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Op 21 mei 1993 overleed

de Heer Hons DECROOS.

Hij wos 66n von de steunpiloren

von de Oud-leerlingenbond en

tevens onderdirecteur von het

Klein Seminorie,



HOMILIE B:J DE BEGRAFENIS VAN HANS DECR00S

Vluchtig,

vluchtig als een schaduw

is het leven van een mens.

Dat gevoel kwam over ons toe wij hoorden, niet konden geloven:

"Hans Decroos is gestorvenJ'

Hans, onze joviale, hartelilke onderdirecteur is gestorven.

We gaan hem niet meer zien.

Wij spreken tot een foto. Het antwoord komt uit de herinnering.

Vluchtig als een schaduw is het leven van een mens.

"Voor een boom is er nog hoop;

zelfs omgehakt bot hij nog uit,

komt hij opnieuw in blad...

Wanneer een mens sterft, -zegt Job,-

dan is het gedaanl'

Met deze ongelijke kansen, God,

kunnen wij moeilijk leven.

We treuren, we zijn kwaad, verontwaardigd zelfs

dat een attentievolle lieve echtgenoot,

dat een zorgzaam meegaande vader,

dat een speels dankbare opa,

dat een attent hartelijke onderdirecteur

zijn levensproiect niet vol kan maken.

Hij zou voor zovelen zoveel betekenen.

Waarom is er voor een boom nog een kans en voor de mens niet?

De tranen in onze ogen vertroebelen de wereld om ons heen.

"Hoe moet het verder nu?"

'Wie zal erin voorzien?"

De oude vraag van Abraham, onze vader in het geloof,

toen hij zijn zoon zou verliezen.

'Wie zal nu voor ons zorgen?"

Zoals Maria van Magdala in het evangelie

zijn we toch weer opgestaan,

hebben we kracht ontvangen om te leven,

"gratie naar vocatie", zegden onze ouders.



Aarzelend komt de bedenking ons op de lippen:

"Komt wie sterft

dan toch weer tot leven bij U?"

Wij denken aan moeder

die verwonderd zal zijn

dat Hans zo vlug bij haar is.

Voor een mens die sterft, geloven wij

is er nog hoop.

Je dierbare naam, Han$,

staat geschreven in onze dankbare herinnering.

Je dierbare naam, Hans,

staat geschreven in de palm van Godd hand.

Hij zal erin voorzien.

Hij blijft voor jou en voor ons zorgen.

Hij blijft je naam noemen.

Hij roept je tot leven,

ook al zouden allen ie vergeten zijn.

"Ook al zou een moeder haar kind ooit kunnen vergeten,

lk, Jafwe, Ik vergeet je nooit:'

E.H. Superior R. DELBEKE



BRIEF AAN EEN OVERLEDEN VRIEND.

Beste Hans,

Een halve eeuw bijna hebben we mekaar gekend, en nog nooit heb ik je een brief geschre-

ven; ik heb je dus ook nog nooit,,beste" genoemd, hoewel het een titel is die je past. 48 iaar
juist is het geleden, van in het vierde leerjaar van de ,,kleine sectie". lk vind het dan ook een

beetje terecht maar ook een voorrecht dat ik namens de oud-leerlingenbond in ,,Eertiids"

naar je mag schrijven. Als knaap in de K.SA. Daarna als vendelleider, als knapenleider, als

kampleider en hulp-kampleider; ook toen was daar reeds veel voorbereiding voor nodig,

om met meer dan 60 jonge mensen naar Cugnon in de Ardennen te trekken en er twee

weken in tenten te kamperen. We waren pas zeventien toen we nog met twee andere vrien-

den naar Damme fietsten en er op zaterdagnacht op een hooizolder sliepen, om er de zon-

dagmorgen, om 8 uur in de Sint Salvator-kathedraal te Brugge, de priesterwijding van onze

K.SA. proost bij te wonen. De plechtigheid duurde 4 uur. We waren fier toen we daarna de

handpalmen van de nieuwgewijde mochten kussen, en onmiddellilk na ziin familie, als eer-

sten ziin zegen kregen. Nu zijn de tijden veel veranderd; het is voor sommige dingen en

gebruiken trouwens maar goed dat tiiden veel dingen en gebruiken doen veranderen; ech-

ter niet voor alle.

Ook de ganse humaniora door bleven we klasgenoot en vriend, en in de mogelijkheid om

veelal aan het zelfde zeel te trekken. Hoewel onze meningen soms uiteen liepen, herinner

ik me niet, ooit van je een kwaliik woord gehoord te hebben.

Samen met Jef mochten we elk jaar onze klasdag organiseren. Van 1954 tot heden, steeds

op 10 november, zonder onderbreking; je was er ook altijd; ie waart trouwens een van

dezen, waarvan de klasmakkers blij waren precies hem terug te zien, na weer een jaartje

dat zo vlug voorbij was.

Een jaar voor ie tot onder-directeur van het Klein Seminarie werd benoemd hebben we

samen met nog anderen de oud-leerlingen-bond gesticht. Wellicht zou men dus volgend

jaar ook U met een zilveren jubileum kunnen bedacht hebben. Maar dat zou moeite kosten

om je bescheidenheid daarvan te overtuigen; zoals je ook steeds bescheiden bleef in de

oud-leerlingen-bond. Al lang verdiende je eens de voorzitter daarvan te zijn; maar ie bleef

liever ,,onder-" zoals op het college. Podium en pose zijn trouwens nooit je ambitie geweest.

Toch miste je zelden of nooit de bijeenkomsten van de beheerraad, en hield je al die tijd,

nauwkeurig en correct de penningen bil.

Vaak observeerde ik, hoe lij op die talrijke bileenkomsten, vanachter je brilletje (later wat

groter), de anderen observeerde en peilde en met veel aandacht beluisterde; ie eigen tus-

senkomsten waren miniem; maar wanneer het op beslissen aankwam, kenden we al jouw

visie en standpunt; het was meestal het juiste. Op die bijeenkomsten zal nu een grote

leegte zijn; zonder die twee goeie vrienden, Leo en Hans, over jou konden we trouwens

hetzelfde getuigen, zoals over Leo in ditzelfde nummer van ,,Eertilds" gedrukt staat: ,,Het is

schoon en goed geweest"; maar veel tekort en veel te vroeg. Veel te vroeg inderdaad, net

zoals voor onze 3 vrienden uit het Amaat-Vyncke-comit6, die jou ziin voorgegaan: Supe-

rior Modde, Econoom Deweerdt en Leo Deburghgraeve.

Veel te vroeg ook net als voor die 7 retorica-klasmakkers die ons reeds ontvielen. Wellicht

hebben wij allen die achterblijven veel redenen tot droefenis. Het stemt me nog droeviger,

wanneer ik bedenk hoe diep de pijn moet snijden, bij je kinderen en kleinkinderen en bii je

in-goede echtgenote Andrea, je steun in stilte en teruggetrokkenheid.
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Ook bij de ganse collegegemeenschap is de leemte die je nalaat zeer groot.

Talloos zijn de eerlijke getuigenissen van het lerarencorps, waarvan de meesten je vrien-
den waren:,,Hans is onmisbaar". Je waart inderdaad plichtbewust zoals niet een; hard-wer-
kend, voor jouw Klein Seminarie; voor die ontelbare para-scolaire aktiviteiten;voor Collie-
mando; voor allerhande organisaties; alles lag je nauw aan het hart; je waart zowat de
scharnier rond wie zoveel draaide; je deur was altijd open. Men zocht je op voor je hartelijk-
heid;je was graag bij vrienden; het verheugde je dat het goed ging tussen mensen. Leraren
zochten je op met hun moeilijkheden;leraren-leerlingen conflicten vonden bij ,ou vaak een
oplossing; waar nodig sprong je bij omdat je groot moreel gezag onaantastbaar was; en
even groot als je hart, dat nu plots gebroken is. Het napraten op je kamer, na een ver-
moeiende dagtaak, of na een van de talloze vergaderingen, het gezellig samen-zijn bij nog
een glaasje en het dan pas echt ontspannen zr:p,zal er nu niet meer bij horen. Je zware
taak heb je dus niet kunnen afmaken,je zou het nochtans gewild hebben, hoewel we zagen
dat de druk op je schouders en de zorgengroeve in je voorhoofd wat meer zichtbaar
geworden waren. Daar is nu bruusk een einde aan gekomen.

Hans, bijna 25 jaar stond je als onder-directeur, in de bres van jouw college. lk zei je al bil

het begin van deze brief , dat tijden veel veranderen, maar niet alles. De ethiek van dit Klein
Seminarie en de uitstraling die het nog heeft, ondanks die turbulente laatste kwarteeuw,
heeft dit seminarie voor een goed stuk aan jou te danken.In de galerij naar de Sint-Augusti-
nus-kerk, hangen de geschilderde portretten van de superiors. Wellicht zal men daar nooit
plaats maken voor onder-directeurs; je zou er nochtans le plaats verdienen. Ook aan je

vriend en Superior Ren6 Delbeke, betuigen we namens ,,Eertijds" onze christelijke deelne-
ming; we voelen mee in het leed dat hij in stilte lijdt; we wensen hem veel moed bij het ver-
lies van zijn ,,rechter hand".
Hans, wellicht zullen lezers van ,,Eertijds" de stijl van mijn brief aan jou wat te eenvoudig en
nar'ef vinden; wellicht moet men inderdaad wat na't'ef zijn om gedurende 25 iaar het voor-
touw van een oud-leerlingen-bond in de hand te houden, hoewel we het steeds de moeite
vonden om er mee door te gaan en er bovenop nog enkele andere echte goeie vrienden
aan overhouden; en voor wat het epitheton ,,eenvoudig" betreft dit deert me geenszins;

omdat ik weet hoe eenvoud jou steeds heeft gesierd. Dank voor je jarenlange vriendschap.
Vaarwel, Beste Hans.

Aim6 VERMEERSCH
Ret 1954



Op een jubileum herdenkt men feesteliik de dag waarop iets gebeurde of begon' Omdat

die herdenkingen vermoedelijk nogal duur uitvallen, worden ze meestal in schijven inge-

deeld.

Schijven van 25 en 50 jaar zijn de meest gebruikelijke. Maar als het erop aan komt om te

jubelen, dan schik je het maar zoals het best uitkomt.

Prominente figuren zijn een onderwerp voor een jubileum, met hun geboorteiaar, hun aan-

treden, of hun jaar van overlijden.In het laatste geval kan er een belangrijk persoon afwezig

zijn op het feest. Maar het is ook goed mogelijk dat je heengaan als een heuglijke gebeur-

tenis herdacht wordt. Denk even aan het gezegde:"in de grond is hij zo slecht niet".

Je kunt er ook bij zijn door bijvoorbeeld je jubileum te vieren wanneer ie 25 iaar geleden

het Klein Seminarie verliet. De "sectie amusement" van de Oudleerlingenbond zorgt jaar-

lijks voor deze manifestatie (merk op:voor deze sectie is het iaarlijks!).
Het is ook goed mogelijk dat je zo'n jubileum viert door zeker ie kat te sturen. Wii stuurden

je in elk geval waarschijnlijk steeds een uitnodiging... en hebben ook begrip voor je wijze

van jubileren.

Wat hierboven staat is zeker geen inleiding voor een homilie. Het past wel bij het feit dat de

Oudleerlingenbond 25 jaar geleden boven de doopvont werd gehouden' Hoe deze

gebeurtenis wordt beiubeld las, lees ie,en zal le nog lezen en vernemen.

Bij jubilea worden foto's genomen en ook bekeken. Een fotoboek van 25 jaar geleden heb-

ben we niet bij de hand. We hebben wel een doorlopende film van eertijds. Niet altijd in

kleur, en zwart-wit is in, maar wel met originele en half-unieke dokumenten. We hebben er

opinies en verhalen, nostalgisch en aktueel, door meer dan 25 jaar heen. En die in memo-

riams waarbij je verrast, getrotfen, en stil wordt. En ook die vijfentwintig jaar familienieuws

met geboorten, huwelijken en overlijdens. En dan nog die kunstwerken die nog steeds niet

aflaten.

Denk eraan dat ie nog op het verder verloop van deze tilm kan intekenen door lid te worden

van de Oudleerlingenbond

Feit is dat 25 staat voor zilver. Zilver is een edel metaal en roest minder. Goud staat voor

50, is nog edeler, en roest nog minder.

En als wij weten dat rust roest, dan zullen we hoe langer hoe minder moeten rusten !

We stellen voor om tussen de 25 en de 50 nog verscheidene rustpauzes te installeren, en

tussenin eens gezapig te jubileren.

Pas op voor jubeltenen !



T       a醜%形J

FEESTELlJK EINDE VAN HET TWEEDE TRIMESTER::NWiJDING VAN HET

MALACHiEttGEBOUW

Het einde van een trimester is doorgaans erg monotoon en voorspelbaar: resultatenbe-

sprekingen voor de leraars, rapporten afhalen voor de leerlingen. Het tweede trimester ein-

digde echter met een feestelijk ,,staartje", de officidle inwijding van het klassencomplex

Malachiet, een realisatie waarbij zowel het VABI, de Basisschool als de Middelbare Afdeling

betrokken waren.

Op 1 september 1992 was het gebouw al in gebruik genomen, maar de,,officidle" inwiiding

werd gepland voor 2 april, datum waarop ook de laatste verfraaiingen aan de nieuwgepla-

veide speelplaatsen zouden bedindigd zijn en het complex op en top presentabel zou ziin.

Een nieuw klassencomplex wijdt men niet zo vaak in. In onze school was het geleden van

1967 dat dat gebeurd was. Toen waren de gebouwen aan de Botermarkt officieel ingewiid

geworden. Redenen genoeg dus om de schoolpoort eens extra wijd open te zetten voor

allen die met onze school begaan zijn, er werken of gewerkt hebben.

Eregast die dag was onze bisschop Monseigneur Vangheluwe, die op die 2e april eens

terugkeerde naar zijn geboortestad en de uitdrukkelijke wens had uitgesproken dat hij ,de
school" meteen eens beter wilde leren kennen in contacten met leerlingen en leraars. Een

wens waarop graag werd ingegaan.

In de namiddag vond er in de eerste plaats een ontmoeting plaats tussen de bisschop en

de laatstejaarsleerlingen. Het werd een gewaardeerde gedachtenwisseling rond een aantal

vragen die de scholieren naar voren brachten. Na de leerlingen waren de leraars aan de

beurt in een gemoedelijk en geapprecieerd gespreksuurtje bij koffie en broodjes.



Tegen 17 uur werd het dan even ,,ernstiger" en ,,officitiler". Zo is het nu eenmaal bij officidle

inwijdingen. De grote refter, waar Ons Muziek zich van zijn beste kant liet horen, was stilaan

volgelopen met een 250 genodigden. Naast onze bisschop waren er vertegenwoordigers
van de lokale en diocesane geestelijkheid, van het stadsbestuur, van de officidle diensten
van de schoolgebouwen en de Roeselaarse scholen.
Eveneens waren er de leden van de Inrichtende Machten, de Oudervereniging, de Partici-
patieraad en de Oud-leerlingenbond. Uiteraard ontbraken ook de leraars, de oud-leraars
en het personeel niet, evenmin als zij die alles uiteindelijk gerealiseerd hadden:architect
Delafontaine, hoofdaannemer Couss6e en de vele firma's die bij de bouw of uitrusting

betrokken geweest waren.

Superior Ren6 Delbeke had het in zijn openingswoord vooral over het gevoel van tevreden-
heid na een lange wordingsgeschiedenis. Men had, niet zonder pijn, een en ander moeten

afbreken-zelfs het Torentie-maar er was iets moois en functioneels in de plaats gekomen,

een gebouw waar eigentijds en toekomstgericht onderwijs beter mogelijk zal worden.

Hij lichtte ook de naam toe: Malachiet. Malachiet is het woord voor verweerd kopererts, de

bronskleurige verwering van koper. De ,,toren" van het nieuwe gebouw is met koperen pla-

ten bedekt, vandaar dus de functionele naam ,,Malachiet" voor onze jongste aanwinst. De

tijden veranderen, ooit droegen de slaapzalen heiligennamen.

Na een kort intermezzo van Ons Muziek, dat meteen bewees dat er ook letterlijk,,muziek"
in onze school steekt. sorak Deken Godfried Oost als voorzitter van de Inrichtende Macht.

Hij wenste de school geluk met de nieuwe aanwinst en drukte de hoop uit dat ze haar

opvoedende taak voor Roeselare en ommeland verder zou blijven spelen en behartigen.

Na nog een streepje muziek konden we luisteren naar econoom Freddy Thermote. Niet

zonder een vleugje humor schetste hij de vele staties van de ,,kruisweg" die voorafgegaan

was aan de realisatie van Malachiet: financiele problemen, wijziging van plannen, bouw-
stop, aanbestedingen enz... Allerhande technische gegevens over het gebouw, dat, naast

de klassieke klaslokalen, ook heel wat speciale lokalen (o.a. tekenklas, labo's, videoklas,

computerklas en speelzaal) bevat, werden door hem ook even naar voren gebracht. Een

,,uitsmijtertie" was zijn verjaardagswens aan de jarige Deken Oost, waarna hij iedereen

bedankte die bij de verwezenlijking van Malachiet een rol gespeeld had.

Ons Muziek begeleidde vervolgens alle genodigden naar het nieuwe klassencomplex voor

de inwijding door de bisschop. Na de zegening van de kruisbeelden, die door leerlingen

naar de klassen gebracht werden, werd een gedenksteen onthuld en wildde de bisschop

het gebouw in.

Na een korte rondgang door het nieuwe gebouw, dat niets dan lof kreeg, trokken de geno-

digden opnieuw naar de refter voor een receptie zoals men ze ook niet vaak beleeft. Een

feestelijk slot van een feestelijke namiddag die over de gehele lijn geslaagd te noemen

WAS.

M Vandoorne

Ret 1962



KIASFOTO'S VAN DE LAATSTEJAARS

Na de humaniora de wijde wereld in. We wensen allen veel geluk. Hieronder hun laatste groepsfoto in
het Klein Seminarie.

6 Latiin-Grieks

Vl.n.r.
.1e rij: Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Marc Olivier, E.H. Superior Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans
Decroos, Dhr. Walter Quintens. Dhr. Joost Vanbrussel

鵞
尊

2e rij: Tom Van Schoor (Rumbeke), Bram Roosen (Roeselare), Kasper-Jan
Peter Capon (Dadizele), Bart Goddyn (Gits), Henry Claeys (Roeselare)

3e rij: Stijn Verhaeghe (Rumbeke), Frank Maertens (Westrozebeke), Evert
Meeuws (Roeselare), Kristof DeJonckheere (Westrozebeke)

6 Latiin-Wiskunde

Vandewalle (Roeselare),

Luttun (Zwevezele), Jan

Vl.n.r.
1 e rij: Dhr. Henk Laridon, Dhr. Dirk Verbeke, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Guido Debyser, E.H. Superior
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans Decroos, Dhr. Waller Quintens, Dhr. Lino De Roo
2e rij: Lieven Roelens (Moorslede), Rik Cloet (Pittem), Jozef Dumoulin (lngelmunster), Willem Verstraete
(Koolskamp), Brecht Verduyn (Lichtervelde), Dirk Brouckaert (Ardooie)
3e rij:Bjorn Depoortere (Zwevezele), Wouter Vergote (Rumbeke), Kristof Deseure (Roeselare), Karel
Breda (Zwevegem), Bart Denecker (Wervik)
4e rij: Bart Sterckx (Roeselare), Tom Clabau (Ardooie), Kristof Leuridan (Roeselare), Emmanuel Lambert
(Roeselare), lgnace Neels (Roeselare), Bert Deckmyn (Roeselare), Emmanuel Vanbrussel (Roeselare)



6 Latiin-Wetenschappen

薔

Vl.n.r.
1e rij: Dhr. Guido Debyser, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Peter Bentein, E.H. Henk Laridon, E H. Superior
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans Decroos, Dhr. Joost Vanbrussel, Dhr. Lino De Roo, Dhr. Walter

Ouintens
2e rij: Lode't Kint (Kortemark), Dieter Vandecasteele (Roeselare), Brecht Vanpoucke (Ledegem), lvlaar-

ten De Gussem (lzegem), Nico Verslyppe (Staden), lvlichel Vergotte (Rumbeke), Brecht Dessein (Moor
slede), Stefaan De Wildeman (Zwevezele), Jan Syx (Stavele), Bart Parmentier (Rollegem-Kapelle), Geert
Verstegen (Leffinge)
3e rij: Lode Willaert (Roeselare), Tom Dedecker (Ardooie), Kristof Lemahieu (Roeselare), Steven Van-
denbussche (Moorsele), Simon Callebert (Boeselare), l\/liguel Godderis (Roeselare), Dimitri Dumon
(Roeselare), Jeroen Boudewijn (Moorsele)
4e rij: Christophe Borry (Roeselare), Koen Bosloen (Staden), Ward Decramer (Roeselare), Dominique
Lobbestael (Roeselare), Bart Declercq (Roeselare), Tomas De Meyer (Hooglede), Wim Sintobin (Roese-

lare), Peter Deleu (Westrozebeke)
afwezig: Bart Dewilde (Moorsele)

6 Economische A

1e rij: Dhr. Peter Bentein, Dhr. Peter Lezy, E.H. Superior Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans Decroos,
Dhr. Ronny Vandewaeter
2e rij:Jan Martin (Roeselare), Krisjna Dutry (Roeselare), Dominiek Hespeel (lngelmunste0, Maikel Cal-
lebert (Roeselare), Bart Schoolaert (Oostnieuwkerke)
3e rij: Koen Godderis (Hooglede), Geert Deforche (Hooglede), Laurens Hostens (Hooglede-Gits), ste-
ven Fleynaert (Kortemark)
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6 Economische B

Vl.n.r.
1e rij:Dhr. Marc Olivier, Dhr. Ronny Vandewaeler, Dhr. Henk Laridon, Dhr. Dries Bekaert, E.H. Superior
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans Decroos, Dhr. Marc Vermeulen, Dhr. Marc Vandoorne
2e rij: Bart Deceuninck (Roeselare), Wim Cloet (Dadizele), Jorgen Bruggeman (Pittem), Jeroen DeJonck-
heere (Westrozebeke), Didier Delanoye (Houtem), Tom Margo (Lauwe), Bart Lemarcq (Kortemark), Pie-
ter Malengier (Zonnebeke), Steven Claerhout (Moorslede), David Phlypo (Roeselare)
3e rij: Geert Vansteenkiste (lzegem), Edward Vanhoutte (lzegem), Jan Vandaele (lVlerkem), Merijn Haeck
(Wingene), Wim Foulon (Moorslede), Lode Vercaigne (Kortemark), Miguel Desot (Moorslede)
4e rij: Kenny Desot (Hooglede), David Dufoor (Rumbeke), Steven Vlieghe (lngelmunster), Lieven Capoen
(lvloorsele), Lieven Sercu (Roeselare), Jurgen Werniers (Ardooie), Emanuel Gaytant (Roeselare)

6 Wetenschappeliike A

Vl.n.r.
1e rij: Dhr. Peter Lezy, Dhr. Marc Olivier, Dhr. Robert Vandewaeter, E.H. Superior Ren6 Delbeke, Onderdi-
recteur Hans Decroos, Dhr. Lino De Roo
2e rij: Kristof Beelprez (Moorslede), Chris Wyffels (Roeselare), Kurt Dewulf (Wevelgem), Bert Masetis
(Roeselare), Peter Cokelaere (Moorsele), Frederik Vande Kerckhove (Ardooie), Filip Vanhoutte (Roese-
lare), Wouter Vijverman (Ardooie)
3e rij: David Vermeersch (Roeselare), David Vanderperre (lzegem), Jurgen Vantornout (Roeselare), Jur-
gen Vervisch (Rumbeke), Louis Donck (Roeselare), Kris Holvoet (Ledegem), Tom Depla (Hooglede),
Lodewijk Vuylsteke (leper)
4e rij: Niek Vulsteke (Roeselare), Jan Callewaert (Ledegem), Stijn Lioen (Dadizele), Christophe Kint (Sta-
den), Niko Hoornaert (lzegem), Yves Werniers (Roeselare), Dieter Schacht (Oostnieuwkerke)



5 Wetenschappeliike Ba

Vl.n.r.
.1e rij: Dhr. Raf Parent, Dhr. Eugeen verdonck, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Adelson valcke, E.H. superior
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Hans Decroos, Dhr. Lino Deroo, Mevr. A Decroos
2e rij: Koen Hetlem (Rumbeke), Dries Tanghe (St.-Eloois-Winkel), Jan Sevenant (Jabbeke), Chris Haele-

wyn (Gits)
3e rij: Koen Deschilder (Rumbeke), Frederik vandepitte (Hooglede), Bjorn vanmoerkerke (oekene),
Lode Lamote (Oostnieuwkerke), Dries De Brabandere (lngelmunster), Peter-Jan Carlier (Roeselare)

4e rij: Wouter Vuylsteke (Beveren), Diederik Clement (Rumbeke), Wim Rousseau (Roeselare), Robrecht
Vanhoutte (Roeselare), Peter Paepe (Oekene), Joeri Donck (Roeselare), Kristof Eeckhout (Oostnieuwkerke)

6 Wetenschappeliike Bb

Vl.n.r.
1e rij: Dhr. Jose De Cockere, Dhr. Dirk Verbeke, Dhr. Adelson Valcke, E.H. Superior Ren6 Delbeke, Onder-

directeur Hans Decroos, Dhr. Linus Deroo, Dhr. Marc Vandoorne
2e rij: Niki serruys (Hooglede), steven Elisabeth (lzegem), Gerrit vrielynck (wervik), wim Goderis (Roe-

selare), Wouter Couvreur (Rekkem), Dimitri Vanrobaeys (Rumbeke), Karel Buijsse (Moorslede), Peter

Geldhof (Rumbeke)
3e rij: Koen Vanderstichele (Ledegem), Jurgen Degryse (Roeselare), Sven Van Hecke (lngelmunster),

Jan Claus (Rumbeke), Renaat Leuridan (Torhout), Pascal Theys (Tielt)
4e rij: Steven Dupont (Sint-Eloois-Winkel), Wim D'Hulster (Passendale), Dominiek Ampe (Sint-Eloois-
winket), Koen versyck (Roeselare), Koen Leemans (Ledegem), Toon Vande Vijvere (Geluveld), Pieter

Plets (Roeselare)
afwezig : Wouter Vander Stricht (Sint-Eloois-Winkel)
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IN DANKBARE HEFINNERING AAN

GUIDO VANDEI.ANOTTE

In de nacht van 30 november 1992

overleed te Rumbeke in zijn geliefde

,,thuis" en omringd van zijn dierbaren

onze goede collega, de heer Guido

Vandelanotte. Hij was pas 52 jaar
geworden, was echtgenoot van
mevrouw Denise Hoedt en vader van
Hilde, Koen. Dieter en Lieven.

Guido trad in dienst in het Klein

Seminarie op 1 september 1965.

Voorheen had hij gedurende drie
schooljaren tijdelijke opdrachten

vervuld achtereenvolgens in

Poperinge, leper, Wervik, De Panne en
Menen. De eerste drie jaren aan hel
Klein Seminarie onderwees hij voor
namelijk Duits in de hogere cyclus.

Vanaf schooljaar 1967-'68 werd dit gecombineerd met de opdracht van
studiemeester-opvoeder, dit gedurende nog eens drie jaar. Yanat 1970:71 gaf hij alleen
nog Engels, tot 1978-'79 zowel in lagere als hogere cyclus, sindsdien uitsluitend in hogere
cyclus.

We hadden het geluk Guido gedurende al die jaren in onze school te mogen meemaken.
Hij was een zeer toegewijd leraar, vastberaden en met een scherp intellect. Hij hield nooit
op zijn geest te verrijken door studie en lectuur; altijd had hij wel een of ander artikel of
boek op de studeer- of tuintafel liggen of genoot hi1 van het woord van de dichter.

Die rijke geest wilde dan ook kennis meedelen, waarden doorgeven: in klas had hij steeds
tijd te kort. Minuten voor het begin van de les was hij reeds het bord aan het volschrijven,
tijdens de les mocht geen minuut verloren gaan. Zijn zo talrijke oud-leerlingen zullen
bevestigen hoeveel Engels of Duits ze van de heer Vandelanotte geleerd hebben. Hij had
een hart voor de leerling, was streng waar het moest, maar begrijpend en mild waar het
kon, altijd bereid de jongeren een nieuwe kans te geven. Als leraar was hij steeds
beschikbaar voor zijn leerlingen: voor het verstrekken van uitleg na de les, om met hen
mee te gaan naar het sportveld of de schaatspiste, om retraites of klasreis voor te bereiden,
om toezicht te houden tijdens de vrijwilligersstudie op zaterdag ...

Niet enkel voor de leerlingen wilde hij dienstbaar zijn, hij beleefde grote vreugde bij het
wegschenken van talloze zelfgekweekte bloemen, groenten en ook dieren aan zijn vele
vrienden. En hoeveel familieleden, collega's en oud-collega's, buren ... heeft hij niet
geholpen? In de tuin, op het land, bij het inrichten van de woning, het verhuizen ... de laatste
dagen van de voorbije vakantie hielp hij nog bij het zware verhuiswerk hier op school, zijn
vermoeidheid zou hem niet klein krijgen; zelfs op de allerlaatste vakantiedag zou hij, in
weerwil van zijn af nemende krachten, zijn overbuur helpen verhuizen !

Guido was een loyaal collega: van geen enkel ander collega hoorde ik hem ooit een
negatief woord zeggen, hij wees integendeel altijd op hun goede kanten en verdedigde
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collega's en directie onvoorwaardelijk. Als mens was hij zichzelf, hij was authentiek en

zoals Marnix Gijsen het uitdrukt: ,zijn kennis was in simpelheid verdoken". Zijn gezin was

hem heilig, zijn liefde en zorg voor vrouw en kinderen allesoverheersend. Als boerenzoon

leefde hil in nauwe verbondenheid met de natuur. Hij koesterde een grenzeloze

bewondering voor bloemen, planten en vogels. Ze waren voor hem een nooit aflatende

bron van geluk. Hij was dankbaar tegenover God van wie hil zoveel gekregen had; hij was

een diepgelovig mens.

Adieu, Guido, in naam van uw vele oudleerlingen, oud-collega's, collega's, directie, in naam

van heel ,,uw" college zeggen we u een gemeend ,dank-u-wel" voor alles wat u onze

schoolgemeenschap gedurende al die jaren ,,gegeven" hebt. We vergeten u nooit

"Het land is mild en trouw
voor elke man die het bemint,

er is geen mens, geen vriend, geen vrouw,

wiens liefde niet een einde vindt,

er is alleen het land, het land dat bliift,

om in te liggen als het leven zelf verloren drijft'. (A. Demedts)

LUC NAERT

teraar



lEertuds
IN DE SCHADUW VAN DE

ST.-JOZEFSTOBEN.
EEN GESPREK MET

WILLY DECLEYRE

Hij was al een tijdje uit het

schoolbeeld verdwenen. Met de

noorderzon vertrokken? Nee toch?
Nog steeds met ziekteverlof? Of was

hij al definitief met pensioen? ...

Niemand wist het blijkbaar zo precies.

Dus trokken we naar de Azalealaan

14 om uit allereerste bron de zuivere

waarheid te vernemen. We werden er

hartelijk onthaald door Nadine en

Willy. Een natje en een droogje

brachten ons in de gepaste stemming

om herinneringen allerhande op te

diepen. Met een nauwgezetheid, hem

eigen, deed Willy zijn levensverhaal

uit de doeken.

,,lk ben een geboren Roeselarenaar, maar met ,,roots" rn de Westhoek. Vader Albin was

afkomstig uit het polderstadje Lo en moeder Maria uit het hoppeland van Poperinge".

1931. Op de scheiding tussen zomer en herfst liet Willy zijn eerste kreten horen. Het was in

het jaar dat paus Pius Xl de encycliek Quadragesimo Anno uitvaardigde, dat Spanje een
republiek werd na de troonsafstand van koning Alfonso Xlll, dat Joris van Severen het

Verdinaso stichtte ... Interessante feiten voor zijn latere lessen geschiedenis misschien,

maar voorlopig stoorde Willy zich daar niet aan.

,,Aangezien vader adjudant was bij de Rijkswacht, vertelt Willy, woonden we aanvankelijk in

de (thans gesloopte) Rijkswachtkazerne aan de Spanjestraat. Later verhuisden we naar de

St.-Hubrechtsstraat. Mijn eerste schoolbroek versleet ik in de Gemeenteschool Nr. lll, in

dezelfde straat. Daar is nu het stempellokaal gevestigd en de discotheekafdeling van de
Stedelijke Openbare Bibliotheek. Het was dus slechts op een paar stappen van mijn thuis.
Maar aangezien de school over geen schuilkelder beschikte, kregen we in het voorlaatste

oorlogsjaar les in het Park Rodenbach. De leerlingen zaten er allemaal in de feestzaal, voor

de gelegenheid onderverdeeld in klaslokalen, slechts van elkaar gescheiden door witte
gordijnen, zodat we gemakkelijk de lessen van andere klassen mee konden beluisteren!

Zoals het gebruikelijk was, volgde ik het 7e Voorbereidende in de Zuidstraat, vooraleer de
grote stap te wagen naar de Grieks-Latijnse in het Klein Seminarie. Dit was in de ,,good old

days", onder superior Vervenne, opgevolgd door superior Duforret en econoom Verraes,



opgevolgd door de voormalige schola-leider Labeeuw. Toen bestond er nog zo iets als

,,ijscong6" en ,,schaatsverlof". Toen waren er nog echte winters met pakken sneeuw. Enkele

belhamels deponeerden, tot hilariteit van de ganse klas, een grote sneeuwbal op de stoel
van leraar Cauwe. Tijdens de turnlessen van Swyngedouw moesten we, op bevel van de
toezicht houdende superior, onze opgerolde hemdsmouwen weer zedig laten zakken ...

O tempora! O mores! Een welgekomen afwisseling voor het voetballen de
donderdagnamiddag was het boogschieten. We konden die sport aanleren en beoefenen
op het terrein tegenover het Sterrebos, nabij Cafe De Vijfwegen. Toen waren lessen op
zaterdag nog vanzelfsprekend en bestond er geen zondag zonder studie in voor- en

namiddag. Vespers en lof behoorden nog tot de wekelijkse godsdienstoefeningen

Alhoewel K.SA. de enig zaligmakende ieugdbeweging was op het college van toen en
Scoutisme hoogstens werd geduld, voelde ik me toch het sterkst aangetrokken lot het
WK.S. De bijeenkomsten voor de collegescouts gingen door de zondag na 1B uur nadat

we ons gekweten hadden van de verplichting tot het bijwonen van vespers en lof . lk heb er
mij kunnen uitleven als patrouilleleider, assistent-jongverkennersleider en voortrekker.
Hoogtepunten voor mij waren het bezoek aan een wereldjamboree te Moisson in 1942 het
kamp in Maredsous, de Lourdesreis in 1949, de Romebedevaart in het Heilig Jaar (1950),

die keer dat de Roeselaarse scouts toevallig superior Duforret op het lijf liepen in de
basiliek Santa Maria Maggiore. Wat een revelatie voor ons een heel andere
kanunnik-superior te leren kennen dan op het college! En in 1951 maakte ik met de
Voortrekkers een enige reis mee naar Kandersteg in Zwitserland".

Omdat werken met jongeren in groep hem best meegevallen was en omdat talen hem

boeiden, koos Willy na de humaniora voor de afdeling Germaanse talen aan hel twee jaar

eerder opgestarte regentaat in Torhout. Na omzwervingen via het St.-Henricuscollege in
Komen (Ecole professionnelle commerciale), het St.-Antoniusinstituut in Kortrijk en de Vrije
Landbouwschool in Roeselare, werd Willy leraar aan het Klein Seminarie op 1 september
1959. Hij gaf er Nederlands, Frans en Engels, zelfs wiskunde en geschiedenis aanvankelijk.
Hoewel zijn persoonlijke voorkeur uitging naar Engels, gaf hij met evenveel enthousiasme
de andere vakken, en nu nog beleeft hij er deugd aan hoe hij de leerlingen in de ban wist te
brengen van de prachtige cursiefjes van Bomans en Carmiggelt en de spitse teksten van
Jos Vandeloo. Bij leerlingen en collega's was hij gekend als de leraar die belang hechtte

aan stiptheid en correct gedrag, wellevendheid en plichtsbesef . Hij eiste dit niet alleen van
zijn leerlingen, maar hij trachtte het hen ook voor te leven in zijn dagelijkse taak.

Willy was ook nog verbonden aan het Vormingsinstituut te Roeselare waar hij daglessen
gaf aan jongens met een leercontract (een pleiade aan vakken: Nederlands, rekenen,
handel, geschiedenis, aardrijkskunde, hygidne, staatsburgerlijke opvoeding) en
avondlessen Frans aan volwassenen.

Dat hij zich totaal inzette om van al die lessen hel beste te maken, bewijst alleen al het feit
dat hij er niet voor terugschrok een maand van zijn vakantie op te offeren aan

biischolingscursussen ,,avant la lettre", die hij volgde in Angers, in Parijs aan het Institut

Catholique, in Amsterdam en in Londen.

,,ln het Klein Seminarie was de oprichting van de Wetenschappelijke B, in september 1963,

een heel belangrijke realisatie, vertelt Willy verder. Evenals het starten van een
talenpracticum en een videoklas waarin ik heel wat uurtjes doorgebracht heb voor
opnamen en voorbereiding van videolessen. Die belangstelling voor het audio-visuele
medium werd vooral aangescherpt door de filmclub. Miin grootste hobby was namelijk films
bekijken. In de filmcursus van de KFL (Katholieke Filmliga) leerde ik dat nog kritischer
doen. Zo oefenden mijn hobby en interesse een vruchtbare invloed uit op de lessen in het
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secundair onderwijs.

De Filmuniversiteit - Filmclub bestond al een tijdje in Roeselare onder de bezielende
leiding van Poesisleraar Carl Laga, nu hoogleraar kerkgeschiedenis in Leuven, en in
samenwerking met enkele studenten van de K.U.Leuven, waaronder Eddy Stols,
hoogleraar geschiedenis aan dezelfde universiteit. We poogden waardevolle en
kunstzinnige films te propageren zoals Tabu van Murnau en Flaherty, Pantserkruiser
Potemkine van Eisenstein, Modern Times van Chaplin, Monsieur Hawarden ...

Deze kunstzinnige taak werd dan verder geschraagd door het Filmforum binnen de
collegemuren en dook extra muros weer op onder de benaming De Andere Film. Zoals je
ziet,,,Nihil novi sub sole", niets nieuws onder de zon.
De continuileit is gewaarborgd met andere mensen, nieuwe visies en een andere
uitwerking.

Een aansluitende activiteit was het inleiden van films in Pittem, lzegem, Menen, leper en
Brugge. Heel wat energie ging ook naar vormingsavonden gegeven in het kader van de
B.G.J.G., met kortfilms en bespreking van pedagogische onderwerpen. Achteraf bekeken
was dit een waar avontuur maar zeker ook een enorm verrijkende ervaring.

lk volgde ook nog cursussen aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in
Brussel en werkte mee aan het Jeugdbeschermingscomit6 in Kortrijk zodat ik enorm met
mijn tijd moest woekeren. Heel wat van die opdrachten diende ik op te doeken wegens
tijdsgebrek. Een mens kan nu eenmaal niet alles realiseren".

Jammer genoeg moest Willy tenslotte ook op school afhaken.
Hartproblemen beletten het lesgeven en al wat daarbil kwam kiiken. Het schooljaar
1989-1990 startte hij nog. De lessen Frans in de vierdes gaf hij voor het eerst met,,Eventail",
maar pas was de waaier open of hij moest hem voor goed dichtvouwen.

Nu hij op rust is, vult hij zijn dagen met kranten lezen,literatuur, TV. kilken ... Ook verdiept hij
zich in de genealogie ... Deze microbe kreeg hem te pakken in 1983 ter gelegenheid van
een familiefeest.

Zijn rijk gevulde leraarsloopbaan levert Willy meer dan 66n waaier hartverwarmende
herinneringen op aan lessen,leerlingen en collega's. En ...:

,,lk houd een dankbare en levendige herinnering over aan al mijn principaals, directeurs,
superiors en onderdirecteur. Het waren er zeven in het totaal, een heilig getal: kanunnik
Camerlynck, principaal van Komen, later rector van de basiliek van het Heilig Bloed,
broeder directeur Vandewynckele in Kortrijk, directeur Vanderhaeghe van de Vrije
Landbouwschool, tot verleden jaar deken van Torhout, superior Duforret die deken werd in
Tielt, superior Modde, later vice-officiaal en secretaris van het bisdom Brugge, superior
Delbeke en onderdirecteur Decroos.

lk zou willen besluiten met de woorden van de Griekse presocratische wilsgeer
Herakleitos: ,,Panta rhei, ouden menei", alles stroomt, niets blijft. De wereld is in
voortdurende verandering, zo zal het ook zijn en blijven in de onderwijswereld. Zelf heb ik
de overstap gemaakt naar de afdeling van de ,,homo ludens", met een oase van tijd die
toch nog altijd druk gevuld is".

Willy, alle collega's van weleer wensen je nog veel gelukkige jaren, rustige maar geen
vervelende, goed gevulde maar geen jachtige, aan de zijde van Nadine in de
beschermende schaduw van de St.-Jozefstoren! Het ga je goed!

A PARMENTIER
Ret 1954
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E.H.PAUL PEENE

Rumbeke 1928¨ Veurne 1989

Tltel lfunstwerk: Het laatstE Avondmaal

Olie op doek: 100 cm x70 cm
Tentoongesteld in t college in het kader van de Vlaamse Moderne Religieuze Kunst.
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We wisten het wel dat ,,Eertijds" gelezen werd maar dat ons oud-leerlingenblad zo aan-

dachtig werd ontleed, neen, daar hadden we nooit aan gedacht. Maar nu kregen we het

bewijs.

Ons vorig nummer was nog maar verstuurd of we kregen per kerende post reeds reactie.

Een fout in het artikel van R. Boucquey ,,Archeologische relikwie gered tijdens afbraakwer-

ken in het Klein Seminarie" was er de oorzaak van. Deken Robert Lagrain uit Brugge rea-

geerde prompt en uit zijn schrijven citeren we:

,,De relikwie waarvan spraak is niet van St.-Donatianus (of Donaas), patroon van het bis-

dom Brugge, maar van St.-Donatus (of Donaat), beschermheilige tegen donder en bliksem.

St.-Donaas is trouwens geen martelaar, maar een belijder.

St.-Donaat is dat wel (+ 876). Het zal wel omwille van zijn naam, die gelijkenis vertoont met

het Latijnse ,,tonat" :,,het dondert", ziln dat hii aangeroepen wordt tegen bliksemslag. Zo

dient men ook Clara, wat,,helder" betekent, om mooi weer te bekomen. In 1896 heeft men

dus in het Klein Seminarie een nieuw gebouw onder de bescherming gesteld van o,m.

St.-Donaat. Men heeft aan het bisdom een relikwie van de heilige gevraagd. De bisschop

heeft er ene gegeven met een bewijs van echtheid erbij, ondertekend door vicaris-generaal

Ernest Rembry en door de ,,bewaarder van de heilige relikwie6n" secretaris Leo Asseloos.

Men heeft de relikwie met het bewijs ingemetseld, samen met de andere twee documen-

ten. In document 3 staat trouwens duidelijk: ,,Moge de H. Donatus... van hemelsch vier

bevrijden" (hemelsch vier:bliksem). Het is een populaire heilige geweest. Zijn feestdag

valtop 22 oktober, maar in Rond den Heerd zegt men'. 2e zondag van iuli (patroon tegen

dondergevaar), voorzeker omdat het dan wel eens durft donderenl'

Een zelfde reactie kregen we van onze oud-leerling Hendrik Theys uit Roeselare, thans

wonende Visserstraat 87 te Damme-Moerkerke.

Bovendien schriift de heer Theys dat hij bezig is met een inventarisatie van de Donatus-de-

votie, Donatus die de donderheilige wordt genoemd. Het weze gezegd dat de heer Theys

aannemer is van bliksemafleiders en van'zijn beroep een passie heeft gemaakt.

Wellicht ontvangen we eens een artikel van ziin hand voor Eertiids, vermits hij ook voor-

drachten over Donatus organiseert.

In elk geval dank aan beide briefschrijvers voor hun reactie en inlichtingen.

Koen Parmentier (Lat.-Wet. 1986) heeft van de bestendige reputatie van onze provincie de

zesjaarlijkse prijs voor geschiedenis ontuangen. Deze prijs bestaat uit een geldsom van

30.000 fr. en een zilveren ereplaket. Koen behaalde die prijs met zijn werk ,,Priesters en

gelovigen onder het Franse bewind. De dekenij Roeselare (1794-1802)",dat we reeds voor-

stelden in Eertiids. Proficiat Koen.



Graag vermelden we ook het mecenaatschap van Saturnijn Aerbeydt voor het diensten-
centrum Ten Elsberge te Roeselare. De voormalige bankdirecteur wil er een uiterst modern

en functioneel ontmoetingsoord oprichten voor de senioren van wie hij zoveel houdt. Het

gebouw zal de naam Rinus dragen, een vroegere koosnaam voor de heer Aerbeydt. Profi-

ciat.

Ook de oud-leerlingenbond van het Klein-Seminarie - Uw bond - blijft vrijgevig. In samen-

werking met het Amaat Vynckefonds wordt opnieuw 49.000 fr. uitbetaald aan de oud-leer-
lingen,diein 1992: 45,40,35, gO,25iaat geledenhetcollegeverlatenhebbenenals
missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn.

Aan ieder van hen werd 7.000 fr. overgemaakt als steun in hun edelmoedig werk.

45 jaar geleden Demeyer Frank, Ruanda, Jezur'et

Flameygh Herman, Filippijnen, Scheutist
40 jaar geleden Foulon Paul, Filippijnen, Scheutist

Pardou Jan, Filippijnen, Scheutist
30 jaar geleden Bouckaert Geert, Filippijnen, Scheutisl

Dewulf Marc, Uganda, Witte Pater

25 jaar geleden Hostens Jean, Hafti, Scheutist

In het najaar verschijnt een ambitieus huldeboek voor Remi van Duyn.

Vele oudleerlingen bewaren ongetwijfeld een levendig beeld van deze grote Vlaming en

bekende regisseur.

Lokaal profiteerden toneelgroepen uit Roeselare, Rumbeke en Hooglede van zijn profes-

sioneel regietalent, maar ook ons Klein Seminarie was hem welbekend.

ln 1970 loodste priester-subregent Georges Verhelst Remi als gastregisseur de feestzaal

binnen. Na ,,Philoktetes" van Sofokles (1970) volgden ,,De Twaaf Gezworenen" van Regi-
nald Rose (1972),,,De Zoon des Mensen" van Dennis Potter (1973), ,,De Groote Stooringe"
van Anton Van Wilderode (1975), de musicals ,Jom Sawyer" en ,,Captain Noah" (1979) en

de poezie-evocatie ,,Wat 'n leven" n.ay.175 jaat Klein Seminarie (1982).

Remi van Duyn werd als Remi Ponjaert in 1910 geboren te Oostende.
Hij werd onderwijzer, maar ontpopte zich reeds jong als gedreven en bewogen vooidracht-
kunstenaar, acteur, toneelleraar en -regisseur. Hij werd in al die hoedanigheden de waarde-
volle en onvergetelijke bezieler van vele toneelkringen, verenigingen en colleges. Hij

maakte door zijn inzet Vlaamse feesten als lJzerbedevaart, Zangfeest, Zeewijding, Gouden
Boomstoet, Elf-juni e.a. tot hoogtepunten van Vlaams en volks bewustzijn.

Tien jaar na zijn overlijden verschijnt een boek dat leven en werk van Remi van Duyn wil
doen herleven. Meer dan 25 medewerkers o.a. Arno Brys, Frans Defour, Anton Van Wilde-
rode, Raoul Boucquey, Jo de Meyere, Rita Lomm6e, Tine Balder, stelden dit huldeboek
samen. Technische gegevens: formaat 24,5 x 17,3 cm, 224 blz., overvloedig geTllustreerd

met foto's en tekeningen. Voorintekenprijs 850 fr., na 15 oktober 950 fr. In het boek ver-
schijnt een lijst van de voorinschrijvers. Men kan voorinschrijven door storting van 850 fr.
op rekening 712-0117 057 -61 van Frans Defour, Bruggestraat 104, 8830 Hooglede met ver-
melding Vriendenboek Remi van Duyn.



Zoals vroeger aangekondigd zijn we van plan de missionarissen die ons schrijven, aan het

woord te laten in Eertijds. W. Creytens, lid van ons redactieteam excerpeerde enkele frag-
menten uit recente brieven.

Uit Yaound6 (Kameroen)

Foyer Saint-Agustin (CEuvre Sociale pour l'Enfance et D6tresse) is een privaat sociaal werk

voor verlaten kinderen en wezen. De bedoeling is ook een degelijke opvoeding verschaffen

en trachten een beroep aan te leren, zodal ze (niettegenstaande grote werkloosheid en

klein inkomen) op eigen krachten kunnen leven.

Ook het probleem van het aidsvirus neemt toe (dus opnieuw weeskinderen). De economi-

sche en financidile nood van de staat zijn zo grool dat de sociale oplossingen in de achler-
grond verdwijnen (wij hebben slechts een toelage van 15.000 BEF per jaar). Dank aan

enkef en die het peterschap voor onze kinderen aanvaard hebben. We ziin bezig een kleine

hoeve in te richten, wat enigszins winstgevend kan zijn. Uw gebed en steun helpt ons in de

kleinschalige strijd voor meer geestelijk en materieel welzijn voor die verlaten kinderen van

Kameroen.
Danitrl Desmet

Scheutist Ret.1961

Uit Ujung Pandang (lndonesia)

Dank voor de gift: het helpt ons de uitbouw van het noviciaat voor Indonesische kandidaat-

scheutisten.

Veel kandidaten. Selectie is nodig, motivatie laat soms te wensen over en intellectueel

staan we ook nog niet ver. Er zit muziek in de toekomst. Wie weet wordt straks nog 66n van

onze longe mannen Pastoor te Roeselare. De Golfoorlog heeft hier ook zijn gevolgen: toe-

name van extreem lslamitisch fundamentalisme. Voor Jan-met-de-pet was Sadam de grote

held die het durfde opnemen tegen de Westerse barbaren. De anti-Amerikaanse reflex

brijft.

Dank voor Eertijds: lezing ervan gaat v66r alles.
Gilbert Keirsbilck

Scheutist Ret.1960

Uit Manila

Dank voor uw gift: Roeselare vergeet inderdaad zijn missionarissen niet. Deze zomer ver-

wachten we kandidaat-Scheutisten voor het eerste iaar theologie: 8 uit lndonesid en 20

Filipinos. Allen worden na hun studies uitgezonden naar andere landen. Er zijn reeds 60

van onze afgestudeerden werkzaam in het buitenland en 600 Filippiinse zusters en ook

150 diocesane priesters. We zijn een missionaire kerk geworden. Nogmaals dank en het

doet ons deugd te weten dat het vuur nog brandt in Roeselare.
Pol Foulon

Scheutist Ret.1952



En we eindigen met wat Johan Brusselaers ons bezorgde over ...

Tonguetwisters, vervolg ...

De inzender van volgende twister verontschuldigt zich voor zijn misdaad:

Als de potuis in een pispot pist,

heb le een pispot vol met potvispis.

And let's twist again:

A tutor who tooted the flute.

tried to tutor two tutors to toot.

Said the two to the tutor:
,,ls it harder to toot or to tutor two tutors to toot?"

' Zo eenvoudig is de Engelse taal ...

We schrijven het Engelse woord ,,GHOT|".

We lezen hetzelfde woord luidop en horen:,,FISH"!

Het logisch verband dat we hiervoor tussen het schrift en de fonetica van de taal hebben

toegepast:

De F van fish, voor de GH van ghotti, haalden we uit de uitspraak van ROUGH.

De I van fish, voor de o van ghotti, raapten we in een gesprek op toen we het woord

WOMEN hoorden.

We hoorden regelmatig het woord NATION in toespraken van president Bush en ontdekten

al vlug dat Tl van ghoti, SH moest worden van fish.

Klopt het, mijnheer Van Molle?

, Zo spitsvondig is de Nederlandse taal ...

Nu we toch in de foneticawereld beland zijn: neem de Nederlandse Dikke ter hand en

spoor het woord ,,ESSETEE" eens op. Je zal verwonderd zijn.

Terwijl je het boek dan toch ter hand hebt, vraag je misschien ook eens af wat iubeltenen
zqn (Zie Redactioneel) ?

' Misschien heb je geen behoefte aan de vorige Eertiids als handleiding om als (voorlopig?)

besluit te lezen:
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HET FASCINERENDE INDIA

Benares. aoril 1968. Het is lekker koel

geworden, 30 graden, als ik 's avonds

vol verwachting naar mijn eerste ste-

vige maaltijd van die dag stap. Aan de

poort van de professorenwijk staat

mijn Brahmaanse professor mij

bezorgd op te wachten. Zou ik die

avond ergens elders kunnen eten

zoeken? Een Brahmaanse priester,

nog hoger in de rangorde van het kas-

tenstelsel, zou die avond op bezoek

komen om het huis en de kinderen te

zegenen. Hij zou -selectief- iets nutti-

gen van wat de vrouw des huizes zou

aanbieden, maar als hij zou weten dat

een blanke, vleesetende christen ooit
in de keuken van het huis was

geweest zou hij niets willen eten! Die

avond heb ik maar nog eens gevast. Het was allemaal enkele maanden daarvoor begon-

nen toen ik aan de Sanskriet Universiteit cursus wilde volgen in gesproken en geschreven

Sanskriet. De cursussen waren boeiend en veeleisend, al was het maar dat ik acht uur per

dag in lotuszit moest blijven, maar het eten in de 'peda'was zelfs voor mij niet echt aantrek-

kelijk. Toen woonde en studeerde ik al drie jaar in India. En zo kwam ik bij miin Brahmaanse

leraar terecht en kon er een maaltijd per dag nemen.

Een van de talloze -mooie en soms minder aangename- ervaringen die ik mocht hebben

in de I jaar dat ik in India woonde, tijdens een twintigtal bezoeken sinds 1965. Het begon

met een begeesterde drang om aan een andere cultuur ons religieus erfgoed aan te bie-

den en het is een lange reis geworden. Een reis die voerde naar de diepe wortels van de

eigen cultuur, door de confrontatie met wat in India zo anders en zo rijk is. Nu, 25 jaar na

mijn eerste vertrek naar lndia en de degelijke taalvorming die ik aldaar genoot, ben ik aan

de KUleuven werkzaam, met als hoofdbezigheid het uitgeven en vertalen van religieuze

Indische teksten. Een monnikenwerk alhier, een fascinerend en sportieve onderneming elk
jaar opnieuw in India, als ik naar nog meer oude handschriften op zoek ga.

Zo kwam ik verleden jaar in Pandharpur. Twee keer per jaar trekken meer dan een half mil-
joen bedevaarders naar Pandharpur, ongeveer 250 km ten zuidoosten van Bombay. De

plaats ligt gelukkig op geen enkele toeristische route en is nog zeer authentiek. Er zijn vele

manieren om naar Pandharpur op beevaart te gaan. De meesten stappen te voet, veertien

dagen lang. Anderen zitten in een ossekar of gaan met een van de meer dan duizend

gecharterde bussen. Er liep een koude rilling over mijn rug toen we, op 20 km van



Pandharpur verwijderd, een gelovige de weg zagen afleggen rollend over de grond: in jute
gewikkeld en met gevouwen handen boven zijn hoofd legde hij 3 km per dag af . De bussen
die hem voorbilkwamen stopten en al de bedevaarders stapten uil om zijn voeten aan te
raken. Als je dan --in die periode van juli of november-- de god Vithobd (of Vithal)wil zien in

de tempel van Pandharpur, moet je 5 km lang in de rij staan, uren lang.

Sinds meer dan 600 jaar trekken deze gelovigen op bedevaart. Ze worden Varkaris gehe-
ten, wat precies betekent "iemand die geregeld op bedevaart gaat" (naar Pandharpur). Een
Varkari gaat liefst twee keer per jaar op bedevaart, sommigen gaan op elke 'elfde dag'van
de maand en er zijn Varkaris die alles hebben opgegeven en het ganse jaar door van hun
huis naar Pandharpur stappen en terug. Als je langs de weg naar Pandharpur woont kan je
veel verdiensten verwerven, want er is altijd wel een pelgrim die komt aankloppen om drin-
ken, eten of onderdak te vinden. Merkwaardig is dat in een maatschappij die van oudsher
streng de regels van het kastenonderscheid respecteert, de VArkaris uit elke kaste kunnen
komen en broederlijk naast elkaar stappen. De grote mystici in de VArkari Beweging kwa-
men meestal zelfs uit de lage kasten. Hun hymnen worden vandaag nog uitbundig gezon-
gen. Uit de honderden prachtige gezangen van Tuka, ca. 1620, kies ik er enkele die de ver-
voering van de dichter voor de god Vithoba (of Krishna) beschrijven:

Ja ik blijf in vervoering
Mijn ogen mijn geest verleid voorbij de tijd
lk wil mijn leven afsluiten om Zijn vorm te bewaren
lk voel Hem in mijn lichaam en aanbid Hem
Hij treedt mijn ziel binnen in zuivere stilte
Torenhoog in een absolute spits
Tukd zegt: O gelietde Vithobd laat me blijvend buigen voor Uw voeten.

Of nog

Als Hij komt uit een klare hemel een meteoor die je huis verwoest Wees zeker: God is op
bezoek
Als een ramp alles verwoest en niets overblijft behalve God en jou
God is oo bezoek
Als Uw spraak wordt uitgekleed ontdaan van alle valsheid. Wees zeker: God is op bezoek
Als.je mens-zijn wordt uiteen gereten onherstelbaar stuk. Wees zeker: God is op bezoek.

Wij maken een beeltenis van U om U te vereren
Gij die alle firmamenten omvat eindeloos
We stellen U in tempels ten toon om U te aanbidden
Gil die geen vorm hebt ongrijpbaar
Wij bidden en zingen met duizend woorden om U te loven
Gij die luider zijt dan elke klank onbereikbaar
Wij sieren U met kransen van bloemen om U te beminnen
Gij die boven elke ritus staat ongenaakbaar
TukA zegt: O God, word eens klein en luister naar mii.

Tijden van verval
Podzie is rijmelarij van ongelovigen
De wereld barst van hypocrieten
Spelers voor het voetlicht
vechtend voor macht verslaafd aan sex hollend achter on-waarden oppervlakkige nadpers
Huichelaars
Hun mond is vol van zorg voor het lot van de wereld
Ze preken zelf-opoffering maar beoefenen het niet
Ze ratelen Vedische verzen. maar kunnen zichzell niet qenezen



Ze zien niet waar ze staan wie ze zijn
Tuka zegt: een vreselijke dood zullen ze sterven
Hun taal heeft niets te maken met hun diepste wezen.Zo zingend stappend de bedevaar-
ders naar Pandharour.

Je vindt in India alles, en meestal in felle kleuren en contrasten. Er is de meest fabelachtige
rijkdom en toch ook nog schriinende armoede, er zijn de machtige bergen van de Hima-
laya, de dorre woestijn van Rajasthan en de weelderige palmbomen van Zuid-lndia. Tedere,
mystieke gezangen en taaie filosofische traktaten, bizarre riten en eenzame meditatie. Op
tempelmuren zijn alle goden van het overtalrijke pantheon afgebeeld, naast prachtige ero-
tische figuren die zelf ook hun religieuze betekenis hebben. Deze erotiek past goed en op

een natuurlijke wijze in het geheel van de menselijke ervaring, van de goddelijke ervaring

en van de heiligdommen in India. lmmers, de vrouw zou er, veel meer dan in onze cultuur,

een symbool van het goddelijke zijn. Gezien vanuit de oude traditie van de cultus van de

Moedergodin staat de vrouw zelfs dichter bij het goddelijke.

De 'erotische'taferelen in de Indiase tempels zijn niet storend of onverklaarbaar als we ze

zien tegen de achtergrond van het religieus denken in het oude India. Integendeel. Als wij

ze niet onmiddellijk kunnen plaatsen is het alleen omdat wij nog niet voldoende zijn inge-

leid in het denken van de maatschappij die deze tempels en deze beelden maakte. En de

verbazing over de aanwezigheid van erotisch geladen taferelen op de tempelmuren maakt

stilaan plaats voor verbazing over het feit dat die afbeeldingen in onze heiligdommen
(praktisch) niet voorkomen. Maar ook dat heeft zijn cultuur-gebonden verklaring.

Je vindt in India alles. Daar is bv. de geboorte van Krishna. Wonderlijk was de geboorte. De
profeten hadden het voorspeld, een slechte koning deed al wat hij kon om het te verhinde-
ren en toen het kind werd geboren, klonken lofzangen boven de nederigste plaats die men

op aarde kon vinden. De profeten waren joden ... of hindoes. De koning was Herodes ... of de

tiran Kamsha. Het kindje was Jezus ... of Krishna.

にヽわηa merzj/n ge〃 eFde Rad力a
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Dit zijn alleen de grote trekken van de verhalen. Vrij talrijk zijn ook de kleine details die

precies overeenkomen. In beide situaties wordt de geboorte 'zichtbaar'door een won-

dere ster. De geboorte vindt plaats in het midden van de nacht. Het wondere gebeuren

gaat gepaard met een bloedbad van de pasgeborenen.In lsradl en in Braj (ten zuiden

van Delhi) worden de ouders gewaarschuwd en het kindje wordt in veiligheid gebracht.

ln beide gevallen wordt het kind geboren op een ogenblik dat de mensen zich ongeluk-

kig en onderdrukt voelen. De onderdrukker behoort niet echt tot het ras.

Orthodoxe joden beschouwden Herodes als een half-iood, die de troon van Jeruzalem

ten onrechte had veroverd. De tiran Kamsha had eigenlilk geen recht op de troon van

Mathura: zijn moeder was wel de koningin, maar ziin vader was een demon, die door

magische kracht de gestalte van zijn echte vader had aangenomen en zijn moeder ver-

kracht had. Beide tirannen waren gruwelijk. Beiden verstoorden de religieuze orde.

Kamsha ging nog een stapje verder:hij verbood de verering van de populaire god Vish-

noe en verplichtte iedereen om de god Shiva te aanbidden. Kamsha liep ook over van

hoogmoed. Hij dacht dat zijn persoon en heerschappij in de oude schriften was voor-

speld. En toch wordt hii afgeschilderd als een even zwakke persoonlijkheid als de Hero-

des van het Matteus evangelie.

Beiden voelden zich bedreigd, door een kind. Als Herodes verneemt dat Wiizen in zijn

gebied een kind komen huldigen, voelt hij dat aan als een rechtstreekse bedreiging van

zijn heerschappij. Kamsha krijgt de aankondiging van de geboorte van een kind in

sterke bewoordingen: de geboorte zal Uw dood tot gevolg hebben, door de hand van

een kind !

En tenslotte, het wondere kind wordt aangekondigd door een voorloper, een ouder

broertje of een neefje. De evangelies vermelden de Voorloper Johannes, als een teken

dat 'Hii komt'. Lukas gaat verder en beschriift zelfs de geboorte van deze voorloper'

Eeuwen later zien ze deze twee kinderen, Jezus en Johannes, afgebeeld in de schil-

derkunst als twee broers. De geboorte van Krishna wordt voorbereid door de geboorte

van een broer, Balrdm, en in de beeldhouwkunst over Vishnoe vinden we overvloedige

voorbeelden van deze kleine 'heilige familie'. Hier nog even aan toevoegen dat er in de

Indische religieuze geschiedenis tal van voorbeelden van 'maagdelijke geboorte'zijn.

Tenslotte, nog enkele woorden over de tempel-ritus in het Hindoe India. Elk dorpje heeft

ziln armtierige of rijke tempel.In sommige bedevaartplaatsen ziln de tempels schatrijk.

Boeiend is een bezoek aan bv. de tempel in Puri (ten zuiden van Calcutta), waar je als

niet-Hindoe wel niet gemakkelijk binnengeraakt. Daar wordt Krishna vereerd, met al

weer een andere naam dan in Pandharpur. In Puri ook worden elk jaar de tempelkarren

met de godheden door duizenden gelovigen door de straten getrokken.

De tempel heeft honderden personeelsleden in vast dienstverband en duizenden die

er op een of andere manier iets mee te maken hebben. Er zijn personen officieel aan-

gesteld om de slaapkamer van de godheden te verzegelen als ze te ruste zijn gegaan,

voor een middagdutje en 's avonds. lemand anders moet de zegels inspecteren als de

kamer weer wordt opengemaakt. Er is een verantwoordelijke voor de iuwelen, voor de

schenkingen (miljoenen per dag op drukke dagen!),voor de financies van de keuken,

voor de strikte navolging van de regels i.v.m. de maaltijden van de goden, hun kleren,

hun dieet, parfum enz.Er zijn ook muzikanten, lijfwachten, politie, electriciens, specia-

listen in olie-lampjes, dansmeisjes en personen die geregeld op de klokken slaan.



Een beeld in de tempel van Halebid

Voor het kleden en voeden van de godheden is er een beurtrol die toegewezen is aan
geselecteerde brahmaanse families. Alleen hun zonen kunnen in aanmerking komen

na een strenge selectie en initiatie, die o.a. te maken heeft met eetgewoonten, niet
alleen van hen zelf maar ook van hun echtgenote 'die van hetzelfde vuur eet'.

Dan zijn er weer personen aangesteld om uit de heilige putten water te putten, om
dagelijks duizenden bloemetjes aan te brengen of om betelblad (pan) voor de godhe-
den klaar te maken. Seizoenaanwervingen onder speciale kasten van de bevolking
gebeuren als er nieuwe wagens moeten worden gemaakt. Het zoeken van de speciale
Nim-bomen is een rite op zichzelt,waar gouden zagenbii te pas komen.In vergelijking
daarmee is ons ritueel doorknippen van een lint, planten van een boom, inmetselen van

een eerste steen door onze 'brahmanen'of het spuiten van champagne lachwekkend.
Volgens een zeer gecompliceerd ritueel worden de goden elke dag gewekt, aange-
kleed, gevoed en te slapen gelegd. Er staan drie beelden, maar in feite worden ze

beschouwd als 66n en het zelfde beeld en daarom zijn er ook drie brahmanen die
gelijktijdig elk beeld verzorgen. Rond zonsopgang worden de goden gewekt met trom-
mels, de verzegelde sloten van de slaapkamer worden gecontroleerd en de deur wordt
geopend. De olielampen worden aangestoken, de snoepjes die v66r het slapengaan
werden klaargezet worden weggenomen. ZachIe muziek wordt gespeeld terwijl de
nachtkleren worden uitgetrokken en vervangen. Zoals bij elke lndidr worden de tanden
gepoetst en de tong gereinigd. Dit gebeurt niet op het houten beeld zelf maar op de tan-
den van een reflectie in de spiegel. Dan worden ze feestelijk aangekleed en ziin ze
beschikbaar voor de gelovigen. Het gordijn gaat terug dicht en ze krijgen hun ontbijt,
lekkere nootjes, platte kaas enz. Ondertussen is het B u. geworden. Allerhande offeran-

28



den worden aangeboden en de goden veranderen nog eens van pak. Voor het middag-

maal worden minimum 56 soorten groenten, rijst en linzen aangeboden, soms nog

meer. Van dit chappan bhog (56 gerechten) kun je als gelovige mee eten als je genoeg

betaalt. Na de middag wordt een rustpauze voorzien (voor iedereen!), de tempel gaat

dicht en alles wordt stil. Zelfs de winkeliers sluiten en gaan slapen. De deuren worden

weer verzegeld, geopend, de kostuums worden weer veranderd, er wordt weer eten

aangeboden, enz., tot het tijd is om te slapen en de goden hun welverdiende nachtrust

beginnen.

En dan daalt de zon weer boven India, met zijn 900 miljoen mensen, met zijn fascine-

rende cultuur en onweerstaanbare aantrekkingskracht.
Leuven 9 oktober 1992

VViNAND CALLEWAERT

Ret.1961



FRANS VANDER MEIREN EN V.V.A.

Er was een open-bedrijvendag in Roularta.

In een smalle wandelgang stond een stand van WA.
lk liep er op Frans Vander Meiren, oud-leerling (Ret.'75). Een kaderlid van Roularta? (zoals

heel wat oud-leerlingen, ook de grote baas Rik Denolf) Neen! Frans is ind. ing. en geeft les

aan het HIGRO in Gent. Hij is sterk betrokken bij de Vlaamse Vereniging Autisme. Daar zou

ik graag iets meer over vernemen en ging op huisbezoek.

Onze gastheer Frans Vander Meiren ;

Frans woont met ziln vrouwtle

Katleen en drie zoontjes in de

Pater Damiaanstraat te Roese-

lare. De zorg om zijn tweede

zoontje bracht hem in contact met

Maar eerst vroeg ik hem naar zijn

herinneringen aan zijn collegetijd.

Als boerenzoon uit Geluveld

belandde hij eerst in het 7de

Voorbereidende bij Meester

Dewulf. Toen bestond nog een

zevende als overgang naar de

humaniora (tot in 75).

Wat een koude douchel Als jonge

knaap van twaalf intern worden

en je aanpassen aan het niveau.

Maar met inzet en hulp van de

Meester werd de kloof overbrugd

(vooral was Frans voor Frans een

zware kluif). Toen hij bij mij in de

6de latijnse C kwam was 2de taal

prima en hadden die mannen dus tijd om de 1.500 Latijnse woordjes van Rafke Stubbe te

Slikken. Frans heeft ggede souvenirs. Er was een aangename sfeer Op 't internaat en veel

leraars met goede vakkennis en enthousiaste inzet. Frans herinnert zich vooral Daniel Ver-

mandere, Guido Debyser, Raf Parent, Adelson Valcke en turnleraar Roland Libbrecht. Nu

hijzelf leraar is aan het Hoger Instituut voor Grafische Vorming (vak elektronische beeld-

vorming en informatica) wil hij graag die geestdrift en vertrouwen tgo. zijn Studenten ook

nastreven.

Mijn belangstelling ging speciaal naar het probleem van autistische kinderen. Autisme (van

het Grieks autos :zelf ) verwijst naar iemand die teruggetrokken en in zichzelf gekeerd is.

Een ontwikkelingsstoornis: moeilijke communicatie, ongewone reacties, gestoorde sociale

ontwikkeling.

Voeg daarbij intellectuele achterstand en Soms epilepsie. Men Schat in ons land een

10.0004r l5.OO0autistischekinderen.Dezeziekteisnognieterkendalshandicap: vandaar

de actie WA. (een oudervereniging vzw).

Het eerste probleem is de diagnose. Veel ouders ontdekken het te laat, ook al omdat de

handicap zo verwarrend is en men niet ernstig wordt genomen. Er wordt kostbare tijd ver-

speeld, daar het ontbreekt aan officidle diensten. Gelukkig heeft WA. zelf een aantal
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specialisten gevormd en kan men soms een beroep doen op logopedisten en opvoeders
die op vrijwillige basis helpen zoeken naar oplossingen.

Een tweede punt is de thuisbegeleiding. De brochure ,,Ook zij worden groot" doet ons aan-

voelen hoe frustrerend het is voor de ouders om dagdagelijks geconfronteerd te worden

met diverse problemen.leder activiteit is een uitdaging. Het autistisch kind reageert onge-
woon en negeert communicatie. De wereld is voor hem verward en chaotisch. Vooral explo-
reren zij via tast, reuk en smaak. Ze bieden weerstand tegen verandering. Bil gebrek aan
specifieke voorzieningen worden de Ouders van het kastje naar de muur gestuurd.In heel
Vlaanderen is er slechts 66n tehuis. Enige normering omtrent autisme ontbreekt totaal. De

WA. organiseert zelf gezinsweekends en oudercursussen. Het feit dat V.VA. moet bestaan

bewiist dat de overheid haar plicht verzuimt. Het is bijna uitsluitend allemaal vrijwilligers-
werk. Frans behoort tot die ploeg. Hii en zijn gezin ervaren welke zorgen een autistisch kind

meebrengt.

En toch ontmoette ik een enthousiaste welgezinde man. Hij weet dat geduld, hard werken,
toewijding en boven alles liefde veel kan goedmaken.

Frans en Katleen zijn reeds goed ingeburgerd. Zil vinden Roeselare een open en sympa-
thieke stad. Midden de drukke dagen hebben ze nog tijd om wekelijks het zangkoor Jubi-
late van O.L.V.-parochie te versterken en hun vriendenkring uit te bouwen.

Stellig kom ik eens naar een schoolfeest of oud-leerlingendag op't college, beloofde Frans.

We nemen hem op zijn woord en wensen veel moed en vertrouwen en ook... een officiele

erkenning van autisme.

Frans, dank voor de lekkere pint en good luck!

WILLY CREYTENS

oud-leraar

Adres VVA. - Groot Begijnhof 20 in 9110 Gent - tel. (091 ) 28 98 79



ROESEI.ARE TIJDENS DE TWEEDE

WERELDOORLOG

Als er een plaats is geweest, die

zoveel heeft betekend voor de

Nederlandse literatuur, voor de

Cultuur en de Vlaamse

ontvoogdingsstrijd, dan is het wel het

Klein Seminarie. Een tempel was het,

waarvan iedere steen doordrenkl is
van dit verleden. Met iedere steen die

wordt afgebroken, verdwijnt een stuk

geschiedenis.

Van juni 1940 tot september 1944

wapperde het Duitse hakenkruis

boven de deur naast het portaal van

de Augustijnenkerk in de Zuidstraat.

Naast het deurtje stonden vier jaar

lang een Duits soldaat en een

wachthuis met rode, zwarte en gele

strepen.

Tiidens de zomervakantie in 1940, van 1 augustus tot 2 september, had het Klein

Seminarie een vreemd uitzicht gekregen. In de grote dreef waren loopgrachten en

schuilplaatsen aangebracht, in alle lokalen en gangen was voor lichtdemping gezorgd. E.H.

Superior Michiel Vandenbussche had zijn bureau moeten afstaan aan Ortskommandant

Vollmer. In het Klein Seminarie hadden de Duitsers immers de Ortskommandantur met

verantwoordelijkheid over het arrondissement Roeselare-Tielt gevestigd. In 1941

promoveerde ze tot Kreiskommandantur, verantwoordelijk voor de arrondissementen

Roeselare-Tielt en leper. Superior Vandenbussche zou de moeilijke situatie niet lang

overleven. Hij overleed op 5 november 1940 en werd vervangen door E.H. Vervenne. De

studiezaal van de internen was door de Duitsers bezet. De studiezaal en de speelplaats

van het klein internaat werden garage en parkplaats voor de Duitse wagens.

In de kapel las een Duits aalmoezenier de mis en zegende huwelijken tussen Duitsers en

Duitsgezinden in. De Duitse administratieve diensten en de Feldpolizei namen de kamers

boven het bureau van de suoerior en de econoom in. Hier werden verdachten bevend van

angst voor een eerste verhoor binnengebracht. E.H. Antoon Velghe, leraar en surveillant

aan het Klein Seminarie, overleed op 2 januari 1942 te Alveringem, dat het dorp van Cyriel

Verschaeve geworden was.

Zwaar benagelde laarzen marcheerden in de dreef. De 70 kamertjes van 't Philosophie

werden vanaf eind 1942 cellen voor de verplicht tewerkgestelden in Duitsland.

Burgemeester Rik Demoen moest in opdracht van de Kreiskommandant bij de superior de

namen opvragen van de leerlingen, die in aanmerking kwamen voor verplichte

tewerkstelling. Wagens werden gesaboteerd, V-tekens verschenen op de deuren en

vensters van de Kommandantur. De Duitsers stelden een onderzoek in.In de klassen zaten

ook leerlingen die naar het oostfront trokken. Ze bewerkten de KSA om mee te marcheren.

In 1943 bezette de 9. Panzer-Division Hohenstaufen de tuinbouwschool. Op 7 september
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verlieten de laatste Duitse soldaten het Klein Seminarie. Deo Gratias, schreef de superior,
maar de ellende was nog niet voorbii. Ondanks het protest van E.H. Superior Vervenne en
E.H. Econoom Verraes sloot het verzet de verdachten van kollaboratie in het Klein
Seminarie oD.

Vier jaar lang is het Klein Seminarie het centrum geweest van de Duitse bezetting in het
arrondissement. Bij hun aankomst op 28 mei 1940 troffen de Duitsers een sfeer aan, die
niet vijandig was. Op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak vonden zij personen en
organisaties, die hun komst toejuichten. Aan Vlaanderen zou eindelijk recht geschieden!
De bevolking keerde zich echter meer en meer van de Duitsers en hun sympathisanten af .

Met de invoering van de verplichte tewerkstelling en het uitblijven van de Duitse
overwinning groeide het verzet. In het district Roeselare waren de Partizanen en het
Geheim Leger aan het werk. Beide verzetsbewegingen zouden een zware tol betalen, die
vooral aan eigen onvoorzichtigheid te wijten was. Stalingrad, Normandid ... Het tij keerde.
Op 7-8 september bevrildden niet de Engelsen maar de Polen Roeselare.
De geschiedenis van de stad Roeselare en het district Roeselare werden door Gaby
Verbeke, retoricajaar 1955-1956, uitgeschreven in ,,Roeselare '40-'44, Verzet, Bezetting,
Bevrijding". Het boek werd gedrukt bij Lannoo Tielt en is een uitgave van Standaard
Boekhandel. Het telt een 160-tal bladzijden en een 80-tal onuitgegeven foto's. Het boek is

te koop bij Standaard Boekhandel tegen de prijs van 1.095 fr.

Het kan ook worden besteld door overschriiving op rekeningnummer 778-51438 45-87 van
G. Verbeke, met vermelding ,,Roeselare WO ll".

G VERBEKE
Ret 1956
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We ontvingen ook een schrijven in verband met het overlijden van de heer Leo Deburgh-
gtaeve.

Posthume hulde aan Leo Deburghgraeve
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IB醐―な
NAAR AANLEIDING VAN EEN JUBELVIERING

De redactie van ,,Eertijds" belt op: ,We plannen een feestviering, een soort Jubileum, 25
jaar oud-leerlingenbond ... zou je dat willen aankondigen in ons tijdschrift?"

lk doe dan maar een poging, een beetie op de wijze van wat Gezelle schreef : ,,O krinke-

lende, winkelende waterding..l', hotsend en botsend in losse gedachten.

Het bleef even hangen dat woord, een verschrikkelijk woord: oud-leerlingenbond! Die

naam ritste weg en weer als een vervelende, onbehaaglijke oprisping na een overdadige

maaltijd. Waar haalt men het om al die schoolverlaters zomaar meteen ,,oud-leerling" te

gaan noemen?

Dat,,oud" prikkelt en kriebelt lijk een lentespinnetje dat uit de struiken op mijn kop is blijven

haperen. lk wil immers, ook nu nog niet, ingeschakeld worden in de ,,oudheid". lk wil geen

oud-leerling genoemd worden. Misschien ben ik luist te oud daarvoor.

En die ,,bond" is als de brave, naamloze naam die alles heeft verloren wat ieugd en levens-

kracht bevat, of wat VER-bond en verbondenheid ooit kan geweest zijn. En nooit waren wij

,,leerlingen" met ergens een leercontract waarbij je enkel ,,leert", enkel goed genoeg om

vanuit dat contract alleen wat rand-werkjes op te knappen. Neen, de meesten onder ons

waren niet die ,,goeie" leerlingen, misschien veel meer de lastige karwaten, soms wel naar

het model van ,,1'apprenti sorcier".

,lerbond" dat zou me wel beter klinken, al is het iets te plechtig, want het doet me denken

aan ,,het Verbond der Edelen" of ja, ook het Oud of Nieuw Verbond, een bijbelse term die ik

nog nooit helemaal kan verwerken. Toch zijn al die mensen die in hun jeugd enkele jaren

,,school liepen" in het Klein Seminiarie op een of andere wijze ,yerbonden". Misschien niet

zo direct met mekaar want elk van hen is een eigen weg gegaan en velen hebben elkaar

sinds jaren niet meer teruggezien. Hoogstens is er nog een klasverband, een klas die elk
jaar op geijkte tijd bijeenkomt in een verloren Vlaams restaurankske.

Waren wij verbonden met de leerkrachten? De ene wellicht iets meer of iets minder dan de

ander. Maar de verhouding was in wezen getekend door een mengeling van respect,

(hoog)achting en een portie vrees voor het gezag, al zijn de tijden nu wel wat veranderd. O

tempora, o mores! En naargelang kregen die leerkrachten een soms briljante ,,eigen"-
naam waarvan de oorsprong zelfs wat was vergaan. Wij, de leerlingen, trachtten aan hun

aandacht te ontsnappen om af en toe ons grillige zelf te zijn of om, in verband of in
verbond, een ongenoegen te laten horen. Dan werd er wel eens een concert opgezet vol

spanning. Dat wel en wee vormde geschiedenis, concrete geschiedenis met sporen van

herinnering...

Er is geschiedenis van het Klein Seminarie. ,,Eertijds" raapt die in flarden en brokken weer

op, verrassend fris en altijd nieuw, en laat ze aanvoelen als een evolutie in de studenten-
wereld. Evolutie verwijst naar een verleden.

Het nu heeft verband met wat voorbij is. Nieuwe kenmerken ontstaan heel langzaam.
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Destijds was het studentenleven sterk verbonden met een K.SA.-beweging. Het

,,A.W-WKl'en ,Vlaanderen hernieuwen in Christus" moesten een idealisme voeden, maar

ze liggen nu opgeborgen in de romantiek van onze jeugddromen.

En toch, wij zijn erin geslaagd - met velen - onder die jeugddromen pilaren te zetten' Droom

en realiteit, po6zie en proza, wij hebben ze kunnen bii elkaar houden. Wij hebben ze ver-

bonden. En daarom mogen wij wel wat wierook zwaaien rond het eigen ritueel en de liturgie

van ons leven. En dat doen we ook. Op een intiem plaatske binnenshuis wordt af en toe nog

wel een kaarske ontstoken, een feestkaarske of een kaarske van gebed, lilk in de late

avond, als inleiding op Pasen, bij d'eerste duisternis, het heilig vuur wordt aangebracht en

de Paaskaars gaat oplaaien in het kerkgebouw als teken van nieuw leven. Want de tijd van

de studentenrevolte is reeds lang gedoofd en ieder zoekt een beetie intimiteit ... de zachte

waarden ... in een wereld van donderend geweld waar wij mensenlevens laten sudderen op

het vuur van de hongerdood. Zijn we met zijn allen niet een wonderliik concert waaruit een

melodie opstijgt in heel gevarieerde bewegingen die het gemoed raakt, de innerlijke kern

van onszelf aftast en blijft vibreren tot in de wijde ruimte van de hele wereld?

Wij hebben iets beleefd en ervaren. Wij zijn een stuk van dat studentenleven, een stuk in

de tijd, dat stuk waaraan elke oud-leerling een naam kan geven.

En aan wie of wat wi.i een naam geven, daar spreken wii iets uit van onze eigen identiteit

omdat het daarbij gaat over een persoonlijke beleving, een eigen reactie, iets van ons

teven.

Wij hebben iets ontvangen, iets opgenomen uit alles wat ons werd aangeboden.

Misschien noem je dat kennis, opvoeding al is dat woord zo algemeen. Maar de eigen

geest, wii hebben ervan gedronken, soms met natviteit, soms wat onwillig. We droomden

van een toekomst. De droom was de vrucht van de geest die moed gaf en durf. En ergens

diep in ons leeft nog wat dankbaarheid om hen die voor ons iets betekenden.

Wij hebben heel wat meegedragen als een belijdenis, ietwat vervormd, maar ook verrijkt

doorheen de dagen en de jaren. En de belijdenis weet van de fantasie, van de verhalen,

gedragen op de onderbouw van wat pilaren die zichtbaar nu ons hele leven schragen. Uit

deze belijdenis is ook het ,Amaat Vyncke{onds" geboren om hen te steunen die dezelfde

belijdenis, misschien veel dieper nog doorleefd, over de wereld uitdragen ... missionarissen.

Beleven.

Ontvangen.

Belijden.

Het mag gevierd worden. Het moet gevierd. Het grote tapijt moet in feestelilkheid worden

opengeplooid en uitgerold. Het draagt in vlammende tekeningen de glans van veel

bekwaamheid, van ondernemingslust, van engagement en van veel resultaten. Die moeten

wij uit elkaar bewaren en levend houden. Want wij hebben nog te vechten tegen de restau-

ratie van een conservatieve mentaliteit die zich dreigt op te sluiten in fundamentalisme...

Oud-leerlingen in 66n groot verbond,

66n groot concert waar elk uit eigen instrument
dezelfde geest verspreidt, als een belildenis,

ontvangen uit het Klein Seminarie.

FR. HERPELS

Oud-leraar



CHAMBRETTES D'AMIS

Religieuze Kunst in het Klein Seminarie

,,Dat de mens van vandaag nood heeft aan religiositeit, dat betuigt zelfs een patent vrijztn-
nige als Prof. Jaap Kruithof". Met deze en andere pezige woorden opende kunstkenner Jan

D'Haese de festivalweek van de Vlaamse moderne, religieuze kunst, georganiseerd naar
aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Oudleerlingenbond.
Verder in dit nummer lees je het relaas over het gesmaakte muziek & woord-concert, dat
onder supervisie van Dirk Blockeel het prestigieuze projekt inluidde. Wij blikken nog even

terug op de unieke expositie die Geert Monteyne, leraar plastische opvoeding en zelf
begenadigd kunstenaar, op drverse lokaties van het Klein Seminarie opzette.

Het zal wel toeval zijn: na een gelauwerde Documenta grijpt Jan Hoet terug naar een oud
concept als ,,Chambres d'Amis"; hetzelfde jaar exposeren vooraanstaande kunstenaars in

de collegekerk en ... de chambrettes van het College: het triviale en het verhevene, het
intieme en het heroische, het grote en het kleine verhaal ... Hoet die de (voor de toeschou-
wer banale) lievelingsobjekten aan de Gentse privaat-burger ontfutselt en in de gewichtig-
heid van een heuse expo-ruimte plaatst ... Monteyne die het beste van onze geloofskunst in

de private nostalgie van een studentenkamertje hangt ...

Het zal wel louter associatie geweest zijn... maar dan een vruchtbare !

Want er is meer ... het was wel degelijk kunst, en van een diversiteit die vernissage-spreker
D'Haese beeldrijk onderstreepte: ,,Het huis van de religieuze kunst telt vele kamers". Inder-

daad: zowat alle stromingen in de moderne kunst schaarden zich rond dit ene thema: het
geloof. lmpressionisme en expressionisme, symbolisme en abstracten:evenveel metamor-
fosen 6n metaforen van wat zo moeilijk te verwoorden is en daarom het goddelijke wordt

oenoemo.

Een blik in en langs de chambrettes. Foto: Stefaan Beel

En er is n6g meer ... Los van de hoogstaande kwaliteit van het gewaagde projekt, is de knip-

oog die de titel geeft, geen spielerei zondermeer. Het dekor van het gebeuren, de aanlei-

ding die het Jubileum van de Oudleerlingenbond was, maakte van de festivalweek, niet het

minst op de opendeurdag, een rer..inie van kunstminnaars allerhande 6n vooral vrienden-

van-vroeger. Dat belooft voor de nog komende propagandapunten op de jubelkalender:
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het Lievensweekend in oktober, een akademische zitting en het colloquium ,,Jeugd en

ondernemen". 100 werken. Meer dan 60 kunstenaars ... En we reppen er nauwelijks met

een woord over! Ensor, Permeke, Servaes, zegt dat iets? Of, dichter bij huis: Monteyne en

Vervisch? Ja, wie er niet bij was, heeft pech gehad. Tenzij ie nog 66n van die prachtige

catalogi op de kop kan tikken. Geef toe ... weer een alibi om nog eens contact op te nemen

met de ouwe-getrouwen.

In ieder geval:bedankt Geert en Dirk. Hoe(d)t af !

Peter Malisse

Ret.1978

CONCERT MODERNE RELIGIEUZE MUZIEK

Als vocaal en instrumentaal luik, naast de indrukwekkende tentoonstelling Religieuze

Kunst, werd op 2 mei 1993, in organisatie van Oudleerlingenbond en Dirk Blockeel, com-
ponist-musicus, een prestigieus concert gegeven in de Kerk van het Klein Seminarie.In de

voormiddag werd, naar aanleiding van de vernissage, reeds een klein matineeconcert aan-
geboden, waarin naast het meer vertrouwde klankpalet in werk van de pas overleden Roe-

selaarse componist Willy Ostyn, en in dat van Flor Peeters, door organist Eric Hallein, over

het zeer gesmaakte ,,Aloette, voghel clein", van Vic Nees, gezongen door het Roeselaars

Kamerkoor, de luisteraar in een meer onbekende klankwereld terecht kwam in recente

composities van Dirk Blockeel en Yves Bondue. De ,,Missa Adventus et Quadragesimae"
van Petr Eben voor eenstemmig koor en orgel (Eric Hallein) werd indrukwekkend gezon-
gen door de mannenstemmen van Colliemando onder leiding van Arnold Loose.

Moderne kunst in de chambrettes. Foわ r SteFaaη Bee′

Het avondconcert rond Passie en Verrijzenis - eerder een soort ,,Nacht van de Religieuze
Muziek" door zijn ongecontroleerde duur van vier uur - verraste vooral in de uitvoering van
de ,,Kleine, aan snaren opgehangen kruisweg" voor strijkkwartet, van de hand van Dirk
Blockeel, geinspireerd door kruiswegpoezie bij elke statie, door Roger Verkarre. De uitvoe-
ring van het internationaal vermaarde Gaggini-strijkkwartet (Jenny Spanooghe, Bart Lem-
mens, Beatrice Derolez en Rigo Messens) bewees het compositorische meesterschap en
de diep-doorleefde expressie van de componist. Hoe indrukwekkend zou dit niet geweesl

zijn als afzonderlijk concert, met de ,,Musique Orante" van Charles Tournemire als inleiding!



Tweede hoogtepunt, - opnieuw met de duur van een concert op zich - was het Kortrijks
koor ,"Ars Vocalis" in werk van Feremans, Kersters, Vic Nees - (waarom in de programma-

brochure niet vermelden dat die Engelstalige liederen van Vic Nees Christine D'Haens ver-
talingen waren van Gezellegedichten?) - Bardos, Van Hoof, Mortelmans, Burckhardt, Roel-
straete, Distler.

Tussen die twee hoogtepunten werden korte religieuze gedichten gebracht door Mia Pie-
ters en Bart Cafmeyer en werden kwistig creaties gezaaid:de ,,Missa ad augmentationem
amoris" van Frank Agsteribbe, waarin sopraan Frangoise Vanhecke haar tessituur en
kracht weelderig kon laten horen; ,uAswoensdag", van Dirk Blockeel, voor bariton, viool,
cello en orgel; ,,Junkieverdriet", van Yves Bondue voor sopraan en striikkwartet, en Petra
Vermotes liederen van Rilke voor sopraan en gitaar. En alsof dit aanbod nog niet rijk
genoeg was, speelde Jan Van Landeghem zijn ,,Game l" en Ludo Geloen, in creatie, zijn

,,Sonata da chiesa'Kyriakon"'.
De twee werken van Arvo Pdrt, voor viool en piano, (,,Fratres" en ,,Spiegel im Spiegel")
bewezen dat modern ook heel eenvoudig en sober kan: echt verademend binnen com-
plexe compositorische drukte !

Jammer dat over het Verrijzenisdeel na de pauze de akelige schaduw van de onuitzichte-
lijke duur bleef zweven, en het finale stuk voor trompet en orgel ,,Blaues Fenster" en ,,Grr.i-

nes Fenster" van Petr Eben, uitgevoerd door Bart Copp6 en Jan Van Landeghem enkel als

,,verlossing" werd genoten ... In een verrijzenisdeel mocht dat tenslotte ook!

」oost Vanbrussel

Ret 1959



IN MEMOR:AM

LEO DEBURGHGRAEVE

03-08-1912    08-01-1993

卜Лede― stichter en gevvezen voorzitter van de oud‐ leerlingenbond

Leo,

Tijdens de homilie op je uitvaart werd het gezegd, en op de gedachtenissen stond het
gedrukt: het is schoon en goed geweest; ook je vrienden van de oud-leerlingenbond bea-
men dit: het was schoon en goed je bij ons te hebben:tweemaal als voorzitter en al de rest
van de tijd als ondervoorzitter.

Schoon en goed waren:
- je inzet, ye inzicht, je wijsheid, je humor;
- je zin voor relatrveren;
- je overbruggen van generaties;

- Je trouw;
- je eenvoud;

- je steun bij de stichting,25 jaar terug;
- je inbreng,25 jaar lang;
- je vriendschap, al die laren;
- je woorden die je tot me sprak op je lijdensbed;

Nu we een jubileum zullen vieren ben je er niet meer bij;
jij bent de grote afwezige;
je afwezigheid zal voelbaar blijven.

AIME VERMEERSCH
ex‐ voorzitter



iN MEMORIAM

ARTHUR VAN DOORNE

Doctor in de Germaanse Filologie

Winoene: 16-03-1908 / 12-04-1993

Vlaanderen is een dierbare zoon armer geworden, maar een schone parel rijker aan zijn

reeds zo schitterende kroon.

Wie Arthur niet gekend heeft, zal wellicht tevergeefs zoeken naar de schittering van die

parel. Moeten het dan altijd grootse daden zijn om ,,een grote dezer aarde" genoemd te

worden?
Wii, de redactieleden van EERTIJDS, die hem als nijvere medewerker en vooral als vriend

gekend hebben, weten maar al te wel welke schone parel in die schelp verborgen zat.Ziin
edele eenvoud maakte van hem een stille grote. Zijn laatste afscheid is dan ook voor ons

het begin van veel schone herinneringen.

Arthur was een invroom mens en overtuigde Vlaming, eeuwig trouw aan de idealen van het

A.K.V.S. waarover hij uren bezield en boeiend kon praten en hoewel we soms voelden dat

hij niet altijd op de mildheid en het begrip van anderen had kunnen rekenen, toch klonk er

nooit verbittering in zijn stem.

,Zijn grootste rijkdom immers was zijn mildheid. Zijn hart was te groot om verbittering een

kans te geven" zo getuigen ook wij zeer graag.

Arthur was een veelzijdig kunstenaar, een woordkunstenaar vooral die vlijmscherp - de

Vlaamse taal hanteerde hij als een virtuoos - maar steeds zeer mild de dingen en de men-

sen rondom hem wist te ontleden en die met zijn dichterlijke ziel zijn lezer deed vergeten

wat hen omringde en neerdrukte soms; die ze liet genieten van de vreugde van het leven

en hun ziel lieten spelen in een andere, schonere wereld dan die van de nuchtere werkelijk-

heid.



Wie herinnert zich niet ziln vele, degelijke artikels in EERTIJDS, waarin hij met een
bezorgde vriendelijkheid zijn wijsheid en zijn weten aan iedereen uitdeelde en vele oud-
leerlingen met zijn bemoedigend woord en zijn steeds opbouwende, milde kritiek ertoe
aanzette om ook eens naar de pen te grijpen om de oude romantiek die, de vernieuwingen
ten spijt, in 't Klein Seminarie nog blijft rondwaren, 't zij ernstig of humoristisch voor het
nageslacht te vereeuwigen.

Dit jaar viert EERTIJDS zijn zilveren jubileum en al is hij er niet meer bij, toch zullen we de
glans van zijn parel doorheen de festiviteiten blijven ontwaren.
Zo'n vriend vergeet men immers niet. Echte vriendschap was voor hem iets heiligs. Dat
ervoeren wij een paar jaar geleden toen we hem eens in het rustoord te Wingene gingen

bezoeken. Zijn olijke ogen, zijn warme handdruk en zijn niet te stelpen woordenvloed ver-
raadden ons hoezeer hij vriendschap op prijs stelde en onbewust verstrekte hij aldus in

ons het besef dat EERTIJDS veel meer was dan louter een oud-leerlingenblad.

Rust in vrede, goeie vriend. Telkens als we een Leeuwevlag zullen zien wapperen, zullen
we ook terugdenken aan de Leeuwevlag die uw doodskist sierde als symbool van uw
onwankelbare trouw aan uw levensideaal:A.V.V. - V.VK.

De Redactie
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25 JAAR

OUD. LEERLINGENBOND

JUBILEUMPROGRAMMA

02-05/09-05: Tentoonstelling: Moderne Vlaamse Religieuze kunst;

02-05: Concert; Muziek en Po€lzie met Ars Vocalis en Colliemando;

22-10: 20 u. Geleide en muzikaal opgeluisterde gebedswake in de kerk van het Klein
- Seminarie, naar aanleiding van de overbrenging van de stoffelijke resten van Pater Con-

stant Lievens naar Ranchi, India.

24-10: jO u. Plechtige Eucharistieviering in de kerk van het Klein Seminarie

11 u. Academische zitting op het stadhuis te Roeselare

Feestredenaar: E.H. Carl Laga; Oud-leerling; Ex-leraar; Prof . em. KUL.

Thema: Van Socrates tot Disnev- en Media-land.
'12 u. Receptie

11-11 : Jubileum: oud-leerlingen-dag; Park Rodenbach voor de uitgangsjaren:

1988-1983-1978-1973-1968-1963-1958-1953-1948-1943-1938- 1933 en alle oudere jaren.

2B-12: Kerstconcert

April'94: Derde colloquium: Jeugd en Ondernemen.

In oktober '93 verschijnt een feestnummer van Eertijds, met bijdragen van en over oud-
leerlingen, werkzaam in alle kontinenten.

Ben je 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60 ...

joor geleden uit het college weg?
We verwochten je op ll november o.s.

Noteer die dotum,
Spreek erover met een vriend

Wij sturen je nog een uitnodiging.
Welkom I



Ihm'ilie
GEBOORTEN

Lisa, dochtertje van Heer en Mevrouw Guy en Joke de M0elenaere-Wagemans, Recife
(Brazilid),20 oktober 1992 (oud-leerling latijnse ,|975), Hugerlaan 1,2280 Grobbendonk

Hanne, dochtertje van Heer en Mevrouw Werner en Katrien Devriendt-De Groote, Knokke,
16 november 1992 (oud-leerling latijnse 1980), Lindenlaan 23,8310 Assebroek

Konstantijn, zoontje van Heer en Mevrouw Benedict en Gudrun Verbrugghe-Coussement,
Gent, 11 december'1992 (oud-leerling latijnse 1979),Vinkenstraat2i,1OTO Destelbergen

Domien, zoontie van Heer en Mevrouw Johan en Stefanie Strobbe-Lammens, Roeselare,
23 december 1992 (leraar), O.L.Vrouwstraat 13,8800 Roeselare

Laura, dochtertje van Heer en Mevrouw Peter en Yana Debyser-Van Meerhaeghe, Leuven,
28 december 1992 (oud-leerling latijnse 1982), Vlamingenstraat 46,3000 Leuven

Thomas, zoontje van Heer en Mevrouw Ronny en Linda Vandewaeter-Hollevoet, Roese-
lare, 10 januari 1993 (leraar),Wilde Kastanjestraat20,8800 Rumbeke

Steven, zoontje van Heer en Mevrouw Harold en Marleen Haspeslagh-Lambrecht, Roese-
lare, 14 februari 1993 (oud-leerling latijnse 1979), Groenestraat 44a,8610 Handzame

Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Ann Van Slambrouck-Deboutte, Roeselare,
20 maart 1993 (oud-leerling moderne 1978), Spinnersstraat 54,8800 Roeselare

Benedict, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Dominique Coghe-Rogissart, Asse-
broek, 19 april 1993 (oud-leerling moderne 1978 en leraar), Stationsstraat 55, 8020 Oost-
kamo

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Jan en Siska Ampe-Van Damme, Roeselare, 3 oktober 1992 (oud-leer-
ling moderne 1986), Brusselsestraat 165 K 212,3000 Leuven

Heer en Mevrouw Hans en Sabien Delafontaine-Van Damme, Rumbeke, 19 decemoer
1992 (dochter van Lucien Van Damme, leraar), Oude Zilverbergstraat 9, gB0O Rumbeke

Heer en Mevrouw Peter en Katrien Vanthournout-Taveirne, Dadizele. 20 februari 1993
(oud-leerling moderne 1983), Kan. Deken Desaegherplein 28,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Lieven en Els Verbrigghe-Naert, Ingelmunster, 23 januari 1999 (dochter
van Luc Naert, leraar), Oostrozebekest aat 25, 8770 | ngelmunster

OVERLIJDENS

Eerwaarde Pater wilfried Daels, geboren te Ledegem op '10 oktober 1929 en overleden te
Schilde op 13 oktober 1992, oud-leerling Latijnse 1948

Mejuffrouw Nathalie wa0ters, geboren te Aalst op 16 oktober 1971 en overleden te Veurne
op 15 november 1992, dochter van Marc Wa0ters (latijnse 1961 )en zus van Bernard
(latijnse 1988) en Patrick (moderne 1991 )

Heer Achiel Devriese-Kiepe, geboren te Keiem op 20 maart 1922 en overleden te Roese-
lare op 19 november 1992, oud-leerling latijnse 1940



Mevrouw Margriet Now6-Deleu, geboren te Menen, op 28 juli 1903 en overleden te Rum-

beke op 20 november 1992, moeder en grootmoeder van vele oud-leerlingen

Mevrouw lrma Deketelaere-Naeyaert, geboren te Oostkamp op 25 september 1899 en

overleden te Roeselare op 23 november 1992, grootmoeder van Herwig Donck (moderne

1959)

Heer Guido Vandelanotte-Hoedt, geboren te Reninge op 13 oktober 1940 en overleden te

Rumbeke op 30 november 1992,leraar, en vader van Koen (latijnse 1991 )

Heer Jozef Denecker-Denys,geboren te Uitkerke op 23 mei 1909 en overleden te Roese-

lare op 2 december 1992, oud-leerling latijnse 1928

Heer Frans Devriese-Dermaut, geboren te Ardooie op 2 juli 1923 en overleden te Roese-

lare op 14 december 1992, schoonvader van Pol Tessier (moderne 1972)

Heer Andreas Van den Brande-Noyez, geboren te Kortrijk op 4 december 1910 en overle-

den te Roeselare op 14 december 1992, vader van Danidl (latijnse 1969)

Heer Theophiel Baelen-(MisplonfMoeyaert, geboren te Roeselare op 21 december 1909

en overleden te Roeselare op 21 december 1992, vader van Paul (latijnse 1955), Jean-

Pierre (latijnse 1965) en Luc (latijnse 1969)

Eerwaarde Heer Paul De Bevere,geboren te Beveren op 29 november 1921 en overleden

in Manila op 26 december 1992, oud-leerling latijnse 1940

Heer Andr6 Van Hulle-Smeesters, geboren te Silsele op I iuli 1921 en overleden te Leu-

ven op 4 januari 1993, oud-leerling latijnse 1939

Mevrouw ZoO Naert-D'Hondt, geboren te Roeselare op 13 mei 1913 en overleden te Roe-

selare op 7 januari 1993, grootmoeder van Tom Goderis (latiinse 1990)

Heer Leo Deburghgraeve-Grymonpon, geboren te Roeselare op 3 augustus 1912 en over-

leden te Roeselare op 8 januari 1993, oud-leerling moderne 1930 en bestuurslid Oud-

Leerlingenbond

Heer Gilbert Tampere-Vermeulen, geboren te Diksmuide op 17 november 1927 en overle-

den te Sint-Michiels op 12 januari 1993, schoonbroer van Andr6 Vermeulen (oud-leraar)

Heer Laurent Blomme-Van Kerrebroeck, geboren te Moerkerke op 10 mei 1921 en overle-

den te Roeselare op 4 februari 1993, schoonvader van Johan Van Robays (latiinse 1968)

en Robrecht Vanhuyse (moderne 1972)

Heer Jean Delbeke-Vandenhaute, geboren te Gent op 31 lanuari 1936 en overleden te

Roeselare op 8 februari 1993, oud-leerling latijnse 1948

Mevrouw Maria Cornillie-Gontier, geboren te Dikkebus op 1 januari 1914 en overleden te

leper op 14 februari 1993, schoonmoeder van Danidl Vermandere (leraar) en grootmoe-

der van Dieter (latijnse 1990) en Koen (latijnse 1991 )

Heer Maurice Cloet-Van Parijs, geboren te Pittem op 12 januari 1903 en overleden te

Brugge op 14 februari 1993, vader van Michel (latilnse 1950), Andr6 (latijnse 1952), Mar-

cel (latijnse 1962) en grootuader van Geert (latijnse 1978), Dirk (moderne 1979) en Lieven

en Lode Goethals (moderne 1987)

Mevrouw Andrea Pertz-Jonckheere, geboren te Aartriike op 23 augustus 1924 en overle-

den te Eernegem op 16 februari 1993, moeder van Luc Pertz (leraar)

z+t)



Heer Antoon De Meester-Serruys, geboren te Roeselare op 13 juli 1907 en overleden te

Roeselare op 16 februari 1993, vader van Antoon (latijnse 1963) en Jozef (latiinse 1965)

Heer Jacky Demey-Feys, geboren te Roeselare op 29 november 1945 en overleden te
Roeselare op 18 februari 1993, vader van Dominiek (latijnse 1990) en Francis (latiinse

1991 ), broer van Willy (latijnse 1961 )

Mevrouw Marcella Van Haverbeke-Saelens, geboren te Roeselare op 26 mei 1920 en

overleden te Roeselare op 1 maart 1993, echtgenote van Jozef Van Haverbeke (moderne

1940) en moeder van Luk (latijnse 1962) en Rik (moderne 1967)

Heer Raphadl Vercruysse-Vandermarliere, geboren te Otegem op 1 maart 1921 en overle-

den te Heestert op 3 maart 1993, vader van V6ronique Vanwynsberghe (lerares)

Heer Frans Byttebier, geboren te Roeselare op 24 april 1924 en overleden te Aalst op
8 maart 1993, oud-leerling latijnse 1944

Mevrouw Maria Vander Plaetse-De Stoop, geboren te Meulebeke op 25 november 1903

en overleden te Aalter op 14 maart 1993, weduwe van wijlen Antoon Vander Plaetse en

schoonmoeder van Johan Demoen (latiinse 1948)

Heer Valdre Debaillie-Tempelaere, geboren te Lichtervelde op 29 september 1900 en
overleden te Roeselare op 14 maart 1993, schoonvader van Antoon Maselis (latijnse

1951 )en grootvader van Patrick (latijnse 1979) en lgnace (latijnse 1981 )

Heer Albert Debrauwer-Declercq, geboren te Roeselare op 27 augustus 1915 en overle-
den te Roeselare op 15 maart 1993, oud-leerling moderne 1934.

Mevrouw Maria Vervaeke-Verbrugge, geboren te Tielt op 23 augustus 1946 en overleden
te Tielt op 22 maart 1993, moeder van Johan (latijnse 1989)

HeerJozef Hessels,geborenteRoeselareop 21 november l9l2enoverledenteAsse-
broek op 29 maart 1993, oud-leerling latijnse 1930

Heer Leon Abeele-Vandamme, geboren te Villiers-Le-Sec (Fr.) en overleden te Roeselare
op 4 april 1993, oud-leerling latijnse 1937

Eerwaarde Heer Jozef Herpels, geboren te Wevelgem op 13 augustus 1924 en overleden
te Brussel op 7 april 1993, oud-leerling latijnse 1943

Eerwaarde Heer Frans Huybrecht, geboren te Ruiselede op 14 september 1909 en overle-
den te Gent op 10 april 1993, oud-leerling van de latijnse 1929

Heer Arthur Van Doorne-Voordeckers, geboren te Wingene op 16 maart 1908 en overle-
den te Wingene op 12 april 1993, oud-leerling latiinse 1928 en lid van de redactieraad van
Eertijds

Mevrouw Jozina De Man-Haegebaert, geboren te Brugge op 2 januari 1912 en overleden
te lzegem op 12 april 1993, moeder van Fernand Callebert (latijnse 1954) en grootmoeder
van Patrick De Man (moderne 1985)

Heer Paul Vandenbussche-Degryse, geboren te Dadizele op 7 februari 1910 en overleden
te Roeselare op 15 april 1993, schoonvader van Wilfried Devos (moderne 1949) en Karel
Grymonpon (moderne 1949), grootvader van Philip Beelprez (latijnse 1977)



HeerEtienneDeveltere-Vanhee,geborentePassendaleop 25 oktober 1931 enoverleden
te Roeselare op 16 april 1993,vadervan Frank (moderne 1977)

Mevrouw Godelieve Vandeputte-Deprez, geboren te Roeselare op 3 juli 1906 en overle-
den te Roeselare op 18 april 1993, schoonmoeder van Godfried Ghyselen (leraar)

Heer Antoon Vanhecke-Verbeke, geboren te Roeselare op 7 december 1924 en overle-

den te Roeselare op 19 april 1993, grootvader van Jofi Derluyn (latijnse 1992)

Mejuffer Yvonne Debruyne, geboren te Roeselare op 17 oktober 1924 en overleden te

Roeselare op 21 april 1993, zus van Michiel (latiinse 1946) en schoonzus van Hugo De

Man (moderne 1942), tante van Bart De Man (latijnse 1966) en Frank Debruyne (lat[nse

1977)

Heer Albert Decruy-Vandepitte, geboren te Roeselare op 9 augustus 1915 en overleden te

lzegem op 21 april 1993, oud-leerling moderne 1935

Mevrouw Maria Bergeman-Mistiaen, geboren te Gits op 10 juni 1900 en overleden te

Rumbeke op 29 april 1993, grootmoeder van Lieven Verbanck (leraar)


