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Op 20 mei 1994 overleed

Z.E.H. Deken Godfried Oost

Oud-leerling ret. 1942

Oud-leraar en directeur Vrije Tuinbouwschool.

Voorzitter van de Inrichtende Macht van het lnstituut Klein Seminarie.



Volgende gedachtenis aan deken G. Oost werd opgesteld door Mgr. Eugdne Laridon.
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We zoeken een onzegbaar woord

om on<e dekrn uit te wuiven.

Het woord was zijn trowrste bondgenoot,

Godvriendelijk altijd, wijn van turige druiven.

We ylechten voor hem een kraal
van schuchter purpre bloemen.

Schoonheid bespeelde hij als waardenschaal

en in kunst liet hij ons de Meester prleven.

We sloten het boek waarin zijn vergaderd

duizenden namen

priesters zusters, kinderen koren

ploegen groepen, schrijvers scholen

heiligen huizen, ziektn vrienden.

We hebben het hem meegegeven.

Hij zal ons niet vergeten.

Hij zal wel verder lezen.

We legen hem nederig neer

in ons aller tuin, in de gastvrije grond
yan l,4aanderen dat hij zo graag bezong

Waanderen, Tijn Teer Tijn eer.

We hebben er een kruis geplant,

het kruis dat de priater draagt

en dagelijks ter vergeving hffin mag

tot burgt en breekt het lcwsad.

We hebben Sint-Michiel gebeden

te waken bij zijn graf en stede

opdat de dood hem niet ontstele

het Eetnuig Leven.

We hebben Tijn naam SWII
op het huis van brood

in het haft van de stnd,

en de slag van de beitel

is in alle missieposten gehoord

van west tot Oost.
FI

Roeselare, 28 mei 19!



-Contactueelζ籟縛ま

`鮨

喘熔S隕輛i

ONZE AB:TURIENTEN

Hieronder achtfotots metionge mensen die het co‖ ege veriaten.

Spreken zil eer‐ lang oOk van Eer‐ tilds?

6WA

Vlnr. :

1" rij :Dhr. MarcOlivier, Dhr. RobertVandewaeter, E.H. Superior Ren6 Delbeke,
Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo, Dhr. J.P. Vyncke.
2" rij : Helmut Froeyman, Bart Hoornaert, Kristol Tyvaert, Bart Commeine,
Brecht Heemeryck, Frederik Popelier.
3" rij : Lieven Bouckaert, Gert Logier, Geert Cool, Tom Cools, Bart Vergote,
Wouter De Jonghe, Vincent De Leersnijder, Rieno Destoop, Frederik Santens.
4" rij : Wouter Depondt, Frederik Clarebout, Stefan Vanlokeren, Manuel Decoene,
Michael Cornette, Peter Pollet, Mike Desmet, Dries Samyn.
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Vlnr. :

'1'rij : Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Rogier Deckmyn, E.H. Superior Ren6 Delbeke,
Onderdirecteur Marc Vandoorne. Dhr. Karel Dumont. Dhr. Lino De Roo.
2" rij : Bruno Mol, Stijn Deprez, Pedro Labaere, Pieter Degand, Cemal Coskun,
Alexander Borry.
3" rij : Tonny Mathieu, Larsen Loncke, Gert Callewaert, Gunther Cneut, Koen Houthoofd.
4" rij : Christophe Claerbout, Bjorn Desmet, Joachim Nollet, Kristof Dewaele,
Kristol Roelens
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6 WBb

Vlnr. :

1" rij : Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Karel Dumont, E.H. Superior Ren6 Delbeke,
Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Pol Ingelaere, Dhr. Lino De Roo.
2" rij : Mike Dermaut, Bert Beernaert, Karel Dewitte, Nico Demeyere, Nick Staelens,
Filip Pollin, Andy Muylle, David Herpoelaert.
3" rij : Frederik Debrauwer, Vincent Desmet, Christophe Cloet, Jeroen De Baenst, Filip
Remmery, Steven Vanlerberghe, Wim Timperman, Jeroen Bocksoen, Claude Verhulst.
4" rij : Jan Anseeuw, Bruno Seurinck, Dieter Duboccage, Frederik Vandenberghe,
Andy Vanlerberghe, Maaden Talpe, Lander Vanslembrouck.

6 EC‐a

'1" rij : Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Peter Lezy, E.H. Superior Ren6 Delbeke,
Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Karel Dumont.
2" rij : Marc De Meulemeester, Dries Lamaire, Dominiek Bostoen, Filip Deckmyn, Geert
Verborgh, Koen Godderis.
3" rij : Wouter Vandenberghe, Dries Uyttenhove, Stephen Lodewyck, Andy Buyse, Mario
Vandeputte, Dries Stragier, Steven Margot.

Vlnr. :



6 EC‐ b

Vlnr. :

1" rij : E.H. Henk Laridon, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Guido Spijns, E.H. Superior
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Dries Bekaert,
Dhr. Jean-Pierre Vyncke, Dhr. Peter Lezy
2" rij : Koen Vandevelde, Bart Vandenbroucke, Sidney Deleye, Pieter Vanwildemeersch,
Yves Houtekiet, Dries Vandergunst, Stefaan Maertens, Wouter Cokelaere,
Wouter Vanhoutte.
3" rij : Christophe Lampaert, Wim Watteny, Stijn De Man, Peter Merlevede,
Lode Vercaigne, Steven Creytens, Christoph Vandermeersch, Steven Vandenheede.
4" rij : Peter De Baets, Davy Maertens, Renaat Modier, Davy Claerhout,
Thomas Dejaeghere, Ruben Inion, Pieter Jansoone, Rob Rapol.

6 LATIJN.GRIEKS

Vlnr. :

1" rij : Dhr. Frank Daems, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Marc Olivier, E.H. Superror
Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Marc Vandoorne, E.H. Henk Laridon,
Dhr. Jean-Pierre Vyncke.
2" rij : Dhr. Paul Thoen, Dave Degrendele, Simon van Hooland, Lieven Devisschere,
Yves Rondelez, Jan Baelen, Wim Vandepoele.
3" rii : Arne De Meyer, Drres Coucke, Pieter Lefere, Filip Speybrouck.
4" rij : Sebastiaan Vanopstal, Stijn Denys, Lieven Decat, Joeri De Backer,
Henk Ghesouidre.



6 LATIJN‐ WETENSCHAPPEN

Vlnr. :

1" rij : Dhr. Marc olivier, E.H. Henk Laridon, E.H. superior Ren6 Delbeke, onderdirecteur
Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Dries Bekaert.
2" rij : Bert Seys, Jan Leuridan, Bart Masquelin, Stijn Stragier, Thierry Surmont,
Steven Dessein, Timothy Mouton, Filip Vandenbussche, Stefan Debeil, Lode pieters,
Dieter De Leersnijder, (Afwezig : David Corneillie).
3" rij : Pedro Roobroeck, Wouter Mattelin, Steven Sanders, Wouter Soubry,
Philippe saint, Kristof vande Moortel, steven cremmery, peter Ameloot, Lieven Tallieu,
Kristof Vanden Bulcke, Koen Fillieux.
4" rij : Dieter Vandelanotte, Kristof Maddelein, Kristof Carrein, Steven Muyllaeft,
Frederik Vannoote, Bart Vandewaetere, Alexander Lambrecht.

Vlnr. :

1" rij : E.H. Henk Laridon, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Guido Debyser,
E.H. Superior Ren6 Delbeke, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo.
Dhr. Raf Parent, Dhr. J.P. Vyncke.
2" rij : Bernard Spruytte, Steven Verbanck, Stefaan Hermans, Dieter Verhulst, Geen
Van Eeckhout, Wouter Schelstraete, David Verhulst, Christof Olivier, Peter Vanbrabant.
3" rij : Peter Cokelaere, Brecht Vergote, Koen Deforche, Stijn Derudder, Nick Sabbe,
Dominiek Degryse, Pascal Cools, Ward Verlinde.
4' rij : Pascal Comyn, Kristof Willaert, Kristof Vanoost, Brecht Vermeulen, Peter Deneut,
Wouter Vanderhaeghe, Stijn Cuvelier.

o
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MARC VAND00RNE,ONDERDIRECTEUR

贄

鰈

Na het plotse, pijnlijke overlijden aan het eind van vorig schooljaar van Hans Decroos -

onderdirecteur van het college en steunpilaar van de Oud-leerlingenbond - dreigde er

even een hiaat te vallen dat niet zomaar meteen in te vullen was.

Inmiddels zit er alweer een schooliaar op, waarin de nieuwe onderdirecteur Marc

Vandoorne zich met hart en ziel van zijn niet gemakkelijke en ook wel eens ondankbare

taak gekweten heeft.

Na 26 jaar leraar te zijn geweest, is hij nu immers in zo'n functie "tussen hamer en

aambeeld" beland, en dat kan wel eens een minder comfortabele positie zijn. Roosters

opmaken, taken verdelen, allerhande problemen helpen oplossen... : het valt lang niet

altijd mee om ieder66n tevreden te stellen. Net als zijn voorganger beschouwt ook de

huidige onderdirecteur zijn opdracht allerminst als een louter administratieve functie.

Met m6nsen samenwerken en mensen samenbrengen blijft ook hij als primordiaal

vooropstellen : "aanspreekbaar zijn en weten dat anderen aanspreekbaar zijn", zoals hil

het zelf in een interview voor het leerlingenblad formuleerde.

Van E.H. Superior en het lerarenkorps - waarin de onderdirecteur zelf ook nog zoveel

mogelilk "collega" probeert te zijn - mag Marc Vandoorne stellig rekenen op loyale steun

bij de uitvoering van zijn taak. Dat krediet verdient hij, nu hil de beste stuurlui, die - zoals

bekend - veelal aan wal staan, achtergelaten heeft om een wat eenzamer positie aan het

roer in te nemen. Door samen 66n liin te trekken brengt de lerarengroep ook het mooiste

eerbetoon aan willen onderdirecteur Decroos, die ook altijd al een beetje trots wou zijn op

de samenhorigheid binnen ons college.

Loopt het pad daarheen misschien niet altijd over rozen, we kunnen er de . . cloornen

zoveel te gemakkelijker bilnemen !

Marc O″ vreら ′eraar
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voor de tempel van de Heer
landt als elke onverlaat
in de hel, noch min of meer.

Hoe actueel de woorden van deze profeet ook mochten klinken, toch wekten ze In ons
enige twijfel op: hoe kon men in godsnaam die profeet als boegbeeld kiezen voor een
gebouw waarin niets dan onschuldige jongenszielen de deugden zouden leren
beoefenen! En aangezien de twijfel het begin is van alle wijsheid, raadpleegden we
wijselijk de dikke "van Dale".
Gelukkig maar, want niemand zag het schaamrood op onze wangen toen we lazen dat
malachiet geen heilige was, maar wel "een koolzuur koperoxyde, een ongemeen fraaie
delfstof, welke tot de koperertsen behoort en in chili en siberi6, vooral in het uralisch
gebergte, wordt gevonden."

Kortom: een kopergroen mineraal dat in de chemische wereld bekend staat als [Cu O H]2
C 03, een formule die we in de lessen Scheikunde van de E.E.H.H. Dumez en Mestdagh
zaliger nooit hadden ontmoet.

Waarom we dan niet van bij 't begin van ons speurwerk bij "van Dale" te rade gingen?
Gewijde soutanes die v66r Wereldoorlog ll 't Klein Seminarie bevolkten - 't zag er toen
zwart van - leerden ons dag en nacht, ook op zon- en feestdagen, dat alle goed van
boven kwam en dat's werelds goed slechts eb en vloed was. Wie dat durfde weerleggen
was des duivels en 't Klein Seminarie onwaardig. ls het dan te veruonderen dat die
Malachiet voor ons, telgen van die tijd, niet anders dan een heilige kon zijn en dat we dus
eerst niets dan geestelijke lectuur raadpleegden.

Of we dan niet wisten dat kooer bestond?

Jawel, hoor. In een avondstudie schoof eens de zeer
voorzichtige hand van een klasgenoot, het latere Manneke

uit de Mane, een briefje op onze bank met daarop een
poetische ontboezeming:

"van ne ring...ting...ting en ne koperdraad

en een meisgie dat op trouwen staat..."

een bewijs dus dat koper ons zeker niet vreemd was.
Vreemd was ons toen echter wel dat een meisje daardoor of
is 't daarmee op trouwen stond. Intussen hebben we in de
volksalmanak van 't Manneke al dikwijls het verband tussen

die twee kunnen lezen. Het koper nu dat wij kenden, had

een rode of een goudgele kleur, niet een smaragdgroene
zoals Malachiet, want als de koperen voorwerpen thuis soms hun glans verloren en
vooral wat groenig begonnen uit te slaan, dan nam onze moeder het pulletje koperpoets,
merk Sidol, en poetste zo lang het koperwerk op tot het zijn rode of goudgele kleur
terugkreeg. We rieken nog altijd die indringende, onaangename geur van die vettige
vloeistof uit dat pulletie die lange tiid in huis bleef hangen. Kopergroen of koperroest was
dus eer een teken van vervuiling, van veryal en nu... nu wekt het zelfs esthetische
aandoeningen op. Begrijpe wie kan of moeten we zeggen "nooit le oud om te leren."

Sedert de oude gewaden, de zwarte soutanes, uit 't Klein Seminarie verdwenen zijn, is
ook het sacrale verdwenen samen met veel vertrouwde gebouwen waarin de
augustijnergeest eens zo welig tierde en de zieltogende Vlaamse geest weer tot nieuw
leven werd gewekt.

10
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Na de oorlog echter verschenen superiors in

politiek, zoals Beets dat zou noemen, die als

mensen van de nieuwe tijd het oud stenen tijdperk

vaarwel zegden en tempels van gewapend beton

lieten optrekken om de moderne devotie - niet die

van Geert Groote, hoor - een duurzaam

onderkomen te bieden. En alsof dit nog niet

duurzaam genoeg was, schijnen ze nu zelfs

gewonnen voor het koperen tijdvak, indachtig

waarschijlijk de woorden van Horatius "Aere

perennius", wat we vrij durven vertalen door "niets

is duurzamer dan koper;" De huidige superior,

zeer onderlegd in dergelijke zaken, zal wel beter

weten of wou hij misschien met zijn groene

Malachiet't Klein Seminarie milieuvriendelijker

maken "ad majorem Temporis gloriam."

"Elk zijn goeste, zei de boer, en hij kuste zijn kalf"

en daarmee beaamde hii wat de scholastieken in

de middeleeuwen voor hielden: "de gustibus et coloribus non disputandum."

Tijdens de plechige inwijding, door koperen monden opgeluisterd, en tenrvijl een

spitsvondige econoom het lange doopceel van Malachiet lichtte, verlieten we even, in

gedachten althans, het Y-gebouw en zochten de ons zo vertrouwde, oude feestzaal op.

We hoorden weer de schetterende klanken van de koperen fanfare in toom gehouden

door de dreigende dirigeerstok van E.H. Legrand en we zagen hoe 't Suupke

Quaghebeur "te vierklauwe" de trappen van het podium opklom om ons breed

gesticulerend mee te delen dat we omwille van het feest een vrije (sic) namiddag zouden

krijgen.

Of de leerlingen nu ook een vrije namiddag gekregen hebben, weten we niet, maar wat

we wel weten is dat het Klein Seminarie niet meer is wat het eens was, immers:

Kaal is de dreve door't sloopwerk geworden,

't cirkske en 't torentje hadden 't verkorven

bij wie men noemt nu de Geest van de Tijde.

Open en bloot staat het eens zo gewijd

bolwerk der wijsgeren, roem van 't verleden,

roem die de Geest van de Tijd niet kan schelen...

Draagt toch fier of is 't ijdele waan van 't oude bolwerk de naam en de faam.

Statig en machtig, een sfinxbeeld gelilk,

v66r't oude bolwerk een nieuwbouw nu prijkt,

lachend als't ware met d'intimiteit
van een vergane, romantische tijd:

tijd die 't sacrale hoogtij nog liet vieren,

tijd die soutanes in 't zwart liet brevieren,

tiid die ons, oud'ren, de jong'ren van toen,

van idealen nog dromen kon doen.



aen wetten... om hunnen voortgang in de wetenschappen te bezorgen... en hun gedrag
dusdanig te schikken, dat zy ook toenemen in de deugd, en dat zy tot goed voorbeeld
dienen, gelyk men van jun verwagten moet,,.

Het oudste (1809?) reglement voor de externen verbood op straffe" zonder genaede weg-
gejaegd" te worden: "herbergbezoek, zwemmen, het zich verstouten iets te zeggen of te
doen tegen de Religie of de zuyverheyd dezer zeden", boodschappen voor internen te
doen, "uyt te gaen" na 7 uur 's avonds" en legde hen de maandelijkse biecht op en "zig
altyd zedelijk" te gedragen en "na klastyd ,,zonder uytstel" naar huys te gaan."
Merkwaardig is de uitdrukkelijke vermelding over het aanleren van de Vlaamse taal, en
dit tijdens de Franse bezetting die gekend is voor haar rabiate verfransing van de
administratie en bourgeoisle. (4)

Het instituut stond onder de leiding en het gezag van de Brugse bisschop, die de
superiors en de priester-leraren benoemde of verplaatste, en die bovendien het lessen-
programma inhoudelijk bepaalde. De pedagogische praxis was geinspireerd door het
Bijbels spreekwoord: Qui diligit disciplinum, ditigit scientiam. In 1849 sleep superror
Joannes Faict - de latere bisschop (1864-1894) die "in alles zelf de teugels in handen
hield en zich weinig open toonde voor de opkomende vlaamse en sociale L*ss1;ss" (5)-

er enkele scherpe, markante kantjes in een franstalige prospectus bij. "La politesse et les
bonnes manidres, que l'on considdre comme le signe d'une 6ducation soign6e, seront
de la part des directeurs l'objet d'un soin particulier. Les sup6rieurs feront aussi une
6tude sp6ciale du caractdre des jeunes gens, que les familles voudront bien leur confier.
Investis d'une d6l6gation sacr6e, repr6sentants de I'autorit6 paternelle, ils s'efforceront
de corriger avec bont6 et douceur les d6fauts qu'ils auront remarqu6s dans leurs 6ldves,
ils graveront au fond de leur coeur un sentiment profond de verlu et de pi6t6. Tous leurs
efforts tendront a semer dans ces ames tendres un grand amour de la Religion et de la
Patrie, et dr d6velopper en elles les qualit6s qui font le jeune homme accompli. Les
dldves ne peuvent sans une permission sp6ciale, introduire ni livres de lecture, ni
gravures, ni parties de chant. Tout correspondance se fait par I'entremise du Directeur.
Les visites et les sorties, qui doivent 6tre rares, ne seront jamais accord6es pendant la
dur6e des exercices religieux ou des classes. Les 6ldves ne sortiront qu,en compagnie
de leurs parents, tuteurs ou frdres plus Ag6s qu'eux".(6) TijO"n. het superioraat (1gg4-
1894) van Frangois de Brouwer verscheen een nieuwe tweetalige bewerking van het
prospectus. Het "oogwit van het gesticht" was "aan de jongelingen eene opvoeding te
verschaffen die hen bekwaam make omeenen treffelijken staat aan te gaan, en nuttig te
wezen aan hunne Familie, aan de Kerk, aan het Vaderland en aan de Samenleving... De
Godsdienst is de grondsteen van geheel de opvoeding... De orde wordt er met kracht en
tevens met veel zoetaardigheid gehandhaafd. De meesters trachten door eene gedurige
waakzaamheid het geloof en de godsvrucht in de herten der leerlingen te doen
aangroeien; zij stellen alle middelen in het werk om de goede zeden, den goeden geest
en de ernstige studidn in het gesticht te bewaren... Op de beleefdheid wordt er
nauwkeurig gelet... Men mag zonder eene bijzondere toelating, noch leesboeken noch
gezangen in het gesticht brengen... Al de briefwisselingen moeten onder het oog van de
meesters komen. Het is nooit toegelaten bezoeken te ontvangen of af te leggen binst de
klassen of godsdienstige oefeningen. De leerlingen mogen alleenlijk uitgaan in
gezelschap van hun ouders en voogden, ofwel broeders of zusters die ouder zijn dan
zii'." (7)



Ahoewel deze prospecti een aanwijsbare evolutie en maar een geringe aanpassing aan

de zich wijzigende omstandigheden vedonen, toch bleef het fundamentele conservatieve

discours bewaard van een religieus-kerkeliik, disciplinaire, afschermende, traditionele,

autoritaire en ten slotte burgelijke opleiding en een strikt-geprogrammeerd en

gecentraliseerd onderwijs (8). Vanaf 1850 werd nadruk gelegd op het onderling

vertrouwen, de hartelijke omgang en de meer psychologische relatie tussen leraar en
,,discipel". Bovendien won de gedachte veld om enerziids het geloof krachtig te

verdedigen en zelfs uit te dragen in vijandige, heidense middens. Vlaamsgezinde leraren

brachten anderzijds de Vlaams-nationale boodschap ook bii de leerlingen aan. Dit alles

gebeurde zo maat niet zonder pro ol contra, zelfs niet zonder onderlinge rivaliteit.

Ondedussen deed de wetenschap eveneens haar intrede in het onderwijs-programma en

poogde de overheid de sociale gedachte (Rerum Novarum 1891) op te vangen door een

katholiek paternalisme (Sint-Vincentiusgenootschap). Het "kantelend tijdperk" tussen

1 880 en 1 890 bracht een nieuwe dimensie bil. Naast de komst van het socialisme in de

politieke arena, trad de missionering overtuigend vooraan. De typische vooral

Westvlaamse "missie naar Engeland" werd straks (door de Scheutisten en later de Witte

Paters) vervangen door de "zending onder de heidenen" (China en Afrika). Deze evolutie

zou de geest en de idealen van leraren en leerlingen niet onberoerd laten. Tussen 1 806

en 1896 telde het "gesticht" een steeds wisselend korps van een 240 priester-leraren en

11 superiors, enkele onbenoemde leken-leraren (waaronder de Engelse bekeerling

Joseph Algar en de lesgevers voor tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding dienen

vernoemd) (9) - vulden dit priesterkorps aan. Het aantal leerlingen die tijdens deze

periode er de klassieke humaniora, en vanaf 1834 tevens de afdeling wijsbegeerte

voorbereidend op het priesterschap volgden, mag gerust op ca. 3000 worden geschat.

Deze leerlingen behoorden groteliiks tot de "gegoede standen": middenstand en hogere

burgerij (10); een niet te onderschatten sociologisch element voor de objectieve

inschatting van de "oefenschool". Tot rond 1850 was de gemiddelde leeftiid van een

retorika-student20iaar, rond 1890 was deze tot ca. 1B iaar gedaald. De waarde van het

onderricht en vooral de menselijke betekenis van de opvoeding die in de "geesteliike

centrale" aan de alumni werden meegegeven, mogen geenszins onderschat noch

geminimaliseerd worden. Ook de rebellen waren er trouwens grondig schatplichtig aan.

Bovendien liet de romantische, bewogen en vooruitstrevende 1gde eeuw diepe sporen na

in de "oefenschool" en spreidde er, willens nillens, haar "omwentelende" invloeden uit.

Het ultramontanisme bleef er echter "constitutioneel" gehandhaafd als leiding-gevende

levenshouding (zij gaf in 1860 uiteraard aanleiding tot de "bezielde" zouavenbeweging);

reglement, tucht en orde boden blijvend de structurele omkadering; de kerkelijke overheid

was het enig, bevrijdend fanaal waar volgzaam moest naar opgekeken worden; het

bisschoppelijk leerprogramma was het uitverkoren keurslijf waarin de kennis geprangd

was; de katholieke godsdienst en de kerkeliike leer (dogmatiek) waren de fundamenten

van geloof, motivering en bezieling. Velen, leraren en leerlingen, hebben hartstochtelijk

deze krachtlijnen aanvaard, gevolgd en verdedigd.



In deze religieuze, ideologische en sociologische complexe kontekst was het uiteraard
onvermijdelijk dat reacties zich dialectisch tegen de gestrenge, totaliserende levensvisie
ontwikkelden en opstelden. Het zou zelfs paradoksaal, zoniet ongeloofwaardig en
denigrerend voorkomen moest men beweren dat het Roeselaars bisschoppelijk instituut -

sommigen spreken zelfs, en dit per se niet in pejoratieve zin, over het "katholiek bastion",
waaraan men er later (vooral na de Eerste wereldoorlog) het woord ,vlaams,'toevoegde

- onder zijn leraren en zijn leerlingen nooit enige betwisting, nooit enige frustratie, nooit
enig verzet, zelfs afkeer en verloochening zou gemanifesteerd hebben. Het tegendeel is
historisch bewezen. Er waren leerlingen van de "bewogen jeugd" (11), andersdenkende
priesters (12), en nogal wat "ge-amoveerde" priester-rerar"n (ts); kortom: het Krein
Seminarie telde zijn rebellen. De geschiedenis van deze rebellie verdient derhalve de
aandacht, niet enkel als eigen verschijnsel maar tevens als integrerend deel van de
geschiedenis van het instituut in zijn geheel. Nochtans is zij dermate veelzijdig en
uitgebreid dat "Eertijds" slechts in een kort-toegemeten aantal bladzijden een beperkte
survey ervan kan verstrekken.

De rebellie - een opstandigheid der geesten, die trouwens latent aanwezig was, en tot
opstandige weerbarstigheid tegen de "wettelijke overheid" evolueerde - had verschillende
oorzaken. Zij was bovendien soms louter op persoonlijke motieven gegrond. De
markantste motieven vragen onze aandacht in orde van belangrijkheid: 1. het strakke,
traditionele opvoedingssysteem in een onnatuurlijke, onvlaamse ondenrvijssituatie; 2. de
miskenning van de Vlaamse taal, de Vlaamse identiteit en de ontvoogding van het
vlaamse volk (van taal naar recht); 3. het katholiek geloof (14), in ziin ultramonraanse
versie; 4. de mindere waardering voor wetenschap en kunst; s. de bijna uitsluitende
voorkeur van de seculiere priesterlijke status; 6. de weigerige houding tegenover de snel-
veranderende tijdsomstandigheden en de gebeurtenissen in den lande; 7. de geringe
open aandacht voor de politieke constellatie in binnen- en buitenland (socialisme). Het is
echter niet waar dat de bisschoppelijke en college-overheden blind waren voor oeze
motieven en hen halsstanig bleven negeren of afwijzen. Enkele voorbeelden mogen dit
bewijzen.

superior (1849-1856) Joannes Faict heeft in 1849 niet alleen de afdeling wiisbegeene
naar Roeselare overgebracht, hetgeen onmiskenbaar een intellectuele aanwinst was en
tevens een benadrukking van het priesterschap; maar in 1851 stimuleerde hij ook de
oprichting van de wekelijkse "Lettergilde". Alhoewel deze gilde als primordiale bedoeling
had het maken en voordragen van eigen letterkundig werk (in de Nederlandse, Franse of
Latijnse taal naar keuze) en de kritiek daarop, tevens kan aan de hand van de in het
college-archief bewaarde gilde-werken bewezen worden dat deze literaire zittingen zich
juist tot een podium ontwikkelden voor discussies over kunst, geschiedenis, actualiteit,
Vlaamsgezindheid, liefdadigheid, missionering e.a.(15). Wat in de lettergilde kiemde,
opbonelde, groeide, zich manifesteerde en gekoesterd werd, was niet enkel betekenisvol
voor de evolutie in het traditioneel instituut, maar vooral voor de rebellie en haar
invloedrijke gevolgen.

Een ander frappant voorbeeld is het slagen van de katholieke emancipatie-beweging
(Oxfordbeweging) in Engeland. Het had in West-Vlaanderen, maar merkwaardig vooral
in Roeselare, tussen 1835 en 1860 diepgravende gevolgen. De komst van een grote
schare "engelschmannekens" naar het Klein Seminarie - de Engelse kolonie binnen het
instituut - vormde zich, gesteund door de grote anglofilie van de Brugse bisschop Faict,
van een "schoolbeweging naar Vlaanderen" om tot een "priesterbeweging naar
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Engeland", waar de katholieke hidrarchie schrik had om een te uitgebreide komst van

lerse "un-gentlemanlike" priesters. Beide stromingen hebben stellig een aantal leerlingen

en leraren geinspireerd, veelal met Steun van maar Soms ook niet zonder moeilijkheden

met de overheid, tot een missie-roeping als seculier priester in Engelse parochies en

scholen (16). Uit deze door het bisdom gesteunde zoniet gepromote missie-beweglng

(om hulp te bieden aan de ka'rholieke kerk van Engeland) groeide langzamerhand rond

1850-1860 een missioneringsbeweging (om de heidenen te bekeren), die uiteraard het

aantal reguliere priesterverenigingen (Jezuieten) en zendelingen (missionarissen o.a. van

de missiecongregatie van het onbevlekt Hart van Maria, gesticht in 1862 (Scheutisten) en

de missionarissen van Afrika (Witte Paters), deed stijgen. Deze Angelsaksische periode,

waaraan het Klein Seminarie van zeer dichtbij betrokken was (17), heeft enkele

"geroepenen" geen moeilijkheden bespaard, gezien zij slechts na het bekomen van een

Brugs episcopaal exealhun pastoraal in Engeland konden uitoefenen. Sommigen onder

hen konden, na hun pastoraat in Westvlaamse parochies te hebben uitgeoefend, na

herhaalde aanvragen dit exeattoch bekomen. Waaraan deze vertraging te wijten was, is

moeilijk te achterhalen. Relevant is dan wel dat sommigen onder hen na enkele tijd,

soms nog geen jaar, naar Vlaanderen terugkeerden. Een rebelse houding en keuze was

veelal gedragen en geinspireerd door elkaar-vindende leraren en/of studenten, die

dezelfde gedachten hadden en samen reageerden. het bekende Catilinaanse: Idem velle

atque idem nolle... Zo verweet superior (1896-1884) Henri Delbar in 1876 de

"levenswekker" Hugo Verriest, leraar van de retorika die hij als "l'homme de la libert6 et

de id6es neuves" typeerde, dat hij "une 6cole dans une 6cole" vormde met leerlingen en

leraren. Zo ook was de rebelse "Groote Stooringe" van juli 1875 niet het eenmanswerk

van Albrecht Rodenbach, maar eerder van een georganiseerde groep leerlingen die zich

gesteund wisten door Vlaamse 1s161s6 (18). Deze collectieve rebellie was tenslotte de

uitbarsting van verzuchtingen, gevoelens, ideedn van enkelen en stoelde veelal op een

samenloop van diverse motiveringen, o.a. de kritiek op het opvoedingssysteem 6n de

Vlaamse opvoedingsstrijd. Soms convergeerde een persoonlijk leed, een frustrerend

gevoel, een eigen overtuiging van 66n rebel met de collectieve reactie. Daarvan was het

boegbeeld van de "Groote Stooringe", Albrecht Rodenbach een typisch voorbeeld.

Hoewel hij in z'n autobiografisch, schrijnend proza-stuk als 't ende naakthel afscheid van

ziln "kollegieleven" bedroefd formuleerde - "Weinige dingen bemin ik hier, maar 't is uit

den grond mijns herten... O ware het dat ik hier niet en leve..." (19), vermaledildde hij in

zifn allegorisch proza-werk Stormen, de "gevangenisse" (later wel gesymboliseerd door
"Warschau") waarin hij in het Klein Seminarie zat. Hij schreef "En ik peinsde op ons

leven hier" - bemerk de meervoudsvorm - "Op hetgeen wij moeten lijden, wij, en hoe het

maar in 66n vrij land van de wereld alzoo gaat lijk hier, dat er vreemde studenten

verstomd staan en het niet geloven, en hoe pijnliik het is daar op de wemelende koer,

broeders te moeten zien stappen... het hoofd gebogen, valsch beticht, bukkend onder

dwang, geroepen voor eenen rechtbank waar 66n aleene zetelt, met de macht in de

hand, van God gezalfd en met gezag bekleed, wettige macht... en dat zonder te mogen

antwoorden; ja, en op die stonden kracht gevoelen in het woelend gedacht, kracht in den

hijgenden boezem, kracht ja in het zieke lijf, en 't stalend woord in den mond; en niet

mogen spreken, en moeten zwijgen, en gaan met gebogen hoofde, en ja zijne maten

vluchten, opdat geen dwingerooge ons eens te gare zie, en het dan deze niet en doe

boeten dien men gemakkelijker nederslaan kan en met minder gevaad'. En dan het

Rebels besluit: "Maar wijzijn de toekomsg (20) Enkele rebellen uit het Klein Seminarie

vanaf zijn oprichting tot aan de "nieuwe tijden", willen wij hier even memoreren, hoewel



de rebellie een grotere omvang had en soms zeer moeilijk volledig te achterhalen is. In
1885 noemde Guido Gezelle hen "ruitenbrekers", Henri Rommel ,,zothoofden, kwade
geesten en revolutiemakers", Amand Dambre zelfs aanhangers ,du m6pris de la
discipline et de I'autorit6, le sans-gdne et la rusticit6"; Hugo Verriest nam in lgg8 de
woorden over waarmee de overheden hen toen als "omwentelaars en ketters,'
veroordeelden. Bijzonder relevant terzake zou bovendien de studie ziin van de wijze
waarop de Brugse bisschoppen en de seminarie-oversten op rebellie reageerden. Zo
"bezorgde" bisschop (1834-1848) Frans-Ren6 Boussen vele leraren die het gebruik van
de volkstaal voor het ondenvijs poneerden, een benoeming buiten het onderwijs als
onderpastoor van een landelijke gemeente. Of de naam "les petits vicaires of
buitenpastoors" daar zijn oorsprong vond zal wel niet zo onwaarschijnlijk zijn.
De stichting van het bisschoppelijk Klein seminarie in mei 1806, een viertal jaren na het
concordaat tussen Pius Vll en Bonaparte, was in grote mate te danken aan oe
Roeselarenaar priester Lodewijk Caytan (1742-1813), die hiervoor op de volle steun
mocht rekenen van de Gentse bisschop (1802-1807) Stephan Fallot de Beaumont.
Wanneer keizer Napoleon toch de macht van de kerk wilde knevelen, weigerde Caytan
nog voor hem te bidden tijdens de mis. Wat ook niet voor de hand lag tiidens de
verfransingspolitiek onder de Franse bezetting was het feit dat caytan enkele van zijn
boeken in de volkstaal liet verschijnen (o.a. Den Godvruchtigen Landsman ofte Gebede-
boek, en Lusthof der Gebeden) en over "Ons lief vaderland van Vlaenderen" schreef.
Merkwaardig was zijn aandacht voor het "historische verhael der daeden van oe
missionarissen en merkweerdigheden der landen hun'er zending". In februari 1812 werd
Caytan door De Franse politie te Brugge gearresteerd (21). Priester en retorika-leraar
(1809-1813) Jan Henri Lebroquy (cent 1790-1858), die in het Klein Seminarie enkete
"verkapte Jezuieten" als "Paters van het Geloof" als collega's telde en later in het college
te Menen les gaf, "quitta la soutane" en provomoveerde tot rechter "in het hof' van zijn
geboortestad. Blijkbaar was hij een orangist, en liberaliserende Vlaamsgezinde, die
ijverde voor het herstel van de moedertaal. In 1840 publiceerde hii: De Dulle Griet,
Vlaemsche liedekens op den tijd. Door eenen waeren volksvriend. Hij noemde zichzelf
"Pieter van Scherpenooge en Jan Zelfdenker, twee vaderlanders" (22). Hij telde onder
zijn leerlingen: Antoon Nuytten (uit Ledegem), Jacob Marant (uit Roeselare), Jozef Voisin
(uit Konrijk), Domien Cracco (uit Roeselare). Uit zijn mede-leraren citeren wij: Jozef Van
der Moere, Jan-Baptist Annocqu6, Dominiek Verdegem. De antifranse houding en de
groeiende voorkeur voor de moedertaal was bij hen allen sterk aanwezig. D6sir6 de
Haerne (1804-1890) retorika-leraar in 1830, was in 1831 te Roeselare tot lid van het
Nationaal Congres verkozen op basis van een republikeins kiespamflet. Hij nam
gepassioneerd deel aan de besprekingen van de grondwet, was heftig anti-orangist,
bekampte de oprichting van een senaat en verdedigde het unionisme tussen katholieken
en liberalen. Hij behoorde tot de zgz. priesterpartii van achttien leden, waaronder zes
gewezen leerlingen of leraren van het Klein Seminarie, die het liberaal katholicisme van
de Lamennais aankleefden. Op 20 november 1830 stemde de Haerne, samen met twaalf
andere congresleden, voor de invoering van de republikeinse staatsvorm. Hij werd leraar
aan het Kortrijks college waar hij "als de meest markante Vlaamsgezinde en persoonlijke

aanhanger van de uniformiteit der Nederlandse taal" in 1844 ontslag nam. Hij wenste
zich immers niet te onderuerpen aan het verbod van bisschoo Frans-Ren6 Boussen zich
kandidaat te stellen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarin hij dan toch in

1846 met succes werd ysft62gn (23).
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parate kennis! Hoeveel latinisten weten nog dat 'amandus' komt van ,amare,, de
gerundivum nog wel? En dan die ingewikkelde stambomen van de graven van
Vlaanderen, Franse koningen, en Britse vorsten. Er waren altild onderlinge
verwantschappen en als je dacht dat alles netjes afgelijnd was, kwam er gegarandeerd
weer iemand uit Beieren, oostenrijk of constantinopel op de proppen. Hier moet ik
duidelijk passen! lk heb de indruk dat ik ze uitgebraakt heb op het examen zonoer er
achteraf ooit nog van te proeven. Je kon de kruisjes tussen de gegadigden zo verkeerd
zetten dat je niet alleen paus Urbanus of clemens V tegen je kreeg. En dan die wer van
Keppler of van Gay-Lussac. of dat van de vlierpitbolletjes. of plusqueparfait, niet die
Franse vervoeging, maar de - naar ons gevoel - bijzonderste figuur uit het werk van cyriel
Buysse! of die fameuze speech van spaak voor de UNo. of 'Le cid' van corneille, een
schouwtoneel dat maar bl66f aanslepen.

Het resultaat van het gevecht met de verovering van kennis was toen belangrijk -
tenminste voor sommigen - maar achteraf bekeken, op zo'n elfnovemberbijeenkomst met
oud-strijders van '68, wat ls het belangrijkste? Mijn vermoeden is dat alle bij her proces
van kennisoverdracht betrokkenen zich samen oudstrijder voelen. Leerkrachten en
leerlingen geven zich 6 jaar lang beetje bij beetie aan elkaar bloot. Je leert elkaar zo goed
kennen dat je aan die gemeenschappelijke belevenis een soort onuitwisbaar wij-gevoel
overhoudt. Over die speciale band ging het toen en dat blijft me boeien.

tedere anarchie

lk betwijfel niet dat leerkrachten de leerlingen doorzien. Maar het is ook zo dat leerlingen
vaak zelt getuigen van psychologisch doorzicht. Een leerkracht die een fagade optrekt,
houdt dat niet vol, zeker niet in dat klimaat van toen. Het was er een van tedere anarchie
en ik parafraseer hiermee het epitheton van Louis paul Boon. wij zijn een generatie die
groot geworden is tussen wereldverbeteraars. Daartoe dienden toch die lange speeches
die Georges Verhelst hield met het horloge in de hand aan het begin van de studie!
Daartoe hadden we vroeger ijverig zilverpapier gespaard en daartoe diende ook nu de
lotjesverkoop van Domus Dei! Daarom kwamen we toch op televisie in die barkoude
winter met ons legertje steekkarren voor 'wie doet wat'? De wereld toen was maak-baar.
Wat wij deden had effectief resultaat. Zo leek het toch!
Die lijn van manifeste verandering, van hoop vooral, was in gang gezet met Johannes
XXlll, een paus die kon lachen. 'Hoeveel werken er hier?', vroeg hem iemand die onder
de indruk was van het immense Vaticaan. 'Ongeveer de helft', antwoordde hij droogweg.
Het concilie ging alles a jour zetten, het aggiornamento, en je voelde dat alles
veranderde. Jacques Vermeersch vertaalde zelf het eeuwenoude kerklatijn. 'Dominus
vobiscum - et cum spiritu tuo'werd - nog v66r er sprake was van enige officidle vertaling -

door hem, die zelf geen latijn had gestudeerd, vernederlandst tot 'de heer is mer u - en
ook met u'. Het werd plots verstaanbare taal, m66r dan nu. De leerkrachten-in-sourane
verdwenen en de clergy-men deden hun intrede. Met John F.Kennedy kwam er in
Amerika een jonge vent op de hoogste post. Onze idolen waren Robert Kennedy, Martin
Luther King, Bernadette Devlin, zelfs Che Guevara. De iets oudere Boudewijn de Groot
maakte ons zelfs al wijs wat in zijn - en ons - testament ging staan. Een muziekleraar die
ons nog probeerde koestte houden met'Daar zaleen sneeuwwitvogeltje'viel buiten de
prijzen. Daarmee waren wil al lang niet meer tevreden. We zongen negro-spirituals:
'swing low, sweet chariot' of 'Michael row the boat ashore'. We zongen van 'the drunken
sailor'. Via The Beatles, The Rolling Stones en Bob Dylan klom het gestaag naar
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Woodstock.

wij in '68 waren beslist ook exponent van onze tijd met provo's en kabouters. De strijd

om ,Leuven Vlaams" de val van het kabinet Van den Boeynants, daar hadden wij ons

deel in. lk herinner me vrij goed, hoe we op de vooravond van 'zwarte dinsdag' aan de

Superior gingen vertellen dat er 's anderendaags gestaakt ging worden. We zaten met

een ei maar we werden er korrekt behandeld! Op de betoging in onze provinciestad

ratelde Joris Degroote de slogans een na een uit zijn schreeuwer, precies een echte, een

beroeps! We hadden in diverse lessen stevige robbertjes gediscussieerd over 'gezag',

heel vaak over'wat is vrijheid' en... ze werd dan ook genomen. wij waren kind van de

golden sixties en toen we naar Dadizele trokken was er uiteindeliik niemand die na afloop

van de weddenschappen bleek het jaar daarop de soutane o{ Romeinse col te zullen

proberen. Dat was de eerste keer in ons college. Het gaf zoniet een bom, dan toch een

ferme dreun. Die tedere anarchislen waren wat dat betreft uniek en wellicht voor anderen

een weinig stichtend voorbeeld.

:l:.,.;:..1.]....']:,'..1]::i',..,..].'.:.:l'ii'..]:]j].]1:!']i::..]'.:.........

De 3e Economische met als titularis de heer Frans Derudder

pseudoniemen

De interne omgang uitte zich in de voor onze collegetijd typische pseudoniemen

waarmee een aantal leerkrachten door de jaren stapten. Soms waren die bijnamen zelfs

meer ingeburgerd dan de echte. Het verhaal deed de ronde van iemand die doorging als

'den boeuf'. Op het einde van een trimester kwam een trotse vader het rapport ophalen.

'Bent u mijnheer De Boeuf?', vroeg de man toen nietsvermoedend Toch hadden wij die

bijnamen niet allemaal zelf uitgevonden. Generaties voor ons hadden eraan gebouwd, er

werd niet te veel 'ge-meneer-d'. Bijnamen zijn van die dingen waarvan je als jong broekje

niet weet of 'hij' het ook weet. (Er waren geen dames in het college, het klooster aan de

overkant was verkocht aan de Grand Bazar!) Je vroeg je - als nieuweling toen -vooral af

waar ze vandaan kwamen. lk denk dat er een aantal verschillende kategoriedn zijn. Voor

een goed begrip, ik kom voor 5/6 uit de moderne en ik excuseer me daarom voor de

eenzijdigheid van mijn voorbeelden, want in die tijd was de opdeling tussen "'t latijn" en "'t

moderne" nogal rigide.

Je kon er niet omheen dat de media, die in volle ontwikkeling waren, een inspirerende rol

speelden. Het eerste medium was het stripverhaal. Een figuur als 'Bolleke' moest het



echter op school stellen zonder zijn onafscheidelijke kompaan piet Fluwijn. Toch kon het
stripverhaal niet op tegen de televisie. Nu zijn er veel zenders, maar toen keken we
allemaal nog naar dezerfde programma's, eerst naar het nieuws. Met de
onafhankelijkheid van congo was een merkwaardig figuur ars 'Lumumba, opgedaagd. De
naam klonk. De man deed zijn best om te imponeren en daarmee hield de gelijkenis ook
op. Na het nieuws kwam Bonanza met een vrij korpurent figuur ars ,Hoss,, een
klaarblijkelijke lekkerbek. Hij gold in de lagere cyctus van de moderne zowat ats de
tegenhanger van de legendarische filmfiguut'Tazan'ult de hogere cyclus. En weinig
later kregen de internen hun 'Little Joe'. Surveillanten zijn zowat altijd krachtpatsers
geweest!

Uit Nederland kwam via de t.v. de Rudi carell-show op zaterdagavond en wij hadden zijn
dubbelganger die soms omwille van het vak Duits 6n omwille van de prestaties van Altig
ook'der Rudi'werd genoemd; daar zal de pittige Fred De Bruyne ook voor iets russen.
sommigen leken ook al naar laatavondprogramma's te kijken. Dan was er in die tijd op
Frankrijk nogal vaak catch, v66l minder wiebelig dan de pin-up club van nu, en 66n van
die imposante figuren daar was ene 'cherry-Bibby'. of de schrijfwijze klopt, weet ik niet,
maar fonetisch klonk het in elk geval zo. Met de catcher kregen wij nooit te maken, wel
met schitterende lessen. Hij was voor ons zowat de eerste licentiaat die echt ging
doceren, maar toch met dat verschil dat hij in de loop van 66n lesuur het bord
verschillende keren volkreeg, hij was bijzonder gul met krijil ooit stond het helemaal vol
met amper 2 woorden: de vrede van UUUTRECHT en de vrede van AAATRECHT. Het
klankverschil zindert bij mij nog na! lk heb de indruk dat bijnamen uiting gaven aan de
graad van aanvaard zijn. waar er vertrouwen en vertrouwelijkheid waren, golden ze ats
koosnamen. soms waren ze uiting van wat meer afstand, respekt. soms echter ook
teken van berusting.

lk weet niet of van deze pseudoniemen ooit een stilistische analyse is gemaakt, maar ik
durl op dat punt toch enkele pistes suggereren. sommige leerkrachten werden gewoon
raak getypeerd, zeg maa( met een goede metafoor: ,pepee,, ,de langen', ,den buus',
'petat'. sommigen vonden overigens zichzelt 66n grote metafoor. 'lk heb een bijzonder
strijdlustige naam', zei Jozef Bataille in zijn eerste les. Dddr ging je beslist niet tegenin, je
kon het toch nooit halen! Een ander klassiek stijlkenmerk heette pars pro toto. Met een
deel van de persoon werd zijn totale beeld opgeroepen, liefst in zijn afwezigheid. Enkele
namen: 'de koffieplekke', 'klietoore', 'pulle', ,puuste,. Bij ,plastrongske' dacht je aan iets
gedateerds, echt zo'n ding met een elastiek. Als iemand gewoon met de voornaam werd
genoemd dan boezemde hij zoiets in als 'vriendschappelijke achting', het relationele tot
de student sprak eruit. Enkele onvergetelijke figuren in dit kader zijn: 'Sif', 'Juul', 'Flor',
'Valeer', 'Georges', 'Eugdne'. We leerden zelfs nog declameren van een al overyaarse
'Toone' die met een afgrijselijke kreet demonstreerde hoe christus - volgens hem -

gestorven moest zijn. Dat was een weinlg sakraal moment.
Een voornaam deed dus wonderen en, wie geen lapnaam had, ging gewoon met de
achternaam door 't leven. Dat sprak voor zich, daar moest niets bij gedacht worden. wie
echter een te lange achternaam had werd vrij gemakkelijk met een afkorting bedacht:
zoals je sprak van 'de sub' en 'de suuf', had je het ook over 'de rut, of ,petit,, soms ook
over'klei'. Bij anderen was een diminutief een echte blijk van koestering. Zo werd 'krietje'
in die enorm grote overgang van lagere school naar de humaniora door iedereen als een
echte vaderfiguur geapprecieerd, een . En dat was nodig. lk herinner
me hoe ik als zesdeling voor de lessen Latijn 'een lijvig schrift moest aanschaffen'. lk had
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zelf viet jaar met een griffel geschreven en ik kende alleen maar schriften met kotjes of
met lijntjes! Ga dan maar eens bij Debrauwer-Roelens in de Ooststraat om 'een lijvig
schrift aan te schaffen'. Het was iets wat op die leeftijd mijn voorstellingsvermogen
oversteeg! Die madam k66k mij ook aan alsof zo'n vraag haar nooit eerder overkomen
was! Of we kregen in dat eerste laar ook les van iemand die om de haverklap bulderend
dreigde: 'wee uw gebeente!' Wat heb je eraan als je konstant de billen moet kniipen?
Neen, 'krietje' deed niet ingewikkeld en je had het gevoel dat je in al dat tumult les had
van een mens!

Andere diminutieven waren 'bolleke' of 'plastrongske' met de ook typisch
uitspraakvarianten: 'bollegie', 'plastrongschie' of 'krietjie' waarmee de enig echte
Roeselarenaars zich van de periferie konden onderscheiden. Soms werd er ietwar meer
afstand gekreeerd. Als je het gevoel kreeg dat iemand niet zo soepel op de dingen kon
inspelen als een verzekeringsmaatschappij later zou beweren, dan werd een krachtwoord
gebruikt, 'Henri-ten' bijvoorbeeld. Dit leek meer een stilistische overdrijving. Als je echt
het gevoel had onheus te zijn behandeld, dan gebruikte je voor hem een vrij kryptische
omschrijving als'spurrie'.
Er waren ook namen met een repetitief karakter: 'vespa' was er zo een, een parafrase

van'n'est-ce pas',.een stopwoord. lk weet alleen niet of ook'koko'hier gesitueerd moet
worden. Helaas, ook als je maar 66n keer als leraar uitschoof, dan kon ie er iets blijvends
aan overhouden. Als je van Frans iets moest weten dan was het wel dat de tweede
persoon meervoud van faire in de indicatif pr6sent moest zijn: vous faites. Maar in 66n
retoricaklas heeft ooit een leraar het zelf verkeerd gezegd. Het was in het laatste jaar en
omdat ziln alerte fans hem zo op de heupen werkten, zei hil per ongeluk: 'vous faisez
attention!' Die ging voor de rest van het jaar als 'de fusee' door't leven.
Tenslotte, ook historische figuren leken een bron van inspiratie. ln de tuinbouw kraaide
Goliath boven iedereen uit. En Nero ging er in zijn vriendschappelijke kontakten met de
reeds eerder geciteerde Lumumba prat op dat hij het als keizer toch verder had geschopt
dan premier. Nog uit de recentere geschiedenis werd Tjang gehaald. Wellicht moesten dit
soort namen onze belezenheid en ruime belangstelling illustreren!

spanning

Geven pseudoniemen aan hoe de omgang op school verliep, veel sterker nog kwam dit in
de lessen tot uiting. Wie herinnerl zich niet de definitie van 'feodaliteit'? Ze kwam voor rn

het hoofdstuk 'Europa was een mozaiek van vorstendommen'! Daar werd op gehamerd:
'feodaliteit is versnippering van territorium en gezag'. Er was zelfs een spuiter die durfde
vragen: 'mijnheer, waar ligt dat, mozaiek'. Hij had zich duidelijk mispakt. Het is met dit
soort vragen dai er in een klas een soort spanning ontstaat. ldem als een leraar, het
woordje 'enigszins' gebruikte. We dur{den dan heel serieus vragen of je dit met 'd' of 't'
moest schrijven. Op dit soort momenten vol elektriciteit kreeg je het typische gevoel van
'ik ben aan iets begonnen, maar hoe zal dat hier nu aflopen!' Dan herkende je degenen
die uitstaken boven de middelmaat. Zij hoefden zich niet op te winden maar konden
omgaan met humor. Dat was - voor mij - het summum van kommunikatie. Dat was soms
heel spiritueel, van beide kanten.
Het weze duidelijk, ik spreek vol lof over de partners-oudstrijders die toen meestal
vooraan in de klas zaten of stonden. Omgaan met spanningen was de kunst en
sommigen hebben het niet gehaald. lk denk aan een muziekleraar die elk liedje steevast
begon met de tik van de stemvork tegen de tafel en daarna hief hij het ding ter hoogte
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van het oor, ziin eigen oor. Daarmee moest ie dan kommunikatie leggen: met een

instrument dat alleen hij kon horen! 'Het klokske van KafarnaUm', zong ie dan. Het ging

soms aan het luiden bim-bam-bom en niemand wist waarom. ldioter Nederlands was er
niet! Muziekleraars hadden blijkbaar iets met klokken. Grote klokken zeggen tik tak, een

hele canon vol. Er waren zoveel klokken en belletles dat er een hele beiaard aan te pas

kwam. De beiaard speelt zo schoon hij kan. Of het carillon van Ekelsbeke!

Vooral stagiairs en interimarissen konden afgaan als een gieter. Zij kwamen ook naar

school...om te leren! lk denk aan die ene, die we als leider kenden in zijn flodderbroek op

kamp met de ziekenbond en die zich voor de klas enige maanden later heel stoer wilde
tonen. Bij hem is het dat alle boekentassen tegen het einde van de les als een muur
opeengestapeld lagen tegen de deur van het klaslokaal. En hil had niets gezien. lk denk

aan die bonk die binnenkwam en zich voorstelde: 'mijn naam is Uuge!' Die vent heette

Huyghe maar hij zei dat z6 op zijn Roeselaars dat heel de klas een hoestaanval kreeg:

uuge, uuge! Het spel was om zeep. Wie voor de klas wilde komen moest de interaktie

met zijn publiek kunnen aangaan, want hil werd beslist getest hoe ver hij het zou durven

laten komen"

Er kwam duidelijk g66n kommunikatie tot stand in de les esthetica toen de leraar dia's
proiecteerde en wij 'De geboode van Venus' van Sandro Botticelli te zien kregen.
'Bemerk de boom', zei hij in ziln kommentaar en daarmee gaf hij aan dat hij op een heel

andere golflengte zat als wij. Onze ogen waren zo ver nog niet! Wij waren heus niet altijd

makkelijk want wij moesten ons ook op school afreageren met een regime dat duurde tot
7 uur 's avonds en op zaterdagnamiddag tot 4 uur. Er bleef niet veel tijd over. De

woensdagnamiddag was zogenaamd vrij, maar die werd dan toch maar gevuld door v66r
de avondstudie fiks door te stappen tot aan de collegepleinen, ik schat 3 km. verderop.

We hadden dus oo school heel veel olezier.

lk hoor de leraar Nederlands nog vragen: 'en hoe zit dat weer met Saidjah en Adinda?'

Hij was aan Multatuli gekomen en wist zeker dat dit verhaal al in het eerste jaar in onze
'Zuid en Noord' stond. We moesten het dus kennen. Het antwoord kwam er aarzelend uit:

'Saidjah's vader was een buffel...', schitterend! In zo'n geval kon Luc Naert gevat

repliceren als de lachbui over was. Hij zei dan met veel nadruk en zonder iemand te
kwetsen: 'Een goede poging!'

vice versa

Hij had de kunst om dit soort elektriciteit konstruktief aan te wenden. lk herinner me hoe

hij in volle vuur was met de uitleg over Gezelle's 'koegedichten'. Op een gegeven

moment voelde iemand teveel druk in zijn nederlanden - hij had schorseneren gegeten of
zo - dat er via het gedigende kanaal zo'n korte onhoudbare kraker uit moest. De dader
zat vuurrood aangeschoten en wij durfden geen vin verroeren want Luc Naert had de klas

stevig in handen. Maar hij bleef onverstoorbaar in zijn betoog. Het kon niet, dachten wij,

dat hij niets gehoord had! Toen de uitleg af was keek hij echter op en zei droogjes: 'en,

vriend, had u er nog iets aan toe te voegen?' lemand gierde het uit: 'er is hem iets

ontsnapt!' Het was dus een spel, vice versa. Het was zelfs niet korrekt als je de ander de
pret niet gunde! De trofee was bestemd voor twee!

Leerlingen verstonden de kunst om bewust elektriciteit te kredren en dat is een fenomeen

van alle tijden. Louis Verbeeck vertelde ooit over een kersverse leraar Engels die de klas

binnengewandeld kwam en die zichzelf met de nodige poeha aankondigde: 'and here I

am!' Achteraan stond er een lange lummel recht, brachl de hand voor de ogen, hij keek

het v66l kleinere mannetje uit de hoogte aan en riep: 'Where?' Het is Andr6 Vermeulen
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die ons vertelde dat in zijn tijd een leraar inventariseerde waarover de leerlingen in het

Frans een discours gingen houden. E6n had zoiets gemompeld van 'P6guy', maar toen

hij twee dagen later van start ging had ie het over 'Peegie, fils de Savate et de Nathalie,

n6 d Roulers...' De rest heeft hii nooit meer hoeven te vertellen.

In onze tijd begon dat onschuldig door een wekker te laten aflopen of door een

mussenjong of zelfs een duif in klas te laten vliegen. Ook het niet-verbale bracht

inderdaad soms de nodige ontlading.

Op een gegeven moment wordt er geklopt en Hugo Maes gaat naar de deur. Hij ziet

niemand, zelfs niet nadat hij twee stappen in de gang heeft gezet. Hij komt binnen en

zegt schuchter: 'Monsieur, il n'y a personne!' Willy Decleyre denkt dat er met ziin voeten

wordt gespeeld en begint de zaak te onderzoeken. 'Qui a frapp6 contre le mur?', vraagt

hij. Niemand geeft een kik en de leraar wordt zenuwachtig. Aarzelend steekt 66n van

Lebons' tweeling na een tijdje de vinger op en zegt droogjes: 'monsieur, je n'ai pas frapp6

contre le mur, j'ai frapp6 contre le banc!'

lk zie nog steeds voor ogen hoe Flor Claerhout met zijn R4 over de speelplaats reed en

telkens als hij onder het volleybalnet passeerde, trok hij zijn hoofd in. Non-verbaal was

ook het ogenblik toen we afspraken in ons laatste jaar om allemaal in korte broek de klas

in te gaan.

Toch waren vooral verbale woordspelingen interessant (of is dit een niet gepermitteerde

tautologie? of een pleonasme?) Een leraar Nederlands had net uitgelegd dat tal van

familienamen aan voornamen ontleend waren. Janssens kwam van 'de zoon van Jan',

Pieters kwam van 'de zoon van Piet'. 'En Goossens'. zei hii. 'de zoon van... ?' 'Hoss', zei

Jacky Vanderheere.

lk herinner me hoe Raf Vercruysse ons uitlegde dat le, als je naar een Engelse winkelier
ging, dat je dan daar een S moest bijzeggen. Naar de slager gaan, was: 'to the butcher's'

omdat je moest denken 'to the butcher's shopl' En in diezelfde adem dreunde hij ook een

aantal andere voorbeelden: 'to the grocer's, to the stationer's, to the shoemaker's, to the

brewer's.' 'En gij op de derde rij', riep hij, 'waar gaat gij om brood, to...? 'Depoorter's'

klonk het, maar wel erg on-Engels. Raf Vercruysse had het daarna over zoiets als een
Ingveoonse invloed maar het leek veeleer een uitgelokte assimilatie.

lk wil ook iets kwijt over Marc Vandoorne, want als hij nu onderdirecteur is geworden, dan

heeft hij zijn grijs haar ook aan ons te danken. Als kersverse leraar Engels in het laatste
jaar werd hii op de rooster gelegd met 'l don't knauw'. Of in zijn les Duits door 'ik rook

niet'te vertalen als'ich smore nicht'.

Op zekere dag rust Johan Donck met zijn hoofd op de gekruiste armen. Marc Vandoorne

komt binnen en zegt bezorgd: 'En, Donck, scheelt er iets?' 'Ach', zegt Johan, 'vannacht,

het was nog geen 4 uur en het zat op mijn vensterbank weer vol met zwambers. Dat is nu

al 3 dagen naeen. lk kon weer geen oog meer toedoen en ik had gisteravond tot tegen

middernacht geblokt.' 'Wat zat er daar, zwambers', reageert Marc Vandoorne
nieuwsgierig '...wat zijn dat?' En Donck daarop: 'maar daarvoor ben ik zo vroeg om 4 uur

toch ook niet opgestaan!'
Er waren ook leerkrachten die dit soort truuks in zich hadden. Raf Vercruysse genoot

daarvan en hij stelde de vraag dan altijd op een indruk makende toon van gij-weet-dat-

t6ch-niet. Hil legde zo eens Walter Schurmans het vuur aan de schenen. Of hij wel
verschil kende tussen een conservatorium en een crematorium? Niemand wist dat, want
het verassen was toen nog vrijwel kompleet onbekend. Walter wauwelde iets tussen de
tanden van 'op de ene plek meer muziek van Mozart en op de ander meer psalmen van
Bach'. Hij moest toch iets zeggen!
Karel Vanthournout kon dat ook. Hij gaf ons wiskunde, drie jaar lang, maar het



sympathieke was dat je de indruk had dat hij dat zelf ook een beetje een hopeloze zaak
vond. Als het over dit vak ging dan was het dikwijls stil in 't economische. Dan bleef
iedereen zedig naar zijn blad staren. Hugo Maes had het ongeluk van op zo'n moment
vol ingehouden stilte een keer de benen anders te kruisen. 'zie', zei Karel Vanthournout
'menere verandert een keer van hespe'.
Bij het taktische spel tussen leerling en leerkracht hoorde ook het scheldproza, al was dat
duidelijk eenrichtingsverkeer. Van in de eerste jaren kenden we al het bekende 'kwakkel,,
"k ga 't noois vergeten', 'maar prutser toch, zit ekee stille!', 'maar klutser toch' of het iets
sterkere 'kalliesieklutser', "I zal tegen joenen inktepot zijn', ,foefelare', ,gij daar,
foefelorum', 'ge zoudt beter pret gaan planten', 'kwiestenbiebel'. Als le in het eerste jaar -
de ruimtevaart ging net van start - werd toegeroepen 'dat je nog goed was om ooK een
keer een paar toeren rond de aardbol te draaien" dan was er geen beetje lol meer aan.
Het was pas echt prettig als je door had dat dit soort proza tot de gewone
collegekommunikatie ging behoren. lk heb ooit geweten dat het erg stil werd, 66n keer.
Dat was als iemand het exotische 'zielepoot' gebruikte, want dan wist je niet wat hij
ermee bedoelde! Karel Vanthournout nam gemakkelijk meer autochtone uitdrukkingen in
de mond, maar hij had ook een duidelijk gevoel voor drama, voor mimiek: ,ge zijt gij zeker
van Kanegem', "t zal were veel avance zijn, den alkool van gisteravond doomt uut under
ogen'. Een van de beste was toen Etienne Roelens vol bravoure had uitgeroepen ,loop

naar de pomp, gij!' Een paar dagen later hadden we cross en we trokken hiervoor zoars
bekend naar de velden van land- of tuinbouw langs de Mandel tegen de gasketel
helemaal achteraan het college. op zeker moment passeren we tussen de serres een
verroeste pomp. 'Da's hier dat Roland Boutelegier moest komen lopen', riep Herman
Wydooghe, en er was niemand die nog vooruitkon!

De laatste cross van'68. Vooraan: Roland Wattevne. de toekomstioe winnaar.

whodunit
Ook in de studiezaal kreeg je dit soort interactie. Op sinterklaasavond was op voorhand
afgesproken met Lode Monballiu dat Walter Schurmans om kwart voor 6 ging
buitenvliegen en daarna verkleed als sinterklaas terugkeren. Het punt was dat Walter tegen
die tijd echt opwipte van 't verschot omdat hij heel de tijd geconcentreerd had zitten
studeren. Voor een surveillant was het bijzonder moeilijk als hij niet wist van waar die
spanning precies kwam. Je kon in de studiezaal perfect een knikker onder ie voeten
wegschieten en doen alsof je voortstudeerde, het ding ging toch pas enige banken verder
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aan het rikketikken. Vaak hielp alleen doortastend optreden in dit geval. Op zoek gaan naar

de dader, echt voor detective spelen was uitzichtloos. De enige efficidnte remedie was dat

de surveillant het vlakaf ging vragen, want dan appelleerde hij aan de eerlijkheid.

lk zat in mijn voorlaatste jaar naast een chemicus in spe. Een stinkbom, dat moest je niet

kopen, want dat kon hil zell maken. Uit de chemieklas bracht hij het materiaal mee: een

potje zwavelzuur en een staafje ijzersulfide. Als je dat staafje in die vloeistof stak, dan

kreeg je H2S, de geur van 'vorte eiers'. Johan Oosterlinck zegt me: 'goed opletten, steek

dat staafie er korte tijd in, een heel klein beetje maar, en ik draai meteen het deksel toe, dat

is genoeg, afgesproken?' lk dacht, als het loch moet stinken, dan moet het maar eens goed

stinken en ik liet heel dat grijs-gele staafje met opzet in het potje vallen. Herman was

verrast, het resultaat verblufJend. Op drie-vier plaatsen vliegen ze meteen naar de vensters

om ze open te rukken. Lode Monballiu zat vooraan en de stank was zelfs tot daar

doorgedrongen. O{ hij moet er een aantal naar hun neus hebben zien grijpen? Hij riep: 'doe

maar de vensters were toe. Als ge het kunt doen stinken, dan moogt ge in de stank blijven

zitten!' En, schoonst van al, hij bleef ook zitten! Het was ook voor leerkrachten bijzonder

moeilijk als ze niet wisten waar de bron van ingehouden spanning vandaan kwam. In het

laatste jaar kregen we in de godsdienstles zoiets als 'sexuele opvoeding' en Andr6

Vermeulen had het over'heren, het apparaat van de man'en'het apparaat van de vrouw,

heren'. Op zich was deze omschrijving wel voldoende duideliik, je kon immers niet missen,

maar hei toeval wilde dat hij op een bepaalde dag hierdoor hilariteit uitlokte in de

aardrijkskundeles. Daniel Vermandere kwam iedere keer met een aantal van die grote

opgerolde kaarten binnengewandeld en een van ons had er niets beters op gevonden dan

dat kraam, waar die kaart moest aan ophangen, uit te schuiven bijna tot tegen hel plafond.

Dat werd dan heel stevig vastgeschroefd, ik denk dat elkeen die macht had daar eens
mocht aan draaien en daartoe zat daat achteraan zo'n bol aan. Danidl Vermander komt

binnen met zijn kaarten, hij gaat naar dat kraam en hij wil dat naar beneden krijgen. Hij

begint eraan te draaien, maar er is geen bougeren aan, het verroert van geen kanten. Hij

kon op zo'n moment van die vernietigende blikken vol achterdocht de klas inslingeren maar

hil riep uit 'Wie heeft er aan mijn apparaat geprutst!'. Hij was altijd zo ernstig dat er geen

krimp afkon. Op het moment zelf was dat embetant, maar waar ie echt niet mocht lachen,

daar had je meest plezier. Op een bepaald moment zegt hij, met een typisch gecombineerd

nasaal keelgeluid: 'Heb ik al de mop verteld van de twaalf balen katoen?'. We wisten niet

waar we het verdiend hadden en we draaiden ons naar elkaar toe, zeggend: nu moeten we

lachen, want anders gaat hij er nooit geen meer vertellen. Toen hij ons bezig zag, zei hij:'ik
zie het al, ik heb hem al verteld'. Maar de mop zelf , die hebben we nooit gehoord.

Onderwezen worden kan maar - naar mijn aanvoelen - als je het gevoel hebt dat je graag

gezien wordt. Je wordt mens naar het voorbeeld van leerkrachten waarin je zelf een mens

herkent van vlees en bloed. Wat had je eraan les te krijgen van een sfinks, het soort van

ongenaakbare figuren. Je moest natuurlijk eerst en vooral het gevoel hebben dat je er ook
iets van begon te begrijpen en als je niet veel bijleerde, dan kon je dat maar matig

apprecidren. Maar het mooiste was als je wist dat iemand zijn vak echt kon overbrengen en

dat je dan dwars daardoor ook de kleine kanten mocht ontdekken. Dan riskeerde je je
daarin als student ook niet al t6 ver want een volgend moment kon je zelf aan de beurt
komen. Het mooiste diploma dat leerkrachten kunnen krijgen van leerlingen is dat ze aan
hem zo'n souvenir overhouden: dat was een mens! Ze hoeven helemaal niet oerfect te
zijn. Een paar gebreken, daar hebben we allemaal recht op!

Martin Vanhaverbeke

Economische 1968



was. Zonder correctievloeislof of -stift. Orde

EX.LERAAR HERMAN PLETS

Wiskunde... Door de enen verguisd, door
anderen hemelhoog geprezen. Tot de

laatste categorie behoort zeker ook Dhr.

Plets, leraar aan het Klein Seminarie van
1957, toen het lerarenkorps nog haast
volledig gedomineerd werd door priester-

leraars, doorheen de woelige jaren

zestig, over de jaren zeventig, tachtig tot
medio 1991. Maar wie was nu die leraar

eigenlijk...

Zeker is dat hij 66n van de meest

opmerkelijke lesgevers van m'n college
"carridre" was. Daarmee konden we al

van bij de eerste lessen kennismaken.

Het eerste huiswerk werd haast altijd

ostentatief gescheurd. Het volgende

ook... en het volgende... tot het in orde

houden leerde ie er wel mee!

ldem dito met het overhoringsysteem: geen enkele toets - zelis geen halftrimesterexamen
- werd van te voren aangekondigd. Hierin vinden we een andere karaktertrek van Dhr.

Plets: zijn gematigd ironisch lesgeven: vaak kondigde hij enkele weken of dagen tevoren
aan dat er een overhoring nabij, zeer nabij of uiterst nabij was, naargelang de tijd
vorderde. Vaak volgde er dan helemaal geen toets! Tot enkele weken laier - zonder
waarschuwing - ..."neem eens een blaadje papier"... Deze manier van opvragen was
toen allesbehalve aangenaam, maar naderhand is het wel een zeer effectief systeem: je
moet je leerstof zeer accuraat bijhouden, je lessen herhalen....

Zijn lessen zelf waren aangenaam om bij te wonen, daar hij duidelijk graag voor de klas
stond en de leerlingen echt iets wou bijbrengen. Toch weidde hij vaak even uit over 'n

raadseltje (waaronder "l=2" wel het meesl beroemde mag heten'), gaf een kwinkslag ten
beste of filosofeerde over pentamino's, een eigenaardig puzzelspel waarmee hij al meer
dan dertig jaar zijn verloren momenten kan opvullen. Dit wil niet zeggen dat het makkeliik
was - helemaal niet - hij dudde al eens een tipje van de sluier van de "moeilijker"

wiskunde oplichten (voor de kenners: over vectorruimten en isomorfismen). Hij, fervent
aanhanger van de "klassieke" algebra, hield er ook aan de moderne wiskunde te
hekelen...

In zijn lange Collegeloopbaan wist hij steeds het midden te houden tussen streng- en
mildheid, ernst en plezier.... Zelfs al is hij geen dagelijkse verschijning meer "intra muros",
we zullen hem niet oauw veroeten.

Brecht Vergote

leerling 6LWi



鶉乃づλbθ湖

Beginnen we ons prikbord te vullen met enkele oud-leerlingen die terecht in de schijnwer-
pers mogen geplaaist worden.
- Luc Anckaert (Lal-Wisk 19Bl) promoveerde aan de K.U.L. met de groolste onderschei-

ding in de faculteit Godgeleerdheid. De titel van ziin proefschrift: God, wereld en mens
in het tweestromenland tussen westerse wijsbegeerte en bijbelse wijsheid. Een filosofi-
sche, ethische en theologische dialoog met het ternaire denken van Franz Rosenzweig.

- Joosl Vanbrussel (ret. 1959) - ook manus-je van alles in onze oud-leerlingenbond -

werd door "'t Manneke uit de Mane" opgenomen in de kring van hun ridders als groof
lintdrager. Joost ontving die eretitel voor zijn verdienste van de Vlaamse cultuur.

- E.H. Flor Claerhout - oud leraar en nu pastoor te Kortrijk - publiceerde een boek over
deken L. De Bo (1826-1885). Van deken De Bo die vocht tegen de verfransing en de
"verhollandsing" van onze taal is vooral ziln "Westvlaamsch ldioticon" bekend. Onze
oud-collega bestudeerde die tijd van De Bo en de vier jaar jongere Gezelle en bundelde
zijn visie in "Deken L. De Bo en het Westvlaamsch ldioticon" gesitueerd in het kader
van het Westvlaams taalpartikularisme. Het boek telt 290 blz en verscheen bij uitgeverij
Famila et Patria, lepersestraat gg 8800 Roeselare. Prijs: 490 fr.

- Kris Delcroix (ret. 19BB) ontving de prijs Jozef Cochez. Die prijs wordt het ene jaar toe-
gekend aan een student Klassieke Filologie van de KULeuven, het andere laar aan een
student Klassieke Filologie van de UCL. Laureaat voor de academiejaren 1991-92 en
1992-93 is Kris Delcroix, die in juli 1992 met de grootste onderscheiding en 83,67% der
punten promoveerde tot licentiaat.

- Hendrik Theys, die ons reeds schreef over St.-Donatus, realiseerde een prachtige ten-
toonstelling met als titel: "Torenhanen onder dak" te Brugge, KB-galerij, Steenstraat 40.
Gelegenheidstoespraken werden gehouden door o.a- prof. Stefaan Top en eerste mi-
nister Jean-Luc Dehaene. De tentoonstelling liep van 27 maaft tot 17 april 1994 en
mag als een succes beschouwd worden.

En hoelang heb jij reeds je humaniora achter de rug? Ook jij behoort wellicht tot volgen-
de uitgangsjaren:

1 989-1 984-1 979-1 974-1 969-1 964-1 959-1 954-1 949-1 944-1 939-1 934...

Op vrijdag 11 november a.s. worden al die oud-leerlingen ten stelligste terug veruacht in
hun oude heimat. Diegenen die 25, 50 of 60 en meer jaar weg ziyn worden reeds vroeg in
de voormiddag veruacht. De anderen iets later, maar ook nog in de voormiddag. Hou
maar alvast die datum vrij. Er volgt nog een uitnodiging.

Via de superior kon collega Marc Olivier zich in slaagstatistieken stoden... (en dit in volle
bloktijd voor onze jonge oud-leerlingen) . Ziehier de tekst die Marc ons bezorgde:
Naar goeie gewoonte zijn in dit juni-nummer weer de klasfoto's van het uitgangsjaar, mel
de namen van onze abituri6nten, opgenomen. Volgens een nog veel oudere gewoonte



maken deze laatstejaarsleerlingen telkenjare n.a.v. de bedevaarl naar Dadizele in de
meimaand hun studiekeuze voor het hoger onderwijs bekend. Dat ze het er daar meer
dan behoorlijk afbrengen, moge blijken uit de slaagcijfers die ons van de vorige uitgangs-
jaren 1991 en 1992 bereikt hebben. Het gaat om uitslagen die behaald werden in het
eerste jaar hoger onderwijs, over twee zittijden gespreid. De procenten hebben betrek-
king op de effectief geslaagden tegenover het totale aantal schoolverlaters van de betrok-
ken afdeling.

1991 1992

Latijn-Grieks 80 47

Latijn-Wiskunde 70 77

Latiln-Wetenschappen 65 56
Economische 50 53
Wetenschappelijke A 63 64
Wetenschappelijke B 64 53

Om te voorkomen dat er straks beweerd wordt dat er behalve leugens en erge leugens

ook nog statistieken van Eertijds zijn, willen we er wel op wijzen dat deze cijfers met de
nodige omzichtigheid benaderd moeten worden en allerminst tot voorbarige conclusies
van welke aard ook kunnen leiden. Tenzij misschien dat ze in elk geval gunstig afsteken
tegenover alle Vlaamse gemiddelden. Maar dan hadden we wel geen cijfermateriaal no-

dig om zoiets te weten!...

In het najaar richt de oud-leerlingenbond r""ror een colloquium in. De bedoeling rs om

de jongeren en de bedrijfswereld samen te brengen. Als datum werd zaterdag 26 novem-

ber a.s. aangenomen. De voorbereidende vergaderingen zijn begonnen en geinteres-

seerden kunnen nu al deze datum noteren. Uitnodigingen, naar de jongeren toe, volgen.

Collega Marc Dehem vroeg ons n", u.r","g u"n het Amaat Vynckefonds van de ver-
gadering van 17 februari 1994 te publiceren. We voldoen graag zijn vraag:

aanwezig : G.Cosaert - M.Debruyne - M.Dehem - F.Denys - L.Foulon

F.Kindt - L.Monbaliu - A.Vermeersch - J.Vermeersch.

verontschuldigd: G.Quicke

ten huize van Frans Denys. Waarvoor hartelijk dank;

bezinning door missiegebed door L. Monbaliu.

boeken: - boeken van Pater Lievens (L.Monbaliu) uitverkocht.
- boeken van Amaat Vyncke nog in voorraad.

aanvraag tot fiscale vrijstelling:
- de aanvraag voor 93-94 en g5 is aanvaard.
- voor de volgende iaren moet men terug een aanvraag indienen voor 1995.
- om een fiscaal attest te bekomen moet men nu het nationaal nummer of de geboorteda-

tum van de aanvrager vermelden.

bestuur vzw A. Vynckefonds: voorzitter: Aim6 Vermeersch

secretaris: Michiel Debruyne

afgevaardigd beheerder: Lode Monbailu

verslaggever: Marc Dehem
penningmeester: Joris Vermeersch
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Freddy Kindt : Freddy biedt zijn ontslag aan. Hij verlaat het onderwils en gaat in dienst

van "Hefboom" Brussel. Omwille van het vele werk zou hil zich uit het

Amaat Vynckefonds terugtrekken. Het ontslag wordt in beraad gehou-

den. Er moeten dringend nieuwe leden biikomen.

Het boek "de Belgisch meubelkunst" van Frans Dufour wordt ons aangeboden door de

uitgever en drukker Geert Cosaert. Wij krijgen 20 boeken om te verkopen aan 2600 fr.

De volledige opbrengst is voor het fonds. De boeken worden door Marc Dehem in het

Klein Seminarie bewaard. In Eertijds een stodingsformulier + begeleidend schrijven van

Geert Cosaert. Lode neemt contact op met Marc Vandevoorde (Kerk en Leven) om die

boeken aan te kondigen.

Geert, hartelijk dank.

Evaluatie Lievenswake : zeer goed, van heel hoog niveau; cultureel-religieus hoogstaand;

spijtig van de te lage opkomst; misschien maakten wij fouten in zake het voeren van pu-

bliciteit.

Het Amaat Vynckefonds-archief wordt door Marc Dehem in het Klein Seminarie bijgehou-

den. In het archief: de verschenen boeken, projectbrieven, dankbrieven en verslagen.

prolecten:

Paul Speybrouck in Libanon voor zijn Scouts- en Mariabeweging

Pater Foulon voor Eertijds

Jozef Depypere in Indi6

JM Hanoulle inZaie
B. Gryspeerdt PP69 Kigali Rwanda

TOTAAL
Alle missionarissen, die al iets gekregen hebben, worden door Joris Vermeersch

opgezocht.

Studiebeurzen

10000

10000

10000

20000

10000

60000

30000

Rar Parerf

Relプ 959
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蜃鶴ルjJθ∫λθψ:

Dany Desmet, geboren Beveren-Roeselare,
studeert in 1961 af in de Grieks-Latijnse afdeling aan het Klein Seminarie.

Na zijn studies en vorming als Scheutist koos hij voor Kameroen in zwart Afrika.

Sinds ziin aankomst aldaar werkt hij bij de "Bisschoppen-Conferentie" in Yaound6, de
huidige hoofdstad van het land. Deze geven een katholiek blad uit: "L'Effort
camerounais". Pater Dany verzorgt het zetwerk en de lay-out van dit gezaghebbend en
prestigieus blad.

Jaren terug komt hij in kontakt met een zwarte katholieke zuster. Deze Kameroenese ts
advocate van opleiding en komt zo in het wereldje van verwaarloosde en ontspoorde
jeugd terecht. Zijvraagt pater Dany een home op te richten voor deze marginalen. De
grond voor het huis schenken de bisschoppen en pater Dany begint aan de bouw van zijn
"Foyer Saint Augustin". Het wordt een vijfjarenplan, gezien alles gebeurt na zijn dagtaak
in de drukkerij. "Als Scheutist leer je wel zelf je plan trekken," voegt Pater Dany er aan
toe. Nu kan hij in zijn dubbel huis een 25-tal kinderen opnemen, jongens en meisjes. Hij

laat hen studeren, meestal een technische opleiding. Deze opleiding wordt direkt in
praktijk omgezet, daar Pater Dany permanent zijn "Foyer" uitbreidt.

Ernstig voor de foto, hoewel het er aan tafel heel gemoedelijk aan toegaat.

Enkele jaren geleden kwam de vraag van Pater Dany naar speelgoed voor de kinderen

van zijn tehuis. Het respons van de leerlingen van het Klein Seminarie was enorm. In

1992 vroeg hij om nieuwe kledij. Hierop reageerde de lerarengroep van de school. Een

dertigtal dozen nieuwe en modieuze kleren werden naar Douala verscheept.
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ln zijn home leeft de Pater met zijn kinderen uiterst sober. Zo kan hij nieuwe

mogelijkheden creeren om meer kinderen op te nemen.

il
?r'

Een voetbaltafel, naar eigen creativiteit.

Het ontbijt bestaat uit melkpoeder en gekookt water, (dit vervangt de koffie) en brood.

Geen boter of ander beleg. Eenmaal in de week is er wat vlees of vis. Zoete aardappelen

en groenten vormen het hoofdingredient van het middagmaal. "Een extraatje kunnen wij

ons moeilijk veroorloven", aldus de Pater.

Voor mij is het een morele en effektieve steun te ervaren dat er in het verre Vlaanderen

nog velen missio-minded zijn.

lntussen ontvingen we een brief van pater Dany waarin hij schrijft:

Beste vrienden en familie,

Het is pas of ik mijn vorige omzendbrief schreef maar het jaar is weeral de deur uit en

daar ben ik weer met nieuws urt Kameroen, over al wat er aan het gebeuren is in dit land

en in de Foyer Saint Augustin.

Op 24 november '93 kregen we een nieuwe klap van de hamer: de regering meldde dat
een tweede verlaging van de salarissen zou doorgevoerd worden met ingang van de
maand november - reeds maanden is de staat achterstallig in de uitbetaling van de
staatslonen en die worden voorlopig dan overgeslagen. De eerste verlaging van 15 tot

30% had plaats in het begin van het 1aar, de huidige loopt op van 50 tot 65%. Daar onze
Foyer ook afhangt van het loon van Zuster Am6lie die voor het Ministerie van Sociale
Zaken werkt en rntegraal haar loon afstaat aan de Foyer, voelen we waarover het gaat. In
het begin van het jaar had ze 2Q.000 Bef netto inkomen, daarna werd het 16.250 en nu

de laatste maand schiet er 7.500 Bef van over. Ge kunt dus indenken wat dit teweeg

brengt in de meer dan 100.000 families die door de staat betaald worden als
staatsbedienden. De geruchten van staking zijn dan deze dagen ook niet uit de lucht,



maar wat kan er precies gedaan worden. ledereen weet dat de staat failliet is en dat er
geen wereldinterresse meer is voor de Afrikaanse landen, ze moeten dus zelf de faktuur
betalen. In de Foyer kregen we dit jaar ook geen voedselhulp meer van de pAM

(Programme Alimentaire Mondial), het programma is geschrapt voor Kameroen, zodat we
zelf de aankopen moeten doen voor rijst, olie, melk, vlees enz. ons laarbudget ligt dus
volledig in de war. In januari veMachten we dan nog een devaluatie van 507o van de
CFA, het geld van hier. Soms denkt men op de grens te leven van de mogelijk te
brengen offers maar eigenlijk bemerk je dat je toch steeds weer een stap veroer naar
beneden kunt. Naar het schijnt, zijn al die moeilijke omstandigheden noodzakelijk opdat
het land uit de crisis zou geraken en de economische toestand zou verbeteren. wie
gelooft dit echt?

WILFRIED LACHAT
Leraar

P.S, De redactie kan niet nalaten dit artikel af te sluiten met volgende gegevens :

000-0901 974-68

Scheut-Ontwikkelingssamenwerking

Ninoofse Steenweg 548 1080 BRUSSEL
(met vermelding: Dany Desmet, Scheutist, Yaound6, Kameroen)
Fiscaal attest vanaf 1 000 fr.

Raadt u onze bedoelino ?



瑕助ι αι夕θ∫J
Van Pater Herman D'Hoore, omi. Catholic Church, Box 213, SCHWEIZER-RENEKE.

2780 (Zuid-Afrika) ontvingen we volgend schrijven:

Het aankrijgen van het Jubileum-nummer van "EERTIJDS" en het uitlezen ervan, is een

goede gelegenheid om U allen eens te danken. Wat er thans gebeurt te Roeselare, en

nog meer de eertijdse herinneringen, geven altijd een pint nieuw bloed. Hiermee stuur ik

ook nog 'n paar "tonguetwisters", maar dit dan meer voor uzelf, of 66n of andere

medewerker die daar wat speciaal plezier kan aan beleven.

l'm not the pheasant plucker, I'm the pheasant plucker's son; l'm only plucking pheasants

till the pheasant plucker comes.

The interrogator incensed the interviewee with his incessant insistence on irrelevancies.

The owner of the Inside Inn was outside his Inside Inn with his inside outside his Inside lnn.

Twenty tinkers took two hundred tin tanks to Toytown. lf twenty tinkers took two hundred

tin tanks to Toytown how many tin tanks to Toytown did the twenty tinkers going to

Toytown take?

Met nog hartelijke groeten en een speciaal gebed voor extra-zegen,

FR. HEHMAN D'HOORE, OMI - Ret. 1949

UIT BRIEVEN VAN MISSIONARISSEN

Uit BHOPAL (lndia)
Hartelijke kerstwensen terwijl ik in Belgie vedoef. Het schrille contrast tussen hier en de

derde wereld is enorm. Wat de rijke landen niet weten is dat echt geluk van een andere

orde is. lk heb in Bhopal blinden en gehandicapten die stralen van geluk. Er is hier

ongelofelijk veel welstand en anderzijds geestelijke armoede. Men heeft de sleutel die

het geloof is verloren. Ooit zal men opnieuw gewaar worden dat het geluk bii Jezus ligt,

in het Kerstekind dat ons blijft komen dankzij die "bekritiseerde" kerk.

Pater Jozef Depypere.- Ret. 1 936

Uit NOVA IGACU (Brazili€)
Na Mexico ben ik nu in Brazilid beland als vrijgestelde voor de vorming van missionaris

kandidaten. Het missiewerk in de Braziliaanse kerk blijft nog zwak. Men heeft het

moeililk om zijn familie en eigen volk te verlaten. Verder ben ik ook rector van ons
provinciaal huis en in het weekend help ik in vier parochies. Het gewoon contact met de

volksmens vind ik belangrijk. Wat is de specifieke taak van een missionaris in Brazilid?

De diocesane priester animeert zijn parochie. Onze zending is bij de verdrukte groepen:

vissers, indianen, zwarte straatkinderen, aideticos, interne migranten in de grootsteden.

Dus bij de armsten onder de armen. De economische situatie is heel slecht. Overal

corruptie. De staatskas leeggeplunderd door politici en ambtenaren. De armen moeten

het stellen met rijst en bonen. De durvers plegen overvallen of steunen de maffia en de

drugbenden. Ondanks het negatief beeld blilven we hopen. De huidige regering werkt

ethisch correct en er is een nieuw plan ter bestriiding van de inflatie. Zojuist terug uit

Para waar ik de priesterwijding van een Indonesisch confrater, zoon van Muzelmaanse

ouders, heb bijgewoond. Een mooi feest! Hartversterkende dagen! In Mexico ontving ik
regelmatig Eertijds, wellicht nu ook in Brazilid. Waarvoor mijn hartelijke dank.

Parer Bernaκ ノMassO″ ―Relブ964



NA 60 JAAR RHETORiCA

Uitgangsjaar 1933

Op27 md 1993 hebben wij onze jaarlijkse klasvergadering gehouden op het kasteel van
Aartrijke. Het was een jubilerende bijeenkomst: 60 jaar geleden hebben we het Klein
Seminarie verlaten. Het werd een historische dag. Naar aloude gewoonte hadden we
om 11u30 in de kapel van het kasteel de Eucharistieviering waarin onze klasgenoten-
priesters voorgingen: we hebben de vele overleden klasmakkers herdacht die we nog zo
levendig voor ogen hebben. Sedert enkele jaren zijn ze in de meerderheid.

Daarna schoven we aan voor het feestmaal. Onze voorman Gilbert leidde het
"symposium" in met het gebed voor Vlaanderen van Albrecht Rodenbach. De sfeer werd
romantisch dankzij onze zangers Maantje Jacobs en Gilbert Cafmeyer. We namen plaats
aan vier ronde tafels van acht personen. Zo was een goede conversatie mogelijk. De
herinneringen aan "de tild van toen" werden boven gehaald en iedereen kwam aan bod.
Bij de koffie werd er aleens van plaats veranderd en zo kon ik ervaren dat iedereen vanuit
eenzelfde humaniora, zijn eigen levensfilosofie heeft opgebouwd. Daarna deden wij een
aangename wandeling door de lanen van het bos, een beste manier om elkaar te
ontmoeten. Tot slot kwam de fotograaf, uitgenodigd door Julien Vanhulle, om onze
historische samenkomst vast te leggen. Het resultaat zie je op de foto.
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Klasmakkers 1933 - 1993
Van links naar rechts (onderaan)
E.H. Michel Dewitte en E.H. Raf Verbrugge
Julien De Muynck, E.H. A. Depourcq en Julien Vanhulle.
Emmanuel Jacobs, E.H. G. Jacques, Gilberl Cafmeyer en E.H. Jos6 De MAebnaere.
Valdre Vandaele, Dries Vandeweghe, Roger Hoet, Jan Limpens, Jozef Defossez en AlberT
Ballidre.

Bijzonderheid: ln 1930waren zij met het hoogste aantal aanwezigen (23) op de fameuze
Romebedevaart o.l.v. Kan. Dubois, toen de paus weigerde de Gouwvlag van de K.S.A. te
wijden.

Maantje Jacobs had een fotocopie van onze klasfoto uit de 6e latijnse A meegebracht en zo
heb ik een vergelijking gemaakt met onze klasfoto van de Rhetorica. Er staan 43 leerlingen
op waarvan er 20 tot in de Rhetorica zijn meegegaan. Voor de 6e latijnse B moet dit ook
hetzelfde geweest zijn daar er drie uit een ander College bijgekomen zijn.

Wanneer ik de ioto nauwkeurig bekijk, merk ik dat er vele zoals ik de 20 jaar bereikt hadden -
12 om precies te zijn. Zo kunnen wij spreken over de klas van de tachtigers. Een reden
hiervoor is dat sommigen van onze klasmakkers, meestal van de buiten, onregelmatig lager
onderuuijs gekregen hebben ten gevolge van de oorlog. lk zelf heb in Ledegem tot in 1923
les gekregen jn barakken. Dat betekende in de winter te koud en in de zomer te warm. Zo
was er geen spraak van regelmatig naar school gaan. De onderwijzers hielden ons tot in de
4e graad en zo werd er laattijdig beslist om naar het College te gaan. Wij moesten het soms
zelf vragen. Het gebeurde ook door de tussenkomst van een priester met of zonder
bijbedoelingen. Uiteraard viel de keuze op het Klein Seminarie.

Wanneer wij de herkomst nagaan zien wij dat er leerlingen waren uit alle streken van Wesl-
Vlaanderen: van de zee tot aan de Leie. Vooral de streken van Knokke, Brugge, Torhout,
Roeselare en Menen waren goed vertegenwoordigd. Er waren er zelfs twee uit Oost-
Vlaanderen: Albert de Clerck en Albert Ballidre. Arthur Depourcq kwam uit Anzegem

Het groot aantal Alberts wijst op de oorlogsjaren. Leerlingen geboren in 1914-'15, waren
talrijk. lk tel I Alberts en 1 Albrecht (Lambrecht) in het spoor van Rodenbach. Hubert
Lasure kreeg ook de naam van Berten.

Onze klas had een goede faam- De verstandhouding met de bewakers en de leraren was
uitstekend en de mentaliteit onder de leerlingen heel positiel. We wilden ons diploma halen.
Het kan relevant zijn de beroepskeuze na te gaan.

Er waren 12 kandidaat-priesters met onze primus perpetuus, Paul de Berdt op kop. De



superior kon tevreden zijn. Er waren ook nog drie Scheutisten en een pater Oblaat: Guido
Jacques. Acht van onze klasmakkers kozen voor Geneeskunde, zes voor de
Artsenijbereidkunde en 66n voor diergeneeskunde. De invloed van Father Versele was hier
voelbaar. Hij had een grote waardering voor het beroep van geneesheer: hij citeerde:
"doctor est alter sacerdos". Zijn neel, Gerard Vanderscheuren, was hoogleraar anatomie in

Leuven en kwam ons voorlichten. Zo Irok een grote groep naar Leuven voor
Natuurwetenschappen. lk ben er ook twee jaar bijgeweest. Nadien moest ik overstappen
naar Gent. Zes kozen voor rechten. Twee ervan trokken naar Gent: Dries Vandeweghe en
Albert Deckmyn. Michel Mahieu volgde artsenijbereidkunde in Gent.

Ons College had in Leuven ook een goede faam. Uit ervaring kan ik getuigen dat we bij de
hoogleraar botanica reeds een goed punt kregen wanneer hij vernam dat we uit Roeselare
kwamen. In het eerste jaar Leuven, natuuMetenschappen, waren we met 300 studenten en
zeker 66n van onze klasmakkers was bij de top tien.

Zittend op de grond : 5 Schachten. Ret. '34. - vlnr. V. Vuylsteke - 4e in de rij : Frans Denijs.
1e rij : ln het midden : Het Praesidium. Marcel De Berdt geflankeerd door Walter Soetaert en
Robert Maenhout. Verder Antoon Staes en Gilbert Cafmeyer.
2e rij : V. Vandaele tussen Firmin en Andr6 Roelens. Verder 8e in de rij Dries Delaey,

A. Pauwelijn, Dries Teerlinck, Jozud Vandenbroucke, Edmond Camerlynck, Pat Ketele, Alb.
Vanhoutte, Willy Hostens, A. Thiers.
3e rij : Roger Cafmeyer, Julien De Muynck, Georges Vandendriessche, Roger Hoet,

Alb. Dousy, F. Deleu, Julien De Visschere, Dries Thiers.
4e rij : D'Haene, Derveaux, Alb. Baute, Detavenier, Pol Vandenbroucke, Albert De Clerck,

Andr6 De Muynck.

In Leuven hadden wij een bloeiende Mandelclub met als praeses Marcel de Berdt, broer van
Paul. Daar konden we ons hart ophalen en ons romanlisme in Vlaamse liederen uitleven.

Marcel leidde de club met vaste hand en er gebeurden geen buitensporigheden. Wij hadden

ook een zedenmeester; de schachten moesten geen angst hebben om zich te laten dopen.
De club liet zich ook sponseren, avant la lettre, door de brouwerijen. Een uitschieter was
zeker een clubavond met een ton Rodenbach bier. De pinties werden regelmatig gevuld en
niet geteld. Het enthousiasme steeg ten top. Maar de uudjes vlogen voorbij en wij keerden
terug naar ons kot. Wil gaven elkaar een arm en trokken waggelend door de straten al

zingend "we gaan nog niet naar huis".." lk heb een clubfoto van mei 1935 teruggevonden.
Wie weet neemt Eertijds hem op. De praeses pronkt in het midden van de eerste rij met zijn
breed clublint en zijn bierpetje op zoals het merendeel van de commilitones.

We hebben een bewogen studententijd meegemaakt. In 1933 zaten we volop in een

40



economische crisis. De ene bank na de andere sneuvelde te beginnen met de bank van de
arbeid en gevolgd door de bank van de boerenbond. We beleefden de strijd voor de
vervlaamsing van het Universitair onderwijs. Gent was de eerste en Leuven moest volgen.
Veel studenten van de laatste jaren geneeskunde trokken naar Gent om hun diploma te
behalen. In 1933 kwam er een Vlaamse veeadseniischool in Gent tot stand en wero
opgenomen in de faculteit geneeskunde.

Op politiek en maatschappelijk gebied kwam men op voor de nieuwe orde. In onze tijd was
Leon Degrelle student in Leuven. In de studentenwereld in Leuven waaide een nieuwe wind.
Piet Meeuwissen symboliseerde dat door een nieuwe studentenpet in te voeren (zie foto van
de Mandelcub). De K.S.A. nam een hoge vlucht. Het Westulaams tijdschrift "Hernieuwen"
werd over heel het Vlaamse land verspreid en gewaardeerd. Prof . A. Dondeyne die in 1933
in Leuven werd benoemd, richtte het tiidschrift "lJniversitas" op en beinvloedde sterk de
geest onder de studenten.

We leefden nog in een tijd van romantiek en Vlaams idealisme. We droomden nog van een
schoon en fier Vlaanderen. Onze beroepskeuze werd daardoor beinvloed. De grootste
idealisten waren onze missionarissen. Zo schreef priester Fruytier, zelf kandidaat Witte
Pater van de Orde van Mgr Roelens:
"Begrijpt u dat er zielen ziin die Vlaanderen zo hevig en hartstochtelijk beminnen dat ze
levend sterven voor hun volk om heil te trekken over't land van vader, moeder en vrienden".
We streefden naar waarden die Vlaanderen groot maken. Zijn missionaire inzet. De
komende Lievensfeesten zullen het nogmaals bewijzen en de a.s. zaligverklaring van pater
Damiaan, bevestigen. Vier van onze klas kozen voor een missieorde, maar er zouden er
nog meer geweest zijn ware onze klas niet ondermiind geweest door een slepende ziekte,
namelijk Tuberculosis. Er waren ook kunstenaars in ons jaar. Dries Vandeweghe schildert
en exposeert aquarellen. Berten Lasure was een fijne tekenaar en illustreerde "Hernieuwen".
Jan Ghekiere was een kenner en een fervent promotor van religieuze schilderkunst. Jos6 de
Meulenaere is een bevoegd en geprezen Gezelle kenner. Sommige van onze klasmakkers
engageerden zich op maatschappelijk en politiek vlak. Bert de Clerck was een man met een
grote visie. Hij heeft de christelijke middenstandsorganisatie in Vlaanderen uitgebouwo, was
medestichter van het Vormingsinstituut voor K.M.o west-Vlaanderen en lag aan de basis
van de oprichting van Leiedal, het Conservatorium, de Hallen... Hii werd senator en achteraf
minister van middenstand. Berten Deckmyn en Edmond Camerlynck droomden van een
Groot-Nederland. Berten Vanhoutte werd grifiier van de K.S.G. in Luxemburg. Hij nodigde
ons daar uit en we beleefden een onvergetelijke klas-vergadering. Wij*radden en behouden
een gezonde levensstijl. Wandelen en fietsen waren en zijn nog tot op vandaag voor ons
belangrijk. Verlangend zagen wij uit naar de collegewandelingen. We trokken te voet naar
Halle en fietsten naar de Ardennen. sommige van onze vrienden, zoals pieter Herman uit
de 6e Lat.a, fietsten naar het verre Lourdes.

lk wil eindigen met een bedenking. lk citeer psalm gO.

"De maat van ons leven is 70 jaar, en als we heel sterk zijn tachtig".
Meer en meer beseffen wij dat het leven een geschenk is van God. Een oude Vlaamse
spreuk zegt:

Lang leven is Godes gunst
Maar ook een levenskunst.

We moeten er iets voor doen, in beweging blijven, maar ook soms iets laten: alvast niet te
veel met onszelf bezig zijn en niets dramatiseren.
onze taak gaat verder zijn. we trachten veel te betekenen voor onze echtgenote, kinderen
en kleinkinderen. onze uitgebreide familie en vrienden verwachten ook veel van ons. Als
kristenen hebben wij alvast een grote troost: "wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven."

V- VANDAELE
ReL 1953
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はBθηJ―T
Er steekt leven en beweging in de oud-leerlingenbond,
Sedert het verschijnen van ons feestnummer richtten we een drietal activiteiten in

Vooreerst onze jubileum-viering van 24 oktober 1993.

Het was een mooi programma, de oud-leerlingenbond waardig. In ons volgend nummer -

plaatsgebrek noopt ons daartoe - drukken we integraal de tekst at die oud-leraar Carl
Laga op de academische zitting uitsprak.

Geen maand later, onze traditionele 11 november viering. Zoals elk jaar een grote
opkomst en tevreden gezichten. Hieronder een foto van hen die 25 jaar geleden hun
humaniora bedindiqden.

rroro sι  3θθ″

Vlnr.:
1" rij : Dhr. Jozef Billiet, Dhr. Jos6 Vandecapelle, Dhr. Jean-Pierre Demuynck,

Dhr. Marc Maddens, Dhr. Hugo Maes, Dhr. Johan Prinsie, Dhr. Marc Lesage

2 + 3 rij : Dhr. Pascal Vandaele, Dhr. Paul Debevere, Dhr. Michel Espeel,

Dhr. Eric Verriest, Dhr. Johan Crevits, Dhr. Roland Watteyne, Dhr. Andre Vanholle,

Dhr. Paul Depondt, Dhr. Willem Mandeville, Dhr. Martin Vanhaverbeke

Heb je al gedacht of je zelf dit jaar niet uitgenodigd wordt op 11 november ?

Zie de jaargetallen onder de rubriek prikbord.
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En op vrijdagavond 22 april 1994een uitzonderlijk muzikale avond met het Gospodi-

kwartet. Herman Elegast, Paul Nieuwdorp, Jos Simal en Guido Cassiman zorgden voor

een stemmige avondbezinning, terwill Eric Hallein de toehoorders in de gewenste sfeer

introduceerde.

Het Gospodi-kwartet op 22 april 1994 (roto st. Beet)
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GEBOORTEN

Lisa, dochtertle van Heer en Mevrouw Freddy en Ria Thermote - Devos, lzegem,
31 augustus 1 993 (econoom), Gullegemsestraat'156, 8880 St.- Eloois-Winkel.

Thomas, zoontie van Heer en Mevrouw Michiel en Ann Decroos - Richet, leper, 1 oktober
1993 (oud-leerling latijnse 1981 ) Vleeshouwerstraat 8, 8900 leper.

Val6rie, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Hilde Popelier - Vanhaelewyn, leper,
22 oktober 1993 (oud-leerling latijnse 1982), Statiest'aat14,8980 Passendale.

Miet, dochtertje van Heer en Mevrouw Peter en Katrien Lezy - Debruyne, lzegem,
5 november 1993, (oud-leerling latijnse 1977), Rozenstraat 5, 8830 Hooglede.

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Joost en Friede Caen - Cloet, Wilrijk, 9 november
1993 (oud-leerling moderne 1978), Hertendreef 6, 2900 Schoten.

Camille, dochtertje van Heer en Mevrouw Francis en Caroline Clarysse - Roussel,
Assebroek, 9 december 1993 (oud-leerling latijnse 1984), Xaverianenstraat 16, 8200
Brugge.

Pieter, zoontje van Heer en Mevrouw Filip en Marijke Dedeurwaerder - Jacobs, Duffel,
4 januari 1994 (oud-leerling moderne 1 981 ), Sint Michielsstraat 5, 2800 Sint-Katelijne-
Waver.

Claudia, dochtertje van Heer en Mevrouw Frank en Beatrijs Defoort - Quintens,
Borgerhout, 19 januari 1994, (oud-leerling '1984), Beukenhoflaan 88, 2630 Aartselaar.

Jef, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Martine Decuypere - Naert, Roeselare,
2 februari 1994 (oud-leerling moderne 1981), Pater Lievensstraat 7, 8890 Moorslede.

Kjell, zoontie van Heer en Mevrouw Lieven en Ann Viaene - Plets, Kortrijk, 16 februari
1994 (leraar) Hazebeekstraat 49, 8531 Hulste.

Kaat, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Stefanie Strobbe - Lammens,
Roeselare, 1 maad 1994 (leraar) O.L. Vrouwestraat 13,8800 Roeselare.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Peter en Leen Vanhulle-Kindt, Roeselare, 4 september 1993 (oud-
leerling moderne 1985) Violierstraat 69, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Dirk en Reinhild Demuynck - Vandekerchove, Sint Lodewijk Deerlijk,
'l0 september 1993 (oud-leerling latijnse 1987) A. Mayeurlaan 82, 8500 Kortrijk.
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Heer en Mevrouw Ralph en lsabelle Couss6e - Van Biervliet, Oostkamp, 18 september
1993 (oud-leerling latijnse 1978) Baron Ruzettelaan 266/8, 8310 Assebroek-Brugge.

Heer en Mevrouw Koenraad en Tine Mortel6 - De Paepe, Hooglede, 25 september 1993
(oud-leerling latijnse 1986) Arthur van Laethemstraat 22, 9050 Gent-Brugge.

Heer en Mevrrouw Johannes en Geertrui De Groote - Verdonck Oekene, 25 september
1993 (dochtervan leraar E. Verdonck) Peperstraat 27,8OOO Brugge.

Heer en Mevrouw Jos en Leen Parmentier - Van den Berge, Zottegem, 2 oktober 1993
(oud-leerling latijnse 1983) Groot Begilnhof 128, 3000 Leuven.

Heer en Mevrouw Bart en lsabel Tyvaert-Watteeuw, Roeselare, 23 oktober 1993 (oud-
leerling latijnse 1987) Groenestraat 216, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Luk en Anne Ostyn - Van den Eede, Wemmel, 30 oktober 1993 (oud-
leerling moderne 1983) K. van Lotharingenstraat 23, 3000 Leuven.

Heer en Mevrouw Joost en Monika Vermeersch - De Rycke, Temse, 22januafi 1994
(zoon van Aim6, bestuur O.L.B.) Koningin Fabiolastraat 202, 8560 Gullegem.

Heer en Mevrouw Michel en Kathleen Vereenooghe - Rohaert, Moen, 30 april 1994 (oud-
leerling moderne 1988) Diksmuidesteenweg 17, 8830 Hooglede.

Heer en Mevrouw Piet en Katrien Kindt - Lievens, Rumbeke, 13 mei 1994 (oud-leerling
moderne 1984) Zwevezeelsestraat 61, 8851 Koolskamp.

Heer en Mevrouw Jean - Luc en Nathalie Lamote - Richir, Thieulain, 28 mei '1994 (oud-

leerling moderne 1986) Rijselstraat 4, 8800 Roeselare

OVERLIJDENS

Eenruaarde Heer Camille Denys, geboren te lzegem op 3 januari 1909 en overleden te
Menen op 18 augustus 1993.

Heer Jules Deroo, geboren te Woumen op 1 7 mei 191 1 en overleden te Roeselare op
20 september 1 993, vader van Johan (latijnse 1965) en Paul (latijnse 1967).

Eerwaarde Pater Gustave Markey, geboren te Luik op 7 november 1931 en overleden in
Japan op 26 september 1 993, neef van Ward (latijnse 1988).

Heer Marc Mouton, geboren te Brugge op 28 september 1947 en overleden te Gits op
2 oktober 1993, vader van Kevin (latijnse 1988).

Mevrouw Marguerite Stragier - Van Driessche, geboren te Waregem op 22 januari 1905
en overleden te Roeselare op 1 1 oktober 1993, grootmoeder van Dominiek Vanbesien
(latijnse 1980), Benedikt (latijnse 1982) en Frederik (latijnse 1985).

Mevrouw Johanna Vandeputte - Vantuyne, geboren te Oostende op 6 mei 1 940 en
overleden te Brugge op 16 oktober 1 993, echtgenote van Godfried (latijnse 'l958).



Heer Walter Vermeulen, geboren te Tielt op 23 oktober 1939 en overleden te Roeselare
op 1 6 oktober 1 993, vader van Brecht (latijnse 1 987).

Mevrouw Maria Monteyne - Debruyne, geboren te Roeselare op 1g maart 1900 en er
overleden op 4 november 1 993, moeder van Frans Monteyne (moderne 1 950 en
bestuuurslid O.L.B.) en grootmoeder van Geert Monteyne (leraar).

Heer Julien Baekelandt, geboren te Tielt op 15 mei 191 7 en er overleden op 27
november 1 993, grootvader van Stefaan (moderne 1 990).

Mevrouw Suzanne Vannieuwenhuyse - Vandewalle, geboren te Wingene op 20 juni 1902
en overleden te Roeselare op 7 december 1 993, moeder van Frans Vannieuwenhuvse
(oud-directeur lagere) en grootmoeder van Bart (moderne 1977).

Heer Ren6 Verlinde, geboren te Oostnieuwkerke 1 maart 1924 en overleden te
Roeselare op 14 december 1993, grootvader van Wim (moderne 1991 ).

Heer Gerard Coghe, geboren te Roeselare op 17 mei 1899 en overleden te Marke op
21 december 1 993, vader van Hendrik (oud directeur BLO) en grootvader van Jan
(latijnse 1982).

Mejuffrouw Magriet Dehem, geboren te leper op 15 juni 1910 en er overleden op
25 december 1993, tante van Marc Dehem (leraad.

Mevrouw Alice Marichal - Descamps, geboren te Kemmel op 8 juli 1904 en overleden te
Roeselare op 16 januari 1 994, schoonmoeder van Paul Vanallemeersch (latijnse 1954),
moeder van Louis Marichal (latijnse 1955) en Omer (moderne 1958) en Jacques (latiinse
1968), grootmoeder van Pieter Vanalllemeersch (latijnse 1982) en van Philippe Hallein
(moderne | 990).

Heer Gabridl Sanders, geboren te lchtegem op 20 oktober 1923 en overleden te Gent op
18 januari 1994 (latilnse 1943).

Monseigneur Maurits De Keyzer, geboren te Emelgem op 3 april 1906 en overleden te
Brugge op 1 9 januari 1994, professor en directeur aan de afdeling wilsbegeerte van het
Klein Seminarie (1934-1 952).

Heer Willy Cloet, geboren te Dadizele op 6 februari 1931 en overleden te Roeselare op
24 januari 1 994, vader van Bad (moderne 1 985) en schoonvader van Joost Caen
(moderne 1978).

Heer Albert Lescouhier, geboren te Zandvoorde op 22 november 1 91 1 en overleden te
Vosselaar op 29 januari 1 994 (latijnse 1931 ).

Eerwaarde Heer Leopold Grymonprez, geboren te Roeselare op 29 ianuari 1899 en er
overleden op 17 februari 1 994 (latijnse 1917).

Heer Remi Tack, geboren te Ooigem op 4 oktober 1908 en overleden te Waregem op 4
februari 1994, grootvader van Frederik (latijnse 1992) en Sven van Hecke (moderne

1 ee3).

Heer Willy Pyck, geboren te Poperinge op 16 maart 1 940 en er overleden op 1 1 febrtuari
1 994 (moderne 1 960) en broer van Frans Pyck (moderne 1 960).

Eerwaarde Heer Remi Remaut, geboren te Ledegem op I mei 1902 en overleden te
Kortrijk op 1 december 1993 (latilnse 1922).



Heer Henri Vinckier, geboren te Rumbeke op 22 ianuari 1907 en er overleden op
17 februari 1 994, grootvader van Wouter Dessein (latijnse 1992) en Steven Vinckier
(latijnse 1991).

Heer Fernand Mestdag, geboren te Menen op 19 juni 1922 en overleden te Westende op
17 februari 1 994 (latijnse 1941 ).

Mevrouw Alphonsine Cneut - Vanduyfhuys, geboren te lchtegem op 26 september 1913
en overleden te Moorslede op 7 maar 1 994, grootmoeder van Christophe (latijnse 1988).

Mevrouw Magriet Commeyne - Alleman, geboren te Poelkapelle op 1 november 1911 en
overleden te Roeselare op 1 0 maart 1994, grootmoeder van Jan (latijnse 1 990).

Heer Alfred Lagrain, geboren te Schuiferskapelle op 27 februari 1915 en overleden te
Tielt op 10 maart 1994, schoonvader van Lino De Roo (leraar).

Mevrouw Maria Witdouck-Debackere, geboren te Oekene op 13 lanuari 1910 en
overleden te Roeselare op 10 maart 1994, grootmoeder van Peter Demuynck (moderne
1987) en Hans (moderne 1988) en Jan (moderne 1992).

Mevrouw Lia Compernolle - Hanson, geboren te Gullegem op 9 december 1909 en
overleden te Waregem op 1 5 maart 1994 grootmoeder van Dries Cuvelier (latijnse 1 990).

Heer Omer Naert, geboren te Roeselare op 7 maart 1912 en er overleden op 15 maart
1994, grootvader van Tom Goderis (latiinse 1 990) en Wim (moderne 1993).

Heer Albert Desmet, geboren te Koolskamp op 7 luli 191 I en overleden te Roeselare op
19 maart 1994, vader van Willy (moderne 1965) en Jean-Pierre (moderne 1971 ).

Mevrouw Magdalena Cornette - Vanryckeghem, geboren te Tielt op 27 juli 1913 en
overfeden te Hooglede op 22 maart 1 994 schoonmoeder van Johan Dejonckheere
(moderne 1973).

Heer Emiel Dereere, geboren te Moere op 13 mei 1923 en overleden te Roeselare op
25 maart 1994, vader van Luc (latijnse 1978) en Paul (latijnse 1982), schoonbroer van
Jan Desmet (latijnse 1945) en Herman Van Gampelaere (latijnse 1955) en Marc
Rommens (moderne 1962) en Paul Van Gampelaere (latijnse 1969).

Heer Carlos Vuylsteke, geboren te Lier op 1 januari 1938 en overleden te Roeselare op 1

april 1 994 (latijnse 1957), broer van Jozef (latijnse 1 954) en lgnaas (moderne 1 973).

Heer Ernest Van Hove, geboren te Klerken op 27 juni 1 928 en er overleden op 18 april
1994 (moderne 1948).
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