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De oproep in de vorige editie om

totaal onbeantwoord.

materie voor een vernieuwde "Anekdotokoteko" bleef

De "schrijfdrempel" speelt ons hierbij waarschijnlijk parten'

Het kan ook dat u de uitnodiging niet gelezen heeft.

Maar dan is de kans groot dat we u daar nu ook niet attent op maKen...

Als het om de schrijfdrempel gaat, neem dan toch eens contact met ons. De kans zit er

altijd in dat we een Jambers vinden die we op u kunnen afsturen.

Eigenlijk zouden we nog andere oproepen kunnen lanceren, maar die zullen ons probleem

van de schrijfdrempel niet verhelpen.

We denken bijvoorbeeld aan het heden en het verleden van "de straf", op school natuurlijk.

ledereen onder ons heeft beslist een ervaring.

We hebben straf ondergaan, een aantal onder ons waren of zijn bevoegd Om Straf uit te

delen. Een aantal hebben begrip, soms voorwaardelilk begrip, of ergeren zich over de straf

die hun zoon of dochter moest ondergaan.

Er zi.ln talloze vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

f s de straf nog zo straf als vroeger, of is ze gedevalueerd of gerevalueerd? Ze is zeker tilds-

gebonden, maar is ze nu eigentijds?

Welke foltertuigen bestonden er en welke bestaan er nu nog ? Hoe komt het dat de schrifte-

liike straffen een bizar eigen eenheidsstelsel hadden: veelvouden van 5 of 10, maar

waarom soms ook van B? De woorden ,,ludiek, origineel en sarcastisch" passen ook in dit

domein. Ze zijn eigen aan de rechter die de straffen uitspreekt.

We herinneren ons ook nog de teleurgang van het Strafbankieren, of "hoe zwarte straf wit

werd".

Het is onze bedoeling niet, om met dit voorstel iemand warm te maken voor een thesison-

derwerp, richting criminologie.
Graag zouden we in onze volgende edities "een streepie straf" een plaatsje willen gunnen.

Heeft u nog straf, we bedoelen: heeft u nog geschreven straf van eertijds in uw bezit, een

blad originele ouderuetse straf , dan zullen we die zeker als introductie publiceren. Op ver-

zoek is de naamloosheid verzekerd.

Stuur alles over straf naar Raf (adres op de binnenzijde van de kaft)

De redactieraad schikt regelmatig al het materiaal uit haar "artikelen-bank" vooraleer het

naar de trechter voor publicatie te leiden.

Hij houdt er ook aan een bestendig straaltje zuurstof doorheen de vaste rubrieken te stu-

ren.

De Redactie



-Contactucd
E.H. SUPERIOR RENE DELBEKE 25 JAAR PRIESTER

op vrijdag 18 september was het Klein Seminarie in feeststemming om het 2s-jarig pries-
terjubileum van zijn superior. Voor een keer werden de lessen 's middags geschorst om
plaats te maken voor een feestprogramma. De hele school, leraars en leerlingen, verza-
melde om 14 uur in de sint-Michielskerk, waar de superior gehuldigd werd in een eucna-
ristieviering, waarin hij zelf voorging. Nadien was er voor de verschillende secties op
school een aantal activiteiten gepland: een fotozoektocht, gezelschapsspelen, een film,
cabaret, een Vlaamse kermis... En voor 's avonds had het lerarenkorps - 6n hun dames - rn

het parochiaal centrum van de onze-Lieve-Vrouwparochie de handen uit de mouwen
gestoken om er een feestelijk huldebetoon van te maken. Bij die gelegenheid hield leraar
Marc Olivier (RET.'71 )er de feestrede voor de jubilerende superior, die we hierbij integraal
weergeven.

Meneer Superior,

Dames en Heren, dierbare collega's en oud-collega,s,
maar in de eerste plaats toch:meneer Superior,

wij gaan u zo dadelijk een geschenk aanbieden, en ik mag daar wat bij vertellen.lk zeg wer
degelijk: ik mag, want nu ik het eens een keer voor het zeggen heb, ben ik echt niet van
plan om deze kans zomaar onbenut voorbij te laten gaan. weliswaar werd mij op het hart
gedrukt, ,,het kort te houden", en zelf ben ik dikwijls genoeg luisteraar bij toespraken, om
niet te weten dat de bondigheid van de spreker doorgaans m66r geapprecieerd wordt dan
zijn breedvoerigheid. Laat ik dus maar proberen de gulden middenweg te bewandelen.
Hoe dan ook, ik ben er even bij gaan zitten, ik heb enkele aantekeningen gemaakt, en die
heb ik dan in zo'n feestelilk mapje gestopt, waarvan ik meen te weten, meneer superior, dat
het u na aan het hart ligt. Z6lf wil u dat mapje ook wel eens gebruiken wanneer u ergens het
woord moet - of mag - voeren. Op dat mapje staat - het is u bekend -.. ,,175 jaar Klein Semi-
narie. Wat een Levenl'Voor vandaag had dat eigenlijk moeten ziin: ,,De Superior van het
Klein seminarie 25 jaar priesterJ' ,Wat een Leven" had daar dan gewoon kunnen blijven
staan...

Maar eigenlijk vieren wij u hier vandaag niet in uw functie als superior, niet als onze direc-
teur, al zouden wij dat ook nog wel eens willen doen. Misschien kan dat volgend jaar rond
deze tijd al, dan zouden we b.v. ,,10 jaar superior" kunnen vieren. En, als ik daar eens een
suggestie van mijn kant aan mag verbinden: misschien zouden we dat dan kunnen combi-
neren met ,,25 jaar onderdirecteur", want daar moeten we dan ook zo stilaan aan toe zijn,
vermoed ik... op die manier zouden we twee vliegen in 66n klap slaan, en is het in elk geval
w66r feest. voorwaarde is natuurlijk wel dat beide betrokkenen nog even aanblijven. we
zouden het allemaal graag zien gebeuren.

Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Vandaag zaten de vlaggen uit voor het 25-jarig
priesterschap van de superior. En dan denk ik terug aan drie weken geleden, toen we op
,lwijntjeskermis" een drietal collega's huldigden om een zilveren ambtsjubileum.
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De Superior ontvangt de stola en de kazuifel uit de handen van leerlingen-

lk herinner mij dat collega Paul Thoen, een van de betrokkenen, zich toen min of meer

gelukkig prees dat hij maar ,,ter gelegenheid van", ,,naar aanleiding van" eigenlijk een

ander feest terloops ook even gehuldigd werd. Ddt kunt u vandaag alvast niet beweren,

meneer Superior. Het moge heel duidelijk zijn: vandaag ziin we in feeststemming ter gele-

genheid van uw zilveren priesterjubileum, en dit feest is er gekomen om rl te huldigen,

zoals gezegd: in de eerste plaats als priester. En we zijn er graag bij, want feesten, daar

weten we wel iets van af ! Dat we een korps van feestvierders zijn, durf ik niet beweren,

maar Vlamingen hebben wel eens de reputatie een volk van feestvierders te ziin. Ontelbaar

zijn de lustra en de jubilea, en dan blikken we altijd achteruit: 5 jaar, 10 iaat,25 jaar, 50

jaar, 175, straks 200 jaar. Zo zou ik nu ook achteruit kunnen kijken, over meer dan 30 jaar

heen, naar de tijd toen u, meneer Superior, naar eigen zeggen vanuit de rust en de stilte, zo

ongeveer letterlijk van achter de paarden vandaan, tot hel priesterschap geroepen werd... lk

zou dat kunnen doen, zeg ik nu wel, maar om hier uw doopceel te lichten voel ik mij toch

veel minder geroepen. Verwacht dus hier niet nog een keer een historisch overzicht van de

laatste drie decennia,laat staan een curriculum vitae... Maar mag ik w6l nog een keer herin-

neren aan de woorden van nog een andere jubilaris van drie weken gelegen, toen Marc

Vandoorne op ,,zwijntjeskermis" er heel relativerend op wees dat er al bij al niet zo'n

enorme verdienste gelegen is aan 25 jaren diensl, zij het in dit geval dan nog 25 iaren
dienstbaarheid. lk heb vooral onthouden: het moet .ie wat meezitten, en dan komen die 25

jaren echt wel vanzelf, en nog vlugger dan je denkt ook! Je moet in de eerst plaats het

geluk hebben om in goeie gezondheid en in leven te bliiven. Wat dat laatste betekent,

beseft - geloof ik - wel iedereen... Gezondheid en leven zijn immers geen evidenties die we

kunnen opeisen, waar we aanspraak op kunnen maken, als op ,,verworven rechten". Veel-

eer zijn het broze en kostbare gaven, waar we bijzonder dankbaar om mogen ziin, als ze

ons gegund zijn, als een niet te vervangen geschenk. Dat is dan ook de betekenis,



meneer superior, als we vandaag ,,gefeliciteerd" en ,,proficiat" zeggen: niet alleen om wat al
voorbij is, maar zoveel te meer om wat nog komen mag. proficiat: dat het u goeo moge
gaan ! we wensen het u allen van harte toe. Een jubileum is toch ook altijd een beetje een
verjaardag, en dan past het dat we zeggen: ,,ad multos annos,,, nog v6le jaren !

Maar, meneer superior, als u dan tot het priesterschap geroepen werd uit de rust en de
stilte, dan zult u die rust en die stilte achteraf toch wel he6l dikwijls moeten missen hebben.
Zeker nadat u superior van ons Klein seminarie geworden bent, zult u ,wat een leven" ook
wel al menig keer als een diepe zucht geslaakt hebben. Want verre van die rust en stilte
heeft onze school soms meer iets van een gonzende bijenkorf (om maar geen anoere,
minder vriendelijke beelden te gebruiken!). lk denk dat ik me ook voorzichtig uitdruk als ik
beweer dat u zich van uw pastorale opdracht wel wat anders voorstelde (en voorstelt !) dan :

circulaires uitpluizen, dossiers bestuderen, vergaderingen bijwonen, commissies voorzit-
ten en wat dies meer zij dat het hectische, dagdagelijkse bestaan van een beheerder-admi-
nistrator uitmaakt. We kunnen ons 6cht wel voorstellen dat er dingen zijn die u ook wel lie-
ver zou doen, zeker en vooral als priester. Maar dat u zich dan zo gewetensvol - het woord
is op zijn plaats - dat u zich zo gewetensvol van die zware taak kwijt, en daarbij niet uit het
oog verliest dat het finaal om delicate materie, want altijd over mensen gaat, dat heeft, naar
het me voorkomt, toch weer veel, zoniet alles met dat priester-zijn te maken. Moet de direc-
teur van het college een priester zijn? Misschien niet, maar we hebben toch de stellige
indruk dat het helpt! Het weze me daarom ook toegestaan het op althans 66n punt niet met
u eens te zijn, namelijk waar u, in een interview tegenover de leerlingen voor hun school-
blad, zou beweerd hebben dat - ik citeer - ,de directeur de priester is die op school het best
gemist kan worden".

Tot nader order genieten wij dan loch nog graag wat van dat privilege nog een priester-di-
recteur als superior te hebben, tot spijt van wie er ons om benijdt!

Daarom is het ook waarlijk billijk en passend - ,yere dignum et iustum est"! - dat we het niet
bij woorden alleen laten, en nu de daad bij het woord voegen in de vorm van een geschenk.
Ook al weten we dus, meneer Superior, dat u maar weinig echt vrije tijd rest om b.v. nog
eens met een boekje in een hoekje te gaan zitten, ,,alleen en van geen mens gestoord",
toch blijven we u obstinaat boeken geven. Dan moet u maar zeggen zoals die andere prres-
ter die ook ooit nog eens in ons Klein seminarie gepasseerd is, en die ik hier, nog een keer,
citeer:

,, Als zorgen mijn herte verslinden,
Als mo6heid van 's werelds getier,
Dan zoek" ik weerom den beminden,
Dan grijp ik den ouden brevierl'

Nu is het wel geen brevier wat wij u aanbieden. Maar het is toch beslist lectuur die u als
geestelijk voedsel (zullen we maar zeggen)zult weten te waarderen. Mocht u soms al eens,
in stilte of luidop, dromen van een meer contemplatief leven, dan kunt u zeker al enig soe-
laas vinden bij het lezen van wat onze voorzitter van Korps en Feestelijkheden weer bijeen-
gegaard heeft en u nu zo dadelijk zal overhandigen. Daar moet o.m. een werk over het
monastieke leven bij zijn, of hoe de weg naar Compostella met kloosters bezaaid is!...

Meneer Superior, we zeggen u nog een keer: proficiat, zeker ook dank u wel, en ... atstu-
blieft!

lk dank u allen zeer.

MARC OLIVIER

Ret'71



DADIZELE, DIE SCONE...
Wie naar Brugge gaat, zoekt het schone bij Jan Breydel en Pieter De Coninck en alles wat

daarrond draaide en nog draait. Wie naar Dadizele gaat, en ,,'t College gaat nog elk jaar

naar Dadizele", zoekt er, ja, wat...? Een basiliek? Een vreemd woord vandaag de dag te
midden van popcorn, disco, crisps en moutainbikes.

En toch, elk jaar, het is trouwens een traditie, dus meer een zaak van ,doen" dan van ,,den-

ken", trekken de laatstejaars samen met hun jongere kompanen graag op stap naar Dadi-

zele,'s morgens in de vroegte... Dat hierbij hun (eng) rationalistisch denken de voorrang

moet geven aan een ,yeel- en volmensblijk voelen" lijkt hun normaal. Het is hun meifeest,

en wie denkt er nu diep-kritisch na als hij feest...? ls feesten niet een zich overgeven aan de
groep en iets mee-maken door mee-te-doen? Vandaar de jaarlijkse gezamenlijke inspan-

ning van velen, met voor de ,,alumni(!)" als hoogtepunt: de bekendmaking van hun

beroepskeuze.

Inderdaad, na de misviering in de basiliek, gaat het nog altijd richting speelplein. Daar is het

dat de laatstejaars bij een ,,professional cocktail;'ter vervanging van de klassieke sigaar,

die samen met Superior Modde verdween (zo zie je maar hoe je van de ene drug in de

andere vervalt) in een chique veranda hun loekomstkeuze de wereld kond maken. Jawel,

66n voor 66n komen ze aan de beurt, ontvangen een geschreven afscheidsgroet van hun

Superior, en zijn voor de rest weer wal ze zijn. Dat alles is ingeleid door een heuse speech,
waarvan de integrale tekst (mei anno '92) op vraag van de Eertijds-redactie nu volgt:

DADIZELE 27 MEI 1992

Mijnheer de Superior, mijnheer Decroos, directie van onze school, en gij Dames en Heren

die collega's zijt in de klaspraktijk, en gij, subregenten die de studie-orde of het sectie-leven
tot uw ambt hebt, en ook gij, beste zesdelingen die gezag voert op de speelplaats en daar-
buiten, kortom gij allen hier aanwezig, met of zonder glas, ik groet u!
En ik zeg u dat ik gedeelde vreugde voel in mijn hart, nu ik hier u allen vergaderd zie, mis-
schien voor de eerste en laatste keer aandachtig luisterende naar de woorden van miin
mono.

Met deze boutade op de retoriek van iemand die veel heeft geleden heb ik geprobeerd de
spits af te biiten van deze proclamatie. lk weet dat er onder u lieden zijn, die uitsteken in
kennis en misschien ook in braafheid van hart. lk heb dan ook als kleine voorbereiding op
dit gebeuren mijn kennis door de kennis van sommigen onder u laten vermeerderen. Een

korte enquote, nou ja enqu6te, naar de zinvolheid van een dergelijke proclamatie voorafge-
gaan door een lange wandeltocht leerde mij het volgende:

Sommigen noemen het een POPPENKAsT-gebeuren ontdaan van elke religieuze dimen-
sie, anderen noemen dit moment een HOOGDAG in hun collegejaren en zouden dit voor
niets willen missen en vinden het zelfs wat jammer dat de al of niet luidruchtige entourage
van vierdes en vijfdes is weggevallen. Weer anderen zouden, ik citeer ,,dit groots OPGE-
ZET SPEL met leraars en directeurs" einde citaat, willen vervangen door een klassikaal
cocon-gesprekie op een terrasje, een middagje kaarten en bier drinken. Toy toy! of hoe je

met pensioen kunt gaan op je 17!!

Nog anderen hopen of moet ik al zeggen hoopten dat de bedevaart IETS SPECIAALS zou
worden, iets met CHARME vol sfeer en verbondenheid allemaal ZOTTE KADULLEN bijeen.
Hoedanook, het blijft volgens mij een ZAAK VOOR SPORTIEVELINGEN, maar dan wel dit



woord genomen in al zijn betekenissen. In het Engels heet het volgens iemand zelfs ,,a

MARCH towards maturity" of voor nog een andere ,,a big GOODBYE reception". Je ziet, dat
is dan ook de reden waarom ik weiger het te hebben over, ik citeer: ,,het inlossen van een
kerkelijke schuld omdat we nu eenmaal in het katholieke onderwijs schoollopen..l'. Je

begrijpt het meteen, zoiets brengt ons inderdaad naar een terrasje waar we, naar ik vrees,
nooit van weg geraken.

Zoals ik zei, laat ons de zaak sportief bekijken en er zell het beste van maken in het besef
dat niet in het sniiden van de padie de vreugde ligt, maar dat de vreugde ligt in het snijden
van de padie die men zelf heeft geplant.

lk stel dan ook voor nu de oroclamatie van de beroeoskeuzes te laten starten.

Praktisch gezien hebben we het zo geschikt: vanaf het moment dat je je naam hoort kom je

maar naar voor als teken van publiek engagement en ontvang je uit de handen van de
Superior het gele boekje met de beroepenkeuze en op de laatste bladzijde ervan zijn, het

weze gezegd, open en oprechte goodbye-tekst naar jullie, laatstejaars, toe.

(dan volgt de proclamatie)

Zo, beste jongens en gij allen hier aanwezig, ik heb gezegd. Ge kunt terugkeren, ieder naar

zijn woning, en met de juiste bus. lk groet u allen zeer! Nog verder een fijne zonovergoten

oag.

K. DUMONT

teraal

Een belangrijke mededeling: toekomend jaar bestaat de oudleerlingenbond
25 jaar. We denken er aan het tweede nummer van Eertijds in een feestelijk kleedje

te laten verschijnen en de beheerraad denkt aan een feestprogramma.

Suggestles zijn welkom.

P.S. Omwille van plaatsgebrek moeten we heel wat kopij naar een volgend nummer

verwijzen. Wil ons hiervoor verontschuldigen.
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Sc◎診c,

Tempus edax rerum.
(Ovidius: Metamorfosen)

Toen wij, Reto '39'ers, op 11 november 1989 als ,,gou-

den" prijsbeesten in 't Klein Seminarie gepint ende
gelauwerd werden, toen reeds konden we al vermoe-
den dat aldat goud waarmee we omhangen werden

slechts klatergoud was. We voelden ons zo'n beetje

als de ,,vetten os" op de veemarkt te Anderlecht die

ook eerst gelint ende gepint wordt om achteraf op de

slachtbank te eindigen.

Dit is geen blaam voor de bestuursleden van de oud-
leerlingenbond, hoor. Ver van, daarom was het onthaal

maar al te gul en hartelijk. 't ls alleen een wrange

oprisping van ons gemoed bij het zien hoe weinig eer-

bied de Tijd had gehad voor wat eens onze zo ver-

trouwde thuis was.

Dat leerde ons immers een rondgang doorheen de
gebouwen, waarin we soms te vergeefs naar de ons

zo vertrouwde lokalen zochten. Alleen de oude kaoel

met haar eens zo druk bezochte biechtstoelen, de

ijzeren trap die naar nergens meer leidde en de geur

van bouletten en slappe koffie die in de bewaard
gebleven refter was blijven hangen, riepen nog verre

herinneringen in ons op. Alle vroegere intimiteit, alle
gezellige hoekies van de ,,grote koer", al het milieu-

vriendelijk groen... alles had plaats moeten maken

voor een betonnen mastodont die ons met zijn ontel-

bare, glazige ogen meewarig, of was het spottend,
aangaapte als wou hij ons vragen: ,Wisten jullie dan
nog niet dat ook dit sacrale huis aan het moderne

,,open en bloot" niet heeft kunnen weerstaan?".

Wat verder op die andere ,,grote koer", eens het heilig-
dom van de grote internen dat er nu ook al zeer pro-

faan uitzag, zochten vooral onze internen naar de



kelderverdieping met de zinken tobben, waarin ze

iedere week, zeer zedig dan, hun voeties mochten

wassen. Er bestonden nog taboes in onze tijd, hoor!
En al zoekend naar wat er ook al niet meer bestond,

botsten we, figuurlijk wel te verstaan, op een immense

nieuwbouw, een enige sporthal, waarvan wij en zeker
ook Meneer Terrepot, onze toenmalige leraar
gymnastiek, zelfs niet hadden durven dromen.
gewoon als we waren van onder Gods blote hemel, in

weer en wind, en met al onze kleren aan ons lichaam

zijn portie gezondheid - 30 minuutjes zuurstof per

week - te geven. Zo huldigde men immers in onze tijd

de spreuk van de Romeinse hekeldichter, Juvenalis,

,,Mens sana in corpore sano". Verstaat u nu ook al wat

een hekeldicht is?

Intussen belandden we weer in een vertrouwde

omgeving, in de romantische dreve van 't college met

het borstbeeld van Gezelle wat gedoken in herfstge-
tinte struiken, met dat enig torentje zonder hetwelk de

dreve al haar charmes zou verliezen en met, in onze
geest althans, de zwarte soutanes van brevierende

orofs. Het leek ons of Gezelles borstbeeld ook al

betere tiiden had gekend:de groeven in zijn voorhoofd

schenen wat dieper, de ogen doffer en de plooien om

zijn mond harder.'t Was net of zijn dichterlijk gemoed

beroerd was en hii ons zeggen wou:

,, De dreve blijft niet langer meer

de schone dreve van weleer,

ze wordt ontzien door niemand meer

en 't doet mij,'t doet mij loch zo'n zeet.

Ze walsten haar kasseien weg,

ontzagen boom, noch haag nog heg

en onder't dreunen van een sleg

rees uit asfalt een nieuwe weg.

Die nieuwe weg brengt nieuw geluid,

't gedokker van een kar is uit,

nu razen monsters hier voorbii

en niemand die nog let op mij,

tenzij wellicht een vrome borst

die nog naar ware schoonheid dorst,

naar schoonheid die de ziel verblijdt

en dichten doet ... Waar is de tiid ...

Maar wat mijn ziel het meest versmacht
is't lot de kleine toren wacht,

want't dierbre kleinood van de dreve

staat men nu ook al naar het levenl'



Dat hij ons in verzen toesprak, verwonderde ons geen zier, want onze vroegere leraar dic-

tie, Tone Van der Plaetse zaliger, had ons met zi.in warme en sonore stemme genoeg bewe-

zen hoe onovertroffen deze taalvirtuoos als dichter wel was. Wat ons wel verwonderde, was

dat hil ook de gave van helderziendheid bezat, want onlangs, dus drie iaar na Gezelles pro-

fetie, verscheen er, in vetjes dan nog, in de krant: ,Torentje Klein Seminarie wordt dan toch

geslooptl'

Die titel in de krant zal wellicht vele oud-leerlingen verrast en hun gemoed diep gegriefd

hebben ... ons echter niet, want toen wij op onze rondgang in 1989 aankwamen in de ,,cirk",

die goocheltent van de E.E.H.H. Dumez en Mestdagh zaliger, die verborgen zit achter het

riante torentje, toen reeds hadden we de indruk dat de ,,cirk" met opzet verwaarloosd werd

en een andere, zil het nog onbekende, bestemming zou krijgen.

Onbekende...? Zo beweerde toch onze vriendelijke gids en hij dacht waarschijnlijk dat we

hem geloofden, maar hoe konden wil hem geloven bij het zien ,wat een cirk" ze van onze

cirk hadden gemaakt. Een grotere warboel hadden we in 't college nog nooit gezien: de

banken lagen alle schots en scheef, de gradins waren door de tijd verweerd en verborgen

gevaarlijke obstakels voor de hoge hakken van onze eega's, de lange, bruine lessenaar

vooraan zuchtte vergrilsd door een dikke laag stof en door enkele kapotte vensters was de

geur van rotte eieren die E.H. Mestdagh hier eens voor ons bakte, reeds lang vervlogen.

,,Sic transit gloria mundi" lachte er ene, maar wij waren toen al een andere spreuk indach-

tig: In cauda venenum, want het einde van onze rondgang beloofde niet veel goeds voor de

toekomst van dit vertrouwde torentje met zijn cirk.

Jammer dat we nu gelijk krijgen.

Vaarwel dus Torentje, bakermat van de K.SA.

Vaarwel, Torentje met uw openstaande raampjes van

waaruit ons zo dikwijls sacrale klanken uit de viool van

E.H. Vervenne naar de cirkvoorstellingen begeleidden.

Niet aan de klaagmuur gaan staan, roept Ambiorix

vanuit Tongeren, misschien kan de Vlaamse regering

ook u de nodige fondsen verschaffen om uw Torentje

te redden. Ten andere, uw Klein Seminarie heeft toch

grote mannen genoeg geteeld die wellicht nog iets in

de regeringspap te brokken hebben. En daar is toch

ook de K.B.S. ofte Koning Boudewijn Stichting die er

prat op gaat het cultureel patrimonium ofte erfdeel te

beschermenl'

Ons Torentje echter ziet er niet zo belabberd uit als de

toren te Tongeren, het moet zelfs niet hersteld worden,

alleen gered uit de klauwen van de Tijdgeest.

Maar de Tijdgeest is onvermurwbaar, hij volgt hard en

koud zijn ijzervast spoor, ongevoelig voor de verzuch-
tingen en smeekbeden van nietige stervelingen als

wtJ.

Hoewel onze vriend P C. Hooft een stoibijns mens

heette te zijn, toch was hij ook niet ongevoelig voor wat

de Tijd hem eens aandeed en daarom zeggen we, zii

het wat wrokkiger dan hij:



,, Ondankbaar zijt gij, Tijd. Uw heten honger graag verslonkt, verslindt, verteert al wat er
sterk mag lijken, en keert, en wendt en stort staten en koninkrijken... bleef maar de toren-
spijs lang liggen op uw maagl'

H. BROUW

?eto'39

PS. - Bij de foto op bladzijde 7:

Ook al opgemerkt hoe een waarschuwende ,,10" de gevel van het Torentje ontsiert?
ls het niet een teken aan de wand voor de moderne tijdgeest, net als vroeger de
geheimzinnige woorden ,,Mane, Thekel, Fares" dat waren voor de koning van Baby-
lon? 't Wordt hoog tijd dat de profeet Danidl weer op aard verschijnt om de ongebrei-
delde, blinde krachten van stalen monsters in de dreve aan banden te leggen. In
onze tijd hadden we meer eerbied voor een 10 in een kringetje, nietwaar Prof . Stockl

Noot - Intussen is het kwaad geschied. Het Torentje ging ter ziele. Op 1 juli 1992 werd met
het slopingswerk begonnen.

Maar als rasechte Vlamingen blijven wij toch optimistisch, want we zijn een schone
herinnering rijker geworden.

En met een dreunende Vlaamse Leeuw zingen wij:

De Tijd verslindt de steden,

vreet ook de Toren aan,

al bant men het verleden

toch zal hij nooit vergaan,

want diepe in ons harte

blijft hij voorgoed bestaan,

al doet het pijn en smarte

wat hem wordt aangedaan.

De Tijd kan ons niet deren,

al moet het al vergaan,

zolange als wij leven l
blijft 't Torentie bestaan. J (bis)



OPEN-MONUMENTEN-INVASIE OP HET KLEIN SEMINARIE

ZONDAG 13 SEPTEMBER 1992

SCHOLEN ALS VEDETTEN

Nationale Monumentendag Vlaanderen 1992 stond in het kader van scholengebouwen en

onderwijs. Te Roeselare organiseert de Stedelijke Toeristische Dienst jaarlijks deze popu-

laire manifestatie in samenwerking met de lokale afdeling van de Westvlaamse Gidsen-

kring.

Om volgens typisch Belgisch recept van verdeelsleutels en wafelijzerpolitiek de filosofi-

sche kerk in het midden te houden, koos men na rijp beraad 3 scholen uit om opengesteld

te worden voor het grote publiek. Uiteraard in samenspraak met de directies. De geselec-

teerden:

1o Het Klein Seminarie aan de Zuidstraat.

2o De Span.jeschool in de Vierwegstraat, een vrije basisschool verbonden met de Klein-

Seminariegroep. Daar kon een bezoek gebracht aan de nooit-operationeel-geworden

schuilkelders (bunkers) van juist voor de Tweede Wereldoorlog en aan een historisch-di-

dactische tentoonstelling,,l50 jaar Spanjeschool".

3o De Middenschool van het Gemeenschapsonderwiis in de Hugo Verrieststraat, waar het

bas-relidf uit de vijftigerjaren aan de straatzijde kon bewonderd worden.

De nationale sticker- en affichecampagne, maar vooral de sterke mediatieke steun van

pers, radio en televisie fokken Open-Monumentendag positief op tot een massale must.

Men kon zich dus aan een ruime belangstelling verwachten. Bovendien was lokaal handig

ingespeeld op de publieke nieuwsgierigheid door minder gekende 66nmalige lokvogels

als ,,de geheimzinnige Augustiinercrypte onder de collegekerk" en ,de sinistere oorlogs-

bunkers van de Spanjeschool" in vedette te stellen.

De reclame had effect. Reeds dagen voor de dag polsten vrienden me beminnelijk om

mysteries in premidre prijs te geven. ,Waar ligt juist de toegang tot die graftomben?",,,Lig-

gen er daar nog antieke schatten?",,Wie heeft daar de sleutel van?",,,Kan ik daar niet eens

vooraf gaan fotograferen of filmen, zonder al die bezoekers?".

lemand wist pertinent zeker dat er nog meer geheime gangen, kelders en trappen zijn op

het college. Dat er zelfs een subterrane driehoeksverbinding bestaat tussen de St.-Michiels-

toren, het college en de Grauwzusters op de Grote Markt. Perspectieven dus om, als ie het

wil geloven, een sfeervolle ondergrondse monumentendag te organiseren.

MASSAAL BEZOEK

Reeds op zondagvoormiddag 13 september boden zich een reeks bezoekers aan, die

over de radio gehoord hadden dat de monumentendag om 10u. startte. We konden er hen

alleen maar op wijzen dat, spijtig voor hen, te Roeselare de monumenten slechts te 14u.

hun deuren ooenden.

En ze kwamen massaal. Aan de uitgedeelde informatiefolders op te maken, kreeg het Klein

Seminarie tussen 14 en 17u.zo'n 2500 belangstellenden over de vloer. Een ploeg van 2 x
I toezichters, waaronder van collegezijde superior Delbeke en leraars Peter Bentein, Raoul

Boucquey, Raf Parent, Paul Thoen, Johan Strobbe en Marc Vandoorne, moest het gebeu-

ren in goede banen leiden. Een circuit met 8 items was duidelijk uitgestippeld en van weg-

wiizers voorzien.



Niettemin stelden we vast dat enthousiaste studenten van weleer van de ,,openheid" profi-

teerden om vrouw en kinderen eens expliciet te tonen waar ze eertijds hun jonge jeugd sle-
ten. Goedbedoeld maar ongenood poogden alumni door te dringen tot de vroegere dormi-
toria en tot indertild verboden zones zoals de leraarsrefter en -rookzaal, de priesterka-

mersgangen met de indrukwekkende boekbanden achter beruite kastdeurtjes, de kelder-

keukens met de populaire ziekenzusterpost. lemand vroeg speels-verwonderd of de supe-
riorsdeur niet open was voor de gelegenheid. Nu ja, op het college waait wel een open
geest en de inkomhal aan de Botermarkt heeft glazen wanden, maar men kan toch de

kroon niet ontbloten.

EEN GESMAAKT CIRCUIT

Bij de secretariaatsingang aan de dreef kregen de bezoekers een folder toegestopt met

een historiek van de school en enige toelichting bij de opengestelde bezienswaardighe-

oen.

Als sfeergevertje kon men eerst even rondtoeren in het voormalige Augustijnerklooster-
pand dat, weliswaar compleet gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog, het oudste deel

(1672) is van het Seminariecomplex. De geschilderde portretten van bisschoppen en supe-

riors vanaf 1806 konden slechts een klein publiek charmeren. Het was drummen geblazen

naar het salon.

Bezoekers in het salon.



In dit salon met devoot gedecoreerd tongewelf placht men vroeger hoge gasten te ontvan-

gen. Nu is het de goedbeveiligde bewaarplaats van enkele merkwaardige kunstschatten.

Schilderijen, meubels, houtsnijwerk en siervoorwerpen met religieuze stempel van de 15e

tot de 19e eeuw. Koninginnestuk is de ,,Aanbidding van de Wijzen", origineel olieverfschil-

deri.i op paneel van Pieter Coucke uit Aalst (16e eeuw), leermeester van Pieter

Breughel.

Hoewel de Augustilnerkerk uit de 1Be eeuw vrij goed bekend is van infodagen, Kerstcon-

certen e.d. bii het grote publiek, bleven velen er rondkuieren. Vooral het koor, anders uiter-

aard minder betreedbaar, had succes. Achter het neobyzantitns altaar kan men er de ver-
plaatste marmeren sluitsteen van de crypte zien met Latijnse inscripties.

Trekpleister bij uitstek was natuurlijk de crypte zelf . Men verliet de kerk langs de zijingang

naar de speelplaatsen. Via de kelderpoorten, waarlangs illo tempore de ,,beenhouwer"
vleeskarkassen binnentorste, betrad men de keldergewelven. Een smal kort onopvallend
gangetje naast de vleeskoelkasten bevat een laag deurtje dat toegang verschaft tot het

vroeger verboden gebied van de crypte. Superiors Duforret en Modde zaliger oordeelden

indertijd dat de laatste rustplaats van de paters niet mocht gestoord worden en hielden de

deur van de crypte gesloten voor profane bezoekers. Superior Delbeke zag geen graten in

een occasioneel massabezoek aan dit historisch mortuarium.

De crypte kreeg speciaal een opkuisbeurt. Restanten van een ton, lege flessen en andere
rommel werden verwijderd. Alleen een stuk getorseerde zuil, een stenen wijwatervat en

een partij brocante medicijnflesjes bleven liggen als curiosadecorstukken. De stedelijke
technische dienst had voor een sfeervolle gelegenheidsverlichting gezorgd, want binnen

de graf kelder is geen elektriciteitsvoorziening.

De halfcylindervormige crypte zelf leek de bezoeker kleiner dan verwacht: 11m lang, 4,2m

breed op de vloer en 2l5m hoog. De ene dwarshelft is een gang van waaruit men de 39
grafnissen van de andere dwarshelft kan overschouwen.

Drie lagen van 13 nissen boven elkaar. Tien nissen zi.in volledig open. Negen werden open-
gebroken en leeggehaald door Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. E6n open
nis diende voor het begrafenisritueel. Negen andere werden geheel of gedeelteliik
geopend en weer dichtgemetseld door diezelfde Fritzen. Diverse bezoekers meenden
stellig dat de open nissen wijncaveau's waren van de paters. De vorm lokte deze veronder-

stelling wel uit. Zo'n nis is ongeveer 2m diep,57cm breed en 60cm hoog.

Deze ruimte werd in ''|733 onder het kerkkoor gebouwd als laatste rustplaats voor de
kloosterlingen. Vanuit de kerk schoof men door een vloeropening de kist van de overle-
dene schuin naar beneden tol in de open nis boven midden de crypte. De later dichtgemet-
selde opening naar het kerkkoor is nu nog merkbaar in het plafond halverwege de kelder.

Dank zij de quasi-permanent vochtige staat van de mortel zijn vele inscripties op de nissen
nog leesbaar. Veel voorkomende letters zijn DOM (Deo optimo maximo) en RP (Reveren-
dus Pater). Daarnaast zijn er vele data tussen 1748 en 1778 en soms ook een hart, sym-
bool van de Augustijnen. De grafopschriften van de bovenste nissen op het einde van de
gang zijn het best leesbaar zoals: DOM/broeder Fulgen/tius Picavet/den 3 october/1755.

Na de kille, stille dodenruimte hapten de bezoekers even frisse lucht op de speelplaatsen.
Daar werd de aandacht getrokken door het Blauwvoetenmonument tegen de gevel van de
inkomhal Botermarkt, ter ere van de ,,Groote Stooringe" 1875, en door de gedenkplaten in

het kader van de Zouaverie uit 1891 en 1930 teoen de refteroevels.
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In de Augustijnercrypte: leraar Raf Parent wijst op de grafinscripties-

Vervolgens stapte de schare de feestzaal binnen. Bij oudleerlingen roept die herinneringen

op aan eindejaarsproclamaties en schooltonelen.In de zaal was een fraaie tentoonstelling

opgezet met foto's, documenten en voorwerpen rond 4 thema's:de bouwgeschiedenis van

het college, de lokale Zouavenbeweging ter verdediging van de H. Stoel, de Vlaamse

Beweging rond de Blauwvoeterie en beroemde personen uit het Klein Seminarie.

Op een klein standje werden boeken, postkaarten en kunstreproducties over de school aan

onantiquarische prijzen te koop aangeboden. Voor zo'n 16.000 fr. nostalgieke herinnerin-
gen gingen over de toonbank.

Tenslotte slenterden de talrijke gelegenheidsbezoekers langs de dreef met het Gezelle- en

het Lievensmonument naar buiten.

,,Jammer dat jullie aan geen verpozingsbar in het collegecircuit gedacht hebben. Met een

occasioneel en artisanaal Monumentenbier, of een Augustijnerbier" schertste een leukerd.

,,Het bezoek vall in de smaak maar wel droog uit. Allez, ik bedoel dat een nattigheidje erbij
perfect zou geweest zijnJ'Een organisator kan blijkbaar nooit inventief genoeg zijn.

De organisatoren waren uiterst tevreden over het bereikte resultaat en de bezoekers zeker

niet ontgoocheld. Tot 1Bu. poogden spijtige laatkomers tevergeefs nog de ommegang intra

muros te doen. Voor het Klein Seminarie was 13 september een extra-vorm van public

relations en een gewaardeerd cultureel dienstbetoon naar de Roeselaarse bevolking toe.

RAOUL BOUCQUEY
leraar



lEertuds

LODEWIJK CAYTAN, STICHTER

VAN ONS KLEIN SEMINARIE.

Precies 250 jaar geleden werd
priester Lodewijk-Albert Caytan in

Roeselare geboren. Ten onrechte
geniet zijn naam nu nog maar

weinig bekendheid.In zijn tijd was

dat wel even anders: hij genoot

aanzien als schrijver, sociaal wer-

ker en rabiaat tegenstander van

FrankriJks godsdienstpolitiek,

toen de Fransen vanaf 1794onze
gewesten bezet hielden. Niet het

minst blijft deze kleurrijke figuur
een plaats opeisen in de Roese-

laarse geschiedenis als grondleg-
ger van het Klein Seminarie.

Lodewijk-Albert Cayton werd op

19 februari 1742 geboren als

vijfde in een gezin van tien kinde-
ren. Hij doorliep zijn middelbare

studies bij de paters Augustijnen

in Roeselare, in dezelfde gebou-
wen waar hij later het Kiein Semi-

narie zou inrichten. Vervoloens

trok hij naar het Groot Seminarie van het Noordfranse Douai. Na zijn priesterwijding was hij

achtereenvolgens onderpastoor in Rumbeke en op de Brugse Onze-Lieve-Vrouweparo-

chie.

Daar gaf Lodewijk Caytan al snel blijk van een sterke sociale bewogenheid. Hij maakte er
zich onder meer verdienstelijk met akties tegen de bedelarij en de dronkenschap. Dat ging

niet aan de aandacht van de Brugse bisschop Br6nart voorbij en hij benoemde hem in

1791 tot zijn persoonlijk sekretaris en tot kanunnik van Sint-Donaas.

Het volgende jaar bezetten Franse troepen voor korte tijd de toenmalige Zuidelijke Neder-
landen en vanal 1794, na de definitieve zege op de Oostenrijkers, werd het gebied ,,voor-
goed" bij Frankrijk ingelijfd. Voor de Kerk in het algemeen en voor Caytan in het bijzonder
brak een harde tijd aan- In 1799 bevorderde men hem weliswaar tot vikaris-generaal,maar
hij maakte ook tweemaal kennis met de Franse gevangenissen. Ook met zijn gezondheids-
toestand ging het niet te best. Een zware beroerte trof hem in 1796 en sindsdien bleef hij

aan de rechterzijde van zijn lichaam verlamd.

De titelbladzijde van Lodewijk Caytans populairste

boek ,,Den Godvrugtigen Landsman", dat voor het
eerst verscheen in 1786 en talloze herdrukken kende.

Eoto Stefaan Beel)



Na het aan de macht komen van Napoleon en het Concordaat met paus Pius Vll (15 luli
1801 ) kreeg de Kerk weer wat ademruimte. De bisdommen leper en Brugge werden opge-
doekt en grotendeels ondergebracht bij het uitgestrekte diocees Gent. Caytan genoot ook
van de nieuwe Gentse bisschop, Stephanus Fallot de Beaumont, het volste vertrouwen.

Het sterk afgenomen priesteraantal bleek een grote zorg van de bisschop. Als gevolg van
de Franse kerkvervolging waren velen van hen immers naar het buitenland gevlucht en er
meldden zich weinig nieuwelingen. Om dat te verhelpen zou men een Klein Seminarie
oprichten, met als voornaamste bedoeling een soort vooropleiding aan te bieden tot het
Groot Seminarie, maar zonder verplichting voor de leerlingen om na de zes leerjaren tot de
geestelijke stand toe te treden. In mei 1805 richtte Caytan zich met een dergelijk voorstel
tot bisschop de Beaumont. Caytan stond op dat ogenblik sterk onder invloed van de
opvoedingsmetoden van de Franse paters van het Geloof. Een lid van die orde, pater

Leblanc, was goed bevriend met Caytan, die zo op de hoogte was van het sukses van het
Franse systeem.

Nadat de bisschop zijn principidle goedkeuring schonk, werkte Lodewijk Caytan het plan

verder uit. Hij stelde voor de onderwijs- en opvoedingsmetode van de paters van het
Geloof over te nemen en het toen verlaten Roeselaarse klooster van de Augustijnen te

kopen om er de school in onder te brengen. Konform de opvattingen van pater Leblanc

verkoos hii de inplanting van de school in een kleine provincieplaats boven het rumoerige

leven in een grootstad.

Tenslotte schoof Caytan zijn kandidaat-superior naar voor: de Brugse onderpastoor op
Sint-Salvator, Pieter De Simpel. Pater Thomas, pater van het Geloof , zou hem bijstaan. De

Gentse bisschop willigde alle verzoeken in. Het bisdom kocht de Roeselaarse gebouwen

en op 26 mei 1806, drie maanden voor het einde van het schooljaar, opende het Klein

Seminarie de deuren. Een dertigtal leerlingen, waarvan bijna de helft internen, bood zich

aan. Het volgende schooljaar steeg dat aantal aanzienlijk.

Nadat Napoleon zichzelt tot keizer kroonde, streefde hij naar een verdere beknotting van

de macht van de paus. Pius Vll gaf niet zomaar toe en daarom liet de keizer hem oppakken

en als gevangene naar Frankrijk voeren. Om daartegen te protesteren weigerden een aan-
tal priesters nog langer tijdens de missen te bidden voor Napoleon. Volgens de wet waren

zij daartoe nochtans verplicht.

Ook Lodewijk Caytan bevond zich onder de weigeraars, ondanks aanmaningen van

bovenaf. In de avond van 3 februari 1812 drongen politiemannen in zijn woning aan de
Brugse Nieuwstraat binnen en arresteerden hem omwille van zijn anti-Franse houding. Om

hem te vernederen bracht men hem niet naar de gevangenis, maar naar het krankzinni-
gengesticht of het,dulhuis van Sint-Juliaan" in de Boeveriestraat. De overheid zag Caytan

als 66n van de leiders van het Westvlaamse verzet aan. Hij mocht zelden bezoekers ont-
vangen en de vensters van zijn kamertje bleven altijd dichtgespijkerd.

Caytan was toen al oud en ziek en na een verblijf van elf maanden overleed de priester op

3 januari 1813 in het ,,dulhuis". Zijn begrafenis werd een triomftocht. Onder grote belang-

stelling en in aanwezigheid van alle Brugse priesters trok de lange liikstoek door de stad tot

aan het kerkhof.,,Sacerdos martyr occubuit" klonk het daar: als priester en martelaar is hij

gesrorven.

Het bef ang van Lodewijk Caytan reikt echter nog verder dan ziin inzet op pastoraal vlak en



de stichting van het Klein Seminarie. Ook als literator verdiende hij zijn sporen. Hii gaf 9

boeken uit en er bleven nog 15 werken in handschrift bewaard. Daarmee trad hii in de voet-

sporen van zijn Rumbeekse voorgangers lgnatius De Vloo (1716-1775) en Petrus Valcke

(1708-1787). Sommige van zijn werken kenden een groot sukses, maar zell gaf Caytan er

de voorkeur aan zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. Op 66n na verschenen zijn

boeken anoniem. Hij schreef overwegend in de volkstaal (niet onbelangrijk in een periode

van volle verfransing) en af en toe in het Latiln. Inhoudelijk valt vooral de ruime aandacht

voor de armen en de missies op.

De invloed van Caytan in zi.ln tijd was groot en zijn werken werden veelvuldig gekocht, gele-

zen en herdrukt. Zijn meest suksesvolle boek ,,Den Godvrugtigen Landsman" kende in

1893, een eeuw na de eerste uitgave (5000 ex.) nog een herdruk. Het was een devotie-

boekle bedoeld voor de lagere klassen en kende een massale verspreiding. De Westflan-

drica-bibliotheek in Roeselare bezit er nog drie exemplaren van. Caytan heeft ook een nim-

mer uitgegeven ,,Beschryving van Rousselaere" op ziin naam staan.

JOHAN STROBBE

leraar

Uit de pas verschenen bundel van oud-leerling Jan Coghe,

"WOORDEN 
DIE TROOSTEN..;', (Tabor, Brugge 1992) het mooiste

gedicht:

Kerkhot te Vladslo
- voor Kehe Kolwitz'

Een vader kan niet anders dan met gekruiste armen
een moeder niet dan met gebogen hoofd
nu zij haar kind zo koud niet kan verwarmen
nu levenloos ligt wat het leven had beloofd.

Versteend de mond en heel het wezen
zonder bewegen, net zoals hun kind:
wie zal hen uit zijn dood genezen
blijven zij voor het schaduwgroene gras verblind?

Zelfs tranen wellen niet meer uit hun ogen
tenzij de regen die zij niet meer duchten:
als men de dood der jeugd hier moet gedogen
waarvoor zou men nog willen vluchten?

Een vader kan echt niet dan met gekruiste armen
een moeder niet dan met gebogen hoofd
tussen hen in de eeuwigheid omarmen
als om te redden wat hun zoon ooit had geloofd.

JAN COGHE
Ret. 1982



COLLIGITE FRAGMENTA ..,

Roer in een kom groentensoep, en de brokjes komen naar boven.
Dat is, prozaisch uitgedrukt, wat gebeurde toen ik het artikel gelezen had ,,De openbare
bibliotheek in het Klein Seminarie 1922-1973",door R. Vanackere, in ,,Eertijds -23ste jg. -
nr.2-december1991.
Een hele. reeks oude herinneringen kwam mij ineens te binnen.
Een antwoord op de eerste vraag kan ik geven, de namen van de eerste bibliothekarissen.
Van in hel begin was E.H. Achiel Verhamme er de hoofdfiguur. lk weet het omdat wij zeker
met vier retorika-studenten (retorika 1923-1924) menige namiddag op de wandeldagen,
denk ik, met hem hebben meegewerkt om steekkaarten te schrijven en boeken te klasse-
ren. Het waren Louis Debusschere, Valeer Rondelez, Pieter Laigneil en ... ik, zie den hond.
E.H. Verhamme was onze biechtvader, en we hadden alle respekt voor hem. Wat niet
belette dat we bij die gelegenheden geweldig de nationalist en de ,Jlamingant" uithingen.
Hij replikeerde wel een beetje, maar liet ons toch praten. Wij voelden ons veilig.omdat geen

een van ons zich bestemde om naar de ,,philosophie" te gaan. We waren dus buiten schot.
Juist dan ook verschenen, na het overlijden van E.H. Edw. Poppe (10 iuni 1924), in ,,Het
Vlaamse Land" (juli-augustus 1924) de ,,Brieven aan een doode" (E.H. Poppe) van Lode-
wijk Dosfel. Het ,llaamse Land" kwam bij Louis Debusschere aan huis, en daarin vond
vooral hU de sterkste argumenten voor de discussie. Daags voor E.H. Poppe slierf was
Lodewijk Dosfel nog bij hem op bezoek geweest.

Voor de distributie op open dagen -zondag- werd denkelijk een beroep gedaan op, filo-
sofen, of, onder het verlof, bevriende burgers.
En dan die foto op blz.35: de ,,Middenbibliotheek" op de Zwynsmarkt.
lk ben gaan grasduinen in ,,175 iaat Klein Seminarie te Roeselare" van Luc Pillen en Jules
Pollet. Daar vinden we heel de geschiedenis in beeld van dit oud gebouw, dat nu verdwe-
nen is. In 1834 wordt het verbouwd tot ruime klassen en een studiezaal voor de externen.
Een niet onaardig torengebouw, de belv6ddre, was het kroonstuk van dit geheel (blz. 42).

Op blz.1O2 een beeld van het gebouw omstreeks 1900: belv6ddre met houten campanille
waarin drie klokjes.(1 )Eronder was de,donkere kamer" met zijn systeem van draaiende
spiegels. Die werd toen, vanzelfsprekend, ,,chambre obscure" genoemd, maar de Roese-
laarse studenten van dien tijd maakten er ,,Slambroek scheure" van.

In 1905 worden de belv6ddre en de aanpalende klasgebouwen gesloopt.

In de plaats kwam in 1905 een gebouw met ruime klassen. Op de foto b12.113, zien we
goed het ijzeren hekken dat er toen kwam, boogvormig, (zie grondplan O.M. Coppens
btz.120).

In 1921 na de oorlog werd een plan getekend voor een nieuwe belv6ddre, (blz. ,|29) maar
die werd soberder uitgevoerd in 1921, zonder koepel. (zie foto op blz. '138). Als we op de
foto blz. 150 naast de grote ingangspoort van de speelplaats van het externaat dit gebouw

ten westen van de toren bekijken, dan zien we drie vensters en twee deuren naast mekaar.
Die drie vensters en de eerste deur waren die van een zaalllewaar na de oorlog in de jaren

'20 o.m. vergaderingen plaats hadden van een bond van oud-studenten of vrienden van het

Klein Seminarie.(2) Daar vergaderde ook de Lettergilde in die jaren, en de Eucharistische

Kruistocht van het externaat. De tweede deu( helemaal in de schaduw, de ingang van uit
de speelplaats in de bibliotheek, die dan ook onderaan in de toren lag. We krijgen een klaar

beeld van heel het gebouw op b12.157.(3)

In 1960-1963 werd het belv6ddre gebouw gesloopt. En op blz. 193 krijgen we een beeld
van hoe de Patersstraal er nu uitziet.
Kort na de eerste oorlog werd het lokaal dat daarna bibliotheek werd, gebruikt als
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stapelplaats van de goederen en kisten door het Amerikaans Rood Kruis geschonken voor

hulp aan de geteisterde bevolking.

Daar kwam op 27 september 1919 onze Vlaamse schilder Alfred Ost op bezoek, de dag

waarop hij Roeselare enkele tekeningen maakte, o.a. de beschadigde gevel van de kerk

van het Klein Seminarie.(4)

Hij zat door zijn oorlogsschoenen en kreeg daar een nieuw paar schoenen van het A.R.C.

en daarbij nog een paar deugdelilke blauwe sokken, zodat hij, Mechelaar kon pochen dat

hij alleen in dat Roeselaars gezelschap een echte blauwvoet was.

(1 ) In ,,Rollarius" - tijdschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - 21 ste
jaargang N.2 - 1992 - maart-april, op blz.53 schrijft Michiel De Bruyne,,met in een

,,houten campanille" vier klokjes". - Artikel ,,Het Torentie... op blz. 52 is spraak van het

,,caf6 champetre" ... lk heb altijd gehoord ,,souper champetre".

(2) Daar stond ook een biljart, en 't kon dienen als caf6.

(3) Wij hebben nog een jaar (ik denk 1921-1 923) onze studie van het externaat gehad in

het gedeelte van 't gebouw ten Oosten van Belv6ddre.

(4) Zie: Eertijds 7de jaargang nr. 2 - december 1975 - blz. 45.

MICHIEL DENYS

Ret 1924

Guido Vandelanotte
Leraar aan ons instituut sedert 1 september 1965.

f maandag 30 november 1992.

De drukpersen draaiden reeds volop, toen we het pijnlijke nieuws vernamen.
Staat de wereld niet stil, wel hebben we de drukpersen stil gelegd.

Fato profugus (Vergilius, Aener's l, 2)
Gedreven door zijn lotsbestemming, zijn wezen...
zo zouden we zijn biografie kunnen beginnen.

Guido, in naam van uw vele oud-leerlingen
en in naam van het Klein Seminarie:

BEDANKT.

lN MEMOR:AM



WOUTER PYPE

Wouter Pype (geboren Roeselare 17 april 1967) volgde na Lat.-Wet. (1985) beeld-
houwkunst aan het hoger instituut voor beeldende kunst St.-Lukas Gent waar hij in 1990

afstudeerde.

Titel Kunstwerk: gehurkte figuur (1989-9{l)

- hoogte:93 cm
- lengte:61 cm
- diepte:32 cm

Adres: Wouter Pype

Liinwaadstraat 20 - 9000 Gent
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-Prikbord,.

Tonguetwisters...vonden enkele nummers geleden op prikbord een voedingsbodem_
Op zo'n bodem is er plaats voor alle gewassen. Dat er ook een beetje kruid tussen zit, is
helemaal niet schadelijk. Dit hoort bij biologisch tuinieren.
De oogst vind je hieronder. Dank aan onze post-rubriek, die het materiaal met plezier aan
prikbord doorschuift.

Bij het lezen van de ,,tongue-twisters" van het juni-nummer voelde ik plots dat ik U het
volgende moest melden:

Wat ik allang vreesde weet ik nu zeker: de klassieke humaniora heeft bij mii een totaal
omgekeerd etfect gehad. lk ben het Latijn, de Romeinen gaan beschouwen als ordinaire
veroveraars die onze inheemse cultuur alleen maar in de weg gestaan hebben.
Als reactie ben ik Bretons gaan leren, een Brythonisch-Keltische taal, niet zoals die van de
Menapi6rs, onze eigen oud-belgische voorouders.

Uit het Bretons deze tongue-twister. Als U weet dat hij vooral bedoeld is om Franse tongen
te martelen (,,c'h" wordt uitgesproken als onze ,,ch" in ,,lachen") dan is dil voorwaar de
Bretonse ..schild ende vriend":

c'hwec'h merc'h gwerc'h

war c'hwec'h marc'h

ha war o lerc'h

c'hwec'h manac'h

De vertaling is ook niet mis

zes maagdelijke vrouwen

op zes paarden

en achter hen aan

zes monniken

STEFAAN OPLINUS
Ret 1967

Tonguetwisters, het kruid...bereikte ons in een nieuwe zending van Father Herman D'Hoore
(Rel. 1949), Schweizer-Reneke, Zuid-Af rika.

Hij wijst erop dat er in het dagelijks Engels veel woorden zijn, die een tweede betekenis
hebben. Hij geeft als voorbeeld "ass". De "beschaafde" betekenis is "ezel". In de minder
gecultiveerde taal betekent het "het menselijk achterwerk".
Met deze toelichting laten we u kennis nemen van het kranteknipsel dat Father D'Hoore
geknipt heeft:
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THE FUND-RAISING SNAGS OF FATHER MURPHY AND HIS DONKEY

A few days ago, we told of the problems our Rev A Cameron had with his local country new-

spaper. Somehow, an advertisement he was trying to place over the telephone didn't come

out quite correctly - five times.

But apparently, he's not the only reverend gentleman who has had trouble with the Press.

Just read this story...

Father Murphy was a priest in a very poor parish. He asked for suggestions as to how to

raise money for his church. He was told that horse owners had money, so he went to a
horse auction, but he made a very poor buy.

The horse turned out to be a donkey!

But Father Murphy thought he might as well enter the donkey in a race. The donkey came in

third and the headllne in the paper read as follows:

Father Murphy's Ass Shows.

Now, the Archbishop saw the paper and was very displeased. The next day the donkey

came in first and the headline read:

Father Murphy's Ass out in Front.

The Archbishop was up in arms and figured something had to be done. Father Murphy

entered the donkey again and it was placed second. The headline was:

Father Murphy's Ass Back in Place.

The Archbishop thought this was too much so he forbade the priest to enter the donkey in

the next race which inspired the editor to write:
Archbishop Scratches Murphy's Ass.
When the Archbishop read this he ordered Father Murphy to get rid of the donkey. He was

unable to sell it, so he gave it to Sister Agatha for a pet. The headline the following day read:

Nun Owns Best Ass in Town.

The Archbishop immediately ordered Sister Agatha to dispose of the animal. She sold it for
e 10. Next day the headline said:

Sister Agatha Peddles her Ass for e10.

They buried the Archbishop three days later.

The priest, the nun, the donkey and the archbishopb resting place - as seen by illustrator
Napier Dunn.
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Tonguetwisters, nog kruid...Er bestaan nog meer taalcuriosa en in alle varidteiten.

De Engelse taal biedt goede mogelijkheden om woorden om te zetten in letters en cijfers.

Bij ons een gekend voorbeeld: Q8, dat staat voor Quwait.
Of : "Love isn't that easy as il seems 2B".

Daniel Nussbaum, een schrijver uit Los Angeles, publiceerde een boek waarin hij

bestaande verhalen navertelt. Hil gebruikt hiervoor gepersonaliseerde nummerplaten van

Los Angeles, die uit maximaal acht tekens bestaan.

Uit zijn versie van Sophocles'Oedipus Rex gegrepen:

WHEN IWASA TINYI THISGRs 4SEER SED IWOOD OFF MY ROYAL OLDMAN THEN

MARREE MYMAMA. ffZ2MUCH PAYNE 4ONE2C...

Dit was 1 4 U, misschien volgen er nog andere.

Vele lezers willen wel eens vernemen uit welke gemeenten onze leerlingen afkomstig zijn.

Hieronder een overzicht van onze eersteiaars:

Roeselare:
‐Zuidstraat    42(34)

―Stadslong    ll(14)
―Kattenstn     6 (8)
―Tu!penstn      7 (8)
‐Beveren       4 (3)

‐Rumbeke   17(18)
―St‐Elooisw    2 (2)
―Ledegem   6(1)
―Kachtem    l(0)
‐GIs        3 (4)
―Passendale    5 (1)
―Merkem     l(1)
―Bissegem   l(0)
‐lchtegem    l(0)
―PItem     2(0)
‐Torhout       2 (0)
―Wulvergem   l(0)

‐Vikingstr      4(4)
―Acaciastr     2(1)
‐Broederschoo1  2(1)
‐Vierwegstr    l(2)

―Ardooie      6(6)
‐Houthulst     4(5)
―Oostnieuwk   3(2)
―Dadizele     l(2)
―H00glede     12(7)

・ Staden        9(5)
―Wingene    l(1)
―Boezinge       l(0)
―Langemark   l(0)
‐Poelkape‖ e     2(0)
‐Veldegem    l(0)
―Zonnebeke     l(0)

‐lngelmunster  3(2)
―lzegem     9(7)
―Zwevezele   2(2)
―Wervik         l(1)
‐Moorslede    10(4)
―Koolskamp     l(4)
―Beselare      l(0)
―Cullegem    l(0)
‐Meulebeke    l(0)
‐Reninge       l(0)
―VVestrozebeke  3(0)

Van de volgende gemeenten hebben wij dit jaar geen leerlingen - tussen haakjes wordt hel

aantal van vorig schooljaar vermeld:
Moorsele (3) - Kortemark (2)- Lichtervelde (5) - Geluwe (1 )- Werken (1)- leper (1)- Lende-

lede (5)

Een aangename en dankbare gebeurtenis greep plaats op zaterdag 24 oktober ll. In een

bomvolle Onze-Lieve-Vrouwkerk te Roeselare ging Marc Desmet (Lat. Gr. 1975), na zijn
priesterwijding, voor in een eucharistieviering.
Als doctor medicinae trad Marc toe tot de orde van de Jezuieten. We wensen onze oud-
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leerling Marc een mooie toekomst in dienst van kerk en volk. Vermelden we nog dat Marc

de zoon is van de heer en mevrouw Jan Desmet-Van Gampelaere, die we hierbij ook geluk-

wensen en tevens eens danken voor het vele en belangeloze werk dat Jan verricht ten

dienste van de oud-leerlingenbond. Rari nantes ... ziin het in onze moderne Samenleving'

Langs de Superior om ontvingen *" 
""n 

ft"ri"n"ringskaart aan het gouden professiejubi-

leum van D. Floribert O. Rommel O.S.B. (Benedictiinenorde). Dit jubileum werd gevierd in

de Sint-Pietersabdii te Steenbrugge op 19 september ll. Proficiat aan de jubilaris' die

behoort tot de retorica 1941 .

En terwijl we bezig zijn met geestelijken ... valt nog even vreugdevol nieuws te noteren:

pater Geert Vangheluwe, afkomstig uit Beveren-Roeselare (uitgangs.iaar Mod.'72)werd op

30 augustus ll. tot abt gewijd in de abdij van Chimay. Geert trad toe tot de Trappistenorde

van West-Vleteren en studeerde lange tijd te Rome waar hii nog raadslid van de generale

abt was. Nu zelf abt ... een schone maar veeleisende uitdaging in onze tijd. Proficiat Geert

en familie.

Het is al een lange tijd geleden dat we het 
""n. 

*"und"n een namenlijst te publiceren van

mensen die ooit lesgaven in ons dierbaar K.S. Toen (december 1979) schreven we dat het

,.een delicate opgave" was.

In de Standaard lazen we twee overlijdensberichten, nl. van E.H. Pascal Crevits en van

Raoul Doutreligne. In het overlijdensbericht van R. Doutreligne stond enkel:leraar aan het

Klein Seminarie te Roeselare, medepastoor te Bavikhove, Lendelede, Middelkerke en pas-

toor te Koekelare, St.-Jan Vianney, Jabbeke en nadien rektor O'L'-Vrouw ter Potterie

Brugge. En wij namen onze oude Eertijds ter hand. De naam van Pascal Crevits was niet

opgenomen. Hij gaf er nochtans les van 1 954-1 955. De naam van Raoul Doutreligne stond

erin, maar verkeerd:Doutrelinge en bovendien enkel de datum wanneer hij in dienst trad

(1924) en niet wanneer hij het college verliet.

Wellicht weet een of ander lezer de juiste periode van zijn verblijf bij ons en over beiden

enkele interessante details voor ,,anekdotokoteko". In elk geval onze lijst van leraars van

weleer is een beetje vollediger.

ook in dit nummer kunnen we een 
""0-,";;;^n 

getukwensen met zijn doctoraatsthesis.

Geert Depovere uit Roeselare (uitgangsiaar WA 1983) bekwam met de grootste onder-

scheiding de graad van doctor in de toegepaste wetenschappen aan de R.U.G. De titel van

zijn proefschrift: Studie van breedband optische kommunikatiesystemen. Geert is nu werk-

zaam bil Philips Research (Natlab) te Eindhoven. Proficiat Geert en tevens de gehele fami-

lie.

Ook Marnik Dekimpe (Lat. Wisk. 1982) eveneens uit Roeselare, verdient onze felicitaties.

Na succesvolle studies voor handelsingenieur met als speciallteit beleidsinformatica te

Leuven trok hij naar Amerika (Los Angeles) waar hij tot ,doctor in management" promo-

veerde. Maar Leuven liet hem niet los en sedert oktober is hij hoofddocent aan de Alma

Mater. Gefeliciteerd Marnik.

」BRUSSELAERS&R PARENT



--Op de ?rum qf
MIJN STUDIETIJD...

Toen ik zo'n 12 jaar geleden voor
het eerst langs het torentje in de
dreef reed, wist ik niet goed waar
ik aan begon. Enerzijds wilde ik
naar een technische school gaan
om een vak te leren, anderzijds
wilde ik de Latijn-Griekse doen.
Het PMs-centrum in de Katte-
straat raadde me echter beide
alternatieven af ,zodat ik uiteinde-
lijk in de modernes van het Klein
Seminarie terechtkwam.

De overstap van de lagere school
naar het middelbaar was groot en

mijn resultaat daalde met 25 7o

Motivatie om te studeren was er
zeker niet, want sport en spel
waren in die tijd nog veel belang-
rijker voor mij.

Na de derdes moest ik een nieuwe keuze maken, ditmaal wel doelbewust. lk kreeg al spijl
dat ik niet de Latijnse begonnen was, en zag nu enkel nog toekomst in de economrscne
af deling. Daar zou ik ten minste economisch bewust worden en het was de beste mogelijk-
heid (in de modernes althans) om de talenkennis te verbeteren. De ambiance in de klas
was goed en mijn resultaten verbeterden zienderogen

Na het Klein Seminarie wilde ik nog niet onmiddellijk naar de universiteit vertrekken. Tel-
kens als ik hoorde dat er een kans was om naar het buitenland te vertrekken, stormde het
bloed vlugger door mijn aderen. Zodoende zocht ik alle mogelijkheden op en de moeite
werd uiteindelijk beloond. Via de sponsoring van de Rotary-Club van Roeselare vertrok ik
(net als Piet ostyn van de Griekse) voor een jaar naar de verenigde staten, en wat voor een
iaarll Zo'n ervaring is gewoonweg niet te beschrijven. Het is fantastisch, heel leerrijk, en ik
zou het iedereen aanbevelen. Natuurlijk, in dat jaar zijn er ook moeilijke momenten, maar
die vergeet je door al die positieve ervaringen.

Als een halve Amerikaan kwam ik dan terug naar de Rodenbachstad en het was hoog lijd
dat ik me ergens aan een universitert inschreef . vertalertolk leek met te eng; daarom koos
rk voor een economische opleiding, aangevuld met een degelijke talenopleiding, en de
beste keus leek me de VLEKHO (Vlaamse Ekonomische Hogeschool) te Brussel.

Brussel is wel niet de ideale studentenstad, toch amuseerde ik me er goed, en zonder al te
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veel moeite behaalde ik mijn kandidaatsdiploma. Echter tijdens de 2e kandidatuur besefte

ik reeds dat dit niet de school zou zijn waar ik mijn licenties wou verwezenlijken. Dus

opnieuw op zoek naar alternatieven en na een zwaar ingangsexamen vernam ik in de

zomer van 1988 dat ik aanvaard was voor de Ecole Europ6enne des Affaires.

Deze ,,Grande Ecole" hangt af van de Kamer van Koophandel en Niiverheid van Parijs en

wordt grotendeels door hen gesponsord. Ook de senaat van Berlijn en bepaalde multina-

tionals steunen deze school. Jaarlijks worden zo'n 150 studenten uit alle landen van

Europa aanvaard en die 150 moeten dan proberen te slagen in een driejarig programma,

waarin 1 jaar stage begrepen is.

Het eerste studiejaar vertoefden we in Parijs. Eerst een trimester theorie (niet zoals in Bel-

gi6 waar je alles moet van buiten leren, maar op de praktijk gericht), daarna een 4-tal

maanden stage in een bedrijf in Frankrijk en tenslotte nog een trimester theorie en exa-

mens.

Het tweede jaar volgden we de theorie in Oxford en liepen de stage in een engelssprekend

land. Het laatste jaar moesten we naar de nieuwe hoofdstad van Duitsland, Berlijn.

Reeds tijdens de lesuren voelden we ons in een professioneel kader. Verschillende top-
mensen uit de bedrilfswereld stonden ons te woord. Achteraf gezien was deze school een

unieke voorbereiding op een 66ngemaakt Europa: we waren voortdurend omringd door
alle verschillende culturen van Europa, we leefden 3 jaar in verschillende landen en moes-

ten 3 vreemde talen vloeiend spreken (kan bijna niet anders na een iaar in ieder land

geleefd te hebben). Ook de stages zijn heel belangrijk. Door deze praktische projecten

werd onze ervaring groter en inzichtelijker. Doelbewust koos ik voor stages in Belgische

bedrijven. In Parijs werkte ik voor Bekaert-France. Hoofdproiect was er het opbouwen van

een verkoopsopvolgingsmodel, waarbij veel commercieel- en informatica-inzicht vereist

was!

In Oxfordshire kreeg ik een marketingstage bij Janssen Pharmaceutical UK. Een marktstu-

die van hun belangrijkste produkt en het opbouwen van een publiciteitscampagne van een

ander produkt waren mijn bezigheden.

In het laatste jaar genoot ik niet enkel van de Duitse 66nmaking (met het bijkomenoe pro-

bleem om huisvesting in Berlijn te vinden), maar verwezenlijkte ik ook een heel interes-

sante stage voor LVD-Scharringhausen.lk mocht er voorstellen doen voor de reorganisatie

van de verkoop, en deze uitdaging heb ik gretig aangenomen.

En ja, juli 1991 betekende het einde van mijn studentenleven. Maar dit werd zeker niet het

einde van mijn internationaal gericht leven. Bij mijn sollicitaties maakte ik duidelijk dat ik

enkel in een internationale context wil werken. Sinds oktober werk ik in zo'n functie in een

Zwevegems bedrijf in de textielbranche, waar ik de verantwoordelijkheid voor de Duitse en

Oostenrijkse markt onder mijn hoede heb. Een mooi begin, dat waarschijnlijk zonder die

internationale studies niet mogelijk was geweest. Daarom dank ik miin ouders dat ik die

kans gekregen heb, en ik raad iedere jongere aan om zo'n kans (als ze zich voordoet) aan

te nemen, al ware het een uitwisselingsprogramma juist na de humaniora, of iets in het

kader van het Erasmusproject, of als avonturier.

In een toekomstig Europa zal er een grote nood aan internationale mensen zijn. lk denk er
zelf redelijk goed op voorbereid te zijn en hoop dat mijn ,,levensweg" een soort voorbeeld

mag zijn voor de toekomstige afgestudeerde leerlingen, die dagelijks voorbij het torentje

f ietsen...

PETER VANHULLE
Ec 1985



STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN ROESETARE

1 . 1 853-1 980: Voorgeschiedenis

1 .1 . Op 1 ianuari 1981 ging de Stedelilke Openbare Bibliotheek van start. Het werd geen

schepping vanuit het niets, maar een oprichting door overname van een bestaande

bibliotheek, nl. de Vrije Aangenomen Bibliotheek van Groot Belang ,!ereenigde Vrien-
den", eigendom van het gelijknamig Koninklijk Letterkundig Genootschap uit Rum-

beke.

De geschiedenis van de Vereenigde Vrienden begint waar de Rederijkerstijd eindigt. In

1841 namelijk gaal de aloude Kamer van Retorica van Rumbeke,,De Minnende

Rozen" ter ziele. Twaalf jaar later, op 4 september 1853, richten enkele leden van die

uitgebluste retorikagilde een gelijkaardige letterkundige maatschappij op, genaamd

,,De Vereenigde Vrienden".

1.2. Van bij de aanvang bestaat die vereniging uit een drieluik:de Lettergilde, mel maande-

lijkse vergaderingen en oefenbeurten, de Toneelgilde, en de Boekerij, zoals dat in die

tijd heette.

Het verslag van de stichtingsvergadering van de 4e van de herfstmaand van 1853

vermeldt: Ange August Angillis, voorzitter, Liborius Baert, geheimschrijver en Jan
Decraene, boekbewaarder-penningmeester. De Stadsbibliotheek heeft dus een voor-
geschiedenis van haast 1 30 jaar.

De eerste twee boeken die aangekocht werden, waren van de hand van de man die

zijn volk leerde lezen: ,,De leeuw van Vlaanderen" en ,,Hoe men schilder wordt". Van in

den beginne had de bibliotheek formeel een openbaar karakter. Het algemeen regle-

ment opgesteld op 8 september 1853 vermeldt onder artikel 22:,,De personen die
geen deel maken van onze maatschappij kunnen aan de maatschappij toebehorende
boekwerken ter lezing bekomen tegen 10 centiemen per boekdeel en voor de tijd
door artikel 20 bepaald" (:B dagen).

Toch blijkt uit de werkingsverslagen dat gedurende de eerste decennia van haar

bestaan, de bibliotheek uit hoofdzaak er een was van en voor de leden van de vereni-
ging. Tussen 1869 en 1871 werd er slechts 13,25 F ontvangen aan uitleengelden van

niet-leden. (d 1 0 cent per boek of minder dan 1 0 cent al naar gelang de grootte van

het boek).

'1 .3. Na de jaren 1 900 begint het openbaar karakter van de bibliotheek ook in de praktijk

een werkelijkheid te worden en zo groeide de boekerij uit tol d6 openbare lectuurvoor-

ziener van de Rumbeekse bevolking.

De eerste steun van officiele zijde dateert van 1 856. lmmers, door lussenkomst van

volksvertegenwoordiger-burgemeester Alexander Rodenbach werd een staatstoelage
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van 2OO F bekomen, aangevuld met een respectabel aantal toegezonden boeken.

Sindsdien werd Blinde Rodenbach erevoorzitter van de vereniging'

De eerste gemeentelijke toelage dateert van 1864 (100 F), jaarlijks vanaf 1879'

ook bij de Provincie werd aangeklopt met een gunstig advies van het gemeentebe-

stuur, maar deze keer werd de bede niet verhoord.

1 .4. Voor de eerste wereldoorlog boekte de bibliotheek een 1500 uitleningen per jaar aan

+ 1 00 lezers. Daaraan kwam een einde door een oorlogsplundering. Geen enkel boek

bleef over, zelfs de boekenrekken overleefden het niet.

Na de oorlog werd om hulp gevraagd bij het Ministerie van onderwijs om de biblio-

theek her op te richten. Met een lening van 5000 F en met de later uitbetaalde oor-

logsschade van 10.170 F werd een nieuwe ,,openbare vlaamsche Boekenkast" uit de

grond gestampt en in 1924 reeds, pas 3 jaar na het tot stand komen van de eerste

openbare bibliotheekwet in Belgid, werd de pas heropgerichte bibliotheek van de Ver-

eenigde Vrienden erkend, geinspecteerd en gesubsidieerd door de staat. In 1925

werden er al een 2700 boeken uitgeleend.

Hoewel de bibliotheek niet door de gemeente was aangenomen ontving zij toch jaar-

liiks een gemeentelijke toelage berekend op voet van het wettelijke minimum van

0,25Fperinwoner,datwas 16,25F in 1925. Indedertigeriarengroeidedebiblio-
theek aan tot + 3000 boeken en 5000 uitleningen per jaar.

1.5. Dan kwam er weer een oorlog, maar de Vereenigde Vrienden hadden hun les geleerd

en dank zij een dubbele verhuizing, tijdens de vloed en de ebbe van het oorlogsge-

weld, naar de kelders van voorzitter Jozef Delbaere, ging geen enkel boek verloren.

Maar, ondanks het feit dat tijdens de oorlogsjaren zelf de bibliotheekaktiviteit gewoon

doorging (behalve dat enkele boeken die op de nazi-index 'stonden gedurende die

jaren het daglicht niet mochten zien) werd de staatserkenning ingetrokken, die al in

1 947 terug toegekend werd, gevolgd in 1 948 door de erkenning door het Provinciebe-

sIuur.

Na de 2de w.o. kende de bibliotheek een vrij intense groei- en bloeiperiode. De Uni-

versele Decimale Classificatie werd ingevoerd en de ontsluiting van de collectie werd

verbeterd door een 4-voudig catalogusapparaat op steekkaarten: een stand-,

auteurS-, titel- en systematische catalogus en er werden catalogi in boekvorm uitgege-

ven. In 1 953, toen de bibliotheek de tweede eeuw van haar bestaan binnentrad, toon-

den de belangrijkste werkingmeters de volgende cijfers: collectie: 5026; uitleningen:

5450; lezers: 401; gedurende 202 openingsuren, dit is 2 X2 uren per week.

1.6. Alhoewel de gemeente reeds van in 1924 de wetteliike minimum subsidie voor aange-

nomen bibliotheken betaalde, was de bibliotheek nooit officieel aangenomen v66r

1961 . Enige tijd later werden ook de 2 parochiale bibliotheken die inmiddels op de Zil-

verberg en te Beitem opgericht waren, aangenomen, wat aanleiding gaf tot een biblio-

theekrel rond de verdeling van de gemeentelijke subsidies. Dat er zo heftig om gestre-

den werd is misschien wel te verklaren door het feit dat deze toelagen zeker niet royaal

waren:ze bedroegen in de 70-er iaren maar 1/2van het W.-VL. gemiddelde en 1/3

van het gemiddelde in Vlaanderen.

ln 1975 werd de voortdurend belangrijker geworden bibliotheekwerking van officidle

zilde bevestigd door de erkenning door het Ministerie als bibliotheek van Groot Belang



(naast 10 andere vrije bibliotheken van deze graad in W.-VL. en 49 in Vlaanderen).

Niemand vermoedde toen dat deze erkenning eventueel belangrijke gevolgen zou
kunnen hebben in het licht van de bepalingen van het bibliotheekdecreet van 1978
betretfende de toekomst van de Vrije Openbare Bibliotheken.
lmmers, van de vrije bibliotheken zouden alleen deze van Groot Belang na 19gg nog
mogen blijven voortbestaan als erkende openbare bibliotheek, op voorwaarde dan nog
dat aan de normen van het decreet voldaan werd

1.7. De eerste algemene bepalingen van het decreet boden dus aanvankelijk behoorlijke
perspectieven voor een verdere toekomst als Vrije Openbare bibliotheek beheerd
door het K.L.G.,,De Vereenigde Vrienden". Maar vlug openbaarden de uitvoeringsbe-
sluiten van het decreet in de loop van 1979 andere waarheden. Het recht op auro-
noom bestaan moest, veel meer dan vroeger onder de wet van 1921, gesteund wor-
den door belangrijke geldmiddelen van het inrichtend bestuur om het niet-gesubsi-
dieerde deel van de werking en de huisvesting te financieren, en ook om de tijd tussen
uitgave en subsidie te overbruggen.

Op dat ogenblik zag het bestuur van de Vereenigde Vrienden in dat het decreet waar
zovele jaren naar uitgezien was om de bibliotheken betere bestaansmogelijkheden te
geven, het einde moest betekenen van 127 jaar bestaan als autonome bibliotheekin-
stelling. Liever dan nog 10 jaar (tot 1986 kon voortgewerkt worden binnen de wer van
1921) autonoom te blijven leven, maar toch een langzame dood te sterven, verKozen
de Vereenigde vrienden de bibliotheek te redden door er afstand van te doen en re
laten overnemen door het Stadsbestuur. Ingezien werd ook dat 3 bibliotheeknetten
naast elkaar in 66n stad, het Gemeentelijke, het vrije Katholieke en het vrije neutrale,
grotendeels door dezelfde belastingbetaler bekostigd, een onhoudbare situatie zou
woroen.

1 .B. De onderhandelingen werden in de loop van 1 980 gevoerd aan de hand van het K.B.
op de overname van privaatrechterlijke bibliotheken en eind december werd oe over-
eenkomst contractueel vastgelegd door de gemeenteraad. Aldus werd de facto de
stadsbibliotheek van Roeselare opgericht door overname op 1 januari 1981 van de
Aangenomen Vrile Openbare bibliotheek van Groot Belang ,lereenigde Vrienden',.

1 .9. Bibliothecarissen 1853-1 980.
Jan Decraene (1853-1857), Karet Vandevijvere (1857-1865), Constant Detannoy
(1865-1871), Leo Gysels (1871-1872), Karet Vandevijvere (1872-1878), Edward Joye
(1 878-1 882), Jules Vandenberghe (1 882-1 895), Camiet Debruyne (1 895-1 903), Alfons
Joye (1903-1912), Honor6 Vanmaete (1912-1913), Modest Vandenweghe
(1913-1923), Aim6 D'Hertoghe (1923-1947); Vateer Verhaile (1942-1973\; paut Ver-
halle (1973-1 980).

2. STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK 1981
Vlaanderens achterstand inzake openbare lectuurvoorziening t.o.v. zijn Europese buren
(vooral Nederland, Duitsland, Denemarken, Tsjechoslowakije) was enorm. Het decreet, al
decennia aan het zwalpen op de parlementaire deining, was dus broodnodig om het
Vlaamse volk geestelijk te voeden door goed uitgebouwde lectuur- en informatievoorzie-
ningen te bieden, zowel in de breedte als in de diepte.
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Diepte kan verworven worden mits de nodige financidle middelen en normen voor infra-

structuur en collectie-opbouw, bezield door voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd per-

soneel. Breedte bereikt men pas wanneer de garantie bestaat dat in iedere gemeente een
verplichte overheidsinstelling een aan het bevolkingsvolume aangepaste mediavoorzie-
ning ter beschikking stelt (niet alleen gedrukte, maar ook audio-visuele collecties) en dit in
een geest van pluriforme objectiviteit.

Het vrije initiatief in Vlaanderen is, niettegenstaande de veronderstelde deontologische
obiectiviteit van het personeel, vooreerst meestal ideologisch{ilosofisch georidnteerd en
oridnterend en kan dus maar een deel van de lokale bevolking bedienen;ten tweede werkt
het sporadisch-plaatselijk (in de ene gemeente is het duidelijk aanwezig, in de andere ont-
breekt het helemaal) en zonder bovenbouw (geen overkoepelende en ondersteunende
centrale instelling); ten derde kan het geen garantie bieden inzake continurteit (sporadisch-

tijdeliik)

3. 1981-1989: Stedelijke Openbare Bibliotheek ,yereenigde Vrienden" (deeltiidse
POB).

3.1. De overname door het Stadsbestuur betekende zeker niet automatisch dat aan de nor-

men van het bibliotheekdecreet voldaan werd. Waar de vrije bibliotheek zich tot dan

toe als werkgebied Rumbeke had aangemeten (+ 1 1 000 inwoners) werd dat met de

slag 5 x groter: een gemeentelijke of stedelijke bibliotheek moet de hele bevolking

bedienen. Toch werden bij de overname, althans voor een tijdelijk nog toegelaten deel-

tijdse werking, de meeste +50000-inwoners-minimumnormen nog net gehaald (start-

collectie, leners, uitleningen, interne systematiek, uitleensysteem, catalogi, openings-
uren, e.d.).

De belangrijkste knelpunten waren de collectie-aangroei, infrastructuur en perso-

neelsbezetting. Daaraan werd van meet af aan gewerkt, zodanig dat voor het einde

van het jaar de erkenning als deeltijdse stedeliike POB van Roeselare verkregen werd

met een tiidelijke (5 i) toegestane afwijking van de verplichte centrale ligging.

3.2. In de loop van 1981 had de Vrije Openbare Bibliotheek ,,Louis de Brouckdre" gelegen

aan de O.-L.-V-straat het stadsbestuur om overname gevraagd en vanaf 1 januari

1982 werd deze bibliotheek geintegreerd als filiaal met als werkgebied het deel van

Roeselare ten zuiden van Beveren, ten noorden van het kanaal en ten oosten van de

spoorweg.

Enkele jaren later werd ook de Vrije Openbare Bibliotheek van het Willemsfonds aan

de leperstraat overgenomen, zij het dan dat alleen maar de collectie opgenomen werd.

3.3. Intussen werd er ook gedacht aan de centrale vestiging. De plannen rond de drie-een-
heid Muziekacademie-Bibliotheek-Cultureel Centrum werden opgeheven, eerst omdat
de chronologische bouwvolgorde van de 3 componenten zoals door de subsidi6-
rende overheid gewenst (prioriteit voor de bibliotheek wegens de wettelijk verplichte

oprichting) lokaal niet haalbaar was, daarna omdat de koppeling van de elementen,

door verschillende ministeries te subsididren, het al problematische dossier van het

Cultureel Centrum nog meer bemoeilijkte.



3.4. De eerste stap van deblokkering was in 1 985 de aankoop van het ,,pand Lebon" aan

de O.-L.-V.-markt, nadat het stadsbestuur tevergeefs stappen had gezet voor een over-

nameregeling van de A. Rodenbachbibliotheek. De voorstudie en goedkeuring van de

plannen voor gedeeltelijke afbraak en heropbouw (1ste faze: + 350 m2) en nieuw-

bouw (2de tazet + 1 1 00 m2) nam een paar jaren in beslag en in 1 987 konden de wer-

ken voor de 1 ste laze van start gaan. Zij werden grotendeels uitgevoerd door de Ste-

delijke technische dienst.

Er werd ook over gewaakt dat de principes bewaard bleven van de ,,Nieuwe Zakeliik-

heid" waarmee architekt J. De Bruycker op het einde van de 20-er jaren baanbrekend

werk had verricht in deze (zijn eigen) woning. Deze waren o.a. het aanwenden van de

nieuw ontdekte mogelijkheden van beton en betonskelet, vrij plan, negeren van sym-

metrie, aandacht voor licht en schaduw, rationalisatie en streven naar perfectie in de

techniek.

Dank zij het betonskelet en het vrij plan was het mogelijk om aan het gebouw een

nieuwe funktie te geven, zij het dan met de beperking van het totale volume, dat net

acceptabel was om gedurende enkele jaren als Stedelijke Hoofdbibliotheek van Roe-

selare te fungeren.

3.5. Tot augustus 1 989 bleef de collectie en de activiteit van de hoofdbibliotheek te Rum-

beke steeds maar aangroeien met de vanzelfsprekende ruimtelijke problemen. Van-

daar dat de opbouw van de afdeling Audio-Visuele Materialen met een startcollectie

van 5000 eenheden (grotendeels CD) in een lokaal van de stadsschool aan de Koke-

larestraat moest gebeuren.

Hoewel de erkenning (en bijgevolg ook de personeelsformatie) wegens de ontoerei-
kende infrastructuur beperkt bleef tot deeltijdse PO.B., was de werking naar het
publiek toe vanaf 1985 toch nagenoeg deze van een voltijdse bibliotheek. De biblio-
theekploeg bestond al die jaren uit 6 deeltijdse personeelsleden in vast verband

(samen nog geen 2 voltijdse equivalenten) moedig ondersteund door een legertje

steeds maar wisselende BTK'ers, DAC'ers, TWW'ers, GESCO's en stagiairs. Van 1981

tot 1989, de Rumbeekse jaren, groeide de collectie aan van 20.000 tot Bl .000, stegen

de uitleningen van 67.000 tot 285.000 en het lenersaantal van 2000 tot 6500.

4. Stedelijke Openbare Bibliotheek,,De Vriendschap": 1 september 1989 (Voltijdse
POB).

4.1 . Hoewel vele namen gesuggereerd werden, was toch de enige, haast dwingende, en

aan de geschiedenis verplichte keuze: ,,De Vriendschap".

4.2. De ,,maatschappij voor tael- en letteroefening", voor kernspreuk dragende ,,De Vriend-

schap" werd op 15 november 1844 in de Rodenbachstad opgericht. Enkele Vlaams-

gezinde ,,taelminnaers" staken de koppen en de harten bijeen met als specifieke doel-
stelling:,,het beoefenen der nederduitsche Tael, hetzij in de Letterkunde, hetzij in Kun-

sten en Wetenschappen, om tot opbeuring en verspreiding dezer Tael zoo veel moge-
liik mede te werken" (art. 5 van het reglement), dus in het algemeen ,,het bevorderen

van de Vlaemsche Tael" (art. 1). Hiermede plaatste ,,De Vriendschap" zich aan de spits

van de jonge Vlaamse Beweging.
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Gedurende 100 jaar, van 1844 tot 1944, heeft deze ,Vriendschap" op de meest

diverse terreinen van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een onschatbare inbreng

gedaan, niet all66n in de Mandelstad zelf, maar ook extra muros en ver daarbuiten,

door het onaflatend aanmoedigen, inspireren en steunen van talrijke Vlaamse voor-

mannen en Vlaamse activiteiten.

Een van de mooiste en wetticht het oudste embleem van ,,De Vriendschap".

De werkende leden, hoogstens een dertigtal, kwamen wekelijks in het stamlokaal bij-

een. Nieuwe leden werden Slechts op voordracht van twee werkende leden door de

ledenvergadering verkozen. Op de wekelijkse bijeenkomsten lazen de leden voor uit

eigen werk en studie, uit belangrijke boeken of tiidschriften, keuvelden over letterkunde

maar vooral over de groeiende Vlaamse Beweging, stelden petities op en stimuleer-

den de Vlaamse strijd. Naast de werkende leden telde de vereniging trouwens ook cor-

responderende leden, o.a. Hendrik conscience, Guido Gezelle, Frans-Jozef Blieck,

Frans De Potter. Jaarlijks organiseerde het ,,berek" een grandioos jaarfeest voor alle

leden, waarop bovendien Vlaamse prominenten werden uitgenodigd.

De vereniging schreef ook priisvragen uit voor literaire en historische onderwerpen, of

voor persoonlijke letterkundige of muzikale biidragen. Zo stimuleerde zij de dichtkunst,

het lied, het kort toneel, de geschiedenis, de taalkunde en zelfs wetenschappen; zo lag

,,De Vriendschap" aan de basis van de eerste overzichtelijke publikatie uit 1875:

,,Schets eener geschiedenis van de stad Rousselare"; zo heeft ,,De Vriendschap" ook

een paar ,,Wegwijzer van Rousselare en het Arrondissement" uitgegeven, waarin com-

mercidle informatie en reklame werd opgenomen, naast korte literaire en podtische bii-

dragen.

De leden namen bovendien, vooral door afvaardiging, deel aan Vlaamse manifestaties,

aan de uitvaart van bekende Vlamingen. Met invloed (door geschreven petities) voer

den zij druk uit op de volksvertegenwoordiging voor de vervlaamsing van het onder-

wijs, de administratie, het leger en voor het oprichten van een Vlaamse academie. Voor

haar leden stelde de vereniging een niet te miskennen bibliotheek samen.

,1'
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onder de werkende leden vernoemen wij: Hendrik Horrie, Zeger Maelfait, Albrecht
Rodenbach, Pieter Denys, Jaak Dubuisson, Isidoor Fraeys, Jozef ossieur, Ramon Ver-
alleman, Alfons carlier, Ferdinand callebert, Julius Delbeke, Jules clais, Achiel Denys,
Arthur verstraete, lsidoor van Eeckhoutte, Hendrik de Fernelmont, D6sir6 Denys,
Achiel Lobel, dokter De Brabant, pieter Vandermeiren, Jozef Vanden Berghe, Alfons
vancoillie, Joris Rommens, Jozef De Bruycker, pol Lobel, willem Denys, paul scharp6.

Tot 1940 waren sommige leden van ,,De vriendschap" tevens lid van de gemeente-
raad, schepen (o.a. Ferdinand callebert), lid van de provinciale raad (Hendrik Horrie),
bestendig afgevaardigde (Jozef vanden Berghe), zelfs lid van het parlement (dr. Julius
Delbeke). op een indirecte wijze had ,,De Vriendschap" derhalve een niet te versma-
den invloed op het stadsbestuur. Maar vooral op het cultureel vlak kunnen haar initia-
tieven en actie niet weggedacht worden uit het culturele leven van de Rodenbachstad;
en dit vooral door het organiseren van literaire en muzikale activiteiten, door naar
nauwe en stimulerende relaties met andere verenigingen (o.a. het Davidsfonds, de
Moedertael, de Gilde voor Ambachten en Neringen, de Rumbeekse ,!ereenigde Vrien-
den"...), door haar actie voor het oprichten van het praalgraf (1BBg) en het standbeeld
(1 909) voor Albrecht Rodenbach.

M. De Bruyne, Rollarius, l Bde jg. nr. 3 (1 989), pp. 83-84.

4.3. De nieuwe struktuur ziet er nu als volgt uit:
- Hoofdbibliotheek ,,De Vriendschap": op 2 adressen rond de O.-L.-V.-markt: Volwas-

senafdeling, leeszaal, informatie- en begeleidingsafdeling, jeugdafdeling: O.-L.-V-
markt 30.

In de St.-Hubrechtsstraal nr.48, (dit is het gebouw van het vroegere filiaal ,,L. de
Brouckdre), opgeheven bij de komst van de hoofdbibliotheek aan de O.-L.-V-markt)
is (voorlopig) de afdeling audiovisuele materialen en de gedrukte collectie in
magaziinopstelling.

- Filiaal ,Vereenigde Vrienden" aan het Kerkplein 15 te Rumbeke.

4'4'Het ligt voor de hand dat de bibliotheekactiviteiten sinds de nieuwe inplanting plots
veel sterker zijn gaan stijgen dan de vorige jaren. 1990 gaf een stijging van de uitlenin-
gen met 33 % en voor 1 991 komt daar nog eens 2s o/o bij. Een steeds groter gedeelte
van de + 10.000 leners komt uit de periferie (t iB'/.), hetgeen bewijst dat Roeserare
niet alleen als inkoop- en verzorgingsstad een centrumfunktie vervult in de regio.
Dit wordt enerzijds in de hand gewerkt door de niet erg schitterende situatie van de
bibfiotheekvoorzieningen in de omliggende gemeenten, vooral ten N.w en z.en ooor
de bijkomende aantrekkingskracht van een goed voorziene afdeling audiovisuele
materialen. De ,,trek" naar de AvM-afdelingen van Kortrijk en Wevelgem en zelfs
Brugge is grotendeels overbodig geworden. De fel aangroeiende collectie van nu al
8500 eenheden (LP, CD, Audio- en Videocassette) boekt in 1 99 1 + 60.000 uitleningen.

4.5. Ongeveer 80 klassen brachten in het voorbije schooljaar een introduktiebezoek, waar-
bij een speels instructieprogramma, varidrend voor ieder leerjaar, er voor zorgt dat het
jaarlijks herhaalde klassikale bezoek aan de bibliotheek de drempel van het indivi-
duele bezoek laag houdt en de smaak naar lektuur telkens weer aanscherpt.
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4.6. Dit alles gebeurt nu met een voltijdse personeelsformatie. Momenteel zijn er in vast

verband, naast de bibliothecaris, 2 assistent-dienstleiders (FT), I bibliotheekassisten-

ten (4 FT, 4 HT), 1 bibliotheekbediende (FT) en 1 klerk (FT), aangevuld met een tijde-

liik kader van 6 funkties. vier poetsvrouwen houden de zaak voor publiek en perso-

neel netjes.

4.7.Voor al deze aktiviteit is het hoofdgebouw aan de O.-L.-V-markt uiteindelijk voorzien

op + 20OO m2, waarvan tot nu toe nog maar de eerste bouwfaze van 850 m2 gereali-

seerd is. Dit betekent o.m. dat er geen vergaderlokalen zijn, dat alle afdelingen er te

weinig ruimte hebben en de AVM-afdeling en de magazijncollectie die nu halfvast han-

gen aan een 150 m lange navelstreng aan het andere uiteinde van het marktplein,

ongeduldig wachten om in de schoot van het hoofdgebouw opgenomen te worden. Nu

de kogel van het cultureel centrum door het Ministerie is kan de 2de fase van de

stadsbibliotheek wellicht een eerstvolgende realisatie van culturele infrastructuur wor-

den. Stilaan wordt de achterstand uit het verleden weggewerkt.

4.8. lk besluit met een gezaghebbende bibliotheekvisie:een beeld van de bibliotheek in de

toekomst: ,,... als de bibliotheek, zoals Borges voorstaat, een model van het heelal is,

moeten we proberen er een heelal op mensenmaat van te maken, en, ik herhaal, op

mensenmaat betekent ook prettig, met ook de gelegenheid voor een capuccino, met

ook de gelegenherd voor twee studenten een middag op de bank door te brengen, niet

echt om tot de daad over te gaan, maar om een gedeelte van hun romance in de biblio-

theek uit te leven, terwi.il ze een paar boeken van wetenschappelijk belang uit de kast

halen of terugzetten, dat wil zeggen een bibliotheek waar je graag komt, en die gelei-

delijk in een grote tijdsmachine verandert, zoals het Museum of Modern Art waar je

naar de film kunt gaan, in de tuin wandelen, de standbeelden bekiiken en een com-

plete maaltiid genieten

lk weet dat de Unesco het met me eens is: ,de bibliotheek ... moet toegankelilk ziin en

haar deuren moeten wijd openstaan voor alle leden van de gemeenschap die er vrii

gebruik van kunnen maken zonder onderscheid naar ras, huidskleur, nationaliteit, leef-

tijd, geslacht, godsdienst, taal, sociale status en cultureel niveaul'

Een revolutionair idee. En de verwi.jzing naar het culturele niveau vraagt ook om onder-

wijs, advies en voorbereiding. En dan nog wat: ,,Het gebouw dat de openbare biblio-

theek huisvest moet centraal gelegen zijn, ook voor invaliden toegankeliik en op prakti-

sche tijden geopend. Het gebouw en de inrichting moeten aantrekkeliik, geriefliik en

uitnodigend zi.in; het is essentieel dat de lezers direct bij de kasten kunnenl'

Zal het ons lukken deze utopie tot werkeliikheid te maken?" (Umberto Eco, De biblio-

theek, Amsterdam: B. Bakker, 1 988, blz. 34-35)

P VERHALLE
Ret 1965



ARCHEOLOGISCHE RELIKWIE GERED TIJDENS AFBRAAKWERKEN IN HET KLEIN
SEMINARIE

AFBRAAK EN NIEUWBOUW

Het aloude Roeselaars Klein seminarie kwam de laatste maanden sterk in het bouw- en
afbraaknieuws.

Enerzijds is op 1 september 1992 een fraaie nieuwe vleugel in gebruik genomen. Gele-
gen extreem-zuid het domein tussen de Zuidstraatgebouwen van de Basisschool en de
ex-Filosofiegebouwen, kreeg het complex de naam mee van ,Joren Malachiet',.,Toren,,als
herinnering aan het verdwenen ,Jorentje",,,Malachiet" omwille van de royale koperplaatbe-
dekkingen.

Anderzijds verdwenen eind augustus begin september twee oude gebouwen onder de slo-
pershamer. ongetwijfeld verdwijnt met hen een brok collegepatrimonium in de ogen van
vele oudstudenten. Romantisch-nostalgische gevoelens welden op bij sommige bezoe-
kers op open Monumentendag die mij spraken van ,,brutale verminking", ,,barbaarse ver-
nieling" en ,,is dat monumentenzorg?,'.

De twee geliquideerden stonden er al jaren vrij belabberd bij. wij openen hier geen discus-
sie over het ,,praktisch must" en de ,,rationele opportuniteit" van deze bouwchirurgische
ingrepen.

Het is gebeurd. Nieuwe open ruimten werden gecrederd.
slachtoffer nrl was het ,Torentje" van o.a. KSA-stichter Karel Dubois, met de ..cabinet de
Physique" en de oude studiezaal van ,t 

..Commerce,'.
slachtoffer nr.2 was de vleugel haaks tussen de reftergebouwen en de BotermarKtge-
bouwen. lllo tempore scheidde deze vleugel de internen- van de externenkoer. Het bouw-
werk dateerde uit 1896 en verving toen oudere gaanderijen. Het herbergde oorspronkelijk:
beneden een feestzaal en een studiezaal voor de externen; op de verdieping vijf klassen;
op zolder internenchambretten. Bij de nieuwbouwwerken van 1963 amputeerde men een
deel van het gebouw met de studiezaal van het externaat hogere latijnse. Na de bouw van
een nieuwe feestzaal (de huidige) in 1904 kreeg de oude in dit gebouw een nreuwe
bestemming: studiezaal internaat. Meer recent bouwde men die zaal om tot klaslokalen.
over enkele jaren verrijst op de plaats van afbraak een keukencomplex met zelfbedie-
ningsrefter.

ARCHEOLOGISCHE VONDST

Tijdens de afbraakwerken van dit laatste gebouw deed men op donderdag 10 september
een merkwaardige vondst. Weliswaar geen toeval.

velen waren op de hoogte dat een versierde arduinsteen de boogconstructie boven de
dubbele toegangsdeur van de voormalige internenstudiezaal afsloot. Deze deur bevond
zich in de zogenaamde tunnel tegen de reftergebouwen die de twee speelplaatsen met
elkaar verbond. De sluitsteen is versierd met beitelwerk. Weerszijden een gestileerd lelie-
kruis prijken de bijbelse Godsletters alpha en omega. Misschien was deze studiezaal inter-
tijd, goedschiks kwaadschiks, inderdaad het begin en het einde voor vele internen.

Alleen enkele ingewijden in de college-archivalia wisten dat in deze steen een relikwie en
een herinneringstekst geborgen zaten. (l )

(1) L. Pillen - J. Pollet, 175 jaar Klein Seminarie, Roeselare, 1982,blz.1O1r-j02.
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De arduinen s/ultsteen

Gelukkig kon, op dinsdagmorgen I september, door kordaat optreden van de gewaar-

schuwde directie, de sluitsteen gerecupereerd worden uit de handen van de afbraakfirma.

Contractueel was die er eigenaar van vermits alle materialen vast aan het gebouw hem

toebehoren in ruil voor een afbraakbedrag.

Deze steen was najaar 1896 tijdens een plechtig lof in de Augustijnerkerk gewijd gewor-

den. Daarna werd hij door een Stoet met de gehele collegebevolking, onder leiding van de

superior, en met de eigen harmonie op kop, naar zijn bestemming gedragen.

Daar werd hij met een korte ceremonie ingemetst.

De steen meet onderaan 25,2 x 25,7 cm; bovenaan 28p x 28,3 cm.Ziin hoogte bedraagt

38,0 cm.

In het bovenvlak is een cylindervormige nis aanwezig, waarin een geliJkvormig loden

doosje stak (6,2 cm diameter en 5,3 cm hoogte, gewicht ongeveer '160 gram). Het loden

doosje werd met een Scherp mes voorzichtig opengesneden. Binnenin staken drie dicht-

opgerolde documenten en een relikwiedoosje.



.,,.1),,.,,,

,,,,,:p:
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Document 1 is een steendruk in drie kleuren (rood, blauw, bruin)op dun perkamentpapier
met manuele aanvullingen en signatuur. Het is een bisschoppelijk attest van Mgr. Gustave
Joseph Waffelaert over de echtheid van de relikwie, gedateerd te Brugge op 30 april 1896
en ondertekend door vicaris-generaal E. Rempry.

De afmetingen bedragen 30 cm breedte en 36,9 cm hoogte.

Document 2 is handgeschreven op dik perkamentpapier (19,3 cm breed en 26,6 cm
hoog). Het is een Latijns gebed voor zegen, vrede en heil over dit schoolgebouw. Superior
Leo Hendrik Devroe, econoom Pieter Declerck, leraar-surveillant Alphonse Louwagie, syn-
taxisleraar Alois Bilcke, retoricaleraar Joseph Van der Meersch, poesisleraar Amaat Die-
rick, grammaticaleraar Honor6 A. Van de Putte, leraar Medard Van Hoonacker, leraar
Edmond De Wispelaere, leraar Clement Bittremieux, klasleraar 5e latijnse Jules Valdre
Vande Velde, leraars Achiel Lauwers en Victor Vander Heyde, surveillant Ren6 Veranne-
man, leraar Hector De Slypere, klasleraar wijsbegeerte Emiel De Jaegher, surveillant Henri
Godderis en klasleraar 6e latijnse G.S. Vandenbosch ondertekenden.

Document 3 bevat een Nederlandse tekst op dik perkamentpapier (19,4 cm breed en 20,2
cm hoog) en geeft enkele interessante gegevens over het gebouw: Desi16 Denys-Carbo-
nez, vader van de meer bekende architect Hilaire Denys, ontwierp het plan en begrootte
het gebouw op 42.395 fr. De gebroeders De Busschere en Constant Couss6e voerden de
werken uit. ,,Moge de H. Donatus, wiens relikwie hier berustende is, van hemelsch vier
bevrijden.-l'Het gebouw is bij mijn weten nooit door bliksem zwaar beschadigd geworden.
Maar de aanwezrgheid van de St.-Donaasrelikwie heeft niet kunnen beletten dat enige
jaren geleden een (aangestoken) brand het gebouw flink teisterde.
Steen, relikwie en documenlen vonden hun weq naar het archief van het Klein Seminarie.

RAOUL BOUCQUEY
teraar
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VAN ROBERT HOUTHAEVE UIT MOORSLEDE ONTVINGEN WE VOLGENDE TEKST:

Jan Denys, dominicaan, wou aalmoezenier der ,,koolputters" worden (zie Eertijds no 1,

p' 17-2O)- Door ondergetekende werd de oud-missionaris ooit geinterviewd in het Gentse
Begijnhof, waar hij verbleef van okt. '86 tot aug. 'Bg. De neerslag van dit gesprek verscneen
enkele jaren later in dit blad. veel is sindsdien veranderd voor Jan Denys, die sinds mei
1990 te Kachtem verblijft, in het rustoord, en er enig pastoraal werk verricht. Hij schreef er
zelfs een eigentijds kerstspel.

,,Elk mensenleven is een roman. lk ben op vele plaatsen geweest. Het spijt me nret, want
overal leert men iets nieuws en leert men ook relativeren en begrijpenl,
In juli '92 verving de oud-missionaris een paar weken pastoor Antoon Petillion te Alverin-
gem. Teruggekeerd uit,,het paradijs van de westhoek" waren zijn bijzonderste ervalngen:
'1 

) dat er meer goede mensen zijn dan kwade en, z) dat zijn ogen verslechteren, wat men
kan zien aan zijn geschrift dat niet ,,volgens de regels" is.

Pater Jan heeft ondertussen wel een boek geschreven, getiteld:,,wel en wee van een mis-
sionaris". Het werd in 1988 uitgegeven door het Missiewerk der paters dominicanen, Hoog-
straat 41, 9000 Gent. ,,lk schreef geen geleerd boek want ik ben geen geleerde, mijn bij-
zonderste boeken waaruit ik het meest geleerd heb zijn de mensen waartussen ik leefl,
ln zijn boek vertelt hij zijn belevenissen in de Noordoosthoek van Zaire,v6or en na de onaf-
hankelijkheid.,,Geen letterkunde, geen studie, maar vooral door anecdoten de lezer heloen
begrijpen: de mentaliteit van de za;irezen, de moeilijkheden waarmee de missionarissen te
kampen hebben en de vruchten die zij plukken!Geen zware kost, maar eerder een ver-
strooiing en een middel tot bezinningl,

Manu Ruys schreef in een recensie (De standaard, 20 & 21 mei 19g9)o.m. het volgende:
,,Dit is een heerlijk en ideaal boek om, in de wirwar van de reportages en studies over zdire,
een betrouwbaar beeld te krijgen van het land, de mensen en de ontwikkelingen ginds de
jongste vier decennia. (...) Het boek overstijgt de klassieke missieliteratuur en vertelt, met
milde en relativerende ironie, in een vlot, gestoffeerd en doordacht relaas over het ,,echte',
Kongo. De doorgewinterde Afrikakenner begrijpt de mensen, is vertrouwd met het terrein,
de zeden en de problemen. Hii zag enkele van de toekomstige politieke leiders opgroeren
op zijn school, maakte de ,,dipenda,, en de guerilla van de zgn. Simba-rebellen mee en
situeert de evolutie van het zairese regime in de kontekst van het maatschappelijke leven.
wie iets dieper wil doordringen in de psyche en de mentaliteit van de zdirese bevolking, zal
in dit boek heel wat aantreffen, wat tevergeefs gezocht wordt in geleerde akademische
schriften".

Een fiin compliment!

ROBERT HOUTHAEVE
Ret 1966



WEEK|-ACHT VAN EEN SOUTANE f)
In eertijdse riimen

Toen ik nog een laken was oP rol,

geweven uit de schoonste wol,

kwam op een dag zijn moeder fijn

en sprak: dees mag het zijn.

lk werd op tafels uitgespreid,

geknipt, gedriegd en voorbereid,

en, onder knappe vrouwenhand,

versneden tot soutaanverband.

Met zijden draad werd ik genaaid,

en ook met knopen rijk bezaaid;

van kol tot zoom werd ik gestoomd,

had rijker opmaak nooit gedroomd.

Zijn moeder, die mij halen kwam,

mil teder in vertrouwen nam

en heel de weg, in bus en trein,

haar jongen prees in groot en klein.

Zo kwam ze thuis bij avondstond,

en zij nog amper woorden vond,

en minzaam vroeg, op stille toon,

te zorgen voor haar priesterzoon.

Zo, wollezacht op 't gri.ize hoofd,

heb ik haar toen ook vast beloofd

met al de kracht van mijn gewaad

te waken op zijn priesterstaat.

Met hem mocht ik dan medegaan

en overal bii 't volk gaan staan,

bij studies, lach, en spel en sport
schoot miin bewaking nooit tekort.

En toen de dag der wijding kwam

en hij 't gezalfde ambt aannam,

toen was d'ontroering mij zo groot

dat ik hem amper bijstand bood.

Zo wondervol die jaren dan

dat ik het niet beschrijven kan,

en ik dan, onder albe6n en stool,

d'ontroering van mijn hart verschool.

Maar op een warme zomerdag

kreeg ik zo'n onvermoede slag,

toen hij mij niet meer nodig had

en in civiel naar buiten trad.

Wat had ik toch verkeerd gedaan,

wat was er nu toch misgegaan,

dat ik zo plots verbannen werd,

zo'n dolksteek kreeg in bloedend hert?

En toen hij 's avonds bovenkwam

en mij voor't laatst in handen nam

en op een draagstel hangen deed,

wat leek die schiinzorg mij zo wreed.

Toen heb ik dagenlang geschreid,

en steeds maar tevergeefs verbeid

dat toch een dag weer komen zou

waarop hij wij wel weder wou.

Hoe droef kwam aan de mijmering,

hoe pijnlijk wreed de vaststelling

dat ik, verbannen in de kast,

voor hem vernederd was tot last.

En wat me nog het diepst verdroot

en vlilmscherp mij door't herte schoot,

was d'onmacht die mij tegenhield

te hoeden wat mij had bezield.

En op een dag, door al dit leed,

dat ik van 't hangstel nedergleed

en hij mii zielloos liggen liet,

wat stikte ik in mijn verdriet

Mijn God, mijn Heer, vergeef het hem,

aanhoor de smeekbee van mijn stem,

bewaar hem tegen 's werelds list,

dat hij Uw liefde nimmer mist.

En als de dood hem halen zal

vanuit dit aardse tranendal,

laat mij dan nog, een laatste keer,

hem tooien zonder wrok noch zeer.

(-) voor hen die dit gewaad niet kennen,liggen eertijdse klasfoto's ter inzage op de redactie.

ARS VANISACKER
Ret 1938
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NIEUWS VAN HET AMMT VYNCKEFONDS

Het Amaat Vynckefonds kwam voor zijn eerste vergadering van het nieuwe werkjaar ,92-,93

samen op donderdag 1 oktober ten huize van uw verslaggever. spijtig genoeg kon voorzitter
Aim6 Vermeersch, geplaagd door een virale ontsteking na zijn laatste Zairereis, niet aanwezig
zijn. Na het missiegebed zou ,,Proost" Lode dan maar de voorzittershamer hanteren.

In een schrijven aan de Heer Minister van Financidn vraagt het Fonds een verlenging aan tot
tinanciejle vrijstelling voor de jaren '93,,94 en '95.

Het Paasconcert 1992 was geen al te groot financieel succes. Dank zij een financidle bijdrage
van Arnold Loose werden de ,,baten,'toch wat positiever.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Na onderzoek van onze beschikbare middelen, inkomsten en uitgaven door penningmeester
Freddy Kindt werden de volgende projecten financieel gesteund:
- voor Pater Daniel Desmet in Kameroen
- voor seminarislenbeurzen in de missielanden
- voor Pater Dani6l Lodrioor in Zaire
- voor Pater Jan Pardou in de Filippijnen
- voorjubilerende missionarissen oud-leerlingen

20 000 fr

30 000 fr

40 000 fr

20 000 fr

50 000 fr

160.000 fr.

Dank-briefjes ontvingen we van Pater Daniel Desmet, pater Jan pardou en van een inlandse
seminarist uitZdire.

De Jubileumviering van 10 jaar Amaat vynckefonds zouden we laten doorgaan in samenwer-
king met de oud-leerlingenbond op l1 november. In welke vorm was nog niet duidelijk. wij
dachten ook om aan te sluiten bij de Lievens-viering.

Wat die Lievens-viering betreft is het programma van het Moorslede-comit6 nagenoeg klaar en
bekend. Het Klein Seminarie probeert in samenspraak met Missio-Kontjnenten zelf een viering
Intra muros te organiseren onder het thema van ,Vier moet branden". Men denkt aan Kaarsen
rond het gedenkteken in de dreef, een groot vuur op het sportveld, een fakkeltocht Roesetare-
Moorslede. Graag zou men de Aartsbisschop van Ranchi in het college op bezoek krijgen. Mis-
schien is het ook mogelijk dat de stoffelijke resten van Pater Lievens, die naar Indi6 overqe-
bracht worden, even halt houden in het Klein Seminarie.
Misschien ligt hierin ook de mogelijkheid om met de 10-jaar viering van ons fonds aan te slui-
Ien.

De stortingen langs ,,Eertijds" voor hel Amaat Vynckelonds brachten in het totaal 1g.900 fr. op.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Bij een sterke ,f,rappist", een kwalijke ,,Duvel" of een eenvoudig pintje bracht gelegenheidsvoor-
zitter Lode hulde aan het vele werk die Leo Deburghgraeve, ondanks zijn gezondheidstoestand
aanwezig op deze vergadering, in de loop van de jaren presteerde voor het Amaat vynckefonds
en de Oudleerlingenbond.

MARC DEHEM
leraar
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OUD.LEERLINGENDAG IN WEER EN WIND 11 NOVEMBER 1992

Al voor de 24ste keer werd er op 11 november verzameling geblazen door het berek van

de Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare voor de alumni van dit instituut. Wie 50

ol 25 jaar geleden het college verliet kon speciaal vroeg, al vanaf 9.30u., aan het feestvie-

ren beginnen, met in de o zo bekende refter een ,,vroegcognacske" bij koffie en koekjes. Na

een eerste al of niet voorzichtige babbel met uitlatingen als ,Wat ben jij toch veranderd!" of

,Wie we daar hebben, Georges, zilde gij nog niet dood?" trok Georges en heel het gezel-

schap op stap om de vernieuwde school te verkennen.Inderdaad,,de cirk", en ,,het torentje

in de dreef", en ,,de rij getrouwe populieren" zijn verdwenen en vervangen door een kost-

bare ,,malachiet" met een ruime nieuwbetegelde speelplaats ervoor. Meer nog, ,de mid-

denvleugel" naar de Botermarkt toe viel ook onder de slopershamer. Maar niet getreurd,

door weer en wind geplaagd ging het na een bezoekje aan ,,de nieuwste nieuwbouw" rich-

ting collegekerk, voor een door Colliemando (de vroegere Schola) opgeluisterde dankvie-

ring, waarna een receptie volgde in de muziekklas (alias collegebar) voor laatkomers en

bijkomers.

Na het middagnatje, uiteraard dan het namiddagdroogje. Met z'n allen (of beter, wie inge-

schreven was, en dat waren er heel veel, want opnieuw waren er bijkomers) naar Park

Rodenbach voor een heuse menu, gemakkelijk te knabbelen en te verteren door jong en

oud. Volgden dan de klassieke speeches, het ,,Manneke uit de mane" liet zich niet onbe-
tuigd.

Voldaan in hart, maag en nieren, en bij een wat melancholieke aquarel van ,,het torentje in
de dreef" (de leden van EERTIJDS cadeau gedaan), kon de compagnie nog rustig door-

keuvelen tot wanneer ook de laatste paraplu, hoed en regenjas uit de vestiaire werden

weggehaald.

Weer of geen weer, een school als het College blijft op 11 november, dank zij de oud-leer-

lingenbond, zijn leerlingen indachtig, waarvoor van harte dank vanwege jubilaris Georges

en zijn maten, jubilerende ondergetekende en zijn maten,en alle meeuitgenodigden al of

niet aangetrouwd.

KAREL DUMONT
Ret 1967
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GEBOORTEN

Stefan, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Sabine Van Houwe-Van Haverbeke, Wilrijk,
5 mei 1992 (oud-leerling latrjnse 1975), Cogelslei 2,2640 Mortsel

Bavo, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Fabienne Derudder-Pype, Roeselare, 12 mei
1992 (oud-leerling moderne 1981 ), Menenstraat 2,8940 Geluwe

Eline, dochterlje van Heer en Mevrouw Wim en Kathleen Grymonprez-Cruyt, Roeselare,
16 juni 1992 (oud-leerling moderne 1982), Oude Noordlaan 11,8800 Roeselare

Celine, dochtertje van Heer en Mevrouw Erwin en Katrien Vanbelle-Van Daele, Tielt, 16 juli

1992 (oud-leerling moderne 1981 ), Hazelstraat 54,8810 Lichtervelde

Elke, dochtertie van Heer en Mevrouw Joost en Viviane Desmet-Eerdekens, Roeselare,
16 juli 1992 (lerares), Volmolenstraat 22,88OO Roeselare

Andries, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Ann Vansweevelt-Opsomer, Brugge,

2 augustus 1992 (oud-leerling latijnse 1984), leperleet I,8200 Sint-Andries

Linde, dochtertje van Heer en Mevrouw Fried en Hilde Vancraen-lngelaere, Leuven

8 augustus 1992 (dochter van Paul Ingelaere, leraar), Jan Vander Vorstlaan 19, 3040 Hul-

oenDerg

Steven, zoontje van Heer en Mevrouw Carl en Greet Sabbe-Carpentier, Boeselare, 5 sep-
tember 1992 (opsteller), Zwevezelestraat 84, 8810 Lichtervelde

Pieter-Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Kris en Ann-Katrien Denys-Minne, Leuven,

13 september '1992 (oud-leerling economische 1983), Grool Begijnhof 55c,3000 Leuven

Sara, dochtertje van Heer en Mevrouw Dominique en Carla Devos-Obin, Kortrijk, 24 sep-
tember 1992 (lerares), Mellestraat 26,8501 Heule

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Bart en Ann Naert-Vanackere, Bissegem, 16 mei 1992 (oud-leerling

moderne 1983), Sint-Jansstraat 8, 8500 Kortrijk

Heer en Mevrouw Tom en Gwendolien Deschryver-Room, Hulste, 26 september 1992

(oud-leerling moderne 1988), Naamsesteenweg 226, 3001 Heverlee

Heer en Mevrouw Stefaan en Martine Coussee-Abbeloos, Erembodegem, 17 oktober

1992 (oud-leerling latijnse 1981 ), Grote Markt28/b4,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Jan en Marlies Debyser-Vermeulen, Postel, 24 oktober 1992 (oud-leer-

ling latijnse 1983 en zoon van Guido Debyser, leraar), Bronstraat 74/b14,1060 Brussel

WIJDINGEN

Eerwaarde Heer Marc Desmet (oud-leerling latijnse '1975), Leuven, 10 oktober 1992,

Brugbemdenstraat 1, 3500 Hasselt

BENOEMINGEN

E.H. Gaby Quicke, leraar, werd benoemd tot professor aan het Groot Seminarie te Brugge

E.H. Henk Laridon werd benoemd tot leraar in het Klein Seminarie.
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OVERLIJDENS

Heer Dirk Geeraert-Vandepitte, geboren te Kortrijk op 8 juni 1943 en overleden te Roese-

lare op 21 mei 1992, vader van Laurens Geeraert (latijnse 1989)

Heer Marcel Bedert-Deschuytter, geboren te Ingelmunster op 17 april 1925 en overleden

te Roeselare op 23 mei 1992, vader van Hubert (latijnse 1970)

Eerwaarde Heer Pascal Crevits, geboren te Hooglede op 14 december 1928 en overleden

te Koekelare op 20 juni 1992, oud-leerling latijnse 1948

Heer Karel Demuynck, geboren te Roeselare op 5 november 1965 en overleden te Roe-

selare op 22 iuni 1992, zoon van Charles Demuynck (moderne 1945) broer van Bart
(latijnse 1976) en Koen Demuynck (latijnse 1979)

Heer Jozef Vanhooren-de-M0elenaere, geboren te Handzame op 29 maart 1920 en over-
leden te Brugge op 27 juni 1992, oud-leerling latijnse 1939

Eerwaarde Heer Hugo Willaert, geboren te Roeselare op 7 juni 1941 en overleden te Roe-

selare op 28 juni 1992, oud-leerling latijnse 1961

Mevrouw Cecile Deroo-Vandevenne, geboren te Oudenaarde op 5 april 1909 en overle-

den te Roeselare op 28 juni 1992, moeder van Johan (latijnse 1Q65) en Paul Deroo
(latijnse '1967)

Heer Raf Wostyn-Deblaere, geboren te Lichtervelde op I maart 1927 en overleden te

Wingene op 8 juli 1992, vader van Michel (latijnse 1952) en Herman Wostyn (latijnse

1952)

Eerwaarde Heer Dries Hillewaere, geboren te Zedelgem op 21 april 1913 en overleden te

Torhout op 18 juli 1992, oud-leerling latijnse 1931

Eerwaarde Heer Julien Peene, geboren te Koekelare op 30 april 1912 en overleden te Tor-

hout op 25 juli 1992, oud-leerling latijnse 1931

Heer Remi Callewaert-Vancoillie, geboren te Hooglede op 30 maart 1909 en overleden te

Roeselare op 1 augustus 1992, grootvader van Krist Forrez (moderne 1992)

Heer Alfons Vanderschaeghe-Vandale, geboren te Roeselare op 9 april 1922 en overle-
den te Roeselare op 1 augustus 1992, vader van Raphadl (latijnse 1969), Jean-Pierre
(latijnse 1970) en lgnace Vanderschaeghe (latijnse 1976)

Heer Victor Arteel-Houthoofd, geboren te Roeselare op 10 januari 1992 en overleden te

Roeselare op 12 augustus 1992, grootvader van Yves (latijnse '1987) en Peter Lamote
(latijnse 1989)

Heer Georges Dehem-Cannoot, geboren te leper op 28 januari 1925 en overleden te

leper op 15 augustus 1992, vader van Marc Dehem (leraar)

Heer Jules Christiaen-Vancoillie, geboren te lchtegem op I juli 1908 en overleden te Tor-

hout op 16 augustus 1992, schoonvader van Freddy lde (moderne 1964) en grootvader

van Louis lde (moderne 1991 )

Mevrouw Godelieve Taeckens-Meersseman, geboren te leper op 19 januari 1902 en over-
leden te Kortemark op 18 augustus 1992, moeder van Walter Taeckens (moderne 1950)

en grootmoeder van Wouter Taeckens (moderne 1986)

Mevrouw Maria Loncke-Dobbelaere, geboren te Roeselare op 10 mei 1906 en overleden
te Roeselare op 31 augustus 1992, tante van Rik (latijnse 1984) en Kris Debruyne (latijnse
1987)



Heer Georges Cuvelier-Delaere, geboren te Gullegem op 13 januari 1911 en overleden te

Gullegem op 3 september 1992, grootvader van Dries Cuvelier (latijnse 1990)

Heer Gerard Schutyser-Boelens,geboren te Moerkerke op 23 februari 1922en overleden

te Knokke op 10 september 1992,oud-leerling latijnse '1941

Heer Edgard De Zutter-Baekelandt, geboren te Kanegem op 31 oktober 1916 en overle-

den te Kortrijk op 10 septembet 1992, oud-leerling latijnse 1936

Eerwaarde Heer Raoul Doutreligne, geboren te Kortrijk op 18 januari 1900 en overleden te

Brugge op 12 september 1992, oud-leraar

Heer Camilius Van Hecke-Vandekerckhove, geboren te Wingene op 26 december 1908

en overleden te lzegem op 14 september 1992, grootvader van Tom Van Hecke (moderne

1989)

Mevrouw Camilla Vandenbossche-Depickere, geboren te Adegem op 11 oktober 1913 en

overleden te Brugge op 19 seplember 1992, grootmoeder van Edward Vanhoutte (latijnse

19e0)

Heer Raymond Dierickx-Van Caneghem, geboren te Sint-Andries-Brugge op 8 januari

1920 en overleden le Roeselare op 24 september 1992, vader van Frank (latijnse 1966),

Henk (moderne 1969) en Niko Dierickx (moderne l9B1 )

Heer Gerard Desimpel-Vandaele, geboren te Staden op 13 oktober 1908 en overleden te

Roeselare op 25 september 1992, vader van Michiel Vandenbussche (latijnse 1960)

Mevrouw Margriet Verhalle-Nollet, geboren te Zonnebeke op 2 maart 1904 en overleden

te Roeselare op 27 september 1992, schoonmoeder van Frans Derudder (oud-leraar) en

grootmoeder van Lode (latijnse 1978) en van Jan Derudder (moderne 1981 )

Mevrouw Jacqueline Swaenepoel-Lamote, geboren te Oostnieuwkerke op 12 juli 1932 en

overleden te Roeselare op 2 oktober 1992, tante van Lode Lamote (moderne 1992)

Mevrouw Agdle Huys-Legrand, geboren te Westouter op 21 februari 1909 en overleden te

leper op 3 oktober 1992, schoonmoeder van Rudolf Sioen (latijnse 1952) grootmoeder

van Lieven (latijnse 1987), Wouter (latijnse 1988), Zeger (latijnse 1989) en Peter-Jan Sioen

(latijnse 1992)

Mevrouw Maria Uyttenhove-Vanallemeersch, geboren te Hooglede op 13 november 1919

en overleden te Roeselare op 6 oktober 1992, schoonzuster van Sylveer Matten (latijnse

1939) en Paul Vanallemeersch (latijnse 1954)

Heer Gerard Bouckaert-Dufort, geboren te Roeselare op 30 mei 1906 en overleden te

Roeselare op 19 oktober 1992, vader van Andr6 (latijnse 1953), Jean-Pierre (moderne

1956) en Norbert Bouckaert (moderne 1965)

Heer Antoon Donck-Vandemoortele, geboren te Ingelmunster op 30 januari 1916 en over-

leden te Ingelmunster op 27 oktober 1992, vader van Eric Donck (moderne 1966)

Mevrouw Marie-Louise Fieuw-Deraeve, geboren te Roeselare op 15 maart 1917 en overle-

den te Roeselare op 1 november 1992, grootmoeder van Peter Fieuw (moderne 1987)

Heer Camiel Vanneste-Hoornaert, geboren te Roeselare op 12 oktober 1906 en overleden

te Roeselare op 10 november 1992, vader van Hugo (latijnse 1953), Geert (moderne

1960) en Rik Vanneste (latijnse 1960)

Heer Raphadl Vandeghinste-Dumoulein, geboren te Gullegem op 24 mei 1908 en overle-

den te Assebroek-Brugge op 10 november 1992, oud-leerling latijnse 1928


