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Dit tijdschrift is in zijn twintigste jaargang. De bond is ook in ziin Wvintigste jaargang.

We slepen de vierde dimensie, de tijd met ons mee.

Je verlaat het Klein Seminarie aan achttien jaar en meteen ben je oud-leerling. Je knoopt

misschien onmiddelliik aan met het verleden en wordt lid van de oud-leerlingenbond. Deze

bond bezorgt je om de zes maanden haar tijd-schrift:,,Eer-tijds". Je krijgt elk jaar nog

steeds ie uitnodiging om de jongeren-avond te vervoegen. Na vijf jaar krijg je de kans om

deel te nemen aan de ontmoetingsdag van 11 november. Van dan af ontvang je om de vijl
jaar zo'n uitnodiging. Na vilfentwintig jaar en ook na vilftig jaar worden er vreugdekreten

aangeheven: je bent dan jubilaris. Wat ons betreft geven we de voorkeur aan een ontmoe-
ting op 11 november, boven herdacht te worden op 1 november.

Op de ontmoetingsdag 11.11.88 werd ook opvallend over de tijd gemilmerd. De inleiding van

de eucharistieviering nemen we zomaar even over:

Een simpele berekening.

Welke afstand ligt er achter ons,

wat hebben we nog te verwachten.

Een mensenleven telt gemiddeld 75 iaar.
Als we nu eens een ritje maken naar de kust:
Roeselare-Oostende.

Aan 18 jaar waren we over Lichtervelde Kruiskalsijde,
ter hoogte van Thierbrauhof e.d.

Uitgangsjaar 1963 is al de rode lichten

van ,,de Engel" te lchtegem voorbijgesnord.

Uitgangsjaar 1938 rijdt nu in de

,,kromme elleboge" te Leffinge.

Snelheidsbeperking !l

Uw ritje wordt zeker langer

maar 't zou ook eens korter kunnen.
Ten andere,

mijn berekeningen zullen wel mis zijn,
hoewel, wiskunde was niet mijn slechtste vak.

(M. Roseeuw)

We meten de tijd met seconden, minuten, uren, dagen en uitgangslaren.

Met jong en oud, met leerlingen en oud-leerlingen, met oude en moderne humaniora.
Met de vorige, de huidige en de toekomstige generatie.
De tijd is financieel en economisch.
We kolken rond de tijd.
Tijd is vooral prioriteit.

Dit nummer is weeral tijdig klaar.

De Redactie



ONZE COLLEGA JAN DEBELS HAD EEN iNTERViEW MET:"KR:ET」 E'L VADER VAN
ZES GENERATIES

Na 32 dienstlaren van vernieuwingen en schoolstrり d,en net v66r het veelbelovend avon―

tuur van de eenheidsstructuur,9aat Wi‖ y Creytens op rust De gOedlachse KSバ er en

MILAC'er,de luidgevooisde cantor,het vaderllke"Krietie"Van de,,koekedoze" Een bena―

derende berekening levert op dat nu bJna zeS generaties scholieren de stempel van z'n

milde hand dragen in een vraaggesprek blikt de ex― titularis van de eerste LatJnse terug op

Z'nrり kgevulde co‖ egeiaren

- Willy, wil je in het kort eens je loopbaan schetsen ?

In 1950 werd ik gediplomeerd als onderwijzer te Torhout. Daarop volgde tot 1952 onmiddel-
lijk mijn legerdienst als KRO, onderluitenant te Siegen. In 1952 vond ik geen werk als
onderwijzer dus ben ik aan het pasopgerichte regentaat te Torhout opnieuw gaan studeren
tot 1954. Dan gaf ik 2 jaar les aan het VTI le Torhout.

Tijdens het Rodenbachiaar 1956 startte ik in het College als eerste leek-titularis, tussen de
soutanes en de welriekende tabak, in het (toen nog) zesde Lalijnse C (nu : l ste Lat. C). Mijn
klas werd in het studentenjargon ,,de koekedoze " genoemd en ze bevond zich juist onder
de Belv6ddre. Mijn opdracht omvatte toen vijf vakken: aardrijkskunde, geschiedenis,

Nederlands, Frans en zelfs wiskunde.
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- Willy, ie was de enige leek tussen priester-leraars; hoe was die verhouding in die tiid ?

Er waren toen ongeveer 25 priesters. Het grootste gedeelte daarvan gaf les in de Oude

Humaniora en een drietal in de Moderne. Voor de leken was dit ciifer eerder omgekeerd.

Op de ,, puntjes " (nu : klasseraad), die iedere week op vrijdag van 13.30u. tot 1420u. werden

gehouden, zat ik altijd als enige leek tussen al de priesters. lk voelde mij echter geen bui-

tenstaander en ik werd er altijd goed ontvangen.

Het was ook het moment van de schoolstriid en men voelde aan dat de wind uit een andere

hoek kwam aanwaaien. De fameuze Wet Harmel werd gestemd en op zekere manier werd

het katholiek onderwijs gered. Samen met superior Duforret zaliger vierden we dat in de

rookzaal met een goed glas wijn. Roland Libbrecht was toen zo in ziin nopjes dat hii er drie

tenten wou oprichten om er te blijven, waarop de superior n6g een fles kraakte.

Verder werd ik ook tot gouwleider van de Knapen (KSA) gebombardeerd, want priester

Vandenberghe had daar iemand voor nodig. De woensdagnamiddag liep ik dus rond in

korte broek om activiteiten te leiden. lk trad ook toe tot de Schola, er waren de dagelijkse

mis en de vele vieringen;zo werd ik een beetje als een halve pastoor aangezien.

- Was er een duideliike scheiding tussen de leraars Oude Humaniora en Moderne

Humaniora of liep dat vlot door elkaar?
In de Moderne moest de hogere cyclus nog uitgebouwd worden en het was inderdaad zo

dat de Oude Humaniora op een ,, pi6destal " werd geplaatst. Soms voelde ik mij een brug-
figuur omdat bepaalde van mijn leerlingen van mijn klas herori6nteerd moesten worden

naar b.v. de Moderne. Met de gelijkschakeling van diploma's is de Moderne dan tot een vol-
waardige afdeling uitgegroeid.

- Tijdens je loopbaan heb je belangrijke verschuivingen meegemaakt, Willy. Wil je

eens d6ze aanwiizen die voor jou heel betekenisvol waren?
Een belangrijke beslissing was het afschaffen van het 7de leerjaar. Een tijdlang waren er
gemixte klassen geweest:6de en 7de leeriaar door elkaar. Maar, tenslotte werd de knoop

toch doorgehakt.

Dat 7de jaar betekende echter voor de leerling een jaar van meer maturiteit en het beter

beheersen van bepaalde vakken b.v.: Frans. Gevolg was dus een lager lesritme om de
jonge snaken toch niet helemaal te overdonderen.

Andere zaken, die dan vooral de sfeer in het College veranderden, waren: de viifdaagse

werkweek, het afschaffen van de dagelijkse mis, het wegvallen van de H. Hartprocessie en

de Zouaven, de harmonie die verdween, het klassiek toneel van Tone Van Der Plaetse dat
plaats moest ruimen voor een modernere aanpak. Voor 1968 kwamen dan vernieuwingen

als ,,Zuid en Noord " met de fragmenties van ,,Saidlah en Adinda ",,,Eksters roven " van Stijn

Streuvels, die nu niet meer gelezen worden. Verder de ABN-acties die de taalvorming

moesten vooruit helpen. Men vroeg mii dat te leiden in de derdes. Een kleine anekdote:
eens vroeg zo'n ABN-kern een godsdienstleraar: Willem Vermandere. Men had ons verteld

dat hij in het dialect zong. Dus gaf ik in mijn inleiding aan dat het ABN het dialect ontspron-
gen was en dat het anders niet had kunnen bestaan. Willem had een enorm succes.

- Wiffy, wat betekende lercar zlin voor jou?
In feite was ik op en top onderwijzer. Daardoor heb ik mij altijd als onderwijzer tussen mijn

leerlingen gevoeld. Dan besef ie dat die jongeren geen volwassenen in zakformaat zi.in,

maar dat ze leiding, begeleiding en ook veel aanmoediging nodig hebben. Vakken geven is

belangrijk, maar hen het gevoelen geven dat ze gerespecteerd worden, dat ze in een klas

thuis zijn, is altijd mijn principe geweest.

M'n vakken zelf, b.v. Nederlands, heb ik altijd vanuit praktisch oogpunt benaderd:het



correct schrijven (de wekelijkse dictees), het zich vlot kunnen uitdrukken in de dictielessen
(spreekbeurtjes) en het zich schriftelijk uiten. Dat laatste stimuleerde ik door de beste
opstelletjes te laten overschrijven in een gulden boek. lk heb er daarvan vijf met ongeveer
200 werkstukjes in.

- Naast je lesgeven was je ook heel actief in de M|LAC. Wil je daar heel kort iets over
vertellen ?

Door Master Raf Decock werd ik er na mijn legerdienst hals over kop ingesleurd. Vanaf
1955 lanceerde ik informatie-avonden en een soldatenblaadje, omdat ik toen aanvoelde
dat soldaten onvoorbereid naar ,,den troep " trokken en er een tekort was aan contact met
het verre Duitsland. De problemen liggen nu natuurlilk op een heel ander terrein.
In die periode bloeiden de jeugdbewegingen in alle weelde op en ik heb mij 1 keer ik het
college ,,gewaagd " in uniform om er een voordracht te geven voor de Hernieuwers.
Meestal echter hield en houd ik me bezig met degenen die binnenmoeten en regelmatig
rinkelt de telefoon van iemand met een groot of klein probleempje. Dat proberen we dan zo
goed mogelijk op te lossen..

- Je bent gestopt iuist voor het nieuwe schooltype, type 3. Wat mag er volgens jou
nooit verloren gaan in ons onderwijs?

Alles staat natuurlijk nog in zijn kinderschoenen. Maar ik vind het niet zo belangrijk lesuren
op een weegschaaltle te leggen.

Het einddoel zelf moet veeleer in het oog gehouden worden: een goede basis voor onze
jonge mensen leggen, zowel taalkundig, wiskundig, wetenschappelijk als technisch met
daarnaast het aankweken van werk- en wilskracht. Dat laatste is nog wel het belangrijkste.
want, als je afgestudeerd bent, begint het nog maar pas.

Voor een uitgebreid ,Jen huize van..." rest spiitig genoeg weinig plaats. Wie op bezoek is bij

de gastvrije en gemoedeliike verteller die Willy is, heeft moeite om op te stappen. Maar het
atscheid van een plaats waar je altijd welkom bent, valt niel zo zwaar. Willy, ook in het col-
lege hopen wij je nu en dan nog eens op het lijf te lopen. We wensen jou, je echtgenote en
(klein)kinderen alvast nog veel levensvreugde toe.

EEN HERBOREN ,,ONS MUZIEK"

In zijn boek,,Kom eens naar mijn kamer" schrijft Vic De Donder:,,Naast het toneel, het
koor en de sport werd er in de Vlaamse colleges duchtig gemusiceerd. Vooral in West-
Vlaanderen bloeiden de college{anfares en -harmoniedn."
Ook het Klein Seminarie kende reeds heel vroeg in zijn geschiedenis een collegeharmo-
nie, met door de jaren heen hoogtepunten, maar ook met momenten van laagconjunctuur.

Een gezonde ontspanning na de inspanning was ook 66n van de bekommernissen van

superior B. Nachtergaele. Al in de beginjaren van zijn superioraat werd een collegeharmo-
nie opgericht:de ,,Soci6t6 Philharmonique " (1848). Te oordelen naar de verschillende pro-
gramma's moet de harmonie al vlug een grote bloei gekend hebben.

Op 15 oktober 1851 kreeg de muziekmaatschappij ,,Soci6t6 Sainte C6cile" haar organisa-
tie. De eerste directeur ervan werd Jean Schipman,leraar van de Handelsklas. Hun optre-
den op het jubelfeest in 1856 n.a.v.50 jaar Klein Seminarie was merkwaardig.
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Na priester-leraar Jean Schipman kwamen achtereenvolgens: Bruno Roose (1858-61 ),

Victor Huys (1861 -62), Emile Vandale (1862-64), opnieuw Jean Schipman (1864-67), Cyriile
Deprez (1867-72), Jules De Lorge (vanaf 1872).

Naast de directeur was er vaak nog een ,,chef de musique ", de dirigent.
Een tijdlang was dit de begaafde musicus Jean De Stoop, muziekleraar aan het Klein
Seminarie. De vereniging had een raad van vijf personen met voorzitter en secretaris. De
leraars van het college waren erelid van de vereniging, en hun contributie bracht meteen
wat zaad in het bakie !

Rond 1890 kende de vereniging een inzinking, al bleef ze bestaan. Onder superior Edward
De Saegher (1908-1912) kwam de collegefanfare haar inzinking te boven.

Op 24 november 1935 vierde het muziekkorps van het college zijn SO-jarig bestaan. Er was
een avondfeest waaraan het ,,symfonisch orkest", onder leiding van Gerard Legrand, zijn
medewerking verleende.

Onder superior And16 Duforret (1949-1962) veranderde de collegeharmonie van naam.

,,Ons Muziek" stapte in een nieuw en jeugdig blauw-wit uniform verschillende keren per
jaar de collegedreef uit om in en buiten Roeselare op te treden.

De collegeharmonie ,,Ons Muziek", onder leiding van Antoon Petillion, Frans Soete en Lionel
Bekaert, kende nog een min of meer bloeiend bestaan tot omstreeks 1975. Op zaterdag
1 mei 1971 maakte de vereniging nog een hoogtepunt mee op het Europees Jeugdfestival
te Neerpelt. Maandenlang hadden 55 muzikanten geoefend onder de bezielende leiding
van Lionel Bekaert. Wegens het buitengewone peil van de 40 andere jeugdkorpsen moes-
ten zij zich tevreden stellen met een heel eervolle tweede prijs,

In 1978 nam Ludwig Delecluyse, nieuwe leraar muziek, de dirigeerstok over van Lionel
Bekaert, die technisch adviseur bleef. Het bestuur werd uitgebreid met de leraren Willy
Creytens, J.J. Declercq, Marc Dehem, Frans Derudder en Arnold Loose en ook enkele leer-
lingen. Er volgden optredens op de Roeselaarse Jaarbeurs en het Roeselaarse Sinter-
klaasfeest. Een nieuw uniform werd aangeschaft:een witte sweater met in het midden een
stralende geel-zwarte zon en op de mouwen een geel-zwarte streep.
De heropleving hield het echter maar twee jaar uit. ln 1980 werd er geprobeerd de harmo-
nie nieuw leven in te blazen, maar na veel geduld en zoekwerk naar bazuinen, bariton, tuba
en bas-tuba, die maar niet kwamen opdagen, werden de partituren neties ingepakt. Arnold
Loose kwam dan met het idee om met een kleine iazz- en big band te starten. Hier volstond
een kleinere bezetting om toch volwaardig te kunnen musiceren.In plaats van de zo moei-
lijk te vinden instrumenten kwamen nu de elektronische gitaar, de basgitaar en het drum-
stel. Naast de big band werd er bovendien lustig gerepeteerd in het trommelkorps. Zo kon

er weer opgetreden worden op het schoolfeest, en af en toe werd er een eucharistieviering
opgeluisterd.

Na een klinische dood sinds 1976 verbroederden de Big Band o.l.v. Johan Vandevelde,
muziekleraar, en de Intra-band o.l.v. Filip Vanpoucke, nieuwe studiemeester-opvoeder op
het internaat, om het muzikaal collegeleven in nieuwe banen te leiden. Rond de twee diri-
genten werd een nieuw bestuur gevormd. Voorzitter werd Marc Dehem, proost Theo
Brackx en Johan Defraeye nam de materidle kant van de zaak op zich. Naast een nieuw
bestuur kwam er een nieuw uniform: een donkerblauwe broek, een wit hemd en een
blauwe pull met daarop het nieuwe logo, naar een ontwerp van tekenleraar Linus De Roo.

Ondertussen werden al weer eucharistievieringen in Hogere en Lagere Cyclus opgeluis-
terd, en het optreden op het schoolfeest in 1987 betekende de definitieve aanzet naar
nieuwe hoogtepunten.



Om ,,Ons Muziek" te bevestigen in hun inspanningen en ook als beloning voor de moei-

zame wedergeboorte zag het bestuur uit naar een uitstap. Dat werd uiteindelijk een drie-

daagse trip naar Duitsland tijdens de paasvakantie 1988. ,,Ons Muziek" logeerde in het

gastvrije Ontmoetingscentrum van de Katholieke Aalmoezeniersdienst in Herzogenrath bij

Aken. De goede contacten van proost Theo Brackx met de Duitse pastoor van Delbrtick -

ooit deed hij er zijn legerdienst als aalmoezenier in de kazene Moorslede - waren hier

uiteraard niet vreemd aan. Het werd een initiatief dat zonder meer herhaling verdient. De

vriendschapsbanden werden nog wat nauwer aangehaald 6n de liefde voor ,,Ons Muziek"

bloeide verder open. De uitstekende sfeer onder de jonge muzikanten en de begeleiders,

en het genoegen om samen te reizen en te musiceren maakte van de trip naar Duitsland

een onvergetelijke gebeurtenis, die dankbare herinneringen zal blijven oproepen.

Nu ,,Ons Muziek" kennelijk de wind weer in de zeilen heeft en de juiste koers vaart, kunnen

we alleen maar met vertrouwen uitkijken naar de verdere bloei van onze collegeharmonie.

Voor het lopende werkjaar zijn er alvast 62 musici ingeschreven. Elk toetredend lid krijgt

een aansluitingskaart en het onberispelilke nieuwe uniform. Op het programma staan,

naast het schoolfeest en de bedevaartmis in Dadizele, het Roeselaars Cultuurfestival op

12 december, een benefietconcert en ... een reis naar Spanje tijdens de volgende paasva-

kantie 1..

(Vril naar Contact, juni/oktober 1988).

Marc Olivier
Ret.1971
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PERSOONLIJKE HERINNERINGEN AAN WYTEWA
IN HET INTERNAAT VAN HET KLEIN SEMINARIE 1933-1939

O alte Burschen herrlichkeit
Wo bist du hin geschwunden ?

Wat we hier neerschrijven zijn strict persoonlijke herinneringen aan een bepaald aspect
van ons collegeleven in het interbellum, en wel uitsluitend waarin het Vlaamse leven
bestond, alles wat onder de noemer kan komen van dat mysterieuze woord Wytewa -
Wytewa was een soort collegebond, die bestond uit klassebonden, en die in onze tiid al

heel gauw aansloot bij het Jong Volksche Front.

In een nummer van onze ,,klasbladen " waarover verder, en die een rijke bron van informa-
tie vormen voor dit onderwerp, werd geopperd dat Wytewa ontstaan was ten tijde van
Rodenbach. Het was een vorm van uitgesproken Vlaamse scholierenbeweging in onze tijd.

Dit stuk Vlaams leven heeft op velen onder ons een blijvende indruk gemaakt en ons leven

een richting gegeven.

Dit Vlaamse leven speelde zich af buiten en zonder de leraren, althans uiterlijk gezien.

Onze leraren waren over het algemeen Vlaamsgezind en sommigen heel sterk, maar zij
bevalen ons niet om boven ons huiswerk AW WK te schrijven en onderaan soms ,,Gode
ter ere, Vlaanderen ten bate ". Maar de meesten beaamden dit wel.

Soms namen de leraren en surveillanten een Dositief Vlaams initiatief. Zo moesten we mer
een gelegenheidskoor - toen we in de zesde zaten, onder leiding van Cyriel Vergracht in de
feestzaal meerstemmig Rodenbachs Blauwvoet zingen. lk herinner me dat we daarin een
Westvlaamse noot moesten laten horen: ,,zouden " of ,,zouen " moesten we als ,,zoen " uit-
spreken, met de hele korte Westvlaamse ,,oe":
En we ,,zoen" nog kunnen tonen
Hoe de klauw der klauwaarts viel !

Zelfs in de derde (dat fameuze jaar!) vormden we een gelegenheidskoortje - ik weet niet
voor welk feest - en van onze leraar kregen we een zwart-gele das als kadeeuw, zo
noemde hij dat. We zongen een erg romantisch tweestemmig lied van August de Boeck
denk ik:Zomergetij, met o.m.

En zie hoe rood de kollen gloren

Helder als wijn en fijn als satiln.

In het jaar v66r ons was op aanvraag van Robrecht Stock de historicus A. de Jonghe voor
het lettergild komen spreken over de taalpolitiek van Willem l.lets wat wijst op een gezonde
Vlaamse reflex. Toen een van onze klas, J. Compernolle, de eerste prijs in Nederlandse
verhandeling gewonnen had in de Davidsfonds-wedstrijd, raadde R. Stock hem aan om de
pas verschenen ,,Geschiedenis van de Nederlandsche stam", door Pieter Geyl geschre-
ven, te kiezen.

●



Van hogerhand mocht het leven op het Klein Seminarie dus matig Vlaamsgezind zijn. Ter

gelegenheid van de H. Hartprocessie mocht er zelfs een leeuwevlag uitzitten boven de

ingangspoort van de externen, maar nog niet aan de voorgevel. En op de vooravond van

Suupkes feestdag stonden er vier vlaggen op de ,, belv6ddre ", waaronder toch ook de leeu-

wevlag. Velen onder ons droegen probleemloos een leeuwespeldje op hun jas. Maar open-
lijk anti-koningsgezind mochten we natuurlijk ook niet zijn. Toen koning Albert gestorven

was - we zaten toen in de vijfde - waren we erg blij dat we een dagle vakantie kregen.Inge-
wijden zullen weten wat ik bedoel maar een van onze klas had een onheus woord gezegd

over de koning. Hij moest natuurlijk een paar uur nablijven.

Sporen van de pas voorbiie AKVS-periode

Dat die AKVS-periode nog maar pas voorbij was, althans in het internaat in Roeselare, kon

je aan sommige feitjes merken. M'n broer, die leerling was aan het college van leper, wedde

toen nog op twee paarden: hij was tegelijk geabonneerd op Hernieuwen en op de Vlaam-

sche Vlagge en de Blauwvoet. lk bezit nu zelf die interessante verzameling tijdschriften,

althans voor een deel. Als jongere broer snuffelde ik geregeld in de Vlaamsche Vlagge

vooral, waarin toen een nogal scherp oordeel te lezen stond over sommige principaals, die

van Tielt b.v. en over de KSA. Zo kwam het dat ik in de zesde (de eerste nu) een heel tri-
mester nog geen lid geworden ben van de KSA. lk vermoed dat ik toen met een zekere

achterdocht bekeken werd door sommige overheid... ln het tweede trimester liet ik me toch

overhalen doordat kan. Dubois die af en toe kwam vertellen en speechen - hij was erg boei-

end - z'n ingewortelde Vlaamsgezindheid niet onder stoelen of banken stak.

De sfeer van het AKVS bleef toch binnen de collegemuren hangen waar de geest van

Rodenbach nog rondwaarde. Van ouderen hoorden we wel es sterke verhalen, b.v. hoe een

van hun er es op heterdaad op betrapt werd dat hij een pak Blauwvoeten aan het binnen-
smokkelen was. De zichtbaarste sporen van het toen al overwonnen AKVS waren de graffiti

op de wit gekalkte muren van de toen alles behalve goed verzorgde W.C.'s op de speel-
plaats. Daar kon le b.v. lezen: ,,Nog 13 " of ,, Leve Borms, de ongekroonde koning van Vlaan-

derenl'Ook op de binnenkant van de klep van de pennenbak op onze schoolbanken in de

studiezaal hadden onze voorgangers zwart-gele stickers van toen geplakt b.v. met de

lJzertoren of een of andere Vlaamse kop, Verriest of Cyriel Verschaeve of Dosfel. Zelfs heb

ik es zo'n zwart-gele sticker met Verschaeve erop losgepeuterd en in m'n schriftje geplakt

dat ik toevallig nog altijd bezit:er staan enkele aantekeningen in uit de klasbladen, waar-

over verder. Ondertussen was die AKVS-geest al grotendeels overgenomen door het Jong

Volksche Front. Toen Leopold lll in 1936 ol 37 naar Roeselare kwam, moesten we met een
gelegenheidskoor zingen om de koning te verwelkomen op de Grote Markt. Doordat er op

dat ogenblik nogal wat fabrieksmeisjes om en tussen ons door kwamen dringen om de

koning te zien die op het podium stond met naast hem Mgr. Lamiroy in paars ornaat, viel

ons gezang uit, tol spijl van Meneer Grillet die daar zoveel energie aan besteed had, maar

ook tot binnenpret van de meeste jongens die zonder veel geestdrift gezongen hadden...

Elf juli-vieringen in het Klein Seminarie

Die Vlaamse feestdag werd op het hele college gevierd, vooral als die op een zondag viel.

Anders was het wel een gewone schooldag, maar we hadden ons beste pak aan en er was

wel een Vlaamse vergadering in de feestzaal 's avonds. In de studiezaal van de grote sec-
tie, waar eerst Michiel Vandenbussche en later David Velghe surveillant was, hing er die

dag een breed spandoek vooraan, vlak voor de lessenaar, het ,,troontie " van de surveillant,

vastgemaakt aan de dunne pilaren aan weerskanten.
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Op dat spandoek droeg een man moeizaam een leeuwevlag de heuvel op, en erboven
prijkte de leuze van Guido Gezelle ,,'t En zal ! "

Het zal wel een grote kopie geweest zijn van een tekening van Joe English. De surveillant

moest dan ook z'n woordje beneden tussen de banken geven, voor de gelegenheid was

dat soms een kleine Vlaamse soeech.

Toen we in de vijfde zaten, viel 11 juli op een zondag. Daardoor kon er een plechtige alge-
mene vergadering gehouden worden na de hoogmis in de feestzaal en was er geen les

zoals gewoonlijk. Een paar dagen tevoren kwam Michiel Vandenbussche op onze speel-
plaats en vroeg aan Victor Segaert, onze surveillant, of er iemand zou kunnen voordragen

op dat feest. Segaert riep mij. lk was namelijk in de zesde de eerste geweest in ,,Lezen en

voordragen": ik had de psalm van Rodenbach nogal goed leren voordragen op de lagere

school in Langemark.

Nu moest ik ,,Groeningeveld" van Guido Gezelle van buiten leren, en onder leiding van

Joris Hosten, toen leerling van de retorica en goed toneelspeler, keurig leren declameren.

lk weet nog dat hij zo langs z'n neus weg vroeg waar ik vandaan was. M'n vrije a was name-
lilk erg onzuiver. Voor de volle zaal heb ik toen op dat 11 juli{eest met kloppend hart de drie

strofen van ,,Groeningeveld " plus refrein voorgedragen, terwill Joris in de ,,bak" klaar stond

om eventueel in te fluisteren.

Groeningeveld ,waar ziin de dagen

Als in uw gras, als in uw zand

Steunend op God de legers lagen

Die vochten vrij ons vaderland ?

Laat op dat veld, in onze hand de leeuw ontwaaien...

Verder werd er op die vergadering gezongen, gemusiceerd en gespeecht. Op de andere

11-juli-vieringen was er's avonds een Vlaamse vergadering voor de grote sectie (de vier
hoogste klassen) alleen. Het thema van de hoofdman van Wytewa of een andere spreker

was altijd erg radicaal ! Een keer nam - ik geloof dat het Frans Tanghe was - als onderwerp:

,,11 juli 1302, 11 juli 1830, 11 luli 1936". Een longen van de retorica die later Jezui'et werd,

zong es helemaal alleen ,,lk zie er dat Vlaanderen zo gercn". Op het feest van St.-Lutgar-

dis, patrones van de Nederlandse taal en letterkunde, ook patrones van Vlaanderen, had-

den we ons beste pak aan en probeerden we wat houterig ABN te praten. Met ons beste
pak aan hoefden we niet te spelen, maar mochten we in groepjes rondwandelen op de

speelplaats.

De ABN-actie

Behalve op het feest van Sint-Lutgardis en soms ook op 11 juli werd er weinig of geen ABN

(of wat daarvoor doorging) gesproken. Er stonden wel geregeld oproepen in het ,,klasblad ",

althans vanaf de vijfde, om op dinsdag of donderdag, de zgn. wandeldagen ABN te spre-
ken, alsook op zondag. Maar even geregeld komen er klachten in voor dat er geen

,,Beschaafd Nederlandsch " gesproken werd.

We hadden uitstekende leraren, maar op twee of drie na kenden ze hun taal niet zo biister
goed. Op de lesrooster van de zesde kreeg Nederlands nog de naam ,,Vlaamsch". Na

Nieuwjaar kregen we een andere leraar die ons leerde dat de vrije a (lange a zei men toen)

helemaal gelUk was aan de gedekte (korte) a. In de viifde hadden we Gerard Legrand die

zelf goed Nederlands kende maar geen Nederlandse les mocht geven... Vanaf de tweede

helft van de zesde Latiinse kwam er een declamator uit Antwerpen ,,dictie " geven :



ik geloof een kwartiertje om de veertien dagen. Hij gaf die les namelijk in alle klassen!
Vanaf de derde werd dat beter: we kregen van toen af elke week een uur dictie van Antoon

van der Plaetse. Dat waren schitterende lessen en we konden genieten van z'n woordkunst
en hil vormde onze litteraire smaak, maar onze persoonlijke uitspraak verbeterde door-
gaans niet veel bij gemis aan persoonlijke oefeningen. ln de retorica eindelijk hadden we

een leraar, Robrecht Stock, die ons eindelijk overtuigde van het belang van een keurige taal
en een goede uitspraak. Wel hadden we in de derde als handboekje ,,Nederlandsch Taal-

eigen ", maar quid leges sine moribus, in de praktijk kwam er van die kennis van het goede

Nederlands weinig of niks terecht. En de leraar ging door met scherp-lange e en o uit te

spreken.

Hoe kon er in zulke omstandigheden van een vruchtbare ABN-actie sprake zijn ? Er

bestond bovendien nog een Franse week, althans als we iets moesten vragen of zeggen

aan de surveillant.

lk herinner me nog een poging die uitging van een leerling van de retorica, die bij elke klas

kwam aandringen om nu toch es eindelijk ABN te spreken. We waren voor de zoveelste

keer van goede wil, we probeerden het nog maar es, maar zo heel lang bleef onze inspan-

ning niet duren. Pas in de retorica, zoals ik al schreef, maakten we geen spelfouten meer, of
toch maar weinig, en vermeden we de grofste taalfouten en in sommigen onder ons is toen

een blijvende zorg en liefde voor onze taal gewekt.

Onze collegebond : Wytewa

Wytewa was ingedeeld in twee afdelingen:de bond in de lagere sectie met zesde en vijfde
Latijnse heette Wytewa B, de vier hoogste klassen vormden Wytewa A. In beide afdelingen
hadden we dan de klassebonden. Elke klas had een hoofdman, democratisch verkozen, en
soms een onderhoofdman- Elke klas had ook een met de hand geschreven klasblad dat
van hand tot hand doorgegeven werd in de studiezaal en op elk ogenblik gelezen mocht
worden. Maar over dit merkwaardige ,,eenmalige " klassetijdschrift hebben we het verder.

Onze klassebond

Al in de zesde kozen we onze hoofdman: Jozef Vanhauwaert, die maar een paar jaar op
het college gebleven is. Het was een diep overtuigde, Vlaamse longen zoals dat blijkt uit z'n
artikeltjes in het klasblad. Later kozen we Andries Dobbels en in de hoogste klassen was

dat Misten Nevejant die nog altijd onze hoofdman is.

Op zondagavond, althans in de zomer, hielden we een zgn. ,,zangmale ". We zaten met de
hele klas samen in een hoek van de speelplaats op van die lange banken in een vierkant.

We zongen uit ons liederboekje van toen ,,Wij zingen een nieuw lied". De hoofdman koos

telkens het lied uit en gaf de bladzij aan.

Elke vrijdag of zaterdag werd ons gevraagd om onze communie op te dragen voor Vlaan-
deren. Op zondagavond moest elke klas om de beurt voor een zgn. ,,Regenboog " zorgen,

die o.m. bestond uit Vlaamse declamatiestukies. Zo heb ik es ,, De Vlaamse taal is wonder-

zoet" van Guido Gezelle voorgedragen. Maar er kwamen ook luimige stukjes en liederen

en toneeltjes in voor.

Onder de grote vakantie hadden we een Vlaamse klasvergadering. Jammer genoeg was

daar doorgaans maar de helft op aanwezig. Niet iedereen mocht zomaar van z'n ouders zo
ver op de fiets naar zo'n vergadering.
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lk zelf was ook afwezig op de eerste klasvergadering na de zesde in Lichtervelde en eve-

neens op de tweede in Brugge. We lazen wel een verslag hierover in het klasblad. Onder
de paasvakantie van de vierde was er een belangrijke klasvergadering in Rumbeke. Dat

was daags na de KSA-gouwdag in Menen. Het ging er om de definitieve inlijving in Wytewa

A, en de hoofdman van de collegebond, Stefaan Dousy, was erop aanwezig. Dit keer waren

we met negentien ! De hoofdman hield z'n geestdriftige speech, daarna werd een nieuwe

klassehoofdman gekozen: Andries Dobbels. Drie kameraden hebben dan ,,gespeecht"
zoals dat toen heette, nl. Misten Nevejant, Jos Destrooper en Andries De Pover.

En 66n voor 66n moesten we naar voren komen en de eed van trouw zweren aan Vlaande-
ren, met de hand op de leeuwevlag.

,,lk zweer op dit vaandel..."

Die vlag had Stefaan Dousy zelf meegebracht en op een caf6tafeltje gelegd; de vergade-
ring had nl. plaats in het caf6 Vijfwegen, dat wij de heksenketel noemden:vanwege die

mooie ronde vijver ,,als een ketel" in de tuin. Na de vergadering gingen we met enkelen in

het Sterrebos spelen rondom het kasteel. Mij interesseerde vooral de mysterieuze ijskelder

in het park en het uitzicht op de torens aan het eind van elk van die rechte dreven.

Tussen de vierde en de derde waren er maar weinig aanwezig op de klasvergadering op

Hernieuwenburg in Wielsbeke. Het jaar daarop waren we met veertien bij de lJzertoren in
Diksmuide. Je merkt het op de foto (1). Daar heb ik ,,gespeecht" over het klasblad.

Na de podsis zouden we zoals al onze voorgangers te voet naar Halle getrokken zijn op

bedevaart, om daar onze,,roeping" bekend te maken. Dat werd ons verboden omdat de

klas v66r ons het daar al te bont gemaakt had.Zo zi,n we dan maar op bedevaart gegaan

naar Sint-Arnold in Tiegem

Nog lange jaren zijn we met de internen samengekomen voor een Vlaamse klasvergade-

ring. Sinds enkele jaren komen we nu geregeld met de externen samen de aloude traditie

voortzetten.

Dat spandoek werd ook gebruikt op een JVF-gouwdag



De collegebond Wytewa A

In het klasblad voor de vierde Latijnse - het heette,,lnlijvingsblad voor de 5e" had de

hoofdman van Wytewa, Stefaan Dousy, in grote letters meegedeeld dat de retorica meester

zou zijn van onze klas tot aan de paasvakantie. Er mocht zelfs niet langer een schrijver of
penningmeester zijn.In dit blad staat ook het merkwaardigste artikel uit al onze klasbladen,

nl. over,,Wytewa, ontstaan en ontwikkeling ". Dat werd ons door iemand uit de retorica voor-
geschoteld natuurlijk.

Na onze eed van trouw in Rumbeke waren we dus niet langer,,knapen" maar,,kerels" en
volwaardige leden van Wytewa A. Elk trimester was er op een dins- of donderdagmiddag
een Wytewa-vergadering, doorgaans in het parochiezaaltje van Beveren. Die begon met de
psalm van Rodenbach, een paar vurige spreekbeurten o.m. door de hoofdman van

Wytewa, en verder werd er gezongen: het voornaamste lied was het Wytewa-lied, op een

romatische Duitse melodie.

De woorden waren al even romantisch. Voor zover ik ze mij herinner laat ik ze hier volgen.

Oud-Vlaanderland, uw kerels staan

Op uw verleden fier
Als voorpost van Jong-Vlaanderland

Rond Rodenbachs banier

Heel Wytewa zij uwe strijd

... bouw

Onz'hart en hand zij u gewijd

U zij onz' houwe trouw.

Refrein. Staat uw man, staat uw man

Hoger rijz' de leeuwevaan

Houd u fier, houd u fier
Vlaanderland herleeft in u

Streef naar cultureel Groot-Nederland

Steeds verbonden door een broederband

Staat uw man in Dietslands kamp

Staat uw man in Dietslands kamp.

We zongen natuurlijk ook,,Het lied der Vlaamse zonen" met alle strofen;bij de laatste

strofe veerden we op en zongen nog geestdriftiger:
Weg de bastaard, weg de lauwaards

Ons behoort het Noordzeestrand !

Natuurlijk eindigden we met een ,,dreunende" Vlaamse Leeuw zoals dat toen heette.

Daarna keerden we hongerig naar het college terug om talloze, dik met margarine
gesmeerde boterhammen naar binnen te spelen.

Onze Vlaamsgezindheid was weer aangevuurd !

Pas later heb ik ontdekt dat er een Wytewa-bibliotheek bestond, geheimzinnig onderge-
bracht in het ,,Zouavenkotie", een lokaaltje waar alleen de Zouavenleiding binnen mocht.
Zelfs de surveillant mocht daar niet binnen zeiden 2e...In de ..kleine" sectie zaten er wel

een paar Vlaamse boeken in de bibliotheek voor geestelijke lectuur, o.m. een bijna versle-
ten ,,Leeuw van Vlaanderen" van Hendrik Conscience. lk herinner me nog dat Adhemar

Lagrou daar op verbodgn ogenblikken in zat te lezen: het boek lag op z'n kniedn.
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In de wytewa-bibliotheek zaten o.m. oude, heel interessante nummers van ..De Blauwvoet"
uit de jaren 20. Hierin heb ik voor het eerst Romano Guardini leren kennen, en ook gemerkt
dat het AKVS deelnam aan liturgische dagen. Hopelijk zijn die nummers niet verowenen.
op een keer las ik uit die bibliotheek het boek : ,,waarom ik vlaanderen lief heb " door Geor-
ges Blachon, vertaald door stijn streuvels. onze hulpsurveillant, die anders wel Vlaamsge-
zind was, nl. Marcel Delrue, ontdekte op een zeker ogenblik dat er in dat boek spraKe was
van ,,de Vlaamse Eva", van de ,,Leeuwewelpen van Vlaanderen,'met hun blonde kopjes,
hun roze wangen, blauwe ogen (het gaat om de arbeiders in de krottenwiiken van Rijsel in
die tiid). Delrue vond dat zo'n boek niet paste in onze handen... Hij (we zeiden het anders)
pakte het boek mee en gaf me er een ander voor in de plaats, een veel radicaler Vlaams
boek, nl. het flamingantische boek van Jan Brans: ,,Het Dietsch bewustzijn in Zuid-Neder-
land ", waarin ik voor het eerst iets gelezen heb over de Vlaamse strijd in twee Zuidvraamse
abdijen, nl. die van Sint-omaars en die van Anderen (Andres) in de buurt van Kales uit de
tijd dat die streken nog Nederlands waren.

Andere boeken uit die bibliotheek die ik geboeid gelezen heb waren o.m.,,Rodenbach en
de Blauwvoeterie " door Ferdinand Rodenbach, ,,Zannekin " door A. Hans, vermoed ik, boe-
ken over de lJzerjongens,,,Voor m'n volk in nood" door F. Daels. Om een boek te lezen
moesten we toen nog een schrifteliike toestemming krijgen van een leraar of surveillanl.

Het Klasseblad

Heel wat van wat ik boven verteld heb, haalde ik uit de prachtige verzameling ,, klasbladen "
van onze klas, waarmee we begonnen zijn in het begin van de vijfde Latijnse. In de eerste
jaren kwam er om de maand een klasblad rond, met de hand geschreven, en versierd mel
eigen tekeningen of b.v. krantenfoto's.

Als titel had het klasblad doorgaans,,De Stormklokke", maar vreemd genoeg twee keer
,,Nele ", en drie keer ,, Roeland ". Op het eind van de derde en in de podsis stond alleen de
naam van de klas erop. Met genoegen heb ik de map mel de lJzertoren op en een blauw-
voet, een tekening in oost-indische inkt, die ik nog zelf gemaakt heb, nu weer teruggevon-
den met al de klasbladen erin, geschreven op dat ons zo goed bekende postpapier, met
bovenaan links het wapenschild van Roeselare en ,,Sint-Amanduswerk, Rousselare,.
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Wat stond daar allemaal in? Elke keer begon het met een artikeltje van de hoofdman die

ons tot vervelens toe moest aanzetten om eensgezind te ziin en geen ruzie te maken.

Tevergeefs zette hij ons ook aan om ABN te spreken ofschoon we onze naam gezet had-

den in de lijst hiervoor bestemd. Een keer vroeg hij ons om een artikeltje te schrijven voor

het blad van het ,,Jong Volksche Front". In het volgende nummer van dat tijdschrift kwamen

dan ook de 37 schuilnamen voor met het gekozen onderwerp, allemaal van de Knapen van

Wytewa. Enkel 66n verhaaltje zou opgenomen worden nl. van Lijster: een kerstnovelle.

Sommige schuilnamen waren erg doorzichtig, b.v. Emmarev (Veramme). lemand als

Andries De Pover schreef in onze ogen geleerde artikeltjes in het klasblad over idealisme,

persoonlijkheid, de Vlaamse beweging en het J.V.F. Aankondigingen en verslagen van klas-

vergaderingen, de geregeld terugkerende oproep om op vrijdag onze communie voor

Vlaanderen op te dragen en vooral korte artikelties over Vlaamse auteurs, lJzerhelden,

kunstenaars, dat alles vormde de inhoud van het klasblad. Er werd geschreven over: de

gebroeders van Raemdonck, Peter Benoit, Lodewijk Dosfel, Jacob van Maerlant, Cyriel Ver-

schaeve, Albrecht Rodenbach, Benaat de Rudder, Stijn Streuvels, Lode de Boninghe, Jos

Speybrouck, Karel Aubrouck, Pater Bauwens, Joe English, Emiel Schiltz, Willem Geets

(schilder), en een liedje over Grammens.

Andere onderwerpen waren: Vlaanderen en de missies, het Davidsfonds, Zuid-Afrika, de

Grote Trek, de rede van Jules Persyn bij het graf van Dosfel (letterlijk overgenomen), het

kasteel van Rumbeke, het Verdinaso, de lJzerbedevaart, Westvlaamse spreekwoorden,

Dietsch Dichterschap, christelijk Dietsch leven is ware cultuur, de taal is de ziel van de

natie, en uit m'n aantekeningen weet ik ook dat er een stukje over Frans-Vlaanderen ver-

schenen is, dat me bijzonder boeide, en dat vertelde over een aanplakbiliet in Duinkerke ter

gelegenheid van verkiezingen. Daar kon je op lezen:,,Vlamingen dat zi.in wij' en wil zijn

geen Franschen. Wij en hebben geen anderen vaderland als Vlaenderen en Vrankryk en is

onze vaderland niet, maar hil is eene zugepompe, die sichten 300 iaer onze zweet optrekt

naar Parijs. Leve het Vaederland."

Op twee artikels wil ik terugkomen vanwege de tijdgebonden inzichten die erin uitkomen.

Allereerst het artikel over het Verdinaso. Merkwaardig is dat het afgewezen wordt' niet

af leen omdat het blinde gehoorzaamheid eist aan een dictatoriaal gezag, maar ook omdat

de Dinaso's zowel protestant als katholiek mogen ziin: de volledige gelijkstelling van waren

en vafschen godsdienst". Het kon maat zo preconciliair met afwijkingen van elke gods-

dienstvrijheid.

Het andere artikel is het al vermelde stuk over de geschiedenis van Wytewa:,,Ontstaan en

ontwikkeling", in het inluvingsblad ,,Nele" in de 4e Latilnse. Hierin lezen we eerst iets over

1830 ,,de Vlaming was de groote overwonnene van 't iaar '30 ". Verder lezen we dat Roden-

bach in het Roeselaarse internaat (er was nog geen externaat toen-..) Wytewa en de Blauw-

voeterii gevestigd heeft en dat die laatste van hieruit over alle colleges van West-Vlaande-

ren verspreid werd. Toen kwam het AKVS tot stand en Wytewa was z'n trouwste zoon.

Met de oorlog (14-18) kwam er wel een verslapping, maar een paar jongens uit Tielt kwa-

men hier aan in de poesis, o.m. een stoere boerenzoon uit ,,Clercken" die thans nog op 't

college is" (de auteur bedoelt Michiel Vandenbussche) en hebben de oude geest van

Wytewa weer opgewekt, door een hele reeks ,,Kruisbanieren", (Weet iemand wat dat is?).

Na die bloei komt de ontaarding, zo wordt dat genoemd van het AKVS omdat het o.m. zei

dat de geestelijkheid geen sprekensrecht had op politiek gebied en het geweten niet kon

binden...
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Klasvergadering na de oorlog !

Tussen derde en podsis 1937.

Dani6l Courtens, And16 Vanhulle, Pol de Mudlenaere, Jos Destrooper, Jos Vanhooren, Louis
Pauwelyn, Amed6 Vlamynck, Robert Mullie, Jules Pollet, M. Nevejant, C. Moeyaert, Andrd
Desimpel, Marcel De Vlieghere.
(Fotograaf : Andries Dobbels).



De verandering is gekomen in 1931 -32 door toedoen van Jozu6 Vandenbroucke, Dries

Teerlinck en Seppen Walgrave. De geheime actie werd stil gelegd, Wytewa was voor de

KSA gewonnen. Drie laar lang bestond er in Wytewa een Vlaamse werking zonder hogere

leiding, in de hoop het AKVS zou evolueren. Toen is in Leuven de ,,Nieuwe Jong-Volksche

beweging" gesticht door oud{eden van Wytewa. Merkwaardig is ook hier het argument

tegen de radicale houding van het AKVS, nl. dat de theorie van het,,geweten" (dat je je

geweten mag volgen tegen het gezag in van de geestelijkheid) volledig protestants is...

Boeiend in dit artikel is het relaas over de geheime werking. We lezen dat er in het geheim

klasbladen en kruisbanieren geschreven en rondgegeven werden, dat de ,,Vlagge " binnen-
gesmokkeld werd en in het geheim gelezen, dat de ouderen nachtelijke vergaderingen

hielden waarin gesproken werd over ,,hunne door de geestelijkheid zoo verdrukte goede

zaak", daar zwoeren ze ook trouw aan Vlaanderen en aan O.L. Heer, die hun zeker goed-

keurde en hun die beproeving overzond,,tot loutering van hun Vlaamsche liefde".

Besluit

Veel oudleerlingen zouden deze erg persoonlijke indrukken zeker kunnen aanvullen en

misschien corrigeren. Persoonlijk ben ik blij en dankbaar dat ik die tijd beleefd heb. Het

heeft geen zin om meewarig neer te kijken op de eigentijdse tekorten van die periode. Toch

moet ik erkennen dat ik toch verwonderd ben over de typische vorm van echte jeugdbewe-

ging die met de erg beperkte middelen van toen in staat was om ons een gezonde

Vlaamse geest, een echt volks idealisme bij te brengen, een werking die niet geleid maar

wel beaamd werd door onze leraren en surveillanten, die ons daartoe toch een zekere vrij-

heid en een ruim vertrouwen schonken. Ook de inhoud van de klasbladen was wel erg tijd-
gebonden en soms bijna bekrompen, maar anderzijds bracht die ons in contact met

Vlaamse figuren en ideedn die op z'n minst waardevol genoemd mogen worden.

C MOEYAERT
Ret'39



DE NA-OORLOGSE DADTZELEBEDEVAARTEN. (1946-1952).

De leperse aristokraat Mgr. Jan-Baptist Malou (1809-1864), bisschop van Brugge (1849-
1864), was ongetwijfeld, in het kerkelijk landschap der vorige eeuw alhier, een markante
begenadigde persoonliikheid. Archeologisch, liturgisch, teologisch, historisch licht op de
hoge kandelaar. Onbetwist gezag. De Marialeer, leerstellig en praktijk, lag hem nauw aan
het hart. Een wankele gezondheid ten spijt, aarzelde hij niet, koste wat het kost, in de herfst
van 1854 naar Rome af te reizen (toen een hele onderneming !) teneinde de dogmaverkla-
ring van O.L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december 1854) persoonlijk bij te wonen.
Terug te Brugge zal hij zijn naam en faam hechten aan de ,,twee stenen tafelen " tot aan-
denken aan het nieuwe geloofspunt. Vooreerst een publikatie van doktrinele aard (1855),

apologie van het nieuwe dogma, waarin de schrandere verbeten dogmaticus te voorschijn
treedt. Vervolgens de bouw van een Maria-heiligdom in het dorp Dadizele, blijvend aan-
denken aan deze kerkelilke gebeurtenis. De vrome prelaat zal echter de zo vurig gekoes-
terde afwerking van zijn gedurfde sublieme bouwdroom niet meer beleven. Dit geschiedt,
na veel botsend bedrijf en gewrijf tussen bouwmeesters onderling, in een vrij afgezwakte
versie, ten tilde van zijn opvolger Mgr. Jan-Jozef Faict. Ziedaar, in een notedop, de bewogen
ontstaansgeschiedenis van Dadizeles Maria-oord.

Sinds m66r dan een eeuw is, in het Klein Seminarie, het vroom gebruik in zwang, in de loop
van het derde kwartaal, op bedetocht te gaan naar dit op vandaag ruim bekend heilig oord.
Hoe dat zijn gang ging, met deze overgeleverde zede, in de na-oorlogse jaren, beoogt
onderhavige bijdrage te berde te brengen.

De vastgestelde dag was toen ongewijzigd elk jaar opnieuw identiek:Pinkstermaandag
(steeds in de junimaand). De iongere lezer houde voor ogen dat het vrije weekend, thans
vanzelfsprekend, voor de leerlingen toen een volslagen hersenschim was, een droom-
beeld, zowel voor internen als externen. Bij het vroege morgenkrieken kozen de onder-
scheiden afdelingen zich ordevol een plaats in de Zuidstraat, drukte van jewelste. De lange
voettocht werd overstemd door rozenkransgebed, luidop, geestelijke gezangen, vaak van

mariale makelij. Afdreunen, uitentreuren, van de ,,engelse groetenis", zoals de tridentijnse
catechismustaal, thans volkomen verschraald, het toen verwoordde. (groetenis van de
engel :weesgegroet). Ongeveer om het half uur mocht men even praten. het hele pelgri-
merende studentenlegioen onder toezicht natuurlijk van gesoetaneerde sufs en ondersufs,
pastoorshoed op, vroom en ingetogen. Na een kort oponthoud, op een boogscheut van de
heilige plaats, nam de bedetocht een ietwat plechtige allure aan, ongeveer als een bliide
intocht in Kanaiin, stoetsgewijs, onder feestelijk klokgelui en v66l glurende ietwat verwon-
derde halfuitgeslapen dorpelingen. Cibavit eos ex adipe frumenti... liturgische gezangen,
het miseigen van de voorconciliaire Pinkstermaandag, enig-mooie melodie, luister van het
gregoriaans, feilloos mannelijk uitgevoerd, op het doksaal, door de schola der Afdeling
Wilsbegeerte. Vuurrode Pinkstergewaden. Wij vingen een glimp op, in de verte, van de ver-
trouwde Superiorsgestalte, de koortrappen devoot beklimmend, omgeven door een kleine
liturgische hofhouding. Dit alles in dit 6nig apart decor van Mgr. Malou's heiligdom, vol
weelderig brandglasgefonkel, met een bovenaards visioen, waarop wij sprakeloos stonden
te staren. De kerk van het Klein Seminarie, met die tengere karnemelkaandoende glasra-
men, leek ons slechts een povere schaapskooi.

Ontbijt, spijs en drank, doodgewoon in de dorpsherbergen. Waar de priesterleraars, na de
kerkdienst de Superior volgend, voor deze lichaamsbehoefte terecht kwamen, weet ik niet.
Daarna nogal wat vrije tijd om even rond te hangen in het dorp, moe van de reis, de tild ver-
beuzelend met de dorst te lessen, te roken, zich neervleien aan de qraskant, neerhurken,
een babbeltie met de waardin.



Maar aan deze laarlilkse Dadizele-gebeurtenis, ieder oud-leerling weet het, zat nog iets

m66r vast dan deze vrome bedetocht: de onthulling van de door de retoricastudenten

gekozen levensweg. Dit laatste was, sinds weken, althans binnen het Internaat, voorwerp

van geestdriftige doch bescheiden wedpartijen, een echt kansspel. De retoricastudent

gooide zijn ,,kansen ", een toen veelvuldig voorkomend woordgebruik, in de openbaarheid.

De wedder kon hier soms de bal deerlijk misslaan. Deze aangelegenheid was ook, weken

voordien, reeds uitbundig en ten overvloede, bezongen in de pittoreske zgn.,,heksenketel",
goedkope scherts en rijmelarij. (Zie ,, Eertijds ", jg. 11, nr. 1, juni 1979, blz. 35-48). Te Dadizele

werden deze zielsgeheimen dan aan de openbaarheid prijsgegeven, eenvoudig, zonder

bluf noch bazuingeschal. Maanden voordien, meestal v66r Kerstmis, had de Superior, in

een priv6-gesprek, oog-in-oog, met sacramentele nieuwsgierigheid, er naar gevist. Het ver-

haal gaat, waarheid of verzinsel, dat deze ietwat intieme samenspraak ineens teneinde liep

toen het tot superior Duforret doordrong dat de laatstejaarsleerling de afdeling Wijsbe-
geerte afwees, voorbijging, de voorkeur gevend aan andere levensbestemmingen. In het

eerste geval evenwel deinde het warmhartelijk gesprek uit tot een glas wijs en sigaren-

walm... lk zie nog de rijzende gestalte van E.H. Maurits De Keyzer (mondgemeen was toen,

met alle eerbied, ,,Mauriske"), toen directeur der Afdeling Wijsbegeerte, kroonhalzen als

een engelse haan, trots en dolblij, als wanneer uit deze Dadizele-openbaringen een goede

visvangst bleek voor zijn afdeling, sinds jaar en dag pronkstuk van het Klein Seminarie. In

heksenketeltaal werd deze vrome sektie toen, schertsend,,,Mauriskes fabriek" genoemd.

Slierten scholieren vertrokken daarna, na dit toekomstorakel, ordeloos, pelgrims met

gebluste vroomheid, naar het bescheiden onbeduidend stationnetje van Ledegem, in de

buurt, ongeveer een kwartier gaans. Vandaar ging het met een speciaal treinstel terug naar

Roeselare, eerder traag, langsheen Beitem en Rumbeke St. Henricus, toen de 66nsporige

lijn Menen-Roeselare, thans opgeruimd. In het Klein Seminarie bezorgde de immer alerte

fanfare de retoricastudenten een zeker eerbetoon, hen ,,inhalend" en huldigend wijl de

kersverse revelaties, die een punt plaatsten achter wekenlange gissingen, andermaal intra

muros werden rondgebazuind en aan de grote klok gehangen.

lemand die de advokatengenadeslag had gekregen was ondersteld begiftigd te zijn, a
priori, met de gave van het woord om het verzamelde Groot Internaat toe te spreken. In mijn

retorica geschiedde dit bij monde van Dani6l Lambrecht, uit Kortemark, die dat deed met

oratorische zwier, vanop de ijzeren trap (leidend naar de sufs kamer), de suf en ondersuf

aandachtig kijkluisterend en monkelend.

Ongeveer op dit stramien liep, in de voorhanden tiidsruimte 1946-1952, dit Dadizele-
gebeuren van stapel.

leder oud-leerling-tijdgenoot kan deze summiere beschrijving wellicht, op het ritme van

eigen hart en gevoel, met flarden eigen herinneringen opvullen of gevoelerig kleuren. Het

was in elk geval, ieder jaar opnieuw, een kerngebeurtenis bij uitstek in de meestal met fees-

ten allerhande beladen derde kwartaal.

I A Demeulemeester

Ret'52



HEB JE EVEN TIJD ... om het nog eens over ,,tijd " te hebben ?

We mijmeren dan even verder met een gebed uit de eucharistieviering van de ontmoe-
tingsdag van 111188.

Neem je tijd

om wijsheid te halen

uit de fouten

die je gisteren bedreef

Neem je tijd

om je de goede dingen te herinneren

die je in lengte van jaren

blijdschap kunnen geven

Neem je tijd

om schoon schio te maken

met wat je vandaag

nodeloze zorgen geeft

Neem je tijd

om de schaarse momenten

van zorgeloos genieten

wat langer te laten duren

Neem je tijd

om geen enkele kans

om gelukkig te zijn

zomaar over te slaan

en begin daarmee

vandaag.

(V. Deschacht)

Las je ook ,, Redactioneel " e

INITIATIEF ... op initiatief van een groep dankbare oud-leerlingen werd toelating gevraagd

en voorstellen gedaan aan de kerkfabriek van Zerkegem voor het aanbrengen van een
gedenksteen aldaar, als blijvend aandenken aan wijlen Eerwaarde Heer Pastoor Joris DE

BRIE, oud-leraar aan het Klein-Seminarie te Roeselare, van 13 januari 1923 tot januari

1944.

Het was de bedoeling deze ruimte in ,,EERTIJDS" te gebruiken voor een oproep tot alle

oud-leerlingen om aan te sluiten bij deze huldeblijk aan hun eminente oud-leraar en even-

tueel op concrete wijze gelegenheid te bieden tot het storten van een geldelilke bijdrage tot

dekking van de onkosten.

Na sympathieke eerste conlacten met de parochiale instanties van Zerkegem over het
principe van de voorgenomen huldeblijk, rees onverwacht tegenstand en kon er tot nu toe
geen akkoord worden bereikt over de vorm van de praktische uitvoering.

De initiatiefnemers gaan met hun pogingen verder door, in de hoop in het volgend nummer

van ,,EERTIJDS" een positief resultaat te mogen mededelen.



GELUKWENSEN ... Onze oud-leerling Rik Baert (Lat. Wisk. 1974) behaalde de titel van
Master of Science aan de universiteit van Manchester.

VLMMSE LEERGANGEN ... De ,,Vlaamse Leergangen" aan de KU Leuven hebben de
Helleputte-Schollaertpriis voor het laatst toegekend. De prijs gaat straks op in een nieuwe
formule. Laureaat is doctor Emmanuel Gerard voor zijn doctoraal proefschrift,,De katolieke
partij in krisis. Partijpolitiek leven in Belgid (1918-1940)". Het werk is intussen ook als boek
verschenen.

De jury van de Vlaamse Leergangen kreeg drie licentieverhandelingen te beoordelen (Miet
Heymans, Hans Taillieu en Tom Verschaffel) en twee doctorale proefschriften (Luc de Vos

en Emmanuel Gerard). De Vos was al eerder laureaat. Zijn werk over de Belgische militie-
wetgeving tot 1914 is ook al te boek gesteld. Gerard won het met een bijdrage op een vrijwel
onontgonnen terrein, waar hii verregaand archiefwerk verrichtte.

Juryvoorzitter Van den Auweele wees op het belang van de inzichten in recente politieke
partijgeschiedenis voor het beter begrip van de aktuele machtsverhoudingen. Gerard
wierp een licht op de verschillende standen, de flaminganten, de anti-vlaamsgezinden, de
voorstanders van ondergeschiktheid van, partij aan kerk of de autonomisten ter zake.
Gerard, aldus de voorzitter, bewoog zich niret evenveel gemak in kringen ten Zuiden als ten
Noorden van de taalgrens, in het hoofdstedelijk Franstalig milieu, als in de sfeer van kerk en
katolieke aktie, in arbeiderswijken als in de studentenwereld. Dat vergt intellektuele lenig-
heid en een kennis van achtergronden die bewondering afdwingt.

KERSTCONCERT ... Op 27 december as. hebben we ons Kerstconcert. Naar loflijke
gewoonte werden weerom 10 gratis-kaarten onder onze leden na lottrekking toegewezen.
De 10 ge!ukkigen zin:

Plancke Marcel,HippodrOOmstraat 29,8730 HARELBEKE

Sobry Miche!,J Van MaenanJaan 13,8800 ROESELARE

Hanssens Silvere,R“ se!seStraat 27/1,8500 KORTR!」 K
Deraedt」u!ien,A Matthyslaan 7z 2200 BORGERHOUT

Lagae Herman,Gentseheerwe9 48,8700!ZEGEM

Van Canneyt Fi‖ p,zeeweg 38,8202」 ABBEKE VARSENARE
De Prest」 ozef,Klyttenstraat 4乙 8880 TIELT

Mol Pau!,P“ esterstraat 18,8970 POPER!NGE

Lagae Marc,Kon Albertllaan 25,8800 ROESELARE

Leuridan Daniё !,Deken Wa‖ aertstraatlz 8800 ROESELARE

EERSTEJAARS ... En wellicht interesseert het onze lezers waar de huidige eerstejaars-
leerlingen vandaan komen.

Hieronder een lijstie met de school waar ze hun 6de leerjaar doorliepen. Tussen haakjes
de aantallen van vorig jaar. In totaal 273 eerstejaars - een nog nooit bereikt aantal. Een
rekord. Type ll blijft het doen !

Vikingstraat

Acaciastraat

Broederschool

Vierwegstraat

EC 1926

EC 1954

LG 1926

LG 1938

LG 1942

LG 1942

LG 1945

LG 1945

LG 1948

abonnee

2(5)

2(0)

2(1)

1(1)

TOTAAL:100(74)

Roeselare: Zuidstraat
Stadslongenssch.

Kattenstraat

Tulpenstraat

Beveren

40(31)

27(17)

10(4)

9(6)

7(7)

Rumbeke

Oekene

20

16(19)

2(2)



Ardooie 1(7)

Beitem 1(0)

Emelgem 4(0)

Handzame 1(1)

Ingelmunster 5(9)

Koekelare 1(0)

Kortemark 5(6)

Langemark 2(0)

Lichtervelde 2(2\
Moen 1(0)

Onze Kinderen 2(1\

Poelkapelle 1(0)

St.-Elooiswinkel 3(7)

Vladslo 1(0)

Wijnendale 3(0)

Zedelgem 1(0)

Zwevegem 1(0)

Bavikhove 2(0)

Bekegem 1(0)

Gits 4(5)

Hooglede 10(9)

lzegem 16(13)

Komen 1(0)

Kortrijk 1(0)

Ledegem 6(4)

Lo 1(0)

Moorsele 8(0)

Oostnieuwkerke 4(5)

Rollegem-Kap. 1(0)

Torhout 3(2)

Wervik 4(2)

Woesten 1(0)

Zilverberg 5(0)

Zwevezele 3(4)

Beselare 2(0)

Dadizele 6(4)

Gullegem 2(0)

Houthulst 3(2)

Klerken 2(0)

Koolskamp 1(3)

Kuurne 1(0)

Lendelede 2(0)

Meulebeke 1(0)

Moorslede 7(9)

Passendale 4(2)

Staden 10(6)

Veurne 1(0)

Wevelgem 2(8)

Zarren 2(1)

Zonnebeke 2(2)

TENTOONSTELLING ... Tildens de laatste herfstvakantie stelde onze oud-leerling Dani6l

Castelein ziin tekeningen, akwarellen en schilderijen ten toon in eigen huis Leliestraat 52,

Roeselare. Van zijn hand is het kunstwerk dat in dit nummer verschijnt.

Ook kunstenaar Eric Verhal hield een tentoonstelling van schilderijen en collages in eigen

atelier en dit van 19 tot 27 november ll. in de Rivierstraat 5 te Sint Denijs-Westrem

(tel. (091) 21 41 46).

MISSIONARIS ... In het oog, in het hart ... zoals vorige jaren (en met dezelfde woorden)

wordt opnieuw in samenwerking met het Amaat-Vyncke-comit6 5O00 fr. overgemaakt aan

de oud-leerlingen die in 1988 een vilfvoudig aantal jaren het college verlaten hebben en als

missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn. Bovendien wensen we hen hartelijk profi-

ciat bil hun zoveelste lustrum.

65 iaar geleden Vierstraete Gerard,Zdire
60 iaar geleden Bossaer Marcel, Japan

Spriet Jules, U.SA-

55 jaar geleden Lietaert Norbert, Filippijnen

50 jaar geleden Denys Karel, U.SA.

Vandaele Andries, Filippijnen

45 laar geleden Hoflack Gaston, Zaire

Meersman Jeroom, U.SA.

Vandekerkhove Antoon, Zalre

Declercq Edgard, Zaiie
Feys Stefaan, Ruwanda

40 jaar geleden Daels Wilfried, Filippijnen

30 jaar geleden Vanhaelewijn Willy, Zalre

Vermeulen Wilfried, Filippijnen

25 jaar geleden Maes Bernard, Filippijnen

ln totaal wordt 75O00 fr. uilbetaald.



DANIEL CASTELEIN

- Geboren te Diksmuide op 23 februari 1954.

- Latijnse Humaniora aan het Klein Seminarie te Roeselare-
- Licentie Godsdienstwetenschappen aan de K.U.L.

- Godsdienstleraar aan het VJ.l. te Roeselare.
- Autodidact.
- lllustraties in het literair tijdschrift,,Eigen" uit het Klein Seminarie en de dichtbundel ,,ln

de ruisval van mijn woorden " van Cecile Vandoorne (1981 ).
- Selectie Alfons Blomme-prijs (1980).

- Selectie project Jonge Kunstenaars 1983 (VA.B.-V.T.B.).

- Eervolle vermelding Prils Louisa Dehem te leper (1985).

Groepstentoonstellingen, o.a.

- Stadense kunstkring
- V.T.l. te Roeselare (1984).

- Kulturele Kring Ambrozijn te leper (1985).

- Vrienden van Annuntiata te Veurne (1986).

- 50 jaar St.-Jozefsschool te Roeselare (1987).

,,Lampernisse "

Technische gegevens over het werk.

- Gemengde techniek op papier.

- Afmetingen: 24 cm X30 cm.
- Getekend op voorzijde.
- Prijs: 2.500 fr.
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,Op de rrum qf-

De actualiteit moet bijna uur op
gevOlgd. (Foto Stetaan Beet)

JEROEN TUYTTEN, B.R.T., ROME"

Geregeld valt Jeroen Tuytten onge-
vraagd de huiskamer binnen, meestal
tijdens de nieuwsberichten. Zijn

,,publieke " functie heeft ons aangezet
deze oud-leerling 6n oud-leraar van
het college te verzoeken zichzelf en
zijn interessant we* aan ons voor te
stellen. Midden november viel een
brief van Jeroen Tuytten op onze
redactie binnen, verstuurd uit de VIA

ATELLA 4,00187 ROMA, ITALIA.

,,Eertijds" - Mijn ,,eertijds" is nu al
welgeteld negen jaar achter de rug.
Het was in juni 1979 dat ik in de Latiin-
Griekse afdeling van het Klein Semi-
narie mijn laatste examens aflegde en
voor het maturiteitsexamen een werk
maakte over de doodstraf.

uur worclen Aanvankelijk was het onderwerp tot
de literatuur (Camus e.d.) beperkt...,

uiteindelijk kon ik het ombuigen naar de directe actualiteit ... de executie van Bhutto in
Pakistan, het terechtstellen van de ex- premier van de sjah van lran en de ophangingsdood
van een lid van het Zuidafrikaanse A.NC. Achteraf gezien was het een beetje een voorlo-
per op mijn huidig werk.

Tussen de school en de journalistiek gaf ik na 4 jaar Romaanse filologie ook nog een laar
les in het Klein Seminarie.

Met het werk als journalist is er heel wat veranderd. Vroeger was actualiteit iets dat me,
jawel, fel interesseerde maar dat uiteindelijk alleen tot de vrije tijd behoorde- In een dood
moment werd de krant gelezen en het was na het werk dat er rustig naar het nieuws en
,,Aktueel" werd geluisterd. Nu is de actualiteit zowat de spil waarrond mijn volledige dag
draait, ik leef volgens het ritme van de nieuwsuitzendingen.

In tegenstelling tot de journalisten op een redactie heb je als buitenlands correspondent
geen vaste uren. werkdagen of zondag ... als er iets gebeurt, moet je aan het werk en de
actualiteit moet continu, bijna uur op uur, worden gevolgd. Gelukkig is er hier voor de cor-
respondenten een perscentrum in het hartje van de stad, op een boogscheut van de
ambtswoning van de ltaliaanse premier. Daar zijn zo'n 500-tal buitenlandse journalisten
ingeschreven en zijn zowat alle belangrijke ltaliaanse kranten en tijdschriften beschikbaar
evenals 3 ltaliaanse persagentschappen. Neem daar nog de ltaliaanse radio en televisie bii
en dan kan je - zoals Dirk Tieleman van ,,Aktueel', me aanraadde - een bad nemen in de
Italiaanse actualiteit. Je moet proberen van alles op de hoogte te zijn, veel lezen en oos-
siers aanleggen over onderwerpen die aktueel kunnen worden ... zoals de maffia, de val-
lende regeringen, sluimerende schandalen ... De gedachtenpuntjes zijn betekenisvol
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want in feite is het een onbegonnen werk ... voorspellen is moeilijk en het eigene van groot
nieuws is heel dikwijls dat het totaal onverwacht komt. De onverhoedse aanvallen moeten
op het juiste moment worden aangepakt. Het toevalseffect kan je wel door middel van rou-
tine, ervaring, documentatie een beetje afzwakken. lk wens zeker niet de dood van de
hoogbejaarde ex-president van ltalid Sandro Pertini wel is het zo dat ik het leven van de
meest populaire ltaliaan al heb opgezocht en dat de tekst voor een radiobijdrage al in
grove lijnen op papier staat. Nu maar hopen dat PERTINI zijn laatste levensadem op een
gelegen moment uitblaast.

Een ander punt voor de correspondent is welk nieuws je nu naar Belgid doorstuurt.

Er zijn van die onderwerpen die zonder discussie het nieuws halen. Wereldschokkend
nieuws of nieuws dat een zware link met Belgid heeft ... voor andere berichten ligt het dan
weer moeilijker ... het zijn twijfelgevallen of nog niet definitieve, eventuele berichten. De ltali-
aanse politici, die bijzonder onderlegd zijn in hun vak, kunnen uren, dagen discussidren
over een onderwerp zonder dat er iets concreet uit de bus komt. Craxi, Andreotti en andere
politici, ze zijn allemaal bijzonder goed van de tongriem gesneden, hanteren vlot de kleur-
rijke ltaliaanse taal. Er wordt veel gepalaverd maar de feiten, de uiteindelijke beslissingen
blijven uit. Er komt bijvoorbeeld een wetsontwerp ... maar de goedkeuring tot wet blijft
gezien het steekspel, de vallende regeringen maanden of laren aanslepen.

Italiaanse journalisten springen ook nogal losjes om met de journalistenethiek. Berichten
worden aangedikt om alles wat sensationeler te maken, krantetitels komen niet altijd ove-
reen met het artikel zelf. Het is geraden omzichtig te werk te gaan en vooral verschillende
bronnen te raadplegen.

Als een bericht dan werkelilk interessant blijkt wordt het voorgesteld aan de eindredacteur
van het nieuws (:de man die de hoofdpunten leest) of ,,Aktueel ". Vindt die het goed dan
kan je aan het schrijven gaan en uiteindelijk het bericht telefonisch doorsturen.

Een beetje anders ligt het wel met mijn werk voor het agentschap C.l.P Voor dit Belgisch
agentschap dat alleen religieus nieuws brengt ben ik Rome-correspondent. Correspon-
dent zijn in Rome voor het geven van informatie betreffende de katholieke kerk betekent in

het hart van die kerk aan het ..Witte huis" werken. Er is dan ook flink wat te doen. Al het
nieuws van het Vaticaan, waaronder de talrijke toespraken van de paus, wordt naar het
agentschap en vandaar naar de Belgische (zowel de Nederlands- als Franstalige) kranten
gestuurd. Echt reportagewerk, speurwerk zit er niet in gezien de doelstellingen van het
agentschap. Men wil alle informatie. Concreet komt het erop neer dat ik elke dag het ,,bol-
lettino ", het dagelijks nieuwsbulletin van de perszaal van het Vaticaan met bijvoorbeeld de
benoemingen en de teksten van de perstoespraken doorneem en verwerk, plus de ltali-
aanse kranten die het Vaticaan als een bijna binnenlands onderwerp behandelen lees.
Spectaculaire journastiek kan je het niet noemen. Wel is het zo dat je door het lezen van al

die documenten de ideedn van de pers leert kennen, een beetie begrijpt wat er in die
Poolse paus omgaat, wat hem er bijvoorbeeld toe aanzet zoveel te reizen.

Tot slot nog dit: leven in ltalid als correspondent wil zeggen dat je de pasta, de deegwaren,
ietwat minder lang laat koken maar, zoals het hier betaamt, ,,al dente " eet, dat je leert leven
met het zwaar chaotische verkeer, niet meer omziet als iemand claxonneert want toeteren
is hier een nationale sport, dat ie je niet meer ergert als ietsie misloopt ... want ,,ltalia d cosi "
(ltalid is zo).
lk zwem gewoon mee in de kleurrijke ltaliaanse maatschappij ... zij het dan wel met de
nodige aandacht, je weet immers nooit dat er iets gebeurt dat het, voor ltalid bijna onbe-
staande Belgi6, kan interesseren...

」eroen Tuytten

Ret 1979



「Lル 麟

NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op donderdag 6 oktober kwam het,,Fonds" biieen te Rumbeke.

Na de gebruikelijke, doch vriendelijke en welgemeende begroetingen, opende voorzitter

Aim6 Vermeersch de vergadering.

Zoals telkens was het eerste punt: een gebed voor onze missionarissen en hun werk.

Daarna werden enkele steunaanvragen voor protekten besproken.

Het ,, Fonds " besloot het volgende :

1. Steun voor het wegenprojekt van

Pater Daniel Lodrioor, Zaire

2. Steun voor een bouwprojekt van

Pater Jan Pardou, Filippilnen

3. Steun voor een bakkerijprojekt van

Pater Bernard Masson, Brazili6

4. Steun voor een medisch projektvan

Pater Edgard Declercq, Zaiie
5. Ons aandeel in de tegemoetkoming van

de jubilerende oudleerlingen-missionarissen

20000fに

20 000 fr

20 000 fr

20 000 fr

30000 fr

110 000 fr

We danken al degenen die ons sedert hetlaatste numrner hielpen steunen doorte gireren

of dooriets te beste‖ enl

U kunt ons verder helpen steunen![)it kunt U door:

l Te gireren op ons giro 712-0112054-05

Amaat Vynckefonds

Zuidstraat 25

8800 Roeselare

2 Een boek of onsiubileumbord te beste‖ en:

- ,, Ratte Vyncke " :

- ,,Constant Lievens ": genaaid :

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

,,Eerste gedichtenuitgave " uit 1855:
- Jubileumbord met collegeschild:

met bordenhouder:

Deze bestelling kunt U doen door te gireren op bovenstaand nummer.

Degenen die 1.000 fr. storten of meer, kunnen een fiskaal attest krijgen als zij erom vragen.

ledere oud{eerling-missionaris mag op ons fonds een beroep doen. Graag ontvangen wij

bij hun aanvraag wat documentatie over hun projekt.
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AM AAT VYN CKEH ERDEN KI N G

Op 7 augustus laatstleden was er te Dudzele een grote en grootse Amaat Vynckeherden-
king. Het was inderdaad 100 jaar geleden dat deze bekende Vlaming en verdienstelijk mis-
sionaris in IBBB te Kibanga aan het Tanganikameer overleed.

Het kleine Dudzele - waar hij van 1876 tot 1881 onderpastoor was - heeft deze gelegenheid

met beide handen gegrepen om ,, Ratte Vyncke " een ongekende hulde te brengen en voor
hem een monument te onthullen.

Omwille van zijn verbondenheid met ons - oud-leerling, oud-zoeaaf, oud-leraar en naam-
gever van ons missiefonds - willen wij aan deze feestelijkheden niet voorbijgaan zonder
een klein verslao.

Het Amaat Vynckemonument te Dudzele opgericht op 7 augustus 1988.
Beeldhouwer : Gaetano Pettalia Rumbeke

De pontificale geconcelebreerde hoogmis werd voorgegaan door Mgr. Eugeen Laridon,
hulpbisschop van Brugge, geassisteerd door Mgr. Jozef Chenoth van de Pauselijke Nuntia-
tuur, en door Z.E.P. Hubert Huybrechts, provinciaal der Witte Paters van Afrika in Belgid.
Daarbij een trits van priesters afkomstig van of werkzaam in Dudzele alsook een Zairees
priester Z.E.P Damas Ndembe, Superior Ren6 Delbeke uit Roeselare, Superior Paul

Vyncke, achterneef van pater Vyncke, uit Dendermonde en enkele oud-leerlingen missio-
naris.



Vooraan in de kerk hadden heel wat personaliteiten plaats genomen o.a. minister Leo

Tindemans, burgemeester Frank Van Acker, ambassadeur Kabala Kiseke Seka en gouver-

neur Olivier Vanneste.

De gezangen werden verzorgd door het St.-Michielskoor uit Roeselare, het parochiaal koor

uit Dudzele en de koninklijke harmonie Poldergalm, eveneens uit Dudzele.

Vier pauselijke - zoeaven dienden de mis.

Mgr. Laridon hield de homilie. Hij behandelde het thema: ,,De mens leeft niet van brood

alleen " en ,,lk ben het brood des levens ".

Na deze mooie eucharistieviering trok men naar het Amaat Vynckeplein voor de onthulling

van het borstbeeld.

De heer Richard Monbaliu, voorzitter van ,,De Vrienden van het Ambacht Dudzele" hield

de openingsrede. De Amaat Vynckemars werd uitgevoerd. Burgemeester Van Acker ont-
hulde het monument en Mgr. Laridon zegende het in. Daarna volgde er een bloemenhulde,
gebracht door 19 organisaties, in aanwezigheid van honderden mensen. Ook Superior
Delbeke legde bloemen neer in naam van het Klein Seminarie, alsook Dokter Aim6 Ver
meersch in naam van het Amaat Vynckefonds.

Daarna was er een receptie in openlucht en een feestmaal voor de ingeschrevenen. Heel

wat oud-leerlingen hadden eraan gehouden deze hulde bij te wonen, waarvoor dank.

Lode Monbaliu

HOMIL:E UITGESPROKEN D00R MGR.EUGEEN LARIDON OP DE AMAAT WNCKE‐
HERDENKiNG‐ 7 AUGUSTUS 1988 TE DUDZELE

Uit het Evangelie van Jezus-Christus
ziin ons twee sterke uitspraken

over het brood bekend gebleven

- De mens leeft niet van brood all66n

- lk ben het brood des levens
(dat was trouwens het evangeliewoord zo pas voorgelezen...)

Amaat Vyncke

heeft deze woorden

tot ziin dagelijks brood gemaakt.
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1) De mens leeft niet van brood all66n.
- Eten,te eten hebben, kunnen eten, kunnen verteren

is voor de mens het eerste;
maar het is tragisch voor de mens

als eten en drinken

het eerste en het laatste is

het enigste is, alles is.

Er is meer in de mens

en wie dat niet ziet, en dat niet dient
en wie daartoe niet appelleert
schept een wereld van brood en spelen

en van drank van ledigheid

en van drang naar geweld

- het zou een citaat van Gorbatsjov kunnen zijn

uit ziln toespraak tot de 1000-jarige kerk in Rusland

maar het is het grote levensinzicht
van Amaat Vyncke

- als jong student: vrijwilliger zoeaaf-soldaat
- als seminarist:op de bres voor Vlaanderen

en de cultuur van het Vlaamse volk
- als priester te Dudzele

actief voor school met geloof

voor muziek
voor alle verenigingsleven tot de bolders toe.

- en bil zijn missiewerk

werkend als dokter
als vrijkoper van slaven

als architekt
als boer

werkend aan alles wat mensen bevrildt

en verrukt

De mens leeft niet met brood alleen,

er is meer in hem dat hunkert.

Er is echter nog m66r dan
- brood
- sociale vrijheid en welvaart

- en cultuur

want daarin vindt de mens qeen antwoord

op de laatste vragen

En ik

En als ik doodga
En als iedereen me onnuttig, vergeet

En als ik een zieke, een gehandicapte ben

En als ik onschuldig vervolging lild.



2) lk ben het brood des levens

God, die van alle leven houdt, God die eeuwig leven bereidt,
dat is het 2de woord

waarvan Amaat Vyncke heeft geleefd.

daarom is hij priester geworden

daarom is hij missionaris geworden

en zijn werk was vruchtbaar !

Was het niet ontroerend door een oriester Zaiees
het evangelie horen voorlezen

en nog wel in correct Nederlands !

Daarom heeft hij niet geaarzeld

besmettelijke zieken te verzorgen,

daarom: omdat hij dat geloofde

omdat hii dat wilde verkondigen:

Er is maar 66n brood

voor het eeuwige leven

en dat is God.

Zo staat in het Evangelie

en ook in de l ste lezing vandaag.

- Sta op en eet, zegt God tot
Elia de profeet, die moe is en zegt: ik ga dood
Eet, en dan kan je ver gaan

Elia at en ging weer op stap. Hij ging ver !

Amaat Vyncke is in korte tijd ver gegaan.

Hij was 38 jaar toen hij stierf.

Tot jonge mensen

wou ik vandaag zeggen
eet van Gods woord

en ga ver.

verder dan verdienen van eigen rijk brood
dan wat in strikte rechtvaardigheid moet

dan cultuur

geloof in gratuiteit

in de liefde mateloos,

in de vreugde, omdat le wat goeds hebt gedaan

in God die ie roept

wacht niet tot ie oud bent;
hoe meer je God terugduwt
hoe vlugger je oud wordt.

God, eeuwig long,
spreekt de sterkste
verwachtingen uit
tot longe mensen.
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--Knlnidosknop

,,ONS GULDEN BOEK"

Jong literair talent moet le aanmoedigen. Een producent van een letterkundig gewrocht

ziet graag zijn artistiek werk ergens gepubliceerd. Prestatiebeloning en gezonde concur-

rentie prikkelen de schrijflust.

Deze principes brachten mij op het idee een,,Gulden Boek" aan te leggen met de beste

opstelletjes. Van 1956 tot 1988 schreven 265 studenten uit de 1 ste lat. (vroeger 6de) en de

3de lat. (vroeger 4de) een Nederlands opstelletje in dit boek.

Daartussen zitten drie nationale laureaten Davidsfonds-opstel-priiskamp :

Jan CHARLES 4de lat. Gr. (1979)

Peter DONCK 4de lat. Wisk. (1976)

Nico GOETHALS 4de lat. Wisk. (1983)

In het jaar 1969 veroverden alle vierdes (ook 4de Mod.) de eerste prijs (5.000 F) in de grote

E-3 opstelwedstriid uitgeschreven door Roularta. Daaraan is een leuke anecdote verbon-
den (voor later). Twee wonderknapen (epigonen van A. Rodenbach?) Erik DERLUYN en

Bart GODDYN waren natuurtalenten (ook voor later).

Wie schrilft die blijft. Daarom deze nieuwe rubriek: enkele fragmenten met naam der schrij-
vers, jaar en klas.

Veel leesgenot!
Willy CREYTENS,

leraar Nederlands

Toen waren ze schachtjes (12-13 i.)

,,De stad in de prangende zon "

De gloeiende zon danst op de graszoden, groen als kikkers- De slaperige hagedissen zit-
ten als stenen beeldjes in de zon. De verschroeide bloemen smachten naar een teugje

water. Een paar schaliedndekkers zien zich verplicht in hun hemd hun arbeid voort te zet-
ten. ledereen voelt zich loom en lui. Een taxi-chauffeur, zonder werk. is achter het stuur in

slaap gevallen. De stad, waaraan de gewone drukte ontbreekt, ligt nu verlaten onder die

onbarmhartige zon !

JOzEf BOUDREZ,

6de lat. B (1957)

,,Mijn eerste indrukken op de 6de latijnse "

Je eerste indruk is alsof je in een kazerne komt. Na al die dagen in de vrije natuur... terug
gevangen in een kooi. Maar zo erg is dat nu ook niet. Na een poosje geraakt men vertrouwd

met het vierkante ritme van de school.

Op de speelplaats zag ik plots een vriend. Ook hij was wat onwennig. Hij was immers ook
een groentje. Samen stonden we daar te staren zonder veel te zien. We spelen met zes
klassen op die enge ruimte : een echt mierennest !



's Namiddags maakten we kennis met onze klastitularis de heer Creytens, met wie ik hoop
goed te kunnen opschieten. En nog iets over ons klaslokaal: het staat er al uit de tijd dat de
school nog een klooster was.

Alleen enkele kleurige prenten versieren die kale klas. Met een les godsdienst werd deze
eerste schooldag afgesloten.

Geert VANHOOREN

6de lat. C (1972)

Stelwerkjes van pubers uit de 4de (nu 3de)

,,De Beatels"

Vier ravenzwarte pruiken die veel gelijkenis vertonen met de Duitse helm anno 14-18, daar-
ondel vier glunderende gezichten en voor de rest een speciaal ontworpen kledij. O ja,

natuurlijk de vier elektrische gitaren. Dit zijn ,Jhe Beatles ", de laatste nieuwe eendagsvlieg
en ritmegroep. Ze wippen lenig de zaal binnen onthaald door het gillend meisjeskoor. Het
heen-en-weer-draaiend quarto begint de vertoning. Heb je al trampolinespringers gezien ?

Midden de schlager springen ze net als meesters in het vak omhoog, benen wijd open, jan-
kend als geen, terwijl de handen krampachtig de snaren bewerken. Alle radiostations ter
wereld zenden dit jankend gedoe uit. ledereen zielin ziin verbeelding de ritme-dans en
zangoefening.

lgnace VANDEN BULCKE

4de lat. gr. B (1964)

,,Studiestilte "

Twintig voor zeven. Met een stadhuisgebaar klasseert een ordelijk student zijn studiecor
respondentie: links de mappen, in het midden de voetbalpronostieken, rechts de zakencor-
respondentie (spiekbriefjes, huistaken). Alles verdwijnt in de onschuldige geleerde map-
pen.,,Orde leidt tot God". Met 66n machtig gebaar veegt een overspannen opstelmaker
een verwarde hoop beduimelde boeken en afgeknaagde ballpoints van zijn bank. Vredig
kletst en dwarrelt alles in een met feilloos gevoel voor ruimtebaanberekening klaargezette
boekentas. Achter mij stijgt een halfluide reeks verwensingen op ,,van den aerden gront"
(hiermee wil ik de indruk verwekken een Vondelkenner te zijn). Een zesdeling, met in de
ogen een mengeling van woeste wanhoop en geestdriftige moordlust kruipt door het ban-
kenstraatje. Hij heeft slechts 66n schoen aan. Op zoek naar de andere. Natuurlijk ont-
vreemd en doorgegeven door een paar vijfdelingen. Op de verlaten zitting van een bank
staat het gezochte object vreedzaam luchtjes te verspreiden.
De halfkale surveillant rijst op van het katheder. De crisis is nabij !

Petrus Mana sERCU

(Pedr0 0f Piet)

4de Lat Gn B(1965)
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NU ALLES MOGELIJK IS
IS ALLES TOEGELATEN?

De in titel geformuleerde vraagstelling

is van medisch standDunt uit nooit

m66r actueel, wellicht nooit m66r

acuut geweest. Van meetaf aan wil ik
duidelijk stellen dat wat volgt geens-

zins de bedoeling heeft erop een ant-
woord te geven. Als huisarts zijn we

trouwens overtuigd hiervoor noch de

competentie te hebben, noch de

moreel-etische vorming genoten te

hebben. ls er trouwens nu reeds een

antwoord formuleerbaar? Of zal de

tijd zijn tijd nodig hebben om de onge-
looflijk snelle evolutie van de techno-
logische geneeskunde eerst ziin nog

onvoorspelbare grenzen (cfr. bioge-
netic-engeneering, genenmanipula-

tie) zelf te laten vastleggen ?

Zijn we als familie-dokter niet in staat een antwoord te formuleren, toch ziin we, en wellicht
vaker dan menigeen denkt, met de problemen van de bio-ethiek geconfronteerd. Als

gezondheidsbegeleiders van aan de wieg tot aan het graf, betreffen de in ons cabinet of

aan het ziekbed vragen evenzeer:

Abortus; Morning-after pil ; Kunstmatige inseminatie ; (K.l.E. is bij een echtpaar; K.l.D. is met

vreemde donor); In vitro{ertilisatie (lV.F) ; Euthanasie.

Uit wat volgt, met een paar voorbeelden uit de praktijkervaring, zal blijken dat ook voor de

arts, de vragen meestal levensgrote vraagtekens blijven.

- Zwangerschapsafbreking is volgens christelijke moralisten verboden. Het is echter
bekend dat bil de diagnose van ernstige afwijkingen bij het embryo, abortus vaak wordt uit-

gevoerd. Doch de term ernstige afwijking wordt dikwijls op een verschillende manier gein-

terpreteerd. ls mongolisme als afwijking niet ernstig genoeg ? Doch hebben deze aanhan-

kelijke vaak lieve mensen niet het recht op leven ? Er zijn gezinnen bekend waarin een

mongolen-kind er de oorzaak van is dat in datzelfde gezin een totaal nieuwe, veel diepere

dimensie ontstaat met minder materidle maar meer charismatische binding.

In verband met abortus is men trouwens reeds toe aan experimenteren op embryo's. Zullen

de hierbij bepaalde voorwaarden en waarborgen ook in de toekomst gerespecteerd blij-

ven ? Dezelfde vraag kan gesteld voor wat de genetische manipulatie betreft.
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Aangewend met therapeutische doeleinden om het welzijn van het individu te bevorderen:
akkoord; maar zullen de huidige kennis en de geboden mogelijkheden niet leiden tot
selecteren van kenmerken en een individu credren dat ondergeschikt is aan de maat-
schappil? (cfr. Huxley's ,,Brave New World ")

-Wanneer onlangs een jong koppel, of een koppel iongeren (hij 17,zij 16) mij in de consul-
tatie om de morning-after pil vroegen, heb ik het als arts, moreel gezien, bij het rechte eind
wanneer ik voor mezelf stel : In dubio libertas !? of wanneer begint het leven eigenlijk ?

- vanaf het ogenblik dat ei- en zaadcel zich verenigen.
- vanaf de innesteling van de bevruchte eicel.
- van als de verstandsstructuur (het zenuwstelsel) van het embryo zich begint te vormen.
- vanaf de eerste kinds-bewegingen.
- sommige abortus-voorstanders gaan zelfs zo ver te beweren dat het vanaf de geboorte

is, ja zelfs slechts dan als het nieuwe wezen door de omgeving aanvaard wordt.

-ln mijn kwarteeuw huisartsenpraktijk verzorg ik 2 gezinnen waar een kind uit K.l.D. gebo-
ren werd. Het eerste van de beide waar het zoontje nu I jaar oud is, is intussen gescheiden

en door de legale vader in de steek gelaten. Hoewel het medisch geheim in elk geval
gerespecteerd dient te worden, komt het toch in een geheel andere contekst terecht. In

Belgid worden jaarlijks ongeveer 800 K.l. kinderen geboren. Met het net vermelde geval van
echtscheiding voor ogen blijken vragen vooral rond K.l.D. (met vreemde donor) meer dan
zinvol. De katholieke Kerk blijft zelfs in de gevallen van K.l.E. (binnen het gezin) radicaal in
haar standpunt, (Donum Vitae) met als argument: het is tegen de natuur; het is een schen-
ding van de waardigheid van de menselijke voortplanting. (Ergens lazen we over veteri-
naire praktijk in de menselilke sexualiteit). r
Kan echter in K.l.E. gevallen dit strakke standpunt gehandhaafd blijven voor een goed uit-
gebalanceerd echtpaar met een wel doordachte niet egocentrisch-gerichte kinderwens
die slechts op deze wijze in vervulling kan gaan ? De terughoudendheid bij K.l.D. lijkt heel
wat meer gegrond ! Heeft elk kind niet het recht om het echte kind van zijn ouders te zijn,
dan nog liefst verwekt uit een liefdesact; zonder gevaar ooit met ziin half broer of halfzuster
te huwen. Heeft elk kind niet het recht de schenker van zijn erfelijke kenmerken te kennen
en er zelfs door opgevoed te worden ! Trouwens in hoever is de eenheid van de relatie
man-vrouw nog bewaard of in de toekomst bedreigd ? In hoever is de man door ziin echt-
genote onder morele druk gezet om een K.l.D. kind te aanvaarden ?

-Net 10 jaar geleden werd in Engeland de eerste lV.F. of proefbuis-baby ter wereld gebo-
ren. (Louise Brown). Nu zijn er al een 3.000-tal op de wereld. De enkele maanden later tot
Paus gekozen kardinaal Alb. Luciani stuurde bij die gelegenheid een gelukwenstelegram

naar de ouders. Ondertussen heeft de Katholieke Kerk ook op dit vlak een totaal afwijzend
standpunt ingenomen. Terecht? Ten onrechte? Het is tegen de natuur, zegt men. Mag de
natuur niet gecorrigeerd worden ? Of is de ,,Roomse " beslissing toch terecht als men weet
dat bij lV.F. telkens 3 tot 5 embryo's ontstaan !

Wat met de niet geimplanteerde embryo's ? Laten afsterven ? Invriezen ? Wetenschappelijk
experimenteren hierop zoals nu reeds veel gebeurt ? ls dit wel toegelaten ? Hoever zijn we
nog verwijderd van commercialisatie van menselijke embryo's? Of kan men stellen dat
overtollig menselijk embryo geen persoon is maar enkel een biologische entiteit, aange-
zien het niet opgenomen is binnen de kinderwens, en er ons over verheugen dat aldus bij
genetisch onderzoek belangrijke vorderingen werden gemaakt die de mensheid in haar
geheel ten goede komen ?
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-De W.MA. (World Medical Association) verklaring over euthanasie is duidelijk: Euthana-

sie, verstaan als het vrijwillig beeindigen van het leven van een patidnt, zelfs indien het

gebeurt op verzoek van de patidnt of op verzoek van nauwe bloedverwanten is onethisch'

Dit moet de arts echter niet beletten in te gaan op de wil van een patidnt die geen interfe-

rentie verlangt in het natuurlijk stervingsproces tiidens de terminale fase van zijn ziekte.

Hiermee lijkt ons het onderscheid tussen actieve en passieve euthanasie duidelijk' We

leven beneden de moerdijk en spreken alleen over passieve euthanasie. De WMA. verkla-

ring mag dan nog zo klaat ziin toch geeft ze geen antwoord op alle huisarts-situaties.

Mijn patiente Sylvie is 83 iaar; ze woont in het rustoord ; ze is totaal dement, brengt alleen

nog onverstaanbare klanken uit, zingt veel en is tegen iedereen uitermate vriendelijk, maar

ook door iedereen in het rustoord met een soort tederheid omringd'

Verleden maand had ze plots een aanval van hoge koorts. De diagnose longontsteking was

duidelijk. Haar verwanten drongen aan op,,niet behandelen". Een weekie antibiotica,

onder de vorm van 's morgens en 's avonds een inspuiting, hielpen er sylvie terug

bovenop. Was mijn optie de juiste, of is de inzet en de zorg van de omgeving voor die nutte-

loze medemens dan geen waarde meer op zichzelt? Als ouderwordend huisarts langs om

meer geconfronteerd met een geriatrisch patidnten-potentieel lijkt dit ons ,,het probleem "

van de nabile toekomst.

RIZIV budgetten zullen minder bezwaard worden door een geval Sylvie dan door het toe-

nemend aantal gevallen dat in ziekenhuismidden dient verzorgd, niet alleen om louter

medische reden maar vaak ook uit gemakkelilkheidsoverwegingen van de naastbestaan-

den. Zullen in de toekomst alle vragen naar zorgenverstrekking nog te financieren zijn ? Als

thuisverzorgers worden we wellicht in de nabije toekomst verplicht mee de keuze te bepa-

len en prioriteiten duidelijk te stellen. Welke criteria zullen hierbij gehanteerd worden ?

Volgens demografische berekeningen zal de bevolking in Vlaanderen tegen het laar 2000

met hoogstens 1 % toenemen, de 65 plussers evenwel mel 2jyo en de 85 plussers met

1007o De actieven zullen met 100.000 gedaald ziin, de bejaarden met 150.000 toegeno-

men. welke onder hen maken de grootste kans op bijpasses, pacemakers, heup-prothe-

ses, nylon-aders enz.

Tegen welke sociale en of etische kostprijs ?

De vraag in de hoofding van deze bijdrage gesteld, heeft van huisartsstandpunt uit, voor elk

van de vijf aangehaalde medisch-etische probleem-velden, alleen maar nieuwe vragen

opgeroepen. Voor vervollediging, of aanvulling of rechtzettingen zijn reacties van eertijds-

lezers welkom. lntussen dient de zieke verder geholpen en hanteren we als richtsnoer de

Code van de medische plichtenleer:

- gewetensvol de zorgen toedienen die stroken met de thans geldende kennis'

- zorgen verstrekken op een menslievende manier met eerbiediging van de menselijke

persoon zonder onderscheid te maken wie de patient is.

Wellicht is de christelilke vorming die we kregen ons hierbii een hulp.

Aim6 Vermeersch

Ret. 1954



∫働 ル如 J

BEDENKINGEN BIJ DE ONDERWIJSVERNIEUWING

De beroering tengevolge de recente onderwijsvernieuwingen raakt iedereen die kinderen
heeft of iets met onderwijs te maken heeft ; ook ,, Eertijds " is er niet aan ontsnapt en heeft al
enkefe malen iets over deze zaak gepubliceerd.lmmers ook de Eenheidsstructuur van het
secundair onderwijs, die aangezien wordt als een afgezwakt vso, blijft vragen oproepen.

Het is nu zeker niet mi.in bedoeling hierover een polemiek te willen inzetten in ,, Eertijds',; dit
tijdschrift verdient beter. wel vraag ik, als oud-leerling van Roeselare (Retorica 1955) en
door mijn functie in het vrii PMs-centrum van Torhout reeds jarenlang betrokken, zowel bij
Type I als Type ll-onderwijs, enkele bedenkingen en vaststellingen te mogen meedelen.
(over ,,veel jaren ervaring" heb ik echter gemengde gevoelens:: wanl veel jaren ervaring
kan ook betekenen :veel jaren veroudering, vastroesting, vooroordeel).

Hoe komt het toch dat bij deze onderwijsvernieuwing zoveel mensen van buiten als van
binnen het onderwijs zo emotioneel reageren zowel tegen als voor de vernieuwing ? lk ver-
onderstel dat allen toch eenzelfde doel hebben:de kwaliteit van het onderwijs verzeKeren
voor de toekomst. En toch komen zovelen met veel jaren gelijkaardige opleiding en erva-
ring tot zeer tegenstrijdige opinies, geeft men aan ouders en leerlingen tegenstrijdige infor-
matie over het onderwils en zijn er katholieke scholen die dreigen met een schisma binnen
het Vrij Onderwijs.

Hoe komt het dat rationeel denkende mensen, vertrekkend van eenzelfde oorsprong en
slrevend naar eenzelfde doel, toch zo verschillende wegen opgaan ? Het moet toch zijn dat
men onderweg, bij de redenering en opinievorming verschillende elementen gebruikte:
verschillende, onvolledige, onjuiste, niet representatieve gegevens. Het NsKo heeft zich in
deze discussie zelden of nooit uitgesproken, wilde noch rype I noch rype ll-scholen afsto-
ten, heeft wijselijk het vuur niet willen aanwakkeren, maar heeft het wel lang laten branden.
En ondertussen bleef in de pers kritiek op het VSo verschijnen;er werd een merkwaardige
anti-VSo petitielijst verspreid met namen van o.a. veel politici, oud-ministers, een ere-rec-
tor, een oud-inspecteur, er verschenen vanwege universitaire studiediensten vergelijkende
slaagcijfers van Type I en Type ll-leerlingen (de berekeningen waren hierbii zeer weten-
schappelijk maar de bestudeerde proefgroep van Type I was niet representatief).

onder invloed van deze campagnes vluchtten een aantal mensen weg van enkele VSo-
scholen en hierin zag men nog maar eens een bevestiging van de kritiek op het vso. Dit
allemaal nog v66r een echte evaluatie van de onderwijsvernieuwing gemaakt werd !

Om deze reden wil ik hier nu ook geen verdediging opstellen van de Eenheidsstructuur
van het s.o.; we zullen weer jaren moeten wachten vooraleer wij dit onderwijs grondig zul-
Ien kunnen evalueren.lk wil wel enkele feiten en vaststellingen meedelen over enkere pun-
ten die men in het Type I als zeer nefast bestempelde en die men nu ook aan de Eenheids-
structuur verwijt, nl. de + gemeenschappelijke start, met als gevolg:
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a. tijdverlies voor de ,,latinisten"; nivellering naar beneden en onvoldoende voorberei-

ding op het Hoger Onderwijs;

b. te weinig en te zwakke leerlingen in TSO omdat er te veel onverantwoord bliiven aan-

klampen in ASO.

Hierop wil ik graag antwoorden met cijfergegevens, verzameld in alle scholen S.O. van de

Regio Torhout gedurende 16 iaren, en met gegevens van een grootschalig wetenschappe-

lijk onderzoek van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Vooreerst nog een punt waar weinig aandacht aan besteed wordt, maar iets dat ik als PMS-

verantwoordelijke heel belangrijk acht: nl. de geleideliike positieve ori6ntering volgens

vorderingen, belangstelling en motivatie.

In Torhout starten alle leerlingen met het gemeenschappelijk basisprogramma ingedeeld

in gematigd heterogene klasgroepen. Dat houdt in dat elke leerling op zijn niveau les krijgt;

dat houdt ook in dat elke leerling die in de uitbreidingsleerstof beter of minder goed pres-

teert dan aanvankelijk gedacht werd, het jaar daarop kan overgaan naar respectievelijk een

sterkere of lichtere studierichting. Zo is het mogelijk dat leerlingen met een latere intellec-

tuele ontwikkeling uiteindeliik in een zwaardere studieinrichting komen dan men in het 6de

leerjaar LO. voor hen mogelijk achtte (10-12 7d. Anderzijds kunnen leerlingen met een

vroege intellectuele bloei (waardoor men hen jarenlang overschatte) zonder zware misluk-

kingen geleidelijk aan tot die studie komen waar ze het best thuishoren. En in de grote mid-

dengroep zien wil leerlingen met + even sterke intelligenties in het 6de leerjaar L.O., tot

heel verschillende studierichtingen komen in het S.O.

Deze geleidelijk positieve oridntering kan waargemaakt worden in een school waar een

volledige populatie start met een gemeenschappeliik programma, en waar de leerlingen

objectief georidnteerd worden volgens vorderingen en belangstellling naar een brede

waaier van studierichtingen. (middenschool).

. Wat het tijdverlies (voor de ,,latinisten") betreft kan men antwoorden en dat er gewerkt

wordt met basis- en uitbreidingsleerstof, en dat onderwijs en opvoeding m66r inhoudt

dan vanaf 12 iaar zoveel mogelijk latijnse woordjes en spraakkunstregels van buiten

leren.

. - Aangaande de voorbereiding op Hoger Ondenrijs durf ik vooreerst verwijzen naar

een eigen onderzoek in ons PMS-centrum. Bij een vergelilking van het aantal geslaag-

den in het Hoger Onderwijs van oud-leerlingen ASO *TSO van de laatste 3 iaren Type

ll en de eerste 3 jaren Type I van gans de regio Torhout, zien wii volgende ciifers:

Type ll: Univ. *Hobu lang: 19 %- Hobu korl:23 "/o

Type l: Univ. *Hobu lang:21 %- Hobu kort:23 Yo

- Daarboven komen de resultaten van een grootschalig onderzoek bij meer dan 6000

studenten van de K.U. van Leuven waar men jaren ver op een wetenschappelijke wijze

de studieloopbanen van vergelijkbare groepen Type ll en Type l-leerlingen analy-

seerde. De gedetailleerde resultaten van deze studie kan men vinden in 3 rapporten

,,Overgang van S.O. naar HO." Acco Leuven 1986-1987. Heel veel aandacht werd uiter-

aard besteed aan de voorbereiding op het Hoger Onderwijs. Hierover vindt men o.a. in

het 2de rapport op blz.67 en volgende, deze analyse: Men plaatste de 10 %sterkste

leerlingen uit Type ll tegenover de 10 %sterkste van Type I en wel zodanig dat ze even-

waardig en vergelijkbaar waren qua intelligentieniveau, gevolgde studies in het

secundair onderwijs.



Deze groep van 10 %evolueerde als volgt:

- Gekozen studie in het Hoger onderwijs:

Univ., humane richtingen

Univ., biomed. +exacte
Hobu-lang

Hobu-kort
Voorb. jaar

Andere
geen verder studie

- Studieresultaten van deze groep:

Grote onderscheiding
Ondersch. lste Z.

Vold. lste Z,Ond.2deZ.
Vold.2deZ.

Geslaagd l ste jaar

Niet geslaagd

Type l

23°/O

42%
13%
19%
1%
1%
2%

Type l

ζ5%
20,9%
261 %
14,9%

69,4%
30,6%

Type ll

40%
30 %
9%
15%
4%
1%
2%

Type il

6,8%
19,5%
21,8%

18β %

669%
331 %

. Tenslotte: ,,te weinig leerlingen in TSO en te veel zwakke in ASO". Voor het ogenblik
zitten er in de genoemde scholengemeenschap van Torhout in TSO zeker niet minder
leerlingen dan vroeger in Type ll. Anderzijds zitten er door de geleidelilke positieve oritin-
tering meer dan ooit voorheen sterkere leerlingen in TSO die verder gaan voor ingenieur,
universiteit. A1....

Om te eindigen. Deze tekst zal overkomen als een ongeloofwaardig ophemelen van het
Type l-onderwijs. lk heb me evenwel gesteund op eigen vaststellingen en resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
Er zijn echter ook minder goede kanten aan het systeem, en niet overal heeft men oe
mogelijkheden van een grotere school met een sterke leerlingenpopulatie waar vanuit
een middenschool samen met het PMS-centrum aan obiectieve informatie en ori6nte-
ring kan gedaan worden naar een brede bovenbouw.
Tenslotte zijn het de leerkrachten en de directies die door hun bekwaamheid, hun inzet
en hun bezieling het onderwijs en de opvoeding op school moeten waarmaken.

N PYPE,

Ret 1955
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Beste makkers van 't verre verleden,

Aanvaard mijn oprechte dank voor de grote gift van de vijfduizend'

Dank voor Eertijds met zijn schone artikels die ik zeer gaarne lees.

Dank voor het vertrouwen dat uw gift goed zal gebruikt worden: niet voor tussenpersonen

of bureelonkosten.

Maar rechtstreeks voor de armsten:voor hun eten en kleren en regelmatig hun zeer

gewaardeerd stuk zeep.

Ge weet dat de zieken nu rapper naar huis gaan: maar 't zijn iuisr degenen die al een

beetje kunnen helpen, die hun genezing voortzetten in hun dorp.

Aanvaard mijn hoogachting voor de bond en al ziln bedrijvigheid

Paul Casier

Scheutlst

Ret'31

Kiri, 1 mei 1987

Beste vrienden van de Oud-Leerlingenbond,

Aangenaam verrast kreeg ik in 't begin van dit jaar uw gift van 5.000 F. waarvoor mijn harte-

lilkste dank !

Dit geld zal voornamelijk gebruikt worden voor sessies voor onze catechisten in het bin-

nenland. De missionarissen verminderen en meer en meer zullen de catechisten alles op

zich moeten nemen. Daarom trachten we hen ook een bilscholing te geven. Een ander deel

gaat naar ons medikamenten-proiect. ln de dorpen is er werkeliik niets;en als ze eraan

geraken is het aan een woekerprijs.

Zo trachten we aan enkele vertrouwensmensen de meest noodzakelijke medikamenten te

verschaffen: aspirinen, e.d. Zo weet ie dat het geld welkom is en goed zal gebruikt worden.

Met mijn herhaalde dank,

Fr. Petteloo

Ret.'51
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Kabinda
Zeer Eerwaarde Heer superior en verantwoordelijke voor de Oud-leerlingenbond,

Van harte dank voor uw milde gift en uw sympathie.
Ruim 40 jaar verlieten we 't college - Bijna 34 jaar missie in zdire - en toch bliift u ons
gedenken.

spijtig kom ik dit jaar niet in verlof - 't ware wel goed eens al die mensen ... 60-jarigen... rerug
te zien.
lk ben hier in 't bisdom Kabinda - paster van de kathedraal - ook ben ik verantwoordelijk
voor de gehandikapten in ons bisdom - we zijn volop bezig een centrum te bouwen -
vlaamse dokters komen 2 d 3 maal per jaar opereren. De gouverneur en de provincie w-Vl.
zijn grote weldoeners en helpen bouwen - ook uw giften besteed ik graag voor die arme -
vaak verstotene kinderen - Dit is een wonderwerk... en levens een degelijke les van naas-
tenliefde - Meestal wordt een gehandikapte aangezien als een ,,ongeluksbrenger", er
,,mensen van maken" zoalsze zelf zeggen is hun grote vreugde en geluk (de naam van
hun centrum).
Voor't moment is Roeselare hier maar flauw vertegenwoordigd - Raf Lambrecht - Directeur
ISP - en ik zelf. P. Willy Oost is benoemd voor de vorming in Belgi6.
Nogmaals, hartelijke dank en blijven we innig 66n.

P. Stan Hanssens BP 400
MBUJIMAYI Zaire

Ret.'46

Bukavu 10 april 1988
Beste Vrienden,

Het was voor mij een aangename verrassing te vernemen dat jullie mij 5.000 fr. gestort
hebben. Mijn beste dank ervoor uit name van allen die er een stukje zullen van krijgen.
Steun kunnen we hier op het college best gebruiken. Allereerst voor onze leraars. Ze krij-
gen van de staat een zeer laag loon. om u een gedacht te geven, ik krijg, als studieperfect,
een 5.000 zaires per maand. Dat is nauwelijks meer dan 1o00 Belgische frank. En ik ben
onder de meest betaalde op het college.
Dat brengt mee dat het moeilijk is onze leraars echt te motiveren voor hun werk en dat ze
bii de minste kans eruitvliegen om elders te gaan werken. we hebben uitgerekend dat een
leraar hier op het college gemiddeld 20 maand blijft. wat dan weer meebrengt voortdu-
rende veranderingen in de uurroosters (mijn werk !), maar vooral een tekort aan continuileit
in het onderwijs. Het is niet zelden dat de leerlingen in een klas, voor een vak, drie reraars
krijgen op een jaar.

We trachten aan onze leraars wat bij te geven om ze aan te moedigen in hun werk, maar
het blilft ver beneden het minimum om fatsoenlijk te leven.
Met dat al zijn ze te bewonderen hoe ze toch over het algemeen werken met een zeKere
ambitie en fierheid.
Een andere post zijn een aantal leerlingen. Ze komen van een half uur tot anderhalfuur ver
te voet. Soms volgen ze de zes uur les in de voormiddag zonder gegeten te hebben. We
trachten dus aan een aantal van hen wat te geven 's middags. we doen ze wat betalen,
maar ver beneden de echte prijs.
En toch blijft het echt de moeite waard om hier te werken. De geest van de leerlingen is
goed. En er zijn regelmatig roepingen.
De kerk in de stad marcheert goed, tenminste naar uiterlijk criteria: de kerken zitten vol.
Nu sluit ik maar. Nog eens mijn beste dank dat jullie aan mij gedacht hebben en ik profiteer
er ook van om t6 bedanken voor het blaadje met de vele herinneringen over het college dat
ik regelmatig aankr19
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,Bund-ig

Naar een feestelijke gewoonte organiseerde de O.L.B. haar iaarlijkse ontmoetingsdag op

1l november ll. Nog feestelijker dan anders was de opkomst: ruim 260 delers aan het

feestmaal, dat volgde op een al even feestelijke misviering, met zorg en spirit voorbereid en

voorgegaan door E.H. Marc Roseeuw. Pater Willy Oost bracht een gesmaakte homilie rond

de thema's ,,ontmoeten " en ,,herinneren ".

Onderstaande foto'S van de jubilerende uitgangsiaren 1938 en 1963 zijn een statisch soe-

venir van een bewogen dag.

Uitgangsjaar 1938 met hun oud4eraar en gewezen inspekteur Stock in hun midden (ook
Ietterlijk) (toto steraan BEEL). Wie zijn ze ? - Hieronder hun namen van links naar rechts :

Vooraan: 1. Watter Lambrecht,2. Maurits Hoornaert,3. Godtried Maertens,4. Andrd Desim-
pel,5. Hector Lepoudre,6. Arseen Vanisacker.
2de rij: 1. Andrd Grymonpon, 2. Michel Roelens, 3. oud-leraar Robert Stock, 4. Julien Lie-
vens,5. E.H. Michiel Doom.
3de rij: 1. Herman Vandenbulcke, 2. Roger Vandeputte, 3. Jozef D'Hoore, 4. Michel Vanler
berghe,5. Dries Van Coillie,6. E.H. Pedro Nollet.

We ontvingen ook nog een gedicht, een poetische terugblik op die ontmoetingsdag, van

A. Van lsacker, architect te Torhout.

Quinquaginta

Vijftig jaren zijn gevloden,

vijftig laren zijn voorbil ...

We waren met zijn allen

nog jong en sterk van stel,

we lieten 't niet ontvallen

maar dachten:'t is een hel.



We zaten opgesloten

acht weken aan een stuk,
maar schreden onverdroten
die weg naar ons geluk.

Die hel ging stilaan doven
tot smeulend vagevier,
en dra hing wilds erboven
wat hemelser vertier.

Zo een na een die jaren,

zes vol van lange duur,

ons wijsheid lieten garen,

vaartvast voor eigen stuur.

We zwaaiden uit elkander

de wijdse wereld in,

we waanden ons zo schrander
voor't komend nieuw begin.

We zwommen door het leven
vol deining op en neer,
't werd ons door God gegeven,

maar 't deed soms pijn en zeer.

Die jaren zijn gevloden,

die jaren zijn voorbij ...

wat vreugd te zijn ontboden

op gouden feestpartij !

Uitgangsjaar '1963 in groten getale bij de herkansing van hun afscheidsfoto.lroto sreraan BEEL).
Van links naar rechts en van onder naar boven.
lste rij: onderdirecteur H. Decroos, Eugdne Bruneel, John Crabbe, Jodl Huyghe, Lutger
Vandewalle, Dirk Schockaert, Marc Terryn, Dirk Maddens, Gaby Vandenbussche.
2de rij :Superior R. Delbeke, Willy Oost, Joris Vergote, Luc Demuynck, Alfons Vergote, Marc
Deschepper, Marc Vandenbulcke, Marc Roseeuw, voorzitter Michel Vulsteke.
Sde rij: Eric Luyckx, Raoul Boucquey, Michiel Bouckaert, Johan Chys, Hugo Hoornaert,
Lieven Sterckx.
4de rij :Albert Beke, Michel Viane, Bart Verbeke, Marc Vandoorne, Frans Loose. Raf Vereecke.

Volgend jaar zijn de uitgangsjaren eindigend op 4 en g aan de beurt, met speciare aan-
dacht voor de jaren 1939 en 1964. Noteer alvast in uw agenda! Mensen uit deze jaren die
over bijgewerkte adressenliisten zouden beschikken, worden vriendelijk verzocht contact
te zoeken met ons sekretariaat; het zal ons moeizaam werk besparen. en toelaten het
maximum aan mensen te bereiken. Alvast dank daarvoor.
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BOND-IG doch met aandrang verzoeken wij U het lidmaatschap voor 1989 te hernieuwen

met bilgevoegd betaalformulier, of bij voorkeur via domicili6ring. Want rappels sturen is ook

voor ons een dure aangelegenheid.

BOND-IG en beknopt staan wii ten toon op de kultuurhappening van de stad Roeselare, op

10 en 11 december in de stedeliike Hallen.

U treft er een paar entoesiastelingen van het bestuur, en een keuze waardevolle boeken

over het rijke verleden van het Klein Seminarie.

BOND-IG en in een (muziek)notedop verwijzen we naar ons Kerstconcert op dinsdag

27 december om 20 uur in de kerk van het Klein Seminarie.

Wie nooit eerder kwam krijgt onze onvoorwaardelijke aanbeveling als startpremie; wie

iaarlijks komt meegenieten, beloven we opnieuw een kwalitatieve hoogvlieger, met enkele

nieuwe accenten.

De Oud-leerlingenbond bestaat 20 jaar. Dit leek een ideale gelegenheid om ons wat min-

der oud voor te doen, en een colloquium werd ingericht met als thema: ,,JEUGD en

ONDERNEMEN, een weg vol mogeliikheden voor u of voor een ander".

Een gemengde werkgroep O.L.B. *jongeren *leden van de Kamer voor Koophandel heb-

ben dit opzet uitgewerkt. Een zestal bedrijfsleiders uit de regio (hoofdzakelijk oud-leerlin-

gen) werden als spreker aangezocht.

Hun werd een reeks vragen voorgelegd, voorbereid door laatsteiaarsstudenten onder lei-

ding van economie{eraar Marc Vermeulen.

Ruim 200 geihteresseerden (hoofdzakelijk jongeren) ziln op onze uitnodiging ingegaan'

Na een inleidend woord door onze voorzitter werd een bruisende videoband vertoond over

de regio Roeselare, lzegem, Tielt, een realisatie van de Kamer van Koophandel.

Volgden dan de 6 sprekers, die elk in een 10-tal minuten hun opgelegd thema behandelden:

1. Eddy Brouckaert (Direkteur De weekbode-De Zeewacht, NV ROULARTA) had het over

de overstap van studies naar werk en de toekomst van de media'

DINSDAG 27 DECEMBER 1988 0M 20 UUR

,,NU SYT WELLECOME"
KERST

met
Jongenskoor COLLIEMANDO

SINT MICHIELSKOOR
o.l.v. Arnold LOOSE

Rik GHESQUIERE - trompet
Peter PIETERS - orgel

Vlaamse en Zuid-Europese kerstliederen
Religieuze romatische muziek uit de 19de eeuw
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2. Michel Espeel (Gedelegeerd Bestuurder van NV constructies ESpEEL) over het opstar-
ten van een bedrilf en de rol van de jonge bedrijfsleider.

3. Laurent schatteman (Voorzitter BANK vAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN)
over het Europa van 1992 en de financiele aspecten oaarvan.

4. Lieven Sterckx (Gedelegeerd Bestuurder van de NV JAN STERCKX) over export en het
belang van de menselilke relaties daarin.

5. Arnold Deceuninck (Direkteur NV DEcEUNtNcK pLASTtcs INDUSTRIES) over het
opstarten van een bedrijf in het buitenland.

6. Dirk Maddens (Direkteur van het Instituut voor levende talen en Vertaalbureau AUDIMA)
over het belang van taalkennis in funktie van beroepsmogelijkheden.

Moderator Adrien coucke (opdrachthouder van het Verbond van Kristelijke werkgevers)
hield alles binnen de tijdslimiet, en wist op een rustige manier elke spreker in te leiden en te
resumeren.

Een zestal jongeren kreeg daarna de gelegenheid rechtstreeks vragen te stellen, en na
een korte pauze werden de schriftelijke vragen uit het publiek beantvvoord.
Het geheel werd afgerond met een slottoespraak door dhr. van Hove, voorzitter van oe
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappii van West-Vlaanderen.
Op een gestructureerde wijze schetste hij een beeld van de economische situatie in West-
Vlaanderen, met zijn sterke troeven, zijn uitdagingen voor de toekomst en de factoren die
de huidige gunstige trend kunnen consolideren. Recent ciifermateriaal illustreerde ziin
gesmaakt betoog.

Op de receptie achteraf overheerste de indruk dat dit een uitermate geslaagd initiatief was,
met getalenteerde en zeer concrete sprekers, geleid door een prima moderator, en organi-
satorisch feilloos gerealiseerd.

Met dank aan de deelnemende en steunende firma,s, de werkgroep, de helpende
bestuursleden en een gedisciplineerd en aandachtig publiek.
Wellicht ligt hier een nieuwe roeping weg voor onze Oud-leerlingenbond...

Het Colloquium-podium als gangmaker op ons verjaardagsfeest- (Foto stefaan Beet)

」Plets

Ret 1969



:Fum'ilil

GEBOORTEN

Laetitia, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Lieve Monteyne-Wyffels, Roeselare,

17 juni 19BB (Leraar), Notelaarstraat 29, BB00 Roeselare.

Nele, dochtertie van Heer en Mevrouw Marc en Lul Markey-Jansen, Hasselt,22 juni 1988

(Oud-leerling latijnse 1976), Walenstraat 116, 3500 Hasselt.

Sophie, dochtertje van Heer en Mevrouw Bart en Sabine Moerman-Schramme, lzegem,

8 juli 19BB (Oud-leerling moderne 1980), Diksmuidsesteenweg 209/1,8800 Roeselare.

Hanne, dochtertje van Heer en Mevrouw Niko en lngrid Dierickx-Bafort, Gent,24 juli 1988

(Oud-leerling moderne 19Bl ), Nieuwstraal 28/ 3,8110 Kortemark.

Marieke, dochtertje van Heer en Mevrouw Robrecht en Hilde Vanhuyse-Blomme, Roese-

lare,14 augustus l9BB (Oud-leerling moderne 1972),ZuidsIraat 20,8698 Zonnebeke-Pas-

sendale.

Julien, zoontje van Heer en Mevrouw Dirk en Trui Lapere-Vanlerberghe, Roeselare,

6 september 1988 (Oud-leerling moderne 1981 ), Ten Hove 30/1, BB00 Roeselare.

Benjamin, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Mieke Delaey-Fieuws, Brugge, 16 septem-
ber 1988 (Leraar), Pottenmakersstraat 3,8000 Brugge.

Frederic, zoontje van Heer en Mevrouw Jozef en Catherine Gryspeerdt-Bertrand, Roese-

lare,22 september 1988 (Oud-leerling latilnse 1973), Diksmuidsesteenweg 10,8800 Roe-

setare.

Louis, zoontje van Heer en Mevrouw Emmanuel en Marijke De Meester-Carl6, Roeselare,

1 oktober 1988 (Oud-leerling moderne 1979), Sint-Alfonsusstraat 16,8800 Roeselare.

Katrien, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Hilde Defraeye-Raepsaet, Kortrijk

7 oktober 19BB (Oud-leerling moderne 1978),Zwaluwenlaan 4,8500 Kortrijk.

Jasper, zoontje van Heer en Mevrouw Hein en Veroniek Delbecke-Vanneste, Roeselare,

28 oktober 1988 (Oud-leerling moderne 1982), Munitiestraal Z 8800 Roeselare.

Nele, dochtertje van Heer en Mevrouw Wim en Kathleen Grymonprez-Cruyt, Roeselare,

8 november 1988 (Oud-leerling moderne 1982), Hoogstraat3T/4,8810 Roeselare-Rum-

beke).

Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Guido en Katrien Wyseure-Lammertyn, Roeselare,

10 november 1988 (Oud-leerling latijnse 1974), Nsukka, Nigeria.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Johan en Katie Ghysels-Velghe, Merelbeke, 8 juli 1988, Oud-leerling
latijnse 1982, H. Metdepenningenstrat 2,9000 Gent.

Heer en Mevrouw Luc en Ines Verbanck-Malysse, Bissegem, 9 luli 1988, Oudleerling
moderne 1981, Beversesteenweg 198/2, 8800 Roeselare.



Heer en Mevrouw Francis en Nicole De Weste‖ nck― 」ouret,Moerkerke,9 iuli 1988,Oud―

leerling moderne 1978,Stationsstraat 193,8020 0ostkamp

Heer en Mevrouw」 an en Annik Verha‖ e=Van Ginderdeuren,Kestet 15 iuli 1988,Oud― leeト

ling moderne 1983,Zonnebeeksewe9 26,8900 1eper

Heer en Mevrouw Geert en Reinhilde Vanhooren‐ Dooms,Damme,28 juli 1988,OudJee「

ling latttnSe 1978

Heer en Mevrouw Peter en Betty Meeus― Lacaeyse,Kortrり k,5 augustus 1988,Oud― leerling

moderne 1983,Beversesteenwe9 421,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Luc en Mia Flipts― Leenknegt,Roeselare,6 augustus 1988,Oud― leerling

latり nSe 1982,Schaapbruggestraat,8810 Roeselare― Rumbeke

Heer en Mevrouw stefaan en Bernadette Missinne=Van Ryssen,Sint‐ Nik!aas,20 augustus

1988,Oud― leerling latunse 1982,D Van Monckhovenstraat 9乙 9000 Gent

Heer en Mevrouw Patrick en Sabine Van Houvve=Van Haverbeke,Langemark,27 auguStus

1988,Oud― leerling!atりnse 1975

Heer en Mevrouw Piet en Kathy Moerman Vervaeke,Passendale,27 augustus 1988,Oud―

leerling moderne 1983,V!amingstraat 10,8800 Roese!are

Heer en MevrOuw lgnace en Vё ronique Maselis― Hinnekens,Heverlee,3 september 1988,

Oud‐leerling latlnse 1981

Heer en Mevrouw Wilfried en H‖ de Vancraen‐ ingelaere,Stuivekenskerke,24 september

1988,dochter van Po‖ ngelaereぐ eraar),」 an van Der Vorslaan 19,3054 Huldenber9-Loonbeek

Heer en Mevrouw Stefaan en Heidi Vandromme‐ Verheist,Roeselare,24 september 1988,

Oud―leerling moderne 1986,Roterystraat 13,8760 Lendelede

Heer en Mevrouw」an en Marleen Vantyghem=Vandeputte,MOOrs:ede, l oktober 1988,

OuC‐leerling!atり nse 1982,Consciencestraat 16/3,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Luc en Kris Hanou‖ e―Couton,Elversele,7 oktober 1988,Oud― leer‖ ng

moderne 1975,Vikingstraat 22,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Guido en Katlen Van Biervliet― Kindts,Tien,8 oktober 1988,Oud‐ leeding

latり nSe 197z VerbOndstraat 14,2000 Antwerpen

Wi」DINGEN

」an Coghe(Latlnse 1982)

Stefaan Demarcke(Latlnse 1983)

Chnst Demeester(MOderne 1982)

」ohan Loones(Moderne 1983)werden Op 24 1uni 1988 te brugge tot Diaken gewり d

Eerwaarde Heer Hans Devos(Oud― ieerling!atunse 1981)werd Op zondag 3 iu‖ 1988 tot

priester gewld te Roeselare

BENOEMINGEN

Eervvaarde Heer 」oz Decoene (Oud‐ leerling latlnse 1947)werd tOt pastoo■ deken

benoemd aan de St=Ti:loparochie te lzegem op 30 oktober 1988,Kerkstraat 13,8700 1zegem

Eerwaarde Heer Henri Vandebune(oud― leraar)werd tOt pastoOr benoemd aan de Sint― E‖―

sabethparochie te KbrtrJk Op 20 november 1988,Deken Cameriyncklaan 10z 8500 Kbrtrllk
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JUBILEUM-VIERINGEN

Pater Dries Vancoillie,50 jaar missionaris van Scheut.

Leopold Grymonprez,65 jaar priester van het bisdom.

OVERLIJDENS

Mevrouw Beatrijs Canoot-Seaux, geboren te Roeselare op 20 juli 1953 en overleden te
Anderlecht op 30 mei 1988, schoonzus van Jan Vandenbunder (Latijnse 1962) en tante
van Koen Vandenbunder (Moderne 1988).

Heer Sylvain Lioen-Cinjaere, geboren te Ledegem op 20 september 1902 en overleden te

Roeselare op 2 juni 1988, schoonvader van Johan Vandevelde (Leraar).

Mevrouw Elodie Denorme-Verbeke, geboren te Moorslede op 3 mei lg07 en overleden te

Roeselare op 20 juni 1988, grootmoeder van Peter (Moderne 1985) en Nico Hoorne
(Moderne 1988)

Mevrouw Magdalena Aneca-Vanryckeghem, geboren te Aartrijke op 20 december 1905 en
overleden te Keiem op 27 juni 1988, grootmoeder van Marnix (moderne 1977) en Dietrich
Sinnaeve (Moderne 1979).

Heer Danidl Godderis-Top, geboren te Alveringem op 22 maaft 1913 en overleden te Alve-
ringem op 28 juni 1988, vader van Frank Godderis (Moderne 1970).

Mevrouw Maria Demuynck-Debouck, geboren te Beerst op 2l augustus 1896 en overle-
den te Ardooie op 11 juli 1988, moeder van Charles Demuynck (Moderne 1945), grootmoe-
der van Bart (Latunse 1976) en Koen Demuynck (Latijnse 1979).

Heer Andr6 Demeulemeester, geboren te Pittem op 7 mei 1933 en overleden te Tielt op
14 juli 1988 (Oudleerling latijnse 1952).

Heer Maurits Sioen-Provoost, geboren te lchtegem op 29 juni 1902 en overleden te Tor-

hout op 21 juli 1988, vader van Rudolf (Latijnse 1952) en Wilfried Sioen (Latijnse 1953),

grootvader van Lieven (Latijnse 1987) en Wouter Sioen (Latijnse 1988).

Heer Jozef Anseeuw-Dolpen, geboren te Wingene op 25 april 1913 en overleden te lzegem
op 27 juli 1988, vader van Jan (Latijnse 1956), Nico (Moderne 1961 ) en Jef Anseeuw
(Latijnse 1964), grootvader van Jo Anseeuw (Latijnse 1986).

Mevrouw lrma Feys-Van Gansbeke, geboren te Tielt op 28 april 1890 en overleden te Voor-
mezele{eper op 6 augustus 1988, moeder van Daniell Feys (Latijnse 1942).

Heer Albert Vandewaeter-D'Hulster, geboren te Westrozebeke op 18 mei 1921 en overle-

den te Roeselare op 12 augustus 1988, vader van Ronny en Robert Vandewaeter (Leraars).

Heer Pierre Roelstraete-Vandenabeele, geboren te Lauwe op 26 juni 1916 en overleden te

Heule op 20 augustus 1988, Oud-leerling latijnse 1936.

Heer Omer Hauspie-Hoste, geboren te Booitshoeke op 31 mei 1910 en overleden te Kler-
ken op 20 augustus 1988, vader van Roeland Hauspie (Latijnse 1958).

Mevrouw Valerie De Rudder, geboren te Brugge op 4 november 1902 en overleden te Roe-
selare op 29 augustus 1988, tante van Jean-Pierre De Rudder (latijnse 1956).

Heer Omer Verbrugghe-Declerck, geboren te Meulebeke op 24 augustus 1912 en overle-
den te lzegem op 22 september '1988, vader van Marc Verbrugghe (Leraar)



Heer Arthur Bouckaert-Vinckier, geboren te Roeselare op 20 maart 1921 en overleden te

Roeselare op 27 september 1988, broer en oom van meerdere oudleerlingen.

Heer Joseph De Bevere-Vanclooster, geboren te Roeselare op 21 december 1917 en over-

leden te Roeselare op 30 september 1988, schoonbroer van Herman Plets (Latiinse 1950)

en oom van meerdere oud-leerlingen.

Mevrouw Flora Derluyn-Landuyt, geboren te Ingelmunster op l6 september 1913 en over-

leden te lzegem op 1 oktober 1988, moeder van Jan (Latijnse 1961 )en Erik Derluyn

(Latijnse 1962).

Heer Paul Vanlede-Delbaere, geboren te Wevelgem op 5 november 1914 en overleden te

Roeselare, op 6 oktober 1988, vader van Stefaan (Latijnse 1960) en Luc Vanlede (Latijnse

1964).

Mevrouw Hilde Bostyn-Patyn, overleden te Gent op 15 oktober 1988, echtgenote van Wal-

ther Boslyn (latijnse 1954).

Heer Albert Verhue-Cosaert, geboren te Bellegem op 13 maart 1902 en overleden te Roe-

selare op 21 oktober 1988, vader van Adrieln (Moderne 1955), Werner (Moderne 1958) en

Hans Verhue (Moderne 1962), grootvader van Stefan Doulreluinghe (Latijnse 1983).

Heer Marcel Vandevelde-Verhelst, geboren te Hooglede op 30 maart 1911 en overleden te
Hooglede op 25 oktober 1988, vader van Jef Vandevelde (Latilnse 1966).

Heer Renaat Vermeylen-Everaert, geboren te Roeselare op 11 juni 1906 en overleden te
Langemark op 25 oktober 1988, grootvader van Bart Dujardin (Stagiair).

Heer Achiel Priem-Decru, geboren te Ardooie op 5 februari 1916 en overleden te Boese-
lare op 19 november 1988, vader van Achiel (Latiinse 1959), Johan (Latijnse 1961 ), Sieg-
fried (Moderne 1962), Willem (Latijnse 1968) en grootvader van meerdere oud-leerlingen.
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