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We wensen bescheiden te blijven maar feitelijk behoren we tot de schrijvende pers

Een jaar geleden verscheen onze twintigste jaargang. In de schriivende pers merken we

het 7s-iarig bestaan op van de ,,Gazette van Detroit".

De ,,Gazette van Detroit" is een weekblad in een oplage van 2000 exemplaren.

Ons tijdschrift hiermee vergelijken is niet verantwoord. Toch zi.in enkele raakpunten met

deze redactie en haar publicatie te ontdekken.

Eertijds weken tal van ,,Belgen" uit naar het verre Amerika om er een beter leven op te bou-

wen. Velen zijn et zelts schitterend in geslaagd. Toch bleek een weekblad een behoefte om

een onderlinge band te smeden die hen met het moederland verbond.

De ,,Gazette van Detroit" heeft het op heden wel moeilijk. De uitgeweken Belgen ziln in hun

derde generatie, ondertussen Amerikanen geworden. De band met de ,,roots" is begrijpe-

lijk verzwakt en de Vlaamse taal werd niet meer onderhouden of aangeleerd. De helft van

de artikels in het blad is zo reeds in het Engels gesteld. Zowel de Vlaamstalige lezers als

stellers dunnen uit. Om de redactie van de ,,Gazette" een hart onder de riem te steken

heeft de redactie van ,,Eertijds" reeds prille contacten om een selectie uit haar iaargangen
ter publicatie aan te bieden.

We hopen dat de ,,Responsible Editor" er gebruik kan van maken. Als we je vertellen dat dit

Charles (of Karel) Denys is, broer van wijlen Willem Denys en dus ook een Peegie, dan weet

je op wblke schouders de ,,Gazette" staat.

Beste lezer, we hopen dat dit redactioneel je niet laat vermoeden dat onze redactie snoep-

reizen maakt om contacten te leggen en informatie te verzamelen.

Onze munteenheid is ,,de Goesting". Sommige momenten devalueert ze wel eens tot ,,de

Moet", maar zolang je ons maar met ,,Goesting" blijft lezen en dus ook betalen, blijft ons

muntsysteem in evenwicht

We denken dat Father Karel Denys zich in een gelijkaardige redactie bevindt. We feliciteren

hem voor het jubileum en wensen hem en ziin redactie goede moed voor de toekomst.

De Redactle



=Contactucel

Sedert het begin van het lopende schooljaar mist het college een aantal h66l vertrouwde
gezichten, van mensen die jaren tot decennia lang mee het gezicht van datzelfde coltege
hebben uitgemaakt.

Frans Derudder, Roland Libbrecht en Jozet Vanderhaeghen gingen per 1 september met
pensioen, terwijl Geert Dedecker door het bisdom met een andere opdracht werd belast.
Enkele collega's-oud-leerlingen trokken voor ,,Contact" en ,,Eertijds" op interview uit en
scf,efsfen een,,portret ".

FRANS DERUDDER: FILO-LOOG Eru TII-
ANTROOP

Op 1 september 1989 verscheen Frans

Derudder niet meer voor de klas. Een week

eerder werd hij door het lerarenkorps van het
Klein Seminarie als oud{eraar en ex-collega
gehuldigd in 't Strohof te Beveren. Nu is Frans

van een welverdiend rustpensioen aan het

,,genieten", zoals dat heet. We durfden het

aan, hem even in zijn ,,rust" te gaan storen

voor een vraaggespreK.

Na zijn humaniora-studies aan het

St.-Vincentiuscollege te leper ging Frans eerst

zijn militaire dienstplicht vervullen in het
Duitse Lr-idenscheid. Bij het begin van de jaren

'50 betekende dit nog 21 maanden onder de

wapens! Daarna trok hij naar de normaal-
school van Torhout om er Germaanse talen te

studeren en debuteerde als leraar in het St.-Henricuscollege te Komen 6n ,,ons" Klein
Seminarie- Daar kreeg hij in het schooljaar '55-'56 zes uren Engels en Duits toegewezen.
Vanaf het volgende schooliaar stond hij volledig in het Klein Seminarie, eerst als klassele-
raar van de 2de Moderne B.

Sedert 1959 gaf hij ononderbroken les in de hogere cyclus, lange tijd in combinatie met
lesopdrachten in de Burgerschool en het Vormingsinstituut. In al die jaren is Frans nooit
van school afwezig geweest wegens ziekte!Toen hij, nota bene in zijn laatste schooljaar,
toch even voor een knie-operatie verstek moest laten gaan, vond hii dat dan ook echt spij-
tig.

Naast Nederlands, Engels en ook geschiedenis gaf Frans Derudder overwegend Duits,
ongetwijfeld zijn lievelingsvak. Door herhaald contact met land en volk - vakantiereizen gin-
gen steevast richting Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland - is hij bepaald een beetie ,,Duits-
gezind" geworden, bekent hij. Duitse literatuur noemt Frans zo'n beetje zijn hobby en hij

betreurt het nog dat voor Duitse letterkunde in de humaniora weinig of geen tijd uitgetrok-
ken wordt.
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Als ,,klein" vak heeft Duits zo zijn vooren-tegen. Het gevaar dat leerlingen het verwaarlo-

zen is niet denkbeeldig, maar Frans ondervond dat dit toch vooral van de algemene studie-
gerichtheid en de motivering van de klas als geheel afhangt.

Anderzijds vindt hij het dan weer een voordeel dat hij op die manier met heel veel leerlin-

gen in contact gekomen is. Weinig klassen in de Latijnse en Moderne zijn aan hem ,,ont-

snapt". Onder de collega's telde hij talrijke oud-leerlingen. Een gemakkelijke opdracht was

het intussen zeker niet. Ooit gaf Frans tijdens 66n schooljaar les aan 13 verschillende klas-

sen. Toch maakte hij er altiid weer een erezaak van om al ziln leerlingen bij naam te ken-

nen. ,Hoe kun je anders hun vertrouwen winnen, als je niet eens hun naam kent?",zegthii
eenvoudig. Menig oud-leerling zal al blij verrast geweest ziin als hij, jaren later soms, door
Frans met de voornaam begroet werd.

Met tevredenheid en dankbaarheid kijkt Frans op zijn onderwijsloopbaan terug, en in zijn

dank betrekt hij directie(s), collega's 6n leerlingen. Als leek-pionier heeft hij de enorme
groei van de school meegemaakt. In 1955 telde de lagere Moderne over de drie jaren

samen hoop en al vier klassen! De oprichting van Economische en Wetenschappelijke B,

Latijn-wiskunde en Latiin-wetenschappen heeft hij mee beleefd en er zijn steen(tje) toe bij-

georagen.

Of er, na jarenlang gepalaver over Type I en Type ll, iets (veel?) veranderd is? ,,Qnderwijs
en onderwijsmensen hebben gezichtsverlies geleden", miimert Frans. ,,Of het nieuwe een'
heidskader, dat pas van start gegaan ls, een frisse lucht door het onderwiis zal laten

waaien, is nog maar de vraag.'"

Maar of het nu Type l, ll, lll of ... is, voor Frans is en blilft de allerbelangrijkste opdracht voor

de leraar dat hii vertrouwen weet te scheppen door contact binnen 6n buiten de klas. Juist

de zogenoemde ,,probleemklassen" lagen Frans daarom het meest na aan het hart. De al

wat oudere leraar krijgt misschien nogal gemakkelijk het predikaat ,,vaderlijk" mee, maar

voor Frans was dit stellig g66n versleten clich6l "Leerlingen 
moet je individueel benade-

ren," zeglhij, ,,met veel begrip en geduld, door stilleweg een duwke geven."

Zelf zaf Frans dat nu niet meer kunnen doen. Dichte een ander nu... En wat Frans nu verder

met de vrijgekomen tijd aanvangt? ,,Nu eindelijk eens de boeken lezen die ik altijd al had
willen lezen!",luidt zijn antwoord. Zijn met veel liefde en zorg aangelegde huisbibliotheek

zal hem daar alvast ruimschoots de gelegenheid toe bieden. Als taalleraar was Frans ook
al altijd 6cht filo-loog,,,vriend van het woord", geweest, met een biizondere interesse voor

de herkomst en de geschiedenis van dat communicatiemiddel bij uitstek: het woord. En, is

zo iemand dan meteen ook geen fil-antroop, - een mensen-vriend?

Frans, ook je collega's en talrijke oud-leerlingen blikken met dankbaarheid op je aanwezig-

heid op school terug. We wensen je van harte nog vele gelukkige iaren in je huiskring en

weten heel zeker dat je het ons nooit kwalijk neemt als we n6g wel eens een keer ie ,,rust"
komen verstoren.

Marc O″ 1/1er

rRet'刀リ



GELUKKIG, MET DE BLIJDE HERINNERING,..

Uit het goedbewaarde griis-linnen notitieboek van Roland Libbrecht

In die dagen toen het Klein Seminarie nog een stukje Groot Seminarie was met een afde-
ling 2 jaar filosofie - we schrijven september 1951 -, fietste een sportieve Roland Libbrecht
vanuit Wielsbeke richting Ingelmunster. Vandaar spoorde hij dan naar Roeselare om er te
beginnen aan een 38-jarige carridre als ,,turnleraar". Roland, een mengeling van epiek en
dynamiek. Hoe kon het ook anders na een opleiding in deZZD.G. (voor onwetenden:Zui-
vere Zweedse Dynamische Gymnastiek).
Ook sport respecteert zichzelt, wat dacht je! Per 1 september 1989 is de turnleraar In
Roland stilgevallen:moe-geturnd en dus op rust.
Naar aanleiding hiervan, een Zeker Wetenin de Prins Boudewijnstraat 6, 8800 Roeselare
(Tel. (051 ) 20 69 05). Weer of geen weer, altijd WELGEKOMEN.

Dinsdagavond 19 september. Wij, ondergetekenden in opdracht, belden aan. Roland
opende de deur met een ,,Jacqueline is aan de telefoon, een familielid van haar is gestor-
ven, 59 jaar-.. I zijn er zoveel dit jaar... mijn moeder, de econoom, die twee jonge gasten op
bouwkamp, -.. kom toch binnen!"We werden een beetje stil, maar na een poosje waren we
bij Porto Cruz en Rivaner goed gezeten voor ons ,,Zeker Weten".
Op TV on nee! en toch. Een scherm golvend gevuld met een betoverend bloempjescolo-
riet, een zwerk van een blouse, daarin:een hemelse Margriet. Een eersteklassenummer
met een kolossale kijkdichtheid.
Hermans interviewde Rik De Saedeleer. Wil, aardser, deden hetzelfde met Roland. Jacque-
line genoot van beiden.

"... 
Weet je T nog, Lieven" zegt Roland tegen Karel^t,,van de keurploeg in leper, en van in de

kursaal te Oostende in '59 of '60, of was dat uit jullie tijd niet?... Wij, voorzichtig: ,Rotand,
een momentje, heb je zo geen map of iets dergelijks, waarin dat atles staaf, t r.s voor Con-
tact, je weet wel.-.'l Hups! Roland recht en hij haalde warempel uit de hall-kast een grijs-
linnen schrift met rood op snee, een soort alombekend in leraarsmiddens. Ook bij de Lib-
brechts. Het leraarsbloed zaI er goed. Vader was in Wielsbeke hoofdonderwijzer 7de en
Sste leerjaar, kon perfect de borstwaartse omtrek moeilijkste categorie: handen in voor-
greep (Roland illustreert!), een broer-leraar, een zus-lerares, een peter en dus ook Roland,
die alsmaar bladerde in zijn schrift...
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Brevieren op de turnmat

Kijk, eerst die keurploeg van 1955 tot 1963, dan nog de Vendeliers erbil in 1957. Maar jon-

gens, avonden en avonden geteld om hun Smetana's Tsjechische Moldau-maten correct

aan te passen, een 25 d 30 man, waarvoor Jacqueline de kostuums naaide.'. Een optreden

in '64165 in Komen, Coltdge Saint-Henri mef West Side Story."

Later nog, met heel t Cotlege door de Foese/aarse straten marcherend naar Motie Sport'

naar het Stadion...en gerepeteerd met de roeptoeter op de weide achteraan bi.i de gaske-

tel... Vroeger die boerderij daar, met die bomen en die koeien, waar nu Danidl Bonte zit met

\ PCLT...'k Heb nog 32 uren gegeven over de hele cyclus Latijn en Moderne, voor 64 klas-

sen, elk een halfuurtje per week 6n... - Rotand illustreert - met de breviercontrole. Jaia,

zeker weten !

Muziek, Tekenen en Gymnastiek waren toen al gevaarlijke vakken! Muzische vakken! En

dus bestond de traditie dat de priesterleraars, in opdracht van de Superior, een brevierend

oogje in dat louche sport-zeil hielden.

Nu is die traditie uitgestorven, maar de appleciatie voor L.O. zit nog altijd - Roland lacht,

verwerkt en illustreert - jammer genoeg in de onderste lade...

Een ander blad: Toneel. Dramatiek heeft Roland, bilna z6lf acteu1 altiid geboeid- ,,Weet ie 't

nog, Karet ", zegt ie tegen Lieven, van Kabouters in de stad, met de kabouterdans - Roland

ittustreert. Machtig! van Pap-Piep-Pop-Petie..." En toen gebeurde er iets. Het was het

moment waarop wij, ondergetekenden, elkaar een blik wierpen. Plots drong het tot ons door

dat daar voor ons, naast de televisie en v66r Jacqueline, de ware Roland stond: een acteur

met kabouterstreken, een lenig gymnast, olijk-vrolijk en kwetsbaar. Maar met een kwets-

baarheid die een mens kan sieren, omdat ze inderdaad de gezonde keerziide is van een

diepe fijngevoeligheid.

Roland, jarenlang hebben we jou zo mogen meemaken. Voor de leerlingen was ,e een

bevrijding, je luisterde en vertelde mee, je motiveerde zelfs de zwakste bok-springers door-

dat je zelf heel veel hield van grondoefeningen en toestelturnen. Je engageerde ie en

megafoonde de parascolaire atletiek, ondertussen altiid klaar voor een guitigheidje. Je

leefde mee in lief en leed van collega's, verloor een levensvriend in Raf Vermeulen zaliger,

incasseerde veel in stilte, en nog altijd moedig als geen ander, deel je het kruis van je groot-

ste ,,maat": Jacqueline. Je zei het zelf, heel vlug en schalks, maar waar: ,,'k Ben gelovig, en

'k vraag nog elke dag om goed te mogen bliiven, want dan kan ik nog goed ziin en goed

doen voor anderen...".

We wensen het ie van harte toe.

Dat waren de woorden van envoor Roland.

Wil dankten hem.

zeker weten" ,,Dichters tiegen de waarheid" (Bertus Aafjes). Dat was ook voor een stukje de

bedoeling.

Karel en Lieven Dumoht
(Ret.'67)



GESPREK ACHT HOOG

Ten huize van Jozef Vanderhaeghen

lk herinner me nog vrij goed onze eerste
ontmoeting. Als laatstejaarsstudent aan
het regentaat moest ik een week prakti-

sche leservaring rijker worden. E6n van
de leraars die me toen begeleidde was
Jozef Vanderhaeghen. Onmiddellijk viel
me zijn praatvaardigheid op. Veel hoefde
ik niet te vragen. De lesonderwerpen

waren al vastgelegd en datgene wat ik als
doelstellingen diende te bereiken kreeg ik

er ongevraagd bij. Meneer Vanderhaeg-

hen leek me een ervaren leraar en ero
vertrouwd met de leerstof.
Het volgende schooljaar werden we colle-
ga's en mocht ik ,,Jef" zeggen. Jaren
zaten we 's middags aan dezelfde tafel.

Na het middagmaal dronken we samen een kopje koffie.

Nu Jef de school heeft verlaten om te genieten van een heel lange vakantie, heb ik me heel
wat moeite moeten getroosten om hem op z'n praatstoel te krijgen. Nee, geen angst, een
zwijgzame man is hij niet geworden. Het was alleen erg moeilijk hem thuis te vinden.
Aanpassingsproblemen aan het nieuwe leven kent hij blijkbaar niet. Tussen al zijn drukke
bezigheden in vond hij nog wel eventjes tiid.

Jozef , op 1 september '89 ben je vervroegd met pensioen gegaan na een lange onderwijs-
Ioopbaan. Wie is nu eigenlijk Jef Vanderhaeghen. Wil je eens jezelf voorstelten?

Dat wordt een lang verhaal... Na een heerlijke jeugd op de buiten, hoewel het volop oorlog
was, be6indigde ik de lagere school te Beitem. De onderwijzer, de heer Antoon Vercruysse,
wilde me naar de normaalschool van Torhout sturen maar daar wou ik niets van horen. lk
wou liever bloemen gaan kweken. Een grootoom, ook een onderwijzer, wist mijn ouders te
overhalen mij dan maar naar het Klein Seminarie te sturen, afdeling Latijn-Grieks en Inter-
naat. Achteraf gezien een mooie tijd waar nu nog hechte kameraadsbanden ontstonden.
Dat bewijzen onze jaarlijkse klasbijeenkomsten. Naast de studie had ik ook veel inreresse
voor de parascolaire activiteiten.. al w6s het maar om zo af en toe aan de vele studie-uren
te ontsnappen.

Na de retorica koos ik dan toch voor een loopbaan in het onderwijs en liet ik mij inschrijven
aan het Regentaat in Torhout dat toen pas een jaar opgestart was. Daar volgde ik de afde-
ling Germaanse talen. Naar het einde van de studies toe groeide het plan om in het toen-
malige Kongo les te geven. Miin plaats ginds was al gereserveerd maar een zware maag-
ontsteking en de wekenlange platte rust dwarsboomden mijn plannen.
Eenmaal voldoende hersteld wilde ik eerst m'n militaire dienst vervullen. Mijn oproepings-
bevel bleef echter uit en ik ging als vrijwilliger werken bij de Bouworde in Tongerlo. Als stu-
dent had ik al wat kampen meegemaakt en nu kon ik aan de slag als secretaris van de
hoofdaalmoezenier. Dat was een leuke tijd.
Uiteindelijk werd ik toch nog opgeroepen en kon ik mijn vaderlandse plichten gaan vervul-
len. lk moest het vaderland nog dienen tot eind oktober als superior Duforret m'n ouoers
kwam melden dat er een plaats als leraar vakant was. Op 3 november 'S9 ben ik hier dan



op school begonnen als jonge leerkracht. De rest ken je... En zeggen dat daar nu na 30 laar

ook al een einde aan gekomen is. lk kan het zelf nog niet ten volle beseffen !

Jef , eigenlijk ben je vrij jong nog uit het onderwiis gestapt- Mag ik ie vragen waarom? Heeft

de invoering van het eenheidstype misschien enige invloed gehad op ie bes/isslng ?

Nee, helemaal niet. lk heb altijd heel graag in het onderwijs gestaan. M'n lagere schoolon-

derwiizer en m'n grootoom moeten dat bliikbaar al voor mii geweten hebben dat les geven

mijn ,,roeping,,was. En beu was ik het zeker nog niet. M'n laatste lessen heb ik nog even

enthousiast gegeven. Eerlijk, ik werd al enkele keren serieus geplaagd met wat je ,,heim-

wee" noemt. Heimwee naar de klas, het dagelijks contact met de leerlingen, met de colle-

ga's ook.

Om terug te komen op ie eerste vraag:m'n voornaamste motivatie om uit het onderwiis te

stappen was wel Sociaal geTnspireerd. lk wilde mijn plaats afstaan aan een jonge leer-

kracht. Als ik zie hoe vele jongeren vol jeugdig enthousiasme staan te drummen om een

plaats te veroveren dan raakt dat ergens miln sociale bekommernis. De geestdrift mag niet

gesmoord worden. Natuurlijk zitten denatalisatie en de vergrilzing van het lerarenbestand

daar ook voor iets tussen. Uiteraard kan niet iedere collega zo'n beslissing nemen zoals ik

gedaan heb. Wie een gezin te onderhouden heeft of nog studerende kinderen heeft, kan

zich zo'n keuze financieel niet veroorloven.

Nu het woord ,,eenheidstype" toch gevallen is. De voorbereiding, de aanloop heb ie mee-

gemaakt. Hoe - ie mag vriiuit spreken -, kiik ie tegen deze vernieuwing aan?

Vernieuwingen zijn altild uitdagingen en daar heb ik altiid van gehouden. Maar, dan moeten

ze wel goed verantwoord, degelijk doordacht en vooral voldoende voorbereid zijn. lk vraag

me Soms af waarom er nu alweer zonodig aan het onderuiissysteem moest gesleuteld

worden. Er is de laatste jaren nogal wat gereorganiseerd. Dat is niet bevorderliik voor de

leerlingen. Daarbij heeft tot nu toe nog geen enkel Systeem bewezen dat het beter is dan

het vroegere. Ook het VSO heeft dat niet gekund. De bewiizen zijn er. En vele ouders ston-

den er blijkbaar ook erg sceptisch tegenover.

Akkoord, type ll vertoonde stilaan enkele ,,ouderdomsverschijnselen", ik denk hier onder

andere aan de negen uur Latijn in het eerste iaar. lk heb het zelf ook meegemaakt maar

toen hadden we wel meer studie-uren om dat pak leerstof grondig te verwerken.

Verder kan ik me toch ook niet van de indruk ontdoen dat de eenheidsstructuur er geko-

men is om aan de malaise, zelfs binnen het vril onderwijs - zeg maar de strijd om de leerlin-

gen - tussen VSO en type ll-scholen een definitief einde te stellen. Daarom moest het mis-

schien allemaal zo vlug gaan en handelde onze minister onder druk van buitenuit. Daar-

door bleef er onvoldoende tijd om de achterban te raadplegen, de leraars die toch elke dag

voor de klas staan en met de ware problemen meer dan vertrouwd zijn. Persoonlijk bekeur

ik het ook ten zeerste dat de taalvakken weer hebben moeten inleveren vooral in de eerste

graad. Leerlingen beginnen juist op die leeftijd taalbewust te worden!Ook geschiedenis

werd in het eerste jaar gehalveerd en het fragmentarisch behandelen van ons verleden zal

het inzicht in de historische evolutie er ook niet doen op vooruitgaan.

lk hoop dat men vooral in de eerste graad niet naar een nieuwe vervlakking zal evolueren.

Dat is nadelig voor de betere leerlingen. Men moet toch eens lessen trekken uit het verle-

den en de drempels niet voortdurend verlagen.

De leerlingen die voor je in klas zaten bleven alsmaar 12 jaar- Jii werd telkens een iaartie
ouder. Kon je die kloof blijven overbruggen? lk bedoel, de 12-iarigen van nu ziin toch niet

meer te vergelijken met die van pakweg 25 iaar geleden?



Het is wel zo dat naarmate je ouder wordt de leerlingen en vooral de eerstejaars veet meer
van je energie gaan opeisen bij het lesgeven. Als je jonger bent voel je dat zo niet. wanneer
je later, na een gevulde dagtaak, thuiskomt gaat de vermoeienis duidelijk doorwegen zodat
,e naar rust en kalmte verlangt. Daarom was ik blij ieder jaar nog enkele uren geschiedenis
in de derdes te mogen geven. Dit werkte als een verademing omdat de lessen daar veel
rustiger verlopen. Positief is wel dat deze jeugdigen je gewoon op dreef houden. Je blijft
langer jong van hart en geest en je krijgt eenvoudig de tijd niet om te gaan dubben over het
verouderi ngsproces.

Wat nu de vergelijking met vroeger betreft: de leerlingen van nu ziin niet beter of slechter,
ze zijn gewoon ,,anders". Ze zijn vooral zenuwachtiger en minder geconcentreerd. Een ver-
klaring? Te weinig echt actieve beweging, al te veel passief naar de televisie kijken wat dan
weer het voordeel heeft dat ze meer intellectuele bagage hebben. Ze weten meer dan hun
leeftijdsgenoten van vroeger.
De huidige generatie jongeren lijkt me ook minder gemotiveerd. Hier is wellicht de wereld
van de volwassenen schuldig. Het is vaak een wereld van geweld, corruptie, werkloosheid,
consumptie, overdreven materialisme... Allemaal negatieve zaken waar de jongeren onte-
gensprekelijk ook de nefaste invloed van ondergaan. Toch moet de school in de eerste
plaats een ,,leer"-school blijven onder de bezielende leiding van een professionele kracht.
De huidige jeugdigen zijn ook minder zelfzeker geworden. Velen schreeuwen om een
beetje aandacht, soms op een erg vervelende manier. Dit is meestal een gevolg van een
veranderde gezinssituatie: beide ouders gaan uit werken, het aantal echtscheidingen,
waarvan kinderen altijd de dupe zijn, groeit...

Naastle opdracht als leraar was je vroeger ook vaak betrckken bij atterlei na-schoolse acti-
viteiten' Daar heb ik ie vaak horen over vertellen. Kun je de lezer daar eens een beetd van
schetsen?

Het was zo dat wij als jonge leerkrachten in de beginjaren een sterkere binding hadden met
de school. Niemand moest naar huis en we bleven op school tot in de late avonduren. we
trokken naar de kamer van een priester-collega om muziek op te nemen, een kaartje te
leggen of om een plan te smeden hoe we een collega een poets konden bakken.
om de drie weken organiseerde E.H. Vermeersch zaliger, toen subregent van de lagere
Moderne, op zondagnamiddag van twee tot zes een jeugdclub. Daar namen Etienne Roe-
lens en ik de ruilclub van postzegels en punten voor onze rekening. ook in het jaarlijkse
halfvastentoneel trad ik verschillende keren samen met de studenten op, vooral als de
hoofdrol nogal zwaar was zoals in ,Elcertyc"en ,vlucht uit de nacht". Het blijven mooie
herinneringen, hoewel ze alle vrije tijd opslorpten en veel energie vergden.
Elf jaar lang gaf ik nog twee avonden per week het eerste en tweede jaar Duits aan het vor-
mingsinstituut. De andere avonden waren bezet door toneelrepetities bij de ,,Vereenigde
vrienden" te Rumbeke. op zaterdagnamiddag volgde ik zelfs nog vier jaar lang toneelles-
sen aan de stedelijke Academie, bij Guido cafmeyer. Een boeiende en leerrijke ervaring.
ook de vakanties waren rijk gevuld:ik trok naar het buitenland met een of ander Bouw-
kamp en fungeerde als reisleider bij georganiseerde reizen. ook was ik een tijdlang moni-
tor en later zelfs bondsverantwoordelijke voor CM-Roeselare. In de kerstuakantie had ik
dan mijn persoonlijke skivakantie in het sfeervolle en prachtige Mittenwald.

Tijdens je loopbaan heb je drie superiors gekend.Welke indruk maakten zij op jou?

Drie heel bevoegde persoonlijkheden met een moeilijke opdracht omwille van de grore ver-
antwoordelijkheid die op hun schouders rust.
- superior Duforret, tijdens mijn humaniora leraar Godsdienst in de retorica. bezat een
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grote uitstraling. Hij vertegenwoordigde de school altijd heel plechtig. Hii was de incarna-

tie van de waardigheid die het Klein Seminarie uitstraalde, een soort van ambassadeur.

Ziln leraren volgde hil op de voet zonder dat je het merkte. Hii liet je begaan in je werk

maar eiste dan ook dat je die verantwoordelijkheid ten volle opnam.

- superior Modde, mijn oud-leraar retorica, een tiidje ook collega-leraar en tenslotte supe-

rior, was meer literair en filosofisch aangelegd. Hij had vooral de gave van het woord.

Typisch voor hem was dat hij grote problemen op school altijd heel voorzichtig, bilna

angstvallig benaderde zodat een definitieve beslissing wel eens met veel moeite en dis-

cussie tot stand kwam.

- Huidig superior Delbeke, vooral nuchterder van aanleg, en daar zal zijn wetenschappe-

lijke vorming wel voor iets tussen zitten. lk denk dat dit in onze huidige samenleving wel

noodzakelijk is. De school is een groot bedrijf geworden en wie daar de leiding over heeft

moet een manager zijn die met beide voeten stevig op de grond staat. Typerend voor hem

is dat hii elke inspanning, elke inzet van de leraren om de goede gang op school veilig te

stellen, weet te waarderen.

Jef , als je terugblikt op je leraarscarridre... dan heb ie zeker nog een paar leuke anekdotes

voor ons in petto en misschien kun je het ook even hebben over eventuele minder aange-

name momenten?

Om met de laatste te beginnen zal ik vrij kort zijn: er waren er geen en dat is de waarheid.

Leuke anekdotes, wel die zijn zo talrijk dat ik er maar liever niet aan begin. Het is wel

natuurlijk zo dat de leuke herinneringen het best bijblilven. Maar ik wil nog even dit kwijt.

Een school die goed draait is het gevolg van degeliik groepswerk. En dat is onmogelijk zon-

der een goede verstandhouding onder de leraars. Die goede verstandhouding is er naar

mijn mening altiid geweest. Het mekaar verstaan gfoeit vooral in de vrije ogenblikken. lk

ben bijvoorbeeld heel mijn loopbaan op school bliiven eten met andere collega's. En daar

ging het er altijd heel gezellig aan toe. De meningen liepen wel eens uiteen maar die wer-

den dan verder doorgepraat bij de koffie. Het bleef hoedanook altijd een leuke bedoening

waarbij heel wat gegekscheerd en geplaagd werd.'Dat werkte altiid als een heel aange-

name verpozing midden een drukke schooldag. lk dank daarvoor alle tafelcollega's en ik
geef toe dat ik die gezellige momenten wel een beetje mis.

Wat me ook altijd zal bijblijven is het afscheidsfeest van het eerste Moderne. Miin laatste

lesdag wilde ik zo onopvallend mogelijk laten verlopen doch enkele collega's hadden daar

anders over beslist. Heel behendig hadden ze een afscheidsviering op pooties gezet waar

ik helemaal geen weet van had. Het was een complete verrassing en het ontroerde mii wel

wat. ln ieder geval bedankt collega's en leerlingen!

Om af te ronden Jef, nog een laatste vraagje. Op welke manier vult een nog vrii ionge en

gezonde gepensioneerde leraar nu zijn vrije tijd? En laat ons maar eens watertanden!

Wel, toen ik van plan was deze stap te zetten vroeg,de superior me of ik mijn dagen zou

weten te vullen. Mijn antwoord was'. ,,lk heb in miin leven altiid heel wat hobby's gehad. E6n

daarvan was lesgeven en nu blijven er nog heel wat over om mii op dreef te houden: boe-

ken lezen, reizen en andere culturen ontdekken, klassieke muziek beluisteren, bloemen

kwe ke n, fletsen, schaats e n, w at kokere I I e n.-."

Om geestelijk in vorm te blilven en de voeling met de basis niet te vergeten, zelf weer op de

banken gaan zitten en vreemde talen leren. Begonnen ben ik met Spaans en het valt best

mee. Langs verscheidene kanten werd ik al aangesproken om mijn vroegere bezigheden

weer op te nemen als reisgids of bij de Bouworde. Daar wil ik echter nog eventjes mee

wachten, hoewel ik niet van plan ben in een luie stoel te gaan zitten. Daar is het leven te



boeiend voor. lk wil die ,,luxe" die mil geboden wordt ten volle benutten. Zo denk ik er aan
om ook een stuk van mijn vrile tijd te offeren aan de minder-validen of analfabeten en mij te
engageren bil een of andere activiteit voor deze mensen. Zoals je ziet, ik vrees dat ik tijd te
kort koml
Tot besluit wil ik langs deze weg de directie en de collega's bedanken voor de aangename
werksfeer waarin ik samen met jullie een stuk van miin levensweg mochl gaan.

Met een venijnige ruk kwam de lift tot stilstand. lk bevond me weer op de begane grond.

Acht verdiepingen hoog woont Jef. Een prachtig uitzicht heeft hij op de omgeving. Daarbo-
ven geniet hij van een breed panorama, vandaar misschien zijn ruime kijk op de wereld.
Bedankt Jef voor dit gesprek maar vooral bedankt voor je jarenlange inzet in de klas en op
school. We wensen je nog veel levensvreugde en dat we ie nog vaak zullen terugzien op

school, daar twijfelen we niet aan!

PatrickDυ foυ′
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GEERT DEDECKER: VAN KI.AS NAAR KAJOTTERSBEWEGING

Met welke bijbelse tekst kan je van Geert Dedecker beter afscheid nemen dan met een ver-

haal dat hij zelf talloze keren tot leven riep in zijn lessen en in de bijbelavonden: het

gevecht van Jacob in de nacht (Gen 32, 23-33). Onvergetelijk voor zijn studenten zullen de

fragmenten uit zijn eigen levensroeping blijven klinken en ook de vragen die hij vanuit dit

verhaal naar hun eigen leven stelde.

Zowat vijftien jaar geleden leerde ik Geert als priester-collega kennen en tijdens een bijbel-
weekeinde in Drongen, onder leiding van pater Cromphout, was ik getuige van de vonk die

oversloeg ,,als vuur in steen': Begin van een hartstocht voor een bevrijdende omgang met

de bijbel, die hem sindsdien niet meer loslaat.

Om Geert te typeren ontleen ik een commentaar op het verhaal van Jacob bij Jan Van Kils-

donk sj., in zijn onlangs gepubliceerd boek,,,Gezegend de Onzienlijke":

,,De profeet Hosea zegt dat Jacob worstelde met God in zijn mannelijke kracht. Hij wor
stelde met een engel en overwon, toen weende hij en smeekte hem. ln het bijbels spraak-

gebruik betekent engel zoiets als de andere kant, de verborgen kant, misschien wel de

diepste en beste mogelijkheden van een mens.

Waar precies verschijnt voor jou het aangezicht van God?
Zodra en zolang jij een mens aankijkt met zo'n eerbied dat zij of hij een Engel wordt. En dat
uit haar of hem het beste aan het licht kan treden."

lk denk dat ik het geluk had lang genoeg naar

Geert te kijken om heel dankbaar, na jaren-

lange samenwerking, te getuigen van zijn

beste en verborgen kant. Zoals veel verliefden

en gehuwden kunnen zeggen, ontmoette ik

een engel van een mens.

Een zondagavond. Van thuis rijden wij, pries-

ters, terug naar het Klein-Seminarie om na de

rust van de zevende dag opnieuw te worden

ondergedompeld in de grote school. Rond de

televisie overviel ons vaak nog wat vreugdevol

of slecht nieuws. Die avond was het bericht,

niet op Sportweekend maar langs mondelinge

overlevering, dat Geert in het AZ. te Gent was

opgenomen met een ernstige kwetsuur aan

het hoofd, na een ongelukkig kopduel tijdens

een voetbalwedstrijd.

Sinds zijn seminarietijd speelt Geert harts-

tochtelijk voetbal en je moet door de voetbalmikrobe gebeten zijn om te vermoeden welke

solidariteit dit teweegbrengt. Door dit ongeval kwam even de verborgen kant van een pries-

terleven naar boven, een priester die net als elke mens behoefte heeft aan doodgewone

dingen om gezond en heel te leven. Nood aan de kameraadschap van een ploeg, aan de

aanmoedigingen van supporters, aan de sportieve regels van fair-play om des te beter een

taak vol te houden in de zakelijke konfrontatie met collega's en leerlingen in het schoolge-
beuren. En de maandag nog wat namijmeren en de commentaren lezen op het sportge-

beuren. Wie Geert nooit op een voetbalveld meemaakte, maar enkel aan de ontbijttafel, zal

zijn verborgen kant niet ontraadselen.
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Zoals onze lekencollega's over hun gezin, hun tuin, hun huis spreken, zo ook hebben wij,
priesters, nood aan de kleine dingen van het leven om onze taak dicht bij het leven te kun-
nen volbrengen.

We zochten om de liturgie op school te laten aansluiten op het leven van de leerlingen. Zo

herinner ik mij vele bijeenkomsten met het groepje liturgie van het schoolparlement. Lange

tijd werden suggesties over en weer gedaan en ik mocht het gesprek leiden. Geert kwam

vooralsnog niet tussenbeide, maar ik wist dat hil stilaan op temperatuur kwam. En meestal

ontsprong plots een niet te stelpen vloed van associaties rond een bijbels verhaal of een
gebeurtenis. Hij diepte mappen op met uitgeknipte artikels, geklasseerd volgens de erva-
ringen van het menselijk bestaan: tranen, vreugde, strijd, overwinning. De boeken die hij tij-
dens de grote vakantie doornam, kwamen dan van pas en op het laatste nippertje werden
het nog spannende uren om de vieringen, zowel per klas als voor de grote groep klaar te

krijgen. Maar aan tafel konden we nagenieten en uitwisselen hoe verrassend een boetevie-
ring, een gebedsviering of een 1OO-dagenviering waren geweest. Het eigene van een
engel zal wel zijn de indruk dat je alles van hem leert: ik ben zeker dat vele mensen, stu-
denten, ouders, luisteraars op bijbelavonden zich verwarmd hebben aan het enthousiasme

van Geert Dedecker.

Elke mens heeft zijn beperkingen. Zo was Geert 66n van die collega's in het korps, die niet
geroepen zijn om het kader van de school te schragen en de tucht te eisen. Je kan niet
tegelijk speler en scheidsrechter zijn.

Maar hij gedijde wanneer hij zich kwetsbaar kon opStellen in een luisterbereide klas, in de
liturgie, soms tijdens een oudercontact of een deliberatie. Zijn voetbalervaring leerde hem

het onderscheid te maken tussen een offensieve en een defensieve taktiek om een weo-
strijd te spelen. Defensief moet ie spelen tussen mensen die bang zijn gezichtsverlies te lij-
den en aan de rand van hun gevoelens blijven- Otfensief kan als je kunt rekenen op een
minimum aan vertrouwen en solidariteit. Zolang een school kan bouwen op een evenwicht
tussen twee soorten leraars: zij die het kader wati ondersteunen en zij die in het kader
improviseren, en zolang beide groepen proberen de andere pool te eerbiedigen en te ver-

staan, zullen leerlingen er m66r kunnen vinden dan een entreekaartje voor het cirkus van
het leven.

,,Delf mijn gezicht op, ontraadsel mijn bestaan."

Op zijn beurt keek Geert naar vele mensen met zo'n eerbied dat zil of hij een Engel werd.

lk herinner mij vele momenten aan tafel waarop we:niets zegden of onze toevlucht namen

tot clich6s, maar nooit dat Geert zich minachtend of schamper over anderen uitliet. Hii keek
lang genoeg naar mensen om hun beste kant te ontwaren, ofwel zei hij niets.

Als collega kon je je vaak ergeren aan verschillende visies, andere karakters, of kleine heb-
belijkheden en het stresserende contact met de bende leerlingen beproefde vaak je inkas-

seringsvermogen of de plankenkoorts voor een beloofde voordracht waar uiteindelijk

slechts een twaalftal mensen kwamen opdagen. Onvermijdelijk spatten er gensters weg

aan diezelfde tafel bii het avondmaal, maar Geert wachtte tot een voetbalmatch op teevee
om zijn agressiviteit af te reageren.

Heerlijke uren hebben we doorgebracht rondom Toon Hermans, Paul Van Vliet, Robbie
Rensenbrink... En we schakelden over naar de pijn of de vreugde van die oud-leerling, van

die collega, van die gemeenschappelijke kennis of van onze familie.
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We maakten ook plannen voor de kerk van morgen. Geert startte met Jolitur, liturgie voor

ionge mensen op zaterdagavond, waaruit naderhand Jonge Kerk Roeselare ontstond en

nu nog bloeit. ln de laatste jaren keek Geert naar de verborgen kant van de arbeidersjeugd.

Wat wij beproefden met de bijbel en de liturgie zou enkel een sslect publiek raken!!!

Als een uitdaging neem je de taak in de Kaiottersbeweging over en ik ben er gerust in, want

wie iets van sport afweet, kan winnen en verliezen. Die onzekerheid mag je niet weerhou-

den te trainen en de wedstrijd uit te spelen.

Geert, ik was blij je als collega in het Klein Seminarie in de bijbelse betekenis te kennen.

Patrick Perquy
(Le,,a,ar 1969-1986)



ル
,,Jan-August Clarysse " (1814-1873)
EEN OUD-LEERLING UIT DE EERSTE JAREN VAN HET KLEIN SEMINARIE

Hij werd op Lichtmis 1814 te Meulebeke geboren. Het kan niet onbelangrijk zijn wat meer te
vernemen over het gezin waar hij ter wereld kwam en opgroeide. Dit was een arbeidersge-
zin dat geleideliik door stadig werken en zorgen meer welstand bereikte. Het beroep van
de vader is van grote betekenis geweest; vader Clarysse was een bouwvakker die opging
in zijn werk en vooral vaardiger en bekwamer erin wilde worden. Van metser en timmerman
werd hil tot kleine aannemer. De levensomstandigheden, de levenswijze en de opvattingen
van de ouders in dat gezin speelden in het verdere leven van de oudste zoon Jan-August
een voorname rol.

In 1875 verscheen te Brugge, als deel XXlll van de ,,Bibliotheke Rond den Heerd,,: Levens-
schets van den E.H. Clarysse door E.H. De Leyn.

ln het tijdschrift Rond den Heerd van 3 november 1874 had Guido Gezelle, persoonlijk
bevriend met Jan Clarysse, geschreven: ,,Een van zijn vrienden zal ons zijn leven in ,t kort
afschetsen". Hij bedoelde daarmee het boekje van kanunnik De Leyn. In het waardevol
boek van Jozef Devogelaere: De slechte jaren 1840-1850 in het Arrondissement Roese-
lare-Tielt (uitg. ACW 1982), maakte de schri.iver gewag van Gezelles belofte, doch voegoe
erbij: ,,... waarvan blijkbaar niets in huis gekomen is". Priester Devogelaere bleek het boekje
van De Leyn niet te kennen. Persoonlijk is het mii een vertrouwde leidraad gebleken en ik
stel er prijs op af en toe eruit te citeren.

De oudste zoon uit het gezin Clarysse was, tol vreugde van zijn ouders, al vroeg vol
belangstelling voor het werk van zijn vader. Getroffen door de leergierigheid en de scherp-
zinnigheid van hun oudste, maakten vader en moeder stoute toekomstplannen: na een
paar jaartjes parochieschool lieten zij hem voor het schooljaar 1831-1832 als dagscholier
of extern, inschrijven in het vermaard college of Latiinse school der paters Minderbroeoers
te Tielt. Dit college was in 1686 opgericht en bleef bestaan tot in 1848, jaar waarin het door
het bisdom Brugge overgenomen werd. Zo ontstond het Bisschoppelijk College te Tielt.

Jan Clarysse was zeventien toen hij ziin eerste iaar middelbaar onderwijs begon. Hoewel
hij elke dag 10 km te voet moest afleggen vond hii tijd om na zijn klaswerk zijn vader te hel-
pen bij opmaken van rekeningen en het tekenen van plannen.

De bekwaamheid die hij zo vroeg thuis verwierf, zou hem reeds tijdens zijn vijfde en dus
voorlaatste humaniorajaar (1835-1836) te pas komen.

In dat iaar immers overleed plots zijn vader die de kerk van O.-L.-Vrouw Bezoeking of
Marialoop te Meulebeke aan het bouwen was. Het werk stond halfweg maar in het college
werd hem de mogelijkheid geboden om tussendoor de verdere opbouw van de kerk te lei-
den en te controleren. Toen het schooljaar 1836-1837 begon moest hij evenwel thuis blij-
ven om het werk van zijn vader voort te zetten en zijn jongere broers op te leiden.
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Na die onderbreking kon hii zijn laatste humaniorajaar, Rhetorica, beginnen. omdat hil

priester wilde worden moest hij voor dat laatste jaar naar het Klein Seminarie te Roeselare

waar tot voorbereiding op de 4 iaren priesterstudidn te Brugge, naast de gewone leerstof

ook enkele wilsgerige vakken onderwezen werden. In ,,175 iaar Klein Seminarie te Boese-

lare" staat op p.48 en volgende een en ander daarover vermeld.

Kanunnik Alphons De Leyn schrilft in ziin hoger vernoemde levensschets: ,Ten iare 1837

ging Clarysse zijn rhetorica doen in het kleen seminarie te Rousselaere. Sterk was die klas

van 29 studenten. Verscheidenen klommen tot verheven ambten en bleeven tot het einde

met onzen vriend nauw verbonden. Hewel! Niettegenstaande den Stilstand van een

gansch jaar, wierd Clarysse bekroond met den vierden prijs van uitmuntendheid, den eer-

sten prijs van goed gedrag, ia zelfs met den tweeden van wijsheid, tusschen al die leerlin-

gen van het eerste huis (blilkbaar Kl. Sem.). leder juichte die uitroeping toe, men wist

immers dat die bekroonde leerling reeds een kerk gebouwd had."

Dit alles gebeurde onder de eerste bisschop van het nieuwe bisdom Brugge Franciscus

Renatus Boussen uit Veurne: bisschop van 1834 tot en met 1848. Superior van het Klein

Seminarie was B. Nachtergale. De rhetoricaleraar was Ph. Hoornaert.

op 1 oktober 1838 kon Jan Clarysse naar het Groot Seminarie te Brugge en in 1842 werd

hij priester gewild. Hij was reeds achtentwintig.

Wat verder over Jan Clarysse kan vermeld worden is vooral hoe deze zeer knappe leerling

en seminarist, deze voortiidig sociale werker in de zin van Rerum Novarum, door het bis-

dom behandeld werd: onderpastoor te Wingene (1846-1863), onderpastoor te Lendelede,

een kleinere parochie dan Wingene (1863-1868), onderpastoor op St.-Michiels te Roese-

lare (1868). Bij deze derde onderpastoorsbenoeming - hil was vierenviiftig - weigerde

Clarysse. De priesters van zijn wiidingsiaar waren ontsteld en ontgoocheld om die verne-

derende behandeling van de knapste uit hun priesterjaar. Dit gebeurde onder Mgr' Faict,

maar deze beloofde dan dat Clarysse tevens proost zou ziin van de proosdil O.-L.-Vrouw

van Spanje en later pastoor van de nieuwe parochie. Doch de kerk voor deze nieuwe paro-

chie, in aanbouw naar het plan van bouwmeester Jan Clarysse, stond daar met muren van

nog maar 1 meter hoog. Wat deed Clarysse? Hij bouwde naast die muren eigenhandig

een houten noodkerk. Zo was er vlug een kerk en kon de proosdij parochie worden.

Op 4 september 1873 werd de bijna doodgewerkte eeuwige onderpastoor eerste pastoor

van O.-L.-Vrouwkerk: ,,aan welker oprichting hij zijn tijdeliik bestaan en zijn leven geslacht-

offerd had" schreef kanunnik De Leyn.

Op 14 september van datzelfde jaar vond Clarysses inhuldiging plaats als pastoor van de

nieuwe parochie en op St.-Hubrechtsdag, nog geen tvvee maand later overleed de nieuwe

pastoor. Hij was 59 jaar en in het 31e jaar van zijn priesterschap. lk zou het hierbii kunnen

laten doch niet zonder te vermelden dat Jan Clarysse voor m66r dan dertig kerken het plan

heeft getekend, in ons land, in Nederland, in Noord-Frankrijk.

Belangrijker lilkt mij nog dat deze uitzonderlilke priester tiidens zijn verbliif te Wingene een

cursus opstelde en gaf waarvan de tweede uitgave berust in het stadsarchief te Roeselare.

Deze tekst werd in 1875, zjaar na zijn dood gedrukt. De titel luidt: Leergang van PRAK-

TIEKE BOUWKUNDE voor ambachtslieden Gegeven door Mr' J.-A. - C., PR. Bouw en Oud-

heidskundige te bekomen bij J. Dooms, Drukker, lseghem.



Een weinig uitleg: Mr. J.-A. - c. PR. is Mijnheer Jan-August clarysse, priester. Drukker
Dooms schreef van de uitgave een ,,Ter nagedachtenis" van den Eerweerden Heer Jan-
August clarysse, Bouwmeester en oudheidskundige, werkend lid van de Maatschappij
,,L'6mulation" van West-Vlaanderen en Lid der Ghilde van HH. Thomas en Lucas.

Drukker Dooms voegde nog eraan toe: Dezen Leergang van praktieke Bouwkunst verza-
melde hij ten gebruike van de leerlingen der Teekenschole, welke hij in 1g40-1854 te wyn-
gene opende. Deze laatste mededeling werd duidelijker uitgedrukt in de ,,Levensschets
van den E.H. Clarysse door E.H. Alph. De Leyn, pr.: ,,Op eigen kosten richtte hij te Wyn-
ghene eene academie of teekenschool op waar hij aan de ambachtslieden, timmerlieden,
metselaars, schrijnwerkers enz., oud en jong, gratis lessen van bouw- en teekenkunst gaf ',.

Merkwaardig is de taal die clarysse in zijn Leergang gebruikt:hoe kon hij in zijn moedertaal
over wiskunde en wetenschappen schrijven? Hij zelf had immers alles in het Frans moeren
leren. Wellicht heeft de vooruitstrevende Clarysse zijn volk een beschaafder toekomst wil-
len helpen verwerven. Volgens zijn levensbeschrijver was Clarysse een voorvechter van oe
Vlaamse zaaken de Vlaamse taak. lk citeer: ,,Hoe dikwijls heeft hij de pen opgenomen om
ze te verdedigen in Den Katholieke zondag, de Gazette van Thielt en in Rond den Heerd."

waarschijnlijk heeft clarysse al vroeg wetenschappelijke werken en geschriften gelezen
en geraadpleegd die in het noordelijke deel der Nederlanden verschenen waren. Zou de
Meulebeekse priester de werken niet gelezen hebben van zijn beroemde dorpsgenoot
Karel van Mander of van de Bruggeling simon stevin die reeds in 1570 zijn Beghinselen
der Weeghkunst schreef, in volmaakt zuiver wetenschappelijk Nederlands. Dit was het eer-
ste wetenschappelijk werk dat niet in het Latijn, doch in onze moedertaal geschreven werd.

om te besluiten: de voorbijgang van Jan clarysse in het Klein seminarie is heel kort
geweest. Toch meen ik dat het 66njarig verblijf van z6 een mens ,26 een priester het ,,Eer-
ste Huys" tot eer blijft strekken.

Arthur Van Doorne

Ret.1928



-Prikhord,

computervirus... is zeker geen verzinsel. Het ogenblik waarop het zou toeslaan was toch
wel een voorwerp voor sensatiedrift. Elke computer van het personal-computer-ntveau
(:P.C.) beschikt immers over een interne klok die datum en uur tot op een honderdste
seconde bijhoudt, zelfs als de computer uitgeschakeld is. Zoals elk horloge is ook deze
klok manueel in te stellen of bii te stellen.
Het betreffende virus was reeds ver v66r het, als fataal bestempelde tijdstip, bekend. Een
controle op de aanwezigheid van het virus in je apparatuur was dus mogelijk door de com-
puterklok vooruit te stellen, natuurlijk nadat je de bestanden eerst op een andere drager
had opgeslagen.

Een computerweduwe... is gehuwd met iemand die zell door het computervirus besmel
is. De besmetting kan hier door de weduwe onder controle gehouden worden door de
juiste signalen uit te sturen. We gaan hier niet verder op in.Indien je zelf licht besmet bent
met dit virus, dan ben je misschien geinteresseerd om kontakten te leggen met ,,soortge-
noten".
Prikbord is bereid om die contacten te regelen. Heb le problemen met software, hardware
of literatuur, schrijf dan naar het redactieadres, ter attentie van prikbord. Problemen met
weduwen kunnen niet behandeld worden. Prikbord kan je nu reeds een aanbieding aanwij-
zen: een configuratie XT-compatibel, 640 K RAM, 20 MB harde schijf, floppy drive 5 ,/a of
3 '/z inches, Hercules en CGA, klok en kalender, monitor 14 inch monochroom, 47588 BF,

alles inbegrepen.

Kerstconcert 1989 IAND OF HOPE AND GLORY

Een hele reeks Vlaamse en Engelse kerstliederen

Kerstmuziek van J.S. Bach en Felix Mendelssohn

Solisten: Joost Vanbrussel. Dirk Blockeel, Hans Vandaele
en Peter Malisse

Het Jongenskoor Colliemando met enkele
merkwaardige knapensolistjes

Het Sint-Michielskoor

in een aangepaste kerstsfeer gebracht met gedichten voorgedragen
door Lieven Vanlerberghe en een kunstvolle belichting door

Serge Vanneste

in de kerk van het Klein Seminarie
woensdag 27 DECEMBER 1989 te 20.00 u.

Prijs: 150 F
350 F familiekaart (3 personen)
100 F 60-plussers en studenten



Verontrusting... te horen op de grote ontmoetingsdag van 11 november 1989: er zijn

plannen om het torentje in de dreef met de grond gelijk te maken!

Verontrusting eveneens op de agenda van de Beheerraad van de O.L.B. van 25 november

1989:,,Het aangekondigd verdwijnen van het legendarisch torentje in de dreef".

De redactie blijft waken over het antvvoord op de vraag: ,,krijgt het torentje een staartje"?

Tehtoonstelling... Danidl Castelein zette de deur van ziin woning open om zijn werk voor te

stellen: tekeningen, akwarellen en schilderijen. Deze opendeurdagen verliepen van

29 oktober tot 4 november 1989. Hii woont in de Leliestraat 52 te Roeselare.

Agenda... Eindigt je uitgangsiaar op een 5 of een 0, omcirkel de zone van 11 november in

je agenda 1990. Verwacht een uitnodiging voor onze grote ontmoetingsdag en tel onder-

tussen eens af hoeveel .iaar geleden ie 't college verliet.

Geknipt uit de iubilerende krant...

DEAR EDNOR
Ple6e find enclosed hy check

foi another yed's subsrcription.
I enjoy youa paper very much,
ahd prnicularly enjoyed your
story about Rodenbach brew-
eries. As this is my fovodte
Belgian ddnk, I would surc like
to know where I can buy this
drint in either Canada or the
u.s.

I joined the Belgian-Canadian
Club in Tdonto last yed and
met some nice people there.
The best must be when we went
the lirsl tlme. BeinS from
Ghert, we wenl.to sit with the
other "Gentenaars". That nitht,
we met John and Lisette
Poulem&s, also from Ghent.
He indicaled to my wife that he
lnew her. As it'tumed out, he
worked with fty wife's father
for t*enty-five years in Ghent
by the station and knew her
when she was a lifile 8irl. We
still visit .hnd phone them
wetly, atrd we sod of adopted
each other. we tr€at them lile
oui parents, and we de treated
as tlei. kids.

Also Ros6 and David Vo den
Avond are amotrg our new
fri€nds, sd we all spent a
deliShtful Christmas together.

Ary more out there frcm
"Gent", Let us know.

Fred G. MilligaD
NieSara Falls, Ont.

=諸
記「D―   MECI‐IELEN

靱 饒 蒻 利
出薔菫鮮野 “…

“Meues"
KeLlenhOelde
dt VI―deren

KALFSGEBRAAD MET
WORTELS EN WI m mJN

Per peis@n reken je op 200
tot 250 gr. varlens' of lrlfs-
Sebrdd, 2 woitels, 1 tlelne ui
gesnipperd, I scheut witte wijn,
I pla& ger@tte ham €n I lepel
gehakte chnmpiSnons,

V@i de saus necm je wrt
bouillon, een beetj€ gehrtte
p€teselie, p€per en zout en
enkele bolletjes beure mad6.
(Boter met evenveel bl@m
gemengd). Dmmaast z@k je
nog een takje tijm en een blrd
laurier.

OurReaders Favodte
Reclpe Corner
FT,DMI$I NABNT

Pe€l seveBl onions. Put thcm
in psn with buttci.

Remove the onions when well
browned and put pie@s of
rabbit in butter uitil tley arc
nice and brown. Put onions bsck

pan
Add dark beer (TtappiSt),

salt, and one bay leaf,
6 large prunes

Lat simmer for 2 hours,
Sewe with stewed leet,

simmercd in buft€r (llegeois
ieope).

LEEX
ThorcuShly wasb white of

leek in salt water. Rinse.
Cut in 1% inches pie@s.
Melt 3-4 Tbsps. of butter, add

leek, solt, pepper and a lifi!€
nutmeg. Covet.

Simmer over low heat, dbout
25 minutes, time depending on
thickness of leelc.

Don't let it burn; add a little
watet if necessary.

Simone De Belvo
Stokie. IL.



Tentoonstelling... De kunstadviesraad van de Faculty Club van de Katholieke Universiteit

Leuven, ondersteunde de tentoonstelling van het werk van Eric Verhal (18 oktober tot

18 november 1989) die plaats had in het Groot Begijnhof te Leuven. Prof . Dr. Carl Tavernier,

Algemeen Beheerder KUL, nam de verwelkoming op zich, terwill Dr. Willem Elias de ten-

toonstelling inleidde.

Het werk van Eric Verhal omvat schilderijen, grafiek en keramiek.

Vanwaar bliiven ze komen... Onderstaande tabel bevat de ventilatie van de eersteiaars

volgens herkomst.

Tussen haakjes vermelden we het aantal van vorig schooliaar.

Daar we er toch geen prijsvraag aan verbinden, hebben we maar zelf het totaal gemaakt:

234 (27$.fype ll heeft het deze keer niet meer kunnen doen.

Roeselare: Zuidstraat

Stadslong

Kattenstr

Tulpenstr

Beveren

Rumbeke      10(16)

Oekene    5(2)
Ardooie      6 (1)

Beitem      l(1)
Handzame    l (1)
lngelmunster  2(5)

Kortemark    6(5)
Lichtervelde   10 (2)

Poelkape‖e     5 (1)

St―Elooisw    2 (3)

Vladslo      l (1)

Zwevegem     l (1)

Wevelgem   l(2)
Oostkerke    l(0)
VVingene        l (0)

44(40)

21(27)

7(10)

7(9)
5(7)

Esen

Werken

Glts

Hooglede

lzegem

KortrJk

Ledegem

Oostnieuvvk

Torhout

VVervik

Z‖ verberg

Zwevezele

Zarren

Middelkerke

Kachtem

Slり pe          l (0)

Sleihage       2 (0)

丁ielt        l (0)

Ge!uwe      l(0)
Dadizele       7 (6)

Gullegem    l(2)
Houthulst     2 (3)

Koolskamp   2(1)
Lendelede      2 (2)

Moors:ede     3 (7)

Passenda!e     2 (4)

Staden       4(10)

Zonnebeke    2 (2)

VVestrozebeke   l (0)

Mesen      l(0)

Vikingstraat      7(2)

Acaciastraat     l(2)

Broederschoo1   3(2)

Viettve9straat    O(1)

RlksbaSiSSCh     l(0)   TOtaa1 96(100)

2(0)
1(0)
6(4)
8(10)

6(16)

1(1)
9(6)
6(4)
1(3)
1(4)
4(5)
4(3)
2(2)
1(0)
1(0)

In het oog, in het hart... Dit jaar wordt opnieuw in samenwerking met het Amaat Vyncke-

comit6 een financi6le steun verleend aan oud-leerlingen die in 1989 een vijfuoudig aantal

iaren het college verlaten hebben en die als missionaris nog in het buitenland werkzaam

zijn. Aan elk van hen wordt 7.000 BF overgemaakt:

60 jaar geleden Vernackt Ren6, Filippijnen 40 jaar geleden D'Hoore Herman, Zuid-Afrika

55 jaar geleden De Witte Juliaan, Filippijnen

50 jaar geleden Courtens Dani6l, Filippijnen

Mullie Robert, Zaire

Vanmoerkercke Jules, Zaire

Verbeke Albert, U.SA.

45 jaar geleden Dobbels Marcel, Guatemala

Van Acker Jozef en Brabant

Karel,Zdie

35 jaar geleden Decock Andr6, Braziliei

Lodrioor Danidl, Zaire

25 laar geleden Masson Bernard, Brazilie

Couvreur Jan, Filippijnen

Jonckheere Florent, Indie 15 jaar geleden Dutry Christ, Bolivid

」0カaη Brusseraers

Mod ブ966



LINO DE R00

-Geboren op 14‐ 10‐ '46

-Dip10ma regent p!astische kunsten St=Thomas Brussel(1968)

―Stede!り ke aCademie Roeselare;sierkunsten+levend rnodel(1977)

―lndiVidue:e begeleiding bり OCtaaf Landuyt(1989)
‐Dip10ma leraartekenen en plastische opvOeding 2e en 3e graad

(Centraie examencommissie 1983)

―Leraar plastische opvoeding lagere cyclus humaniora Klein Seminarie(1970‐ 1983)
―Leraar wetenschappe!り k tekenen hogere cyclus humaniora Klein Seminarie

(Sedert sept.1983)
―Ontwerpen van stickers,publiciteitsfolders,affiches voor schooitoneel,kerstconcert,enz

Technische gegevens

‐Tite::"Golven∵

―formaat:57× 397 cm
―Techniek:plakkaatverf+pen op papier

―Prls:2 500 fr
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aop de num qf-

EEN HIGH SCHOOL YEAR IN DE

u.s.A.

Op 19 augustus 1988 vertrok ik naar

Green Bay, Wisconsin, U.SA., de

plaats die voor 10 maanden lang m'n

,,thuis" moest worden. Op alles voor-

bereid kwam ik eraan om de zoge-

naamde ..culture shock" zelf aan den

liive te kunnen ondervinden.

lk ging daarheen met een organizatie,

EF, en ik moet wel zeggen dat die

haar taak op 1 vlak niet bepaald goed

had gedaan, nameliik het vinden van

m'n gastgezin. Het was dan ook maar

toen ik in m'n 3e gastgezin belandde,

dat ik er kon zeggen dat ik me ,,thuis"

voelde. Het waren hele open en vrien-

delijke mensen. M'n gastvader Joe

was geboren en getogen in Brooklyn,

New York, maar voor z'n werk

uitgeweken naar Green Bay. M',n gastmoeder Eileen was een volbloed lerse die

op haar achttiende naar de U.SA. was uitgeweken om er te gaan werken. Verder was er

thuis nog 1 zoon Jim, die samen met mii naar school ging en 2 universiteitsstudenten

(Dan en Liz), die slechts met Thanksgiving (Amerikaanse feestdag in november), Kerstmis

en de grote vakantie naar huis kwamen omdat ze zo veral studeerden.

M'n school was Premontie High School, en in tegenstelling tot de normale ,,public schools"

was dit een private school met een inschriivingsgeld van ruim 70.000 BEF. lk had als bui-

tenlandse ,,exchange Student" echter van die school wel een beurs gekregen die erin

bestond dat ik hun inschrijvingsgeld niet moest betalen.

lk was een Senior at Premontie en deed dus zogezegd m'n laatste iaar secundair onder-

wijs nog eens over. Amerikaanse scholen zijn echt moeilijk te vergelijken met ons school-

systeem. zo bestaat er voor alle schoolgaande jeugd tussen 12 en 18 jaar maar 1 type

school, namelijk Junior High school (:eerste 2iaar\ en dan High school (:laatste 4 iaar).

Er wordt dus helemaal geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende intellectuele

niveaus van de Studenten. Wat als resultaat meebracht dat de lessen wel geliikwaardig

waren aan de onze,le stak wel degelijk iets op in de les, maar de examens waren op een

beduidend lager niveau dan ik hier gewoon was.

Verder mocht ik op school al m'n vakken zelf kiezen, wat voor mij natuurlijk een uitstekende

kans bood om van bepaalde vakken, die ik bij m'n verdere studies nodig zou hebben' toch

al eens te kunnen proeven.
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Sport is in de U.sA helemaal geconcentreerd rond de school en daarom ook een erg

belangrijk onderdeel van het schoolleven. op mijn school hadden we les tot 245 PM en

daarna kon de sport beginnen. De sporten die beoefend werden verschilden van iaarge-

tijde tot jaargetijde: de herfstsporten waren Amerikaans voetbal, Europees voetbal, veldlo-

pen, en volleybal. De wintersporten bestonden uit basketbal, iishockey, zwemmen en bow-

ling. De lentesporten die men kon doen waren tenslotte atletiek, tennis, golf, baseball en

softball.

lk nam deel aan ,,ons" Europees voetbal in de herfst en atletiek in de lente. ledere dag'

behalve weekends, stond er een harde training of wedstrijd op het programma'

ledere school heeft z'n gespecialiseerde trainers en personeel, en faciliteiten waarvan men

hier alleen durft te dromen: eigen Amerikaans voetbalstadion met tribunes, atletiekpiste,

oefenvelden voor baseball, Amerikaans voetbal, Europees voetbal, basketbalarena met zit-

plaatsen, sporthal, ..., noem maar op.

Voorts worden ook de minder sportieve leerlingen actief bii dit aspect van het schoolleven

betrokken: ze helpen de spelers als ,,twaalfde man" de schoolkleuren verdedigen bij al de

thuiswedstrijden.

Persoonliik verbaasde het mii dan ook hoeveel medeleerlingen, ouders, leraars en sympa-

thisanten er kwamen opdagen voor de wedstrilden.

Culinaire hoogstandjes moet ie in de States niet verwachten of je moet er wel enorm vele

dollars voor over hebben. Dat was wel een tameliik grote ontgoocheling voor mij:veel en

vaak hamburgers, hotdogs, mals, cornflakes, ... genoten niet bepaald mijn voorkeur. ook de

erg populaire en vaak bezochte fast-food restaurants die je er overal kunt vinden bleken,

sneller dan verwacht, een tegenvaller.

,,E6n keer op ne weg", zoals wij dat zeggen, vond ik dat allemaal wel lekker, maar om er Je

dagdagelijkse voeding op af te stemmen, nee, dat vond ik maar niks.

Verder verschilt de ,,American lifestyle" wel degeliik helemaal van de onze' Je maakt ken-

nis met hun hogere (materidle) levensstandaard door bijvoorbeeld dageliiks met de auto

naar school te gaan, wat overigens erg gebruikeliik was. (Amerikanen mogen immers al

vanaf hun zestiende met de auto riiden).

Wat mil persoonlijk ook erg verraste, was dat men elkaars huis zomaar binnen en buiten

loopt en vooral dat men, nogal erg gemakkelijk en zonder vragen, in elkaars koelkast zit

wanneer men dorst of honger heeft.

Voorts verschillen de gebruiken op feestjes tussen vrienden en kennissen ook erg van wat

wij hier gewoon ziln. Hier zorgt de gastheer dat alles in orde is, dat er spijs en drank is en

probeert hij het zo gezellig mogeliik te maken voor z'n gast. Terwiil in de u.sA. iedere gast

zelf iets om te eten mee heeft, en men alles wel z'n gangetje laat gaan. De ene neemt bii-

voorbeeld het voorgerecht mee, een andere de hamburgers en nog een andere het gebak

en de koffie.

De mentaliteit op school verschilde ook erg van wat hier, dacht ik toch, gebruikelijk is. De

afstand tussen leraar en leerling is veel kleiner dan hier gebruikeliik is, hii kan bilvoorbeeld

gewoonweg een vriend zijn van je waarmee le gewoonweg eventies zit te kletsen over dag-

dagelijkse dingen.

Anderzijds is de elementaire beleefdheid en respect van de leerlingen t.o.v. een leraar toch

soms ook wel ver te zoeken, ook al omdat zo'n gedrag veel te veel getolereerd wordt.

Een eigenaardigheid was ook de combinatie werken-studeren van High School-studenten.

Velen van m'n medestudenten hadden immers een part-time job die ze dan na hun school-

tiid en in weekends deden. Dit geld gebruikten ze dan om bijvoorbeeld hun auto af te



betalen, benzine,... Toen ik hen vertelde dat zoiets bij ons uiterst zeldzaam was, ook al
omdat men na een schooldag gewoonweg geen tijd meer heeft om te gaan werken, kon
men mij maar moeitijk begrijpen.
Een ander specifiek Amerikaans verschijnsel is het grote feest dat men geeft wanneer men
de middelbare school doorlopen heeft of afgestudeerd is, namelijk de zogenoemde ,,Gra-
duation". Dit is de plechtige ceremonie waarbij men de ,,cap and gown" draagt, het lange
kleed en het vierkante hoedje met lint.
Graduation-day is voor iedere Amerikaan echt 66n van de belangrijkste dagen uit z'n leven
en dat wordt dan ook met de passende Amerikaanse luister en show gevierd.

Tenslotte wil ik vermelden dat dit voorbije High School jaar een bijzonder interessanre
ervaring geweest is voor mil waar ik, in een korte tijdsspanne, veel heb kunnen biileren op
velerlei vlak.

ook hoorde ik, dat steeds meer en meer achttienjarigen zich wagen aan dit Amerikaanse
avontuur, en ik kan hen alleen maar feliciteren met hun beslissing.

」oost Tyvaert

6e lat「 wisk 1988



ARNOLD LOOSE: VAN SCHOT.A TOT COLLTEMANDO

Voor zijn ,,roots" moet je even naar Torhout, maar sinds jaar en dag is hij een stevige
waarde in het Roeselaars muzieklandschap en vooral in het Klein seminarie, waar hii in
1985 zijn zilveren priesterjubileum vierde.

Muziekleraar Arnold Loose, sinds 1965 dirigent en stuwende kracht achter het Collieman-
dokoor, kreeg die liefde voor muziek van thuis uit mee. Hij zette er zijn eerste muzikale
stapjes op de notenbalk, en volgde vanaf 1946 muziekschool. Hoewel, toen hij na de
humaniora voor het Groot seminarie in Brugge koos, leek een muzikale carridre zo mereen
niet voor seminarist Loose weggelegd. Geen musicologie, oordeelden zijn oversten en het
werd moderne geschiedenis.
Muziekleraars Kanunnik Paul Frangois en orgelist Kamiel D'hooghe bemiddelden later bij
de president van het Groot Seminarie en drie jaar later studeerde muzikant Loose af aan
het Lemmensinstituut. Hij voegde er nog een licentie musicologie aan toe en met deze
muzikale bagage klopte hij aan bij superior Modde van het Klein seminarie, waar prrester
Arnold Loose per 1 okober 1965 zijn carridre als muziekleraar en koordirigent startte.

De muzikale vuurdoop van de
enthousiaste dirigent stond begin
maart 1966 op de affiche met de
opvoering van de jeugdopera,,De rat-
tenvanger van Hameln". Meteen een
voltreffer voor de jonge dirigent en
een gedroomde start voor het.,Collie-
mandokoor" dat de muzikale traditie
van de ,,schola" in 1965 overnam. ln
een interview met Arnold Loose, naar
aanleiding van het boek ,,20 jaar Col-
liemando" dat aan hem werd opge-
dragen, vertelt dirigent Loose over zijn
bevindingen na 20 jaar Colliemando:
,,lk ben steeds voorstander geweest
van een vrije deelname voor iedereen
die graag zingt. In tegenstelling tot
vele schoolkoren is Colliemando
geen elitekoor, maar een koor met
goede en minder goede zangers, met
begaafde en minder begaafde muzi-
kanten". Dit leidt vaak tot ongelijke
prestaties maar dank zij de geregelde

samenwerking met het Sint-Michiels-
koor slagen wij erin het repertorium

van Colliemando te verruimen.

,,De vrije deelname blijft evenwel een waarborg voor het enthousiasme waarmee de leden
aan de verschillende aktiviteiten deelnemen" betoogt dirigent Loose. colliemando heeft na
bijna een kwarteeuw werking op diverse vlakken een ware opgang gemaakt:er is een optr-
male sfeer en een positieve mentaliteit; het koor kan de muziekliefhebber een gevarieerd
programma aanbieden en is een waardige deelnemer aan het nationale en internationale
koorleven.
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Een tevreden dirigent dus, die ook zijn bewondering toegeeft voor de geestdrift waarmee

de jongens de soms moeiliike muziek willen bliiven herhalen. Bewondering ook voor de

vele studietijd en vrije tijd die zii aan de repetities opofferen.

Zoals elke vereniging kende ook Colliemando ziin ups en downs. Hoogtepunten noemt

Arnofd Loose het optreden te Laken, de reizen naar Loreto, naar de U.SA. en Rusland, de

jeugdopera's en de kerstkoncerten. Mindere prestaties in Neerpelt, een mislukte plaatop-

name en enkele aktiviteiten waar heel wat zangers niet opdaagden vormen een Schaduw-

ziide op straks 25 jaar Colliemandogeschiedenis.
Hoewel, Colliemando heeft zich inmiddels een stevige traditie opgebouwd in het Roese-

laarse koorleven. De inzet en het enthousiasme waarmee dirigent Arnold Loose telkens

opnieuw de koorleden blijft bezielen, vormen een stevige wissel op de toekomst. Collie-

mando ter ere.
Koen Kindt

leerling Ret.
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VAN HET RATTENKOT. VIA DE CIRK NAAR HET PRETPARK

E.H. Georges Ghesquiire in de kijker

In 1951 werd de jonge priester Georges Ghesquidre surveillant van de moderne afdeling in

het Klein Seminarie. Het was nog de prehistorie toen filosofie en latijnse domineerden. De

modernisten (lagere en hogere moderne samen 117 leerlingen) werden in de (verdwenen)

oubollige studiezaal geduwd. Waar was dat rattenkot? Het gebouw liep parallel met de

Zuidstaat in de verlenging van de lange gang naast de kapel (nu speelplaats van de 2e).

Onder de rotte plankenvloer logeerden rattenfamilies, zodat de surveillant soms op jacht

ging achter stoutmoedige knaagdieren. Het gebeurde zelfs dat een stofias aangevreten

was (de student had er zijn boterhammen laten in zitten).

Het waren lange weken voor de leer-

lingen (de zevendaagse werkweek)

en nog langer voor de internen ( een
20-tal internen-modernisten) en nog

langer voor Georges want... naast

,,suf" spelen en ook 16 uur gods-

dienstles geven in Barnum was hii ook
de wroeter (doordraaier) op het rota-

riaat. fs het omwille van zijn reuzen-

werkkracht dat hij de titel ,Jarzan"
kreeg of omdat hij leeuwentemmer

was in de cirk? Dit laatste kloot niet. ln

1954 verhuist zijn sectie niet ,,in" de

cirk, maar ,,naast" de cirk, in het com-
plex van de filosofen (verhuisd naar

Brugge). De zweep moest Georges

niet gebruiken (er waren andere mid-
delen) en hii kon rekenen op een

soliede ploeg collega's. Op een mooie

lentedag kwamen de laatstejaars

zonder plastron naar school (de das

was verplicht) en 's middags zei

Georges: ,,lk stel vast dat U een meu-
belstuk vergeten bent. Wie dat om 2

uur nog niet heeft teruggevonden kent

het tarief :" zondag driedubbel" (3-uurtjes blijven na het lof). Het lief begeleiden tot aan de

schoolpoort mocht niet en Bomeo werd een dagje naar huis gestuurd. Een tiental jaar later

vriide de helft van de derdes (lichte overdrijving nvd.r.). In die revolutionaire periode sneu-

velde de H. Hartprocessie. Wie er niet wou aan deelnemen kreeg dubbele straf de vol-
gende zondag. De meesten gaven de voorkeur aan die strafstudie. Maar Georges begreep

zijn jonge mensen en als ze eens werkelijk diep in de put zaten wist hij ze courage te

geven.

De concurrentie met de latijnse was bikkelhard. Als tweede-rangsburgers moesten de

modernisten bijvoorbeeld tijdens de voetbalnamiddag op het grote plein aan de Veiling

voetballen... ..achter" het doel in de modder. Om de discriminatie in de verf te zetten
gebeurde tijdens een atletiekfeest het volgende: de rapste loper van heel 't college, de

modernist Tienne Piteljon, liep als eerste tot... op 66n meter van de eindmeet en bleef er



roerloos staan. En toch hebben Georges en zijn medewerkers de moderne opgetild tot een

even-waardige afdeling. goede resultaten, deelname aan toneel en muziek en... ook ver-

schillende roepingen.

ln 1966 wordt hij onderpastoor in Dadizele bij wijlen Pastoor De Weer (stichter van het

speelplein). Dadipark - aanvankelijk een weide met enkele schommels als attractie voor

de kinderen die hun ouders vergezelden op bedevaart - groeide uit tot een pretpark van

7 ha met in de vakantie een 30-tal werknemers. Aanvankelijk was hij full-time medepas-
toor en nadien ook verantwoordelijk voor het park. En ook dan deed hij zijn deel als wijk-
priester, bezocht meer dan 800 gezinnen. Een rasecht Vlaams trekpaard ! Sinds tien iaar is
hil aangesteld als zieleherder van Slijpskapelle. Hij combineerde die zware dubbele taak:

bezocht reeds zes maal alle huizen en bouwde verder aan het Dadipark. Maar... ou.. halt...

ook een tarzanpaard heeft zijn grenzen. Hij kreeg ontslag van zijn manager-opdracht (het

Dadipark is te koop) en deed zijn intrede in de vernieuwde pastorie van zijn ,,Slijps". het

smalle brugje over en je bent bii Meneer Pastoor. Een gelukkige pastre: nieuw orgel in zijn

kerk, een prachtige woning, muziekminnende mensen (sterke harmonie), goed volk.

Wij wensen E.H. Georges Ghesquidre nog vele iaren in het landelijke sympatieke Slijps!

Willy Creytens

(oud-collega)
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山 ル麟 難 導雛

ENKELE BEDENK]NGEN VAN EEN MISSIONARIS... EN EEN OPROEP

lk denk nu wel de eerste rit van miln missionnarisleven achter de rug te hebben. Een rit van
twintig jaar zonder veel babbelen, met nogal wat zweet. Een toeschouwer vroeg me er toch
eens ietsje op papier van te zetten voor de supporters die me soms eens zien passeren.

lk riid voor het merk van Scheut. Dat is zo een beetje louter toeval, want in het diepst van
mijn binnenste rijd ik voor iemand die me na aan het hart ligt;degene die we allen belijden
als onze Verlosser, onze Kracht en onze Vreugde. Toch rild je wel gemakkelijker in ploeg-
verband. Daarom diende ik me aan bij Scheut.

Dat was reeds een stap... en een breuk. lk was gedurende gans mijn jeugd in het Klein
Seminarie en van de St.-Jozefparochie van Roeselare, en bij mijn intrede in Scheut ver-
huisden mijn ouders naar St.-ldesbald-Koksijde. Dit vergemakkelijkte niet de banden te

bewaren als je dan sporadisch slechts enkele weken terug bent in de heimat.

Reeds gedurende miln vorming hield ik van trainingen over lange afstanden, daarom koos
ik naar Nijmegen-Nederland te gaan voor filosofie en naar Namen voor theologie. Eindelijk
stond ik aan de start voor mijn eerste afreis op 3 september 1968 naar Kameroen in

Afrika.

In de koers heb je van die mannen die goed rijden in de bergen, anderen op vlakke wegen.
De verandering was nogal groot voor iemand die gewoon was aan de vlakke Vlaamse
wegen. Het duurt dan ook wel meer dan een jaar vooraleer je de versnellingen goed

inschakelt om op vitesse te komen. Ondertussen vroeg mijn koersdirecteur om nog eens
terug te komen voor een jaar naar Brussel om te leren schone tekeningetjes te maken in de

,,Beaux Arts". Dat kon dan dienen voor de reclameborden onderweg of voor de radio- en
TV.-mannen die met de koers van de Kerk meerijden. En toen schafte ik me een moderne
fiets aan, zonder spaken, en werd... sportjournalist die in zestien jaar tijd een eigen service
uitbouwde met viifentwintig werknemers, tot die kon overgedragen worden aan de plaatse-

lijke kardinaal en bisschoppen. Geen gemakkelijke onderneming, want als je in ploegver-

band rijdt en je maakt een ontsnapping, dan aarzelen je maats wel eens of ze moeten steu-
nen of afremmen. Verleden jaar ben ik dan door de bisschoppen benoemd als verantwoor-
delijke voor de kerkmedia in Kameroen. Dat is dus mijn dagelijkse werktaak.

En toch, als renner was ik er geen van 't gewone soort. De meeste buitenlandse renners lig-
gen gekromd over hun stuur om beter te duwen en zoveel mogelijk kilometers af te leggen.
lk vond het ginds allemaal mooi, ik kon al koersend nog het landschap bewonderen, eens
afstappen om met de nieuwsgierigen een praatje te slaan en te proeven van hun pik-nik...

en zo werd ik zwart van binnen, dacht ik zwart, at ik zwart hoewel alles me de schijn gaf een
blanke te moeten zijn. De laatste vijftien jaar deelde ik dan ook miln huis met Kameroenese
kinderen en longeren die een steun of een vader in me vonden. Na zoveel iaren zijn het er
toch allen te samen meer dan vijftig geweest die ik meerdere jaren mee op de fiets nam om
hen trachten een beroep te geven en zo op hun eigen benen te staan. Tegenwoordig zijn er
tien kinderen bij me thuis.

En na een rit van twintig jaar, denk ik dan na of er misschien nog een rit in zit, als God me
kracht en leven geeft. Om te beslissen weer aan de start te komen, heb je wat aanmoedi-
ging nodig. Die heb ik toevallig gekregen, hoewel toeval deelt in de genade Gods.
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Al jaren bedacht ik om een tehuis voor kinderen op te richten, maar ik stond er alleen voor
als vreemdeling en dan is het moeilijk garanties te geven voor een langdurig project. lk had

dus aan het Ministerie voor Sociale Zorgen in Kameroen uitgelegd dat ik graag een,eugd-
zorgwerk had gesteund. Na een paar jaar wachten beval de minister me een project aan

van een Kameroenese zuster dat dicht bij mijn eigen bedoelingen lag... en zo na de nodige

bezinning en gebed, is de beslissing er gekomen om samen de ,,Foyer Saint Augustin" op

te richten. De bisschop moedigde ons aan en de zuster mocht haar geloften uitspreken om

in dienst te staan van dit werk. We hebben ook nog een kring van jongeren om ons heen

die zoeken naar een vorm van ,,toegewiid leven".

De ,,Foyer St. Augustin" komt er dus. Waarom die naam? Omdat Augustinus er de nadruk

op legde,liefde boven alles te stellen, dit hebben we nogal moeten toepassen om veel luri-
dische stokken uit de wielen te halen. Ons tehuis wil alleenstaande kinderen opvangen. In

de Afrikaanse cultuur staat in principe nooit een kind alleen want het behoort toe aan de

grote familie van ooms en tantes, maar in de praktijk zie le hoe er sommigen alleen staan,

ontredderd geraken en de ,,allerarmsten" worden want ze vinden niemand om van hen te

houden. Er zelf iets aan doen is misschien een druppel water op een hete plaat... maar

waarom toch niet?

We trachten erg realistisch te zijn. Voor grote kinderen zorgen kost veel, daarom kunnen we

er slechts enkele opnemen in onze familiale sfeer, omdat we ze moeten onderhouden met

ons loongeld. Daar we overdag werken voor ons loon, kunnen we enkel grotere kinderen

aannemen vanaf tien jaar. We willen ze dan ook begeleiden tot ze zelfstandig worden en in

de wereld kunnen staan met een beroepsvorming. Maar de Kameroenese mensen zijn

zeer edelmoedig in genegenheid, we kunnen pleegouders vinden die in naam van,,het
tehuis" 66n of twee kinderen aannemen, opvoeding, eten, kleding en gewone verzorging

geven. Het grote probleem blijft dat vorming normaal veel geld kost en dat kunnen de

pleegfamilies niet uitbesteden. De kosten om een kind naar een middelbare school te stu-
ren met internaat belopen minimum 20.000 B.F. per laar. Staatshulp in geld steekt er bil ons

niet in.

Om ons sociaal werk uit te bouwen hebben we dan twee formules nodig:

- zelf beginnen met kleine zaakjes die moeten opbrengen en terzelfdertijd de gelegenheid

bieden aan minder geschoolde kinderen een beroep aan te leren, zoals voor iongens: vee-
teelt, automechaniek, lassen enz., voor meisjes: haarsalon, naaien, groententeelt enz.

-de tweede formule is dan om onder de toeschouwers in Vlaanderen supporters te vin-

den, d.wz. peters en meters die willen instaan voor de vormingskosten van een kind. Daar

die financieel nogal hoog oplopen denken we ook aan gedeeld peterschap. Maar,,sponse-

ren" voor mijn tweede rit kan ik zomaar niet alleen doen vanuit Kameroen, daar heb je

managers voor nodig om mensen van goede wil aan te spreken en in te lichten.

Beste toeschouwer, misschien wil jij wel supporter worden. Misschien kun jij instaan voor

de kosten van 66n laar vorming van een Kameroenees meisie of iongen van vijftien, acht-

tien jaar die bij ons in een familie is opgenomen. Uw peterschap laat ons toe meer jongeren

op te nemen. Wij geven u dan ook de nodige inlichtingen zodat u weet van wie u peter of

meter bent, wat hii leert, bij welke familie hij is opgenomen enz...

Dit is mijn oproep bij de start van miln tweede rit... de rest laat ik aan de Heer over die zaait

en oogst bij mensen van goede wil zoals het Hem belieft. U kunt met mil contact opnemen:

Desmet Daniel, B.P. 11840 YAOUNDE CAMEROUN. U kunt ook mijn werk steunen op reke-

ning 210-0390663-96, of indien u een fiskaal attest vereist op rekening 000-0901974-68,

telkens met de vermelding ,,voor Foyer St. Augustin-Cameroun".

In naam van onze kinderen. harteliik dank.
Dany Desmet

Ret.1961
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NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Het Amaat Vynckefonds kwam samen voor de herfstvergadering op donderdag 5 oktober.

Ditmaal ging de zitting door ten huize van onze voorzitter Dr. Aim6 Vermeersch te

Gullegem. Nadat wi.j allen onze bloeddruk hadden laten meten en goed bevonden werden

voor de lastige debatten die zouden volgen, opende de voorzitter de vergadering. Het

gebed voor onze missionarissen werd gebeden en de ,,Proost" gaf nog een korte over-

weging naar aanleiding van het evangelie van de vorige zondag dat ging over ,,Lazarus en

de Rijke Vrek".

Er kwamen bedankingen binnen van Pater Bernard Masson, Jan Pardou, Aim6 De

Rayemaeker, Norbert Segaert, And16 Vandaele

Na onderzoek van onze beschikbare middelen, inkomsten en uitgaven door penningmees-

ter Freddy Kindt en na de statuten nog even geraadpleegd te hebben, konden we de vol-
gende prolekten goedkeuren:

l Pater Daniёl Desmet(Ret 1961)Scheulstin Kameroen,

voor zln"Foyer Augusun"in vacende

2 Pater Andr6 Decock(Ret 1954)ScheulStin Braziliё ,

voor zJn prolect:,,Specia!e gezondheidszorg v00r kleine kinderen van

O tot 6 iaar

3 Pater Frans Petteloo(Ret 1951)Scheulstin ZaTr9,

voor zun prolectin Kiri:,,De hoogstnoodzake1lke mediCamenten in

ieder doro".
4. Pater Paul Catry (Ret. 1951) Scheutist in Indonesid,

voor zijn project: ,,Opvangcentrum voor jongeren"

5. Pater Andries Vandaele, Scheutist in de Filippilnen,

voor zijn ,,Catechese-project in Bahio-city"

We danken al degenen die ons sedert het laatste nummer hielpen steunen door te gireren

of door iets te bestellen.

U kunt ons verder helpen steunen I

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

1. Een storting te doen.

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

gebonc,en:

- ,,Boodschap van de Vogels". Anastatische druk van Guido Gezelles

,,Eerste Gedichtenuitgave" uit 1855: 500 fr.

- Jubileumbord met collegeschild 500 fr.

met bordenhouder: 50 fr.

Ons gironummer is 71 2-01 1 2054-05 Amaat Vynckefonds, pa. Zuidstraat 25, 8800 Roe-

selare.

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

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

bij hun aanvraag wat documentatie en inlichtingen over hun proiect.

Heel genegen

Lode Monbaliu

20 000 fr

20 000 fr

20 000 fn

20 000 fr

20 000 fr

Samen     100 000 fr

500 fr

500 fr

650 fn



aKolcidosknop
,,ONS GULDEN BOEK"

De tijd van (paul) t(h)oen of de Vijftigers. Zij mochten zich vermeien in de literaire teksten in

,,Zuid en Noord ". Herinner je ,Casselkoeien " van Gezelle en ,,Eksters roven " van Streuve/s.
ln 1957 ontdekte ik een hele schare wonderknapen: Willy Oost, Guido Van Geluwe, Frans
Loose, Paul Thoen, Dirk Maddens, Bart Verbeke, Jozef Huyghebaert en ... Eric Derluyn.
Later in retorica (1961) behaalde het Klein Seminarie op de grote Streuvelsprijskamp de
meeste prijzen (7 in de eercte 10 en Eric als laurcaat) op honderden deelnemers uit alle
Vlaamse scholen. De prijsuitreiking in het casino van Oostende, samen met Streuvels en
zijn vrouwtje, was onvergetelijk! En als toemaatje het traktaat van wijlen Superior Dulorret
in ,,De Doedelzak" in Gistel. Sant6!
Reeds in de 6e lat. (nu 1e) schreef Eric gezelliaanse podzie. Een historische anekdote: het
volgend schooljaar |as ik in klas het gedicht ,,Oude koeien " en vroeg ,,Wie zou dat geschre-
ven hebben?" Het antwoord was unaniem ,Guido Gezelle". ,,Neen, het is een leerling die
nu in de 5e zit". Verbazing alom.
Daarom eerherstel aan die jonge poeta.' toen weinig begrepen maar toch "geboekstaafd"
in Ons Gulden Boek. Dus nu ruimte niet voor 66n oedicht maar voor twee!

Willy CREYTENS

leraar Nederlands

Toen waren ze schachtjes (12-13 i.)

..Oude koeien "

De dag was warm geweest - ze slonden aan d'oude schurepoort de lome koeien.
Ze snoven het zure zweet van elkanders brede nek-staarden de loomheid uit hun oqen.
't Vervallen schuredak neeg zacht ten gronde.
De koeien knikten traag. De avond viel omlaag.
Watten wolken - duisternis die steeg,
en d'oude koeier, welke krom als kreupelhout de vette mestwalm keren deed.
De avond droomde, koeien en koeier weer aan het loeien
't was als boeien, de band aan de dageraad.

Eric DERLUYN Roeland (?)

6e lat. B (1957)

..Heb ik mezelf ontmoet? "

Heb ik mezelf ontmoet in de domoe zure achterbuurt.
waar ongewassen kinderen mij tegengrijnzen of 't krakelen hoog oplaait?
Heb ik mezelf ontmoet in de helle winkelslraat
aan 't wit elektrisch uitstalraam tussen autozoeven en tramgeschel.
Heb ik mezelf ontmoet in regennachten, in zware drukte, in morgenlied?
Neen, ik kende mij nog niet voor ik de stille, zalvenszoete stilte vond-
In de stilte heb ik mezelf gezien, mezelf ontdekt in wilde zonnestilte.

Eric DERLUYN

6e lat. B (1957)
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.,De techniek beheerst de toekomst"

In de laatste vijftig jaar is veel veranderd. De techniek vroeger een beetie gloeiende as is
nu opgeflakkerd tot een allesomvattende brand. Zij beheerst de wereld, zij stelt een stra-
lende toekomst open vol verrassende uitvindingen. Zij beheerst heden en toekomst. Door
ingenieurs wordt gezocht en gerekend tot ze opeens geweldige ontdekkingen doen. Wij
worden in die chaos van comfort en verlokkingen meegesleurd. Wij moeten mee, maar we
mogen niet verblind worden. De wereld is maar een doortocht naar Diegene die velen uit
hun leven willen verbannen:God.

Paul THOEN

6e lat. B (1957)

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

,,Het bezoek van de Koning aan Roeselare "

Het was een zomerse meidag. Honderden Roeselarenaars waren opgedaagd om een
glimp van de koninklijke familie op te vangen. Alle scholen zetten hun lessen wat vroeger
stop. De straten stonden proppensvol drukdoende mensen: TV.- en radiojournalisten,
politieagenten, rijkswachters en ook verkopers van broodjes met ham.
Eindelijk een politiewagen met zwaailicht, twee zwaantjes en de zwarte Mercedes. Glimla-
chend tuurden de vorst en de vorstin door het raampje van de luxueuze slee. Boudewijn
droeg een donkergrijs pak en Fabiola had een assortiment van bruin bont aangetrokken.
De burgervader heette het vorstenpaar welkom, maar Zijne Majesteit wandelde eerst naar
de oudstrijders en groette enkele gehandicapten. De Koningin keuvelde met enkele huis-
moeders en nam een klein kindje op de arm. Aan het stadhuis speelden onze muziekkorp-
sen een muzikaal intermezzo. Net voor ons landhoofd en zijn echtgenote de pui opstapten
kregen ze nog een warm en hartelijk applaus. En wij studentjes... terug naar 't college.

Jan COGHE

3e lat.-wisk. B (1979)

,,De wind"

Wie ben je toch meneer de wind? Je kunt de kleren van de mensen doen opwaaien in alle
richtingen en je lacht wanneer men sakkert als men tegenwind rijdt, verschrikkelilke lasti-
gerd ! Je rukt bomen met wortel en al uit de grond, t.v.-antennes donderen naar beneden en
van een regenvlaagje maak je een fikse regenbui, verwoester! Je doet het zeewater opstor-
men, je bent een echte plaaggeest. Soms geef je ons een duwtje in de rug of doe ie de
windmolens duizelingwekkend draaien.
Wie ben je toch ? Niemand ziet je, niemand kan je grijpen.

Wat ben je toch geheimzinnig!

CaTI DE KEUKELAERE

4e lat.-gr. B (1964)

,,Herinneringen aan de 3e Lat.-Wisk."

Een klas is meer dan vier muren. Het is een mini-maatschappij waar leraars en jonge men-
sen leren met mekaar opschieten. Er werd een vaste band gesmeed van vriendschap. Was
iemand down, was alles voor hem als zwarte modder, dan stond er steeds iemand kraar om
hem te helpen. Veel heb ik geleerd uit onze samenwerking voor ons sectiefeest. Het werd
een succes! Het 3e Lat.-Wisk. was een mooi jaar: veel heb ik geleerd, vrienden heb ik ont-
dekt, een schone studententijd.

Dirk GLAS

3e lat.-wisk. (1978)



EEN MlNl-ONDERNEMING lN HET KLEIN SEMINARIE: DE THEORIE lN DE PRAKTIJK.

Vanuit de ondernemingen klinkt al iarenlang de kritiek dat de kloof tussen de schoolwereld

en de bedrijfswereld steeds groter wordt. Ook vorig jaar, tiidens het colloquium ,,Jeugd en

Ondernemen", ingericht door de Oud-Leerlingenbond in het kader van haar twintigiarig

bestaan, kwam dat eens te meer naar voor. Om aan dat probleem het hoofd te bieden werd

er, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, het Instituut van de Onderneming en

de Generale Bank, de VZW. ,,Jonge Ondernemingen" opgericht. Het doel van die vereni-
ging zonder winstoogmerk is jongeren van 16 tot 25 laar de kans te bieden hun creativiteit

en ondernemingsgeest te ontwikkelen door hun de middelen te verstrekken om, onder toe-

zicht van deze vereniging en ook van vrijwillige raadgevers, een mini-onderneming op te

richten volgens het schema van een vennootschap op aandelen.

ledere school in Belgid krijgt iaarlijks de kans om aan te sluiten bii die grote groep van

,,jonge ondernemingen". Dat het Klein Seminarie 66n van de eerste instellingen in Vlaan-

deren was om zo'n initiatief te steunen, hoeft geen uitleg.

Voor het derde jaar opeenvolgend is er in het college gestart met een mini-onderneming.

Bil het begin van het schooliaar krijgen alle laatsteiaars de kans om ionge ondernemer te

worden. De ideale situatie is een groep van iongeren bijeen te kriigen uit zowel rationele

richtingen, -zoals Economie, Wiskunde en WetenschaPPen , alsook uit filosofische,

- Latijnse richtingen - Dit jaar echter zijn alle mini-ondernemers afkomstig uit het Zesde

Economische.

Hoe begint men aan zo'n mini-onderneming?

Eerst en vooral wordt het produkt gekozen door middel van ,,brainstorming". Gedurende

een tiental minuten worden alle namen van mogelijke produkten die bij de ionge onderne-

mers opkomen, verzameld. Dan gaat men geleidelijk aan selekteren door rekening te hou-

den met de verkoopbaarheid van het produkt, de seizoensgebondenheid, de doelgroep die

men wil bereiken en de winstmarge (hoeveel winst kan men maken op een produkt). Waar

er vooral naar gekeken wordt, is het feit of er aan het produkt wel waarde kan toegevoegd

worden. Toegevoegde waarde betekent iets aan het produkt veranderen of bijvoegen om

het te differenti6ren van gelijkaardige produkten en aldus het goed een eigenheid te geven.

In tegenstelling tot de vorige twee jaar, werd er dit jaar vlug een consensus bereikt bekef-

fende het te verkopen produkt: de keuze viel op ,,sokken". Op basis van het soort handels-

goed werd ook de naam van de mini-onderneming gekozen:,,Bonnysox".

Na de keuze van het produkt geraakt alles in een stroomversnelling. Eerst worden de aan-

deelhouders gerecruteerd. Per ondernemer mogen er vier aandelen, met een nominale

waarde van 300 frank, verkocht worden. Daarenboven ziin zijzell verplicht zich een aan-

deel aan te schaffen, want wie niet in zijn eigen firma gelooft... Zo ziin er dit jaar

125 aandelen in omloop zodat het maatschappeliik kapitaal van de mini-ondermeming

,,Bonnysox" 37.500 frank bedraagt. Terwijl de aandelen aan de man gebracht worden,

wordt door de Raad van Bestuur (alle 25 ondernemers) de leden van de Directieraad

gekozen. De Directieraad zal dan het dagelijks bestuur van de mini-onderneming waarne-

men. Hij komt minstens 66n keer per week bijeen, de Raad van Bestuur minimum 66n maal

per maand. De Directieraad bestaat uit de Afgevaardigd-Bestuurder, de Administratief, de

Financieel, de Commercieel en de Technische directeur. Wellicht kan de vraag rijzen of er

bii zo'n verkiezing niet aan vriendjespolitiek gedaan wordt. Nee, want de jonge onderne-

mers zijn er zich terdege van bewust dat de mini-ondermening staat of valt met waarden
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zoals competentie en motivatie. De overblijvende jongeren mogen zelf kiezen bij welk
departement zij een functie willen vervullen.
Na de verkiezing begint het serieuze werk. Het Commercieel departement doet een markt-
onderzoek om uit te maken hoe hoog de concurrentie hun prijs stelt voor een vergelijkbare
kwaliteit en of er wel een gat in de markt is om het produkt te verkopen. Dit jaar werden alle
winkels, die sokken of kousen distribueren, en die in het stadscentrum van Roeselare lig-
gen, nauwlettend bestudeerd. Intussen had het Technisch departement al contact gelegd
met een potentidle leverancier en had een bestelling geplaatst van 500 paar kousen, ver-
deeld in acht varidteiten. Produktdifferentiatie is immers een belangrijke doelstelling om de
continuiteit van een bedrijf te verzekeren. Naast het plaatsen van bestellingen moet hel
Technisch departement zich ook bezig houden met de verpakking en de stockage van de
goederen. Het bijhouden van een permanente inventaris is daarbij zeker een noodzaak.
Rekening houdende met de aankoopprijs van de goederen, de prijzen die de concurrenten
vragen en met de te bereiken winstbijdrage per eenheid, stelt het Financieel departement
een verkoopprijs voorop, die ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd.
Daarenboven gaat zij een ,,break-even'Lanalyse opmaken. Dat is een raming van de kosten
en opbrengsten die de onderneming denkt te zullen hebben gedurende het komende
boekjaar, en een schatting van het aantal produkten die moeten verkocht worden om uit de
kosten te geraken. Dit jaar werd gebudgetteerd dat er 204 paar kousen zullen moeten ver-
kocht worden om ,,quitte" te spelen (noch winst, noch verlies). Eind oktober had ,,Bonny-
sox" al dat verkoopcijfer bereikt. Gedurende het boekiaar houdt het Financieel departe-
ment zich uitsluitend bezig met de boekhouding en het beheer van de kasmiddelen. De
Financieel directeur waakt erover dat de boekingstukken voor de 15de van elke maand
aan de VZ.W. Jonge Ondernemingen worden bezorgd en dat - intern * iedere dag de
financidle situatie van de mini-onderneming kan bekeken worden. Dit jaar zorgt de mini-

onderneming van het Klein Seminarie voor een primeur bij de Westvlaamse mini-onderne-
ming van het Klein Seminarie voor een primeur bij de Westvlaamse mini-ondernemingen.
Omwille van het feit dat in de dagelijkse realiteit de bedrijven hun boeken op computer bij-
houden, wil men dit bij ,,Bonnysox" ook doen.
Nasst de drie hierboven besproken departementen is er ook nog het Administratief depar-
lement. De Administratief directeur is tevens ook Personeelsdirecteur. Hii staat in voor aan-
werving en ontslag van werknemers. Hij is verantwoordelijk voor de notulen en de aanwe-
zigheidslijsten van de vergaderingen en is ook contactpersoon met de aandeelhouders.
Daarenboven stelt zijn departement aan de Raad van Bestuur de bezoldigingen voor, en
berekent maandelijks de lonen van elke jonge ondernemer. Een nauwe samenwerking met
het Financieel departement is daarbii noodzakelijk.
Diegene die er voor zorgt dat het raderwerk van departementen op elkaar afgestemd is, en
dat de onderneming als een goed geoliede machine draait, is de Afgevaardigde Bestuur-
der. Hij zit de Algemene Vergadering voor, alsmede de Raad van Bestuur en de Directie-
raad. Als hoofdverantwoordelijke van de mini-onderneming heeft hij, net zoals echte mana-
gers, allicht ook last van de spreekwoordelijke ,,slapeloze nachten", daar iedere afdeling bij

hem te rade gaat bij eventuele problemen.

Dat het runnen van een mini-onderneming geen sinecure is, is hierbij duidelilk geworden.

Er moet ,,gewerkt" worden, net zoals in de bedrijfswereld, met dat verschil dat de jonge
ondernemers na kantoor (:school) uren werken. ,,Stil zitten" is er inderdaad niet bij. E6n

voorbeeld daarvan is de reclamecampagne die het Commercieel departement aan het
opzetten is en waarvoor kosten noch moeite gespaard zijn.



E6n ding is zeker. Het vertrouwen van de aandeelhouders in ons zal niet geschaad wor-

denlZij mogen na het einde van het boekjaar een fikse winst op hun aandeel veMachten.

Marc Vermeulen

teraar

,, De mini-onderneming "
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t'Uit dc bost
DE OUDE GARDE MELDT ZICH

Retorika 1933 meldt zich hier. De ,,retorikaanders" van 1933, zijn nu plus minus vijfenze-
ventig jaar oud. Na het verlaten van het College is deze klas niet uiteen gevallen maar tot

op de dag van vandaag als familie blijven voortbestaan.

De in het college ontstane verbondenheid is, door de jaren heen, een onmisbaarheid
geworden en die samenhorigheid wordt elk jaar opnieuw bevestigd en gevierd door het

houden van een klasdag.

Elke klasdag begint met een mis, geconcelebreerd door priester-klasgenoten, ter nage-

dachtenis van de overleden klaskameraden. Daarna heeft in een of ander restaurant of
tafelhouderszaak een banket plaats. In de loop van de vele laren hebben we minstens een
paar keren, al banketterend, de voornaamste culinaire plekken van West-Vlaanderen aan-
gedaan en we zijn al zelfs een keertje naar Oost-Vlaanderen uitgegleden.

De dames van de klasmakkers en ook hun weduwen zijn eveneens volwaardige klasgeno-
ten; ze zaten toen al onzichtbaar naast ons op de collegebanken ieder van hen voor ieder

van ons voorbestemd en door de voorzienigheid uitverkoren- Zo simpel is die redenering.

Lutgarde, Cecile, H6ldne, Marie-Rose, enz... ze zijn allen gelukkig met hun man die uit het

college van Roeselare gekomen is. De voorzitter van onze klasgemeenschap is een vrouw.

26 ver hebben we het gebracht.

De jongste klasdag had plaats op woensdag 31 mei '89 en was verspreid over Ardooie en

Sint-Eloois-Winkel. Te Ardooie, waar rustend priester Michel De Witte woont, werd de mis

voor de overleden klasmakkers opgedragen, een mis die zoals altijd eindigt op een krach-

tig gezongen Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Daarna ging het naar het ,,Cleen Schar-
douw" te Sint-Eloois-Winkel voor het banket. Zevenendertig klasmakkers en klasvriendin-
nen waren opgekomen. Deze klasdag stond in een zeer bijzonder teken. Tijdens het feest-
maal hebben de leken-klasgenoten hulde gebracht aan de acht nog levende priesters-

klasgenoten ter gelegenheid van hun 50-larig priesterjubilieum. Aan ieder van de acht
werd een oorkonde overhandigd waarin, vanwege de leken tegenover de priesters getuige-
nis wordt afgelegd van waardering, vriendschap en van 'houwe trouwe' en waarin de
namen vermeld ziln van de negen overleden klasmakkers-seminaristen en priesters. Het

dokument draagt de eigenhandige handtekening van Monseigneur Vangheluwe.

Arthur De Pourcq, rustend priester te Harelbeke hield de feestrede die een luimige aan-

eenschakeling was van herinneringen aan feiten en dingen uit de collegetijd. We kwamen
in de herfst van het iaar 1927 uit alle windstreken naar het Klein Seminarie te Roeselare

om er de humaniora te beginnen. We stonden met 87 leerlingen paraat voor de zesde
Latijnse klas. Dit aantal was te groot voor 66n klas en werd over twee klassen verdeeld:

zesde A en zesde B. Er waren eveneens twee viifden. Maar voor de vierde Latijnse klas kon

66n klaslokaal volstaan alhoewel er nog een kleine zestig leerlingen overbleven. De derde

telde 49 en de Podsis eveneens 49 leerlingen. Maar in de Podsis richtte een epidemie van



longaandoeningen een ravage aan. De helft van de klas werd ziek. ,,We werden een

beproefde klas". Voor het retorikaiaar was nagenoeg iedereen op post. Nagenoeg?

Al heel vroeg en namelijk tijdens de zesde Latijnse is de sterke verbondenheid, waardoor

onze klas gekenmerkt is, tot stand gekomen. Deze verbondenheid werd bezegeld op het

einde van de zesde Latijnse door het kiezen van een klasbestuur. Welke functie dat

bestuur zou hebben vroegen we ons niet af . Tijdens die plechtigheid, die onder de bomen

van het kasteel van Rumbeke plaats had, werd afgesproken dat we in onze toespraken het

woord ,,broers" zouden gebruiken.,,We werden en bleven een blok van broers,66n vriend-
schap".

Dit is een korte samenvatting van de tafelrede van Arthur De Pourcq. De humoristische uit-
weidingen en plezierige franjes worden hier achterwege gelaten.

Daarna was het de beurt aan Gilbert Cafmeyer, huisarts te Beernem. Gilbert kwam als ver-

wacht en als gewoonlijk met een nieuw lied opdagen. Een iubellied voor de priesters-jubi-

larissen. Hij riep, ontroerd, ook de overleden priesters uit de Hemel aan om met ons mede

te vieren. Hij zong dit lied met een krachtige en melodieuze stem. Gelegenheidsliedjes
schriiven is voor Gilbert Cafmeyer een koud kunstie. Hij heeft er tientallen geschreven. Hij

zingt een Vlaams of een Duits lied of zelfs een Gregoriaanse hymne in zijn auto wanneer

hij op ziekenbezoek gaat en de Vlaamse gelegenheidswoorden komen er dan als vanzelf .

Hier volgt de tekst van het lied. Het wordt gezongen op de tonen van het Duitse volkslied

,,Von meinen Bergen muss ich scheiden".

JUBELLIED'39 -'89

Het werd een achtste wereldwonder,
Die twintig priesters al te gaar,

Der zi.jn er acht die jubileren,

Geen wonder,'t was een wonderjaar.

Wij vieren nu ons gouden priesters

Die goede klasgenoten van weleer,

We wensen hen nog vele jaren,

Veel mooie dingen en zoveel nog meer.

Zij waren toegewijde priesters,

Hun weg steeds hoog, zij meest alleen
Beleefden voort hun idealen,

Hun taak was zorg voor iedereen.

Michiel, Arthur, Jos6, wij vieren U
Guido, Remi, ook veel muziek voor U,

Jozef en Jan en Raf , U ,,last not least"
U alle acht, om 't geen U hebt volbracht.

Wij vieren ook in stil gedenken,

Die van ons reeds heengegaan"

Zij ziin ter plekke; zie, ze wenken,

ze zullen ons wel gadeslaan.
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Gij Paul, Albrecht, Hubert, wij missen U

Wilf ried, Jozef , And16, waar zijt gij nu ?

Maurits, Robert, Valeer, wii roePen U

Viert met ons mee, uw gouden jubilee.

Wij jublen saam in blijde koren,

Bij dit fantastisch jubilee,

Wil zijn zo fier erbij te horen,

Hier is Uw klas, wij jublen mee.

Wij zijn zo fier, op al ons priesters,

Wij ziin zo blij weer allen saam te zijn

En saam met hen die henengingen

Voelen wij ons zo 66n, zo goed, zo fijn.
Gilbert,31 mei 1989.

Hieronder Staat de oorkonde afgedrukt met de handtekeningen van de Bisschop van

Brugge en van de leken-klasmakkers. Een paar handtekeningen ontbreken van makkers

die rond die tiid in het buitenland verbleven. E6n heeft zijn handtekening van op zijn sterf-

bed afgegeven: een laatste vaarwel.

Drles Vandeweghe

Ret 1933

GeOerukraLr.D
1939-1,9e9

蘇    躍辞奪滅鷲
thsbrc te
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P.S. Daar de handtekening van de bisschop met lichtblauwe inkt geschreven werd, is ze op

de fotokoDie niet zichtbaar.

辮 鯉
織 濾
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ALLE KLEINHEID WAS HEM VREEMD

Andr6 Deweerdt is niet meer, maar in veler herinnering zal hij blijven voortleven als een van
de beminnelijkste mensen die ze ooit tegenkwamen. Van 1958 tot 1962 heb ik hem mee-
gemaakt als'subregent'(een van de vele halfslachtige vernederlandsingen uit die jaren die
moest aangeven dat de 'surveillant'niet langer meer een 'bewaker'was, want dit paste ken-
nelijk niet meer bij het nieuwe tijdsgewricht). Het was nog zijn begintijd bij het'Groot Exter-
naat'van de Oude Humaniora en hij had het duidelijk niet makkelijk met de kleine driehon-
derd externen die, na een periode van halve anarchie en muiterij onder zijn directe voor-
ganger, dagelijks met grote hardnekkigheid zijn gezag op de proef stelden. Stap voor srap,
met een eindeloos geduld, dat hem van nature niet makkelijk afging, won hij echter het ver-
loren gegane respect voor zijn functie en onderweg won hij zelfs de harten van de etters in
de studiezaal. Hij kon zich regelrechte westflandricismen permitteren als ,,twintig bladzij-
den tegen morgenuchtend" en hypercorrecties als ,,ge gaat nu allen naar stuidie',. Alle ver-
sprekingen, in oprechte en terechte woede geuit, verleenden hem een aura van eerlijkheid
en bescheidenheid, op de duur de sterkste wapens in zijn positie. Wie 's ochtends om
zeven uur te laat kwam, moest zich de volgende ochtend een kwartier eerder melden, dat
was zijn vaste sanctie. Maar van pietluttigheid was bij hem geen sprake. Toen ik hem een
keer naar waarheid meedeelde dat ik door de wekker heen had geslapen, voegde hij mij
toe: ,,Dat kan iedereen gebeuren" waarop hij de traditionele sanctie achterwege liet. lk her-
inner mij vooral mijn eigen verbazing hierover. Zo kon het dus ookl

In 1959 moest hij opeens, naast zijn normale taak, Duits geven aan de derde Latijnse. Dat
ging niet geweldig. We hadden al gauw door dat de docent ons niet al te ver vooruit was in
kennis en hij zocht dat gruwelijke feit - geheel volgens zijn aard - ook niet helemaal te
verbergen, maar maakte er het beste van. Ons respect voor hem, tegenpool van de school-
vos als hij was, nam daardoor alleen maar toe. Door zijn eerlijkheid gaf hij ruimte en we ver-
trouwden erop dat de initiatieven die we ontplooiden zoals Bonte Avonden, ABN-kern, Let-
tergilde en dergelijke op hun merites zouden worden beoordeeld, ook al leken ze op het
eerste gezicht verzonnen om de studiezaal en het avondgebed te ontlopen. In dit vertrou-
wen zijn we nooit beschaamd. Toch kon hij goed rekenen als het nodig was. In oktober en
mei bestond het avondgebed uit eindeloze paternosters die bij toerbeurt door een leerling
van Retorika moesten worden ingezet. Op een keer was het de beurt van iemand wiens
eerste tientje uit negen weesgegroeten bestond, het tweede uit tien, het derde uit acht enz.
Hij had echter buiten Deweerdt gerekend. Toen hij aan het laatste zeventje zou beginnen,
weerklonk het opeens:,,Vanderperre, ge zult er nu vijftien lezenl".lk herinner mij die pater-
noster als de vrolijkste sinds iaren.

Andr6 Deweerdt, ik ken geen persoon bij wie zozeer het bijbelwoord paste: ,,Ziehier een
man, in wie geen bedrog is". lk had hem gaarne nog eens teruggezien.

Karel Bostoen

Ret 1962
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DE BROERS EUGEEN EN KAREL PAUWELIJN...

2 witte paters die tijdens de onlusten in Zdire - nu 25 jaar geleden - omkwamen, werden

zaterdag 25 november ll. te Harelbeke, hun geboortedorp, plechtig herdacht. In aanwezig-

heid van Mgr. E. Desmedt werd een herdenkingsmis opgedragen. Nog andere vieringen

zullen volgen. Beide broers, die oud-leerling ziln van het Klein Seminarie, offerden hun

leven in dienst van de Kerk. Eugeen was oud-leerling retorika 1927 en Karel retorika 1936.

Hieronder hun foto's.

Eugeen Pauwelijn Karel Pauwelijn

Bij het ter perse gaan, vernemen we nog dat volgende activiteiten gepland zijn:
- 13-14 jan. 1990 in het Atrika-weekend van 13-14 jan.: opluistering van 66n eucharistie-

viering in de verschillende kerken door de Zai?ese groep ,,Mwinda".

- Vrijdag 2 maart 1990: opvoering van het toneelstuk ,,Het bloed van de martelaren" in

de aula van het Ontmoetingscentrum. De Zaiiese auteur Boyikasse schreef dat stuk n.a.v.

de 100ste veriaardag van de dood van de martelaren van Oeganda.

Organisatie in samenwerking met het Davidsfonds.



Van Jos Demeester, advocaat en wonende te Ledeberg (Gent) Brusselsesteenweg 328
ontvingen we een kort bericht, een herinnering aan vroegere tijd. Hij voegt bij onderstaande
tekst nog het volgende: ik was in 1925-27 voorzittet van de Studentenbond. Onze retoilca
1926-27 telde 40 studenten ondet Prof. Sobry, waarvan 20 roepingen, allen trouw.
R. Tollenaere sneuvelde in Leningrad.

Toen in 1926 Jooris Lannoo Tielt ,,Boeckdrukere met privilegidn van den Swigenden
Eede" het Vl. Vlaggeboek - 1.056 bladzijden groot - tot realisatie bracht, was nergens een
beter overzicht van meer dan vijftig jaar heror'sche Vlaamse Beweging aan te treffen.

Het boek heeft na 63 iaar goudwaarde.

De Roeselaarse studentenbond, door Rodenbach gesticht, met vlag door Joe English

ontworpen, was onder het schooljaar een enig contact- en smokkeladres voor de internen,

die aangesloten waren bij A.K.V.S. en het maandblad ,,De Blauwvoet".

Als voorzitter van de Bond bekwam ik opdracht kopers te werven voor deze uitgave onder
de studenten.lk herinner me hoe een meterhoge opstapeling bij mil werd afgezet door een

voerman uit Tielt, waarvan slechts drie boeken per dag, hetzij voor anderhalve maand, kon-

den aan de man gebracht.

De goedgezinde bewaker Karel Van de Putte was hierin dienstig om ofwel de ogen te slui-
ten, ofwel de koord beter aan te passen wanneer de broeksknopen (nog korte broek) aan

het volume van tien centimeter dikte geen zekerheid boden.

Het boek besloot met een ,,Lijste van Erghernisse".

Vierhonderd namen, voorzien van kenteken in dalende liin x - +- o -, alzo van ,,ijverende
Vlaamschgezindheid tot Vlaamsch vijandigheid" en vernoemd in het boek. Zo wisten we

wie voorbeeld en betrouwbaar was.

Hierbij titelblad en binnenblad van het jaar 1911 (50e jaargang).

Jozef Demeester

ReL1927
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:Bund,-ig
11 november 1989

Gezegend door de kalender, kon onze ontmoetingsdag dit jaar doorgaan op zaterdag, wat

wellicht de reden was voor de massale opkomst. Reeds om 14u30, toen de superjubilaris-
sen die 50 en 25 .iaar terug het college verlieten, aan de deur klopten voor een gezellig

kopje koffie, bleek dat 66n en ander de gewone proporties te buiten ging; in allerijl werd het

Salon dan maar geruild voor de grote refter, zodat toch iedereen een zitje had.

Gelukkig was de kotfievoorraad toereikend om het verbaal geweld bij dergelijk intens weer-

zien lavend te bevloeien.

Ook onze fotograaf kwam in nesten, toen bleek dat de iubilarissen van 25 niet eens op 66n

foto te kaderen waren.

Vandaar onderstaand 3 foto's dit keer: de groep die in '39 matuur bevonden werden; de

uitgangsjaren '64 gesplitst in de latiinse en moderne tak.

Nadat zij met zijn allen een korte rondgang deden door het instituut, sloten de overige jubi-

lerende jaren om 16u30 aan voor een sfeervolle eucharistieviering in de kapel van het

Klein Seminarie.

Dezelfde banken van vroeger, iets minder hard nu er niet meer hoeft geknield te worden;

het zelfde hemelaltaar van vroeger, nu beter verlicht en dus nog grootser dan het toen al

was; dezelfde weergalm van een niet langer te onderdrukken hoestbui, minder opzettelijk

dan vroeger, en dus ook minder opvallend; veel m66r gemengd dan vroeger en toch zon-
der subregent die over de schouders kijkt...

Dit interieur roept op zich reeds z6veel herinneringen op, die nog worden benadrukt als de

celebrant de viering kadert in de vreugde en de dank om het weerzien, dank ook om de
voor velen beslissende studentenjaren. Hij vraagt zich dan ook af of het toeval kan zijn dat

deze dag op wapenstilstand en het feest van St.-Martinus valt. Traditioneel werd de eucha-
ristie afgesloten met een kerkelilke hit: ,,Liefde gaf U duizend namen...";traditioneel uitbun-
dig en roerend gezongen; traditioneel ook aangehouden tot en met de 3" strofe, als gold

het een geheugentest...

Vermelden we nog maar eens de puike muzikale inbreng van het koor Colliemando, o.l.v.

Arnold Loose, die hun vrije namiddag voor ons ,,sacrifieerden".

Aansluitend werd een receptie aangeboden in de bar van het college, alwaar de huidige

Superior, E.H. Delbeke, een kort welkom uitsprak. Deze aanloop naar het feestmaal in het
Park Rodenbach werd dit jaar iets langer gerokken, en dit blijkt geen overbodige luxe te
ziin, als je merkt hoe er heen en weer gegroet en begroet moet worden; hoe de 66n de
andere op sleeptouw neemt om een derde te ontmoeten; leraars ook die met gefronste

wenkbrauwen proberen het,ongensgezicht voor ogen te krijgen dat nu entoesiast komt
handenschudden; vrouwen van oud-leerlingen die mekaar na 5 jaar weer bekend voorko-
men;enkelingen tevergeefs op zoek naar klasgenoten die ze z6ker verwacht hadden...

Rond 19 uur loopt het Park Rodenbach vol, zelfs bijna overvol, met ruim 280 jarigen;vele
jaren zijn goed vertegenwoordigd, met als uitschieter toch wel het latijnse '64;andere jaren



zijn kompleet afwezig, zoals bvb. moderne 1969.

Ondervoorzitter Eric Steen, tevens gangmaker van het moderne '64, mocht voor een keer

de honneurs waarnemen, omdat voorzitter Michel Vulsteke forfait moest geven. Met een

stortvloed aan cijfers lichtte hij in zijn toespraak de werking en samenstelling van de O.L.B.

toe. Tussen twee gangen door leidde Lieven Spyckerelle de verkoop in van ,,Het Manneke

uit de Mane", dat traditioneel ten voordele van het missiefonds van de bond wordt verkocht.

Zijn geeigende sappige manier waarop hil enkele Roeselaarsche moppen debiteerde
zorgde ervoor dat er nog de avond zelf een herdruk moest worden gemaakt om iedereen

zijn gerief te bezorgen.

Leden van de bond werden dan nog bedacht met een prachtige gravure van de hand van

Dries Vande Weghe.

Later op de avond nam Lieven Vandekerkhove nog het woord namens de jubilarissen van
'64; hij verwoordde zijn dank en appreciatie dat de O.L.B. het initiatief nam voor dit
S-jaarlijks rendez-vous, en bleef nog even stilstaan bij de figuur van E.H. Andr6 Deweerdt,

aan wie hij en zovele anderen blijvend een rijke herinnering zullen behouden.

Als je dan nog weet dat ook het eten prima in de smaak viel, en de uitbaters met moeite hun

zaal op een treffelijk uur ontruimd kregen, dan moet het niet meer herhaald dat deze

11 november opnieuw een boeiend tretfen werd voor de vele aanwezigen, en een stimu-
lans voor de O.L.B. om zijn inspanningen verder te zetten.

Het weze alvast nu reeds genoteerd, dat alle uitgangsjaren, eindigend op 5 en 0 (het liikt

wel een loterij) volgend jaar op 11 november (inderdaad:op een zondag!) van de partil

kunnen ziin. Mocht U tot 66n van die jaren behoren, en over een biigewerkte adressenlijst

beschikken, of bereid zijn uw schouders daar eens onder te zellen, aarzel dan niet contact
te nemen met iemand van het bestuur, of via ons sekretariaat. het zal ons veel moeite

besparen en de kans bieden om een maximum aan oud-leerlingen te bereiken.

Bii voorbaat onze besten dank!

」ohan Piets

Ret 1969

晰 陪繭:

鷺蛉

uitgangsjaar 1939



latlnSe 1964

蜀
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GEBOORTEN

Yoke, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Brigitte Aerbeydt-vanwalleghem, Roeserare,
10 mei 1989 (Oud-leerling latijnse 1969), Langemarkstraat 35,8800 Roesetare.

Adriaan, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Joke Bouten-Wieme, Brugge, 14 mei lggg
(Oud-leerling latijnse 1971 ), Korte Molenstraat 48,8200 Brugge.

Lisa, dochtertie van Heer en Mevrouw Jan en Fabienne Derudder-pype, Roeselare, 3 juni
1989 (Oud-leerling moderne 1981 ), Derde Lansiersstraat 12,8660 Geluwe.

Sofie, dochtertje van Heer en Mevrouw Piet en Chris Desmet-Dewulf, Roeselare, 7 iuni
1989 (Oud-leerling latijnse 1971 ), Verbrandhofstraal 156, 9900 Roesetare.

Justine, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Maryannick de M0elenaere-Be Haegel,
Kortriik,3 juli 1989 (Oud-leerling latijnse 1969), Bissegemstraat 2Z 86g0 Gullegem.

Nicolas, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Ann Deboutte-Coene, Lokeren. 6 iuli 1999
(Oud-leerling latijnse 1982), Stationsdreef 148 / 32, 8800 Roesetare.

Ruben, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Anny Verhack-Deschildre, Roeselare, 14 juli
1989 (Leraar), Rood-Kruisstraat 4Z BB00 Roeselare.

Leonoor, dochtertje van Heer en Mevrouw Paul en Gemma Van Gampelaere-Decoene,
Roeselare, 19 juli 1989 (Oud-leerling tatijnse 1969), Hugo Verriesstraat 26-28,8800 Roe-
selare.

Micha6l, zoontje van Heer en Mevrouw lgnace en Dominique Van den Bulcke-Neirynck,
Wilrijk, 1 augustus 1989 (Oud-leerling latijnse 1967), Kapucinessen 16,2000 Antwerpen.

Lude, zoontje van Heer en Mevrouw Pieter en Marleen Colpaert-Vanwezer, Roeselare,
4 augustus 1989 (Leraar), Klokkeputstraat 81,8800 Roeselare.

Sabastiaan, zoontie van Heer en Mevrouw Luc en Kris Hanoulle-Couton, Roeselare,
3 september 1989 (Oud-leerling moderne 1975), Vikingstraat22, S8OO Roeselare.

Karel, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Griet Verbanck-Florizoone, Roeselare,
18 september 1989 (Oud-leerling moderne 1978), Pofieriestraat 21,8070 Lichtervelde.

Toone, zoontje van Heer en Mevrouw Jo en Gudrun Schouteten-Vereecke, Bonheiden,
3 oktober 1989 (Oud-leerling latijnse 1974),R. Verbeeckstraat 6,3010 Wilsele.

Raf, zoontje van Heer en Mevrouw Stefaan en Tine Verhamme-Demeester, Leuven,
12 oktober 1989 (Oud-leerling latijnse 1978), Stijn Streuvetslaan 28,g2OO Kesset-Lo.

WIJDINGEN

E.H. Jan Coghe (Oudleerling latijnse 1982) werd tot priester gewijd te Roeselare op 1 juli
1989, Kalkenstraat 19, 8800 Roeselare.
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E.H. Stefaan Demarcke (Oud-leerling latiinse 1983) werd tot priester gewijd te Kortriik op

9 juli 1989, Burgemeester Pyckestraat 23,8500 Kortrijk.

JUBELEUM

E.H. Danidl Vandenbunder S.J. (ret.'39) vierde op 15 oktober 1989 zijn gouden priesteriu-

bileum. Hartelijke gelukwensen.

BENOEMINGEN

E.H. Geert Dedecker is benoemd tot proost van de kajottersbeweging en tot godsdienstle-

raar lyceum O.L.V. van Vlaanderen en blijft godsdienstleraar in de verpleegstersschool
H.-Hart Roeselare.

E.H. Luk Pillen is benoemd tot medepastoor te Geluwe.

E.H. Gaby Quicke is benoemd tot leraar aan het Klein Seminarie.

OVERLIJDENS

Mevrouw Albertine Cloet-Van Parijs, geboren te Pittem op 26 augustus 1904 en overleden

te Tielt op 13 mei 1989, moeder en grootmoeder van meerdere Oud-leerlingen. Michel

Cloet (Latiinse 1950), Andr6 Cloet (Latijnse 1952), Marcel Cloet (Latijnse 1962), Geert

(Latiinse 1978), Dirk (Moderne 1979), Lode en Lieven Cloet (Moderne 1987).

Eerwaarde Heer Maurits Allegaert, geboren te Roeselare op 3 november 1896 en overle-

den te Roeselare op 18 juni '1989 (Latiinse 1915)

Heer Gilbert Degryse-Deceuninck, geboren te Parijs op 3 september 1916 en overleden te

Roeselare op 20 iuni 1989 (Lid onderhoudspersoneel op rust).

Mejutfer Tineke Van Collie, geboren te Roeselare op 8 februari 1971 en overleden te Roe-

selare op 24 luni 1989, tante van Peter Decostere (Latijnse 1987).

Eerwaarde Heer Felix Van De Loock, geboren te Herent op 7 januari 1916 en overleden te

Oostduinkerke op 2 juli ,|989 (Latijnse 1934).

Heer Andr6 Monteyne-Carels, geboren te Oostnieuwkerke op 19 september 1916 en over-

leden te Oostnieuwkerke op 5 juli 1989, broer van Frans Monteyne (Moderne 1950).

Mevrouw Albertine Goderis-Lietaert, geboren te Roeselare op 24 maart 1916 en overle-

den te Nieuwpoort op 7 juli 1989, moeder van Freddy (Latiinse 1963) en Willy Goderis
(Moderne 1970).

Heer Fausto Vantournhout, geboren te Roeselare op 5 maart 1965 en overleden te Hever-

lee op 15 juli 1989 (Oud-leerling Moderne 1983).

Heer Jaak Maertens-Werbrouck, geboren te Rumbeke op 14 november 1930 en overle-

den te Roeselare op 15 juli 1989 ( Oud-leerling Moderne 1949).

Heer Willy Tack-Dumortier, geboren te Heule op 15 juni 1923 en overleden te Heule op

22 juli 1989, oom van Jan (Latijnse 1982) en Carl Tack (Latijnse 1980).

Heer Florent Aerts-Van Ongevalle, geboren te Geeraardsbergen op 20 juli 1928 en overle-

den te Maldegem op 28 juli 1989, vader van Dirk Aerts (Leraar).
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Heer Andr6 Pollet-Eeckman, geboren te Aartrijke op 19 septembet 1921 en overleden te
Aartriike op 13 augustus 1989, vader van Jozef pollet (Latijnse 1969) en broer van Jules
Pollet (Latijnse 1939).

Heer Bernard Vandenberghe, geboren te Roeselare op 2g maart 1971 en overleden te
St-Martin de Seignaux (F) op 15 augustus 1989 (Oud-leerling Latijnse 1989).

Meiuffer Lieve Verdonck, geboren te Roeselare op 7 mei 1971 en overleden te Bayonne
(F) op 17 augustus 1989, dochter van Eugeen Verdonck (Latiinse 1954).

Mevrouw Madeleine Boucquey-castelein, geboren te zonnebeke op 27 juli 1906 en over
leden te Roeselare op 31 augustus 1989, moeder van Raoul Boucquey (Latijnse 1963),
grootmoeder van talrijke oud-leerlingen, philip Vanwalleghem (Latijnse 1970), Jan Vanden
Berghe (Latijnse 1969), Luk Van Robays (Moderne 1972), Nikotaas (Latijnse .1987) en
Sebastiaan Boucquey (Moderne 1989).

Heer Alol's Durnez-Vandermarliere, geboren te Vinkem op 27 juli 1916 en overleden te
Roeselare op 16 september 1989, vader van Jean-paul Durnez (Moderne 1969).

Mevrouw Gerarda Matthys-Moerman, geboren te Gent op I september 1922 en ovene-
den te Eeklo op 17 september 1989, moeder van Jodl (Latijnse 1960) en Luc Baelen
(Latijnse 1969).

Heer oscar Ghekiere-Deklerck, geboren te sint-Eloois-winkel op 4 oktober 1901 en over-
leden te Kortrijk op 23 september 1989, vader van Germain (Latijnse 1950) en Danidl
Ghekiere (Moderne 1952).

Mevrouw Leontina Vandenbussche-Boudrez, geboren te Oekene op 4 maart 19.10 en
overleden te Roeselare op 25 september 198g, moeder van Luc Vandenbussche
(Moderne 1968).

Mevrouw Madeleine De Meulemeester-Vandenbunder, geboren te Roeselare op
29 februari 1904 en overleden te Kortrijk op 27 september 1989, zuster van Jan (Latijnse
1962), Andr6 (Latijnse 1937) en Danidt Vandenbunder (Latijnse 1939).

Heer Maurice Delanghe-vermeulen, geboren te zonnebeke op 12 april 1914 en overleden
tezonnebekeop 1 oktober lgSg,vadervanJozefDelanghe(Moderne 1963)enschoon-
vader van Etienne Viaene (Latijnse 1969).

Heer willy Decuypere-Martens, geboren te Roeselare op 10 januari 1929 en overleden te
Roeselare op 8 oktober 1989 (Oud-leerling Moderne 1948).

Heer Jules Huyghebaert-casteleyn, geboren te Roeselare op 1 januari 1913 en overleden
te Roeselare op 12 oktober 1989, vader van Reginald Huyghebaert (Moderne 1959).

Mevrouw Augusta vanderschaeghe-vandale, geboren te Roeselare op 12 februari 1917
en overleden te Roeselare op 16 oktober 1989, moeder van Raphael (Latijnse 1969),
Jean-Pierre (Latijnse '1970) en lgnace Vanderschaeghe (Latijnse 1976).

Heer cyriel Devos-Beerlandt, geboren te Angres (F) op 14 juli 1912 en overleden te Roe-
selare op 21 oktober 1989, grootvader van Jeroen Grytfroy (Moderne 1984).

Heer Jozef Flipts-Bottcher, geboren te Roeselare op 7 juni lg2o en overleden te Roese-
lare op 26 oktober 1989, Oud-leerling Latilnse 1939.

Eerwaarde Heer Frans Branders, geboren te Roeselare op 29 juni 1g21 en overleden te
Roeselare op 2 november 1989.

Mevrouw Adrienne vanneste-Naert, geboren te zwevezele op 9 december 1g99 en over-
leden te Beitem-Rumbeke op 6 november '1989, Grootmoeder van Geert werbrouck
(Moderne 1979).
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