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Zeg ons wat,e leest en we zeggen je wie ie bent. We bootsen hiermee een reclameslogan

na die een autofabrikant enkele jaren geleden in de kranten liet afdrukken. Onze bedoelin-

gen liggen echter totaal anders. Bij dit tijdschrift stel je misschien ook wel eens de vraag:

,,Wie leest zo'n artikel ?" of ,,Wie mag dat wel interesseren ?". De redactieleden stellen ook

die vragen, aanzichzelf, maar ook aan elkaar. Het is soms een verrassende vaststelling

hoe onbegrijpelijk uiteenlopend de interessepunten kunnen zijn. Karakter en ,,genoten"

vorming die zelf reeds met elkaar nauw verbonden kunnen zijn, liggen hier aan de basis.

Om actuele terminologie te gebruiken:het Latiinse gewest en het Moderne gewest hebben

elk een polsslag;voor het verleden mag zelfs het woord,,versnelling" gebruikt worden.

Straks zullen de nieuwe Belgische autoriteiten deze schoolse gewesten samenbrengen tot

het unitaire type... Zullen de volgende generaties afgestudeerden dan elkaars accenten

beter begrijpen of zullen ze een stuk verwondering moeten missen waarbij je iemand

anders interessant kunt vinden ?

Als antwoord op de vraag wie je bent kunnen we hier wel enkele cijfers leveren. Een

geraamde 20Yovan de lezers behoort tot de clerus. Een ons onbekend doch aanzienlijk

deel hiervan zijn de missionarissen voor wie we maar al te graag de ,,Lutgard-Simoens-rol"

vervullen.

De lezers die een vrij beroep uitoefenen plaatsen zich naast de clerus en behalen eve-

neens zo'n 20 7"

10%vinden hun dagelijks brood bij de overheidsdiensten. De sector,,onderwijs" is hierin

niet opgenomen want een niet te versmaden 15 % is voor ons produkt geihteresseerd.

Een vierde, of 25%vervullen hun opdracht in de rest van ons drukke leven. De overblij-

vende 10%bereiden zich voor op hun toekomst, zoeken een passende lob, of genieten

reeds van een welverdiende rust.

We weten dus ongeveer wel wie je bent. Verder doen wij ons best om te zorgen dat ie ons

leest.

De Redactie



-Contactucel

Hieronder de fotob van de verscheidene uitgangsjaren 1987-1988 aan het Klein
Seminarie... een hele groep !
Je kan erin een poging zien van onzentwege om de jonge abituri1nten reeds bij "Eertijds"te betrekken of om de ouderen de gelegenheid te bieden eens een bekend wezen op te
zoeken van de zoon van een of andere klasgenoot of om mijmerend te denken aan hun
vergeelde foto.-.

ZESDE LATIJN…GRIEKS

Van links naar rechts. - Eerste rii: K. Dumont, H. Decroos, Superior R. Delbeke, G. Dedecker,
L. Monbaliu, P Thoen. -Tweede rii: Serge Cornefssen, Jan Sap, Bernard Waiters, Bart
Dejonghe, Frank Vanden Berghe, Bert Devos, Kistof Haentiens, Peter Verhaeghe. - Derde
fij; Frederik Fouvry, Werenfriden Dejonckheere, Brecht Bekemans, Wouter Sioen, Koen
Wittouck, Kris Delcroix. - Ontbreen: Bert Leoen.



ZESDE ECONOMISCHE

Var lrn燈 ″aar rec力 Is― Eerste rrrf R Decκmッ 1り,H DecroOs,Sυ ρerror R Delbeke,D Beたaert

と νOr7ba〃υ ―Tweede rryf」 ar7 Hοοr/7aerち Fraηたcy Daη ls,He/7k B〃 llebFeみ Edwin 3ae/en,

PわJlrp Dewac力 lere, Frederr9υ e Vande/7bJSSC力 e, Koer yar7denbυηder Hans Demyη cれ

C力 rlsloρ 力e Cardrn,」 an И″ttoυck,DO″1わ′9υe 1/ar7deρノfre,Marノ O Debre,κυrr Decat Bernard

Se´ηae1/e ―Derde rryf Peler Dlagre,ノ drrs yyrffo″cれ cゎrrstoρ力e Desara/7ηO,C力 rrslop力 e

Versfraere,steFaan Debacん Geert DeИ /υ′l Geeri Omez,」 οost yermet//en,Arrck EecκヵOt7ち

ArlcO ROereηs

ZESDE WETENSCHAPPELi」 KE A

Van links naar rechts. - Eerste rii: L.Decleer, R.Vandewaeter, H.Decroos, Superior
R. Delbeke, R. Vandewaeter, L. Monbaliu, K. Dumont. - Tweede rii : Kristof Derudder, Chris
Vanlerberghe, Gaylord Anthierens, Peter Vertailfie, Lode Leroy, Steven Priem, Koen
Desimpelaere, Peter Nobels, Christophe Callens, Steven Croquette, Filip Coussde. - Derde

lj; Marc Vanneste, Wim Degeetere, Filip Callewaert, Kristof Louagie, Silveer Depoortere,
Stephen Devloo, Jan Delbaere, Tom Willaert, Tom Ledoux. - Vierde rii: Stefaan Vandevelde,
Johan Caillez, Wim Vandendorpe.



ZESDE WETENSCHAPPELiJKE B… 1

Van links naar rechts. - Eerste rii: D.Leuridan, R.Deckmyn, H.Decroos, Superior
R. Delbeke, K- Dumont, L. Monbaliu, A. Valcke. - Tweede rii: Veranneman Jan, Verduyn Bart,
Leemans Jean-Franqois, Brabant Frederik, Vereenhooghe Michet, Deschrijver Tom, Holvoet
Kristof , Devoldere Koen, Deleu Luc, Vandendriessche Nick, Gansbeke Eddy, Driessens Fitip,
Werbrouck Bart. - Derde rii: Verduyn Philip, Vansteenkiste Dries, Provoost Lode, Lommers
Vincent, Goos Bart, Termote Marc, Sobry Filip, Godderis Kristof, Goderis Wim, Cailliez
Jurgen.

ZESDE WETENSCHAPPELIJKE 8.2

Van links naar rechts. - Eerste rii: G. Dedecker, M. Olivier, H. Decroos, Superior R. Delbeke,
A.Valcke, L.Monbaliu. -Tweede rii: Piet Geeraert, Tom Dujardin, Yves Vandewalle, Luk
Deleersnijder, Frank Cogghe, Kristof Decaestecker, Chris Dewulf, Filip De Clerk, Lieven
vanhoutte, Hendrik Rebry, Karl Vanoverbeke, Nico Hoorne, leraar Paul Thoen. - Derde rii:
Bart Gerard, lvan Grymonprez, Krist Van Ryckeghem, Wim Devarrewaere, Tom Priem, Koen
De Gussem, Sacha Lingier, Tom Meeuws, Danny Cokelaere, Dominiek Pinnoo.



ZESDE LATIJN‐WETENSCHAPPEN

yaη ″″々s ηaar rec力 Is ―Eerste″ f ftt G DedeC′e4〃r tt DecroOs,こ H Sυρer′ 0み 月r

ν O″vleみ Ett ιodeル′Or7barru ―Tweede rrrf Hans Des′ mpere, Kristof VarOοteg力em,

Panda′ DHOη dt Xavrer leρ oυdre,」00sI SarOmez,Perer G力 es9υめre.― Derde rlyf ToOr7 ROelS,

Francky 1/a/7damme― Vlncκ′eみ C/7rfSIOp/7 De々e/7s, 3arl Demeyere, Perer Cο mmeyη e
―Иerde rJ/1 Fraη  々GOderls, Xav′ erとamOfe, Drノes Tangわe, κOeη De′οηCκ力eere, Frlrp

1/andepυォte― /1fνvez′gi Sreven wJ/brec/7:

ZESDE LATIJN‐WiSKUNDE

Van links naar rechts. - Eerste rii: R.Vandewaeter, H.Decroos, Superior R.Delbeke,
G. Debyser, L- Monbaliu, G. Dedecker. - Tweede rii: Frederic Larmuseau, Wouter Collette,
Benoit Martens, Rik Decorte, Hans Deweerdt, Koen Lepoutre, Hendrik Deboutte, Joost
Tyvaert, Filip Demey. - Derde rii: Nic Dedeyne, Nico De Muynck, Pascal Haspeel, Kevin
Mouton, Christophe Cneut, Ward Vanoverberghe, Luk Van Eygen. -Vierde rii: Frank
Maerten, Lieven Decock, Dirk Degrave, Piet Debackere, Edward Cool, Lieven Feytray.



Twintig jaar filmforum en Keulen-
reizen in het Klein Seminarie

WALTER QUINTENS' PARABEL VAN

DE GOEDE ZAAIER

Er zijn lradities die vertragend, zelfs
fnuikend werken op de creativiteit.

.,Slechte gewoonten" worden zij soms
genoemd. Maar, het verleden oefent

ook een deugddoende, stimulerende

invloed uit. Vooral in de eis tot peda-

gogische degelijkheid is het Klein

Seminarie zijn naam vandaag nog

waardig en zaail het de kiem van een
gezonde, veelzijdige opvoeding. In dit
opzicht wordt in de galerij der cory-

fee6n dit schooljaar een jubileum

gevierd. Reeds twintig jaar trekken de

laatstejaars van de oude humaniora

op studiereis naar Keulen. Even lang

is het geleden dat binnen de muren

een eigen filmforum werd opgezet.
Onverwoestbare bezieler 6n stichter van beide projecten is Walter Quintens. Als onvervalst
estheticus en met een positief vertrouwen in de jeugd realiseerde hij een kwarleeuw lang

,,zijn" parabel van de Goede Zaaier.

Walter Quintens, classicus van opleiding, was 66n der eerste leken die in 1957 tot het
lerarenkorps van het college ging behoren. In een van jaar tot jaar variiirende lesopdracht
was esthetica van meetaf aan een constante. Daarom kennen (oud-)leerlingen hem niet
alleen als de humoristische Homerus-specialist, maar tevens als hun geinspireerde initia-
tor in de beeldende kunst en de film. ,,Van huis uit ben ik steeds geboeid geweest door wat
ik "humaniteiten " noem, nl. alles wat aan de hand van de creatieve mens ontspringt. Vooral

de veelzijdige bibliotheek van mijn vader intrigeerde mij. Daar heb ik mijn eerste stappen
gezet in de kleurrijke wereld van de kunst. Naast muziek is er vooral de literatuur van de
oudheid en de beeldende kunst van alle tijden, die mijn aandacht trekt... als de menselijke
ziel er maar van uitstraalt. Vandaar mijn voorliefde voor Keulen, waar.le die varidteit in een

unieke symbiose terugvindt."

o

W. Quintens beleeft duideliik olezier



Ubi bene, ibi Colonia

ln 1967 loodste Walter Quintens voor het eerst een retoricaklas doorheen de Rilnstad.

Vermits hij 66n jaar overschrikkelde, waren de huidige laatstelaars als twintigste groep aan

de beurt. ,,Sinds mijn eerste kennismaking via een familielid, keer ik jaarlijks meerdere

malen naar Keulen terug. Historisch, bouwkundig en artistiek is het een steeds groeiende

cultuurstad. Als Romeins knooppunt bergt zii een schat gegevens over de oudheid. Herre-

zen uit de as van de Tweede Wereldoorlog vertoont zi.j een unieke versmelting van histori-

sche en moderne bouwwerken 6n restauraties. Als museumstad tenslotte biedt zij een

Steeds aanwassende verzameling beeldende kunst en Organizeert zij gerenommeerde

exDosities. Dit alles maakt Keulen even verrassend, zelfs frisse( dan het platbezochte Lon-

den en Parijs. De reacties van oud-leerlingen zijn legio en liegen er niet om:de Keulenrei-

zen missen hun doel niet. En dat doet deugd."

Bij de film is Walter eigenlijk terechtgekomen door de leerlingen zelf. Tot 1967 werden

binnen de muren van het Klein Seminarie slechts films geprojecteerd voor de internen. Dat

jaar namen de laatstejaars, onder wie Willy Vandewalle, het initiatief om een filmreeks op te

zetten voor de externen. Estheticaleraar Quintens nam daarop het roer over voor een tradi-

tie, die nu reeds een kwarteeuw ononderbroken voortgaat. ,Joen ik vader werd, zei de

gynecoloog dat ik van toen af aan door m'n kinderen zou opgevoed worden. Hetzelfde

mocht ik telkens weer ervaren op school : het zijn de leerlingen die de leraar boetseren," zo

luidt zijn verklaring.

Het filmforum omvat zes films, voorbehouden aan de oudsten (vijfdes en zesdes). Een

poging (in 1972) om het publiek uit te breiden naar derdes en vierdes hield het maar een

viertal jaar vol : moeilijkheidsgraad en technische obstakels speelden bil deze grensleeftijd

parten. De keuze van het program (twee matig moeilijke als opener en tussendoortje, twee

wat zwaarder op de hand en twee lichtvoetige om af te sluiten) gebeurt in samenspraak

met een filmraad van leraars. ,,Een raad, inderdaad," schertst hij, ,,want zii mogen raden

welke keuze ik nu weer gemaakt heb. Maar, alle gekheid op een stokie, zonder de vele

(oud-)leerlingen en collega's, die mij hielpen bil de projectie, presentatie en begeleiding

zou het Filmforum reeds lang een ondraaglijke egotrip geworden zijn en had ik reeds lang

afgehaakt. Namen teveel om op te noemen, niet om ze te onthouden!"

Scherm is geen schoolbord

Het criterium van de filmkeuze is niet anders dan de doelstellingen van z'n Keulenreis:

,,Zonder belerend te ziin moeten zowel film als reis de jongeren in contact brengen met de

onvermoede rijkdom van de innerlijke 6n uiterlijke mens, zoals deze zich kunstvol evoceert.

Daarbij mag de realiteit van onrecht, leugen, machtswellust of gewetenswroeging niet

steeds wilken voor rozegeur en maneschiin van liefde of blind geluk. Ook in Keulen ontzie

ik de littekens van de oorlog of de lichtzinnigheid der Romeinen niet om het verleden te

idealizeren in bijvoorbeeld een imposante Dom alleen. De leerling moet geinitieerd worden

in de taal van de kunsten, in zijn kritische geest uitgedaagd worden zonder dat het film-

scherm een schoolbord wordt of Keulen een studie-object."

De pedagogische dimensie van kunstonderricht, zoals deze in beide projecten gaandeweg

een vorm heeft gekregen, ziet Walter Quintens dus niel zozeer in de overdracht van kennis.

Veeleer ziet hii heil in het emotioneel ontbolsteren van de jeugdige ziel. ,,O, ik zie het

jaarliiks: de stoere houding, het onbeholpen gegiechel of het gewild babbelen. Toch ben ik

ervan overtuigd dat dit vaak niet meer is dan een onhandig camoufleren van het feit dat



een film of een kunstwerk hen emotioneel raakt. Dat is gezond, want je gevoelswereld kan
maar rijpen als die in beweging is gebracht, geraakt wordt door zo iets als schoonheid."

Wie zaait verder

Walter Quintens verwiist naar de parabel van de Goede Zaaier als hij het over z'n motivatie
heeft. ,,lk geloof erin dat, wat je aan cultuur zaait, pas veel later wordt geoogst. Een deel
gaat verloren, natuurlijk, maar de feedback van oud-leerlingen leert veel.Zo kreeg ik ooit
een kaartje uit Keulen. Het opschrift sprak boekdelen : ,,Na vier jaar konden we het toch niet
laten Keulen nog eens grondig te bezoeken." Dat geeft moed, h6. Vooral als je dan ver-
neemt dat niet de toeristische attracties, maar de ,,verborgen" kunst hen steeds weer fasci-
neert..."

Van ophouden is zo te horen nog geen sprake. De Keulen-honger blijft ongestild en de
video-opmars weet Walters cin6-manie niet te doen wijken. Maar, eens moet het zaad
verder gezaaid worden.,,lk meen in alle bescheidenheid te mogen steilen dat ,,Keulen" en

,,Filmforum" tradities ziln geworden, die de opvoeding in het Klein Seminarie eeh eigen
kleur geven. Het is een soort van roeping om het verder te zetten;en met het vertrouwen in

de parabel 6n in de leerlingen wordt het algauw een passie."

Peter Malisse

Ret. 1978



lEertuds

NA-OORLOGSE KERKHOFBLOM M EN

rN MEMORTAM JOZEF BLONDEEL (1933-1948)

Klein Seminarie Zuidstraat. Zalerdag 31 januari 1948. Toen nog, zoals elke zaterdag, een

volledige lesdag. Viifde Latilnse Klas B, 31 leerlingen (16 internen, 15 externen) onder het

,,Belv6ddre". Priester-klastitularis Jules Pollet gaf les in wiskunde. De 1S-iarige intern, Jozef

Blondeel, uit Sijsele, een blonde jongen, een tikje aan de magere kant, bevangen en onge-

steld, wordt uit het klaslokaal overgebracht naar de ziekenkamer, toevertrouwd aan de

troostengel der bedrukten, dag en nacht, Zuster Liberata Goethals, Zuster van Maria van

Pittem, toen ziekenzuster. Een half uur laler keek men neer op een ontzield, levenloos

lichaam. Grote verslagenheid. Als een haverstrovuur snelde de verbijsterende mare van dit

abrupt levenseinde de besloten collegewereld rond, nog aangescherpt door het zielig tam-
pend en treurend torenklokje. De gebeurtenis herinnerde aan het even onverwacht overlij-

den van ekonoom en ondersuperior Louis Verraes,20 december 1946, een goed jaar vroe-

De gestorven klasgenoot werd opgebaard in het blauwe K.S.A.-uniform (hii was in deze

jeugdbeweging ,,knaap"), in deze kleine toen vrijwel niet benutte ruimte naast de ambtska-

mer van de Superior, rechtover de spreekplaats. Om de beurt kwamen de onderscheiden

klassen hier even verwijlen, een levensles puttend rond dit gebroken menselijk omhulsel,

prille afgehouwen scheut. De liturgische Lichtmisviering, maandag 2tebruari, ofschoon

plechtig zoals steeds, kreeg toch een demper door deze gebeurtenis. De uitvaart greep

plaats op donderdag 5 tebruari om 10 u.In de vroege morgen werd de lijkkist de Seminarie-

kerk uitgedragen langsheen de grote westelijke toegangsdeur,66n van de zeldzame keren

dat men toen die deur geopend zag. Lijkwagen gevolgd door twee bussen:de Vijfde

Latijnse Klas B met de klastitularis, de reeds genoemde E.H. Jules Pollet, en de Vijfde

Latijnse Klas A (30 leerlingen,l9 internen,ll externen) met de klastitularis de levenslustige,

speelse, luimige moppentapper, leperling, priester Henri Lampaert. Alle vijfdelingen in het

keurig uniform, natuurlijk, van Kanunnik Dubois' heetgebakerde K.SA. Velen zagen zich

genoodzaakt er een te lenen. Reis over Ardooie, Pittem, Egem, Zwevezele, Ruddervoorde,

Waardamme, Oostkamp, Sijselewaarts. Rozenkransgebed, bedrukte sfeer, stilte. Moderne

versie van Gezelles tocht naar Staden,90 iaar vroeger.

Bedrukte sfeer ook in en om de Sint-Martinuskerk van deze toen nog vrij landelijke

gemeente. ls mij voor ogen gebleven, zoals wellicht ook aan andere medeleerlingen, het

beeld van deze door mateloos zielsverdriet geslagen moeder, vanuit het ouderhuis slruike-
lend en strompelend en stamelend, wezenloos, kerkewaarts geleid door verwanten, mater

dolorosa,66n stuk aangrijpend kruiswegtafereel. De vader, brekensklaar hart, wou wenen



maar k6n niet wenen. Dubbel lijden. Een vrij druk bezochte kerkdienst, het is mij duidelijk
bijgebleven, keurig gregoriaans, ontroerend bidprentje, auctore vermoedelijk superior Ver-
venne (afgaand op zijn kenmerkende stijl, een zwak voor lange rollende volzinnen, cicero
waardig). Na deze troostende kerkdienst-in-geloof, gednt op de heilsboodschap van ons
aller verrijzenis ten eeuwige dage, werd Jozefs sterfelijk deel toevertrouwd aan deze
sijseelse bodem, zijn geboortegrond, dodenakker omheen de kerk, graf dicht bij de kerk-
muur, wachtend op de paroesie. Of er ,,gelijkredend" werd is mij ontgaan, me dunkt van wel.
De naam van de ionge gelegenheidscicero ben ik echter kwijt. De diepbewogen pasroor
Marcel De Jonghe (0 Ardooie 25 april 1888 -t Beveren-Roeselare 28 december 1961, pas-
toor te sijsele sinds 24 januari 1944), in gemoede gezegd, k6n eigenlijk niet zingen al wou
hij mordicus deze ultieme grafgebeden zingend verrichten. Keelgerochel, gereutel, vreemd
stemgeluid en geruis, nu eens te hoog dan te laag, net een stokoude heesgekreten kater:
dit prikkelde de lachlust van sommige klasgenoten. En we stonden rond de grafkuil van een
gestorven medeleerling ! Horresco referens haec... Vijftieniarigen, de wilde vlegeljaren,
sloegen wij al dil menselijk geweeklaag, lijden en tranen gade zonder er de volle draag-
wijdte van te vatten.

Na dit kerkhofgebeuren, dit aardse afscheid, dit greepie aarde gegooid over de verganke-
lijke lijkkist, terug naar Roeselare, steeds in gedempte retraitestemming. Jozef Blondeel :

doodgewone jongen van de buiten, doodgewone uitvaart, stichtend weliswaar voor familie
en parochianen. Zeker geen stof voorhanden om er een heilige Aloysius van Gonzaga uit te
voorschijn te brouwen. Feiten als deze hier verhaald, schenken makkelijk het leven aan
overhaastige heiligverklaringen en ontijdige mythevorming. Dit is het eenvoudig verhaal
van Jozef Blondeels Godevaart, de medeleerling, de 6nige die aan onze klas (ret.'52) ont-
viel tijdens dit na-oorlogs tijdsbestek 1945-1952. Zeker een inslaande gebeurtenis in het
eerder eentonig leven van toen op het Internaat.

De gebeurtenis kreeg nog een aanhangsel tijdens de zomervakantie 1948. Een geinspi-
reerd iemand (oerbron was, vermoed ik, E.H. Jules Pollet) deed het voorstel tiidens de
vakantie een H. Mis op te dragen in de parochiekerk te Sijsele waar alle vijfdelingen-inter-
nen (eigenlijk: gewezen vijfdelingen) zouden present zijn. ledereen akkoord. Et factum est
ita... Juli 1948 zag de verwerkelijking van dit vroom voorstel, oorspronkelijk een gedachte-
nismis met bezoek aan het graf, inmiddels fraaie zerk met beeltenis, uitdeinend tot de kern
van onze allereerste klasvergadering internen. Verzamelpunt kerkplein voor de abdij
Zevenkerken, daarna de befaamde ,,doolhof " te Loppem, daarna richting Sijsele. Slaapge-
legenheid in een opslagruimte, een soort stro- of hooizolder der firma,,Flandria", bloemen-
teelt (De zoon des huizes, Adridn Deconinck, verliet onze klas na de vijfde Latijnse). De
volgende dag H. Mis, grafbezoek. Daarna uit Sijsele weg, naar het naburige Beernem,
geboortedorp van onze betreurde klasmedeleerling Roger Pieters (0 Beernem 15 maart
1934 -t Westende 16 maart 1979, arts). Bijzonder gasturij onthaal bij de minzame druk-
kersfamilie De Prest. Tenslotte een bezoek aan de in deze lokaliteit gevestigde instelling
voor geesteszieken, voor onze leugdige harten een nogal rauwe ervaring, deze ontmoeting,
oog-in-oog, met de lijdende mensheid. Aldus bracht, voor onze klas, een dode de idee der
vakantieklasvergaderingen tot springleven. Deze zeker niet gesmade klasvergaderingen,
ingezet te Sijsele juli 1948, zullen de volgende jaren enthousiast hoog oplaaien, als een
strovuur. Strovuur helaas bliift niet branden.

A Demeulemeester

Ret 1952



lndien je uitgangsiaar eindigt op een 3 of een B, dan ben ie uitgeloot om deel te nemen

aan oe

GROTE ONTMOETINGSDAG

op
11 NOVEMBER 1988

Neem deze datum alvast op in je agenda. op deze dag ontmoet je klasgenoten, haal

je herinneringen op, geniet je opnieuw van anekdoten.

Het uitgangsjaar 1963 viert zijn zilveren jubileum, 1938 schittert in zi.in goud. Deze

jaren worden door de bond met een extra bediening bedacht.

Een persoonlilke uitnodiging volgt.

GELUKWENSEN... Erik Blomme (LW. 73), licentiaat wiskunde, promoveerde met de groot-

ste onderscheiding tot doctor in de Wetenschappen aan de K.U.L. campus Kortrijk. Zijn

doctoraal proefschrift handelt over de ,Theoretische studie over lichtdiffraktie door 66n of

meerdere ultrasone golven in het megahertz-gebied".

JOBSERVICE... zoekt werkzoekenden om hen via dit kanaal van dienst te kunnen zijn. Elke

lezer van deze rubriek schijnt geen problemen te kennen i.v.m. werkloosheid. De activiteit

van onze dienst benadert vriiwel nul. De vitaliteit blijft bestaan.

Merk op dat discrete contacten via het redactieadres mogelijk zijn. De mogeliikheden aan-

geboden in de vorige edities blijven bestaan.

A-Light... sloot de rekeningen medio-boekiaar af met een klein verlies. Een analyse wees

uit dat de omzet te gering was in verhouding tot de loonkost- Er werd te veel vergaderd en

de winstmarge bleek te laag. Specialisten zijn ervan overtuigd dat het verlies kan wegge-

werkt worden mits een reeds ontworpen, stevig saneringsbeleid wordt toegepast. De aan-

deelhouders kunnen we dus aanbevelen: houden.

We kunnen onze vorige editie aanvullen met meer gegevens. De onderneming bestaat uit

veertien laatstejaars. Er zijn vier departementen die geleid worden door een verkozen

directeur. Het administratief departement staat in voor de loonberekening. Het commerci-

eel departement is verantwoordelijk voor promotie en verkoop. Het technisch departement

zorgt voor de aankoop van de kaarsen en de Amerikaanse boxer-shorts en het financieel

departement houdt de boekhouding bij. Aan het hoofd van de mini-onderneming staat de



afgevaardigd-beheerder. Om iedereen de kans te laten alle aspecten van het beheer van
de mini-onderneming te doorzwemmen, werden op het einde van januari de arbeiders
gepromoveerd tot directieleden en de directeurs werden arbeiders.

E.P. F. VERBIEST... De Vlaamse jezuiet Ferdinand Verbiest, geboren te Pittem op 9 oktober
1623, is een intrigerende persoonlijkheid. Terwijl hij naar China vertrok met de bedoeling er
een missioneringstaak te vervullen, werd hij astronoom aan het hof van de Chinese keizer.
Hoewel ziin astronomisch werk op het eerste gezicht niet te verzoenen was met zijn apos-
tolische taak, was het toch zijn bedoeling om door het bouwen van merkwaardige appara-
ten en door het opstellen van nauwkeurige kalenders en efemeridentabellen het overwicht
van de westerse wetenschap en godsdienst aan te tonen. Zo bouwde hij zonnewijzers,
wateruurwerken, een thermometer, een ,,camera obscura", een voorloper van de auromo-
biel en andere curiosa. Hij tekende wereldkaarten en schreef in het Chinees studies van
godsdienstige, astronomische, wiskundige en aardrijkskundige aard. Het observatorium
van Verbiest, dat tijdens de culturele revolutie als opslagplaats werd gebruikt, werd in 1969
gered en gerestaureerd door een persoonlijke tussenkomst van Tsjoow En-lai. In china
wordt de plaats genoemd ,,waar oost en west elkaar ontmoeten". Ferdinand Verbiest over-
leed in china op 28 januari 1688, nu 300 jaar geleden. In 1913 kreeg hij een standbeeld in
Pittem (de Lalaing) en in 1988 wordt in zijn geboortedorp pittem de 300e verjaardag van
zijn overlijden herdacht. (G. Defour, voorzitter werkgroep).

De herdenking die Pittem aan pater Verbiest schenkt is in verhouding tot ziin grootsheid.
Het programma voorziet o.a.:

24juni 1988:

18.00 u.:opening Verbiesttentoonstelling, voorlopig postkantoor/-expositie, bijzondere
afstempeling. (Klooster)

20.30 u.: concert door het AREZZO-ensemble (Parochiekerk)

25 juni 1988:

Vlaanderen herdenkt F. Verbiest
15.00 u.: Academische Zitting (Sporthal)
16.30 u.: Hulde aan het Verbiestmonument, premidre van de Verbiestmars.
20.30 u.: Toneelavond : Verbiest-evocatie (Parochiaal Centrum Egem)

26 juni .1988:

Pittem herdenkt ziin grootste zoon
'10.00 u.: Pontificale Hoogmis
'11.00 u.: Hulde aan het Verbiestmonument
15.00 u.: Muziekfeest m.m.v. diverse harmoniedn, over de gemeente verspreid.
19.00 u.: Toneelavond : Verbiest-evocatie

Openingsuren Verbiestexpositie:van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u., tot en
met 3 iuli 1988.

Openingsuren Postzegelexpositie:van 10.00 u. tot 17.00 u.

Meer informatie:Verbiestcomit6, p/a Markt '1 te 8870 Pittem.

EXCLUSIEF AANBOD... Onze aandacht werd gevestigd op iemand die zijn sporen o.a.
verdiende in de Gardeboe-gemeente Oekene. Meester Marcel Prinsie is ook buiten zijn
gemeente een bekend figuur. Zijn twee zonen, Johan en Geert, liepen beiden college te
Roeselare en volgden er de moderne afdeling. Sla deze bladzijde om en je vindt een
afbeelding van de kunst die meester Prinsie ons exclusief te bieden heeft.

'12
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MARCEL PRINSIE

- Geboren Poperinge 14 aptil 1923
St.-Stanislascollege Poperinge ... 1937

Normaalschool Torhout ... 1943

Onderwijzer Gemeenteschool Oekene 1944 ... 1963

Schoolhoofd Gemeenteschool Oekene 1963 ... 1982

Ere-schoolhoofd van de gewezen Gemeenteschool Oekene 1982 ...

- Groepstentoonstellingen

Davidsfonds Oekene 1982 tot 1987

Ten Elsberge Roeselare 1985 tot 1982 prijs akwarel
Bank van Roeselare - Culturele Raad Roeselare

Gemeenteschool Rumbeke 1986

Saaihalle Brugge met F.CV. 1986 (Federatie Culturele Vorming)

Museum Blomme Roeselare - Prijs,,Roeselare aan de Horizon" 1986

Museum Blomme Roeselare - Met't Paletje Beveren 1987

Zaal Posterie - Roeselare met Ten Elsberge 1987

Medewerking kunstmap Trtllben 1985

- Adres: Weststraat 48, bus 6 - 8800 Roeselare

Technische gegevens:
- titel : zicht op de Grote Markt van Roeselare
- formaat: 46x34 cm
- techniek : pentekening

Het origineel van dit werk wordt aangeboden tegen de prijs van 6.000 BF (ingekaderd

7.000 BF).

U reserveert dit werk door betaling op rekening nr. 000-0683345-77 van de O.L.B.-Klein

Seminarie.

Via het redactieadres van de O.L.B. kunt u opdracht geven om een zicht dat u zelf bepaalt
te laten oentekenen.
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lop dR num qf-

Miche! Vangheluwe als so/isf even voor het behalen van zijn
Eercte Prijs in 1986 (foto Stefaan Beel)

Als de noot het hoogst is...

Een muzikale loopbaan is niet voor

ieder weggelegd. Buitenstaanders en

leken in het vak vinden het vaak een
geslaagde levensdroom: je bouwt je

hobby tot beroep uit, je speelt jezelf in

de kijker, en het applaus is een dank-

baar meegegraaid ruggesteuntje. Zou

overigens de mens niet zijn fraaiste

ontplooiing in de kunst vinden ?

In collegemiddens leek zo een

beroepscarridre vroeger het zonder

applaus te moeten stellen; menig

leraar trok bij het vernemen van een

dergelijke toekomstoptie even toch

zichtbaar ziin wenkbrauwen op. Zo

deed menig beroepsmusicus aanvan-

kelilk toch een ommetje aan de uni-
versiteit totdat - gelukkig - de ware

roeping uiteindelijk muziek bleek te
zijn. Maatschappelijke veranderingen

brachten ook betere waardeoordelen. De groeiende vrijetiidscultuur geeft een verse kijk op
'de kunstopleiding.

Wie de indrukwekkende rij beroepsmusici bekijkt die uit het college komen, kan bezwaarlijk

NIET onder de indruk komen van hun maatschappelijk relevantie. lk riskeer een opsom-
ming: dirigent-zanger Guy Vermandere; saxofonist-dirigent Jos Lewille; onze te vroeg

gestorven klasvriend, all-round musicus Frans Soete; hoornist Stefaan Vanlede; zanger

Josef Baert, aan wie we in een vroeger Eertijds-nummer een artikeltje wildden; organist-
dirigent-componist Eugeen Lievens; gitaristen Luk Arbeyt, Francky Duyvejonck, Karel Ver-

cruysse; trompetblazers lgnace Vanderschaeghe, Rik Ghesquidre (zien we hem niet

dikwills op de beeldbuis bij het BRT-orkest?), Dirk Verholle; klarinetspelers Albert Dumou-

lin, Rik Bossuyt, die onlangs nog voor een volgelopen St.-Michielskerk Mozarts Klarinet-

concerto vertolkte; Frank Markey; Henk Soenen; pianist Geert Soenen, die evengoed de

trompet hanteert;fluitspelers Jan Vercruysse, Hein Vanhuyse, Francky Algoet, die eerst
pedagogie studeerde; cellist-conservatoriumleraar Hans Van Daele; organisten Erik Hal-

lein, Guido Coghe, Dirk Blockeel, ook vaardige clavecinisten; muziekleraar Dirk Berkein;

trombonisten Luk Neirynck en Filip Verbeure; contrabassist Michel Vangheluwe. Alle zijn

16



Zetfs op ziin eigen huwelijksteest, I april 1988, lieten ze

beroepsmusicus Luk Neirynck niet met rust.

gedegen solisten en bijna alle ook

leraar in hun discipline. En de ril gaat

verder met beroePsmuzikanten-

onder-weg Wim Berteloot en Wouter

Verstraete, Rik Deceuninck....

Na een uitvoering van Haydns

,,Jahreszeiten", op 26 maart iongstle-
den, ter gelegenheid van de opening

van een nieuw Cultureel Centrum te

Wenduine door het ,Westvlaams

Orkest" en het ,Westvlaams Vokaal

Ensemble" vonden we oP scene een

hele trits oud-leerlingen: Jan Ver-

cruysse, Stefaan Vanlede, koorzan-
gers Jos6 Thant, Dries Demoen, Wal-

ter Taekens, trombonist Luk Neirynck

en bassist Michel Vangheluwe.

Vooral met de twee laatstgenoemde,

respektievelijk retorica'78 en '80, had-

den we een gesprekie ,,oP de man af".

Michel en Luk ziin beiden laureaten

van het Leuvense Lemmeninstituut.

Luk veroverde daarbij reeds het Hoger Diploma voor bastrombone, een eerder zeldzame

discipline, Michel hoopt zijn Hoger Diploma volgend jaar in de wacht te slepen' De droom

dus van elk beroepsmuzikant: het hoogste wat men aan onze conservatoria kan bereiken

en waarvoor je je maar 66nmaal mag aanbieden

- Een vreemde geschiedenis met die contrabas,veftelt Michel ; eigenliik droomde ik in het

laatste iaar humaniora van een sportcarridre'

Maar een accident met de fiets waaraan ik een blijvend beenletsel overhoud betekende

voor mij de muzikate ommezwaai. Eigentiik was ik er dus niet goed op voorbereid: ik had

wat piano en wat gitaar achter de rug en dacht dus met die instrumenten het Lemmensin-

stituut binnen te trekken.In het tweede iaar echter raadde miin leraar mii aan ovet te stap-

pen op contrabas, en ik vermoed dat deze raadgeving door wat Lemmens-eigenbelang

gei'nspireerd was: het orkest van het Lemmensinstituut zocht vergeefs naar fagot- en con-

t/abasspe/ers.

Achteraf gezien ben ik blii dit striikinstrument gekozen te hebben'

Niet om les te geven, want daartoe is dit instrument weinig populair en de leerlingen in de

muziekscholen uiterst gering. Wet ats instrumentist; men belt ie van overal op ; er is inder

daad nood aan goede bassisten, zowet in de beroepsorkesfen a/s in de amateurkringen

(denk maar aan passietijd en kerstperiode). Op zich is contrabas dan weer als instrument

wat ondankbaar: solowerk kriig ie niet en ie staat meestal nog in de rii met een drietal

andere collega's-brommers, zodanig dat je jezelf moeiliik in die totaalklank kan onderschei-

den. Je mag dan nog uiterst accuraat speten, als ie collega s kwistig ziin met komma's ben

je er hoe dan ook aan overgeleverd voor de totaalklank-



Maar dat wordt dan weet gecompenseerd door een virtuosere bijdrage in kleine ensem-
bles waat ie alleen voor de bas verantwoordetiik bent. Daar kan je je muzikaliteit en tech-
niek beter bewijzen;een grotere zetfinbreng maakt gelukkiger, je draagt meer verantwoor-
delijkheid voor het gave eindprodukt. zo speet ik graag in het 

"Antwerps Kememuzieken-
semble ", onder leiding van Louis Gittis. Zetfs in amateutgroepen is het prcttig meespeten. At
weet je vooraf dat je nooit een denderend peit kan bereiken, zeket niet het peil van het

"Westvlaams Orkest", toch vind ie er veel bezieting en entoesiasme. Beroepsorkesten tijden
sorns aan uurklopperij en sleur. Gelukkig werkt het ,westvlaams orkest" op een wijere
basis, met maandelijks hernieuwbaare contracten, en onze dirigent, patrick peire, houdt er
zeker door zijn pertectionistische aanpak het entoesiasme in.

Luk Neirynck beaamt. Zijn situatie lijkt wel goed op die van collega Michel. Bastuba is ook
wel een niet zo populair instrument;solowerk krijg je nagenoeg niet; het is een typisch
ensemble-instrument in romantische en moderne symfonische muziek en opera, in kope-
rensembles uiteraard, en in de brassbands en jazzorkesten.

-lk ben eigenlijk ook begonnen op een poputairdet instrument, de tenortrombone, maat om
miin beroepskansen uit te breiden ben ik overgeschaketd op de minder bespeelde
bastrombone. Mijn hoofdbezigheid is lesgeven: Leuven, Roeselare, Diksmuide, niet alleen
ttombone, maar ook tuba en kamermuziek (ik verwiert mijn Diptoma Kamermuziek in 19gs).
Die afwisseling tussen /es en orkest tigt me wet : je verbreedt je contactvetd en ook je
contractmogelijkheden. Naast het ,westvlaams orkest "spee t ik ook nu en dan in het BRT-
Filhamonisch orkest, bij de opera, in ons eigen koperkwintet ,carpe Musicam" (waat Filip
verbeure en lgnace vanderschaeghe ook ats oud4eertingen van het coltege bij behoren),
of wat jazz met 

"Duke's Guys", een amusementsorkest.

Sp4?19 ls wel dat veel mensen de moeitijkheidsgraad van dergelijke blaasinstrumenten niet
beseffen. Via TV ziin ze meer vertrouwd met de virtuositeit op ktavier, viool of fluit (James
Galway bv). Soms vinden ze een trombone-optreden maar een ,fiagerc bedoening", al
ben jezelf en je collega's-bazuinblazers ervan oveftuigd dat het een beste prestatie was...

ook de afwisseling tussen zware en lichte orkesten is graag meegenomen. Dikwijts neemt
het westvlaams orkest een werk op het prcgramma waarin geen bastrombone vereist is;
soms ook valt alles stil omdat er orkestvakantie is voor iedereen, wat viviane, m n vrouw
natuurliik toejuicht. Elke repetitie is dan toch met de wagen opnieuw naar Brugge voor
enkele uren hard werk, steeds heheginnen, lang wachten en maten meetellen, want zoveel
noten heb ie niet te blazen;en bij uitvoeringen droom je wel eens van een gezellig avondje
thuis met mijn vrouw-..

Beide muzikanten zijn al bij al gelukkig met hun beroepskeuze. Het orkestleven dwingt ze
hun virtuositeit op peil te houden. wie gezonde ambitie heeft, speelt zichzelf in de kijker en
en contracten blijven niet uit. En zijn er avonden waar je v66l te laat in bed geraakt, de
volgende morgen kunnen beroepsmusici rustig uitslapen - een voorrecht dat aan de ama-
teur-musicus nooit gegund is !

」oost Vanbrussel,

Ret 1959
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AMAAT VYNCKE 1OO JAAR OVERLEDEN

op 17 oktober zal het honderd laar geleden zijn dat Amaat, alias Ratte Vyncke, in Kibanga

aan de oevers van het Tanganykameer overleed als eerste Vlaamse missionaris in Centraal

Af rika maar ook een beetje als oud-leerling van het Roeselaars Klein Seminarie, een beetje

als oud-zoeaaf , een beetje als Blauwvoeter-studentenleider, een beetje als oud-leraar van

Roeselare en een beetje als oud-onderpastoor van Dudzele.

Inderdaad, Amaat Vyncke is een van onze oud-leerlingen-missionarissen geweest die

sterk met het Klein Seminarie verbonden was en het heel ziin (korte) leven is gebleven.

- Hij was hier leerling van 1860 tot 1865.

- Na zijn verblijf in Menen en Rome was hii hier als collegeleerling en student wijsbegeerte

terug tussen 1870 tot 1873.

- In diezelfde periode bouwde hij het leerlingenzoeavenkorps uit, dat vele decennia de

trouw aan Paus en Kerk koesterde en het internaatsleven begeesterde.

- Hij was hier leraar (vervanger van Alfons Van Hee) in het schooljaar 1875 - 1876-

- Hij kwam er geregeld terug voor bijeenkomsten van oud-zoeaven en voor ,,Pro Petri

Sede", tussen 1876 en 1881.

- Hij was als het ware vergroeid met het college en zo is het ook te begriipen dat er later in

de schoot van de oud-leerlingenbond de idee is gegroeid om zijn naam te geven aan een

organisatie die bekommerd is om het geestelijk en materieel welzijn van onze oud-leerlin-

gen-missionarissen, nameliik het Amaat Vynckefonds.

Verleden jaar vierde dit fonds zijn lustrum met een druk bijgewoonde eucharistieviering en

een hoogstaande academische zitting.

Dit jaar, 100 jaar na zijn overlilden spelen wij als het ware op verplaatsing.

lnderdaad, het kleine Dudzele (2000 zielen en lichamen), heeft het op zich genomen om

hun oud-onderpastoor die daar ,,stond" van 1876 tot 1881, te eren en te herdenken. Dit zal

gebeuren in dit mooie polderdorp op zaterdag en zondag 6 en 7 augustus 1988.

Zaterdagavond 06.081988 : Groot Volksfeest

Zondag 07.081988 :

.10.00 u.: Plechtige geconcelebreerde pontificale Hoogmis

11.30 u.:Onthulling en inzegening van het Amaat Vynckemonument ontworpen door

Gaetano Petralia.

Toesoraken

Bloemenhulde

12.30 u.: Receptie voor alle aanwezigen

14.00 u.: Feestmaal bij inschrilving.



Eventuele deelnemers kunnen 500 fr. gireren op nr. 800-2081 114-s7 vanAmbacht-Dudzele
p.a. St. Lenardstraat 5 - 8580 Dudzele-Brugge.

Per kerende post ontvangt U dan een feestmaalkaart.

Na het feestmaal : optreden van de muziekmaatschappij van Zedelgem (geboortedorp) en
van de Speelschaar der Broeders Xaverianen uit Brugge.
Muziektaptoe en avondfeest met muziekshow en volksdans.

U bent welkom op al deze feestelijkheden.

Lode Monbaliu

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op donderdag 4 februari kwam het ,,Fonds" bljeen ten huize van onze oud-leerling Leo
Deburghgraeve.

Na de gebruikelijke, doch vriendelijke en welgemeende begroetingen, opende voorzitter
Aim6 Vermeersch de vergadering.

Eerst was er een korte overweging en een gebed voor de missies.

Daarna werden enkele steunaanvragen voor projecten besproken.

Het ,,Fonds" besloot het volgende:

1. Steun voor 5 seminaristenbeurzen van 1 jaar: 30.000 fr.

2. Steun inschrijvingsgeld voor 4 studenten van
pater Geert Bouckaert in de Filippijnen: 8.000 fr.

3. Steun ,,ln memoriam tMgr. Albert Vanoverbeke"
bij het afbranden van de kathedraal van Bayombong
in de Filippijnen: i0.000 fr.

4. Steun voor de heropbouw van de afgebrande school
van pater Geert Bouckaert in Bambang
in de Filippilnen: 10.000 fr.

Dit was dan weer: 58 000 fr

We danken al degenen die ons sedert het laatste nummer hielpen steunen door te gireren
of door iets te bestellen.

U kunt ons verder helpen steunen !

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

1. Een storling te doen.

2. Een boek of ons jubileumbord te bestellen:
- ,,Ratte Vyncke" 500 fr.
- ,,Constant Lievens":genaaid: 500 fr.

gebonden: 650 fr.
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,,Boodschap van de Vogels". Anastatische druk van Guido Gezelles

,,Eerste Gedichtenuitgave" uit 1855 :

- Jubileumbord met collegeschild

met bordenhouder:

500 fr

500 fr

50 fr

Ons gironummer is 712-0112054-05 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 ontvangen wij

bii hun aanvraag wat documentatie en inlichtingen over hun proiect.

Heel genegen

Lode Monbaliu

腱巨薇:鐵獄懸 絆Q喘尋9蕉裁パド

Artikel, in augustus 1986 geschreven

door Marc Desmet (Retorica 74 - 75)
en Nicolas Standaert (Antwerpen, 28
jaar, sinoloog van vorming), beiden in
het noviciaat van de Vlaamse jezui-

eten, ingetreden tijdens het schooljaar
'84 - ',85.

Op dit ogenblik vervolgen we onze

vorming tot jezuiet te Parijs aan het
Centre Sdvres, een instituut voor filo-
sofische en theologische studies van

de Franse jezuieten.

,,Goeiedag Mevrouw, mogen we u een

bezoekje brengen? We zijn novicen

bij de jezuleten; hij heet M. en ik N."

Daar volgt maar zelden een ,,neen" op

en het gesprek is op gang. Madeleine

is tevreden, want zo gaat de tijd snel-
ler voorbij. We praten over het weer;

ze vertelt over haar verleden ; we vragen naar haar gezondheid ; ze vloekt en scheldt wat;
we vertellen dat we vreemdelingen zijn. Ze is blij met de koekjes en het fruit die we haar tot

slot geven. Misschien zien we haar nog eens terug. We zijn gelukkig, want het is weer mee-

gevallen.

Marc ElどSMET



Een eenvoudig bezoekje zoals we het allemaal wel eens meemaken. Maar hier geen bel,
geen drempel, geen deur: Madeleine is ,,clochard", een mens zonder thuis, inkomen, fami-
lie of bezit. Met verschillende tienduizenden behoren de clochards tot een vertrouwd beeld
van de Europese grootstad. Het zijn de ,,melaatsen", de bedelaars, de kreupelen en zieken
van de straat. Evangelische taferelen zonder transpositie in de twintigste eeuw. Het arche-
type van de arme : niet in instituten, foyers of vierde wereld, maar overal zichtbaar op straat.

Deze mensen bezoeken: over die kleine apostolische activiteit willen we het hebben. Het
begon met twee maanden experiment (een sociale ervaring) voor Nicolas in Parijs bij de

,,Frdres missionnaires de la Charit6". Deze broedercongregatie, in 1967 gesticht door Moe-
der Teresa en Broeder Andrew (vroeger jezuTet-missionaris in Calcutta), wil zich len dienste
stellen van de armsten onder de armen. Tijdens dit experiment werd hij regelmatig, samen
met een ander, voor enkele uren de metro ingestuurd. Deze ervaring zetten we (Nicolas en
Marc) tijdens ons studie-experiment - overgangsperiode tussen noviciaat en studieperiode
- in Lyon voort, door wekelijks enkele uren de stad in te trekken.

Hebben clochards ons bezoek wel nodig ? ,,Ze kiezen er toch zelf voor... zo voelen ze zich
gelukkig.. ze willen niets anders dan die vrijheid." Het blijkt echter dat slechts weinigen voor
dit bestaan hebben gekozen. Velen hebben betere tijden gekend, maar zijn door een
samenloop van omstandigheden (verlies van werk, alcoholisme, verlies van familieleden,
depressie, administratie, echtscheiding) dit bestaan binnengesukkeld. De vele bittere tra-
nen achter hun dronken lach verraden de onvrijheid van hun ,,vrijgevochten" bestaan. Clo-
chards zijn met name meestal zeet eenzame mensen. Hoewel sommigen in groep leven,
dolen de meesten alleen rond in de metrogangen, hebben hun eigen verborgen slaap-
plaats en brengen de lange uren van de dag door in gesprek met zichzelf. Een fles,,pinard"
is hun trouwste gezel. Dagelijks zien ze een massa mensen aan zich voorbijtrekken. Nu en
dan onderbreekt zo'n ,,massa-mens" ziln haastige stap om een muntstuk in hun pet of
verroest blikken busle te werpen, maar er valt zelden een vriendelijk woord.

Praten is het eerste objectief van dit mobiel apostolaat. Laten we even op stap gaan. We
begeven ons van straat tot straat of pelgrimeren van metrostation tot metrostation op zoek
naar de onbekende die we zullen bezoeken. Niet elke clochard zal echter aangesproken
worden:er zijn enkele ,,regels". Wie slaapt, wordt niet gewekt: wij worden zelf ook niet
graag gewekt uit onze slaap en soms voelt de persoon zich aangevallen. Een clochard op
wandel die aangesproken wordt, kan de indruk krijgen door politie lastig gevallen te worden.

Wie een bedelende clochard aanspreekt, vergete niet dat hil op dat ogenblik zijn brood aan
het verdienen is, ook voor hem geldt ,,Time is money". Een laatste regel raadt aan bij voor-

keur clochards die alleen zijn aan te spreken.

Het zien van een clochard verwekt een gevoel van schrik, van onzekerheid (,,Wat zal ik
zeggen ?") en van afstoting door zijn vuil en smerig uiterlijk. We zijn dan ook meestal crea-
tief in het zoeken van vluchtredenen : ,,Die zal wel niet in nood zijn... en die gebruikt zijn geld

toch alleen om wijn te drinken..." Maar je bent met twee : je deelt de schrik met de gezel en

samen kan je proberen om zonder onderscheid des persoons te handelen. Bovendien

komt de symboliek ons ter hulp: gebaren dichten gemakkelijker de kloof dan woorden. Als

we dus eerst onze hand uitsteken om die in de vuile hand van de andere te drukken, zeg-
gen we niet alleen ,,goeiedag", maar laten we ook aanvoelen dat we niet van de politie zijn.
Bovendien is het een eerste teken dat wij op gelijke hoogte willen komen. Van zodra we

ontvangen worden, zetten we ons dan ook zo vlug mogelijk neer: we kijken niet meer neer

op de andere en in deze luisterhouding kunnen we minder snel opstappen. Op het einde
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van het gesprek halen we wat fruit ol neties verpakte koekjes te voorschiin: een klein con-

creet gebaar, dat ook een aangename afwisseling betekent met het dageliiks Frans brood.

Maar wat gebeurt er tussen die gebaren in ? De gedeelde Schrik maakt plaats voor verwon-

dering over het gemak waarmee we aan de overkant van de kloof geraakt zijn. Een nieuwe

relatie is ontstaan. Door hun ,,ia" brengen we geen bezoek meer, maar we worden ,,ontvan-

gen".ze hebben plaats voor ons gemaakt. we geven wat eten aan Anne-Marie, die de

vuilnisbakken in de metro afzoekt, en ontvangen haar wenS ,,Veel geluk voor jullie en voor al

iullie kinderen". Achmed legt gedurende een uur uit hoe de verwarmingsinstallatie in een

flatgebouw wordt geplaatst. Er is de glimlach van Jeanne, die elke morgen in metro R.

bedelt. En Pierrot, een werkloze iongere die dagelijks boodschappen doet voor een kreu-

pele clochard, leert ons dat ,,mensen die in de miserie ploeteren enkel door lotgenoten

kunnen begrepen en geholpen worden" (seulement ceux qui sont dans la merde peuvent

comprendre et aider ceux qui sont dans la merde). Armen helpen armen.'.

De clochard die ons ontvangt, kan inderdaad erg hulpbehoevend zijn. Hulp bieden betekent

echter niet onmiddellijk met oplossingen aankomen, veeleer is het luisteren en openstaan

voor iemand die in een andere wereld leeft. Een verwilzing naar onthaalcentra, gratis maal-

tiiden, stortbaden levert weinig problemen op: het is nuttige informatie voor Martin, die

sinds veertien dagen aan de ingang van het postkantoor bedelt. Maar het vraagt veel tiid

om in de innerlijke ervaring van de clochard te groeien en hem te aanvaarden. Respect is

hier het sleutelwoord. Respect voor zijn vrijheid, hoe hard het ook aankomt om steeds weer

de bevriende Frangois te gaan bezoeken, die enkele kartonnen dozen heeft samenge-

bracht en in de bittere koude op straat leeft, hoewel ie hem een plaats in een foyer had

aangeboden. Respect ook voor het eergevoel. Petit Claude, een dertigjarige alcoholist die

in de metro ronddwaalt en een boete kreeg van 230 FF wegens openbare dronkenschap,

wil niet het nodige geld bij zijn vorige werknemer afhalen, omdat hij er te smerig uitziet. In

feite sta je machteloos tegenover hun situatie. Respect geeft je een andere kijk op die

machteloosheid. In plaats van tegen hun onlogisch gedrag op te stormen, ga ie op hun

ritme met hen mee. Misschien komt er dan een kruispunt waarop nieuwe mogelijkheden

zijn.
Deze machteloosheid leerde ons ook de diepere dimensie van het bezoek te ervaren.

Naast de wrok tegenover het onrecht, de bewustwording van het vrijblijvende van ons

engagement, de confrontatie met hun lijden, groeide een vertrouwen, een geloof dat er

lemand is die over hen waakt. Na zo een bezoek, begrijp je beter dat het zin heeft aan God

te vragen dat Hij hen een rustige nacht geeft, veilig onder zijn bescherming. Datzelfde

geloof kan ons op zijn beurt aansporen ons steeds weer opnieuw naar clochards te bege-

ven, hoe afstoteliik ze telkens ook weer zijn. Deze diepere dimensie Vinden we terug bij

St.-lgnatius in zijn,,Regels die men moet naleven als men aalmoezen geeft":,,Moge de

liefde die mii beweegt en die me een aalmoes doet geven van boven afdalen, van de liefde

van God onze Heer. Moge ik dus eerst in mezelf voelen dat de meerdere of mindere liefde

die ik voor deze mensen heb omwille van God is, en dat in de reden waarom ik ze meer

bemin, God oplicht." (Geestelijke Oefeningen 388)-

Soms mochten we iets van dat licht zien.Zo was er Bruno, bijna zeventig, die zich nauwe-

lijks kon voortbewegen wegens amputatie van ziin linkerbeen en de helft van zijn rechter-

voet. Hii leefde in de holle ruimte van een standbeeld in het centrum van de stad. Toen we

hem de eerste keer angstig tegemoet gingen, kregen we dadeliik een lang en boeiend

gesprek aangeboden. De tweede keer werden we reeds ,,les enfants" genoemd. De derde

maal kregen we zijn geld om boodschappen te doen. Maar zijn gezondheidstoestand werd

als maar slechter. Na een maand kwam hil niet meer uit ziin beeld. Een indrukwekkend



zicht: mensen staan de schoonheid van een monument te bewonderen, onbewust van het
lijden dat zich in dat beeld afspeelt. Levende armoede in dode praal. We stelden hem ver-
schillende malen een hospitalisatie voor. Uiteindelijk stemde hij in, maar vroeg ons twee
dagen later terug te komen. Dit liet hem toe om geld bijeen te bedelen om later sigaretten te
kopen in het hospitaal, en hij vroeg ons ook een propere broek mee te brengen, want zo
smerig wou hij niet gaan. Diezelfde dag kwam ook de politie met ziekenwagen langs; Bruno
weigerde een opname. Maar twee dagen later zat Bruno ons, zijn spaarzame bezittingen
netjes bijeengegaard, vertrekkensklaar op te wachten. Voor ons een onvergetelijk tafereel
en een ontroerende blijk van vertrouwen. Een vreugde waarin iets van God oplichtte.

Het bezoeken van clochards is weliswaar een bescheiden apostolaat. De structuren wor-
den er niet door veranderd en de armoede vermindert er ook niet door. Maar het is voor ons
een manier om tijdens de studie in contact te blijven met concrete armen en hun directe
noden. We weten allemaal dat ze er ziin,maar deze directe confrontatie overtuigt ons van
het onwaarschijnlijke van hun bestaan en doet ons elementaire levensvoorwaarden zoals
voedsel, kleding, een bed en een dak waarderen.

Clochards raken ons in het hart. Het is aangrijpend als je ervaart dat door hun glimlach de
Andere je toelacht, en door hun handdruk de Andere je zegent.

Clochards dagen ons uit. ,,Heb je me lief ?" is hun oerkreet. M66r dan driemaal wordt die
ons toegeroepen, telkens als we een melaatse van de straat ontmoeten. ,,Hou je van mij,

zoals ik ben... ook al ben ik een ellendige, erbarmelijke bedelaar?"

. De Geestelijke Oefeningen van lgnatius (1491 - 1556) behouden, ondanks hun wat archaische taal, hun volle actualiteit
voor de moderne mens en vormen ,,the way of life" van elke jezuiet.

PS. (nov. '87): onze huidige bezigheden laten ons niet de tijd om systematisch clochards te bezoeken ; wel houden we
enkele persoonlijke contacten met hen en in elk geval, of we willen of niet... ze blijven ons raken in het hart.

Marc Desmet - Nicolas Standaert
Ret.1975
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tKrulnidosknoP ,.

EEN SYNODE OVER LEKEN

Oktober 1987 was voor kerkelilk

Rome weer een synodemaand. Het is

een driejarig verschilnsel. Ruim drie-

honderd kardinalen, patriarchen en

metropolieten van de oosterse ritus,

bisschoppen, religieuzen, theologen

en leken, mannen en vrouwen, kwa-

men samen met de Paus om na te

denken over ,,De roeping en de zen-

ding van de leek in Kerk en wereld,

twintig jaar na het Tweede Vaticaans

Concilie".

Een synode haalt het wereldnieuws

want bii deze gelegenheid strijkt

meestal een gans treinstel iournalis-
ten te Rome neer.Zii zijn, zoals dit bij

nieuws hoort, op zoek naar blikvan-
gers voor hun krantentitels, achter-

orondinformatie voor wie meer wil en

vergelilkend commentaar OVer vroeger en nu. Ook in onS land kreeg de Synode veel aan-

dacht, niet in het minst omdat de aanwezigheid en de tussenkomsten van kardinaal Dan-

neels er zelden onopgemerkt voorbilgaan.

Ook ,,Eertijds" wil er eens aandacht aan besteden. Daarom een terugblik ook al kunnen

enkele bladzilden de rijkdom van een maand bijeen zijn niet ten volle doorlichten.

De Synode:vrucht van het Concilie

Wie naar zijn jeugdjaren teruggriipt en het Griekse woordenboek van pater Geerebaert

napluist, kan er lezen ,,Synodos: reisgezelschap, samenvoegen, handgemeen, vijandelilke

ontmoeting, vergadering ".

De eerste en laatste vertaling lijken een goed uitgangspunt te ziin, de andere, eerlijk

gezegd, minder, hoewel sommige persmensen het vooral op deze gemunt hebben.

Synodes (soms ook concilie genoemd) bestaan van oudsher - reeds in de tweede eeuw

was er sprake van - en zijn bijeenkomsten van bisschoppen voor overleg, besluitvorming op

leerstellig en pastoraal gebied en zo nodig ook om decreten, wetten en voorschriften uit te
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vaardigen. Een concilie van de universele Kerk wordt,,oecumenisch concilie', genoemd. Er
waren er reeds eenentwintig in totaal waaronder dit van Trente, Vaticanum I en Vaticanum ll.
Dit laatste bedoelen wij meestal als gesproken wordt over,,het concilie".

Dit Tweede Vaticaans Concilie (1962 - 1965) kunnen wij globaal in twee titels bloktetteren:
,,Het Godsvolk onderweg", de Kerk waarin en waarvoor alle leden - dus ook de leken -
verantwoordelijk zijn en een specifieke taak te vervullen hebben en ,,De collegialiteit,,van
paus en bisschoppencollege, die als opvolgers van de apostelen de hoeders zijn van het
geloof en van de evangelische boodschap. Deze collegialiteit komt tot haar volle uitdruk-
king in een oecumenisch concilie. Maar zoiets griipt niet om de eeuw plaats. Hoe kunnen
deze idee en realiteit dan in het dagelijks beleid worden verzilverd? Sinds Vaticanum ll
geschiedt dit op twee manieren:door de internationalisatie van de Romeinse curie en ooor
het oprichten van de bisschoppensynode.

De bisschoppensynode is een permanent advieslichaam voor de paus. Zij werd op 15 sep-
tember 1965 door Paus Paulus Vl in het leven geroepen. Hij zag de opdracht ervan in het
bewaren van de eenheid en de solidariteit bij de pastorale leiding van de Kerk en in de hulp,
goede raad en inslemming bij de uitoefening van het apostolisch ambt. De paus is de voor-
zitter, hij roept de synode bijeen, bepaalt de plaats - het hoeft niet Rome te zijn - bekrachtigt
de verkiezing van de leden en de agenda en vaardigt de besluiten uit. Het permanenre
karakter komt tot uiting in de synoderaad die uit 15 bisschoppen bestaat, drie per continent
en drie door de paus gecocipteerd 6n in het secretariaat-generaal van de synode dat nu
onder de leiding werkt van de Vlaamse scheutist, aartsbisschop Jan Schotte.

De synode kent algemene, buitengewone en speciale of particuliere zittingen. Algemene
bijeenkomsten zijn deze zoals in oktober ll. Zij vinden om de drie jaar plaats en duren een
volle maand. De deelnemers worden gekozen bij geheime stemming door de bisscnoppen-
conferenties en nadien door de paus te bekrachtigen. Elke persconferentie heeft een verte-
genwoordiger en kan verder nog een bisschop per 25 leden aanduiden. Verder zijn er nog
door de paus gecoopteerde leden, auditores, theologen, secretarissen en zo meer. In okto-
ber 1987 waren volgende Belgen aanwezig: kardinaal G. Danneels als vertegenwoordiger
van de Belgische bisschoppen, kardinaal J. Hamer, prefect van de Congregatie voor de
Religieuzen, Mgr. J. schotte, secretaris-generaal, broeder w Devestel, generale overste
van de Broeders van Lietde die door de paus als auditor werd gekozen en de waalse
jezulet pater chantraine als theoloog en studiesecretaris. Tot op heden waren er zeven
algemene zittingen: 1967 over de herziening van het kerkelijk recht, de gemengde huwelij-
ken, de liturgische vernieuwing en de seminaries; 1971 over de rechtvaardigheid en het
priesterambt; 1974 over de evangelisatie: 1977 over de catechese; 1980 over het gezin;
1983 over verzoening en boete en 1987 over de leek.

Aan een buitengewone zitting van de bisschoppensynode nemen alleen de voorzitters van
bisschoppenconferenties deel. Er waren er twee, in 1969 over de collegialiteit en in 1985
over het thema ,,20 jaar Vaticanum ll".

Tenslotte zijn er de speciale of particuliere synodes over kerkelijke aangelegenheden van
bepaalde regio's. De meest bekende is de synode van de Nederlandse bisschoppen die in
1980 in Rome plaatshad. Maar er is er ook een over Oekraine.

Het verloop van een algemene synode

Een synode wordt voorbereid, verloopt en wordt opgevolgd_ Eerst wordt een thema vastge-
legd na consultatie van de bisschoppenconferenties. Anderhalf jaar voor het begin ontvan-
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gen de bisschoppen een eerste document ,,Lineamenta" genaamd. Het wijst een thema

aan, belicht enkele aspecten ervan en stelt een aantal vragen aan de bissChoppenconfe-

renties die hierover het kerkvolk raadplegen. Enkele maanden voor de opening verschijnt

het ..lnstrumentum laboris", een werkdocument opgemaakt op basis van de binnengeko-

men reacties. Voor elke synode worden een speciale verslaggever (relator) en secretaris

aangeduid. Het zijn de sleutelposten. ln 1985 was dit het opgemerkte duo kardinaal Dan-

neels met de Duitse theoloog Kasper. ln 1987 waren dit kardinaal Thiandoum van Dakar en

de bisschop van Bordeaux Mgr. EYt.

Een synode duurt ongeveer een volle maand en kent een vast verloop. Aangevangen wordt

met een algemene inleiding van de relator, gevolgd door plenaire zittingen waarbii de bis-

Schoppen gedurende acht minuten een tussenkomst kunnen houden. Na een Samenvat-

tend relaas van deze fase door de relator, wordt gedurende een twaalftal dagen in ,,circuli

minores", dit zijn bijeenkomsten in taalgroepen, vergaderd.

ln de derde fase zijn er afwisselend voltallige bileenkomsten en kleine groepen met de

bedoeling proposities of voorstellen voor de paus op te stellen en een boodschap voor het

hele kerkvolk te schrijven. Alles bijeen is dit een hele klus met een enorme tiidsdruk. Zo

moesten bv. in de laatste twee dagen en nachten nog ruim negenhonderd amendementen

worden verwerkl.

De afronding gebeurt in feite een jaar later met het slotdocument, een door de paus gepu-

bliceerde ,,Exhortatio". Dit ziin belangrijke en inspirerende teksten. Bij wijze van voorbeeld

verwijzen we naar ,,Catechesi tradendae" (Over de catechese in onze tijd - synode '77),

,,Familiaris consortio" (Over het gezin - synode'80),,,Reconciliatio et paenitentia" (Boete en

verzoening - synode '83) en ,,Evangelii nuntiandi" van Paulus Vl (Over de evangelisatie in

de moderne wereld), een groots einddocument van de synode '74.

De synode 1987 over de leek

De leek, man en vrouw

Wie de concilieteksten doorneemt - zoals ,,Lumen Gentium" en ,,Gaudium et Spes" om de

meest bekende te noemen - kan niet meer betwisten dat elke christengelovige zowel in de

Kerk als in de Wereld verantwoordelijk is voor de opbouw van de christengemeenschap en

het recht heeft eraan volwaardig te participeren.

Maar hoe deze opdrachten bevorderen, konkreet invullen in functie van de tijdsomstandig-

heden ? Hoe de verscheidenheid en identiteit van priester en leek evenwichtig inschatten ?

Dit waren kernvragen van de voorbije synode.

Moet men vooral de binnenkerkeliike taken van de leken beklemtonen, b.v. zijn inspraak in

overlegorganen of moet men integendeel de focus plaatsen op zijn volle inzet in de profane

wereld ? En wat is eigenlijk een leek ? Volstaat het te zeggen dat hii geen priester is? Zeg-

gen dat de leek in de wereld leeft en de priester niet, lijkt evenmin accuraat want dit geldt

ook voor de diocesane priesters, juist de seculiere geestelijkheid genoemd.ls de gedoopte,

de christengelovige, niet bij uitstek het normale lid van de Kerk? Zo te zien vraagt niet de

leek om een definitie van zijn eigenheid maar veeleer de priester of religieus. En willen

vergelijken wie meer of minder is, en mag of kan in de Kerk, gaat ook niet op. De waarde van

een christen ligt niet in zijn ambt maar in de kracht van zijn geloof en getuigenis. Wij belich-

ten dit even aan de hand van een citaat uit de toespraak van kardinaal Danneels op zater-



dag 3 oktober 1987: ,,Dient in deze tiid de prioriteit niet te worden gegeven aan de speci-
fieke opdracht van de leek het Rijk Gods te vestigen te midden van de seculiere werkelijk-
heid? De problemen van de wereld (vrede, honger, mensenrechten, zorg voor het leven,
godsdienstvrijheid, bio-ethiek) worden van dag tot dag dringender in een wereld die steeds
meer het toneel is van de gigantische strijd tussen goed en kwaad. Zeker, leken vragen
terecht om een legitieme autonomie in hun denken en doen op het terrein van de politiek.
de sociale voorzieningen, de economie, de kunst, de cultuur. Maar ze bekennen evenzeer
hun nood aan vaste en duidelijke christelijke referentiepunten te midden van deze woelige
tijd' De bijdrage van Schrift, traditie en leergezag is hier onontbeerlijk. En al kan men hier en
daar nog wat argwaan ontmoeten voor klerikale bevoogding, het wordt de laatste jaren
meer en meer duidelilk, onder meer naar aanleiding van de pausreizen en van stellingna-
men van plaatselijke episcopaten dat,,de wereld luistert naar de Kerk". Na de dood van de
ideologie6n meer dan ooit

Dit alles neemt niet weg dat de synode ook grote aandacht moet besteden aan de binnen-
kerkelijke opdracht en de eigen verantwoordelijkheid van het lalcaat in de Kerk. Grote groe-
pen van leken vragen ruimere participatie in de voorbereiding van beleidsbeslissingen.
Vooral in materies die liggen op de rand van Kerk en wereld (bio-ethiek, sociale leer, enz.),
wensen groepen van steeds beter gevormde en deskundige leken mee te denken en mee
te spreken. De notie ,,consultatieve inspraak" dient zo ruim mogelijk te worden geTnterpre-
teerd.

De hedendaagse drang naar en groei in participatie in het civiele leven brengt mee dat ook
in de Kerk brede lagen van leken meer inspraak wensen in het voorbereiden van beleidsbe-
slissingen. Het gaat niet op hier steeds weer defensief en inperkend op te treden. Bij
behoud van de door Christus gewilde hidrarchische autoriteit in de Kerk, moet worden uit-
gezien naar bredere inspraakmogelijkheden. De inspraakorganen, gecrederd door Vatica-
num ll, zoals de pastorale raden op diverse niveaus, functioneren niet altijd goed. Dit leidt
vaak tot vermoeidheid, frustraties en ondoeltreffendheid. De articulering tussen de eigen
verantwoordelijkheid van bisschop, priester en leek is - alhoewel theologisch voldoende
helder - op het terrein en praktisch vaak onduidelijk en ze ligt moeilijk.

Verder kan men uit de berichten leren dat de synode niet is kunnen voorbijgaan aan de vele
vragen die zich stellen m.b.t. de plaats van de vrouw in de Kerk. Niemand betwist dar er een
probleem is. Tijdens de talrijke toespraken in de eerste week kwam de vrouw 32 keer ter
sprake. De meer geprofileerde tussenkomsten van de westerse bisschoppen, vooral uit de
Verenigde Staten en Canada, hebben, zo menen tal van commentatoren, wellicht contra-
produktief gewerkt. In de Derde Wereld liggen de problemen blijkbaar anders dan in het
Westen. Men is er nog niet toe aan de vragen en de probleemstelling van de geindustriali-
seerde wereld. Het maatschappelijk en sociaal statuut van de vrouw is er anders. De uitbui-
ting en de onvriiheid van de vrouw alsmede de gesel van de prostitutie zijn daar zo pran-
gend, dat de Kerk er zich aandient als een hoop en bevrijding voor velen, door in te werken
op de talrijke onrechtvaardige toestanden eer zijzich de luxe van de westerse problematiek
kan veroorloven.

Dit belet niet dat er ook bij ons iets te doen valt. Daarom werd er terecht gepleit voor de
gelijkwaardigheid van man en vrouw in de Kerk. Beiden zijn immers gedoopten. Moet de
vrouw dan ook niet kunnen participeren en verantwoordelijkheid krijgen in alle domeinen
die niet behoren tot het wijdingssacrament ? Haar opdracht moet niet beperkt worden tot de
caritatieve en educatievesector. Zij heeft ook haar deel in de spirituele vorming van het
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godsvolk. Zijbezil, zoals een Afrikaanse vrouw het in de aula uitdrukte, het charisma van

het leven: ,,Het leven brengen waar het niet is, het doen groeien waar het klein is en het

genezen waar het gekwetst is. Zij is draagster van het leven en symbool van liefde en

vrede".

Gevraagd werd om een doorgedreven studie naar een mogelijkheid om ook vrouwen tot het

diaconaat toe te laten. En, werd ook gezegd, vergeet de vrouwelijke religieuzen niet. Zij

hebben zich altild onverdeeld bij de Kerk betrokken gevoeld. Ook is er nood aan een bezin-

ning - bijbels, theologisch, antropologisch - en een gelovig inzicht in de relaties tussen man

en vrouw en over elk afzonderlijk. Werk aan de winkel en in elk geval de overtuiging dat er

iets aan het bewegen is.

Wat ziin movimenti?

Een andere snaar die geregeld werd betokkeld was het spanningsveld tussen de zgn.

,,movimenti" (bewegingen) en de meer klassieke katholieke actieorganisaties, parochiale

en diocesane structuren. Een probleem dat nog niet zozeer onze streken beroert dan wel

de meer Zuideuropese landen, maar een synode is nu eenmaal geen lokaal gebeuren.

Movimenti zijn bewegingen die, vooral na Wereldoorlog ll ontstaan, met een succesvolle

methode van rechtstreekse evangelisatie in vele landen een hoge bloei kennen. Voorbeel-

den zijn o.m. de Focolari, Communione et Liberazione, met ruim 80.000 aanhangers in lta-

lid, Opus Dei, de charismatische bewegingen. De kracht van hun aanwezigheid, de vitaliteit
van hun aanpak en het ogenschijnlijke succesvolle resultaat doen vragen rijzen voor de

meer klassieke katholieke actie met haar methode om een bepaald milieu (b.v. de arbei-
derswereld) van binnenuit te bewerken als gist in een deeg. Ook parochies en bisdommen

hebben bedenkingen, want zij zien deze nieuwe fenomenen veelal los van hen evolueren.

Een feit is dat tijdens deze synode de nieuwe bewegingen erkenningsrecht in de Kerk heb-

ben verworven. Tevens werden onderscheidingscriteria gevraagd om ervoor te zorgen dat

de leden ten volle vrijblijven, om te verhinderen dat er gevaar zou zijn voor bijbels of dog-
matisch fundamentalisme en om ervoor te zorgen dat nieuwe bewegingen zich kunnen

inschakelen in de lokale pastoraal.

Door vooral twee items te benadrukken mogen echter de vele andere thema's niet uit het

oog worden verloren. Men sprak er nog uitgebreid over de spiritualiteit van de leek, de

eenheid van geloof en leven, de parochie waar iedereen thuishoort, de voedings- en drink-
plaats van de gewone gelovige, de charismata of de gaven van de Geest, de ambten en

bedieningen, de pastorale teams, de leek en de politiek, de basisgemeenschappen, de taak

van de catechisten in vele delen van de Kerk, de specifieke problemen van de Derde

Wereld die meer en meer impact krilgt in de Kerk. Rome is nog wel het centrum maar

Eurooa is dat niet meer.

De wandelgangen ziin lang

Bij een synode worden de twee eerste weken steeds als een ongemeen boeiend gebeuren

ervaren. Bisschoppen van gans de wereld bieden er voor de paus en hun collega's een
panorama van wat er in Kerk en wereld leeft, van hun hoop, hun zorgen, hun inzet, vragen,

twijfels en geloof.

Een uniek wereldforum vindt er plaats in een openheid en broederlijke dialoog die geen

enkel profane, politieke, sociale of economische ontmoeting kan bieden. Een bron van

informatie en vruchtbaar gesprek waartoe zelfs de UNO niet in staat is. In deze plenaria



maar ook in afzonderlijke gesprekken tussendoor, beluisteren de bisschoppen de echo van
bloeiende christenheden en jonge Kerken, van hun vitaliteit en nieuwe initiatieven. Maar er
zijn ook de grote zorgen: de godsdienstvriiheid die in vele landen van de wereld ontbreekt;
twee vietnamese bisschoppen die met de grootste moeite pas halverwege de synode in
Rome kunnen aanlanden en in stilte getuigen van wat de Kerk in Zuidoost-Azid te lijden
heeft; de 88 laar oude kardinaal Tomasek van Praag die niets meer te winnen of te verlie-
zen heeft en zoals de apostelen meent niet meer te kunnen zwijgen en luid zijn stem ver-
heft om de kerkvervolging in zijn land aan te klagen. Een indrukwekkend betoog. Meer
delicate onderwerpen die ook enkel in de wandelgangen aan bod kwamen: de piinlijke
situatie van de relaties tussen christendom en islam in moslimstaten, waar de godsdienst-
vrijheid niet wederkerig is; de Kerk in Burundi ; de pijn van christenen uit het Nabi,e oosten
die in hun bestaan bedreigd worden en niet begrijpen waarom zij zo weinig steun krijgen
van hun broeders in het geloof. Christenen uit Libanon of lran zien hun Kerk bedreigd,
ervaren hoe een islamiet altijd voor zijn geloofsgenoten opkomt en voelen met pijn in het
hart hoe de christenen uit het Westen hen achteloos voorbijgaan. Zij ontberen de eensge-
zinde broederlijke steun die zoals uit de Handelingen van de apostelen blijkt, kenmerkend
was voor de eerste christenen.

Aan de vruchten kent men de boom

Hoe een synode evalueren? Zeker niet vanuit het resultaat van een stemming of door na te
gaan wiens inbreng efficidnt is noch door op zoek te gaan naar de zgn. meest efficidnte
lobby. Globaal genomen kunnen wij een viertal criteria onderscheiden. Op het einde van de
synode worden aan de paus adviezen of proposities aangeboden. De waarde en draag-
kracht ervan kan van bijeenkomst tot bileenkomst verschillend beoordeeld worden. Soms
zijn deze heel indringend en vernieuwend, soms ook zit men in tiidnood en bestaat het
gevaar voor minder precieze formuleringen met onvoldoende penetratiekracht. Zo kan wel
gezegd worden dat b.v. de concilieteksten veel rijker ziin aan inhoud en verwoording dan
hel werkstuk van de voorbije synode.

Er is vervolgens de boodschap van de synodevaders aan Kerk en wereld.Algemeen wordt
geoordeeld dat er ditmaal een goede tekst uit de bus kwam.

Verder, en daar werd reeds op gewezen, zijn de plenaire tussenkomsten en de gespreks-
groepen. Het ganse pakket wordt ook aan de paus overgemaakt. Tesamen met de vele
tussentijdse persoonlijke contacten, en met wat men doorgaans de ,,sfeer" pleegt te noe-
men, vormen zij een enorme rijkdom aan ervaringen en gegevens over het leven van een
conciliaire Kerk.

Tenslotte komt er na elke synode een einddocument waarbij de paus de conclusies van een
synode in een ,,Exhortatio" publiceert.

Dit is aangekondigd voor het najaar en er wordt veel van verwacht.

」R De Rudder,

Ret 1956



Bij het artikel ,,Onder de vloer van de vroegere bibliotheek van het Klein Seminafie" van

Jozef Goderis, dat in ons vorig nummer verscheen, ontvingen we van de auteur volgende

rechtzetting.

In het tijdschrift ,,Eertijds" van de Oud-leerlingenbond van het Klein Seminarie verscheen

een artikel van Jozef Goderis met als titel :,,Onder de vloer van de vroegere bibliotheek van

het Klein Seminarie". Zie ook daarbii aansluitend: ROLLARIUS jg XVI 1987 nr 5.

In oktober '1986 werden in de Zuidstraat een niet gering aantal oudheidkundige bodem-

vondsten aangetroffen : Overwegend post-middeleeuwSe aardewerkSCherven, daterend

van de 14e tot de 17e eeuw, lederfragmenten, dierenbotten en een gepolijste bijl uit het

Neolithicum of later. Het artikel in ,,Eertiids" is geillustreerd. Spijtig genoeg zijn bij het

afdrukken van de 3e foto een paar fouten ingeslopen, waarbii de nummering van de grijze

aardewerkscherven niet meer overeenstemt met wat in de tekst wordt beschreven. Zoals de

scherven nu op de folo staan genummerd, dient er bijgevolg een verbeterde uitleg aan

verbonden:

nr 1 en 4: zijn fragmenten van grapen of kookpotten.

nr 3 en 5:zijn fragmenten van een vuurklok of een vuurstolp, die diende om de as in de

haard af te dekken.

nr 2: is een bodemfragment van een kruik met uitgeknepen standlobben.

nr 6 en 7:ziin randscherven en oorfragmenten van kruiken.

Dus bovenaan op de foto slaal kookgerel afgebeeld. In het midden aatdewerk, gebruikt bii

het haardvuur,en onderaan 4 fragmenten van schenkgerei.



」働 ル如 ι

Kasaoka, 1 februari 1988

Beste Redactie,,Eertijds "

1 februari. De lente begint te kriewelen. Vandaag zag ik al nieuw groen en pasgeboren
bloemetjes- 1 ianuari - Nieuwjaar - zegt men in 't Japans ,,Nieuwe Lente", maar het kan nog
koud zijn en sneeuwen. Maar het nieuwe leven is er weer. Niets houdt het tegen. Herleven of
verrijzenis ? Hef r.s s/echts ,,Leven ". En na mijn namiddagfietstocht en wandeling vind ik in

de postbus ,,Eertijds". En het gevoel van ,,Nieuwe Lente" laait op tot 'n vol-open lentesfeer
met ,,Eertijds". Toch zeker niet nodig de naam te veranderen.

Na het avondeten voor de 38sfe keer "Eertijds" 
verslonden. Zonder tijd te nemen om het

eelst eens te doorbladeren. ln 66n adem van ,,redactioneel" tot ,,overlijdens" en de mooie
laatste pentekening : die oude trap : wat 'n herinneilngen dat laatste blad oproept ! Die laat-

ste bladzijde alleen is'n heel nummer van ,,Eertijds"waardig. Maar gelukkig is er nog zoveel
meer. Niet dat alles tot in mijn oud brein binnen geraakt: maar dat doet er niets aan, 'n mens

kan nog altijd bi|ercn. En de volgende bladzijde brengt je dan weer in het oude Klein Semi-

narie van 50 jaar geleden. Wat nu meest boeit en langst tijd vraagt, dat zijn de fotoS van uit

,,de oude doos". De andere bladzijden kan je rap doorlezen, maar de fotopaginag vragen

tijd. Een herinnering, een zich afvragen en pieteitvol gedenken waar er 'n f bij de naam

staat. Dat voor mij onverctaanbaar ,,Bond-iq", die 2 foto's vragen me evenveeltijd als de rest

van het nummer. Al mensen die maat 4 jaar voor me warcn: die 's middags van de grote
koer over de kleine koer even naar de kapel kwamen gewandeld. Of de meer bekende
gezichten van de andere helft van de kleine koer: de erternen. Dat waren meer dan studen-
ten: dat waren ,,mannen", waarnaar we naar opzagen, en toch terzelvertijd als ,,broers"
aanvoelden. Oudere broers. Alleen maar omdat we allen van hetzelfde colleoe - excuus -

Klein Seminarie waren.

lk voel goed aan wat H. Brouw veilangt... maar waarom verschijnt er toch zo betrekkelijk
weinig van de oorlogsjarenklassen? Kan me niet herinneren oo,? lefs gelezen te hebben

van de eigen klasmakkers van 1940-41, noch van die van het jaar daarvoor. Velen van hen

hebben het intussen foch wat gemakkelijker. Waarom niet iets neerpennen ? Er zijn boekde-
Ien te schrijven over die onvergetelijke jaren. Misschien is dat mindet interessant voor de

volgende generatie, maar enkele bladzijden ,,ouds" mogen toch. Binnenkort staat die jon-

gere generatie in dezelfde oude versleten schoenen. Het blijft toch 
"Eertijds"; al is het nu 20

of 50 jaar geleden.

Elke avond dat ik 'n nummer van ,,Eertijds" had doorgemaakt, wilde ik de volgende morgen

schrijven. Maar dan kwam het er niet meer van. Vanavond doe ik het onmiddellijk: want
morgen gaat het weer niet. lk bedoel dit geschrijfsel niet als 'n artikel voor 'n volgend num-
mer. Alleen als 'n uitdrukking van dank dat ,,Eertijds" bestaat, met dankbare groeten aan
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allen die het tot leven brengen. (Spiitig voor blz.42 waar de naam van E.H. Vandenbussche

misgespeld is.) Intussen ook excuus voor mijn eigen pover Vlaams en mogelijke misspellin-

gen. Japans is zoveel gemakkelijker!

Marcel Peccue, Kasaoka, JaPan

Ret.1941

Dag meneer superior,

ln ,,Eertijds" zag ik de foto van mijn klasgenoten lubilarissen ..'25 iaar geleden '.' 26 lang en

toch z6 dichtbij ! Het deed me pi,n dat ik er niet kon bij ziin !Gods wegen zijn de onze niet, en

er ziln nog zoveel andere mooie dingen in het leven. Onze lagere school zal herbouwd

worden, misschien zal het wel 2 tot 3 iaar duren... maat ze komt er zeker mede dankzij uw

hulo.

Geert Bouckaert

Saint Catherine's School

Bambang, Nueva Vizcaya

"Eertijds" 
19e jaargang, nr.2, december 1987 ,Op de man af "

Het zat u niet verwonderen dat ik, rhetorika 36 (met h), Jan Anseeuw, retorica '56, toeiuich

en Patrick Deboutte, retorica 76, met het profanum vulgus odi et arceo (,,met het profane

volk haat en afweer").

Mijnheer Deboutte moet zowat 29 iaar oud ziin. Ik waag mii af hoeveel ervaring hii heeft als

leraar of als ouder van een leerling in het Middelbaar Onderwiis. Allicht heel weinig, maar

misschien hebben ze in de Guimardstraat de ,,science inf use" meegekregen.

Niettemin spreidt hij zijn sectair proza over meer dan tweemaal zoveel bladziiden uit als Jan

Anseeuw die twintig jaar meer ervaring heeft.

Zijn Che Guevara-look, statussymbool van de progress,stsche intellectueel, heeft op mii

niet meer indruk gemaakt dan zijn te lang betoog. lk zoek teveryeefs naar een sluitende

bewijsvoering (of moeten wij ons bij het dogma neerleggen ?) waaruit moet bliiken :

1. dat ,concurrentie" (ik noem het gewoon cohabitatie) van diverse types van onderwiis

binnen het katholieke (mag dat met h ?) net, een ramp zou zijn in plaats van een zegen.

2. dat het goed is kinderen van zeer uiteenlopende l.Q.-niveaus, van zeer verschillend geo-

rienteerde aanleg en motivatie hun tijd te doen verbeuzelen in 66nzelfde klas, als men dat

nog zo kan noemen, NA hun twaalfde jaar.

3. dat het Diktat van de Guimardstraat de kwaliteit van het taalonderwijs niet emstig in 't

gedrang brengt.

4. dat, zoals Mijnheer Deboutte het stelt, in antwoord 3, slagen aan de Universiteit niet

belangrijk is.

5. en tenslotte, dat er een ,,democratische" consensus zou ziin voorafgegaan aan het

Diktat.

Andr6 Flour

Roeselare



:Bund-ig

Kerstconcert 1987 @to stetaan BEEL)

MOZART, of van de NOOT een deugd maken

,,'t ls 't 66n en 't ander", zei Vermander.

Wiffem parodidrend,zal Guy Vermandere, orkestleider van het Arezzo-ensemble, wellicht
aldus zijn melding hebben aangevat waarbij hij forfait gaf voor het Kerstconcert 1982

Als invaller van de Munt, moest hij daar de ontslagen dirigent vervangen.

Na een korte bedenkijd besloot Arnold Loose dan maar koor 6n orkest samen te dirigeren.
Een gedurfde beslissing, niet omdat het Arnold aan talent zou ontbreken, maar omdat tijd
en repetitiemogelijkheden beperkt bleken.

Dan maar van de NOOT een deugd gemaakt, ... en met succes !

Een volgelopen Collegekerk, naar goeie gewoonte sfeervol verlicht en versierd door toe-
doen van Lode Monbaliu;een gevarieerd programma waarin Mozart de toon aangaf;
Vlaamse kerstliederen van Messaus en Roelstraete; onberispelijk koorwerk, goede soli
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met soprane Nadine Verbrugghe in het ,,Exultate, Jubilate" van Mozart en Rik Bossuyt in

het Concerto voor klarinet en orkest; en een Arezzo-ensemble dat niet zozeer ziin dirigent

miste, maar wel wat repetitie...

Reden te meer om een Jubilate aan te heffen voor Arnold Loose, en voor wat hii met ziin

,,amateurs" en koorknapen realiseert; hoed af voor hun inzet - een volle vakantieweek met

dagelijkse repetities.

Arnold slaagt er steeds weer in een aantrekkelijk programma uit te tekenen. Ziln liefde voor

de muziek en zijn gedrevenheid weet hii te transponeren op ziin koorleden'

Dit alles resulterend in een kunstige uitvoering, waarvan Mozart de kiem reeds in zijn naam

droeg: ,,art".

」Plets

Ret 1969
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GEB00RTEN

Kornee!,zoonle van Heer en MevrOuw Geert en Krls Vervaecke‐ Demeulenaere,Roese‐
lare,15 november 1987(Oud― leerling latunse 1977),HonZebrOuckstraat 54,8800 Roese―

lare

Tobias,200ntle van Heer en MevrOuw Bart en Katrien Verstraete― DuyveiOnck,Roeselare,
28 november 1987(Oud‐ leeriing moderne 1974),Rumbeeksesteenweg 395,8810 Roese‐

lare‐Rumbeke

Bart,zoOntle van Heer en Mevrouw Harold en Marleen Haspeslagh‐ Lambrecht,Roeselare,

15 december 1987(Oud― leerling latunse 1979),Groenestraat 44a,8120 Kbrtemark

」ulie,dochtertle van Heer en Mevrouw Jan en Marり ke BuySe‐ De!aere,Roese:are,11,anuari

1988(Oud― leerling moderne 1981),Meensesteenwe9 766,8810 Roeseiare― Rumbeke

Astnd,dOchterJe van Heer en Mevrouw Benedict en Gudrun Verbrugge― Coussement,
Brugge, 22 ianuari 1988 (Oud― !eerling latunse 1979), Doornhut 31, 8310 Brugge 3 -

Sint Kru:s

Thomas,zoontle Van Heer en Mevrouw Pau!en Griet Verbanck‐ Florizoone,Roeselare,29

ianuari 1988(Oud‐ leerling rnoderne 1978),Geze‖ elaan乙 8070 Lichtervelde

lne,dochtertle van Heer en Mevrouw Werner en Katnen Devnendt_De Groote,Knokke‐

Heist,4 februari 1988,(Oud‐ leerling latunse 1980),Nyckeesstraat 16,8300 Knokke― Heist

Sebaslaan,200ntle van Heer en Mevrouw Frank en Mareille Leenknegt― De Bom Van
Driessche,」 ette,12 februari 1988(Oud― :eerling moderne 1979),!ddergemstraat 43,9470

Denderleeuw

Sole,dochtertle van Heer en Mevrouw」 oost en Friede Caen― CIoet,Antwerpen,2 maart
1988(Oud― leerling rnoderne 1978),Van der Meydenstraat 40,2200 An“ verpen‐ BOrgerhout

Meianie,dochtertle van Heer en Mevrouw Fi!ip en Die Deboutte― De PoorteL Roeselare,4

maart 1988(Oud‐ leerling latunse 1974),Spaniestraat 34,8800 Roeselare

Kaatle,dochterle Van Heer en Mevrouw Bart en clara Vannieuwenhuyse‐ Vanosmael,Ede―

gem,5 rnaart 1988(Oud‐ leer!ing moderne 1977),Kapelwe9 21,2128 Sint― 」ob― in‐ 't‐Goor

Michiel,zoonle van Heer en MevЮ uw PatHck en Rika Cardoen― Mahieu,Menen,19 maart
1988(Oud― !eer‖ ng moderne 1975),Ch Cappe‖ estraat 10,8600 Menen

Matthias,zoonte Van Heer en Mevrouw Luc en Kathieen Clarysse‐ Muylie,Roeselare,31

maart 1988(Oud― ieerling iatunse 1973),Oude Lichterveldsestraat l乙 8850 Ardooie
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Emmelien, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Conny Werbrouck-Vanneste, Roese-

lare, 1 april 1988 (Oud{eerling moderne 1979), Meensesteenweg 743, 8810 Roeselare-

Rumbeke.

Annelore, dochtertje van Heer en Mevrouw Erik en Lieve Blomme-Dhulst, Kortrijk, B april

1988 (Oud-leerling latijnse 1973), Wilgenlaan 11,8730 Harelbeke.

Sofie, dochtertje van Heer en Mevrouw lgnace en Greta Vanderschaeghe-Quintens, Roe-

selare, 10 april 1988 (Oud-leerling latiinse 1976), lepersestraat 158,8800 Roeselare.

Simon, zoontie van Heer en Mevrouw Johan en Anita Devriendt-Lintermans, Lier, 12 april

1988 (Oud-leerling latijnse 1976), Mechelsesteenweg 28,3100 Heist-op-den-Berg.

Kristof, zoontie van Heer en Mevrouw Guido en Suzanne Dedene-De Bruyne, Leuven, 19

april 1988 (Oud-leerling latijnse 1974), Heideveldweg 12,3O2O Herent.

Thibault, zoontje van Heer en Mevrouw Pierre Vereecke-Peene, Roeselare,2T april 1988

(Oud-leerling moderne 1978), A. Rodenbachstraat 33,8800 Roeselare.

Willem,zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Jozefien Gheysen-Vuylsteke, lzegem' 30 april

1988 (Leraar), Gullegemsestraat 1 14a, 8768 Ledegem-Sint-Eloois-Winkel.

Hannes, zoontje van Heer en Mevrouw Piet en Caroline Vercruysse-Devriendt, Roeselare,

8 mei 1988 (Onderwijzer Lagere Afdeling), O.L. Vrouwmarkt Z 8800 Roeselare.

BENOEMINGEN

Georges Verhelst, rector van de Broeders Maristen te Pittem is benoemd tot vice-rector

van de Basiliek van het Heilig Bloed te Brugge.

Nodl Keirsbilck, leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare is benoemd tot directeur van

het Sint-Jozefscollege te Tielt.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Wim en Jonny Decleyre-Leenknegt, Roeselare,l9 december 1987,Zoon

van Willy Decleyre,leraar en Oud-leerling latijnse 1951, Staakmolenstraat 23,8810 Roese-

lare-Rumbeke.

Heer en Mevrouw Filip en Mona Blancke-Alleman, Roeselare,30 januari 1988, Oud-leerling

moderne 1976, Hoogleedsesteenweg 65/3, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Johan en Hilde Debrabander-Lommez, Wevelgem, 19 maart 1988, oud-

leerling moderne 1982, Stationsdreef 211, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Peter en Ann Deboutte-Coene, Lokeren, 26 maart 1988, Oud-leerling

latijnse 1980, Stationsdreef 148 / 32, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Piet en Ingrid Verstraete-Lierman, Roeselare-Rumbeke, 8 april 1988,

Oud-leerling moderne 1980, Kwadest'aat 7 5, 8810 Roeselare-Rumbeke.

Heer en Mevrouw lgnace en Carine Vansteenkiste-Maekelberg, Roeselare, 29 april 1988,

Oud-leerling moderne 1980, Mandellaan 348, 8800 Roeselare.
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OVERLIJDENS

E.P Paul Verraes, scheutist (china), geboren te oekene op 19 februari 1901 en overleden te
schilde op 21 mei 1987, oud-leerling latijnse 1920, broeder van E.H. Louis Verraes (+1946)
econoom van het Klein Seminarie van 1937 tot 1946.

Mevrouw celina wullaert-Margodt, geboren te Roeselare op 13 oktober 1911 en overleden
te Roeselare op 19 november 1982 moeder van Eric Wullaert (moderne 1961 ).

Heer Emiel Debels-Sioen, geboren te Rumbeke op 3 december 1892 en overleden te Roe-
selare op 23 november 1987, grootvader van Jan (moderne 1973) en Joost Debels
(moderne 1978).

Mevrouw Alice Pollet-Lievens, geboren te Aartrijke op 13 februari 1924 en overleden te
Oostende op 25 november 1982 schoonzuster van Jules Pollet (latijnse 1939).

Heer Geraard Plets-Decroos, geboren te Roeselare op g november 1905 en overleden te
Roeselare op 25 november 1987, vader en grootvader van meerdere oudleerlingen.

Mevrouw Hilda van Lerberghe-Ramboer, geboren te Lichtervelde op 1 juli 1919 en overle-
den te Roeselare op 28 november ',|987, schoonmoeder van Willy Bulte (moderne 1961 ).

Heer Valdre Neuville-Snick, geboren te Proven op 28 mei 1905 en overleden te poperinge

op 2 december 1982 schoonvader van Danidl Leuridan (leraar).

Heer Karel Goderis-Lietaert,geboren te De Panne op24januari 1914 en overleden te Roe-
selare op 2 december 1982 vader van Freddy (moderne 1963) en Willy Goderis (moderne
1970).

Heer Marcel Debels-Desmet, geboren te Rumbeke op 5 september '1924 en overleden te
Roeselare op 4 december 1982 vader van Jan (moderne 1973) en Joost Debels (mooerne
1978).

Heer Albert Bouckaert-Margodt, geboren te Roeselare op 15 augustus 1914 en overleden
te Roeselare op 6 december 1987, vader van Frans Bouckaert (moderne 1966).

Heer Frans Vandaele-Vandecasteele, geboren te Brugge op 7 november 1927 en overle-
den te Roeselare op 6 december 1982 vader van Nico Vandaele (latijnse 1986).

Mevrouw Rachel Dewyspelaere-Vermander, geboren te Kachtem op 7 april 1901 en overle-
den te Kachtem op 10 december 19BZ grootmoeder van Jef (moderne 1980) en Dirk
Dewyspelaere (moderne 1982).

Heer Jozef Couss6e, geboren te Roeselare op 15 februari 1921 en overleden te New york

op 11 december 1987 (latijnse 1939).

Mevrouw Pharailde Missine-Lattrez, geboren te Ardooie op 8 juli 1890 en overleden te
Roeselare op 11 december 1987, overgrootmoeder van Roeland Kindt (latijnse 1987).

Heer Firmin Maes-Dumoulin, geboren te Ardooie op 2 mei 1908 en overleden te Pittem op
13 december 1987, (latijnse '1927).
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Heer Michel soete-Lagae-Vackier, geboren te Roeselare op 14 januari 1905 en overleden

te Roeselare op 20 december 1987,grootvader van Bart Delbecke (moderne 1975).

Mevrouw Hilda Lavens-Dejonghe, geboren te Lichtervelde op 22iuli 1926 en overleden te

Roeselare op 24 december 1987,moeder van Frank Lavens (latijnse 1984).

Heer Joris De Clerk-Van Overstraeten, geboren te Aarsele op 3 januari 1916 en overleden

te Waregem op 5lanuari 1988 (latiinse 1935)'

Heer Gil Lefever-Defour, geboren te Roeselare op 1 juli 1925 en overleden te Roeselare op

6 januari 1988, schoonbroer van Herman Defour (moderne 1948)'

Heer Camiel Kindt-Callewaert, geboren te Rumbeke op 9 maart 1913 en overleden te Roe-

selare op 13 januari 1988, grootvader van Roeland Kindt (latijnse 1987)'

Heer Andr6 Carpentier-Latre, geboren te Kaaskerke op 6 juni 1901 en overleden te Kortrijk

op 15 januari 1988, grootvader van Geert Werbrouck (moderne 1979)'

Heer Joseph Glorieux-Vandaele, geboren te Kruishoutem op 28 november '1917 en overle-

den te Roeselare op 18 januari 1988, vader van Bart Glorieux (moderne 1977)'

Mejuffrouw Nele Depondt, geboren te veurne op 13 januari 1978 en overleden te Brugge op

19 lanuari 1988, dochtertje van Paul Depondt (latijnse 1968).

Heer Peter Bourgeois, geboren te lzegem op 18 november 1963 en overleden te Gent op 8

februari 1988, (latijnse 1981 ).

Heer Albert Dumont-Vuylsteke, geboren te Wervik op 28 augustus 19'16 en overleden te

Roeselare oo 25 februari 1988, vader van meerdere oud-leerlingen

Heer Wilfried Cokelare-Sinnaeve, geboren te Ledegem op 25 februari 1937 en overleden

te Roeselare op 25 februari 1988 (latijnse 1956).

Heer Albert Maddens-Rade, geboren te Roeselare op 29 september 1915 en overleden te

Roeselare op 4 maart 1988, vader van meerdere oud-leerlingen.

Heer Octaaf Dewyspelaere-Vermander, geboren te Oostkamp op 6lanuari 1901 en overle-

den te Kachtem op 5 maart 1988, grootvader van Jef (moderne 1980) en Dirk Dewyspela-

ere (moderne 1982).

Jongeheer Sven Cokelare, geboren te Roeselare op 27 tebruari 1975 en overleden te Roe-

selare op 11 maart 1988, zoontje van wijlen Wilfried Cokelaere (latiinse 1956).

Mevrouw Caroline Deceuninck-Mollemans, geboren te Roeselare op I iuni 1960 en overle-

den te Leuven op 17 maart 1988, zuster van Peter Mollemans (moderne 1983).

Heer Pierre Sinnaeve-Gerne, geboren te lzegem op 10 augustus 1904 en overleden te

lzegem op 19 maart 1988, grootvader van Marc Verbrugghe (leraar)'

Mevrouw Agnes Holvoet-Beyls, geboren te Rollegem-Kapelle op 20 oktober 1917 en over-

leden op 20 maart 1988, grootmoeder van Jan Holvoet (latijnse 1986).



Heer Marcel Kindt-Dick, geboren te Beveren op l6 juni 1912 en overleden te Roesetare op
22 maarl 1988, vader van Freddy Kindt (moderne 1972).

Heer Marcel oosterlynck-Meurisse, geboren te lzegem op 31 mei 1909 en overleden te
lzegem op 24 maaft 1988, grootvader van Rik Desloover (leraar).

Heer Andr6 seys-Deprince, geboren te werken op 30 januari 1909 en overleden te Brugge
op 24 maaft 1988, grootvader van Wim Debeuckelaere (leraar).

Heer Maurits Bergeman-Mistiaen, geboren te Langemark op 2g april 1994 en overleden te
Roeselare-Rumbeke op 7 april 1988, grootvader van Lieven Verbanck (leraar).

Heer Laurent Lapere-Vandenweghe, geboren te Geluveld op 3 februari 1935 en overleden
te Roeselare op 11 april 1988 (secretaris Landbouwinstituut).

Heer valeer Verhalle-Ramboer, geboren te Rumbeke op 17 oktober 1905 en overleden te
Roeselare op 1B april 1988, schoonvader van Marc Vandoorne (latijnse 1963) en vaoer van
Paul Verhalle (latijnse 1965).

Heer Karel cornillie-Gontier, geboren te leper op 10 oktober 1905 en overleden te leper op
23 april 1988, schoonvader van Danidl Vermandere (leraar).

Mevrouw Rachel Parrein-Borra, geboren te Koekelare op 1g december '1903 en overleden
te Jonkershove op 25 april 1988, moeder van Andr6 parrein (latijnse 1954).

Mevrouw Margriet Thiers-callebert, geboren te Roeselare op 21 juli 19og en overleden te .
Roeselare op 5 mei 1988, moeder van Godfried rhiers (latijnse 1960) en grootmoeder van
Brecht Thiers (moderne 1987).

Heer charles Dierickx-Visschers-Landuyt, geboren te oostende op 10 september 19s2 en
overleden op B mei 1988, schoonbroer van Nodl Keirsbilck (latUnse 1962).

Heer Maurits Pattyn-Lybeer, geboren te Roeselare op 3 juli 1912 en overleden te Roeselare
op 15 mei 1988 (moderne 1931 ).
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