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Ons tijdschrift, in nieuwe vouwen gestreken, is aan ziin tweede nummer toe. De redactie

haalt opgelucht adem. De bevalling is goed verlopen, maar zoals bij elke geboorte wordt er

wel nog een en ander opgepoetst. De reactie van het lezerspubliek heeft ons een riem onder

het hart gestoken. De reacties waren gemiddeld gunstig:van,,eigenlijk niet nodig" over

,,geen reactie" tot,,welgekomen".

Een tiidschrift zonder winstgevend doel samenstellen en uitgeven doet men niet tijdens het

gazonmaaien. De realisatie rust op onze redactieraad die nu twaalf leden telt. Minstens

wordt er vier maal per jaar vergaderd. Het beschikbare materiaal wordt er beoordeeld,

gesorteerd en in een timing voor publicatie opgenomen. Voor materiaal dat ontbreekt, of

voor nieuw materiaal, worden er afspraken gemaakt: wie zal wat ophalen of wie zal wat zelf

produceren. De redactieleider (voorheen: secretaris) leidt deze werkvergaderingen. Hij

verzorgt de eindredactie en zorgt voor de publicatie. De redactieleider herinnert aan, dringt

zachtjes aan, vraagt om te mogen aandringen, is zo vrij om nog eens te herinneren aan,

vraagt of men soms niet vergeten is dat, moet soms sterk aandringen want...

De redactie voelt zich toch behaagliiker met de vernieuwde vorm van het tijdschrift:

meerdere handen maken licht werk. Een quasi-voltallige opkomst bii de werkvergaderingen

zijn er onder meer het bewijs van. De stemming op deze biieenkomsten is er luchtig en

spontaan, juist zoals het tijdschrift wenst te zijn.

Wanneer je dit ,,Redactioneel" gelezen hebt en de zin ervan aangevoeld hebt, dan besluit le

met de vraag: ,,Wie maait hun gazon ?".

De Redactie



'Cunlnrt?rcel ,

op het schoolfeest van zondag 10 mei pakte ,,ons Muziek" uit met een opvallende come-back.
Na een sluimerperiode sinds 1976 - bij ontstentenis van een dirigent - hopen de organrsa-
toren thans door een verbroedering van de Big Band en de Intra Band het muzikaal college-
leven een nieuwe impuls te kunnen geven. Leraar Marc Dehem, Theo Brackx en Filip
Vanpoucke (subregent en co-subregent van het internaat) ruggesteunen samen met
muziekleraar en dirigent Johan vandevelde zo'n 45 jonge musici. De verwachtingen zijn in elk
geval hoog gespannen. Naast het opluisteren van eucharistievieringen zowel in de hogere ars
in de lagere cyclus mikken zijtevensop een gehoor,,extra muros". Het jaarprogrammavoorziet
een optreden in de basiliek van Dadizele en een buitenlands recital in de Sint-Norbertus-
parochie van Delbrtlck (Duitsland) in april 1988. Duimen maar !

Op zaterdag l3juni werd E. H. Joris Deleye v66r zijn vijfde vertrek naar Peru feestelijk uit-
gewuifd op een afscheidsreceptie in het Klein Seminarie.

Na zijn priesterwijding in 1946 kreeg Joris Deleye een eerste onderwijsopdracht in poperinge.

In 1953 belandde hij in het Klein Seminarie waar hij zowel godsdienst als Latijn, Nederlands,
Engels en Duits gaf.

Gebeten door de missioneringsmicrobe vertrok Joris Deleye in 1965 naar Latijns-Amerika in
de funktie van studentenpastoor. In 1966 werd hij priester in 66n van de 150 parochies van
Lima, de hoofdstad van Peru. Met een collega uit Hasselt en Luik leeft Joris te midden van
60.000 Spaanssprekende zielen. Dit triumviraat heeft er de handen vol op religieus, sociaal en
juridisch vlak. Een groot deel van de bevolking van Peru (dat sinds een zestal jaren een
parlementaire democratie kent) kampt nog dagelijks met watertekort, TBc en het geweld van
linkse terreurgroepen die het land met een ware angstgolf overspoelen.

Om de vier jaar neemt Joris een welverdiende vakantie in het geboorteland. Op 23 juli nam hij
opnieuw het vliegtuig naar ,,zijn" Lima, met in zijn hart alvast de warme sympathie van vele
oud-collega's, oud-leerlingen en vrienden.

Op de laatste vrijdag van de zomervakantie staat voor het lerarenkorps van de humaniora de
,,zwijntjeskermis" op de agenda. Dit jaar vormde Feestzaal 't Westland in Langemark-Sint-
Juliaan het decorvoor dit collegiaal onderonsje tussen vakantieherinneringen en nieuwe voor-
nemens. Bij deze gelegenheid werden Guido Deblauwe, Luc Pillen, Geert Vanhuyse en Karel
Vanthournout uitgewuifd en met een oprecht dankwoord door de Superior bedacht.

Guido Deblauwewas vanafjanuari 1977 subregent van de derde Moderne en daarbij verant-
woordeliik voor het vele Rank Xerox-werk op school. Toen hem in april van vorig jaar de kans
geboden werd zijn talenten te ontplooien in een nieuwe werkkring - het Vormingsinstituut te
Roeselare - wou hij deze uitdaging aannemen en verliet hij ,,tijdelijk" onze school. Sinds
september van dit jaar is deze beslissing ondertussen definitief geworden.

Tiidens de vorige kerstvakantie werd priester-leraar en subregent van de Landbouwschool
Robert Decruyenaere als aalmoezenier aan de Sint-Jozefskliniek te Oostende benoemo.
Even na nieuwjaar,,transfereerde" daardoor Luc Pillenvan de Lagere Latilnse naar de Land-
bouwafdeling. Hij is onder meer bekend als de auteur van het fel opgemerkte boek,,175 jaar
Klein Seminarie", samen met Jules Pollet, oud-leraar, nu pastoorteZedelgem. Inmiddelswerd
Luc op zaterdag2Tjuni in de Sint-Michielskerk in Roeselare priester gewijd, en voor een



benoeming opnieuw bij de bisschop ontboden. Op 2iuli werd bekend dat Luc zijn werk op het

Landbouwinstituut mocht voortzetten.

Geert Vanhuyse (oud-leerling WA '73) stapte in september 1977, na studies wiskunde in

Kortrijk en Leuven, als leraar - en aanvankeliik ook als mede-subregent van de zesdes - het

college binnen. Bij de komst van de microcomputer in de school werkte hii ziin informatica-

kennis bij via avondcursussen. De nieuwe technologieen fascineerden hem z6 dat hii in 1984

besloot de kans die hem vanuit de priv6-sector geboden werd, te grijpen. Dit iaar nam hij dan

definitief ontslag uit het onderwijs.

En dan is er Karel Vanthournout. Op een school als het Klein Seminarie zijn er mensen die even

opduiken en na enkele jaren dienst weer verdwijnen. Er zijn er ook wier jarenlange

aanwezigheid samenvalt met een bladziide geschiedenis van het instituut. Er zijn er tenslotte

die de inhoud en de stiil van zo'n bladzijde mee bepalen. Tot die laatste categorie hoort

ongetwijfeld Karel Vanthournout.

Nog geen 19 iaar was Karel toen hij in juni 1941 aan de Normaalschool in zijn geboortestad

Torhout het onderwijzersdiploma behaalde. In de jaren onmiddellijk na de oorlog verwierf hii

aan het Sint-Thomas-instituut te Brussel de bevoegdheid tot lesgeven in de lagere cyclus van

het secundair onderwijs. Met die kwalificatie trad hij begin januari 1948 in dienst in het Klein

Seminarie. Haast uitsluitend in de drie jaren van de Hogere Cyclus heeft hij al die tijd wiskunde

onderwezen en hierdoor mede een essentidle bijdrage geleverd tot de uitbouw van de

wiskundige afdelingen. Ooit was het een opdracht van 27 uren in de week, vele iaren 24 uren,

vooraleer voor alle leraars een mildere regeling bekomen werd. De laatste iaren werd, in het

kader van de tewerkstellingsmaatregelen, op ziin verzoek zijn opdracht een stuk ingeperK.

Op 1 mei van dit jaar ging Karel dan met pensioen, hiermee een moeilijk te vullen leemte in het

Klein Seminarie achterlatend. We wensen hem nu in de eigen huiskring nog vele goede iaren
toe, en danken hem voor alles wat hij voor de school, voor zovele leerlingen 6n collega's

betekend heeft...

Na de geslaagde opvoeringen van de leugdopera ,,Man in de Maan" eerder op het iaar bracht

het leerlingentheater van het Klein Seminarie op zaterdag 14 en zondag 22 november het

toneelstuk ,,De Golf" op de feestzaal-biihne. Het betrof een adaptatie door leraar Piet Arfeuille

van een Amerikaans kortverhaal en televisiefilm ,Jhe Wave", gebaseerd op echt gebeurde

feiten. Een zware opdracht, maar ook een welkome uitdaging voor twee volwassen rollen -
leraar Patrick Dufour van het college en leraar Luc Vanneste van de Tuinbouwschool - en

zeven belangrijke jeugdrollen, naast talrijke figuranten. Een en ander was een produktie van

leraar Raoul Boucquey, terwijl Piet Arfeuille tekende voor het script en de regie. Voor spelers 6n

toeschouwers kon,,De Golf" een indringende levensleszijn, voor het jonge toneeltalentvan het

Klein Seminarie een unieke podiumervaring en voor de rijke theatertraditie van de school

ongetwijfeld een nieuwe parel aan de kroon !

Als bekroning van een druk werkjaar maakt het jongenskoor Colliemando tijdens de grote

vakantie een buitenlandse reis, meestal in uitwisseling met buitenlandse koren. Zo werd

eerder al gereisd naar Amerika, Tsjechoslowakile... Dit jaar ging de reis over het Kanaal, naar

Groot-Brittannie. In meivorig jaarwas het King's SchoolChoiruitGrantham naar Roeselareop

bezoek gekomen, en zo kon Colliemando nu een tegenbezoek aan Grantham en Londen

brengen. Het verblijf in Grantham gebeurde bij gastgezinnen, terwijl er in Londen in een

studentenverblijf overnacht werd. Het werd er al bij al een geslaagde kennismaking met een

wereld die zo dichtbij en toch zo anders is...

M. Olivier (Ret. '71)
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De kopiedn van twee vergeelde documenten uit het lijvig archief van klasgenoot Jozef Flipts
brachten ons op de illustere idee anderen eens iets uit de pen - of moeten we zeggen uit de
pan - te laten schudden om de rubriek,,Eertijds" te spijzen.

De vele namen op 66n van die documenten verraden immers maar al te wel dat er nog zovelen
zijn die hun pen liever achter hun oor steken, veel liever dan ze eens in bittere gal of balsemen-
de olie te dopen tot grote vreugde of ergernis van leeslustige tijdgenoten. En nochtans, wie als
referentie kan voorleggen ooit eens door zijn ,,zoetgevooisde tale" en acteurstalenten tot het
uitverkoren Buhnenvolkvan Toone Van Der Plaetse behoord te hebben, die moet zeker in staat
zijn om op de planken van Eertiids zijn vroegere ervaringen en gevoelens te vertolken.

Laten we dus niet met de dichter zuchten ,Waar is der oudren fierheid nu gevaren", maar veel-
eer met de gloed van de redenaar uitroepen ,,Dit volk moet eens wakker wordenl,'

Een reden te meer dus, voorons die nooittotdie elite mochten behoren, om met de dichtervan
Boerke Naes voorlopig afscheid te nemen met de woorden:

flia {te7Vacry.ee ez aadet.eu<

h rari,l aP 7 of"*r":taz't'...

Voorlopig ! Jawel, want met Jozef , onze talentrijke graficus, weet je nooit. Zijn archief is immers
zo lijvig dat er wel altijd iets in zalsteken datons veel inspiratie, maar nog meer transpiratie zal
bezorgen voor een volgend artikel.

Voorlopig hebben we dus, om het met een Vlaamse spreuk uit te drukken, de sloot gedempt
waaruitwe zoveeloude, bonte koeien hebben gehaald... wellichttotgrote vreugde vanvelen of
mogen we zeggen tot Spijt van wie van dergelijke koeien houdt.

4



In de Latiinse wereld echter, en daarmee verzeilen

we weer in de humanoria, zou dat deftiger en plech-

tiger klinken. Daar zou men zeggen ,,Alea iacta est"

ofte de teerling is geworpen: historische woorden

ooit eens uitgesproken door een zekere Jules, beter

bekend als Caesar, toen hij met zijn legerscharen de

Rubicon overschreed en de Tweede Burgeroorlog in

Italid deed losbranden. Zo vertelden ons althans

onze vroegere Professoren.

Maar de tijden zijn fel veranderd en vele uitdruk-

kingen en gezegden hebben een totaal andere kleur

en betekenis gekregen, waaruit het scepticisme

tegenover al wat oud is zo duideliik naar voor treedt.

wie had er ooit gedacht dat,,alea jacta est" niets met een teerling te maken had !... en dat heeft

de iongere generatie ontdekt. Een zekere Marcus spinosus, alias de ,,doornige ofte spits-

vondige Marcus" - geen classicus hoor, wel een germanist en nog altijd leraar aan 't Klein

Seminarie - geeft de volgende verklaring: toen diezelfde Jules, pro-consulvan Gallid van 58

tot 49 voor Christus, hier in onze gewesten zijn lente-offensief inzette en met zijn legerscharen

niet de Rubicon, wel de Leie overstak, hield hij even halt, stak zijn kop in de lucht, snoof eens

diep door zijn consulaire neusgaten ende sprak dan die historische woorden uit ,,Alea jacta

est", waarmee hij bedoelde ,,Ze hebben hier,,ale" uitgestrooid. Meteen begrepen zijn soldaten

datze in Gallid waren aangeland, het landvan onzeverrevoorouderS, die kerngezonde boeren

h6, van wie Jules later in zijn ,,De Bello Gallico" zou moeten getuigen dat ze ,,inter omnium ...

fortissimi" waren.

Deze verklaring vonden we zo scherpzinnig dat we ze graag overnamen om voorlopig afScheid

te nemen.

Dus zeggen wij ,,Alea jacta est", ook onze ,,ale" is uitgestrooid. Of ze nu geurig of reukloos,

kleurig of kleurloos, prikkelend of zoet was, dat laten wij aan het reukorgaan van onze lezers

over. Wij van onze kant hopen maar dat ze de Eertiidse akkers zodanig vruchtbaar heeft ge-

maakt, dat er weldra vele anderen op die akkers voedzame, smakelijke en pikante vruchten

zullen telen... Eertijds ten bate.

En nu ad rem... ofte ad documenta.

賽難≧ざ



Eerste document:

CENODOXUS

MAR:SCUS
BRUNO
HUGO
PHILAREttUS
DAMA
AESCULAPiUS
MACHAON
ENGONUS
DORUS
RUST!CUS
NAUEGUS
EXOR!STUS
PTOCHUS
DROPAX
SMILAX
CLEPttES
PANURGUS
ASEMPHOLOTH
ASTHEROTH

MORS
MORBUS

L. Pauwelyn-R. '39
P de M0elenare-R. '39

J. Lodrioor-R. '39
J. Leuridan

J. Coorevits
G. Oost

L Zwaenepoel
R. Lemahieu
A. Maertens

G. Dubois
Th. Vande Loock

J. Vanneste
D. Vyncke

M. Nevejant-R.'39
A. Vanhulle-R. '39

L. Wyseur
A. Lagrou

H. Vandermarliere
R. Doom-R.'39
G. Beuselynck

J. De Mey
W. Calewier
R. Delporte

M.Dejonghe
E. Swaenepoel

J. Verhaege
R. De Jaegher

K. De Wilde
P. Hosten

CENODOXUS
(DE GELEERDE VAN PARIJS)

Spelin 5 bedrJVen Over het bり zOnder 00rdeel door」 acob Biderman

PERSONEN
CHRISTUS,Rechter over de wereld
B"Zittende Rechters:    PETRUS

PAULUS
H MICHAEL,Aartsengel

ENGELBEWAARDER
DEZIEL
HET GEWETEN

Engelenkoor
De dokter van Parijs:
DE EIGENLIEFDE:
De Tafelschuimer:
Vrienden van den dokter:

Lakei:
Twee Artsen:

TWee dienaren:

De bezembinder:
De zeeman:
Twee gevangenen:

Twee gerechtsdienaars :

De dief :

De opperste duivel :

Twee duivels:

Het Koor der Hel
De dood:
De ziekte:



Glossen op het eerste document:
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1. CENODOXUS: dit toneelstuk, zo vermeldt Jozefs

archief, werd opgevoerd de 19de maart 1939 (half-

vasten) in de toenmalige grote feestzaal van het

Klein Seminarie.

2. R.'39 : geen reclame voor een of ander automerk,

hoor, maar eenvoudig de afkorting van Rhetorica

1939 ofte de ,,lieve klas van Professor Stock."

3. De onderlijnde namen:deze namen van twee ex-

ternen bewiizen wat we in een vorig artikel reeds

duidelijk hebben aangetoond, nl. dat het voor de ex-

ternen in die tiid althans aartsmoeiliik was om door

Toone uitverkozen te worden voor een of andere rol.

Hoe zei Toone het ook weer: ,,Dagvogels - en daar-

mee bedoelde hij de externen - spreken nog te veel

de taal van het nest..."

Het ware dus zeer interessant en tevens verhelde-

rend voor ons, de 19 andere externen van Reto'39,

mochten die twee in Eertijds eens verklappen hoe

zii door Toone zalig verklaard ofte uitverkozen wer-

den. Het kan nu immers toch geen kwaad meer,

want 't is al bijna een halve eeuw geleden en jaloers

zijn we ook al lang niet meer.

4. En waar blijven die andere acteurs van R. '39 !

Op onze klasvergaderingen zouden die internen

ons soms een vermanende vinger durven tonen,

omdat we zo weinig hun ,,interne aangelegen-
heden" aan bod lieten komen. Maar daarop ant-

woorden wij: ,,Hetgeen we niet uitgeven en hebben

wij niet in", terwijl zij een mea maxima culpa mogen

slaan, want,,hetgeen zij in hebben en geven zii niet

uit."

Erich Maria Remarque zou zeggen: ,yan het inter-

nen-front geen nieuws."

5. En al die andere, min of meer bekende namen

dan !

De rubriek Eertijds zou voor jaren gespijsd kunnen

worden, mochten ook die eens hun al of niet gekrui-

de herinneringen aan een velletje papiertoevertrou-

wen.

,,Oude brieven en quade pampieren worden door

Eertijds niet altijd in 't vier geworpen."



Tweede document:

J. de Geyter R Benol

VLAANDERENS KUNSTROEM

(RUBENS‐ CANTATE)

AANHEF

Liefste der zusteren, die troont aan de Schelde,
Kunstkoninginne !

Wij allen zijn hier!
Neem onzen kus, onze kronen en palmen;
Moeder van Rubens,
Op U zijn wil fier!
Moeder van Rubens,
Op U zijn wij fier !

Neem onzen kus, onze kronen en palmen.
Liefste der zusteren, die troont aan de Schelde,
Kunstkoninginne !

Wij allen zijn hier!

RUBENSMARSCH

LOFZANG AAN VLAANDEREN

Waar blonk het eerste licht der blijheid ?
In Vlaanderen.
Waar klonk het eerste lied der vrijheid ?
In Vlaanderen.
De kerelen streden met lans en dolk
En perelen strooiden de dichters in 't volk.
Ja, door de eeuwen heen,
Die donkeren,
Ziet men hier het eerst iets flonkeren,
Nu en dan gelijk een sterre,
Klein en verre,
Ver en klein.
't Geflonker, 't geflonker was immers een kunstenaarsbrein.
Gemeente I

Vlaamsche Gemeente !

Trille van vreugd uwer helden gebeente !

De kroon waar de vrijheid der wereld mee pronkt
Schonkt Gij het edelst gesteente !
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Glossen op het tweede document:

1. Bewondering-' onder de invloed nog van Ver-

schaeves ,,Uren Bewondering" zeggen wii:

Voel je ook nog de tovertik der ontroering in je ziel

wanneer je terugdenkt aan die heerlilke cantate

door de Rubens der muziek getoonzet !

Krijg le ook nog kippevel bij het horen van zijn ritme,

dat reuze-ritme waarop alleen een machtige op de

baan der muziek stapt!

Zie je ook nog de bolle wangen der muzikanten van

de college{anfare die zich de longen uit het lijf blie-

zen, want... ,Trille van vreugd uwer helden ge-

beente."

Suizen ie oren ook nog van die machtige dreun uit

zovele koperen monden als... ,,de kerelen streden

met lans en dolk"... te machtig eigenlijk voor die

grote feestzaal die ineens zo klein leek !

Bombastische bewondering zul ie zeggen, maar we

waren toen ook nog zo iong en zo vol liefde voor ons

dierbaar Vlaanderland.

Liefde maaktde ogen blind, zo wordterweleens be-

weerd, maar niet onze ogen, want nog altijd zien we

voor ons de zwarte soutane waarin E.H. Legrand

stak, de toenmalige dirigent die stijlvol, vaardig en

kalm zijn fanfare door die bruisende zee van har-

monie wist te loodsen.

2. VERWONDERI/VG; Onze vroegere bewondering

is het die zich nu venrvonderd afvraagt:

Waarom zwijgen die vroegere koperen monden zo

lang ? Waarom'n is er geen die ziin oud instrument

weer eens ter hand neemt en in Eertijds de lof-

trompet steeld over de dirigeerkunst van E.H. Le-

grand, die hij toch van aanschiin tot aanschiin heeft

kunnen bewonderen ?

En waarom zwijgen de jongeren, die tegenwoordig

zoveel medezeggenschap opeisen, over de diri-

geertalenten van E.H. Loose metwie ze thans zulke

muzikale hoogten bereiken ? Indien wil het konden,

dan zouden wij niet aarzelen, maar daar wij, instru-

mentaal onmondigen, in onze tiid alleen maar luis-

ter- en zwijgplicht hadden in de grote feestzaal, kon-

den wij, terwijl we van de schoonheid genoten,

slechts de zwarte rug en de blanke tonsuur van de

gesticulerende dirigent bewonderen... een,,black

and white" bedoening waarmee we u alleen maar

zouden,,rik-zagen" ofte vervelen.



Terwijl we hoopvol wachten op de komst van vele Joachim Stillers, zeggen we, roorlopig
althans:

,,En zo dichte een ander nu

een Eertiids-vooizekyn voor u,

't zij luimig ofte komisch,

't zij ernstig of ironisch.

t ls algelijk... al klinkt het raar,

h€t raakt toch steeds h€t Seminaar

dat immer groot bliift en beroemd,

al wordt't nog altijd,,Klein" genoernd."

scripsit: H. Brouw (Reto'39)
pinxit: J. Flipts (Reto'39)



UlTNODlGlNG... van de oud-leerlingenbond om muziek te beleven op zijn jaarlijks kerst-

concert:

zaterdag 26 december'1987

te 20.00 uur

in de kerk van het Klein Seminarie

KERST met MOZART

en met het

Jongenskoor Colliemando

Sint-Michielskoor

Arezzo-ensemble

Toeganskaarten vooraf te verkrijgen op het secretariaat van het Klein Seminarie, op de

avond zelf aan de ingang van de kerk.

Priizen individueel 15ofr., familiekaart 3 personen 350fr., studenten en houders

+3-pas 75fr.

U|TNODIG|NG... In een vredevol en vriendschappelijk gebaar bezorgt de bond aan tien

,,toevallige" leden een gratis toegangskaart voor het kerstconcert 1987. De inrichters hopen

er op deze wijze te mogen begroeten: de Heren coghe Guido, Debaillie Gabridl, Desmet

Marcel, Maddens Eric, Marichal Jacques, Vanhooren Jozef uit Roeselare; Lescouhier Albert

uit Vosselaar, Grymonpon Andr6 uit Hooglede, Martin Willy uit Kessel-Lo, Rommel Odiel uit

Assebroek.

AGENDA 1988... Eindigt je uitgangsjaar op een 3 of een 8, reserveer dan alvast de streek

van 11 en 12 november. Op een van die dagen kun je klasgenoen terug ontmoeten. Later op

hetjaar ontvang je nog een uitnodiging met exacte gegevens.

1988 betekent zilver waneer ie het college in 1963 verliet. Wie afzwaaide in 1938 kriigt goud'

GELUKWENSEN... Eddy Devriese (W.8. '79), licentiaat Plantkunde, promoveerde tot doctor

in de Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het proefschrift draagt de titel

..ldentificatie van een factor uit coleus die adventiefwortelvorming stimuleert en onderzoek

naar de invloed van fenolen op adventiefwortelvorming"

Voor verdere details verwijst de redactie naar de vorser



JOBSERVICE... Van het arbeidsfront geen nieuws. ls dit dan goed nieuws? Prikbord twijfelt
daar wel aan. ofwel is de lezer reeds veilig genesteld op de arbeidsmarkt, ofwel is de
werkzoekende geen lezer. we bieden je geen o.L.B.-horloge noch een o.L.B.-clockradio,
maar vertel het a.u.b. eens door: ,,Een lid van de bond prikt een bericht GRATls. prikbord

neemt aankondigingen op die bestemd zijn voor de arbeidsmarkt. Je zoekt werk, je zoekt
ander werk, je zoekt mogelijkheden voor een mutatie: prikbord is er om je beknopte
aankondiging op te spelden".

BEURSORASOH - Na de beurscrash houden de aandelen van het K.s.-bedrijf stevig
stand. ,,K.S." staat hier voor Klein Seminarie en het bedrijf draagt de naam ,,A-light',.
A-light is een M.o. (Mini-ondernemming) gerund door eindejaars van het instituut. De
productie be$taat uit kaarsen en Amerikaanse onderbroeken, kwestie van niet alle eieren in
66n mand te leggen. De kaarsen worden toegeleverd en de productieafdeling zorgt voor het
aanbrengen van een origineel opschrift. De toegeleverde onderbroeken worden voorzien
van een exclusief badge. Zoals bij elk goed gestructureerd bedrijf vindt men er een
organisatie: van directie tot arbeidskrachten die voor de productie zorgen. Enig verschil met
de naakte werkelijkheid is dat om pedagogische en didactische redenen, directie en
productie op bepaalde tijdstippen omgewisseld worden. De bedoeling is iedereen van alles
te laten proeven. Eveneens een primeur wat C.A.O.'S betreft.

Het kapitaal van het bedrijf werd samengesteld door de uitgifte van aandelen: uitgifteprijs
300 fr. per aandeel. Een overkoepelende v.z.w. waarborgt de terugbelating van het kapitaal
bij liquidatie van de onderneming. Het bedrijf streeft er naar en verwacht eveneens winst te
kunnen uitkeren onder de vorm van een meerwaarde van het aandeel.

De economische afdeling van de redactie zou er best aan doen om een verslaggever in
stand-by te houden voor de toekomstige ontwikkelingen op dit vlak.

Prikbord glundert reeds bij de gedachte dat het zou kunnen verzocht worden om officieel de
l(oersen van het aandeel en het jaarverslag van de onderneming te publiceren. over de
gratis voorwaarden zou natuurlijk nog eerst dienen onderhandeld te worden.

ANEKDOrE... De herdenking van het overlijden van Eduard Douwes Dekker, 100 jaar
geleden, roept spontaan herinneringen op:
,,Mijnheer de Raddn Adipati, Regent van Banten-Kidoel, en gij, Raddns Demang die
Hoofden zijt der distrikten in deze Afdeling, en gij, Raddn Djaksa die de justitie tot uw ambt
hebt, en ook gij, Raddn Kliwon die gezag voert op de hoofdplaats..."
Deze tekst hebben we moeten ,,van buiten leren". Elke les kwam er een pollepel bij voor de
volgende keer. De toespraak van de leerling die door de onschuldige hand van de leraar
werd aangewezen, werd les na les langer. wist je dat twintig jaar geleden tijdens deze
lessen reeds technieken toegepast werden die hedendaags frequent in de Tv-studio's
gebruikt worden ? Vaak werd de tekst van de toespraak op de rug van de voor-zitter gespeld.
Een ge6nsceneerde hapering bij het opzeggen, gepaard met een doelloze blik door het
venster, deed het nog echter lijken. wie de eerst rij bezette was benadeeld, zat oog in oog
met de camera, maar had misschien de beste memorie.
Het gezegde luidde: ,,lemand iets op de rug spelden"...



lN HET OOG, lN HET HART... Door de oud-leerlingenbond wordt opnieuw in samenwerking

met het Amaat Vyncke-comit6 60.000fr. uitbetaald aan de oud-leerlingen die in 1987 een

vijfvoudig aantal jaren geleden het college verlaten hebben en als missionaris nog in het

buitenland werkzaam ziln. Aan ieder van hen wordt 5.000fr. overgemaakt als steun in hun

edelmoedig werk.

65jaar geleden: Marques Andr6: USA

ssjaar geleden: Gallet Honor6, ltalid

50 jaar geleden: Lootens Gaston, Zaire

4Sjaar gefeden: Sinnesael Karel, Zdire
Wittezaele Frans, Filippijnen

40 jaar geleden: Demeyer Frans, Zeiire

Flameygh Herman, Filippijnen

3Sjaar geleden: Foulon Paul, Filippijnen

Pardou Jan, Zaire

30 jaar geleden: Verbeke Paul, Zdire

2sjaar geleden: Bouckaert Geert, Filippilnen

2Ojaar geleden: Hostens Jean, Haiti

Men vroeg ons ook wat reclame te maken voor het initiatief ,ylaamse Denkers". We voldoen

graag aan die vraag.

Zesde Cyclus - VLAAMSE DENKERS - De toekomst kenbaar?
'1 februari : Jacques Claes, ,,Het m66r van het christendom".

8 februari: Gerard Bodif6e, ,,Het vreemde van de aarde".

7 maafti Jef Van Gerwen, ,,Het goede leven. Een christelijke moraal voor mensen van

vandaag".

14 maart: Ulrich Libbrecht, ,Verriizenis of reincarnatie ?".

Pa.rochiaal Centrum, lGttenstraat, Roeselare - 20 uur.

EXCLUSIEF AANBOD... De redactie kreeg de Heer Stefaan Beel in 't vizier. Stefaan biedt

met dit nieuwiaarsnummer een foto aan die hil voor ons uit zijn werk selecteerde. Alles over

dit aanbod vind je op de volgende bladzijde.

Je reserveert je exemplaar over dit kunstwerk door betaling op rekening nr. 000-0683345-77

van de O.L.B.-Klein Seminarie.

Bii het ter perse gaan vernemen we dat de heer Frans Vannieuwenhuyse, directeur aan de

lagere school, de fakkel van zijn directeurschap doorgeeft aan de heer Lionel Bekaert,

momenteel onderwiizer in het 6de leerjaar. De wisseling gebeurt officieel op l januari

aanstaande. Een dank aan Frans en een oroficiat aan Lionel.

Johan Brusselaers

Mod.1966
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Klein Sem:nane.





,Op dc rTum qf,

DE EENHEIDSSTRUCTUUR

De eenheidsstructuur die in september 1988 ons middelbaar onderwijs zou binnentreden,

ontmoet geen algemene toejuiching. De drscussle, hoofdzakelijk toegespltsf op de aan-
vangsjaren, gaatverder. Bijonzeoud-leerlingen vonden wijtweecompetente mensen bereid
hun standpunten uiteen te zetten, te verdedigen : Jan Anseeuw onderdirecteur Bisschoppe-
IijkLyceum, Roeselare, en PatrickDeboufte, we*zaam bijhetNationaalSecretariaatvan het
Katholiek Onderwijs (N.S.K.O.), Guimardstraat, Brusse/. Jan Anseeuw schreef een globaal
artikel, wellicht omdat hij voelde dat de meeste vragen door ons gesteld uit de traditionele
hoek kwamen en dus eerder door hem beaamd dan beantwoord zouden worden. Patrick
Deboutte echter ging strijdbaar uitvoerig op onze vragen in.

Daarom publicercn we hier eerst het artikel van Jan Anseeuw, en laten wij de gestelde vragen
erbij aansluiten, waarop dan het Guimatdsttaat-standpunt inspeelt.

DIT EENHEIDSryPE? NEEN. BEDANKT!

,,Men experimenteert niet met
een gehele generatie kinderen"
aldus Jan Anseeuw

Er gaat bijna geen dag voorbii of in 66n

of andere krant verschijnt een bijdrage

over de voor- of nadelen van het

zogenaamde EENHEIDSryPE, dat
zou worden ingevoerd op 1 september

1988 en dit in alle katholieke scholen

van het Vlaamse land. Zo immers heeft

de Guimardstraat het beslist. Of het

allemaal zo'n vaart zal nemen blijft nog

de vraag. Er is immers heel wat

tegenwind en... terecht.

In de zestiger jaren zijn we op grote voet
gaan leven. Allerhande studiegroepen

en -centra rezen uit de grond. We waren

aan verandering toe. Vaak werd er
echter veranderd om te veranderen !

In die periode daverde het wiskunde-

onderwijs op zijn grondvesten. Er

moest een eenheidswiskunde tot stand

komen: gedaan met de aparte vakken

algebra, meetkunde, goniometrie,



rekenkunde, ... Alle heil zou nu komen van de verzamelingenleer. Voorwaar een hele om-
wenteling. Bijscholingscursussen voor leerkrachten werden georganiseerd en gegeven door
vrijwilligers, soms niet altijd vrij van een zeker opportunisme. De illustere Franse wiskundige

Dieudonn6 had de slogan ,,a bas Euclide" gelanceerd. Alles bij elkaar hebben we daar in het

middelbaar onderwijs een flinke kater aan overgehouden. De meetkundebagage op het einde
van de zes jaar is eerder mager... Gelukkig is men nu wat nuchter aan het worden. Men had er
veel beter aan gedaan de axiomatische opbouw van de wiskunde, de verzamelingenleer, de

algebra der structuren, ... voor te behouden voor de laatste twee iaarvan het middelbaar. Men

heeft sinds de invoering van de moderne wiskunde zoveel gerommeld in de programma's -
bijvoegen ven leerstof, weglaten, overhevelen van hetenejaar naar het ander en omgekeerd -
dat men alle moeite van de wereld heeft om een duidelijke lijn in de leerstof te ontdekken.

Elk laar opnieuw worden de wiskundeleerkrachten met dit fenomeen geconf ronteerd. Daarbij

komt nog dat elke uitgever zijn reeks handboeken,,volgens het nieuwe programma" wil op de
markt brengen. Vanzelfsprekend klimt hierdoor de kostprijs van de handboeken, want een be-
paalde uitgave kan maar voor een paar jaren gepland worden... er zijn immers programma-

wijzigingen op komst...

In diezelfde zestiger jaren kwam niet alleen het wiskundeonderwijs op de helling te staan, het
gehele onderwijssysteem werd in vraag gesteld. En waar studiegroepen en commissies
worden in het leven geroepen, verwacht men terecht resultaten. Het kan toch niet dat die
mensen als resultaat van hun werk tot de bevinding zouden komen dat het huidig systeem
voorlopig nog niet door iets beters kan worden vervangen. ls het niet eigen aan de mens dat hij

met nieuwe ideetin moet voor de dag komen ? Welke minister vecht er niet om aan 66n of ander
project ziln naam te vereeuwigen ?

Men dokterde dus een vernieuwd secundair onderwijs (VS.O.) uit. Aan geld was er geen nood.

Alles kon ! Aanvankelijk werd er hier en daar ger.;xperimenteerd, maar vreemd genoeg sprak
men altijd van een onomkeerbaar experiment: eens men in de boot van het V.S.O. was
gestapt, moest men verder varen. Rechtsomkeer maken was er niet meer bij. Maar waarom
zou men terugkeren: het pedagogisch comfort waarover men kon beschikken (lagere

splitsingsnormen, inhaallessen, klasseraden, ...), daar kon men vroeger alleen van dromen.
Na de inriiperiode sprongen heelwat, vooral kleinere, scholen mee in de boot, want de periode

van de rationalisatie brak aan. Overgang naar het V.S.O. was voor verschillende scholen een
unieke gelegenheid om te overleven. Waar men in deze scholen volop mocht starten met

nieuwe afdelingen, werd dit in de scholen, die niet toetraden tot het V.S.O., niet of nauweliiks
meer mogelijk. Men mocht niet meer ,,programmeren". Waar men dacht dat tenslotte alle
scholen wel zouden overstappen naar het type | (V.S.O.) is het in Vlaanderen nu 26, dat nog

altijd ruim de helft van de leerlingen school loopt in het type ll (traditioneel onderwijs).
Gedurende de laatste jaren hebben de V.S.O.-scholen zelfs wat verlies geleden ten voordele
van de type ll-scholen. Hetvertrouwen van de ouders in hetvernieuwd onderwils had blijkbaar
een deuk gekregen ; vandaar de spanningen tussen de twee types. Met de regelmaat van een
klok verschijnen er dan ook studies, die ,,bewijzen" dat dit of gene type het beste is. Met cijfers
en statistieken kan men gewoonlijk alle kanten uit... Hiermee is echter de verzuiling niet on-
gedaan gemaakt. Het is een feit dat er een patstelling is ontstaan. Aan de ene kant heb je het
VS.O.-kamp, waarvooraldoorde leerkrachten enorm is gewerktom de omschakeling zo goed

mogelijk te realiseren, maar die nu echter een deel van hun inspanningen zien teniet gaan door
de terugloop van het leerlingenaantal en de afbraak van het pedagogisch comfort.



Aan de andere kant heb je de traditionele scholen (type ll), die een aangroei kennen en dan ook

in de hele zaak geen vragende partij zijn. Zij genieten blijkbaar in niet geringe mate het ver-

trouwen van de ouders... Voor de Guimardsvaat - alEemeen secretariaat van het katholiek

ondenrvijs - is dit niet een aangename vaststelling. Het V.S.O. is dus niet z6 succesvol als eerst

werd gedacht en gehoopt. Hieraan moest dus iets gedaan worden. En op lTjanuari 1987wordt

dan door de ARKO (algemene raad van het katholiek onderwijs) de knoop doorgehakt: op

1 september 1988 moet in alle Vlaamse katholieke scholen (algemeen vormend en technisch

onderwijs) worden gestart met het,,eenheidstype".

Kritiek op het onderuijs in dit nieuwe type kan nog door niemand worden gegeven, want

niemand heeft er ervaring mee, maar hier juist rijst aleen vraag: is hetverantwoord de duizen-
den twaalfiarigen, die de lagere schoolverlaten in juni, een onderwijstype opte dringen, waarin

nog geen enkel experiment is gebeurd ? Alle leerlingen - behalve diegenen die beter geschikt

zijn voor het beroepsonderwijs - komen samen en volgen 27 van de 32 uren in volledige
gemeenschappelijkheid, d.w.z.'. zellde programma, zelfde aantal uren per vak. Concreet

betekent dit dat iemand die vroegerzou gekozen hebben voor detechnische school, omdat hij

meer technische aanleg heeft, nu samen zit bil iemand die zou gekozen hebben voor de

Latijnse afdeling. Aan beiden wordt nu gedurende 4 uren perweek helzelfde programmaFrans

gegeven, gedurende 4 uren hetzelfde programma wiskunde, gedurende Suren hetzelfde
programma Nederlands, enz...

Tegen dit voorstel is er onmiddellijk van alle kanten gereageerd... en terecht. Vanuit de

Guimardstraat echter stelt men : dit eerste iaar is v66r de invoering ervan niet meer bespreek-

baar, alhoewel er reeds heel wat voorstellen bestaan om tot een aanvaardbare oplossing te

komen-.. Hoe frustrerend zaldeze gemeenschappelijkheid nietwerken op zowel leerlingen als

leerkrachten. Wat bezielt sommige mensen toch dat ze niet willen inzien dat de begaafdheid

van twaalfjarigen reeds zo verschillend is ? Onze kinderen zell zullen het slachtotfer worden

van deze koppige kortzichtigheid. Ofwil men hetvroegerafgeschafte zevende en achtste leer-
jaar weer invoeren ?

Wie in de traditionele school zou opteren voor de moderne afdeling zal in het eenheidstype nu

minstens 4 uren technologie moeten volgen. Wat zal de inhoud zijn van het vak technologie ?

Door wie zal dit vak worden gegeven ? Zijn onze scholen daarvoor uitgerust ? Technologie is

immers een volwaardig vak, dat gegeven moet worden door mensen, die ervoor opgeleid

werden en de aangepaste infrastructuur ter beschikking hebben. Het volstaat niet dat men 1 a

2 uren zinvol kan opvullen; dit moet voor de volle 4 uren per weekzo zijnl
Eigenlijkwordt er een kruis gemaakt overde moderne humaniora. Waar die leerlingen vroeger

hetzelfde programma kregen voor wiskunde, Frans, Nederlands als hun vriendjes uit de

Latilnse, maar dan op een trager tempo - erwaren meer uren voor die vakken voorzien - moet

nu alles gebeuren op hetzelfde tempo, maar hebben ze minstens 2 uren technologie meer dan

wie Latijn volgt.

Niemand zal betwisten dat I uren Latijn in het eerste jaar wat van het goede teveel is, maar wat

nu wordt voorgesteld... neen, dat kan toch niet! Wie Latijn volgt in het eerste jaar kan kiezen

tussen 2 of 4 uren (in zover dit door de school wordt aangeboden). In het tweede jaar echter is

ervoor iedereen, die verderwil met Latijn, S uren. In een grote school is dit probleem misschien

op te vangen door in het tvveede jaar twee groepen te maken : 66n voor wie aanvankelilk 2 uren

koos en 66n voor wie staftte met 4uren Latijn. In de Guimardstraat gaf men toe dat dit inder-

daad zowat de kwadratuur van de cirkel is...



Over de 6 jaren middelbaar onderwijs worden er heel wat uren wiskunde en talen ingeleverd'

Zo wordt het aantal uren Frans op ongeveer 2/3van het huidig aantal gebracht. Zal men daar

mee rekening houden in het hoger onderwijs...?

Naast deze problemen blijven er echter nog andere. Wat zal de kostprijs ziin van deze

overschakeling ? Wie zal welk vak mogen geven ? ls hiervoor reeds een wettelijke regeling ?

Over hoeveel lesuren zal de school kunnen beschikken voor de oprichting van dit eerste jaar ?

Zullen de programma's voor het eerste en de volgende iaren tijdig klaar zijn en toch een mini-

mum aan stabiliteit vertonen ? Wat met de handboeken, indien er eerst tegen eind november

copiedn van de leerplannen eerste graad worden beloofd ? Of zal men ons verwiizen naar de

handboeken voor het V.S.O. en ons 26 in de val lokken?

Er mag, er moet zelfs gezocht worden naar een oplossing om de kloof tussen de twee types te

dichten, maar de oplossing die nu wordt voorgesteld is helemaal niet realiseerbaar tegen

volgend schooljaar. Men stuurt toch niet aan op een chaos ? Vernieuwingen, die alles bruusk

op ziln kop zetten, zijn gedoemd om te mislukken. Zoiets kan men zich in het onderwiis niet

veroorloven: men experimenteert niet met een gehele generatie kinderen. Er m6et in het

onderwijs een permanente vernieuwing zijn. Daartoe mogen voor kleine groepen ongevaar-

f iike experimenten worden opgezet, die echter omkeerbaar moeten ziin. Zo testte men in

verschillende scholen een cursus informatica uit voor het vierde jaar. Na een grondige evalua-

tie bleek dit niet zo geslaagd. Nu wordt dit uitgetest op leerlingen van hetvijfde jaar. 26 moet er

geexperimenteerd worden ! De informatica zal meer en meer een belangrijke rol gaan spelen

in ons leven. Daarom ook moeten onze leerlingen ermee in contact komen, maar gaat men dan

weer niet overdrijven door de informatica te willen integreren in een hele reeks vakken?

Pa.sklare oplossingen voor de geschetste problemen liggen nietvoor het griipen, maar zouden

er niet te veel mensen aan hun bureau, vervan het hele schoolgebeuren, allerhande projecten

zitten uitdoKeren, waar geen behoefte voor bestaat? Zelfbevestiging? Een trekje van de

mens ?

JAN ANSEEUW (rEt. 1956)



,,De A.R.K.O. heeft de nodige tijd genomen om
zich goed te beraden" aldus Patrick Deboutte.

Antwoord 1

De vragen die wij aan Patrick Deboutte
voorlegden waren zevenvoud. (N.vd.r. :

de vragen werden opgesteld door Joost
Vanbrussel).

Vraag 1

De eerste vraag geldt evident de
MOTIVATIE voot de wijziging van de
twee bestaande types naar het EEN-
HEIDSWPE? Door wie werd de plotse
veranderingsnood aangevoeld (door
de leerlingen? de ouders? de direc-
ties ? de kerkelijke overheid ? de peda-
gogen ?)...?
Staat de LEERLING centraal in die mo-
tivatie, of spelen andere verzuchtingen
mee (lokale schoolvrede? eventuele
ontvolking tegenover eventuele over-
bevolking, enz...)?

Men kan bezwaarlijk spreken van een ,,plotse" veranderingsnood. In feite is een nood aan
verandering, aan aanpassing, aan vernieuwing inherentaan een secundaironderwijssysreem
dat voortdurend zijn plaats opzoek in een mobiel en dynamisch maatschappelijk bestel. we
moeten decennia teruggaan om de behoefte tot realisatie van nieuwe afdelingen zoals Latijn-
Wiskunde of Latijn-Wetenschappen te begrijpen ; om de evolutie van de driejarige middelbare
scholen tot volwaardige Moderne Humaniora's (met wet.A, wet.B, Econ.) als ingrijpende
innovatie en aanpassing te erkennen; om - recentelijk en mede in het raam van de spontane
verlenging van het secundaire schoolbezoek en van de verlengde leerplicht - de ver-
nieuwingen binnen het technisch en vooral het beroepsondenvijs naar waarde te schatten.
Ook de invoering van het vernieuwd secundair onderwijs vanaf 1970 (en in een aantal andere
Europese landen op vroegere datum) was een gevolg van een groeiende - niet,,plotse,,-
nood aan verandering en aanpassing, m.n. de verdere demokratisering en de leerling-
gerichtheid van het secundair onderwijs.

In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk alle krachtlilnen en doelstellingen van het VSO of
het Typel te herhalen. Een feit is dat momenteel ruim de helft van de Nederlandstalige vrile
secundaire scholen de overstap naar Typel aan het realiseren is of reeds voltooid heeft. De
andere helft heeft de Typell-structuur behouden. sommigen beschouwen het naast mekaar
bestaan van de twee types in het Katholiek Ondenrijs als een rijkdom, die de keuzevrijheid van
ouders en leerlingen ten goede komt. De toekomst zou wel uitwijzen of de twee types naast
mekaar leefbaar blijven.

En toch heeft de Algemene Raad van het Katholiek ondenrvijs (A.R.K.O.) als hoogste
participatie- en overlegorgaan op 17 januari 1987 een beslissing genomen i.v.m. de eenheids-
structuur. Waarom ?

Het liikt me nuttig vooraf te wijzen op de inhoud van de beslissing. De consensus die in de
schoot van de A.R.K.O. werd bereikt slaat op de structuur van het katholiek secundair onder-
wijs. De voorgestelde eenheidsstructuur heeft de ambitie een kader te scheppen waarin het
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katholiek onderwijs in zijn pedagogische verscheidenheid eenvormig kan georganiseerd

worden. Dit kader, deze structuur is een wezenliik aspect van het onderwijs, maar niet het

enige en wellicht niet het belangrijkste. Een (christelijk) opvoedingsproject, dat de identiteit

van de school bepaalt, de samenstelling van het onderwiisaanbod met opties, studie-

richtingen en leervakken, het toewijzen van het aantal lestiiden per leervak, het opmaken en

toepassen van de leerplannen, de pedagogiek en de didactiek, de inzet en competentie van

directieteam en leerkrachten, enz.zijnzoveelandere aspecten van hetonderwiis die m66r bil-

dragen totdewaarde, het niveau en de kwaliteitvan hetonderwijsdan de structuurals zodanig.

De A.R.K.O. heeft dus aangestuurd op een eenheid die op de eerste plaats een structurele

eenheid betreft, een synthese die slaat op de f undamentele inwendige bouw, de grote geledin-

gen en onderverdelingen van het secundair onderwijs. De eenheidsstructuur heeft geenszins

de bedoeling een eenheid te realiseren die een strakke uniformiteit tot gevolg zou hebben. De

diversiteit inzake pedagogische opties, die zowel in hettraditioneelals in hetvernieuwd secun-

dair onderwijs aanwezig is, zal ook met de eenheidsstructuur mogelijk blijven. Maar zonder

een minimum aan structurele eenvormigheid is het niet langer haalbaar een vreedzaam

samengaan van scholen te verzekeren, zowel vanuit sociaal en pedagogisch, als vanuit

luridisch-administratief oogpunt bekeken :

- In het licht van de elementaire sociale doelmatigheid en orde, is het noodzakelijk te

beschikken over een doorzichtige, klare,ondubbelzinnige en eenvormige onderwiisregeling.

Het (t6 lang) naast mekaar bestaan van twee onderwijstypes heeft aanleiding gegeven tot een

reeks misverstanden en tot een aanzienlijke begripsverwarring bij ouders die hun kinderen

naar het secundair onderwiis sturen. In vergelijking met hun tijd ziln de structuur, de onder-

verdelingen, de terminologie, de keuzemogelijkheden, dewaarden, enz. danig veranderd, dat

vele mensen, ook leerkrachten en directies, nauwelilks een zicht hebben op het geheel.

Elementen als rationalisatie, scholengemeenschappen, fusie, herstructurering, ja ook re-

atfectatie, die soms ten onrechte gekoppeld werden aan de onderwijsvernieuwing, hebben dit

geheel nog meervertroebeld. Elementaire kennis, inzichten begripontbreken. De keuzevoor

een Typell-school of een Typel-school wordt t6 vaak gemaakt op grond van elementen die

misleidend, fout, dubbelzinnig of niet doordacht ziin. Alsof discipline enkel nog in Typell-

scholen kan aanwezig zijn. Of dat niveau (wat is niveau ?) en kwaliteit(wat is kwaliteit ?)van het

onderwijs in Typel-scholen is uitgebannen.

ln die context van vooroordelen en verwarring veroorloof ik mij te beweren dat de aangroei van

het leerlingenaantal in Type ll-scholen (ten nadele van aangrenzende Type l-scholen), m.a.w.

de ,,uitdrukkelijke" keuze van ouders voor het Typell-onderwijs, niet als obiectieve maatstaf

geldt voor de be(ver?)oordeling van het secundair onderwijs, hetzij van Typell, hetzij van

Type l.

- De groeiende polarisatie, d.w.z. de toespitsing, de accentuering, de verscherping van de

tegenstellingen tussen beide onderwijstypes heeft ontegensprekelijk de sociale rust binnen

het secundair onderwijs behoorlijk verstoord. Gedurende de laatste laren heeft het naast

mekaar bestaan van twee verschillende onderwijstypes aanleiding gegeven tot verdeeldheid,

tot onenigheid, tot spanning en tweedracht, tot oneerliike leerlingenrecrutering, tot ont-

wrichting van de normale recruteringszones waarop de schoolinfrastructuren.iaren terug per

stad of gemeente werden afgestemd. Opvoeding en onderwijs als kostbaar cultureel en

sociaal goed leent zich niet tot voorwerp van wedijver en laster.

Het uitspelen van de twee onderwilstypes als (nieuwe) concurrentietactor moest bedindigd

woroen.



Dat veel scholen helemaal geen boodschap hebben aan de voorgestelde eenheidsstructuur
(omdat zij geen redenen hebben om het bestaande onderwijs dat zij organiseren, te wijzigen ;

omdat zij niet gevraagd hebben dat 350 scholen naar Type I zijn overgestapt; omdat zij hun
populatie leerlingen gestaag zien stijgen...), is een veelgehoorde opmerking. Gezien vanuit
een individuele school lijkt dit standpunt enigszins begrijpelijk. Voor beleidsverantwoorde-
liiken, die een begeleidings- en coordinatietaak behartigen voor een volledig onderwijsnet -
met kleine en grote scholen, met vernieuwingsgezinde en meer traditionele scholen, met
centrum- en periferiescholen, met ASo- TSo- en BSo-scholen - is het evenwel een Dlicht.
een verantwoordelijkheid te streven naar een (nieuwe) eenheidsbevorderende sereniteit.

- Ook vanuit pedagogisch oogpunt werd de nood aan eenheid steeds groter. Reeds in de
aanhef van het antwoord op de vraag naar de motivatie voor de invoering van de eenheids-
structuur is gewezen op de krachtlijnen van een eigentijds secundaironderwijs, m.n. de demo-
kratiseringsgedachte en de centrale plaats van de leerling, de leerlinggerichtheid. Deze
hoofddoelstellingen blijven bijzonder actueel. Er is geen enkele reden om de toepassing ervan
niet te veralgemenen. wel integendeel. De pedagogische waarden, eigen aan de onderwijs-
vernieuwing (het doorbreken van de sociaal bepaalde studiekeuze, de vervanging van het
selectieprincipe door uitgekiende positieve oridnteringsmodaliteiten, de verlenging van de
basisvorming, het uitstel van de studiekeuze) 6n de traditionele waarden (een meer cognitieve,
intellectuele vorming of beroepsmatige, vakspecifieke opleiding in scherp afgelijnde onder-
wijsvormen en aan de hand van concrete leerstofvoorschriften) zijn gesynthetiseerd in de
eenheidsstructuur. De eerste reeks waarden situeren zich hoofdzakelijk in de eerste graad. De
tweede reeks krijgt voldoende - en zelfs meer in vergelijking met het huidige Typell-
waarborgen in de hoogste vier leerjaren"

- Sinds zestien jaar wordt het secundair onderwijs geregeld door twee onderscheiden
wetgevingen. De wetgeving op het vernieuwd secundair onderwijs (wet van igjuli 197i) is
enkelvoudig. De wetgeving van 1957 op het traditioneel onderwijs is drievoudig (codrdinatie
van de wetten op het middelbaar onderwijs; op het kunstonderwijs; op het technisch en
beroepsonderwijs). De eenheidsstructuur kadert vanuit juridisch oogpunt in de wet van 19 juli
1971. Men heeft het m.a.w. over een geintegreerde structuur waarbij de onderwijsvormen
ASO-TSO-KSO-BSO in 66n nieuw geheel worden opgenomen (met aanwijsbare elementen
van interferentie tussen de vier onderwijsvormen enerzijds en garanties voor een autonomie
van deze onderwijsvormen anderzijds).
Het is geen sinecure geweest gedurende anderhalf decennium een dubbele wetgeving bil te
houden, toe te passen, te interpreteren. Toelatings- en overgangsvoorwaarden, normen en
subsididringsvoorwaarden, sanctie van studidn, enz. voor de twee types secundair onderwijs
konden nauweliiks nog door 66n persoon gevat worden. Ook voor de onderwijsadministratie
van het Ministerie werd het juridisch-administratief kluwen onontwarbaar.

Als die laatste gedachteter motivatievan de invoering van de eenheidsstructuurweinig of niets
te maken heeft met de leerling, dan zijn de eerste drie argumenten het des te meer.

Vraag2

In de toelichtingsbrochure van het N.V.K.O. lezen we dat de ,eenheidsstructuur gecon-
cipieerd werd door de twee onderwijssystemen" (11) en dat het ,de vrucht is van een lang-
durige dialoog tussen de twee onderwijssystemen die elkaar wilden vinden om de eenheid te
herstellen..."

Wordt precies de haast waarmee alles voltrokken wordt niet ten kwade geduid ? Hoe verliep
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precies die gezamentijke ,,concipi6ring": spontane samenwerking? onder druk? entoe-

s,ast ?

Antwoord 2

De beslissing van de A.R.K.O., genomen op lTjanuari 19BZ is een antwoord op de vraag die

gedurende meer dan acht iaar zonder ophouden werd gesteld : welke structuur van secundair

onderwijs zal het katholiek onderwils uiteindelijk gezamenlijk toepassen ?

In 1978 formuleerde de A.R.K.O. de wens om in geen geval de tvveesporigheid in Stand te

houden. Even leek het erop dat op termijn alle vrije katholieke scholen in de VSO-boot zouden

stappen. Die versnelde beweging is na 1981-1982 atgezwal<l en uiteindelijk stilgevallen'

Tegelijkertijd is een dialoog, later een meer structureel overleg tussen de twee onderwijstypes

opgestart.

De A.R.K.O. heeft de nodige tijd genomen (t6 lang volgens sommigen) om zich goed te

beraden en om een rijpe beslissing te nemen (vrii onverwacht voor anderen - deze mensen

koesterden zich al een paar iaren in de ,,onbeslistheid" van de Guimardstraat en achtten een

definitieve beslissing als niet meer haalbaar).

Overleg en consultatie moeten getimed worden. Men kan zich niet onbeperkt in de tild bliiven

verschuilen achter het scherm van de inspraak. De basis is tweemaal uitvoerig geconsulteerd.

De scholen zelf waren medeverantwoordelijk voor de distributie van de vragenlijsten naar leer-

krachtenkorpsen en ouders toe. Toegegeven, de resultaten van deze consultaties hebben de

zaken niet vereenvoudigd. Ongeveer 20% van de ingediende antwoorden bekrachtigden de

voorgestelde nieuwe structuur voor het secundair onderwijs. 80 % van de scholen formuleer-

den vrijfundamentele bezwaren en konden hetvoorliggend ontwerp nietgoedkeuren. De helft

van deze scholen voerden hiervoor redenen A, B en C aan. De andere helftveegde het nieuwe

voorstel van de tafel om redenen D, E en F. Nooit eerderwerden de tegenstellingen zo scherp

geformuleerd. De tegenstelling tussen de persoonlijkheidsvorming en de maatschappeliike

vorming. De tegenstelling tussen een meer gedifferentieerde start en een meer gemeen-

schappelijke start. De tegenstelling in het leggen van het hoofdaccent aan de ene kant op de

leerinhouden en aan de andere kant op het subject, de leerling. De tegenstelling tussen een

meer geleide vorming en een vorming waarin de keuzevrijheid van de leerling meer nadruk

krijgt. De tegenstelling tussen een horizontaal en een vertikaal onderwijssysteem.

Al deze tegenstellingen die zowel maatschappeliik als pedagogisch zijn, werden tijdens het

overleg (zowelformeel als informeel, op nationaal, diocesaan en ookop regionaal niveau) met

elkaar geconf ronteerd en in een soort spanningsveld samengehouden. Ze hebben uiteindelijk

in de ontlvorpen eenheidsstructuur een structurele synthese gevonden. Een synthese -
sommigen nemen hetwoord compromis in de mond, en waarom niet ? - die zelf tildsgebonden

is en binnen enkele jaren (of vroeger ?) voor herziening vatbaar is.

Vraag 3

Toch tijktdeweerstandtaaierin hettraditionele,kamp" ? lshetomdatziinog nietzovertrouwd

zijn met de VSO-optles en - werkwijzen ? Wat verwiiten zij vooral aan het geplande eenheids-

type? ls er ook weerstand in het VSO-kamp?

Antwoord 3

De eenheidsstructuur is dus te beschouwen als een compromis. Beide partiien (Type ll-Type l)

hebben iets toegegeven. Ze hebben een deel van hun principes afgezwakt, enkele beginselen

prijsgegeven. Het beste bewijs hiervan is dat momenteel geen van beide groepen triomfeert.



Er is weerstand aan de twee zijden. Entoesiasme ontbreekt. Met de regelmaat van een klok
wordt het ongenoegen geuit via de media. Het zal iedere objectieve waarnemer wel opvallen
dat vooral Type ll-voorstanders ageren. Ten einde de polemiek niet onnodig ten top te drijven
heeft de Guimardstraat beslist om vanaf '17 januari 1987 niet systematisch via dezelfde media
te repliceren (tenzij ze er uitdrukkelijk om gevraagd wordt). Diezelfde (loyale) houding hebben
de onderwijsvernieuwers van Typel aangenomen. Dit alles kan de indruk wekken dat vooral
Typell ,,gestachtofferd wordt op het altaar van de eenheid", zoals iemand het plastisch
verwoordde. ls de weerstand dan groter in Type ll dan in Type | ? Laat ons stellen dat het quasi
onmogelijk is deze weerstand in kwantiteiten uit te drukken.
De auteur van het in dit nummer opgenomen artikel over hetzelfde onderwerp lijkt me meer
bevoegd om de bezwaren van Typell te formuleren. Als ik de tegenstand goed beluister, treft
mij enerzijds het concreel-fragmentaire karakter van de geuite kritiek, anderzijds de abstract-
algemene inhoud ervan:

- Bepaalde vakken zouden op het niveau van het eerste jaar veel van hun waarde inboeten
omdat ze in het lessenrooster van de eenheidsstructuur bijvoorbeeld 66n lesuur minder
worden toebedeeld. Deze herschikking van de 32 (of 34 of 36) wekelijkse lesuren zou oan weer
aanleiding geven tot (ongehoorde ?) verschuivingen van de lesopdrachten. Als men toch bezig
is de zakrekenmachine te hanteren, doet men er goed aan per vak de optelsom te maKen van
alfe lesuren die voorzienziin, niet alleen in het eerste leerjaar, maar in de zes leerjaren van het
secundair onderwijs. Men zal vaststellen dat geen enkel vak, ook niet het Latiin, er verminkt
uitkomt. lk kan moeilijk begrijpen dat de invoering van de eenheidsstructuur aanleiding zou
geven tot massale afvloeiing van vakleerkrachten. Het klinktwellicht pretentieus, maaroe een-
heidsstructuur is op de eerste plaats bedacht vanuit de leerling. De problematiek van de
tewerkstelling is van tweede oroe.

- Een veelgehoorde kritiek is de eis voor kwalitatief onderwijs, voor een secundair onderwijs
met niveau. Maar zelden slaagt iemand erin die begrippen ,,kwaliteit", ,,niveau" precies te
def ini6ren. Niveau betekent voor mij alvast m66r dan ,,hoeveelheid leerstof,,. En ,,slagen aan de
universiteit" is zeker niet het enig criterium om aan een school de label ,,kwalitatief zeer sterk,'
toe te kennen. Wat doe je dan met alle TSO- en BSO-scholen ?

Het weze duidelijk dat ook VSO-scholen 66n en ander moeilijk kunnen slikken. Velen zijn
ontgoocheld en verbitterd. Verbitterd omdat de wet van 1971, die bedoeld was om de enige
structuur van het secundair onderwijs te worden, na 17 jaar nog steeds niet werd uitgevoero.
ontgoocheld omdat hun inspanningen en de resultaten die zij ermee boeken, niet (meeo
worden geapprecieerd ; omdat ze sinds jaren in vaak ondankbare situaties qua rechtszeker-
heid hebben moeten werken; omdat ze moeten oproeien tegen een onvriendelijk media-
gebeuren ; omdat bezuinigingen te 66nzijdig op het VSo werden afgewenteld (een tweejarige
middenschool, die fungeert als onderbouw voor twee of meer scholen met tweede/derde
graad is zuiniger dan het afzonderlijk organiseren van eerste en tweede leeriaren binnen rwee
of meer zesjarige Typel- 6n Typell-scholen). onderwijsvernieuwers nemen het kwalijk dat
men hun comprehensief onderwijssysteem heeft beoordeeld door vergelijking met een ander
(categoriaal) onderwijssysteem. Deze vergelijking gaat niet op, ze is t6 oppervlakkig, t6
gemakkelijk. Een onderwijssysteem beoordeelt men op basis van zijn eigen rendement in het
licht van zijn eigen doelstellingen. Het naast elkaar bestaan van een horizontaar en een
categoriaal-verticaal onderwijssysteem leidt op de duur steeds tot een geleidelijke ,,afroming',
van het comprehensieve gedachtengoed. De VSo-school, en zeker de middenschool,
ontvangt alle leerlingen. Een categoriale school kan het zich vlotter permitteren een beoerKte.
geselecteerde groep leerlingen te recruteren. Deze ongelijkheid in recrutering laat niet langer
een eerlijke, gezonde concurrentie toe. De eenheidsstructuur heeft door het inlassen van



meer profiel in de eerste graad (14 verschillende opties in het tweede leerjaar; bepaalde
accenten in het eerste leerjaar) een paar belangrijke doelstellingen van het VSO gedeeltelijk

aangetast. De aangekondigde, maar nog niet goedgekeurde wijziging aan de toepassings-
modaliteiten van het lessenrooster op het niveau van het eerste leerjaar, dreigt het gemeen-

schappelijk karakter van de eerste graad nog verder uit te hollen. VSO-mensen beschouwen
het als een zoveelste toegeving.

Vraag 4

De kritiek slaat meest op het eercte en tweede jaar (gemeenschappelijkheid en
doorstroming). Kinderen zouden in het eerste jaar zwaar hun tijd verliezen en in het
volgend jaar zou er een vreemde toestand heersen (vb. leerlingen die in het eerste jaar
twee uren Latijn volgden, zouden moeten aansluiten bij (knappere) leerlingen die in het
eerste jaar al vier uren per week Latijn kregen). Hoe ziet nu - kort geschetst - de structuur
van het eenheidstype eruit?
Hoe geraakt het eenheidstype uit de moeilijkheid tegelijkertijd iemand voor te bereiden op
een leerling-eigen specialiteit en zich toch niet te bezondigen aan een te vlugge
vastpinning in 66n bepaalde richting, gezien de krapheid van de arbeidsmarkt?

Antwoord 4

De eenheidsstructuur poogt een midden te houden tussen algemene of polyvalente basis-
vorming en een meer gespecialiseerde opleiding. De opbouw of graduele indeling van de
eenheidsstructuur is een emanatie van die dubbele doelstelling: de eerste graad (1e en 2e
leerjaar) krilgt duidelijk - alhoewel minder dan in VS.O. - een observatie- 6n - oridnte-
ringsfunctie toegewezen, evenals een zorg voor de passende, gelijke kansen voor elke
leerling (velen begriipen die ,,gelijke kansen" verkeerdelijk als ,,gelijk onderwijs voor
iedereen"). De observatiefunctie is heel uitgesproken aanwezig in het eerste leerjaar A,

ofschoon niet in absolute zin. 27 lesuren maken het gemeenschappelijk gedeelte uit. In de
resterende 5 lesuren zijn reeds kleine ditferentidringen aanwezig, die toelaten bepaalde
accenten te leggen. Naast het 1e leerjaar A voorziet het lessenrooster een 1e leerjaar B als
inhaal- of op het BSO-voorbereidend leerjaar. Met ziin veertien verschillende opties vervult
het tweede leerjaar al een pre-oridnterende functie.
Vanaf het begin van de tweede graad wordt de richting voor elke leerling vrij definitief uit-
getekend, meer polyvalent in ASO met verplichte dubbelpakketten (vb. Latijn * Economie,
Wetenschappen * Moderne Talen, enz.) en voldoende gespecialiseerd voor TSO-BSO.

Overgangen na de tweede graad TSO-BSO naar andere specialisaties worden zo goed als
onmoi]elijk. Vanaf de aanvang van de derde graad komen alle determinerende uitgesplitste
studierichtingen aan bod met in TSO vb. nog slechts 6 lesuren in het volledig gemeenschap-
pelijk gedeelte.

M.a.w. naarmate men opklimt in de eenheidsstructuur vermindert het aantal lesuren van het
volledig en beperkt gemeenschappelijk gedeelte en stijgt het urenvolume voor het specifiek
gedeelte. De vier onderwijsvormen ASO-TSO-KSO-BSO krijgen er op een geleidelijke

manier gestalte: nauwelijks zichtbaar in het eerste leerlaar, reeds aangekondigd (opties) of
in voorbereiding (BVJ) in het tweede leerjaar, duidelilk autonoom vanaf het derde leerjaar.
Rekening houdend met de wijze waarop de scholen accenten zullen leggen in het eerste
jaar (vb. 0 of 4 uren Latiin:2 of 6 uren Technologische Opvoeding) en opties zullen kiezen in
het 2e leeriaar, zullen zeer veel scholen naar de buitenwereld toe (met onvermijdelijk reper-
cussies op de recrutering vanaf het eerste leerjaar) het etiket ASO of TSO of TSO-BSO of
BSO behouden. Dit kon men ook vaststellen in veel Type l-scholen met een zesjarige



structuur. Het bevestigt dat een echt comprehensief ondeMijssysteem (waarvan enkele

restanten terug te vinden zijn in de eenheidsstructuur) pas ten volle realiseerbaar is in
middenscholen, die fungeren als gemeenschappelijke onderbouw voor meerdere boven-

bouwscholen met ASO en/of TSO-BSO karakter.

Wie oordeelt dat leerlingen in het eerste leerjaar zwaar hun tijd verliezen met 66n- en tvvee-

urige vakken, moet dan consequent nadenken over de zinvolheid van de vakken

Geschiedenis, Aardriikskunde, Biologie, Godsdienst, Duits, L.O. en Sport, enz. die in de

meeste Type ll-afdelingen ook slechts een beperkt aantal (66n of twee) lesuren worden

toebedeeld.

l.v.m. de verplichte twee-urige cursus Technologische opvoeding (informatie-technologie) in

het eerste leerjaar worden ook merkwaardige denkkronkels gemaakt. Wanneer dit vak bii

wijze van project aan de scholen werd voorgesteld (180 scholen zouden aan het experiment

kunnen deelnemen), werden de initiatiefnemers met kandidaturen (zowel uit Type ll als uit

Type l, uit ASO- en TSO-scholen) overstelpt. Nadat het project of het experiment zijn

vruchten heeft afgeworpen en men beslist de cursus als verplicht vak op te nemen in het

eerste leerjaar van de eenheidsstructuur, wordt de inhoud ervan door - soms dezelfde -
mensen plots gedegradeerd tot,,bezigheidsterapie".

De twee- en vierurige cursus Klassieke studi6n tenslotte in het eerste leerjaar vormt een
probleem apart. Voor scholen die enkel een twee-urige cursus organiseren of enkel een

vierurige cursus, rijst de problematiek van de aansluiting in het tlveede leerjaar uiteraard

niet. Deze problematiek rijst evenmin voor scholen of scholengemeenschappen die de

eerste graad en meer in het bijzonder het tweede leeriaar (klassesamenstelling) zo inrichten

dat de leerlingen afkomstig van twee uur en vier uur gescheiden blijven.

Voor de andere gevallen zullen in het leerplan werkwijzen voorgesteld worden om de

aansluiting toch vlot te laten verlopen.

En misschien nog volgende bedenking: ook in de toekomst zullen er leerlingen zijn die iets

meer tijd nodig hebben om een leerstof te verwerven. Wie denkt eraan om deze groep

leerlingen in het eerste leerjaar 4 lesuren Latijn aan te bieden en de 2 lesuren voor te
behouden aan de,,sterkere" leerlingen? Op die manier worden de voorbereidingskansen

naar het tweede leeriaar (5 lesuren Latijn) voor alle leerlingen meer gelijk. Te logisch om

waar te zijn !

Vraag 5

Taalkennis zal er in-globo op achteruitgaan, gezien het verminderd aantal uren en het niet
meer verplicht maken van Duits bv. Zal dus zo het 

"elitarisme" 
niet weer zijn kop opsteken:

nl. ouders die het zich kunnen permitteren zullen hun kindercn naar (dure) taalinstituten

sturen; zullen ELDERS aanvulling zoeken... Zo zou de ,,socialisering" die het eenheidstype

beoogt wel eens juist omgekeerd kunnen uitkomen? Of niet?

Antwoord 5

Naar het schiint heeft het onderwils met beperkt leerplan (Onderwijs voor sociale promotie,

Avondonderwijs, Vormingsinstituten) weinig moeite om zijn taalleergangen te bevolken. Het

beste voorbeeld hiervan is het Centrum voor Levende Talen te Leuven waar honderden

universiteitsstudenten niet alleen cursussen Japans, Chinees, Russisch, Arabisch volgen

maar ook Frans, Engels en Duits.
O.m. deze vaststelling zou de kwaliteit (definitie a.u.b.) van het bestaande taalonderwijs in

het secundair onderwijs met volledig leerplan (ik maak geen onderscheid tussen Type I en

Type ll) in vraag kunnen stellen. lk ben niet bevoegd te beweren dat er iets schort aan het

26



huidig taalonderwijs. lk spreek me evenmin uit over wat kan of moet veranderen
(leerplannen, doseren van het aantal lesuren, onderwijsmethoden?).

In mijn antwoord op de derde vraag heb ik al meegedeeld dat de gewijzigde hoeveelheid

lesuren voor bepaalde leerinhouden het vak alsdusdanig niet verminkt. In de twee-maal-drie
structuur van de eenheidsstructuur zijn vanaf de tweede graad allerlei pakketten talen

mogelijk, gaande van een minimumpakket tot een zeer uitgebreid volume moderne talen.

De kritiek op het Duits is niet gegrond. Nooit waren er zoveel uren Duits voorzien als in het

VSO en in de eenheidsstructuur. Weliswaar facultatief. Maar er zijn m66r VSO-leerlingen die

twee uur Duits volgen dan er Type ll-leerlingen ziin die het nu moeten stellen met 66n lesuur

Duits. Het directieteam van de school zelf is verantwoordelijk om uit het centrale lessen-

rooster van de eenheidsstructuur het passende voor haar leerlingenpubliek af te leiden en

het zijn plaats te geven in het lokale aanbod. De scholen beschikken over de vrijheid om uit

het omvangrijk aanbod hun eigen gading te distilleren. Onvermijdelijk zullen zij accenten en
prioriteiten moeten leggen. Alles aanbieden kan niet. Een keuze maken impliceert iets

anders laten vallen. Wie oordeelt dat in het studiecurriculum van de leerling het vak Duits

een onmisbare component is, kan daarmee rekening houden bil de opbouw van de lokale

lessenroosters. M.a.w. de school zal beslissen over het al of niet facultatief karakter van 1

lesuur Duits, van 2 lesuren Duits, van het vak Informatica, van een bijkomend lesuur Sport,

enz. in de tweede en de derde graad van de eenheidsstructuur.
(lk wil nog opmerken dat voor wie zich wil bijscholen of vervolmaken in moderne talen, er

voldoende andere mogeliikheden zijn dan de peperdure taalinstituten. Wie opteert voor

priv6-lessen zal trouwens nog meer betalen).

Vraag 6

Een van de doelstellingen van het eenheidstype is de schoo/rust herstellen. Zal er toch op

het lokaal vlak geen kleine oorlog uitgevochten worden bij het verdelen en ontnemen van

bepaalde opties?

Antwoord 6

Het kan geenszins de bedoeling zijn de invoering van de eenheidsstructuur aan te grijpen

om het bestaande onderwijsaanbod (afdelingen, studierichtingen, opties) grondig te gaan

wilzigen.

Dat Type ll-scholen sinds 17 jaar door de vigerende remwet(ten) alle kansen ontnomen

werden om nieuwe afdelingen te programmeren, moet enigszins gerelativeerd worden. Het

N.S.K.O. en de Nationale Verbonden (de ,,Guimardstraat") hebben uitdrukkelijk bepleit en

bekomen dat in het rationalisatie- en programmatieplan voor het secundair onderwijs (van

toepassing sinds het schooliaar 1981/1982) de mogelijkheid werd ingeschreven tot pro-

grammatie van Type ll-afdelingen in de hogere cyclus op 1 september 1981 en op

1 september 1982. In de regio Roeselare alleen werden toen 23 nieuwe afdelingen en

zevende specialisatiejaren opgericht.

Rekening houdend met deze uitbreiding van het aanbod - de onderwijsmogelijkheden voor
jongens of voor meisjes werden bovendien verruimd door de invoering van gemengd

onderwijs in enkele scholen - enerziids, en met de te verwachten daling van het leerlingen-

aantal in het secundair onderwijs anderzijds, is het gewettigd te pleiten voor een moratorium

op het vlak van oprichting van nieuwe studierichtingen. Nieuwe behoeften zijn er niet of

nauwelijks.

De uitbouw van de eenheidsstructuur zal m.a.w. hoofdzakelijk neerkomen op een vertaling



van het huidig onderwijsaanbod. ledere school behoudt in elk geval wat ze heeft. Binnen de

eigen sector, de eigen ,,familie" (vb. nijverheidstechnisch onderwils, handelsonderwils,

ASO...) kan een nijverheidstechnische school, een handelsschool, enz. een minieme

uitbreiding van de studiewaaier in overweging nemen. ln een beperkt aantal gevallen is een

differentiatie van het onderwijsaanbod op het niveau van de eerste graad bespreekbaar.

De ervaring leert dat georganiseerd plaatselijk overleg (vb. binnen een scholengemeen-

schap en/of in RCC-verband) aanleiding kan geven tot nuttige afspraken. Scholen die

daarentegen enkel eigen belangen willen dienen - het belang van de leerling is soms ver

zoek - kunnen terzake danige ambities koesteren dat,,kleine oorlogen" onvermijdelijk zijn.

Maar het weze duidelijk dat deze vorm van concurrentie tussen scholen niet inherent is aan

de eenheidsstructuur.

VraagT

Slotvraag: is de invoering (weliswaar progressief) in 1988 nog haalbaar, gezien de kritiek,

de complexiteit en de voorlichtingsnood bij ouders en 12-jarigen ?

Antwoord 7

De A.R.K.O. heeft op 17 januari 1987 een beslissing genomen i.v.m. de eenheidsstructuur.

Kort na deze datum werden Inrichtende Machten en Inrichtingshoofden gedocumenteerd

over de algemene en bijzondere structuurkenmerken van de eenheidsstructuur en werden

de lessenroosters van de eerste graad gepubliceerd. De lessenroosters van de tweede en

de derde graad zijn begin juli in de scholen aangekomen. Eind september - begin oktober

werden vertegenwoordigers van inrichtende machten en alle schooldirecties tijdens

diocesane informatiedagen uitvoerig, objectief en eerliik ingelicht over de stand van zaken.

Per bisdom zijn intussen met (vak)inspectie en onderwijsconsulenten begeleidingscellen

opgericht waar scholen (vrijwillig) beroep op kunnen doen bij de voorbereiding van de

eenheidsstructuur. De leerplannen voor de eerste graad zijn door de veertig leerplan-

commissies beloofd tegen Kerstmis 1987.

Met de beschikbare informatie zijn heel veel scholen reeds maanden terug gestart, zowel

met een mentale als met een etfectieve voorbereiding rond de eenheidsstructuur, al dan niet

via interne (vak)werkgroepen. Bij deze voorbereiding konden van bij de start leerkrachten en

ouders (ouderverenigingen, -comit6s, ook van basisscholen) betrokken worden. Men kan

niet ontkennen dat de eenheidsstructuur in-globo het grote publiek als een vrije complexe

materie overrompelt. Maar wie zich de moeite troost om vb. het lessenrooster te analyseren

en toe te passen op of in de eigen schoolstructuur, zal vaststellen dat de eenheidsstructuur

uiteindelijk op relatief eenvoudige en heldere wijze aan ouders en leerlingen kan gepresen-

teerd worden.

Even opvallend is dat een (beperk) aantal scholen tot op heden ofwel elke informatie

ontwijkt, ofwel de voorlichting naar leerkrachten en ouders toe doelbewust blokkeert, ofwel

systematisch desinformeert. In die omstandigheden zou voor die scholen 1 september 1988

als haalbare datum tot invoering van de eenheidsstructuur in het gedrang komen (zo zeggen

ze zelt). Maar voor hen komt ook 1989 en 1990 en zelfs 1995 te vroeg.

Weerstand is er en zal er altijd zijn. Beleidsverantvvoordelijken kunnen en mogen geen

abstractie maken van de geformuleerde kritiek. Het is hun taak deze kritiek zo correct

mogelilk in te schatten, op zoek te gaan naar de grond ervan en ze te gepasten tijde in te

calculeren of af te voeren...

Patnck DEBOUπ E(ret 1976)

N S K O Dienst voor stalslek en Planning
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PATER POL FoULoN oP DE BRES IN PARANAQUE

Goede Vrienden, Pater Pol Foulon,

Scheutist, missionaris in de Filippijnen

schreef ons wat over zijn project en zijn
werk onder de mensen in de krot-
woningen van de parochie van St.-
Andrew in Parafraque, Filippijnen.

Uit zijn schrijven nemen wij het vol-
gende over:

,,Parafraque is nu een voorstad van
Manila 50 jaar geleden. Toen waren de
meeste mensen vissers, rilstboertjes of
zoutboertjes. Die zoutboerties hadden
velden, verdeeld in speciaal aangeleg-
de percelen, die konden onderlopen
met zeewater langs speciale kanaal-
tjes. Het water verdampte overdag door

de grote hitte en 's avonds vergaderde

men het zout. Weinig mensen vinden

nog hun bestaan met rijst of zout. De

meeste grond is verkaveld en
bebouwd. Het vroegere vissersdorp is opgeslorpt door de grootstad Manila, maar toch zijn er
nog een aantal vissers.

Vele arme mensen kwamen uit de afgelegen gebieden werk zoeken in Manila. Onze parochie
telt tenminste 60.000 mensen. Een 30 % daarvan is samengesteld uit inwijkelingen. Het zijn
vooral die mensen die in krotwoningen wonen. Het land is zeer duur, tot 1.200fr. per m2 voor
bouwgrond. lemand die als loon per dag slechts 110f r. verdient moet er niet aan denken bouw-
grond te kopen. Daarom hebben die mensen gebouwd op alle mogelijke plaatsen. Bij ons
gebeurde dit vooral langs de oevers van de rivieren, op het strand, en op de oude spoorweg.
Maar men vond ze ook op andere publieke gronden, op een lapje grond tussen de andere
huizen door, en soms op privaat land waar ze huur betalen aan de eigenaar. Gedurende het
voorbije jaar hebben we echter een nieuwe vloed inwijkelingen gekregen. Aan de kust van
onze parochie had lmelda Marcos met baggerschepen een kunstmatig eiland laten opspuiten
op een 500 m van het strand. Ze had plannen om daar een luxe recreatie-center te bouwen,
vooral voor toeristen. Aan de uitvoering van die plannen is men echter nooit begonnen door de
revolutie. Nu wonen daar reeds een 600 families in krotwoningen. Voor gans de parochie leven
meer dan 3.000 tamilies in krotwoningen.



We trachten de ganse parochie bewustte maken van de toestand van die mensen en heel wat

mensen werKen mee om die toestand te veranderen. De basisgemeenschappen spelen

daarin een belangrijke rol. Ook heett de parochie een sterk georganizeerde sociale dienst

waarin onder andere 3 full-time sociale werkers opgenomen zijn. Die sociale dienst wordt

geleid door een raad waarvan alle organizaties die aan sociaal werk doen lid zijn. Van daaruit

gebeurt er heel wat.

Een groot projekt waarmee we nu bezig zijn is voor een 1.000 families die in krotwoningen

wonen langs de spoorweg. Sommigen wonen daar reeds sinds de jaren '40, want de trein

verdween gedurende de tweede wereldoorlog. Men ging er wonen op de berm en waar de

sporen liepen werd de baan. Vroeger beloofde men die mensen dat ze zouden eigenaar

worden, maar dit werd nooit vervuld. Nu echter heeft de regering die grond afgekocht van de

spoorwegmaatschappij en mogen de mensen eigenaar worden. Ze hebben 25 jaar om het af

te betalen.

Hoe komt de parochie daarbij terecht ? We hadden reeds veel kontakt met die mensen langs de

sociale werken. Ook hebben we daar de basisgemeenschappen en we zagen hoe een kleine

groep mensen zich voordeed bil de regering als de vertegenwoordigers van die 1.000 families

terwiil ze in feite alleen hun eigen belangen verdedigen. De mensen waren zeer wantrouwig

tegenover die kleine groep en dit blokkeerde het projekt, want er was geen medewerking van

de mensen. Zo ziin wij eens gaan praten met de mensen in de administratie die verantlvoor

delijk waren voor dit projekt. Die schenen het eerlijk te menen en ze vroegen ons mee te

werken, vooralom de mensen te organizeren en deiuiste informatie doortegeven. Zo'n projekt

uit te voeren is zeer moeililk, want er zijn heel wat problemen mee gemoeid. De mensen

bouwden in het wilde, zonder straten, zonder riolering, men moest er langs een kronkelend

paadle door.

Toen het daar brandde een 5 jaar geleden brandden er meer dan 200 krotwoningen af omdat

de brandweer er niet aan kon. Een ander probleem was de eigenaar van de krotlvoning. Soms

zette iemand verschillende krotwoningen en verhuurde die dan. Wie zaler nu recht hebben op

het land en op het huisje? Waar komt de riolering? Waar komen de straten? Alles moet

besproken worden en goedgekeurd door 80 % van de bewoners. De menselijke factor is zeer

grooten alserwantrouwen is, wordt het uiterst moeililk. Daarin hebben we veel kunnen helpen.

De l.000familieswerden in l2groepen verdeeld die elk iemand moest kiezen om in een raad te

komen die geraadpleegd wordt door de administratie van het projekt. Alle l2 zijn mensen waar-

mee de parochie gewerkt heeft in het verleden. Zo is er hoop dat het goed uitdraait.

Wij hebben ons voorbereid om de armsten te helpen, die hun stukjegrond niet kunnen betalen.

Als bepaaldefamilies echtgeen inkomen hebben daarheteenvrouwis met kleine kinderen die

verlaten is door haar man, of oudere en zieke mensen zonder inkomen, dan staan we gereed

om hun te helpen in de afbetaling opdat ze zeker niet weggedreven worden. Het moeilijkste

probleem is wanneer een familie er woont, maar geen eigenaar is van de krotwoning. Die

familie heeft recht op het stukle land, maar moetde eigenaarvergoeden voor het huisie. Als de

eigenaar te veel eist mag de huurder in beroep gaan tegen de eis en is er een arbitrage-

systeem. Als dit echter een familie in nood is, zoals zovele, dan wordt dit een zware bedreiging

voor haar. Ook die mensen zullen we trachten te helpen.

Dit projek is slechts voor een 1.000 families. Die andere die op het strand, rivieroevers wonen

enz. zullen moeiliik te verhelpen zijn, daar dit niet kan wettelijk in orde gebracht worden.



Een tweede projekt onder de mensen in de krotwoningen heeft te maken met gezondheids-

zorg. We noemen dit projekt: Community based health program. Het is een programma voor
gezondheidszorg dat uitgewerkt wordt in de krotwoningen door de mensen die er wonen. Het
bevat zeer veel aspekten. Een eerste aspekt is het vormen van eenvoudige mensen tot een
grotere verantwoordelijkheidszin, een inzicht in gezondheidszorg, een leidende rol in de
gemeenschap en in het bevorderen van preventieve geneeskunde. Het is een vorm van
ontwikkelingshulp die sterk bevorderd wordt door de UNESCO. Het is een manier om het leven

van die mensen binnen te dringen door een konkrete nood aan te pakken en van daaruit een
ganse bewustmaking mee te geven zoals verantvvoordelijkheid leren opnemen voor het eigen
leven, leren in gemeenschap leven en werken. Dit projekt is reeds bezig sedert twee jaar in
onze parochie en in het projekt voor land voor de mensen in de krotwoningen hebben we
ondervonden dat er reeds leiders waren in de gemeenschap die een probleem aankonden.

Vanuit de gezondheidszorg komt er nog heel wat anders bij, vooral als men naar de oorzaken
kijkt van al de ziekten: ondervoeding, werkloosheid,huisvesting, omgeving, bijgeloof, Het is
dus een manier om een ganse gemeenschap vooruit te helpen in het leven.

Het projekt van de gezondheidszorg wordt voor een deel gesteund door de gemeente
Wevelgem voor een periode van drie jaar als ontwikkelingshulp. Na die 3 jaar moeten de
gemeenschappen geleerd hebben op eigen krachten voort te doen. Het projekt steunt vooral
de opleiding van die mensen en stelt beperkte middelen ter hunne beschikking.

Beide projeKen worden uitgevoerd door leken in de parochie. De taak van de paters beperkt
zich tot planning en algemeen toezicht.

We danken het Amaat Vynckefonds van de oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie, dat
ons 20.000fr. schonk.

Heel genegen,Pol Fou!on

(ret 1952)

Eventuele steuners kunnen gireren op:withuis― Volontariaatヽ′Z.S,445‐ 1580921-79

vermeidingI P Foulon― Filippunen



E. H, Joris Deleye door zijn vrienden van het Klein Seminarie opnieuw uitgewuifd

Zaterdagavond 13 juni 1987 werd een gedenkwaardige avond. Het werd een uitwuiffeest -
geen afscheidsfeest - voor onze oud-collega en oud-leraar E. H. Joris Deleye.

Een maand daarvoor hadden een paar goede vrienden van hem - in dankbare genegenheid

- een aktie op touw gezet om Joris naast de morele steun, ook financieel te helpen in zijn

pastoraal werk te Lima in Peru.

Al vlug werden Superior en Econoom aangesproken door de Heren Roland Libbrecht en Jan

Depover. Ook Dr. Aim6 Vermeersch voorzitter van het Amaat Vynckefonds werd aan-

gesproken voor medewerking en hulp.

Een omzendbrief werd naar Joris' oud-leerlingen gestuurd met een uitnodiging voor een

,,avondie samen met hem"- (Tevens hadden ijverige handen in elke omslag een invul-stortings-

formulier geschoven).

De volgende dagen moesten de financidle instellingen wat meer werken en verzwaarde de

rekening van het Amaat Vynckefonds. Het werd nog v66r het feest een overdonderend succes.

De zaterdagavond hadden we een mooie geconcelebreerde eucharistieviering in de college-

kapel. Joris hield er een diep-zinnige homilie voor de vele vrienden die kwamen meevieren. Hij

belichtte er zijn werk in de dienst van God en van de armen.

Na de eucharistie was er een doorlopende receptie tussen pot en pint, tussen vruchtensap en

trappist. Velen van zijn oud-collega's en oud-leerlingen kwamen nog eens goeie avond zeg-
gen in de nieuwe leraarskamer (de vroegere stortbaden). Nu en dan werd er nog een goede

mop verteld en een oude koe uit de gracht gehaald en dit tot plezier van velen.

Joris in gesprek met lnca-vrouw.



Vlug kwamen de kleine uurtjes en die kleine uurtjes werden alweer groter toen we het hekken
aan de dreef konden sluiten.

Enkefe dagen nadien konden de vrienden van Joris - met ,,de beurze zwaar belaan" -
150.000 fr. aan Joris overhandigen voor zijn mooi werk in Lima.

Roland en Jan en de vele vrienden, bedankt voor uw initiatief, bedankt voor uw inzet.

Lode Monba‖ u

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op donderdag 1 oktober's avonds te 20 uur kwam het fonds bijeen ten huize van Freddy Kindt.
Na een korte overweging en het gebed voor de missies, opende voorzitter Aim6 Vermeersch
de werkvergadering.

Enkele projecten en steunaanvragen werden na goed wikken en wegen afgehandeld.

Het ,,Fonds" komt over de brug voor volgende projecten:

1 . Steun aan de oudleerlingenbond om de 1 2 jubilerende missionarissen hun jubileum-gave

te helpen financieren: 30 000 fr.

2.Steun voor het prolectvan Pater Paul Foulonin een krottenwりkVan Man‖ ain de F‖ ippunen:

'                                             20 000 fr
3 Steun voor het praect van"Algemene Ontwikkeling van Mondongo'',Praekt van Pater

Ditwasdanwe-er85.000 fr.samen.Samenmetdesteunvanaf 1 januari bedraagtonzehulp
dit jaar 228.000 fr.
Met spijt in het hart moesten wij voorlopig enkele aanvragen onbeantwoord laten... wegens
gebrek aan fondsen.

U kunt ons wellicht steunen I

In dit nummer vindt U een stortingsformulier. Dit kunt U gebruiken om:

1. Een storting te doen.

2. Een boek of ons iubileumbord te bestellen:

Gaston Lootens, aangevraagd door Dhr. Albrecht Brinckman:
4. Voor de eerste afreis van Chris Dutry werd voorzien:

- ,,Ratte Vyncke"
- ,,Constant Lievens: genaaid:

gebonden:
- ,,Boodschap van de Vogels", Anastatische druk van Guido Gezelles

" Eerste gedichtenuitgave" uit 1 855 :

- Jubileumbord met collegeschild
met bordenhouder:

10 000 fr

・25 000 fr

500 fr

500 fr

650 fr

500 fr

500 fr

50 fr

Ons gironummer is712-0112054-05 Amaat Vynckefonds, p.a. Zuidstraat 25, 8800 Roeselare.

Degenen die 1.000 fr. storten of meer, kunnen een attest krijgen als zij erom vragen.
ledere oud-leerling missionaris mag op ons fonds een beroep doen. Graag ontuangen wil bij

hun aanvraag wat docLrmentatie en inlichtingen over hun project.

Heel genegen

Lode Monba!iu
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ONDER DE VLOER VAN DE VROEGERE BIBLIOTHEEK VAN HET KLEIN SEMINARIE.

In oktober 1986 zijn op vroeger grondgebied van het Klein Seminarie, een niet te onder-

schatten hoeveelheid oudheidkundige bodemvondsten aangetroffen: overwegend aarde-

werkscherven, lederfragmenten, beenderen en een gepolijste bijl in silex, uit het Neolithicum

of later.

Op de kaart van Lowys de Bersaques van 1641, wordt daar in de Zuidstraat T Rousselar Hof,

gesitueerd.

Op prentkaarten van Roeselare, daterend van rond de eeuwwisseling bemerken we op de

oostkant van de Zuidstraat een weide, afgesloten met een traliehekken. Deze weide, als het

ware ingesloten tussen de Mandel en de Collievijverbeek, was in de post-middeleeuwse tijd,

ongetwijfeld een zeer vochtige plaats. Rond de eeuwwisseling werd die Seminarieweide dan

ook een meter opgehoogd.

In 1904-1905 bouwde men op een deel van die opgehoogde weide een klasgebouw met

studiezaal en kapel voor de leerlingen van de lagere afdeling. Datzelfde gebouw werd in 1910,

in een zelfde bouwstijl, in zuidelijke richting verlengd.

Naast dit gebouwencomplex, bemerken we op nog bestaande foto's, een inri.ipoort met

hekken, met een wegeltje, dat mogelijks later toegang gaf aan de Land- of Tuinbouwafdeling

van het Klein Seminarie. De Landbouwafdeling werd opgericht in 1922, de Tuinbouwafdeling rn

1932. Verderop naast het hekken, nog meer zuidwaarts, bemerken we de woning van huis-

schilder Lamote. Vanaf 1960 heeft dit woonhuis gediend, als huisvesting voor de bibliotheek

van het Klein Seminarie, die van de Botermarkt werd overgebracht naar de Zuidstraat. Deze

verhuis drong zich op, omdat op de Botermarkt in die tijd, de " Belv6ddre " werd afgebroken.

Tot 2 mei 1972 werden de boeken van de bibliotheek in de Zuidstraat ondergebracht, tot ze ver-

huisden naar de huidige standplaats in de Hooldbibliotheek A. Rodenbach in de Arme

Klarenstraat.

In de loop van 1986 werd die vroegere bibliotheek van het Klein Seminarie, of het woonhuis

nr. 39 afgebroken. In oktober van vorig jaar begon men aan de funderingen van het apparte-

mentsgebouw dat momenteel reeds in ruwbouw de Seminariegebouwen overkijkt.

Tussen 7 en 17 oktober 1986 werden mechanisch een 1s-tal kuilen gegraven van ongeveer 2 m

bij 2 m, en een flink stuk dieper dan de grondwatertafel die dan tot 1,20 m onder het huidige

loopvlak van de Zuidstraat stond.

Het ging hier dus duidelijk niet, om een archeologische opgraving in de echte zin van het

woord. Wel werden faciliteiten verleend door architect Luk Berkein uit Roeselare en aannemer

Henri Govaere uit Lendelede en zijn werfleider And16 Vanhaverbeke aan de Geschied- en

Oudheidkundige kring van Roeselare en Ommeland (GOGRO) en aan de Werkgroep Archeo-

logie Roeselare, (WAR), behorend tot voorgenoemde Geschiedkundige Kring. Om scheuren

in de aanpalende zijgevels te vermijden, werden in de vrijgekomen ruimte van het huis nr. 39,

een buizenstel aangebracht om de zijgevels van de Basisschool van het Klein Seminarie en

het huisnummer 41 van instorting te vri.iwaren. Ook met dit doel werden de kuilen, na korte tijd

met beton gedicht.

Geleidelijkaan is dan gebleken datwe hierte doen hadden met de fundering van eenvrij recent

woonhuis, van rond de eeuwwisseling, gelegen aan de samenvloeiing van Mandel en Collie-



vijverbeek. Deze vochtige plaats werd opgevuld met afvalmateriaal uit de 14e tot 17e eeuw,

met de bedoeling de Mandeloevers door ophoging geschikt te maken voor bebouwing. Het is

een oude funderingstechniek, waarbij houten palen worden gebruikt om baksteenmetselwerk

te schragen. Dit is ook gelijkaardig gevonden - maarvan veelvroegere datum - in Amsterdam

(1970) en Dordrecht (1968-1978). Bij sommige drassige bodems wordt deze funderings-

techniek nu nog toegepast.

Om

O,20m
Bovenlaag met veel baksteengruis

Lemig zand, grijs-blauw van kleur.

Laag met veel boomwortels

en scherven uit de 16e en 17e eeuw.

0,90m

Mandelalluvium, zwart van kleur.

Laag met schelpen van de posthoorn- en

de moerasslak en schildersmossels.

Niveau van de grondwatertafel
Hieronder vrij goed bewaarde 14e eeuwse
grijze en roodbakkende scherven, en lederfragmenten.

Schematisch zag er de ondergrond dan ook zo uit, uiteraard met hier en daar nog wat varianten.

Vanaf de eerste werkdagen stootten de arbeiders op boogvormig metselwerk ondersteund

door eikenhouten palen. We telden er ongeveer 15 : vertikale heipalen van 2,4O m tot 3,20 m

lang, ondersteunden de horizontale stukken. De horizontale balken waren aan de vertikale

vastgehecht met een houten spil. Op deze eikenhouten palen rustte het boogvormig metsel-

werk. Een drietal gemetselde bogen konden op een grondplan ingetekend worden, zij het dan

van een gebouw van rond de eeuwwisseling, waarvan de ondergrond weliswaar 1 m werd op-
gehoogd, toch 14e eeuwse potscherven verborg, gelegen in afvalkuilen onder de grondwater-

tafel.

AARDEWERKVONDSTEN

Onder gewoon aardewerk, vervaardigd op de draaischijf, uit de post-middeleeuwse tijd ver-

staan we vondsten die voornamelijk werden aangewend voor het bereiden en bewaren van

voedsel en dranken, of om de gloeiende as in de haard af te dekken.

De foto hierbii toont f ragmenten van grijs aardewerk, haast alle, in oKober'1986 gebroken door
de graafmachines. Het gesmoorde aardewerk is duidelijk te herkennen aan het zwart opper-
vlak en de eerder licht gekleurde kern. Dit grijze aardewerk werd frekwent gebruikt in het huis-

houden gedurende de 14de eeuw. Vermoedelijk kende dit soort aardewerk ook te Roeselare

een lokale oroduktie. Van dit soort aardewerk kwamen veelscherven aan het lichtop hetterrein



haven aan de Mandel (1978-1985) en ook in het stadscentrum op de markt (1979-1983), in de

Zuidstraat (1986) en in de Verwerijstraat (1987). Vroegere keramiekovens zijn echter bij mijn

weten, nog niet gevonden in Roeselare.

Op bijgaande foto staan fragmenten afgebeeld van grapen (1 en 2), een vuurstolp (3) en vzrn

verschillende kruiken in grijs aardewerk (4 tot en met 7). Het kookgerief dat in het laatste kwart

van de 14de eeuw snel populair werd is de grape of kookpot.Dil is een bolvormige pot op drie
pootjes of op vleugelpootjes en voorzien van twee vertikaal staande handvatten.

Bodemvondsten 1986, Zuidstraat Roeselare

Grijs aardewerk

Vuurstolpen of vuurklokken (3) werden gebruikt om de gloeiende as in de haard af te dekken.
Dit om brand te vermijden. Menig middeleeuws stadje, voor een ruim deel in houtbouw op-
getrokken, werd af en toe in lichtelaaie gezet.

De kruiken (nr. 4 tot en met 7) zijn ook 66n van de belangrijkste vormen, uit de laat-middel-
eeuwse afvalkuilen in 1986 gevonden in de Zuidstraat. Zij hebben een cilindervormige hals,

een handvat met een ronde doorsnede, dat bevestigd is, iets beneden de uiterste bovenrand
en op de schouder van de kruik. De bodem vertoont uitgeknepen standlobben.



Een groot deel van het gevonden aardewerk bestaat uit schalen. (niet op de foto afgebeeld).
Het zijn half-bolvormige aardewerkvormen die algemeen voorkomen in de 14de eeuw. Derge-
lijke schalen hadden meestal de functie van melkteilen. Wellicht hebben die grote schalen ook
nog een andere bestemming gehad.

De archeologie, op het einde van de 20e eeuw, beoogt naast prospectie, nog steeds de evolu-
tie van de menselijke beschaving te reconstrueren. Ook lokaal gezien, kunnen we met enkele
voorbeelden illustreren hoe bepaalde vormen van aardewerk duidelijk verband houden met
het doen en laten van de mens achter het aardewerk. Ceramiek en in minder mate leder-
vondsten vormen gaandeweg, het grootste deel van de bodemvondsten. Dit komt omdat voor-
werpen, vervaardigd in andere grondstoffen, ofwel zeer vergankelijk zijn of werden herbruikt.
Gebroken gepolijste bijlen uit het Neolithicum zijn in de laatste decennia op verschillende
plaatsen in stad en omgeving teruggevonden in de vorm van kleinere henrverkte gebruiksvoor-

werpen. Ook middeleeuwse moefen uit het stadscentrum zijn in de onmiddellijke omgeving,
vermoedelijk herbruikt. Door de studie van dergelijke afvalputten, als die in de Zuidstraat, kan

men proberen de verhouding vast te stellen, tussen luxe en gewoon aardewerk, voor het
gewoon dageliiks gebruik.

We menen te mogen veronderstellen dat de eigenaars van het aardewerk, waartoe het ge-

vonden materiaal behoorde, een zekere rijkdom hebben gekend, sociaal-economisch gezien.

Deze studie, die tracht de gegevens op te sporen overde welstand van de bewoners in een be-
paald gebied in de stad, staat nog in haar kinderschoenen. Voorbeelden van aardewerk-

soorten die enkel waren verworven door eerder kapitaalkrachtige burgers zijn:

- hoog versierd aardewerk (13de en eerste kwart van de 14de eeuw)

- steengoed (vanaf de 14de eeuw tot op heden)

- Majolica (vanaf de 16de eeuw).

Vooral van deze laatste twee soorten, zijn diverse exemplaren in de verzameling Zuidstraat

oktober 1986, goed vertegenwoordigd.

Naast lokaal vervaardigd aardewerk dienen ook een aantal scherven vermeld, waarvan de
herkomst in het Duitse Rijngebied te situeren valt. Steengoed uit Langerwehe, met rolstempel-

versiering is zeer hard gebakken, gesinterd aardewerk. Dit is te herkennen als schenk- en

drinkgerei en te dateren in de 14de en eerste helft van de 15de eeuw. Ook een kommetje in

Weser-aardewerk (ca. 1580-1630) werd in de Zuidstraat nr. 39 aangetroffen. Dat we in de
geschiedenis van onze stad bindingen hadden met Duitsland, is ons al lang bekend. Daarvan
getuigen de namen als Philips van Kleef (1492-1582) en later Wilhem-Wolfgang von Neuburg,
paltsgraaf van de Rijn. (1616-1620).

Het gevonden aardewerk uit het Rijngebied kan dan ook wijzen op een economische relatie

met Roeselare in de 15de tot 17de eeuw.
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LEDERVONDSTEN

Dit eerder vergankelijk materiaal blijlt slechts bewaard in de bodem onderzeer specifieke om-

standigheden. De voornaamste voorwaarde is dat die ledervondsten onder de grondwatertatel

bewaard bleven. Zo werden ze vochtig gehouden en gevrilwaard van afbraakdoorwerking van

bacteri6n.

Het grootste deel van de ledervondsten zijn schoenzolen met uitzondering van nr. 1 een

riempje en nrs. 3 en 6: bovenleer van schoenen. Opvallend is ook dat nummers 4-5-6 f rag-

menten zijn van kinderschoenen.

Meer hierover in tijdschrift Rollarius Jg. XVl, 1987 nr. 5.

ENKELE CURIOSA

Terloops vermelden we nog enkele curiosa, die op die plaats werden aangetroffen.

- een speelschijfje en een spinschijfje, beiden in aaidewerk

- een benen fluitje

- een gepolijste bijlin silex-grondstof , in de post-middeleeuwse tijd nog wel eens bewaard op
zolders, of opnieuw weer ondergedolven als geloof in een soort geluksbrengers.

Tot hier dan een klein overzicht van een aantal bodemvondsten uit de ondergrond van de vroe-
gere bibliotheek van het Klein Seminarie. Het aardewerk is zoals gebleken een belangrijke
bron van informatie. Dat de studie ervan een erg intensieve bezigheid is, hoeft geen betoog.

Onlangs zagen we op een tentoonstelling de verschillende stadia, die dergelijk scherven-
materiaal dienen te ondergaan. Ze lagen per Iaze verdeeld over verschillende verzamel-

bakjes:

- ongewassen scherven

- scherven die dienen genummerd en van een identificatie voorzien (vindplaats, laag, enz... )

- ze dienen naderhand geselecteerd te worden, soort bij soort en daarbij gedetermineerd



(eventueel de productieplaats, als die kan achterhaald worden)

- het geselecteerde materiaal wordt dan getekend, op een manier eigen aan de archeologie
o.m. met behulp van een vormkam

- indien mogelijk worden scherven, die bijeen horen, gelijmd en wordt een pot mogelijk met
gips bijgewerkt

- het vondstenmateriaal wordt ook geinventariseerd.

Men moet dit werk ook niet gaan overwaarderen. Studie van aardewerkwordt liefst niet gezien

als een blinde verzamelwoede van volkskundige voorwerpen met sterk commerci6le ten-
denzen, wel in combinatie met de studie van andere vooMerpen uit andere grondstoffen als
leder, metaal, glas enz... en rekening houdend dat elkvoorwerp behoorde tot een welbepaalde

stratigrafische kontekst. Pas dan kunnen we nog meer gegevens verwachten over de vroegere
bewoningsgeschiedenis van onze voorouders in de stadskern. De WAR en de VOBOW
verwachlen dan ook medewerking op een verantwoorde manier. Want ook in Roeselare
kennen we al staaltjes van wal landelijk wordt aangeklaagd:

- dat de wetgeving in verband met archeologie totaal mank loopt en dat de financidle moge-
lijkheden veruit ontoereikend zijn in vergelijking met de ons omringende landen.

- dat archeologische verenigingen totaal afhankelijk zijn van de good-will van de eigenaars,

ook als het om dringende noodopgravingen gaat.

Archeologie wordt ook in Roeselare maar al te vaak vereenzelvigd met het vinden van voor-

werpen, zij het dan in fragmentaire toestand. Vooral verzamelaars, amateurs en archeologen

zijn daaraan geinteresseerd. Maar uiteindeliik is men er onvoldoende van bewust dat deze

voorwerpen deel uitmaken van een stratigrafie, dat een pakket aan informatie in zich draagt.

Dit bodemarchief kan slechts verantwoord onderzocht worden, aan de hand van specifieke

technieken, eigen aan de archeologie als wetenschap.

"Wat is er nu belangrijker, de studie van de bodemlagen of de vondsten die erwerden uit-
gehaald?" Dit is eerder een vraag naast de kern van het probleem, wetend dat bodem-

vondsten van aardewerk, leder, metaal, silex, glas, schelpen, beenderen en noem maar op,

wezenlijk behoren tot die lagen en tot het gehele pakket van informatie dat in het bodemarchief

ligt besloten.

Op sites waar enkel bodemvondsten kunnen verzameld, meestal niet recupereerbaar per

laag, en waar precies die lagen niet in detail kunnen bestudeerd worden, dreigt het gevaar dat

men gaat denken dat de archeologisch-geologische opdracht reeds vervuld is, door wat

munten, beenderen, schelpen, pijpekoppen en veel aardewerkscherven te verzamelen. Er is

uiteraard meer weggelegd voor de archeologische vorser.

Jozef Goderis. augustus 1987:

uitgangsjaar 1956.



:(.Iit dE bost
Sedert ons vorig verschijnen ontvingen we 2 reakties van lezers. In de ene wordt bovendien
voorspeld dat de oogstgering zou zijn. Toch blijven we onze lezers uitnodigen tot66n of andere
visie (maar dan op papier gezet) en wellicht tot een heus artikel.
Hieronder publiceren we integraal de 2 brieven. De eerste is van J. Vandeweghe uit Brugge
(retorica 1937) en de tweede is van H. D'Hoore uit Schweizer Reneke in Zuid-Afrika (retorica
1949).

Waarde Redactie,

lk tracht U een duidelijk antwoord te geven op uw ,Redactioneel" van ,,Eertijds" juni 1987.
1. Ja, de oudleerlingen hebben behoefte aan een bond en aan 

"Eertijds" en waarderen dit
tiidschriftten volle. Maar... ikgeef toe dat U nietveelschriftelijke antwoorden moogtverwach-
ten. Reden : de 70 % van de oudleerlingen die afgestudeerd zijn zitten in de drukte van hun
beroep en tamiliebezigheden en hebben geen tijd om hun reactie aan de Redactie op papier
uit te drukken. Maar zij lezen steilig 

"Eertijds". 
De ouderen (3de leeftijd) diepen graag eens in

't verleden en lezen met genoegen 
"Eertijds" maar hebben de moed niet om te reageren. Zij

Iezen zeet graag over ,,vroeger" wat de jongeren dan ook begrijpelijk niet interesseert. Waar-
om is ,,Kom eens naar mijn kamer" reeds aan zijn derde herdruk?
2. Denieuweindeling"Contactueel,Eeftijds,Prikbord,etc..."magmaarwasvolgensmijniet
nodig. In een boekje datzijn volume beneden de 50 blz. houdt is het niet nodig de artikels in
rubrieken te klasseren. Soms zal men moeilijk kunnen oordelen totwelke rubriekeen bepaatd
artikel behoort. De Iezers voor wie dittijdschrift bestemd is maken zelf de keuze welke bladzii-
den zij ,,lefter"-lijk zullen lezen.
3. De idee die steekt achter "Op de man af" vind ik zeer positief. Een artikel over personen
magechternietlangerzijndan,hoogstens4dSbladzijden,enzekernietalsditnog2 blz.voor
B0 lo van de lezers onverstaanbare gedichten of ,verborgen rijkdom" omvat. Of ben ik de on-
verctandige?
4. Een nieuwe titel ?? Waarcm ? Het tijdschrift is toch de vrucht van en voor OUD-leerlingen-
bond. Laat hetschrijven van herinneringen uit,Eertijds" weg en plotsveiliestlJ alle abonndes
die afgestudeerd zijn aan het Klein Seminarie. Een serie van 20 jaren zou lJ onderbreken om
een gril te voldoen? lk begrijp dat er meningsverschillen zijn tussen jongeren en ouderen,
maar dat moet kunnen bijgelegd worden en in de conceptie van de bond en het tijdschrift kan
een overeenkomst ziin waarin de twee (of drie) genercties het hunne vinden. Waarom niet?
lk hoop dat ik U met dit schrijven een beetje hart ondet de ilem heb gestoken om te volharden
in wateens begonnen is, namelijkde oud-leerlingenbonden hettijdschrift,,Eertijds" en datdit
alles de moeite waard zou mogen blijven.

Met achtingsvolle groeten, J. Vandeweghe

"Aan 
Eertijds" en zijn harde en hartelijke werkers.

Eerst en vooral mijn waardering en dank aan U allemaal. lk ontving Nt. 1 / 1987 'n paar dagen
geleden en... verclond het gisteravond.
U vraagt voor reacties: lk wil graag voorstellen dat U met de foto's van ,Eertijds", ook de
namen zoudt willen aldrukken.
Met beste wensen en groeten vanuit de diaspora. En wenst U 'n bondig motto als ondercchrift
bij 'n mogelijkse nieuwe benaming van hettijdschrift, dan stelikvoot en groet tJ ookdaarmee:
Colligite Fragmenta... Ne Pereant.

H. D'Hoore



,Bund,-ig

Zclals in vorig nummer sieren enkel foto's de rubriek Bond-ig. Niet dat die rubriek ipso facto iets

te maken heeft met bon-dig. De foto'sverwijzen naarons 11-novemberfeestdateen goede op-

komst kende.

Een foto uit de oude doos... 1937.

Onderste rij, van links naar rechts:Juul De Brabander, E. H Van den Bumle (t), Godfried

Jonckheere, Dries Lagae (t), E. H. Sup. Quagebuer (t), E. H. Stock R., Albrecht Brinckman, E.

H. Delrue (t), Danidl Vyncke, E. H. Baeckelandt.

Tweede ril, van links naar rechts : DanidlVanmoerbeke, Stefaan Ghekiere, Joris Bevernage (t),

Egied Defever, Juliaan Vandeweghe, Eugeen Cremers, Albert Van de Zande, Jan Vandewalle,

Andr6 Van den Bunder, Andr6 Vermeersch (t), Gaspard De Groote (t).

Derde rij, van links naar rechts: Andr6 De Cock, Jozef Van de Poele (-l), Robert Vanbesien,

Maurits Vanhaelewijn, Albert Lievens (t), WillyVan de Look(t), LeoAbeele, Paul Dumortier (t),

Leo Esquenet, Ren6 Vandecasteele, Karel De Gryze, Albert Vandeghinste (t).

Bovenste rij, van links naar rechts : Gaston Lootens, Valdre Taveirne (t), Albert Declercq, Louis

Vanneste, Andr6 Casteleyn, Jozef Spriet.



50 jaat later (11 november 1987).

Eerste rij, van links naar rechts:

Anthime Vandecandelaere, E. H. Danidl Vyncke, Eugdne Cremers, Andr6 Decock, Mevr.

And16 Vandenbunder.

Tweede ril, van links naar rechts:

Mevr. Vandecandelaere, Albert Brinckman, Albert Vandezande, Leo Abeele, Mevr. Leo

Abeele.

Derde rij, van links naar rechts:

Julien Vandeweghe, Mevr. Julien Vandeweghe, Louis Vanneste, Mevr. Louis Vanneste, E. H.

Robert Vanbesien, E. H. Stefaan Ghekiere, Mevr. Albert Vandezande.

Vierde rij, van links naar rechts:

Mevr. Andr6 Decock, Andr6 Vandenbunder, E. H. Jozef Spriet.



25 jaar na de humanoria

Uitgangsjaar 1962

Eerste rij van links naar rechts:

Nodl lGirsbilck, Hugo Nollet, Rik Demey, Michiel Kindt, Danidl Taverne, Jan Vandenbunder,

Dirk Nemegeer, Freddy Decancq, Geert Van Geluwe, Herman Desimpelaere.

Tweede rij van links naar rechts:
Marcel Cloet, Laurent Lauwers, Paul Boutens, Gerard Booryck, Michiel Verhelst, Luc Samyn,

Hans Decroos.

Derde rij van links naar rechts:

Marc Hemeryck, Eric Derluyn, Godfried Desmedt.

Vierde rij van links naar rechts:

Marc Baert, Paul Thoen, E. H. Superior, en dames.

Geen foto maartoch hetvermelden waard was de jongerenavond van 10oKober. De leerlingen

die de laatste sjaar het college hadden verlaten, werden uitgenodigd om tussen pot en pint

eens elkaar te ontmoeten. Een 150-taliongeren waren opgekomen. Dankaan de inrichters Jo-

han Plets, Geert Prinsie en Guido Versraete.
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GEB00RTEN

Diethard,zoontte Van Heer en Mevrouw Paul en Gemma Van Gampelaere― Decoene,
Roeselare,16 mei1987(oud― leerling latり nse 1969),Hugo Verrieststraat 26,8800 Roeselare

P:ete「」an,200nle Van Heer en Mevrouw Bart en Mieke Vercruysse― Buyse,Roeselare,
30 mei1987(leraar)Koestraat 223,8810 Roeselare― Rumbeke

Mieke,dochtertle van Heeren MevЮ uw Guy en」 oke de MOelenaere― Wagemans,Herenta:s,
21 1uni 1987(oud‐!eerling latunse 1975),Hugeriaan l,2280 Grobbendonk

Annelies,dochtertle van Heer en Mevrouw」 ohan en Riet Eeckhout‐ Deleye,Roeselare,1l juli

1987(!eraar)Kalkenstraat 6,8800 Roeselare

Maxime,zoonle van Heer en MevrOuw Francis en MarJne Vanhoutte― Van hyfte,Gent,14 juli

198z VlaamSe Kaai 50,9000 Gent

Liesbeth, dochtertle van Heer en MevЮ uw」an en claude Vanneste― Bonte, Roeselare,

14 au9ustus 1987(oud― leer‖ ng latunse 1971),Bo‖ enstraat 12,8800 Roeselare

Eline, dochtertte Van Heer en Mevrouw Geert en Ann Dumolein‐ Lietaert, Popennge,

29 september1987(oud― leerling latunse 1980),leperstraat l12,8970 Poperinge

Hannes,zoontle Van Heer en MevrOuw Pieter en Marleen Colpaert― VanwezeL Roeselare,

30 september 1987(leraar),Klokkeputstraat 81,8800 Roeselare

Robin,zoontle van Heer en MevrOuw Geert en lngrid Hooghe― Nobus,Roeselare,2 oktober
1987(oud― leerling moderne 1973),Zegher Maelfaitstraat 10,8810 Roeselare― Rumbeke
Miet,dochtertle van Heer en Mevrouw Bart en Lieve Caes― Blockeel,Roeseiare,13 oktober

1987(oud‐ leerling latunse 1977),Dammestraat 28,8800 Roeseiare

Stefanie,dochtertle van Heer en MevЮ uw Dirk en Veronique Vermandere‐ Paret,Roeselare,

28 oktober 1987 (oud‐ leerling latlnse 1974), MeenSesteenweg 45z 8810 Roeselare―

Rumbeke

Matthls,200nle Van Heer en MevrOuw」 ean‐ Mane en Edlh De Meester‐ VictoL Roeselare,

4 november1987(oud― !eeriing moderne 1974),KOning Albertilaan 73,8800 Roeselare

BENOEMiNGEN

E H Daniё 1 0uttieら  pastoor op de parochie van de heilige Kruisverheffing te Beveren―

Roeselare is benoemd tot hulppriesterte Watou

WiJDiNGEN

E H Hans Devos,Diaken gewり d te Brugge op 26 juni198z oud‐ leening:atunse 1981

E H LucPi!len,priester gewud te Roeselare op 27 iuni 1987 1eraar en Oud― leerling latunse

1970

E H Piet Coucke,diaken gewり d te Brugge op 26 iuni1987

E H Chrls Dutry pnester gewttd te Roeselare op ll luH 1987 oud‐ leeding moderne 1974

E H Hans Decancq,eeuwig geprofest te Oud‐ Heverlee op l augustus 198z oud― ieer‖ ng
moderne 1975



HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Piet en Katrien Decroos-Joye, Roeselare, 27iuni 1982 oud-leerling

moderne 1983, Stationsdreet 146 bus 15, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Nic en Brigitte Verfallie-Vlieghe, Kortrijk, 3iuli 1982 oud-leerling moderne

1981, lepersestraat 7 2, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Filip en Marijke Dedeurwerder-Jacobs, Sint-lGtelijne-Waver, 11 juli 19BZ

oud-leerling moderne 1981.

Heeren MevrouwGeerten llse Foulon-Decoster, Roeselare, 11 juli '1982 oud-leerling moderne

1982, Groenen Herderstraat 4, 8810 Roeselare-Rumbeke'

Heer en Mevrouw Jan en Fabienne Derudder-Puype, Geluwe, I augustus 1982 oud-leerling

moderne 1981, Derde Lansiersstraat 12, 8660 Wervik-Geluwe.

Heer en Mevrouw Lieven en Anne-Marie Debrabander-Vindevogel, Ronse, Baugustus 1982

oud-leerling latijnse 1980, Uyttenhovestraat 33 bus 143, 1090 Brussel.

Heer en Mevrouw Luc en Annemarie Van Zandweghe-Lamoot, Vlamertinge, 8 augustus 1982

oud-leerling latijnse 1980, Brusselsesteenweg 23, 9370 Lebbeke.

Heer en Mevrouw Geert en Leen Quaghebeur-samyn, Rumbeke, Saugustus 1982 oud-

leerling moderne 1982.

Heer en Mevrouw Bart en Sabine Moerman-Schramme, Kachtem, Saugustus 1982 oud-

leerling moderne 1980, Diksmuidsesteenweg 209, bus 1, 8800 Roeselare'

Heer en Mevrouw Bart en Hilde Gryffroy-Leroy, lzegem, Saugustus 1982 oud-leerling

moderne 1979, Burg. Vandenbogaerdelaan 54, 8700 lzegem.

Heer en Mevrouw Lode en Katleen Plets-Bucket, Roeselare 12september 1982 oud-leerling

moderne 1979, Gitsestraat 249, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Fol en Veerle Desmet-Degraer, Kuurne, lSseptember 1982 leraar, Deken

Camerlyncklaan 2, 8500 Kortrijk.

Heer en Mevrouw Bart en Martine De Baene-Van Acker, Ardooie, 2sseptember 1982 oud-

leerling latijnse 1972 Holstraat 13, 9000 Gent.

Heer en Mevrouw Hein en Pascale Lapere-Van Marcke, Oostnieuwkerke, lQoktober 1982

oud-leerling moderne 1984, Sint-Jansstraat 36, 8140 Staden.

Heer en Mevrouw Wim en Katleen Grymonprez-Cruyt, Rumbeke, 24oktober 1982 oud-

leerling moderne 1982, Hoogstraat 3Z 8810 Roeselare-Rumbeke'

GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM

Op zaterdag 22 augustus 1987 vierden Albert en Regina Vandenbussche - De Meester, hun

gouden huwelijkslubileum.

OVERLIJDENS

Heer Robert De Jonghe-Bogaert, geboren te Oostnieuwkerke op 19 juli 1923 en overleden te

Roeselare op 4 maart 1987, oom van Marc (moderne 1980) en Dirk Dejonge (moderne 1975).

Heer Florent Leuridan-Castryck, geboren te Reninge op 28 februari 1903 en overleden te

Reninge op 16 mei 1982 vader van Daniol Leuridan (leraar).

Heer Bart D'Hondt, geboren te Roeselare op 22ianuari 1963 en overleden te Roeselare op

31 mei 1987 (moderne 1981), broer van Dirk D'Hondt (latijnse 1978).

Z. E. H. Albert Van Overbeke, geboren te Oostrozebeke op lSnovember 1915 en overleden te

Quezon City (Manila) op 16 iuni 1987 (latijnse 1934).



Mevrouw Julie De Grande-Quartier, geboren te Langemark op 18 juni 1915 en overleden te
Langemark op22juni 1982 grootmoeder van Rudy Bekaert (leraar en moderne 19gl).
Heer Julien Defrancq-Parmentier, geboren te Hooglede op 25 september 1897 en overleden te
Roeselare op 29juni 1982 schoonvadervan Frans Degryse (moderne 1946).

Heer Cyriel Callens-Brulez, geboren te Lichtervelde op 2Tnovember 1910 en overleden te
Roeselare op 6juli 1982 schoonvader van Raf parent (leraar en latijnse 1959).

Mevrouw Esther Hemeryck-Ampe, geboren te werken op 18 oktober 1999 en overleden te
Oostende op 14 juli 1982 grootmoeder van piet Hemeryck (moderne 1987).

Heer Michel Loyson-De Mare, geboren te Koolskamp op 6april 1929 en overleden te
Roeselare op 2ojuli 1982 broer van E. H. Andr6 Loyson (latijnse 1950).

Heer Adolf Goossens-Vansteenkiste, geboren te Roeselare op 31 maan 1920 en overleden te
Roeselare op 1 augustus 1987 (moderne 1938).

Heer Gerard Alleman-David, geboren te Lier op 13april 1918 en overleden te Roeselare op 3
augustus 1987 (latiinse 1936).

Mevrouw Maria Depeste-Baert, geboren te Overmeire op l0februari 1919 en overleden te

, Roeselare op 11 augustus 1982 grootmoeder van Stefaan Decoene (latijnse 1980) en Arnold
Decoene (moderne 1987), moedervan Hugo Depestel (moderne 1968).

HeerPaul Merchie-Hanoulle, geboren te Roeselareop lToktober 1939en overleden te Leuven
op 11 augustus 1987 (latijnse 1959).

Heer Omer Vanderhaeghe, geboren te Roeselare op 20 januari 1909 en overleden te Torhout
op 1 september 1982 broer vanZ.E. H. Marcel Vanderhaeghe (latijnse 1940).

Heer Maurits Vermeulen-Degraeve, geboren te oostnieuwkerke op 16 januari 1933 en
overleden te oostnieuwkerke op 13 september 1987, oom van Danny Azou (latijnse 1990) en
Willy Azou (latijnse 1975) en Danny Maesen (moderne 1978).

HeerMichelVerhelst-Vandemoortele, geboren te Rumbeke op 30 januari 1895 en overledente
Ardooie op 21 september 1982 vader van E. H. Daniel Verhelst (latijnse 1952) en Michiel
Verhelst (latijnse 1962).

Heer Bart Debruyne, geboren te Roeselare op 19 juli 1967 en overleden te Roeselare op 22
september 1982 broer van Rik (latijnse 1984) en Kris (latijnse 1987).

Heer Jozurii Vandenbroucke-Van Den Bosch, geboren te Moorslede op 19 mei 1914 en
overleden te Leuven op 29 september 1987 (latijnse 1932).

Mevrouw christina Bulcke-comptdaer, geboren te Roeselare op 4 november 1946 en
overleden te Torhout op 16oktober 19BZ tante van Johan Comptdaer (latijnse 1969).

Heer Camiel Sinnaeve-Plyson, geboren te lchtegem op 18 februari 1901 en en overleden te
Torhout op 23 oktober 1982 vader van Guido sinnaeve (latijnse 1969) en grootuader van
Marnix Sinnaeve (moderne 1977) en Dietrich Sinnaeve (moderne 1979).

Heer Guido Espeel-Tanghe, geboren te Poelkapelle op l0januari 1936 en overleden te
Foelkapelle op 30 oktober 1982 vader van Johan Espeel (latijnse 1986).

Heer Paul Lobel, overleden te Roeselare (oud-leerling latijnse 1920).



D… し…Lけヽ


