerom in zicht Het zoveelste schoollaar behoort biina

tot de historie  tot EertildS

Sedert het iOngste decembernummer ziin veel doordeweekse dagen naar zee
gevloeid, maar er vvaren ook andere dagen die meer prent hebben gesiagen

+t*

Op donderdag 27 februari ll. werd in de H. Hartkerk het 2S-jarig priesterjubileum
van collega Arnold Loose gevierd. Van Peter Malisse verscheen een krachtige

samenvatting van de gebeurtenis en Joost Vanbrussel Iiet zijn lyrisch hart de

vrije teugel. We citeren van beiden uit Contact.

De jubilaris ging voor in een piechtige Heilige Mis voor de hoogste vier jaar

van de humaniora.

"Harmonie", gesymboliseerd in een kleurrijke regenboog, was het centrale thema

van dit feestelijk gebeuren. Liturgie en homilie (door E.H. Superior) belichtten
de harmonie van mens en wereld, van God en gelovige, maar ook de evenwich-

tige codxistentie van religie, muziek en getuigenis in het leven van priester,

musicus en leraar A. Loose. De dansgroep van het internaat, de Big Band en

uiteraard Colliemando riepen de Muze op die de feesteling trouw op zijn levens-

wandel begeleidt.

Arnold bedankte de leerlingen voor de prachtige kazuifel die zij schonken en

stond hem meteen af aan de kapel van het Klein Seminarie. In een bezielde

slotrede plaatste hij de genade van Jezus als een regenboog, teken van hoop,

over de toekomst van de jeugd. Na de plechtigheid vergastte de jubilaris zijn

collega's op een sfeervolle receptie in de leraarskamer...

De collega's verrasten de jubilaris op een muzikaal cocktail, gebracht door een

gelegenheids-"Vanbrussel-combo"...

Arnold: "Zo'n jubelfeest is slechts mogelijk in het Klein Seminarie !"
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ARNOTD LOOSE

- 25 iaar priester

- 20 jaar koordirigent

Je denkt: een livingstone
die eenzaam vlaggen plant
in een machtig rijk
Toch eerder de leerling-tovenaar
die 't water van verwondering
voor elk onstuitbaar vloeien laat
tot men van schoonheid overloopt
De stemvork van zijn tollende tong
doorprikt ons met een zalig gif
gelokt lopen wij de rattenvanger achterna
tot onder de huid van oppervlakkig water
ln kunst vindt samenwonen zijn mooiste huis

We beleefden ook weerom 
""n ""*o,r"".a "n 

Ou, op zondag 27 april. Er viel
heel wat te zien zowel in de klassen als in de sporthal of feestzaal of op de
speelplaatsen. Ook heel wat volk vulde het college. Dient het nog gezegd dat
ook nu de hemelsluizen werden opengedraaid ? Maar toch, het enthousiasme
was er en dankzij het werk van vele collega's kon het scoolfeest als geslaagd
beschouwd worden.

Van onze collega turnleraar B. Werbrouck ontvingen we verslag van de volleybal-
match Oudleerlingen - Scholieren. We citeren :

Ter gelegenheid van het schoolfeest op 27 april werden de oudleerlingen uit-
genodigd voor een volleybalwedstrijd tegen de scholierenploeg. Zeven oud-
leerlingen gingen graag op de uitnodiging in.

Het werd een spannende sportieve wedstrijd gewonnen met 3-0 door de oud-
Ieerlingen tegen een scholierenploeg die de sterkste is sedert K.S. R.O. aan
schoolkompetitie deelneemt.

Scholierenploeg : Carlos Deprez, Luc Lietaer, Peter Huyghebaert, Jan Degryse,
Lieven Sioen, Marc Dewulf, Frank Ghysen.

Voor oud-leerlingen : Lieven Dumont, Filip Van Landeghem, Ludo Monteyne,
Geert Dejonghe, Stefaan Degryse, Nik Verfallie, Stefan Debeuckelare.

Langs deze weg een uitnodiging voor andere oud-leerlingen om op het volgend
schoolfeest aan volleybal mee te doen, een andere manier om elkaar nog eens
terug te zien. Waar blijven de oud-studenten die vroeger speelden bij de school-
volleybalploeg ?

***
Vermits onze collega Raoul het had over oud-leerlingen willen we nog even
twee andere oud-leerlingen in de verf zetten.

Beginnen we met Dirk Provoost van het uitgangsjaar 1976 (Lat.-Wisk.). Dirk
promoveerde tot dokter in de wetenschappen - groep naturkuunde.



Zijn thesis droeg als titel : collectieve bewegingen in kernen en de gekwantiseer-

de ATDHF - theorie.

Proficiat Dirk en de gehele familie.

Ook oud-leerling lsidoor Goddeeris (WB '71) verdient onze lof. Als befaamd

beeldhouwer hij op het 53e Salon des Artistes Decorateurs het felbegeerde
SAD-diploma. Onze beste gelukwensen.

***
En Arnold Loose berichtte ons het volgende over Colliemando.

Op zondag 4 mei ll. nam het Jongenskoor Colliemando deel aan het Inter-

nationaal l\rluziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (Limburg). Het was de 9de

keer dat het jongenskoor deelnam en voor dit optreden hadden de zangers zich

zeer goed voorbereid. Zowel de keuze van de stukken, de zangstijl, de inter-
pretatie als het voorkomen was grondig onder de loepe genomen.

Het koor trad oo in de reeks * Koren uit het Middelbaar Onderwijs' en had er
het gezelschap van o.m. koren uit Nederland en Zweden.

Samen met twee Vlaamse koren uit muziekhumaniora's, uit Gent en Turnhout,

behaalde Colliemando een eerste prijs cum laude van de jury.

Hoewel reeds bij vorige optredens Colliemando deze onderscheiding had

behaald, kwam ze dit keer toch als een grote verrassing.

Tijdens de krokusvakantie werden gedurende twee dagen tv-opnamen gemaakt

van Colliemando voor het KTBO-programma ( Kerkwerf ".

Samen met de Big-Band van het Klein Seminarie werden 4 liederen uit Zingt
Jubilate uitgevoerd in verschillende bewerkingen.

Voor het lied " Bouw aan een wereld ' werden de opnamen gemaakt op een

bouwwerf. Terwijl de jongens aan het zingen zijn, zie ie ze metsen, timmeren,
stenen versleuren en betonneren !

De liederen worden uitgezonden op 21 mei, 10 september en in 1987.

Voor de jaarlijkse koorreis heeft Colliemando terug hoog gemikt : Amerika. Voor
de tweede maal zullen de jongens een week verblijven in gezinnen van Roslyn,
de streek van New York, dit in uitwisseling met het koor van daar, dat in 1984

in Roeselare op bezoek was.

Er worden heel wat initiatieven genomen om de reis betaalbaar te houden. Maar
voor wie het nog te duur uitvalt, is een goedkopere reis naar Duitsland (De

Eifel) voorzien.

Ondertussen zijn drukke repetities aan de gang voor de uitvoering van een
jeugdopera. Het ganse koor, zo groot als het is, zal betrokken zijn bij de uit'
voering van ( Man van de Maan " van Cesar Bresgen een sprookje over de

liefdestrouw tussen een prins en een prinses. De uitvoeringen zijn gepland voor
het volgende schooljaar.
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We vermelden ook graag twee benoemingen Piet Bostoen, van de retorica 1949,

die eerste substituut van de procureur des konings te Gent was, werd benoemd

tot raadsheer in het hof van beroep te Gent en dat in opvolging van Georges

De Baets, eveneens oud-leerling (ret. 1948) die medio juni 1985 benoemd werd

tot raadsheer in het hof van cassatie.

Op de woensdag v66r O.-H.-Hemelvaart trokken we naar Dadizele. Voor de lagere

cyclus eerder het gewone stramien, maar de hogere cyclus had voor een

nieuwigheid geopteerd. Na een inleidende bezinning in de kerk van het college
stapten ze naar Beitem, waar een bezinning bij het thema van de broodvermenig-
vuldiging werd gehouden. Vandaar de tocht naar Dadizele waar er omstreeks het

middaguur eucharistie gevierd werd in de basiliek.

Voor dit initiatief werd gekozen vanuit de gedachte dat de bedevaart niet als

een gewone wandeling mag ervaren worden.

Ook de schoolreizen zullen achter de rug zijn wanneer u deze regels leest en zo

denken we reeds aan het volgend schooljaar. Voor de "de huisvesting" van onze

leerlingen werden reeds 3 prefabgebouwen besteld die opgesteld zullen worden

op de speelplaats die aansluit bij de sporthal.

U ziet... denken, dromen van vakantie... van volgend schooliaar. Tot so long.

R. Parent
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Familieberichten

OVERTIJDENS

Eerwaarde Pater Henri Declercq, geboren te Billy-MontiSny [F) op 3 juni 1914 en
overleden te Roeselare-Rumbeke op 22 november 1985 (Latijnse 1934).
Heer Hendrik Leenknegt, geboren te Rumbeke op I januari 1906 en overleden te
Roeselare op 30 november 1985, vader van Frank (Moderne 1979J.
Mevrouw Germaine Verhaeghe-Wittevrongel, geboren te Meulebeke op 14 fe-
bruari 1910 en overleden te Kortrijk op 30 november 1985, grootmoeder van
Steven Desimpele (Moderne 1985).
Mevrouw Winny Demeester-Rowan, geboren te Gent op 19 december 1942 en
overleden te Gent op 19 december 1985, echtgenote van Christ Demeester (La-

tijnse 1954).
Heer Luc Rommens-Samyn, geboren te Roeselare op 22 juli 1905 en overleden
te Boeselare op 7 december 1985.

Mevrouw Maria Tytgat-Hondekyn-Vansteenkiste, geboren te Wakken op 15 juni
1904 en overleden te Torhout op I december 1985, moeder van Jozef Defraeye
(Latijnse 1953) en Jozef Hondekyn (Latijnse '1956), grootmoeder van Johan
Defraeye (Moderne 1978).
Heer Andr6 Cauwelier-Vangrysperre, geboren te Beveren-Roeselare op Z oktober
1912 en overleden te Roeselare op 11 december 1985 (Moderne 19321.
Mevrouw Maria Verbrugghe-Declerck, geboren te Ingelmunster op 1g maart 1923
en overleden te Roeselare op 13 december 1985, moeder van Marc Verbrugghe
(leraar).
Mevrouw Cordula Declercq-Masselin, geboren te Roeselare op 31 mei 1900 en
overleden te Roeselare op 21 december 1985, grootmoeder van Serge Vanneste
(studiemeester) en Christ Vansteenkiste ILatijnse 1975).
Mevrouw Lia Sercu-Vancoillie, geboren te Roeselare op 15 maart lBgZ en over-
leden te Ardooie op 23 december 't985, moeder en grootmoeder van talrijke oud-
leerlingen.
Heer Gerard Vandamme-Verholle, geboren te leper op 23 november 1939 en
overleden te Roeselare op 1 januari 1986 (Moderne 1959).
Heer lgnace Couwet-Sinnaeve, geboren te Gijverinkhove op 21 oktober 1937 en
overleden te Gijverinkhove op 3 januari 1986, oom van Marnix en Dietrich
Sinnaeve (Moderne 1977 en Moderne 1979).
Heer Hieronymus Carette-Van De Walle, geboren te Langemark op 30 januari
1897 en overleden te Roeselare op 15 januari 1986, grootmoeder van Geert
Carette [Moderne 1983).
Heer Jules Hoorne-Pattyn, geboren te Rumbeke op 3'l mei 1892 en overleden te
Roeselare-Rumbeke op 20 januari 1986, grootvader van Patrick Mullier (studie-
meester).
Mevrouw Alice Dewilde-Degloire, geboren te Moen op 14 juni 1896 en overleden
te Roeselare op 28 januari lg86, moeder van Luc Lybeer (Moderne 1960), groot-
moeder van Ludo en Piet Filez [Moderne 1975 en 1981J.

Mevrouw Julienne Ghyselen-Planckaert, geboren te Nevele op 24 januari 1910 en
overleden te Roeselare op 29 januari 1986, moeder van Godfried Ghyselen
(leraar).
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l\"'levro.rw Maria Pattyn-Fiaspeslagh-Hoorne, geboren te Rumbeke op 13 septem-
ber 1897 en overleden te Moorslede op 30 januari 1986, grootmoeder van Hugo

Cappelle (Latijnse 1979) en Freddy Haspeslagh (Moderne 1981).

lJevrouw Maria Anckaert-Van Hecke, geboren te Pittem op 3 oktober 1899 en

overleden te Roeselare op 2 februari 1986, grootmoeder van Luc Anckaert
(Latijnse 1980).

Heer Henri Deschilire-Waultre, geboren te Kemmel op 13 oktober 1915 en
ovei"leden te Roeselare op 11 februari 1986, schoonmoeder van Luc Verhack

I leraar).
Mevrouw Eugenie Baepsaet-Vanwynghene, geboren te Zwevegem op 7 januari

1904 en overleden te Kortrijk op 14 februari 1986, grootmoeder van Johan De-

fraeye (Moderne 1978).
Mevrouw Martha Teirlinck-Dierickx, geboren te Wachtebeke op 28 april 1895 en

overleden te Oostnieuwkerke op 22 februari 1986, grootmoeder van Robert
Vandewaeter 0eraar).
Mevrouw Gertrude De Gryse-Huys, geboren te Brugge op 27 maart 1909 en

overleden te Roeselare op 6 maart 1986, moeder van Ludovic De Gryse (Latijnse
1 9s9).

Heer Adriaan Scharp6, geboren te Leuven op 29 oktober 19'13 en overleden te
Betekom op 7 maart 1986 (Latijnse 193'l ).
Eerwaarde Heer Valeer Goemaere, geboren te Stuivekenskerke op 12 maart 1936

en overleden te Bedoin (F) op 14 maart 19BG (oud-leraar).

Heer Cyriel Devolder-Devos, geboren te Roeselare op 9 september 1932 en

overleden te Boeselare oo 24 maart 1986. vader van Francis en Carl Devolder

IModerne 198l en 1984).

Mevrouw Jeanne De Vriese-Caenepeel, geboren te lzegem op 5 maart 1909 en

overleden te lzegem op 29 maart 1986, moeder van Luc De Vriese [Latijnse
1 9621.

Mevrouw Maria Desmet-Denecker, geboren te Koekelare op 21 april '1908 en

overleden te Torhout op 7 april 1986, grootrnoeder van Wim Desmet (Moderne
1 984).
Heer Geert Noppe-Misplon, geboren te Moorslede op 21 juni 1953 en overleden

te Roeselare op 14 april 1986 (Latijnse 1971).

Mevrouw Flavie Corneillie-Vandendriessche, geboren te Langemark op 25 februari
1895 en overleden te Roeselare op 1 mei 1986, grootmoeder van talrijke oud-

leerlingen.

HUWEI-IJKEN

Heer en Mevrouw Stefaan en lsabel Parrein-Gallant, Roeselare, 1 februari 1986,

oud-leerling latijnse 1977, Menensteenweg 66, BB00 Roeselare.
Heer en Mevrouw Johan en Leen Berteloot-Vuylsteke, Rollegem-Kapelle, 14 fe-
bruari 1986, oud-leerling moderne 198,l, Groenen Herderstraat 40, 8810 Roeselare-
Rumbeke.
Heer en Mevrouw Jan en Ann Peene-Naessens, lzegem-Emelgem, 22 februari
1986, oud-leerling latijnse 1972, Rue du Christ 57,7700 Moeskroen.
Heer en Mevrouw Bart en Lieve Caes-Blockeel, Roeselare, 22 maart 1986, oud-

feerling latijnse 1977, Hendrik Consciencestraal 211'12, 8800 Roeselare.
Heer en Mevrouw Dominiek en llse Vanbesien-Van Ginderen, Achterbroek-
Kalmthout, 4 april 1986, oud-leerling latijnse 1980.
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Heer en Mevrouw Hein en Veroniek Delbecke-Vanneste, Roeselare, 5 april 1986,
oud-leerling moderne 1982, Munitiestraat 7, BB00 Roeselare.
Heer en Mevrouw Koen en Sabrine De Brabander-Assez, Staden, 5 april 1986,
oud-leerling economische 198,|, leperstraat 30, 8140 Staden.
Heer en Mevrouw Luc en Mieke Delaey-Fieuws, Brugge-St.-Andries,5 april 1986,
leraar, Pottenmakersstraat 3, 8000 Brugge.

GEBOORIEN

Brecht, zoontje van Heer en Mevrouw Stefaan en Tine Verhamme-Detneester,
Leuven, 4 november 1985, oud-leerling latijnse 1978, Pater Lievenslaan 711,3200
Kessel-Lo.
Thomas, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Liesbeth D'Hooghe-De Smet,
Roeselare, 27 november 1985, Hoogstraat 15, 8810 Roeselare-Bumbeke.
Julie, dochtertje van Heer en Mevrouw Patrick en Katrien Deboutte-Lagrain,
Roeselare, 16 december 1985, oud-leerling latijnse 1976, Augu$t Bontestraat 1,

8200 Brugge.
Liesbeth, dochtertje van Heer en Mevrouw Erik en Lieve Blomme-Dhulst, Kortrijk,
1B december 1985, oud-leerling latijnse 1973, Burg. Danneelstraat 29i1, 8500
Kortrijk.
Annemieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Guido en Suzanne Dedene-De
Bruyne, Leuven, 24 januari 1986, oud-leerling latijnse 1974, Heideveldweg 12,

3020 Herent.
Sofie, dochtertie van Heer en Mevrouw Frank en Martine Beeckaert-Vanhuyse,
Roeselare,3l januari 1986, oud-leerling latijnse 1970, Noordstraat 157,8800
Roeselare.
Sofie, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Hilde Defraeye-Raepsaet,
Kortrijk, B februari 1986, oud-leerling moderne 1978, Zwaluwenlaan 4,8500
Kortrijk.
Ruben, zoontje van Heer en Mevrouw Carl en Marika Coussement-Gheldof ,

Roeselare, 17 tebruari 1986, oud-leerling latijnse 1978, Statiestraat 57,8698
Zonnebeke-Passendale.
Tine, dochtertje van Heer en Mevrouw Guido en Katrien Wyseure-Lammertyn,
Leuven,'19 februari 1986, ouil-leerling latijnse 1974, Kamstraat 44,3055 Neerijse.
Barbara, dochtenje van Heer en Mevrouw Joost en Friede Caen-Cloet, Antwer-
pen, 19 februari 1996, oud-leerling moderne 1978, Van der Meydenstraat 40,
2200 Borgerhout.
Anneleen, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Hilde Straetemans-
Vanhoutte, Roeselare,20 februari 1986, oud-leerling Iatijnse 1975, Molenstraat
155, BB00 Roeselare.
Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Jo en Gudrun Schouteten-Vereecke, Bon-

hefden, T maart 1986, R. Verbeeckstraat 6,3010 Wilsele (oud-leerling latijnse
1974J.

Julie, dochtertje van Heer en Mevrouw Philiep en Hilde Verschaeve-Callewaert,
Roeselare, 12 maart 1986, oud-leerling moderne 1978, Hazelstraat 84, 8070
Lichtervelde.
Dries, zoontje van Heer en Mevrouw Filiep en Lieve Braeye-Copp6, Roeselare,
23 maart 1986, oud-leerling moderne 1974, St.-Lutgardstraat 14, BB00 Roeselare.
Roeland, zoontje van Heer en Mevrouw Lieven en Riet Verbanck-Leleu, Roeselare.
28 april 1986, Dweersstraat 17, BB10 Roeselare-Rumbeke.
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