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=Rcdnctioneel

KANUNNIK ANDRE MODDE

OD I maart 1991 overleed onze oud-superior Kan. A. Modde. Voor veel oud-leraars en

oud-leerlingen kunnen we zeggen dat mijnheer A. Modde ,,altiid" in het college is geweest.

Hij kwam er toe als leraar op 1 september 1953 en verliet het als superior op 18 oktober

1983. Bij zijn aandenken komt ons de gedachte op van Fr. Van Eeden in ziin Kleine Johan-

nes die zegt: ,,Het is een schoon ding een goed mens te zijn".

Door zijn overlijden wordt ons klassiek redactioneel aangepast. Een 4-tal personen die

Kan. A. Modde hebben gekend, bezorgden ons hun tekst, die we ook als ons redactioneel

beschouwen.

We verontschuldigen ons terzelfdertijd dat we andere onderwerpen naar ons volgend

nummer moeten verwijzen.

De redactie



5 ANDERENDAAGS .,.

ben ik teruggekeerd waar men

uw kelk, uw stola en uw ,laatste" evangelie

naar u had toegebracht.

Naar u, in uw kist.

Waar wij afscheid namen van elkaar

for ever and a day.

lk zocht naar u

als naar het grote witte licht
van drugverslaafden en van stervenden.

Uw beeltenis kwam mij vaot ogen.

In uw blik zag ik mijn moeder weer.

Uw mond sprak de taal van mijn vader.

ln uw milde glimlach erkende ik mijn vrouw,

mijn iiefste.

lk sprak tot u. Gij luistetde

zoals alleen mijn grootmoe kon

en de leraar uit mijn jonge jeugd.

En toen ik zweeg woeg gij naar nag,

zoals mijn kind.

ln mijn hand voelde ik de uwe,

die van een vriend.

lk leunde tegen u aan

als tegen een broer.

Mij doorzinderde weer als drug
uw ee rl ijkhe id, rechtvaard ig heid

uw trouw en intelligentia

uw zakelijkheid, uw stiptheid, uw respekt,

twaalf kelken vol.

God gave dat ik ooit nog 
""n 

,",r, ontmoet
die 6n grootouder dn ouder 6n broer 6n leraar
6n kind 6n vriend 6n liefste 66n en in wezen voor mii is.

Wellicht die dag

dat ook ik stervende zal zijn

en gij op mij wacht,

in uw grote witte licht.

Willem Dejonckheerc

ret.1955



MIJMERING VOOR EEN VRIEND

lk kan aan Andr6 Modde niet terugdenken zonder hem te zien staan voor ziin leerlingen'

1952-1960, (neen, ik noem geen namen!), maar ik zie ze nog zitten, opgeschoten intellec-

tuelen, telkens een viiftigtal. In ons dierbaar Klein Seminarie - zo zei Superior Duforret,

maar daar lachten we toen om! - in die grote oude klas, boven de twee grote studies' met

uitzicht op de speelplaats van het internaat. Hii sprak zijn leerlingen aan met ,,Mijnheer",

met een beetje een hoge stem, niet gedmotioneerd, ter zake.

lk kende hem van in het Justus Lipsiuscollege te Leuven; hij was toen reeds licentiaat in de

Thomistische Wijsbegeerte en doctoreerde op dat ogenblik aan de beroemde Faculteit

van Theologie, waar Erasmus nog had gedoceerd. Maar dat liet hij niet blijken.

Hij dacht met een typisch Franse helderheid - hij had overigens zijn kinderiaren in de

Champagnestreek doorgebracht - ik situeerde hem ergens tussen Descartes en Leibniz.

..Des id6es claires et distinctes"! Maar met de nutteloze krul van ,,cogito, ergo sum" had hij

geen enkele moeite.

Daarom vond ik hem meer verwant met Leibniz, omdat ik hem verdacht - ik weet niet

waarom - heel veel af te weten van analytische meetkunde en misschien nog meer omdat

hij, om zich heen, een aureool had van de ,,harmonia praestabilita", een soort goddelijke

harmonie, die volgens Leibniz de ingewikkelde mensen-monade in evenwicht houdt. Maar

dat ziin maar vermoedens, want Andr6 etaleerde nooit zijn schitterende talenten.

Ziin filosofisch inzicht schuwde intellectueel gekabbel; hij zocht eerder antwoorden over

morele verantwoordeliikheid en sociale rechtvaardigheid.

Gekscheren, badineren, schertsen... dat lag hem niet en stoorde hem evenmin. Als hii, met

een korte, vlugge pas door de gang naar de klas stapte, dan hield hij gesloten, een goed

bestudeerd dossier onder zijn linkerarm. Cicero en Tacitus, maar ook Lacordaire en Bos-

suet lagen hem en van aardrijkskunde maakte hij een uitverkoren vak. Zijn begaafde leer-

lingen konden miinheer Modde honderd procent waarderen'

In de vakantie deed hij geen wereldreizen, de kampen van de K.sA. - Oostkamp eisten

hem oo.

lk heb hem wat uit het oog verloren toen hij superior werd. De superior verteerde ,,mei '68"

en de ,,permissive society" zonder verpinken, hii bleef met de voeten op de grond. De tiid

dat in Roeselare de ,,geestesarbeiders" van het Klein Seminarie betoogden om op 1 mei

vrijaf te krijgen was reeds lang voorbij. Oud-collega's lieten verstaan dat Andr6 niet veran-

derd was, hard werkend, bezonnen en verantwoordelijk, geen grote woorden. Bij een

bezoekje aan collega's bleek dat zijn interesse voor aardriikskunde en atlassen nog was

toegenomen.

lk zag hem voor het laatst te Dadizele op een klasdag van 66n van die schitterende retori-

ca's; het was in 1989? Hij bekleedde ondertussen een belangrijke functie in het bisdom.

Wij ontmoetten elkaar alsof we daags voordien nog samen door de oude gang naar ons

klaslokaal waren gestapt. Hij moest mijn telefoonnummer hebben, want in 't rood boekje

van 't bisdom stond die niet vermeld en hii was daar verantwoordeliijk voor.

lk heb nooit vernomen dat hii zo erg ziek was. lk las het bericht van ziln dood in de krant. Je

schriift over hem slechts met tranen in de ogen.

Wilfried Pauwels

oud-leraar



DENKEND AAN DE VIJFTIGER.JAREN EN MIJN
COLLEGA VAN TOEN.

Dat de ,,eenvoudige herinneringen bij mijn overgang naar het emerilaat", die ik aan de ijve-
rige Eertijds-redactie beloofd had, zouden samenvallen met een aandenken aan mijn
ex-collega Andr6 Modde, kon ik helemaal niet vermoeden. Anderen zullen de overleden
superior van het Klein seminarie wel oproepen en zijn bestuursjaren beschrijven; ik waag
het, hier hem te tekenen in zijn persoonlijk naar-voor-komen.

,,Naar voor komen" is reeds een halve misleiding. Het werkwoord zou wel eens de indruk
kunnen geven dat de geleerde en de systematicus, die Andr6 Modde was, zijn kennrssen
graag tentoon stelde en zich in de kijker werkte. Maar dit is nu juist het tegenovergestelde
van zijn optreden.In de drie of vier fasen waarin ons beider leven parallel en vaak nabij ver-
liep, heb ik geen enkele episode onthouden waar Andr6 zich op de voorgrond stelde. Hij
was een man van maat, en aan-matiging over eigen persoon of werk moet hem verfoeilijk
en onnatuurlijk geweest zijn. was zijn pas (letterlijk dan) gemeten, reeds van in zijn jeugd-
jaren, zijn ambitie was het evenzeer. En dat hij zijn stem gedempt hield, was geen resultaat
van ouderdom of jarenlang gezagvoeren: ik kan mij niet verbeelden hoe het zou geklonken
hebben als hij aan 't schreeuwen zou gegaan zijn.

lk herinner mij goed dat twee jaar naeien - in'43:44 (het laatste volle schooljaar van de oor-
log) en'44-'45 (dat vrijwel onmiddellijk na de bevrijding kon beginnen) - er iemand uit het
lzegems college de filosofenafdeling te Boeselare kwam binnengestapt. Een groter con-
trast dan dat tussen Jozef Geldhof (want die was de andere) en Andr6 Modde is moeilijk te
bedenken. De eerste, nu ook reeds overleden, is in Vlaanderen zeket de meest bekende
geworden, met zijn merkwaardige verschijning als Westvlaamse paster en ziin litteraire
produktie van wat on-gefilterd sappig allooi. Als jongeman had hij natuurlijk deze allures
nog niet, maar hij was wel al een dik en wandelend geschiedenisboek, een barokke vertel-
ler, in wiens mond het opgelegde hoog-Nederlands niet goed paste, en een volkomen
on-sportieveling. And16 Modde was hem waarschijnlijk toen al een admirandus, non imitan-
dus: hij legde zich immer flink toe op de beoefening van de paar sporten die ons in die
moeilijke jaren ter beschikking stonden; zijn houding was beheerst en kaarsrecht; hij stu-
deelde stipt alle materies, zonder enige afkeer van die welke de ,drogere" geacht werden
te zijn; hij liet niet alleen het dialekt zonder moeite achterwege, maar hij praatte en schreef
zelfs correct en moeiteloos het Frans (een pluspunt uit zijn schooltijd in het Franse cham-
pagne-land). Dit over onze eerste Roeselaarse tijd.

Uit mijn Leuvense perioden, die grotendeels samenvielen met die van And16 Modde aldaar,
kan ik mij nog zeer goed de frisse geest die er heerste, te binnen roepen. Andr6 had er het
voorrecht achtereenvolgens de wijsbegeerte en de theologie te studeren. ln de eerste
wetenschap troonde te Leuven in die jaren L. De Raeymaker, tevens president van het Leo
Xlll-Seminarie, een Mijnheer met hoofdletter; vanuit Dondeynes hoek kwam daar ook de
verfrissende wind van vernieuwend katholicisme binnengewaaid. Tijdens zijn theologieja-
ren keerde hij zich met het onderwerp van zijn doctors-thesis naar een sociale dtmensre:
hij had het over het bonum commune, het algemeen welzijn, als maatschappelijk hoogste
morele norm. Die richting lag hem goed, omdat die tegemoetkwam zowel aan zijn diepe
toeneiging naar principi6le standpunten als aan zijn natuurlijke kommer voor die men toen
nog vaak de minderbedeelden der maatschappij noemde (misschien kwam zijn opval-
lende ernst inderdaad uit zijn kinderjaren, die niet, zoals bij de meesten van ons het geval
was, kommerloos verlopen waren). lk vermoed dat de Leuvense studies voor Andr6

A



geesteliik de meest exaltante van ziin leven zijn geweest. Maar wii hebben van onze jonge

jaren nooit een bilan gemaakt, en in toevallige gesprekken was hii zo steevast bescheiden,

vooral over zichzelt,dat dit een vermoeden moet bliiven.

Door een speling van het toeval of door het inzicht van het toenmalige bisschoppelijke

benoemingsbeleid - ik ben niet zeker dat wij, het ene kiezend, het andere helemaal moeten

uitsluiten - kwamen wij samen in het Klein Seminarie terug, waar wij samen begonnen

waren. Hii stond in de Retorica-klas, mij werd (tot mijn eigen verbazing, want ik had mij nooit

als ,,podtisch begaafd" ingeschat) de Gezelle-opvolging (wel... een heel verre dan) toever-

trouwd, en na de ontdubbeling van de Retorica-klas - was dit niet vanaf het schooljaar

'55-'56? - werd ik zijn rechtstreekse collega. Die ontdubbeling is er gekomen omdat het

aantal leerlingen in 66n klas, voor 66n titularis, werkeliik de uniciteit van Podsis en van

Retorica deed springen. wij hebben er heel wat vakken moeten aanpakken en geven zon-

der specifieke voorbereiding, wij hebben er gewerkt zoals wij het later niet meer zouden

gekund hebben, ook al omdat onze fysieke krachten en ons aanpasslngsvermogen aan

nieuwe taken het later zou begeven hebben.

Wij kwamen gedurig in mekaars klas omdat wij diverse vakken uitwisselden. De bijzonder-

heden over het vak Frans en het vak Nederlands, alsook iets van aardrijkskunde en gods-

dienst, welke in deze wisselwerking betrokken waren, kan ik mii niet meer in bijzonderhe-

den herinneren, en Andr6, met een precieser geheugen gewapend, is er nu niet meer om

het mij te vertellen. Zeker is het dat een titularis verschillende talen, waaronder een of

andere waarvoor wij, zoals gezegd, niet specifiek voorbereid waren, plus griizere, d.i. meer

algemene, materies moesten geven. Men was geen titularis zonder een vol programma in

diezelfde klas. Dat dit systeem door de groeiende specialisaties als voorbereiding op het

middelbaar onderwijs mocht wegvallen, het is de evidentie zelf. Maar bij verwisseling van

systeem moet men zo weinig mogelijk voordelen van het oude zien te verliezen. En daar-

van wil ik er hier 66n uit de kast halen:een titularis met initiatief was behoorlilk vrij in het

kiezen van materie en zelfs in de vorm van het lesgeven. Laat mij dit illustreren met 66n

voorbeeld uit de Homeros-lektuur in het Podsis-jaar. lk had de veel te grote klas ingedeeld

in 5 groepjes, waarvan het gemiddelde gehalte - van knappe graecisanten tot minder

bekwame llias-lezers - even hoog was. Zij kregen elk een verschillend stuk nog niet behan-

delde Griekse verzen, met voorafgaand wat vocabularium en enkele wenken bil een of

andere passage. Elke groep moest de taken van vorm- en woordidentificatie, ook van zins-

constructie, verdelen. Gewapend met hun spraakkunst, maar zonder vertaling, moesten zii

het zien te rooien binnen een zeer afgemeten tild. Elk zocht ziin groepsplaats op, de klas-

ruimte was nu niet meer die van de longens-achter-de-bank en de leraar met 't alwetend

boek vooraan, maar een ruimte met discussiegroepen die mekaar niet mochten Storen en

het voor de rest regelden zoals zij wilden. Er werd veel harder gewerkt dan gewoonlijk.

Welnu, ik geloof dat ik 66n keer aan superior Duforret deze werkwijze aangekondigd heb

en als antwoord kreeg dat ik als titularis maar best zelf moest weten wat ik deed. Het staat

in elk geval nergens in een klas-agenda of een notaboek ten gerieve van de heer inspec-

teur vermeld. Dit alles is nu vijfendertig jaar geleden. Tien jaar na de feiten vernam ik in

Brazilid dat het onderwijs kon ,,gedynamizeerd" worden door groepspraktiik en nog tien

jaar later, terug in Leuven, hoorde ik plechtig pleiten voor ,,groepsdynamiek". lk had het

moeten weten... Maar Monsieur Jourdan (,Voild quarante ans que je fais de la prose, sans le

savoir!) maakte zich belachelijk met het uitbazuinen van zijn ontdekking;wij hielden het bij

een mededeling aan de superior en een gesprekje onder mekaar, daarover. Telkens als ik

leraren en directeuren hoor vertellen hoe zil nu weer eens een andere koers moeten varen,



terwille van een correctie op de recentste ommekeer, ten gevolge van geactualizeerde en
gedetailleerde ministeriele richtlijnen, buig ik voor de techniciteit in hun uiteenzetting,
bewonder ik hun geduld en roer-vaardigheid en beklaag ik hun lot. Kan men nog achter de
leraarslessenaar plaatsnemen met de wetenschap alleen en persoonlijk verantwoordelijk
6n vrij te zijn?

Met het vernoemen van de weinig benijdenswaardige directeurspositie zou ik nu wel de
standvastigheid en de moed, bij het steeds te herbeginnen cijferwerk van mijn vriend als
superlor, moeten gaan loven. Maar, ik zei het reeds, liever laat ik het overzicht van het laat-
ste kwarteeuw van zijn leven aan dichtere medewerkers, aan bekwamere pennen over.

lk eindig met hier een eigenschap op te roepen waarvan velen zullen menen dat zij juist
niet in Andr6 Moddes rijk deugdenarsenaal stak: zijn humor. zeker,hij was het niet die de
lol op gang bracht.,,Humor in de Kerk" zou hij nooit hebben kunnen beschrijven op de wijze
van zijn hierboven opgeroepen collegegenoot in lzegem en klasgenoot in Brugge. Maar
meer dan eens, in gesprekken, verduidelijkte hij, zachtjes geamuseerd, de tegenstelling
tussen de pretentievan een instelling, van een op gang gekomen beweging, van een per-
soonlijkheid ook, en de werkelijke resultaten.Hijzag er klaarblijkelijk de bevestiging rn van
zijn stelregel dat al wat of wie bescheidenheid mist, er uiteindelijk belabberd en belachelijk
gaat uitzien. Het meest typische daarin - zo komt het mij voor - hangt samen met zijn
bekende zin voor statistieken en cijfermateriaal. Elkeen die met hem vaker contact had wist
dat luidruchtige proclamatie op hem, innerlijk, geen enkele vat had. Hij eiste dat bewijsma-
teriaal op tafel zou komen om de reden tot juichen of tot treuren te staven. En het liefst van
alles - of is dit van mij een kwaadaardig vermoeden? dat hij het mij posthumelijk vergevel-
zag hij het buiten de proporties uitbulken van de proclamatie graag doorprikt met de fijne
naald der cijfers. Zacht genoegen schepte hij dan, en hij durfde het in kleine kring ook
tonen, in de ironie der feiten. Bescheidenheid moet alles sieren. over-maat staat nergens
goeo.

Moge de Heer deze man van maat, buiten-matig - Hij is de enige die dit mag en kan - met
zijn Aanwezigheid belonen

Carl Laga

oud-leraar



Graag geven we lJ ook de homilie van de uitvaartdienst te lezen'

Hoogwaardige Excellenties

Diepbeproefde familie en vrienden,

Broeders en zusters,

lk moge trachten de gevoelens te vertolken die ons hier samenbrengen' In deze Eucharis-

tie verenigen wii een zwaar offer met het Kruisoffer van de Heer. Alles is zo onverwachts

gebeurd. Een maand geleden werd Kanunnik Andr6 Modde opgenomen in hei ziekenhuis.

Toen werd veel hoop uitgesproken, maar nog meer vrees in het hart gehouden. Hijzelf was

buitengewoon moedig. Wanneer de harde werkelijkheid voor hem duidelijk werd, heeft hij

familie en vrienden Ontroerd door zijn bewuste en gelovige aanvaarding van het kruis, ten

einde loe. Verenigd met de Lijdende Dienaar van Jahweh is hij het Paasmysterie voorgoed

binnengetreden.

Kan. Modde heeft als priester de Heer en de hem toevertrouwde mensen gediend met al

de talenten die in ziln bescheidenheid geborgen waren. Want hij was boven alles priester,

dankbaar om zijn roeping, blij om de altaardienst, trouw aan de Kerk en aan ziln zending.

Na zijn licentiaat in de filosofie en ziln doctoraat in de theologie te Leuven stond hij gedu-

rende 30 jaar in het onderwijs- en opvoedingswerk aan het Klein-seminarie te Roeselare:

9 jaar als retoricaleraar en 21 jaar als superior.

Hij had een schrander verstand, met een sterk Synthetische aanleg. Hij was een Studax met

vaste en gefundeerde inzichten. Daarover kon hij soms loskomen in overtuigde discussie.

Brilleren lag niet in zijn aard, noch in zijn verlangen. Hii kwam over als een ernstig man, van

nature de oude wijsheid indachtig dat men alleen meester is van de woorden die men niet

gesproken heeft.

Wie hem kende, ontdekte in hem een in-goed mens, met innemende vriendelijkheid en

gelijkmoedigheid, met eerlijke integriteit, met dienstvaardige trouw die niemand in de steek

liet, en met verantwoordelijkheidszin in het perfect afwerken van zijn opdrachten en in het

voeren van zijn beleid als superior. Er ging van hem een gezag uit, en ziln opties waren

gemotiveerd en werden daarOm aanvaard. De studenten hadden eerbied voor hem en wer-

den verrijkt door zijn pedagogische invloed. Als groot opvoeder beheerste hij kalm en wijs

de vormingsstructuren. Hij heeft de evolutie van zijn collegejongeren in vaste banen geleid

en hij beheerste de stormen van de contestatietiid. Ziin groot instituut kwam gaaf uit de cri-

sis. Aan zijn leraars schonk hij een volledig vertrouwen. Hij was met hen begaan en deelde

hun vreugden en vooral hun zorgen.

Het gaf hem ook een intellectuele en apostolische voldoening zich als moraal-professor

ten dienste te kunnen stellen voor de opleiding van de verpleegkundigen. Zijn deontologie

was er geinspireerd door een sociale bewogenheid waarvan ziin Leuvense proefschriften

reeds hadden getuigd.

Toen Superior Modde aan zestig jaar te Roeselare emeritus werd, had hij zich in rustige

studie kunnen terugtrekken. Maar hij aanvaardde in alle eenvoud de uitnodiging van ziin

Bisschop om hem bij te staan in de administratie van het bisdom. Hij verwierf er hoge waar-

dering om zijn gedegen en soms moeilijk werk. Hij specialiseerde er zich in de informatica,

stelde met zorg het Jaarboek samen en vond genoegen in het opmaken van opmerkelilke

overzichten van het priester- en religieuzenbestand. Wii mochten hem speciaal bewonde-

ren om zijn werk als Vice-Officiaal, waar hij blijk gaf van dossierkennis, van doorzicht in de

huwelijkszaken en van een mild en menselijk oordeel



Dat schone dienstwerk van zijn medewerker heeft Mgr. de Bisschop ook in het licht gesteld
door hem te benoemen tot titulair kanunnik van het st.-Donaaskapittel, waar hij steeds de
trouwe man van gebed is geweest. Gebed en Eucharistieviering nam hij na zijn Roese-
laarse tijd ook ter harte als schoolpastor in het verpleegkundige instituut Blijdhove te Asse-
broek. Dat was hem een vreugde en een ,,Blijdhove" in de letterlijke zin van het wooro.

ondertussen werd Kan. Andr6 Modde ook beproefd, niet alleen in zijn geliefde familie,
maar ook - nu vier jaar geleden - door een ziekte, die hij toch met vertrouwen te boven
gekomen was.

Tot dan verleden maand, daags na Assewoensdag, zijn korte maa( zwarc kruisweg oegon
en hij ons al te vroeg ontvallen is. Van weinigen heeft hij afscheid kunnen nemen. Maar zij
die hem met grenzeloze toewijding ter zijde stonden, werden zelf getroost door een laatste
opbeurend gebaar, waarmee hij zijn dank en aanvaarding heeft willen uitdrukken.

Broeders en zusters,

Zoals aan de Heer werd aan Kan. Andr6 Moddd het verlossend mysterie voltrokken van lij-
den en sterven. wij zijn er zeker van dat onze vriend nu leeft in de vreugde van de verrezen
Heer.

Kanunnik D. Quartier
15.03J991



-Contnctucel

OP WEG NAAR EEN EENHEIDSSTRUCTUUR

Tien jaar terug verscheen in Eertiids een bildrage van Superior Andr6 Modde over het Ver-

nieuwd Secundair Onderwijs (V.S.O. of type l): Het V.S.O. of het vernieuwd secundair onder-

wijs. Eertijds, 13o jrg. nr.2 dec. 1981.

In dit artikel willen we terugblikken op wat er in die tien jaar is gebeurd, hoe de structuur

van het secundair onderwijs er nu uitziet en ook enkele reacties geven op de nieuwe struc-

tuur.

De voorbije tien jaar

ln 1981 -82 leefdedeverwachting,tussendelijnenvanhetartikel telezen,datiedereen

zou (moeten)overstappen naar het V.S.O. Heel wat scholen waren overgestapt. Sommigen

uit overtuiging, omdat ze vonden dat aan de veranderingen in de maatschappii een ver-

andering in het onderwijs moest beantwoorden (meer geliike kansen voor iedereen door

een gemeenschappelijke start, wegwerken van sociale barridres). Anderen kozen voor

VSO. omwille van de ruimere omkadering: meer tewerkstelling voor leerkrachten.

Vanaf 1982 kon men in type ll (het klassiek secundair onderwiis) niet meer programmeren

(: nieuwe afdelingen oprichten). Zo moest bijvoorbeeld onze tuinbouwschool met het

B.S.O. (Beroeps Secundair onderwiis) verplicht overstappen naar het type I om de hogere

cyclus te kunnen oprichten.

1983 werd genoemd als het jaar waarin iedereen zou moeten overstappen naar het V.S.O...

Maar het tij is gekeerd.

- Wat suoerior Modde reeds had voorzien werd waarheid: de omkadering in het VS.O.

werd te duur - men zou terugkrabbelen en het voordeel in tewerkstelling slonk.

- Vele ouders kozen voor type ll. In onze school bilvoorbeeld evolueerde het aantal leer-

lingen als volgt (telkens per 1 oktobe|
- 1983-84: 973
- 1984-85:1044
- 1985-86:1 129

- 1986-87:1157

Een stilging dus met 184 leerlingen in drie iaar tijd, terwiil er toch een lichte geboortedaling

WAS.

Het werd dus minder aantrekkelijk om over te stappen naar het V.S.O. Binnen het katho-

liek onderwils in Vlaanderen zat de helft van de leerlingen in scholen die nog volledig van

het type ll waren. Wat men graag gewild had, de volledige overgang naar het V.S.O. door-

drukken, durfde of kon men niet meer.



Er ontstond een pat-stelling en een sterke polarisatie tussen beide types. Dit was niet
goed voor het katholiek onderwijs als geheel. De Verbonden van het Katholiek Onderwijs
zochten naar een oplossing, een eenheidstype. Men gewaagde van een type lll. Twaalf wij-
zen werden samengebracht, zes uit het V.S.O. en zes uit het type ll, om een oplossing te
bespreken. Er werden consultaties gehouden bij de basis (1986). De eenheid was moeilijk
te vinden. De grote vraag was:wie heeft voldoende gezag:de Guimardstraat? - het minis-
telie? om zo'n eenheid op te leggen.

In de woelige jaren die volgden merkte men een verschuiving van de naam eenheidstype,
over eenheidsstructuur naar de naam structuur S.O. '89.

Uiteindelijk wordt door het ministerie een structuur opgelegd die bestaat uit 3.2 jaar, drie
graden van elk twee iaar.Er zijn dus in de humaniora twee scharnierpunten in plaats van
66n. Er wordt door de minister eveneens een minimum urentabel per vak vastgelegd en de
lesprogramma's moeten goedgekeurd worden.

De Guimardstraat heeft voor de eerste graad een nauwer omschreven lessentabel opge-
steld voor al de scholen van het katholieke net. Er werden eveneens programma,s opge-
steld die zij voor het katholieke net lieten goedkeuren door de minister.

Aangezien het uiteindelijk om een gemeenschappelijke structuur ging en men voorzag
dat elke school (dank zij hel langdurig en hevig verzet binnen type ll)haar eigen accent en
eigen aanpak zou kunnen waar maken, aangezien de polarisatie nadelig was voor het ka-
tholiek onderwils, heeft het merendeel van de scholen de eenheidsstructuur aanvaard. Er
bleef een harde kern van verzet: IPOC, (interprovinciaal oudercomit6) en de VZ.W OTO
(ouders traditioneel onderwijs) rond Sint-Niklaas. Door hen wordt vooral nog een juridische
strijd gestreden.

Oorspronkelijk werd de start gepland voor september 1988. Omdat men niet gereed was
met het voorbereidend werk werd alles 66n iaar uitoesteld.

De nieuwe structuur secundair onderwiis (S.O. '89)

De structuur van het onderwijs, zoals hij gestart is in '89 ziet er uit als volgt:drie graden van
elk twee jaar. Dit geldt voor alle onderwijsnetten.

We hebben nu reeds de eerste graad van de structuur S.O.'89 doorlopen.
Voor het eerste leerjaar van de eerste graad moeten alle leerlingen van het eerste leerjaar
A (toekomstig Algemeen Secundair Onderwijs (A.S.O.), Technisch Secundair Onderwijs
(LS.O.), Kunst Secundair Onderwijs (K.S.O.) en gedeeltelijk Beroeps Secundair Onderwijs
(B.S.O.)) 27 uren basisvorming gemeenschappelijk krijgen (gemeenschappetijk
gedeelte). Voor het katholiek onderwijs liggen die 27 uur volledig vast (Guimardstraat); het
ministerie laat een ruimere keuze toe. beoaalt slechts het minimum oer vak.
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Vak

Godsdienst
Aardrilkskunde

Biologie

Engels

Frans

Geschiedenis

Lich. opvoeding

Muzikale opv.

Nederlands

Plastisch opv.

Wiskunde

Technolog. opv.

Keuzegedeelte:
Latijn

Expressie

Vak

Godsdienst
Aardrijkskunde

Biologie

Engels

Frans

Geschiedenis

Lich. opvoeding

Muzikale opv.

Nederlands

Wiskunde

Technol. opv.

Opties

GL: Grieks

Latijn

L Latiln

MW: Socio-econ.init.

Wet. werk

Ministerie

z
1

1

4

1

2

1

4

1

4

2

Guimardstraat

2

2

2

0

4
'I

2
'I

5

z
4

I

lnst Klein Sem

2

2

2

0

4 of 6

1

2

1

5

2

4 of 6

2

5 of 0

0 ofl

Voor het tweede leerjaar van de eerste graad bevat het gemeenschappelijk gedeelte
(tenminste wat de A.S.O.-richtingen betreft) 24 uur. Minimum vijf uur blijft open voor de

,,basisopties" (bij ons: latiln en moderne wetenschappen)

Ministene    Guimardstraat  lnst Klein Sem

GL  L  MW

2

1

1

2

3

1

2

4

4

1

2

3

4

2

2

2

2

(Opties: GL :Grieks-Latiin; L :Latijn; MW :Moderne Wetenschappen)

Noot. De algemene vakken worden in alfabetische volgorde geplaatst; godsdienst komt

voor de algemene vakken en technologische opvoeding, als technisch vak, volgt.

De afdelingen in de tweede en derde graad worden eveneens in alfabetische volg-

orde geplaatst.
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De tweede graad biedt een waaier van studierichtingen;
binnen het A.S.O.: Economie-Moderne talen

Econom ie-Wiskunde

Grieks-Latijn

(Grieks-Wiskunde)

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wiskunde

Moderne talen-Wiskunde

(Sport-Wetenschappen)

(tussen haakjes staat wat wij niet zullen inrichten; de volgorde van de afdelingen wordt
altijd in alfabetische volgorde genomen).

Elke studierichting heeft een stuk basisvorming (vakken die iedereen voor een minimum

aantal uren heeft); een fundamenteel gedeelte (dat de studierichting kenmerkt); een
complementair gedeelte (0 d 2 uur, vrij toe te wijzen)

Bemerk dat er in de tweede graad geen studierichtingen zijn met in de naam de compo-
nent welenschappen De studierichtingen met wiskunde moeten voorbereiden op een

latere keuze voor wetenschappen.

De derde graad biedt een nog ruimere waaier.

Binnen het A.S.O.: Economie-Moderne talen

Econo m ie-Wisku n d e

Grieks-Latijn

(Grieks-Wetenschappen)

(Grieks-Wiskunde)

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

(Menswetenschappen )

Moderne talen-Wetenschappen

(Moderne talen-Wiskunde)

(Sport-Wetenschappen )

Wetenschappen-Wiskunde

Voor elk van die studierichtingen heeft de Guimardstraat lessentabellen gepubliceerd die

basisvorming, een fundamenteel gedeelte en een complementair gedeelte voorzien.

Hoe staan we tegenover de structuur S.O. '89?

Binnen een leerkrachtenkorps zijn er uiteraard verschillende meningen. Toch kunnen wil
zeggen dat we vrij sereen de veranderingen volgen en dat wij proberen zo goed mogelijk

ons eigen accent te leggen

We zijn de mening toegedaan dat heel wat meer mogelijkheden zijn open gekomen dan
ten tijde van het eenheidstype bestonden. Het massaal verzet heeft resultaat geboekt. Ons
grootste bezwaar, een haast volledig gemeenschappelijk eerste jaar, is niet gehandhaafd.

Leerlingen van gelijkaardig intellectueel niveau kunnen meteen samen starten. Ze kunnen
voedsel krijgen naar hun honger.

Dat er een eenheidsstructuur komt was noodzakelijk. De dubbele wetgeving, de polarisa-
tie tussen de scholen, de verschuiving van leerlingen was uiteindelijk voor niemand een
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goede zaak. Niet te vergeten ook dat de verschuiving van leerlingen ook een verschuiving
van leerkrachten (reaffectatie) teweegbrengt.

Ons leerlingenaantal is nu in twee opeenvolgende jaren gedaald (wat le verwachten was:
normalisatie van de situatie en het effect van de geboortedaling). Toch kunnen wij evenveel
lessen inrichten omdat onze omkadering in het verleden zeer klein was en nu jaar na jaar,

met het invoeren van de eenheidsstructuur, stijgt.

Van bij de aanvang hebben wij enkele opties genomen die wij willen realiseren:
- wij opteren voor klasgroepen met een klasseleraar. Wij bieden studierichtingen aan

waartussen leerlingen kunnen kiezen, maar waarbinnen alle lesuren vastliggen. Leerlingen
zijn thuis in een klas, trekken samen op, hebben een referentiekader. Volgens onderzoek
bliikt een goed herkenbare leeftroep stress te verminderen.
- Wij opteren daarom voor een beperkt aantal studierichtingen die liefst naar buiten toe
goed herkenbaar zijn, vergelijkbaar met de studierichtingen van vroeger.
- Door het beperken van het aantal studierichtingen zullen wij geen te grote klasgroepen
hebben. Vooral in de eerste graad willen we kleine klassen vormen.
-Wij willen ook graag het schoolklimaat blijven waar maken dat we totnogtoe kenden:
parascolaire activiteiten, pastorale zorg.
Klein Seminarie: wat een leven !

Er ziln veranderingen in het aantal uren per vak. Die veranderingen zijn de grootste moei-
lijkheid nog voor het ogenblik.
- Latijn in het eerste jaar komt van 9 uur naar 5; wij hadden graag 6 uur gehad;

- wiskunde en talen moeten inleveren. Dat valt zwaar.Zoals u kon zien hebben wii dit in de
eerste graad zo goed mogelijk ondervangen vanuit de keuze-uren;

- enkele studierichtingen moeten het (voorlopig?) nog stellen zonder Duits;
- wetenschappelijk tekenen is sterk verminderd;
- het eerste jaar heeft twee uur tekenen terwijl het tweede jaar er geen heeft en het derde

jaar wel weer. We hadden liever elk jaar 66n uur;
- wetenschappen is naar ons gevoel te sterk gestegen in aantal uren en er zijn ook vragen

over de aansluiting van het tweede naar de derde graad voor wetenschappen.

Er zijn een aantal nieuwe vakken, zoals technologische opvoeding en wetenschappelijk
werk. Van meetaf stonden wij sceptisch tegenover technologische opvoeding. Het blijkt
evenwel dat leerlingen het vak graag hebben, evenals wetenschappelijk werk (fysica opge-
bouwd vanuit leerlingenproeven). Het meest positieve effect is de sterke samenwerking die
er gegroeid is tussen de leerkrachten die de vakken moesten uitbouwen. Daarom alleen al
is de vernieuwing de moeite!

Ook informatica komt op het programma van de derdes. Werken met logaritmetafels en
wortels trekken hoeft nu echt niet meer te worden aangeleerd.
Wij stellen vast dat in de modernes de top van de klas verdwenen is. Er zijn haast geen
leerlingen meer die meer dan 80% halen. Wij vermoeden dat het programma van de leer-
lingen verzwaard is door het toevoegen van nieuwe vakken terwijl de andere vakken pro-
beren hun leerstof te geven in minder uren.

Een belangrijke negatieve factor is ook dat alle richtlijnen zeer laat komen. Op 1 6 april
zijn de eerste leerplannen voor het derde jaar op school aangekomen. Toch niet verant-
woord.

Meer en meer krijgen we de indruk dat verandering van richting na het vierde iaar min-
der vlot zal verlopen dan oorspronkelijk voorgesteld. Bij het tweede scharnierpunt kan de
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leerling niet meer alle richtingen uit. Er zal dus veel aandacht moeten besteed worden aan

de keuze na het tweede jaar. De keuze vervroegt eerder dan ze verlaat.

Wij hopen dat er nog aanpassingen komen, zeker aan de derde graad, liefst ook al in het

vierde jaar, voor het ingevoerd wordt. Het is gemakkelijker aanpassingen te doen vooraf
dan te moeten corrigeren achteraf.

Besluit

We zijn een moeilijke periode in het onderwijs aan het doorworstelen. Soms vraagt men

zich af of men de juiste keuzes maakt, die goed zijn voor de toekomst. Hel zal zeker

belangrijk zln waakzaam te blijven, niet in te dommelen. Want naast de structuur van het

onderwijs roert nog van alles:
- de evaluatie van de leerlingen:A,B,C-attesten en toekomstgericht delibereren, met alle

moeilijkheden vandien;
- participatie in het onderwijs: inbreng van ouders en leerkrachten, wat besluitvorming kan

venragen;
- het statuut van het onderwijzend personeel, wat nu is goedgekeurd;

- dat alles gekoppeld aan het verminderend en verdwijnend aantal priesters in de scholen:

wie neemt de zorg over voor de katholieke inspiratie van ons onderwijs?

Ren6 Deibeke

superlor



ONZE ABITURIENTEN

Zeven klassen verlaten de school. Hieronder een foto van elke klas. We hopen hen te

mogen opnemen in onze grote groep oud-leerlingen en tevens als lid van onze oud-leerlin-
genbond.

v.l.n.r.: J. Vandenbroucke, K. Kerkhof , D. Labaere. F. Deltour, D. Deneir, K. Defour
D. Noppe, J. Devos, H. Vansteenkiste, S. Vanacker, L. lde, B. Forret
W Vinckier, L. Boerjan, G. Carbonez, S. Keirsbilck, W. Verlinde, T. Allemeesch, /. Coussee,
G. Quicke
G. Spyns, L. De Roo, M. Olivier, R. Vandewaeter, E.H. Superior, H. Decroos, R. Vandewaeter,

R. Boucquey

6 WETENSCHAPPELi」 KE A



6 WETENSCHAPPELIJKE Bl

v.l.n.r.: K. Maes, N. Bourgeois, K. D'Haene, E. De Graeve, P. De Meulemeester, B- Verbeke,
K. Blomme, B. Van Den Bossche
B. Danneels, C. Schautteet, K. Lievens, T- Verbeke, T. Parmentier, N. Lauwers, F. Develter,
C. Lecointre, C. Bevernaegie
W. Brouckaett, J- Bruynooghe, H. Vergote, W Dejonghe, E. Altiparmark, J. Berteloot, T. Lefevre,
F. Declercq, B. Berghman, S. Dermaut, D. Cardoen
A.Valcke, L- Deroo, K. Dumont, E.H. Superior, H. Decroos, V- Eerdekens, M.Vandoorne, R. Boucquey

6 WETENSCHAPPELIJKE 82

v.l.n.r.: J. Vandewalle, H. Deprez, J. Willemyns, L. Zutterman, B. Mahieu, B. Lefever
Y- Debaveye, B. Deforche, P. Deheegher, J. Goethals, S. Slerens, P. Buyck, F. Coghe
K. Bostyn, R. Corneel, K- Lanssens, N. Vandepoele, P. Loncke, A. Deraedt, W. Vergote, S. Huyghe
E. Verdonck, L. Deroo, A. Valcke, E.H. Superior, H. Decroos, R. Deckmyn, G. Spyns



6 ECONOM:SCHE

v.l.n.r.: T. Deceunynck, O. Stofferis, L- Vangheluwe, P. Wauterc, E. Vandenbussche, P. Demarez, G-

Verscheure, W. Ooghe
J. Soenen, B. Labeeuw, S. Sercu, D. Ryckaert, P. Haghedoren, B. Bruynooghe, J' Demaiter,

S. Geeraert, H. Dejonghe, W. Lambert
S. D'Hondt, N. Warlop, D. Marchand, L. Vergote, F. Luyckx, E. Lioen, S. Lepouttre, W Verfaille,

J. Flamen, P. Oplinus, G. Degrande
M. Olivier, D. Bekaert, E.H. Superior, H. Decroos, R. Vandewaeter, R. Boucquey

6I.ATIJN-GRIEKS

v.l.n.r.: M. Cuvelier, G. Anckaert, B. Decuypere, J. Meire
K. Vandelanotte, T. Verhoest, A. Luttun, J. Goesaert, S. Markey, K. Corneillie

G. Quicke, E.H- Superior, H- Decroos, R. Vandewaeter, E. Verdonck



6 LATIJN‐WETENSCHAPPEN

v.l.n.r.: D. Monserez, J. Vancoillie, S. Devos, S. Vinckier, N. Vannieuwenhuyse, B. Cogghe
K- Vermandere, B. Vanlerberghe, S. Leuridan, S. Demets, A. Christiaens, F. Devisch,
T. Vansweevelt, L. Van Geluwe
K. Casteleyn, E Demey, B. Demeulenaere, S. Cappette, J. Callebert, D. Nuytten, S. Cappeile,
S. Verhaeghe, S. Decorte, X. Deleu, B. Vandepitte
G. Quicke, L. De Roo, M. Olivier, E.H. Superior, H. Decroos, R- Kindt, R. Boucquey, G. Debyser

6 I.ATIJN-WISKUNDE

v.l.n.r.: J- Serruys, J. Lernout, W. Schepens, G. Vandewalle, C. Clarysse, D. Hoste
M. Verhelle, M. Debraeckeleer, S. Delcroix, F. Clement, D. Vandeputte, K. Vanquicketberghe,
K. Dessein, F- Pille
M. Verhelst, J. Caron, B. Wallays, T. Vandendriessche, H. Vanbiervliet, X. De Leersnyder,
B. Beaumont, A. Vandenbussche, V. Degryse, W Quintens
P Bentein, L. De Roo, G. Debyser, E.H. Superior, H. Decroos, G. Spyns, R. Vandewaeter,
V. Eerdekens.
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NA ZESTIG JAAR EN MEER

Dit is het goede moment om terug te blikken en vaarwel te zeggen.

Mijn terugblik gaat tot 1930 en veel verder, zowel voor- als achterwaarts. Voorwaarts tot in
een dieper verleden, waar onze studentikoze wortels liggen; achterwaarts, naar ons toe,
zestig jaar waarin onze wereld veranderde.

Mag ik eerst iets vertellen uit mijn vijfde Latijnse (oude telling), 1925-1926? Toen las een
klasgenoot van ons, Karel Soetaert ,,Le G6nie du Christianisme" van Chateaubriand. In die
tijd was dit voor een knap leerling best mogelijk. Trouwens hij was een radicalist in alles. Hij

hoopte ooit als Oblaat naar de Poolmissie te trekken en liet hiertoe. als test. de winter voor-
dien, zijn linkerhand bevriezen. Hoe? ... is een vriendengeheim. Tegen veler verwachting in

is hij niet naar de Poolmissie, maar als pater Karmeliet naar Indid getrokken, er theologie-
professor geweest, en tenslotte Sanyani geworden (een soort van eremiet): ,de Indische
Sanyani's in hun leven van strenge vasten en versterving volgende, om aldus de geestelijke
strevingen van de Indische ziel naderbij te komen. Dat zou de Indi6rs dieper ontroeren en
ze winnen voor zijn ideaal: Christusl' (bidprentje, 1968).

Toen ik vierenzeventig werd (1986) ben ook ik ,,Le G6nie du Christianisme" gaan lezen. lk
deed er een paar jaar over. Intussen las ik, 1982 ons pasverschenen nieuwe ,,Geloofsboek"
en ging ongewild vergelijken. Waarover verder m66r.

De Bretonse edelman Chateaubriand schreef genoemd boek als apologie van het chris-
tendom, na zijn ,,kortstondige bekering", gevolg van zijn moeders afsterven, toen hij als
royalist-vluchteling-balling te Londen verbleef , 1797 -1802.
Het werk werd eerst in 1802 volledig uitgegeven in Frankrijk na zijn terugkeer, bij Bonapar-
tes genade. Het Concordaat was pas ondertekend (1801 ). Het is een meeslepend roman-
tisch werk. Naar ziln bewering ,de aanvang van het romantische proza". Het werd een best-
seller in alle katholieke kringen van West-Europa; Chateaubriand werd erom als een soort
moderne profeet ge6erd.

Die twee boeken en die zestig voorbije jaren gaven allemaal veel stof tot nadenken. Waar-
uit deze terugblik.

1. ONZE VOORBTJE SptRtTUALtTEtl DEVOTTE EN STRTJDLUST

Vijf jaar geleden heb ik gepoogd ,,Onze godsdienstige opvoeding aan het Klein-Seminarie"
te kenschetsen (Eertijds, juni 1985, 4-12). De schets kwam bij velen als vril juist over. De
milde ironie vertekende de gepleegde overdrijvingen niet. Thans vragen wij ons af waar de
wortels, de ,,roots" van vele onzer opvattingen en betrachtingen lagen.

Er is een gebeurtenis geweest die ons lang ontging, nl. Het Eucharistisch Congres van
Roeselare (1911 ? - Zie Katholieke Encyclopedie). Daar werd samengevat wat het ,,geeste-
lijk" leven toen beheerste en werd een impuls gegeven aan de voortgaande jeugdoplei-
ding. Toen ik de ,lerslagen" ervan las (anno 1970 ongeveer) stond ik verrast: Dddr lagen



de grondslagen van wat onze opvoeders-leraren met 6ns betrachtten. De geest (spiritus-
spiritualiteit) van Eer en Deugd, van Bidden en Strijden, in 's Konings dienst, enz. (A. de
Coene, E. de Saegher - Superior en Deken, Roeselare - met in de achtergrond de asceti-
sche figuur van G.J. Wattelaert, de Bisschop, en in de verte de wording van Edw. Poppe,
priester) trad ons levend tegemoet. Het was een geest van diepe deugdenoefening via
Biecht, Mis en Communie en kerkelijke ,,strijdbaarheid"

Het is treffend hoe zeer onze Kerk van toen zich de ,,strijdende kerke Christi" voelde. De lij-
dende en de zegepralende,,kerken" lagen in de verte of in de toekomst. De leuze:,,Het
leven is een strijd", wat Gezelle vroeger had verwoord in zijn ,,Het leven is de Kruisbanier /
tot in Gods handen dragen" (1892),was een levensleuze geworden; strtd in de diepte en in

de breedte. Ook vanuit de diepte der laatste tvvee eeuwen geschiedenis.

Het ,,katholieke" schoolwezen had moeten vechten voor zijn beginselen en voor zijn stoffe-

lijk bestaan. Sinds Maria-Theresia en Jozef ll (einde 18-de eeuw): waren de seminaries

niet afgeschaft en verenigd tot een tweetal? Met de Franse revolutie en Napoleon het-

zelfde dodelijk steekspel: alweer afschaffing onder Keizer Napoleon, 1812, ditmaal ook
ons Klein Seminarie rechtstreeks. Nadien, onder Willem l, sluiting 1825! Kerkelijke over-

heid en priesterschap hadden zich met hand en tand moeten verzetten -zelfs Pier-Jan

Gezelle (Guido's vader) was er vroeger zijn broer en nu zijn baantie bii kwijtgeraakt!Zo was

de striidbaarheid over de lerarencorpsen vaardig geworden; strijdbaarheid na leed en pijn,

na lijden en strijden!

Superior Bernard Nachtergaele geraakte maar nooit uitverteld over het onnoemelijke leed

dat priesters en kerk hadden moeten uitstaan!Hij memoreerde in zijn avondlijke praatjes

met ziln seminaristen (omstreeks 1840-50) Cayenne, Ol6ron, de Boerenopstand tot in de

straten van Roeselare (28 oktober 1798), die echte kerkvervolging met gesloten kerken en

ondergedoken priesters: heldenmoed en marteldood, en laatst die dertien slachtoffers van

Wezel'.,1e zijn een vroege dood gestorven omdat zij een onwettige Bisschop van Gent niet

wilden aanvaarden:een lesse voor ulieden, mijn dierbare jongens... Gijlieden zult ook nog

moeten vechten en sterven voor't gelove..j'

Boven hun vreze groeide gestadig bij die luisterende klein-seminaristen de moed tot grote

daden. Er werd een tweede ,,kappertje" bier op gedronken. De schemering was ingevallen...

Van tegen hun hoge muur, tussen hun ere-lijsten keken twee bisschoppen - Kerkvorsten

van het nieuwe ,,Ancien R6gime" - stoer en onversaagd de slapengaande jongens ach-
terna. Het waren de Messeigneurs SA. Fallot de Beaumont en M. Prins de Broglie, ex-ge-
vangene van Napoleons religieuze bemoeizucht die zich aan de Paus van Rome had ver-

grepen. Een dapper prelaat. Beiden hadden het gewonnen en zouden nog overwinnen ! Dat

zei hun blik.

Later, later... Was er daar ook geen verre stem die het woord ,,triomfalisme" fluisterde? De

stem van een latere Brugse Bisschop?

2. STRIJDBAARHEID WERD ,YI.AAMS"

Dit is een lang verhaal. Moeten we kort houden. ledereen is met de hoofdzaken bekend.

De strijdbaarheid, die uit de mond van de jonge priester-leraren Klein-Seminarie sprak,

was 6n romantisch en (derhalve) missionair. Woordvoerder is G. Gezelle geweest. Hij was

de enige niet, maar sprak zich het duidelijkst en dus het meest indrukwekkend uit

zv



Ziln visie was de Skandinavische en Angelsaksische missies (Engeland met de renais-

sance van de Katholieken) en Noord-Amerika, waarheen de Jezuieten de weg hadden

gebaand). Ziin stem was de roep van ,,Excelsior" en ziln verlangens strekten ,lot lJslands

boorden" waar ziln discipelen het kruis zouden planten! (Let wel:Scheut en Witte Paters -

Verbiest en Lavigeris - moesten nog tot stand komen).

Maar bij dezelfde Gezelle c.s. speelde iets anders nog, wat eveneens hun strildlust gaande

maakte en hield. Het romantisme had ,,het eigene" ontdekt, in persoon en volk, dus taal en

tradities. ,,Mijn Vlaanderen spreekt een eigen taal / God gaf elk land de zijne..i'(D. 1858).

De verbinding van die twee elementen zou later tot de formule leiden:A.V.V./V.V.K. (Alles

voor Vlaanderen / Vlaanderen voor Christus). We zijn hiermede al einde 19de eeuw

Inlussen waren Verriest, Rodenbach en veel anderen er geweest (die twee opnieuw als

voornaamsten, en bovendien Klein-Seminarie, Roeselare !) en was het hele Vlaamse land -

althans in zijn jonge onverfranste intelligentia - voor dit tweeledige ideaal warm gelopen.

lk moet even 66n stap terug. Gezelle was woordvoerder - katalysator - geweest, maar noch

de eerste, noch de enige. Zonder die halve Fransman uit Antwerpen - Conscience, met zijn

,,Leeuw..l'- die de nieuwe aardrijkskundige benaming ,Vlaanderen" voor Nederlands-spre-
kend Belgid gangbaar maakte en zonder die achtste Duitse Rijnlander, half Waal Albert
Rodenbach, zou die jeugdbeweging ,fiaanderen voor Christus" aan de Universiteit Leuven

(Later KV.HV.) geen wortel hebben geschoten. En nog vroeger! Tweede helft 18de eeuw

waren er de vroege verweerschriften geweest pro-Nederlands (Vlaams, zo je wil), anti-F-
rans (kiljonisme) van J.B. Verlooy e.a. Onze Jef Walgrave o.p. (ret. 1932) heeft er in zijn

,,Onze Vlaamse volksbeweging" ten overvloede op gewezen.

Kortom: tegen 1914 was de Vlaamse studerende jeugd volop Vlaamsstrijdend, kerke-

lijk-christen van geest!

En toen kwam de oorlog, WO l. Met ,,een bloem in het geweer" trokken onze longens - de

studerenden voorop, naast hondekarren en in een onnozel plunje, met of zonder klompen,

de meedogenloze viland tegemoet om ,,Moeders (Vlaams) hoekske in Vaders (het Bel-
gisch) tehuis" desnoods met hun bloed te verdedigen. Het werd een modderbad, een

bloedbad: het lJzerfront (denk om de lJzertoren !). Ze werden in hun edelste gevoelens en

betrachtingen vernederd en gedwarsboomd door het Belgisch militair bestel. Hun persoon

en hun taal, hun studiekringen ,,Zedelijk Volk - Groot Volk",,,lk dien" gekleineerd, vervolgd.

En desondanks hun plicht betrachtend,'s Konings Albert belofte (4 augustus 1914) indach-
tig: ,[|amingen, gedenkt de slag der gulden sporen", waarvoor als loon ,,gelijkheid in rechte

en feite" werd beloofd ,Ze streden trouw / maar vielen zonder rechtl" (F. Vercnocke).

De velen die aan dood en verwording ontsnapten kwamen als gestaalde idealisten in 1918

uit de loopgraven terug.,,Maar hoog in de glorie daar pralen zij / de dappere kerels van 't

front"...

Te midden zulke ,,kerels" kwamen wij, anno 1924-30, op de collegebanken terecht. Ze

waren reuzen in onze ogen: Sobry, Depla, Dubois, De Cadt en even later Deweer. Hun

opwekkingen tot bezield en beleefd Vlaams-christendom hadden de kracht van profeti-

sche oproepen. We werden ,,Blauwvoeters" (aprds la lettre) en in onze half-Franse onder-

wijs-inrichting strijders voor taal- en volksrechten, in de geest van Dosfel en met de kracht

van een gevangen Borms! En iiverig Franstalige lessen verorberend, als schamele honger-

lijders aan rijke tafelen! Het jaar - Belgids eeuwfeest - 1930 naderde en met gespleten

gemoederen (zoniet gewetens) stapten wij moedig op naar Vlaanderens definitief rechts-
herstel !



Tussendoor nog een anekdote. - Op tweede Kerstdag 1923 werd mijn heerbroer A. de Bus-
schere, als pasgewijd priester en leraar aldaar op het college te leper gehuldigd. We waren
er met zijn allen:Ouders en kinderen. lk zat toen in het ,Zevende" (M. Joz. Ketele) te Roe-
selare, Klein-Seminarie. Op het podium droeg een rijzige longeling uit de Vierde, met wel-
luidende zwier, Gezelles gedicht ,,Super flumina" (ps. 136) (G.G.G.) voor. We zaten allen
verbaasd naar zoveel nogal dramatische verzen te luisteren.,,Hij is bijzonder begaafd voor
declamatie", zei iedereen.
Diezelfde jongen kwam zijn retorica volgen te Roeselare, 1926-27,en muntte steeds uit in
voordrachtkunst, Nederlands-spreken en Vlaamsgezindheid.
lk hoor hem nog op Goede Vrijdag de slotscdne uit Verschaeves ,,Judas" voordragen... Hij
zou priester worden, maar werd medio 1928 uit filosofie weggestuurd. K. Dubois had pre-
cies de K.SA. gesticht; ik leg geen oorzakelijke verbanden. Hetzelfde lot onderging, een
jaar daarop, bij de grote Bormsverkiezing, wie we vaak in ,,Eertijds" lezen:A. van Doorne.
Eerstgenoemde werd advocaat en, .1936, volksvertegenwoordiger Roeselare-Tielt.
Zijn naam was Reimond Tollenaere...

3. WIJ EN ONZE BISSCHOPPEN

We hebben het onze bisschoppen lastig gemaakt. Of andersom. Maar de eerste formule-
ring is beleefder! Laten we pogen deze geschiedenis overzichtelijk samen te vatten.

Mgr. F.R. Boussen (1834-48) kunnen we rustig terzijde laten. Van Vlaamse Beweging was er
ternauwernood sprake en van tegenstand zijnerzijds evenmin.
Misschien integendeel.

Bij J.B. Malou (1848-64) kan men de eerste spanningen gewaar worden. Niet negatief
daarom. Deze kleinzoon van de fenomenale leperse PA.J. Malou-Riga had in eerste
instantie dogmatisch-religieuze bekommernissen. Zoals van alle Brugse Bisschoppen was
Roeselare ,den hertenagel". Ziin leraren (waaronder ene G. Gezelle) moesten zich wel
zwichten om te zeer uit Chateaubriand's g6nie-ideedn te putten. (Terloops: Lamennais'
werken, met de schitterende ,,Paroles d'un Croyant" stonden allang op de index!). ln 1858
gaf Malou volgaarne de goedkeuring (het imprimatur) aan Gezelle voor zijn zeggende
Dichtoefeningen! o.m.,,Het zal onze jonge leerlingen meer en meer aanmoedigen om
hunne taal te beoefenen en in weerde te houden". Na 1863 (Congres Mechelen) - ijverig in

het stichten van katholieke lectuur - gaf hij James Weale en Gezelle de opdracht een
Vlaams algemeen cultureel weekblad te stichten. Het werd ,,Rond den Heerd", dat een
vooraanstaande rol heeft gespeeld in veler bewustwording van ,,eigen taal en wezen" (dit
zijn eigentijdse romantische termen). lk wils voorzichtig op Rodenbach en de zijnen.
Slechts kwaadwilligen zouden hier Malou slinkse bedoelingen toeschrijven.

Met J.J. Faict (1864-94) gingen de poppen aan het dansen. De bewustwording was zover
gevorderd dat men de verfransing niet uitsluitend als een weldaad, maar als een aanslag
op de eigenheid ervoer; dat men de franstalige kolonisatie van het Vlaamse land door de
Walen als een onrecht (misschien broodroof) begon aan te zien. Bij zulke evolutie ontstaat
verweer, reactie uit rechtvaardig eigenbelang. Dan ontstaan de partijschappen. Onder Faict
zijn Franskiljonisme en Flamingantisme als term en organisatie ontstaan.
Tegen het laatste heeft deze Kerkvoogd zich verzet, met man en macht. De vlaamsgezinde
jeugd binnen ziln colleges (denk: Klein-Seminarie) waren een directe aantasting van zijn
gezag, van het opvoedings- en onderwijssysteem, op langere termijn van de katholieke
(politieke) belangen binnen de staat.
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Faict is - zijnsondanks wellicht - aartsvijand nummer 66n geworden van de nieuwe

Vlaamse jeugd. Superior Delbar hield hem, ook na de ,,epuratie" ter plekke, getrouw op de

hoogte. Deze Delbar was zo stom niet wanneer hij, twintig en m66r jaren na datum, nie-

mand minder dan Gezelle aansprakelijk stelde voor al de herrie, die hij ,,1'esprit de systdme"

noemde: het systematisch ,,anders-willen dan de Overheid" (de omschrijving is van ons). H.

Verriest heeft Gezelle doorzien; hij schreef : ,,Gezelle heeft de stenen weggeschopt en het

water is aan het stromen gegaan, zelve weet hii niet waarheen". Inderdaad, me dunkt, heeft

de argeloze dichter ter plaatse -goddank- al die rampspoed gesticht! Wat een onberaden

dichter zoal kan !

Bisschop De Brabander kan ik overslaan. Ziin opvolger G.J. Waffelaert (1895-1931 ) heeft -

ondanks al zijn ascese en Ruusbroeciaanse belangstelling - als het kan, nog radicaler de

anti-Vlaamse actie voortgezet (denk: de franskiljonse kaart gespeeld). En zijn hofdichter,

dezelfde Guido, heeft, zover ik weet, hem op dit stuk geen stro in de weg gelegd. Het waren

o.m. zifn ,lerordeningen" (1906) en veroordelingen - op straffe van ,,zonde" - van het

Vlaams-nationalisme (1925-27). Hij was anti-democraat, met hart en hand gebonden aan

Belgid (als Staat). Het ,llaams mocht men beminnen" (zonder daden !) en het Nederlands

moest verafschuwd worden als ,,de Noorderduvel":de taal van protestantisme en ongeloof .

Hetzelfde ongeloof en de Franse zedeloosheid in de literatuur... zou die door grondiger

kennis van het Frans bezworen worden?

Zonderlinge logica! - Wil leerlingen van toen werden, door zulk optreden, wonden in het

geweten geslagen die moeililk te helen vielen. Als gekwetsten likten wij onze wonden in de

catacomben en weerstonden in de ziel wie ons in de zielen tartte.

Seminaristen en priesters die openlijk of volhardend het Vlaams-nationalisme voorstonden

werden monddood gemaakt of verwijderd, priesters soms naar de ,,patriarchaten van

Bachten de Kupe", seminaristen naar andere diocesen in binnen- of buitenland. Een schrij-
nend voorbeeld is de levensloop van Maurits Geerardyn (Enc. Vl. Beweging,l,565-66).

Weer een feitje. - lk zie Superior Quaghebeur, einde jaren twinlig, nog binnenkomen in de

studiezaal, om ons kond te doen dat het lezen van ,,De Vlaamsche Vlagge",,,De Blauwvoet"

en dgl. - op gezag van de Bisschop - op straffe van (dood)zonde verboden was! Dat leek

ons z6 grievend en z6 ongeloofwaardig dat we aan de goede mening van onze toch

beminnelijke superior twijfelden. Was ddt echt? Meende hij dat? Waren ze ,,te Brugge" hun

verstand verloren? We hadden toen immers al gehoord van,,Een onrechtvaardige wet is
geen wet" op gezag van Augustinus-Thomas Aquinas... En onze twijfel was zeer groot!

Onder Bisschop Lamiroy (1931 -52) was de toestand anders maar even erg. Anders: de

leugdbewegingen werden geleidelijk minder nationalistisch; even erg:Bisschop Lamiroy -

een indrukwekkende figuur door zijn kerkebouw en inrichting van de Katholieke Actie voor
volwassenen - leek gezworen te hebben het Vlaams Nationalisme bij de volwassenen -
polilici of gewone burgers uit te roeien. De veroordelingen op zonde, tegen de verkiezingen

aan, kwamen terug. Maar het nationaal gevoel werd een geduchte (politieke en culturele)
macht, waartegen ook een Kerkvorst zich machteloos verzette. lk vernoemde daareven M.

Geerardyn ! Diens en anderen levenslot werd door deze bisschop haast harteloos ,,gekrui-
sigd"! Arme Jezus van Nazaret! En toch, eerlijkheidshalve gezegd, was hij niet gevoelloos.

Mgr. A. Mansion (Leuven, 1958) meende dat hij een bange man was. Had zijn vrees hem tot

excessieve maatregelen bewogen ?

Even samengevat: Op het vlak van nationaliteit stonden onze bisschoppen niet aan de
kant van hun ,,ontwakende" volk; ze stonden aan de kant van het establishment. Waren en
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zijn er loch speciale banden tussen Kerk en Kroon? En welke, indien ja. welk verschil van
toestand als we die vergelijken met de verhouding natie en kerk in Polen!Wat een kracht
ging voor ons verloren. Hoe werd het priesterschap zo vaak nutteloos uitgedund! En hoe
steeg hierdoor bij velen de afkeer van een bepaalde kerk-van-wetten...!

De eerste die op dit stuk bakzeil haalde was de volgende bisschop E.J. De Smedt
(1952-84). Bij de strijd om Leuven-Vtaams bekende hij de gemeenschappetijke fouten. Het
delgde veel rancune. Hij maakte veel goed. wonden genezen met littekens. En tenslotte
zijn er minder slachtoffers geweest dan schuldigen. En is er geen inquisitie tot stand geko-
men... Was de barmhartigheid toch aanwezig? En waren de duiven ondanks alles toch tal-
ri.iker dan de haviken?

4, WIJ EN BELGIE. ONS VADERI.AND...

Voor Belgid hadden wij, anno 1930, de grootste minachting (ik zei bijna: verachting). Het
was het eeuwfeest van een vijandige staat, die ons verontrechtte en koloniseerde, ons arm
liet ten voordele van Wallonid, die zijn beloften niet nakwam en de schaarse, wankele, wet-
gevingen in ons voordeel, aan zijn laarzen lapte. Belgid was een volksvreemde staat. Men-
sen van nu kunnen het zich amper inbeelden. Daarom misschien vinden zij ons onnozele
snullen.Wij hen nietl

Het eeuwfeest vierden wij mee als een geeuwfeest. Gezelle werd door Koning Albert (in

onze ogen: een meinedige) gestandbeeld (4 mei 1930); er was een begin van verneder-
landste universiteit te Gent (,,11 s'agit de faire justice a un peuple" (Jaspar?)). De verneder-
landsing van het middelbaar onderwijs voor jongens - de meisjespensionaten zullen
schoorvoetend volgen, gehuld in betraande Franse gewaden!) - kwam er een paar jaar
later. Intussen echter werd ons, filosofisch, het alleenrecht - op goddelijk gezag - van de
Belgische Staat bewezen: alle macht komt van God, en Belgid is onze door God en volk
gewilde Staat! Zeg daar maar iets tegen. We leerden argumenten zonder overtuiging te
kweken. Vader Verhamme zweette erbij. En wij maar in de logica leren hoe een ,,ens conti-
gens" iets is wat bestaat en ook kan niet-bestaan. Maar een Staat door de mensen (1830)
in het leven geroepen - ten koste van een andere door God gewilde Staat (ik word scham-
per, excuseer) - was iets eeuwigs en derhalve onaantastbaar.

Een klap op de vuurpijl was het geschrift van Bisschop Waffelaert bij Belgi6s verhonderdla-
ren ! Zelden heeft een ouwe asceet zoveel liefdeverklaringen voor een honderdjarige ouwe
dame afgelegd . Zijn briet liep werkelijk de spuigaten uit en wekte de rechtmatige spot op
van alle nadenkenden!

Kortom we hadden geen Vaderland ! Schrapten soms op onze identiteitskaart de term Belg
voor Vlaming (binnenkort wordt dit officieel...) en zongen hartstochtelijker dan ooitl ,,Mijn
Vlaanderen heb ik hartelijk lief". Want Vlaanderen was voor ons, zoals voor De Witte van
Nest Claes in de klas van Meester Bakelandt ons echte Vaderland. De inspecteur vroeg
aan Wittekop: ,lVelk ies uw Vadder-laand?" (met klemtoon op laand, waarin verkepte aa).

En de knaap zei: Vlaanderen, mijnheer de inspecteur..i' En hil kreeg een pak rammel, met
de lat! (Jeugd, 19aa,p226).

Wat kan dit alles nu romantische nonsens lijken. En toch zijn er mensen die - denkend aan
amnestie voor Vlamingen - die deze weigeren op grond van het feit dat ze niets konden
misdrijven tegen een vaderland dat voor hen niet bestond. Zo zie je maar het verschil tus-
sen wettelijk en werkelijk land. En de vele evoluties die elk begrip kan ondergaan.
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5. ,YI.AAMS VAN GEEST EN KERKELIJK STRIJDEND"

Dat was een omwenteling: Strijdbaarheid die Vlaams werd en kerkelijk was, werd... kerkeliik.

Een leuke bedoening zo te zien. De Vlaamse Studentenbeweging was nooit anders

geweest. Naast cultivering van de taal, van het jeugdig gezelschapsleven, van de interesse

voor volksgeloof en folklore, voor natuur en medemens, had ze van meetaf haar trouw aan

Kerk en Rome beleden en gepropageerd. Als jeugdbeweging hield ze gelijke tred met de

Duitse ,lVandervcigel" en was een halve eeuw Baden-Powells padvinders (Scouting)

voorop. Maar ze was van meetaf kerkelijk strijdbaar... (zie boven).

Nu gaf Bisschop Waffelaert, juni 1928, aan Karel Dubois de opdracht om de Vlaamse jon-

gens ,le leren vechten voor het geloof". De vermaningen van Superior Nachtergaele

(alweer: zie hierboven), moesten wij zoals die longens uit de Boerenkrijg, die jongens van

,XVezel" (Limburg), op een wenk van Rome zelf , aansluitend in de riien van georganiseerde

Actio Catholica, vreedzame wapens aangorden tot heil van Kerk en geloof !

,,Schaart u vereend rond de vlag !

't Gaat om uw kerstene Vlaamse diet,

reedt u ten koenen slag", zong het ,,lijflied".

Dubois heeft om te gehoorzamen zijn eigen nationalistische overtuiging uit de loopgraven

aan het lJzerfront moeten ombuigen. Kwartslag of rechtsomkeert, al naargelang van je

zienswijze. Het zal hem leeuwemoed hebben gekost. Want hij doorzag vanzelfsprekend 's

bisschops bedoeling:de jeugd weghouden van het A.KV.S. - openlijk een nationalistische

strekking belevend - en redden voor de kerk en de katholieke... partijpolitiek.

Hij was de eerste, dunkt me, van het ,,offergeslacht" wat hij zo vaak huldigde. Hii werk onder

vermorzeling geslachtofferd door de Paus zelf te Rome (Bedevaart, 1931 ). De ieugd is hem

vrij massaal gevolgd, onmiddellijk in West-Vlaanderen toch. Het kostte echter niet zoveel

moeite:we moesten blijven wat we waren, althans van uit kerkelijk oogpunt. Onze Vlaamse

strijdbaarheid werd niet gebannen, zie ,,Het Jong Volksche Front". Wellicht klonk het na een

tijdje wat als een camouflage in Dubois'fiere formule:Vlaams van geest maar / en /even-

wel kerkelijk strijdend.

Onder onze ogen bijna, want wonend in de ,Ioren" vlak bii filosofie, richtte hij ziln organisa-

tie en ,,lilfblad" m.n.,,Hernieuwen" in en op. Hij was een eerbiedwaardig kreupel oud-strijder

met sterke biechtstoel, zoals het heette, en met fascinerende invloed op jonge mensen. We

kenden hem kort nadien als leraar wijsbegeerte en bewonderden hoe hij, als een amazone

gezeten op zijn lessenaar, ons het begrip ,,materia prima" bekend maakte, diezelfde ,,eerste

materie" - een louter abstract wijsgerig begrip - als het ware knedend op zijn gezonde knie,

een beeldhouwer gelijk die boetseert en verklaart tegelijk...

Eerlilk, persoonlijk hoorde ik hem liever speechend. Dat k6n hij en deed hil dikwijls. Hii was

een geboren redenaar: meeslepend door gevoel en duidelijke stellingname, voor en tegen,

..aan Christus en Vlaanderen trouw".

Hij heeft in Vlaanderen een zware taak vervuld, een belangriike rol gespeeld. Hij hield ons

af van bepaalde richtingen, verduidelijkte ons eigen overgedrfde streven. En was - zeker

niet de eerste iaren - niet jaloers op de traditionele bonden, mits ze een politiek nationa-

lisme afwezen. Dit laatste was voor aspirant-priesters niet zo moeilijk. Voor anderen? Velen

haakten af.

In ,,Hernieuwen" schreef Kind der Kerk (schuilnaam van Ach. Verhamme) stevige inlich-

tingsartikelen over de autoritaire strevingen in ltalid en Duitsland. Het Hitlerisme is er van



meetaf ontmaskerd. Maurice de Wilde heeft voor 2ijn Tv.-series die bron onbestudeerd
gelaten. Hij zou wellicht minder slippers hebben gemaakt i.v.m. onze jeugd.

Weliswaar trokken enkele honderden oud-K.SAers of goedmenende idealisten (naasr een
aantal avonturiers die er altijd zijn) naar het Oostf ronl tegen het Russisch Communisme, in
dienst van het Duitse leger... E6n ervan was bovengenoemde B. Tollenaere, die als officier
op het slagveld jammerlijk omkwam (221.42)... Een idealist die td consequent was met zich-
zelt? laal ons niemand veroordelen. Daarentegen stonden zovelen uit de K.S.A. (en

andere organisaties) in weerstand en bevrijdingsstrijd, regelrecht tegenover de eerste
kleine groep, als viiandige broeders, zoals altijd gedurende oorlogen. Mag ik Jan Daele-
mans (uit Brugge?) vermelden?

Na de oorlog heeft de K.SA. zich verder vrijelijk ontplooid tot een all-round jeugdbeweging.

S. Vyncke - Dubois'rechterarm - kon bij zijn al te vroege dood (december 1949) neerzien
op een jeugdformatie met inzicht voor de nieuwe tijd. De basis waren de ,,vier realiteiten":
Vlaanderen, de staat Belgi6, de culturele eenheid met Nederland en de Kerk.

De geschiedenis van de K.SA. - en van Dubois - werd tot heden niet geschreven.In 1978 is
een kans gemist. Toen de ,,Blauwvoeterie" in 1925 vijftig jaar oud was, gaf men een
gedenkboek uit (met als ruggegraat der bestudering: De Vlaamse Vlagge), een boek van
zowat duizend bladzijden, die een naslagwerk vormen, het zgn. ,[laggeboek", Tielt, 1926).
Voor wanneer een tweede kans?

Die tweede kans...Zal de ,,strijdbaarheid" waarvan decennidn lang de jonge ,,studenten-
schap" heeft geblaakt genoegzaam tot gelding komen? lk denk aan Ratte Vyncke, Amaat,
niet Sylvaan (1850-88), de zoeaven-organisator te Roeselare (militair met trommels en uni-
formen), waarvan wii de trotse volgelingen waren, in 't gelid, met houten geweer-stokken,
zingende:

Wij zijn de zonen der Zoeaven !

Onder Pausenvaan / in 't gelid gestaan

Wij eren heldengraven / 6nwij gaan hunne baan!

Lombarden toen herleefden

den strijd van vroeger eeuw!
Mentana's bergen beefden
bij 't brieschen van den Leeuw!

Onze ultramontaanse overtuigingen echoden tegen de ltaliaanse Apenmilnen! En die
strijdlust (vredelievende) zinderde na in de liederen van de K.SA.

6. SCHOMMELINGEN VAN DE WAARDENSCHAAL

Een formule die K. Dubois te kunst en te keur gebruikte was: ,,De rangorde der waarden".
Hij schommelde ze in een nieuwe opstelling. De nakomende halve eeuw heeft ze lelijk
omgewoeld.

Mijn lezer neme het mij niet kwalijk wanneer ik economie, maatschappelijke ordening,
technologie niet in eerste instantie in mijn beschouwingen betrek. Laat ik mij in wezen tot
het religieus-Vlaamse beperken. Die waaier is nog breed genoeg. En mijn kennis te
beoerkt.

Na zestig jaar...

Hoezeer is alles - in Vlaanderen en overal - veranderd.
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Wat nu volgt wil geen klacht zijn, geen aanklacht. Klacht om wat voorbij is, aanklacht om

wat verkeerd liep of tegen wie - mogeliik - verkeerd deed. Evenmin een loftuiting op het ver-

leden - ik ben geen ,,laudator temporis acti" loftrompetter over die goeie oude tiid! Er is in

deze tijd (1990) goeds genoeg om ons grondig te verheugen om de veranderingen. lk hou

het kort zonder negatieve bedoeling bijgevolg.

Toen we jong en op het college waren, was er 66n vijand van de Kerk, Moskou en zijn com-
munisme met Stalin op kop. Hij was d6 Kerkvervolger van het ogenblik, de Antichrist, de

baarlijke satan zelf. Met angst en afschuw vernamen we nood en wreedheid van vervolg-

den en vervolger. We zwoeren dure eden. Cardialaguet schreef een boekje, vertaald door
priester J. de Gruytere als ,,De drie tegen Moskou". Het werd verslonden dit boekie: een

Vlaming (aan het hoofd van Drie) viel aan en verwon de duivelsstad !

Genoeg om knapen van trots en vechtlust te doen sidderen! - Zulke sentimenten zullen

later meespelen in het ,,Rome of Moskou" en de waardeschatting van bepaalde militaire

acties bemoeilijken.

We leefden in een absolute godsdienstige sfeer (zie Eertilds, 1985), ultramontaans,ia,Jun-

damentalistisch" om het modern te zeggen.

De wereld keerde.

De verklaring van de Biibel sloeg om. Het gezag van de Kerk werd in vraag gesteld:haar

voorschriften, ,,geboden". Als ,,instituut" leek ze ongewenst. De godsdienstige of vrome
praktilken vervielen (behalve wellicht de bedevaarten en Lourdes-kapelleties-banen).

Eucharistische Kruistochten... wat is dat? H.-Hartbonden voor mannen, vrouwen, meisjes,

met maandeluks biecht en communie verdwenen. Toewijdingen aan het H. Hart van stad en

dorp met bijgaande monumenten... waartoe diende dat? Mannenverbond voor Katholieke

Actie... nooit van gehoord! Mariacongregaties... nou breekt mijn klomp! Zondagsplicht-
weekendplicht daalden lol 25o/o praktizerende (platteland inbegrepen), met m66r gelovi-

gen weliswaar dan kerkgangers, incognito-gelovigen dan. Huweliik... een vloed van echt-

scheidingen en concubinaat;destijds smalend het ,,samenhokken" genoemd. Thans vrien-

den, vriendinnen en relaties van min of meer vaste of slappe betekenis...

De missies? In China - in weerwil van zoveel zo vroeg sneuvelende Scheutisten - gingen

ze praktisch te niet; in Midden-Afrika (Paters, Broeders, Zusters, de tallozen) zeer geha-

vend! Vlaanderen zond de beste van ziin Zonen uit... Vlaanderen veroverde voor Christus

(ook Vlaanderen ten bate). En nu? Toch een troostende ,,pusillus grex", een minieme

kudde. Troostend...? Het mosterdzaadje werd een telle boom. Kan het nog?

De Vlaamse zaak, als nationaal vraagstuk, keerde in ons voordeel. De unitaire staat Belgi6

wordt gefederaliseerd, tot drie. ,,La Belgique une et indivisible...": Elle est trois et elle est

divis6e. De speerkracht van Het Franskiljonisme lijkt/is gebroken. Fiandra fara da se, zelfs

in Engelse termen:Flanders Technology! Wij zijn de kapitaalkrachtigen van de staat. Het

Nederlands (de Noorderduivel!) heeft het pleit gewonnen. Op TV. benijdenswaardig zuiver
(bij ,,speakers" en T.V.{eedn) - ook veel Nederlanders beamen (benijden?) dit. Niet bin-
nenshuis, noch onder verschillende-dialect-sprekenden, wat ellendig aandoet. Niettemin

zijn er nog krachten die m66r naar verscheidenheid met het Noorden streven dan naar een

eenheidstaal kortweg. We zitten steeds met twee spellingen ! Welk cultuurvolk duldt zulks?
We zijn de beste polyglotten, maar plukken slechts de tweede-rangs vruchten van onze

kennis. Ondanks alles zijn wij in de eenheidsstaat niet de machthebbers-naar-bekwaam-
heid.



Over tal van details konden we praten. Nog deze. We komen vanuit een betrekkelijke
armoede (1930) over de ,,golden sixties" naar een onoverzienbare welstand en weelde.
Geld in overvloed, genot, voedsel. Het materialisme, waartegen zo vermaledijdend werd
gepredikt, heeft ons stoffelijk bestaan overweldigd. We dreigen er onze ,,psyche", onze
eigen aard bij in te schieten. Komt kunst en wetenschap in de publieke ,,appreciatie" niet
achternahinken op rad-van-fortuin en dwaze geldspelen, afgewisseld met veramerikaan-
ste neger-ontspanning? We zijn een volk van schilders jawel, maar hedendaags eerst en
meest van voetballers en wielergoden en schoonheidsprinsessen - hetgeen ook niet niks
is. Het erge is, m.i. dat onze eerste aandacht naar het tastbare gaat, niet naar het overstoffe-
lijke-in-tastbaarheid. Onze ,,beeldbuizen" hinken voorwaar op twee gedachten...

Maar nu sta ik toch - ongewild - aan de klaagstaak.

Een laatste tussendoortje. - Jozud van de Broucke, laureaat Roeselare (1932 of 1933??)
hoorde tot onze studentenbond Oostrozendale (fusienaam voor drie dorpen: Oostnieuw-
kerke-Westrozebeke-Passendale), en was een trouwe flamingant en K.SA.-man. Later lid

van Universitas (Dondeyne) en bewonderaar van de Newmaniaanse P. Sobry. Een paar jaar
geleden werd ene Frank van de Broucke uit Leuven, voorzitter van de Vlaamse Socialisti-
sche Partij. lk stond erversteend bij te luisteren wanneer ik vernam dat hij - jawel, jawel!-
de zoon was van de alom bekende professor medische wetenschappen, mijn oud-kame-
raad Jozu6 ! Zegge: versteend. Niet zozeer om een eventuele ,,aberratie" maar omwille van
het feit dat onze ,,nakomelingen" zo helemaal anders-denken (ja, er is een woordspeling !).

Uit de Vaders ,Vlaams van geest en kerkelijk strijdend" werden marxistisch voelenden
geboren, gelukkig met ,,een menselijk gelaat". Typisch voor onze tijd alweer dat en Van den
Brouke 6n H. van Rompuy, (resp. voorzitter van S.P. en CV.P.) gezamenliik aan het woord
komen in ,,Omtrent" het magazine van het Davidsfonds (nov 1990). Gelukkig symptoom?
Nog een symptoom:toen de strijd voor ,,Leuven-Vlaams :Walen buiten" was uitgewoed,
zei een katholiek voorman mij: De kinderen van de K.SAers hebben de Bisschoppen hun
lesje geleerd!Wat valt er al niet te leren uit de geschiedenislWee de jeugdigen die geen
geschiedenis meer mogen / kunnen / willen studeren!

Mijn vorige ,,wee" is een Griekse weeklacht, verre naklank van onze humaniora-opvoeding.

Ze was heidens van inhoud maar -dankzij onze priester-leraren- d66rchristelijk van vorm-
kracht. Ze was apologetisch en rationeel voor wat de godsdienstige leer betreft. In die tijd
bewezen wij, in onze apologetica (Quaghebeur, Van den Bussche) ongeveer alles wat het

,,geloof" betretfen kon. En nu lezen wij in ons nieuwe Geloofsboek (p22) (ik citeer): ,,Maar
toch is God nooit strikt dwingend te be-wijzen (...) Je kunt dus niet boven Hem gaan staan
om Hem te vatten." En wij maar, met Sint-Thomas Aquinas tot vijfmaal toe het tegendeel
bewijzen ! Wat waren wij toch knappe jongens! En we lazen het hele nieuwe ,,Geloofsboek".
Een glasheldere uiteenzetting voor gelovigen die verduidelijking wensen, geen ,yerdedi-
ging" van apologetische aard. Inderdaad, het boek heeft niets overredends of meesle-
pends. De vroegere Nederlandse Catechismus had door stijl, taal en argumenlatie iets
overrompelends. ,,Le G6nie du Christianisme" overtuigde via stijl en romantische gevoels-

visie.

En we komen op ons hoofdthema terug:de stand van Kerk en Geloof. lk moet het wel uit
hoofde van miin levensopdracht.

Het ziet er nogal beweenlijk uit. De Kerk heeft blijkbaar alle ,,revoluties" in West-Europa
gemist. Aan Aufkldrung en liberalisme verloor ze goeddeels haar leken-elite; aan de
wetenschappelijke revolutie haar geleerden; aan de sociale het gros van de arbeidende
klasse; aan de seksuele revolutie onze jongere gezinnen, ook op het platteland;aan de vrii-

28



heidswil van de hedendaagse mensen verloor ze de ieugd van elke kunne...

Wat schiet er dan over?

Een nieuwe Evangelisatie als zuurdeeg.

,,Er was eens een man die uitging om te zaaien..." (MtJ3).

Laten we misschien het Evangelie lezen, opnieuw en opnieuw!

Zeg nu es, ouwe man, als le zoveel laren terugkiikt, wat zou le zeker in deze tijd niet meer

wensen? Of positief :wat wenste je wdl?

Wat mii wenselijk lijkt: m66r Evangelie, minder Kerk! M66r geweten, minder voorschriften!

Vertrouwen in de kinderen Gods. En negatief :nooit meer een opvoedingssysteem zoals wij

ondervonden: van alleen door mannen - Godgewijden, wereldvreemden - waar wii, in onze

hogere studiein zelf niet mochten denken noch tot kritisch nadenken over de leerstof wer-

den aangewakkerd!

Tot in hoge mate benijd ik de jeugd van thans die veel vrijer zich gedraagt. Gemakkelijker

ontspoort misschien, maar ztln/haar eigen weg bepalen kan.

lk wou weer jong zijn, zoals zestig jaar terug: ik zou echter anders ziin! Doch ik verzeil in

ijdele fantasie.

Dit zij dan mijn vaarwel, Klein-Seminarie.

Rammentati ... Addio! (G.G.)

Elverdinge, 25 november 1990

K. de Busschere

(ret.1930)



BIJEENKOMST GEWEZEN LERAARS KLEIN SEMINARIE

Wij waren iets te vroeg, die maandag B april 1991.

In de dreef nog steeds het groene brons van Guide Gezelle en de gedenksteen van parer
Lievens. In het timpaan van het hoge gebouw het blauwe wapenschild van Mgr. de Broglie
,,Erecta A.D. 18161'

Zoals de senatoren naar het Marsplein worden de gewezen (priester-)leraars ieder lustrum
naar het Klein Seminarie uitgenodigd. Er waren er driednvijftig opgekomen; de afwezigen
speet het dat ze verhinderd waren. Hubert cauwe verontschuldigde zich vanop de hoog-
vlakten van het Andesgebergte, waar hij die dag samen met Joris De Leye aan Roeselare
lerugdacht.

Een kort gebedsmoment in de Augustijnerkerk (A.D. 1725), vol herinneringen; een paas-

lied,,,o filii et filiae" en de namen van overleden collega's-vrienden: Valeer Goemaere,
Andr6 Deweerdt, Antoon Baert, Jozef Loncke, Jules Delbaere en Andr6 Modde ... dan de
groepsfoto.

Het feestmaal met verhalen over de zoeaven en, Karel De wilde over ,,Lucifer" en Heiko
Kolt (,,lch habe den Raphael gesehen"l) en over Toon vander plaetse en Berten Maertens
over zijn oudleerlingen; over het jubileum ,,150 jaar Klein seminarie", over de spetterende
speech van Roland Librecht.

Even onderbreken om de vernieuwingen te zien: klassen in opbouw, de leraarskamer met
computer, waar vroeger de dompige douches waren, de studie van het internaat, omge-
bouwd in klassen; de lange refters en eigenlijk allemaal zoeken naar hoe het vroeger was.

Het tweede deel van het feestmaal, besloten met een bravo voor de inrichters. voor de kok
en voor het personeel en dankbaar naar huis, tot over vijf jaar.

Vijftig mensen die hun hart in het Klein Seminarie verloren hadden.

Schone tijd !

Wilfried Pauwels

Oud-leraar
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LIEVENS THEO

Hij volgde vrije grafiek aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent en voltooide deze studies
in 1979. Wat later werd hij leraar binnenhuiskunst in het VT.l. te Roeselare. Momenteel

geeft hij er nog steeds les in ,,zijn afdeling" - airbrush en publiciteitsschilderen. Daarnaast

heeft hij een eigen bureau voor ontwerppresentatie van industri6le, technische en architec-
turale ontweroen.

Lievens Theo
Nieuwe sleenweg 11

9810 Nazareth-Eke

Tel. (091 ) 84 59 20

Een van de belangrijkste kenmerken in zijn werk is het figuratieve en dit is ook de reden dat

velen die minder vertrouwd zijn met beeldende kunst worden aangesproken. De figuratieve

elementen die het werk schijnbaar makkeliik toegankelijk maken, hebben op zich een ver-

haal te vertellen zonder het werk een verhalend karakter te bezorgen. Hij herhaalt zich niet,

maar probeert juist verder en dieper te gaan kijken. Geen technisch herkauwen van een

voorgegoten patroon, geen clich6taal, maar wel een voortdurend onderzoekend aftasten

van de eigen leef- en denkwereld, om daaruit die beelden te selecteren die naar vorm en

inhoud boven alle andere realiteiten uitstijgen. lets nieuws toe te voegen aan wat er al is,

een nieuwe wereld vrijmaken.

Het summiere samenspel tussen maker, licht, visie en bewustzijn zorgen voor een kwalita-

tieve inhoud die een bevrijdende werking heeft of op zijn minst zou moeten hebben. De

mens als symbool van oprechte zuiverheid tegenover zijn medemens.

Ook met de beste wil van de wereld kun ie het niet sociaal-kritisch noemen. Want moet

kunst per definitie dan zo verheven zijn?
Het is verleidelijk iets zinnigs over kunst te willen neerschrijven... maar er is al zoveel onzin

over neergescnreven...





DOCTORATEN

Een paar oud‐ leerlingen behaaiden onlangs een doctoraatstitel

―Aan de K U L promoveerde op 3 mei 1991 Dirk Quintens(lNet B 1982)in de SChelkunde

met grote onderscheiding

Z"n prOefschrift droeg als titel:Mengsels van Bisfeno卜 A polycarbonaat en Styreen Co‐

en Terpolymeren Visco― elastisch en mechanisch deformatiegedrag in relatie tot de

fazenmorfologie

―Aan de R U G promoveerde Dnes CryffrOy(Lat Wiskメ 77)groep Natuurkunde,met groot‐

ste onderscheiding,Op het proefschrift,,Studie van de strukturele en rnagnetische eigen―

schappen van nikke卜 mangaanspine‖ en en hun relatie tot het rnagnetisch hyperflnveld

Van het N21■ ion

‐Proficiat aan beiden

AMAAT VYNCKEFONDS                              MissIE‐ COMITE
OUDLEERLiNGENBOND                       SiNT‐ MlCHiELSPAROCHIE
KLEIN SEM:NAR:E                                    ROESELARE

nodigen uit op een

MiSSiE… CHiNA‐ AVOND
Zaterdag 21 september 1991 -van 16 tot 20 uur

een datum om nu te noteren in uw agenda

16 uur‐ eucharistieviering v。 !gens de Chinese ritus

met huldiging E P Michiel Denys

60 iaar priester

oud‐ ChinamisslonariS

aansiuitend¨ acadenlische zitting

met een getuigenis van een oud‐ Chinamissionaris

E P Dnes Van cOillie over de Kerk in China vroeger en nu

we besluiten met een receptie

vvaarop a‖ e aanwezigen worden uitgenodigd

Plaats:Klein Seminarie‐ Zuidstraat 25-Roeselare

Alle oud― leerlingen,missievrienden en sympatisanten

van Roeselare en omstreken worden er verwacht

Toegang gratis

―∪lA/GELDELI」 KE STEUN AAN HET AMAAT VINCKEFONDS
IS DIRECTE HULP AAN ONZE MiSS10NARISSEN BI」

"HET∪ ITDRAGEN VAN EEN BOODSCHAP"―
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AGENDA

Voor Sommigen onder u is volgende datum belangriik: 10 november 1991. Inderdaad op

die zondag zijn we volgende uitgangsjaren verwachtende: 1986, 1981, 1976, 1971, 1966,

1961, 1956,1951, 1946,1941, 1936, 1931 en alle oudere jaren.

Diegenen die 25 iaar,50 jaar en 60 iaar het college hebben verlaten - 1966 en 1941 en

1931 - worden reeds in de vroege namiddag verwacht. De andere in de vooravond' Uitnodi-

gingen volgen in september-oktober, maar noteer nu maar reeds die datum: 10 november

(en niet 11 november!).

Heb le ook 23 november 1991 genoteerd? Die datum grijpt ons colloquium plaats. Zie

elders het artikel van leraar M. Vermeulen.

En op zaterdag 21 september 1991 is er feest voor onze missionarissen'

DE ROEDE VAN TIELT

liet ons bii monde van haar secretaris Ph. De Gryse het volgende weten: in de jongste af le-

vering van Eertijds verscheen de (overigens bijzonder goede) bijdrage van Arthur Van

Doorne over Antoon Vander Plaetse. ,,Louter ter inlichting - en dus zeker niet om dit te

betreuren of om daarover heibel te maken laat ik U weten dat dit artikel weliswaar onder

een andere titel verscheen in ,,De Roede van Tielt" jg. 4, nr. 1-2, maart-juni 1973,b12.

51 -59. De vermelding van ons tijdschrift in uw tijdschrift zou ons wel plezier hebben

gedaanl'

We hopen dat we hiermee recht (en plezier) hebben laten geschieden.

ONS DAGELIJKS BROOD

Men vroeg zich waarschijnlijk weinig af in collegemiddens waar het dageliiks brood, dat op

tafel lag, vandaan kwam. Wij zaten aan tafel en daar lag het: ons dagelijks brood. V66r het

op tafel lag was er reeds heelwat arbeid aan voorafgegaan. Herinner U maar even de

plaats van de bakkerij in het college, naast de schrijnwerkerij. Hoeveel duizenden leerlin-

gen zouden er niet achteloos voorbijgelopen ziin op weg naar het plein om te crossen of te

voetballen? Velen wisten het zelfs niet. Enkel de kar volgeladen met brood op weg naar de

keuken was het bewijs dat brood gebakken werd in het college. Af en toe kwam een klas uit

de voorbereidende afdeling op bezoek bij de bakker en dit in het kader van de W.O. les

,yan graan tot brood". wie was die bakker die van 1979 tot juni 1990 zorgde voor al die

hongerige magen? Jarenlang bakte hij iedere morgen een 150-tal broden. E6n keer per

maand kregen de internen koekebrood voorgeschoteld. Bakker Vergote, wil wensen U het

beste nu je met pensioen zijt en bedankt voor al die duizenden broden'



NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Het Amaat Vynckefonds kwam samen voor de wintervergadering op donderdag 7 februari
ten huize van Hans Decroos. Mevrouw Decroos en Hans verwelkomden ons en al vluo
werd - na een kort gebed en bezinning - de vergadering begonnen.
Er was niet veel werk. Er waren geen projectaanvragen. Tocht werd er besloten geld uit te
trekken voor de 5 missieseminaristen die op de kosten van het fonds studeren ....30.000 fr.
Er werd eveneens beslist een China-avond te houden. Elders in dit blad meer daarover.
Naderhand vernamen we dat ons bestuurslid, tevens stichtend lid Z.E.H. Kan. A. Modde
ziek was. Hij overleed op g maart te Brugge.
Het ,,kernkabinet" van het fonds besloot achteraf 30 missen voor zijn zielerust te laten
celebreren door zijn oud-leerling-missionaris uit zijn eerste retorica E.PA. Decock in Brazilid.
Oud-leerlingen die ons werk wensen te steunen kunnen gireren op 712-0112054-05.
Amaat Vynckefonds - p.a. Zuidstraat 25 - BB00 Roeselare
Diegenen die 1.000 fr. storten of meer, ontvangen een fiskaal attest.

Lode Monbaliu

AVOND

Wanneer, bij duisteren van de kim,
ginds in de greep van lucht en land
de zon, met een geprangd gelaat,
haar bloed in T westen achterlaat,

terwijl "t al purpert rondom mij
en grijst, en al wat kleur had zwart, (.)

zodat relidf en vorm verdwijnt
en al wat "iets" was ,,niets" meer schijnt,

de boomkruin, waar een vogel zong,
zich niet meer tekent op 't geluchte,

en ik verdwaal, omdat ik 't pad
niet wedervind dat ik betrad.'

Dan weet ik dat het al zich wendde
naar T eeuwig en onmeetbare duister.
Maar 'k weet ook dat, na zwarte nacht,

het morgenrood in T oosten wacht,
dat uit het grijze weer de kleur

en uit het vlakke het relidf ,
en 't al herschept wat ging verloren,

ook mij de weg wijst als te voren.

Zal t zo zijn tot de jongste dag? ...

zou dan de kim soms opengaan
voor ,,T Eeuwig Licht" dat nooit vergaat,

n a d'al le rl aatste d age raad ?

1/arerius a 1/e力 ra“″as D4ハηdrё Decocり 1/1Cわre

Reム  ブ937

rり 3e ρers。 。ηsyora 1/aη ″〃 ,,zν
yarわη"oηοVergリ
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--Op de num qf
NAAR CHILI

Talcahuano, 23 december 1990

Kersttijd in Chili: overvolle winkelstra-

ten, rijen kraampjes mel flikkerende

lichtjes tussen onderbroeken en sok-

ken, dik ingepakte kerstmannen, wens-

kaarten op elke hoek, groepjes predi-

kers van de lglesia Evangelica

schreeuwend over de Amor de Dios

(enkel de duiven luisteren) gekir van

jonge ventertjes van snoep, ijs en lote-

rijbriefjes en... alles zonovergoten. De

toerist waant zich in een gelukkige stad.

Chili heeft een mooie facade. In Zuid-

Amerika het land met de beste econo-

mische troeven, minst kinderslerfte,

minst analfabetisme en eindeliik...

democratie. Het is een laagje vernis ons geschilderd door dokters, medestudenten en

enkele Vlaamse (koloniale)fabrieksdirecteurs. Beetje bij beetje is de verf aan het afblade-

ren en toont het andere Chili zich aan ons.

We wonen bij eenvoudige Chileense mensen. Onze gastouders zijn twee achttienjarige

schoonheden ri1k, veroordeeld tot vastkluistering aan T.V. en beal-muziek, als opvulling van

de leegte. Frnancidle middelen voor hogere studies ontbreken. Perspectief ? Wachten op

de droomprins? De financidle situalie is een handicap maar er is ook het gebrek aan moti-

vatie en initiatief om hun toestand in handen te nemen.

Op dat laatste vlak is Lieven Lombaert aan het werk. lk was een weekend bij hem in een

,,obscure" wijk in Santiago. Hij leeft tussen en met de mensen. Met jongeren van de wijk als

monitoren zoekt hij drugverslaafden, kinderen en ouders wat ruggesteun te geven in het

dagelijks leven. 'k Was o.a. op een vergadering van jonge monitoren. 'k Voelde hun zwak-

heid, onzekerheid en hun probleempjes maar ook hun idealisme en dromen. Dezelfde

vraag kwam bij me op als in de tijd van de K.SA. ,Wat bezielt jonge mensen om ondanks

hun eigen kleinmenselijkheid zich toch verantwoordelijk te voelen?"'k Geloof dat Lieven

een goeie weg koos, waarschijnlijk wel een met veel ontgoochelingen en mislukkingen. Hij

stimuleert mensen in de herontdekking van hun eigenwaarde, zodat zij vanuit die ervaring

zelf stimulerend werken. Hier zijn geen ,,gevers" en ,,krijgers". Een reden waarom wij aan de

vele bedelende kinderen geen ,,moneda" geven. We voelen ons soms hardvochtig maar we

willen hen niet bevestigen in een ,,krijgersbestaan".'t Moeten mensen worden die verant-

woordelijkheid op zich nemen voor zichzelf en voor anderen. Maar wat kunnen wij daar nu
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voor doen ? Machteloos voelen we ons.

We lopen stage pediatrie in een staatskliniek, d.i. een hospitaal voor de armen. Honderden
kinderen komen er per dag over de vloer. De Chileense ooievaar doet zeker overuren. Zes
rakkers per gezin is de regel. De geneeskunde is er gelukkig praktisch gratis en veel medi-
camenten krijgen ze zo mee. Qua diagnose en behandeling bedrijft men een goede
geneeskunde. Maar de aandacht voor de patidnt als persoon en de sociale begeleiding
zijn bedenkelijk. Geneeskunde aan de lopende band. Uitgezonderd is het gedeelte waar de
priv6patidnten hun residenties hebben, verboden terrein voor onervaren studenten. ls de
manier van geneeskunde bedrijven een privilegezaak? Dan moet Hippocrates dringend
zijn wet herzien.

Een dokteres vertelt: ,,ln Chili werken 96 % van de mensen voor anderen. Chili vangt grote

hoeveelheden goedkope en voedzame vis. De Chileen kan er nauwelijks van profiteren. De

vis wordt verwerkt tot vismeel voor Europese koeien. De Chileense bodem levert massa's
zoete vruchten, te duur voor een doorsnee Chileen. Export in blik is winstgevender voor
een enkeling.

De eerste weken maakten we kennis met een groepje ,,politieke" straatzangers. Het stads-
bestuur besliste dat alle winstgevende praktijken op straat (zingen, verkoop van zelfge-
maakte artesania's e.a.) voortaan verboden zijn. Enkelen werden opgepakt. Gitaren (hun
levensbron) in beslag genomen. Waarvan moeten ze nu leven? Stelen of bedelen? Jawel,
democratie in Chili!

Dan is er nog de sociale context waarin vele kinderen leven. ln het hospitaal maken we in
het dossier een overzicht van de familiale toestand: moeder 16 jaar, vader onbekend, inwo-
nend bij ,,abuela" (grootmoeder) of ,,tia" (tante of verre kennis).'t Ziin geen zeldzaamheden.
De enige kinderpsychiater heeft haar handel vol:sociale deprivatie, mishandeling, psycho-

somatiek. We praten af en toe met straatkinderen. Inge legde een keer haar arm om een
8-jarig jongetie.'t Vroeg verbaasd:,,Ben je niet vies van mil?'k Heb vlooien.,We waren
stomgeslagen".

Nee, in Chili is er weinig kindersterfte, weinig ondervoeding, weinig krottewijken. Maar in
Chili is er wel armoede. Armoede betekent hier als mens minder meetellen: afgehandeld in
het ziekenhuis, afgeblaft door politie of in de stadsdiensten, gemeden en gewantrouwd

door deftige burgers, bemedeli,d door toeristen en onmondig ziln. Als arme ben je geboren

en als arme leef je verder. De uitzonderingen zijn schaars. Nog voor ie geboren bent, ben je
al veroordeeld tot een leven zonder perspectieven, met weinig eigen inbreng, gedetermi-
neerd door je situatie. Als arme ga je naar een staatsschool van lagere kwaliteit (dan de
priv6 scholen) en is hoger onderwijs onbetaalbaar.
Chili is een land met grote economische mogelijkheden maar met een structurele
onrechtvaardigheid : een sociaal-economische apartheid.

Maar Chili heeft veel mooie kanten. Chilenen zijn opgewekte mensen. Zelfs in de armste
wijken hangt een sfeer van vrolijkheid en vredigheid. We genieten van hun gastvrijheid en
gulheid. We zagen vele lichtpuntjes: een koppel dat de zorg opneemt van twaalf gezins-
arme sloebers, de dokter die bewust voor de armen kiest, de solidariteit onder elkaar, de
campesino die met liefde spreekt over zijn werk en leven, de vele kinderen.

Uit een babbel met bedelende straatkinderen
- Waar wonen jullie?
- In Belgid.
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- Waar is Belgi6?
- Aan de ander€ kant van de wereld.
- ls dat nog verder dan de rivier? (rivier, die de stad omringt).

- We moeten de zee oversteken.
- Moet ie dan je schoenen uitdoen?
- We zijn met het vliegtuig gekomen.

- Waar is het vliegtuig? Kun je daar naartoe met de micro ('etadsbus)?

Of nog:
- Alles komt van God: de zon, de natuur, de mensen, de vogels, koeien, de zee. Alles

behalve ons huis want dat heeft mijn papa gemaakt.

Aah iedereen een goed '91 met veel mooie ervaringen.

Peter Decat

(Ret.1985)



MET ERASMUS NAAR
DELFT

De jongste jaren wordt aan laatste-
jaarsstudenten van de universiteit de

kans geboden om een aantal maan-

den aan een buitenlandse universiteit

lessen te volgen via het Erasmus pro-

jekt. Elk jaar kunnen nu 50.000 ionge
mensen de Europese grenzen over-

schrijden. Een unieke kans die ik

meende met beide handen te moeten

grijpen... lk was trouwens niet de

enige van hei Klein-Seminarie (afstu-

deerjaar 1985): ook Stefaan Vande-

ginste (Rechten: Bologna), Peter Cau-

welier (burgerlijk ir.: Manchester), en

Rik Croes (vertaler/tolk: Sheffield)

Dries Debackere (vertaler: Heidel-

berg) gingen de uitdaging niet uit de

weg.

In het 4de jaar Burgerlijk elektro-techniek (aan de KUL) werd ons de keuze gelaten tussen

een zestal universiteiten. Deze keuze moest bovendien te kombineren zijn met een thesis-
opdracht, waaraan gedurende het grootste gedeelte van het vijfde jaar gewerkt wordt. Mijn

voorkeur ging uit naar het vakgebied sensoren. Meer bepaald bestond miin taak in het ont-
werp van een geintegreerde accelerometer, in mensentaal: een chip die versnellingen

meet. Toepassingen varieiren van robotsturing tot het inwendig meten van menselijke

bewegingen om bv. een pacemaker sneller of trager te laten funktioneren, naargelang de

aktiviteit van de persoon op dat ogenblik. Daar de T.V. (Technische Universiteit) Delft een
goede reputatie op dit gebied heeft en mijn promotor daar een prof . persoonlijk kent, was

de keuze vlug gemaakt...

Delft is een pittoresk, door en door Hollands stadje met kleine nette huisjes en grachten

door het ganse centrum. De belangrijkste bezienswaardigheden ziln er het welbekende

Delfts Blauw, een 17de eeuws stadhuis en een scheve kerktoren. D6 gebeurtenis in de

geschiedenis van de stad is de moord op Willem van Oranje. Het gaatje in de muur van de

dodelijke kogel is trouwens nog steeds te bezichtigen, achter glas uiteraard. Keer op keer

vertelt de bewaker ervan aan de gederde bezoeker dat ,,een Belg" de historie van de kogel

als nonsens beschouwde daar het glas v66r het bewuste gaatje niet eens gebarsten is...

Toen ik mij aanmeldde bii de prof -die mijn- promotorgoed-kent, bleek men echter van mijn

komst totaal niet op de hoogte.lk werd er echter -na een korte uitleg- met open armen ont-

vangen. De taal was natuurlijk geen probleem alhoewel miin Westvlaamse tongval wel

opviel tussen de Hollandse spraakvaren, en ook voor de nodige hilariteit zorgde. lk kreeg

dus een bureautje toegewezen op de 13de van het 22 verdiepingen tellende kompleks van

elektrotechniek. Een veertigtal onderzoekers werken er aan de ontwikkeling van sensoren

(de 13de verdieping dus). Ter vergelijking, in Leuven heeft het gebouw 4 verdiepingen en

er werken hoop en al 5 mensen op dit onderwerp. Voor meer kwaliteit staat dit niet meteen

40



garant maar de schaalvergroting is een niet te miskennen voordeel, zeker wat betreft de
aankoop van de nodige (peperdure) machines. Het geheel wordt er in elk geval op een
meer professionele manier aangepakt, wat niet zou betekenen dat de Belgische onderzoe-
kers met minder kennis van zaken tewerk gaan. De bedoeling van het Erasmusprojekt is
ook een zekere samenwerking tussen de verschillende universiteiten tot stand te brengen.
Het bleek echter al gauw dat ook hier de konkurrentie speelt: langs beide kanten was men
er vooral op uit zoveel mogelijk bij te leren en zelf niet te veel los te laten.

lk volgde er ook enkele zeer interessante vakken die niet in Leuven gedoceerd worden. Het
onderwijssysteem verschilt nogal van het onze.

Het jaar is opgedeeld in perioden van 3 maanden waarna telkens een korte eksamenpe-
riode volgt. ledereen bepaalt zo'n beetje zelf welke vakken hij in iedere periode volgt en
welke eksamens hil aflegt. Het groepsgevoel en de solidariteit zijn daardoor wel een beetje
zoek geraakt, alsook de studentenambiance in de eerste maanden van het jaar. Niettemin
levert het systeem onmiskenbaar voordelen op. De studiedruk is er gelijkmatiger verdeeld
over het jaat.Zes weken durende eksamenperiodes waarin een aanzienlijk deel van de
studenten psychisch of fysisch onderuit gaat, enlof naar de pillen grijpt, zijn er hier niet bij.

Intussen was ik gelogeerd in een groot flatgebouw in de buitenwijken van de stad. Na
enkele dagen ontdekte ik dat nog 4 andere, mij onbekende, medestudenten uit Leuven
daar ook woonden. Al gauw vormden we een kleine Vlaamse kolonie, en aangezien we ons
van onze beste Vlaamse kant wilden laten kennen, organiseerden we er een streekbieren-
avond, die trouwens naar waarde werd geschat door onze Nederlandse vrienden.'s Ande-
rendaags konden wij met hen genieten van het mooiste van Nederland:een ontembare
Noordzee aan smetteloze stranden, zo ver het oog reikt, waar de wind alle muizenissen en
koppijn (bv van de vorige avond)wegblaast.

In Delft zelf stond het kultureel leven in die maanden in het teken van Vlaanderen onder het
thema ,loen van Vlaanderen". Dit uitte zich vooral in enkele bizarre kunstwerken die her
en der in de stad waren opgesteld en de vertoning van Vlaamse films in de plaatselijke
bioskoop. De bekende Leuvense sfeer ontbrak er wel een beetie (temeer daar veel studen-
ten niet op kot verblijven). In Delft is er immers enkel een universiteit voor ingenieurs. Het
allegaartje van interesses en persoonlijkheden zorgt in Leuven voor een bruisende, krea-
tieve mengelmoes die mijns inziens 66n van de belangrijkste troeven is voor de K.U.Leuven
en Europa. Dit wordt in elk geval bevestigd door enthousiaste buitenlandse Erasmussers
die in Leuven verblijven.

De drie maanden in Delft vlogen voorbij en tegen de tijd dat we ons helemaal ingenesteld
hadden was het weeral tild om plannen te maken om te vertrekken. We lieten enkele vrien-
den achter en namen een hoop herinneringen mee naar huis, alhoewel Delft vanaf nu ook
een beetje thuis is. En dat is nu juist de bedoeling van het Erasmusprojekt:ons thuis voelen
in Eurooa.

we houden van dit Vlaanderen maar dit mag ons niet beletten elders mensen en dingen te
ontdekken.

Stefaan Ver9ote

ret 1985
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COLLOQUIUM II

,,JEUGD EN ONDERNEMEN'' WORDT WEER EEN HOOG.
VLIEGER !

Een Oud-leerlingenbond van een school wordt vaak verweten een vereniging le zijn waar

alleen ,,oudgedienden" aan hun trekken komen.

Onze Oud-leerlingenbond van de Oude en Moderne Humaniora kan daar zeker niet bij

gerekend worden !

Ook de loekomst van jong-afgestudeerden ligt het bestuur na aan het hart.

Daarom werd een drietal jaren terug besloten om de jongeren en de bedrijfswereld samen

te brengen in een colloquium. De uiteindelijke bedoeling was de jeugd de kans te geven,

om een antwoord te kriigen op de vele vragen die ze zich stelden betreffende hun kansen

in de toekomst in de bedri.ifswereld. Het eerste symposium werd een succes. Ruim 250

iongeren vonden de weg lerug naar het college en debatteerden mel zes van de meest

vooraanstaande Roeselaarse bedrijfsleiders.

Een vervolg drong zich op. Toch werd er besloten om het colloquium maar om de drie jaar

te laten doorgaan, omwille van de grote voorbereiding die zo'n symposium vergt: een

kwestie van de kwaliteit ervan hoog te houden.

Eind vorig jaar werd dan ook weer gestart met de voorbereidselen van het tweede collo-

quium. Het grote verschil echter met de eerste keer is het feit dat vele iongeren zich gedn-

gageerd voelen om mee te werken. Meer dan de helft van de leden van de werkgroep rond

het colloquium bestaat uit jong-afgestudeerden van het college of afgestudeerden in spe.

Het concept is ook helemaal anders dan bii het eerste colloquium' Om het symposium zo

interessant mogelijk te maken voor de jeugd werd er een enquete gehouden.

In het eerste deel van de enqu6te werd aan 157 laatstejaars van het college, een represen-

tatieve deelgroep van de jongeren o.i. gevraagd om een aantal door de werkgroep voorop-

gestelde items, die zouden kunnen voorkomen op het colloquium, te selecteren naar

belangrijkheid. Zij konden kiezen uit volgende items:

Eerst en vooral hadden we,de export" als sector voorgesteld. In het kader van 1992 is dat

zeker een onontbeerlijke factor. In Zuid-West Vlaanderen vindt men typisch exportgerichte

bedrijven en vele afgestudeerden vinden dan ook hun toekomst in de export. Een tweede

vooropgesteld item was ,de marketing". vele afgestudeerden van het college volgen in

hoger onderwijs een specifieke marketingstudie, maar wat houdt marketing in een bedrijf

juist in, is er nog een toekomst daarin weggelegd?

Een volgend ilem dat door onze werkgroep was voorgesteld in de enqu6te betrof ,de

financi6le wereld". In de bank-, beurs-, en verzekeringswereld maken er veel carridre en

we dachten dat ook dit item de jongeren zou interesseren, evenals het vierde item

,,research en development". onderzoek en ontwikkeling gebeurt in ieder producerend
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bedrijf. Denk maar aan laboratoriumonderzoek, integrale kwaliteitszorg...

Verder werden nog als items voorgesteld: ,,de ambtenari.i", het miskende eendje, maar waar

er toch doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn voor afgestudeerden, ,de medische en
paramedische sector" die de laatste jaren wat uit de belangstelling van de jongeren is

geraakt, en de ,,vrije beroepen". Vele jongeren hebben als droom om later op zelfstandige

basis advocaat, notaris, fiscaal adviseur, bedrijfsrevisor of dokter te worden.

Sommigen gaan dat ook bereiken en daarom mocht dit item niet ontbreken.

Van de zeven vooropgestelde items werden er twee ge€ilimineerd. Uit de enqudte bleek dal
de jeugd zich weinig interesseert voor de ambtenarij en de medische en paramedische

sector. De vijf andere sectoren werden behouden.

ln een tweede tase werd er besloten om dezelfde doelgroep vragen te laten stellen betref-
fende de vijf behouden items. Het verwerken, evalueren en groeperen van deze vragen

was zeker geen sinecure. Zelfs nu nog (de enquete werd gehouden begin maart) is de

werkgroep ,,zesdejaars" (een deelgroep van de werkgroep rond het colloquium) nog bezig
met deze vragen te verfijnen.

Een ander deel van de werkgroep houdt zich momenteel bezig met het contacteren van
potenti6le sprekers. U mag er zeker van zijn dat de personen die wij voor ogen hebben u
zullen aansoreken I

Hou dus 23 november a.s. vrij. Het wordt weer een samenkomst van jongeren, mensen
die het stadium van jong-afgestudeerde achter zich gelaten hebben en ondernemers, die
onderling van gedachten gaan wisselen over toekomstmogelijkheden, functievereisten,
promotiekansen, kansen voor onze ondernemingen na 1992, enz. Een must voor iedere
actieve jongere !

Marc Vermeulen
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,,INKEER VERKIANKT"

De traditie getrouw en haar doelstellingen indachtig richtte de oud-leerlingenbond weerom

een culturele manifestatie in. Ditmaal geen kerstconcert maar wel een religieus concert
voor de vastentijd.

De reden waarom het geen kerstconcert werd, was het feit dat de Sint-Michielskerk in

december de kerk van de maand was en er heel wat manifestaties plaatsgrepen.

Voor het Roeselaarse publiek wellicht oververzadiging. Een andere reden was dat de

inrichters ook naar meer innerlijkheid zochten en minder vertoon. Kon er een betere titel

gekozen worden dan ,,lnkeer Verklankt?"

Op zaterdag 23 februari ll. werd de Kerk van het Klein Seminarie een werkelijke bidplaats.

Onder algemene leiding van Arnold Loose zorgden Colliemando - Het Sint-Michielskoor -

Gaudeamus igitur- en Joost Vanbrussel, zang, Eric Hallein aan het orgel, Johan

Vandevelde klarinet en Hans Vandaele cello, voor een sfeervolle omlijsting van de gebeds-

momenten die door superior R. Delbeke werden ingeleid.

Een geslaagde innovatie die volgende jaren mag en moet herhaald worden. Als we er nog

aan toevoegen dat het een benefietconcert werd voor ,"Artsen zonder Grenzen" en er

32.7O1 Ft. kon overgeschreven worden, is de formule wel geslaagd te noemen.

Lino De Roo zorgde voor een suggestieve affiche.

44



丁動π滋

GEB00RTEN

Eline,dochtertle van heer en mevrouw Rob en Catherine Kindt― Ca‖ u,Kortrり k, 10 augustus

1990(leraar),Vierbunderstraat 3,8770!nge:munster

Eva,dochterle van heer en mevrouw Nic en Bie Verfallie=Vlieghe,Roeselare,19 november

1990(Oud― leerling moderne 1981),lepersestraat 72,8800 Roeselare

Carence, dochtertte van heer en mevrouw Can en Gudrun Devolder Vermeersch,
Roeselare, 29 ianuari 1991 (oud― leerling moderne 1984), Vlamingstraat 13, 8800

Roeselare

Aaron,zoontie van heer en mevrouw Fery en ManerAnne Callens― Rommel,!zegem,
20 februari 1991(leraar),OostrOzebeeksestraat 130,8770 ingelmunster

Aenea,dochtertle van heer en mevrouw Geert en Lieve Monteyne,Roeselare,20 februari

1991(leraar),Gitsestraat 612,8800 Roeselare

Samuel,zoontle van heer en mevrouw Ronny en Linda Vandewaete「 Hollevoet,Roeselare,

4 rnaart 1991(leraar),llV‖ de Kastaniestraat 20,8800 Rumbeke

Lieselotte,dochtertie Van heer en mevrouw Bart en V6ronique Boone― Doom,Roeselare,
19 rnaart 1991,Noordstraat 5,821l AartrJke

Dries,zoontle van heer en mevrouw Filip en MarJke Dedeurwaerder― 」acobs,Duffel, 21

maart 1991(Oud― leer!ing moderne 1981),StatiOnsstraat 16乙 2570 Duffel

Anneiies, dOchtertle van heer en mevrouw Luc en Christine 」onckheere‐ Mestdagh,
!zegem,26 maart 1991(Studiemeester‐ opvoedster),IZegemsestraat 69,8860 Lendelede

Dietet zoonle Van heer en mevrouw Piet en Katrien Decroos‐ 」oye,Roeselare, 4 april

1991(Oud― leerling moderne 1981),StatiOnsdreef 146/15,8800 Roeselare

HUWELiJKEN

Heer en Mevrouw Kris en Sofie Coussee Van der Plaetse,Be‖ egem, 22 december 199o

(Oud―leerling moderne 1979),StatiOnsdreef 148 F6/42,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Enlmanuel en Mynam vanden Kerchove― Raes,Hooglede, 2 februa“

1991(Oud― leer!ing latり nse 1978)

Heer en Mevrouw Piet en 」enny Filez― Baudot, Leuven, 27 apri1 1991 (Oud― leerling

moderne 1981)

Heer en Mevrouw Pieter en Ann Vanhoutte― Cloet, Pntem, 4 mei 1991 (oud― leerling

moderne 1985),BreulStraat 28,8890 Moorslede

Heer en Mevrouw Mik en Greet Babylon―Ghekiere,Kortrり k, 17 mei 1991(oudJeening
lalinSe 1954),Fntz De Beulestraat乙 9o00 Gent

Heer en Mevrouw Dominique en Nathalie Pauwelyn― Huyghe,Passendale, 18 mei 1991,
Diksmuidestraat 66,8840 Staden
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OVERLIJDENS

Mevrouw Elza Cokelaere-Vanrobays, geboren te Menen op 14 juli 1911 en overleden te
Roeselare op 9 november 1990, grootmoeder van Piet Vandaele (latijnse 1987)

Heer Omer Godeeris-Soetaert, geboren te Rumbeke op 14 maart 1911 en overleden te

Roeselare op 15 november 1990, grootvader van Bart Vyncke (moderne 1982)

Mevrouw Anna Loose-Wostyn, geboren te Torhout op 19 december 1909 en overleden te

Torhout op 24 november 1990, moeder van Arnold (latijnse 1954), Raf (moderne 1958),

Geert (latijnse 1960), Frans (latijnse 1963) en Jan Loose (latijnse 1967)

Mevrouw Maria Danneels-Depauw, geboren te Wingene op 11 november 1902 en

overleden te Gits op 25 november 1990, grootmoeder van Wouter Danneels (moderne

1989)

Heer Amand Vandenbussche-Noyez, geboren te Roeselare op 26 maart 1909 en

overleden te Roeselare op 26 november 1990, vader van Jos (latiinse 1959), Hugo

(latijnse 1964) en Guido Vandenbussche (latijnse 1966) en grootvader van meerdere

leerlingen en oud-leerlingen.

Mevrouw Georgina Maenhout-Van Compernolle, geboren te Tielt op 6 september 1906 en

overleden te Tielt op 3 december '1990, moeder van Marc Bossuyt (leraar)

Heer Andr6 Bourgeois-Martyn, geboren te Roeselare op 12 februari 1926 en overleden te

Roeselare op B december 1990, oud-leerling moderne 1944

Mejuffrouw Godelieve Vanhooren, geboren te Handzame op 23 april 1911 en overleden te

Roeselare op 13 december 1990, tante van Geert Vanhooren (latijnse 1978)

Heer Michel Victor-Cayzac, geboren te Hulste op 5 december 1911 en overleden te

Roeselare op 15 december 1990, schoonvader van Gerard Vandeputte (latijnse 1963) en

Jean-Marie De Meester (moderne 1974)

Heer Joseph Lebon-Schooneknaepe, geboren te Roeselare op 2 april 1923 en overleden

te Roeselare op 19 december 1990, oud-leerling moderne 1941, vader van Frank

(moderne 1968), Paul (moderne 1968) en Joseph Lebon (moderne 1969).

Eerwaarde Heer Jules Delbaere, geboren te Watou op 2 juni 1923 en overleden te

Roeselare op 21 december 1990, oud-leraar.

Heer Maurits Clinckemaillie-Bentein, geboren te Passendale op 19 september 1991 en

overleden te Roeselare op 23 december 1990, grootvader van Wim Maertens (moderne

1986)

Mejuffrouw Lieve Vanthournoudt, geboren te Roeselare op 21 april '1967 en overleden te

Roeselare op 28 december 1990, dochter van Gerard Vanthournoudt (leraar)

Mevrouw Magdalena Buyse-Vandenweghe, geboren te Gits op 21 december 1901 en

overleden te Roeselare op 28 december 1990, moeder van Marcel (latijnse .1953) 
en

Marc (latijnse 1959) en grootmoeder van Jan Buyse (moderne 1981)

Heer Albert Morreel-Houthoofd, geboren te Lichtervelde op 8 januari 1916 en overleden te

Lier op 1 januari 199.1, vader van Edwin Morreel (latiinse 1959) en grootvader van

meerdere oud-leerlingen

Mevrouw Clara Callens-Brulez, geboren te Ardooie op 14 oktober 1913 en overleden te

Ardooie op 8 januari 1991, schoonmoeder van Raf Parent (latijnse 1959)
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Mevrouw Zita Verhamme-Declerck, geboren te Ardooie op 7 augustus 1932 en overleden
te Leuven op 12 januari 1991, echlgenote van Raf Verhamme (latijnse 1950), moeder van

Stefaan (latijnse 1978), Lieven (latijnse 1979) en Bruno Verhamme (latijnse 1982)

Heer Leopold Willaert-Aerbeydt, geboren te Roeselare op 25 mei 1937 en overleden te
Brugge-Sint-Michiels op 31 januari 1991, schoonvader van Jef Dewyspelaere (latijnse
1980) en vader van Sylvain (moderne 1984) en Alexander Willaert (moderne 1989)

Mevrouw lsabelle Debaillie-Tempelaere, geboren te Oostnieuwkerke op 11 april 1909 en
overleden te Roeselare op 5 februari 1991, moeder van Antoon Maselis (latijnse 1951 ),
grootmoeder van Patrick (latijnse 1979) en lgnace Maselis (latijnse 1981 ), groottante van
Philippe Debaillie (moderne 1990)

Mevrouw H6ldne Vansteenkiste-Bol-Vanderhaeghe-Degryse, geboren te Roeselare op 2
oktober 1923 en overleden te Roeselare op 5 februari 1991, moeder van Herman
Vansteenkiste (moderne 1969)

Mevrouw Maria Sierens-Gyssels, geboren te Jabbeke op 18 januari 1899 en overleden te
Brugge op 8 februari 1991, moeder van Herman Sierens (latijnse 1947)

Heer Cyriel Goddeeris-Bruynooghe, geboren te Charleroi op 5 januari 1g0g en overleden
te Roeselare op I februari 1991, vader van Louis Goddeeris (moderne 1954) en
grootvader van Carl Goddeeris (moderne 1982)

Heer Michiel Degryse-wauters, geboren te Roeselare op 21 ianuari 1902 en overleden te
Roeselare op g februari 1991, grootvader van Filiep Degryse (latijnse 1989)

Mevrouw Julia Traisnel-Priem, geboren te Oostnieuwkerke op 10 november 1910 en
overfeden te Roeselare op 24 tebruari 1991, grootmoeder van Benedict cosaert (moderne
1990)

Mevrouw Julia Naert-Debacker, geboren te Ingelmunster op 6 april 1915 en overleden te
lzegem op 3 maart 1991, moeder van Luc Naert (leraar), grootmoeder van Bart Naert
(moderne 1983)

Heer Frans De Rynck-Ameel, geboren te Poperinge op 13 juni 1936 en overleden te
Poperinge op 4 maart 1991, oud-leerling latijnse 1955

Heer Hugo Coussee-Viaene, geboren te Roeselare op 3 februari 1g36 en overleden te
Jette op 6 maart 1991, oud-leerling moderne 1956, vader van Stefaan (latijnse 19Bl ) en
Bernard coussee (moderne 1987), broer van Paul (moderne 1951 ), Louis (latijnse 1953)
en Carlos Coussee (latiinse 1956)

Kanunnik Andr6 Modde, geboren te Oostkamp op 29 oktober 1923 en overleden te
Brugge op g maart 1991, oud-leraar en oud-superior

Mevrouw Gerarda Ledoux-Dewitte, geboren te Ardooie op 31 mei 1904 en overleden te
Roeselare op 13 maart 1991, grootmoeder van lgnace Derluyn (moderne 1990) en Tom
Ledoux (moderne 1988)

Mevrouw Julia Arteel-Houthoofd, geboren te Roeselare op 6 februari '|913 en overleden te
Roeselare op 28 maart 1991, grootmoeder van Yves (latijnse 1987) en peter Lamote
(latijnse 1989)

Mevrouw Mimi verstrynge-Bevernaegie, geboren te Lichtervelde op 24 januari 1931 en
overleden te Tielt op 31 maart 1991, echtgenote van Eric Verstrynge (latijnse 1954)



Heer Marcel Persyn-Van Bauwel, geboren te Wingene op 25 februari 1920 en overleden te

Roeselare op 18 maart 199'1, vader van Pieter Persyn (latijnse 1976)

Eerwaarde Heer Paul Verfallie, geboren te Staden op I decembet 1927 en overleden te

Quezon (Filippinen) op 17 april 1991, oom van Nic (moderne 198'l ) en Tom Verfallie (mod.

1987)

Mevrouw Mia Leroy-Loose, geboren te Torhout op 15 juli 1938 en overleden te Sart-Tilman

op 27 a1il 1991, zuster van Arnold (latijnse 1954), Raf (moderne 1958), Geen (latijnse

1960), Frans (latUnse 1963) en Jan Loose (latunse 1967)

Heer Paul Houwen-Doom, geboren te Lichtervelde op 12 augustus 1935 en overleden te

Woumen op 30 april 1991, oud-leerling latilnse 1955
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