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EEN AFSCHEID
EEN TERUGBLiK OP ll JAAR SUPERIOR R.DELBEKE.

R. Delbeke in duplo.

Het portret is van de hand van leraar G. Monteyne

In november '83 besloot wijlen superior Modde met pensioen te gaan. Heel kort daarna

maakte de nieuwe superior Ren6 Delbeke zijn opwachting. En hij deed dat niet geheel

onopgemerkt. Het beeld van een superior die via een touw in een boom klom zal de

toenmalige leerlingen van de eerste graad waarschijnlijk nog lang bijblijven. Even later

was er een wandeling, ingericht door het oudercomit6 en vertrekkend vanop de

Zilverberg. Het dient gezegd dat een superior die zich met opgerolde hemdsmouwen en

per fiets naar de plaats van afspraak begaf enig stof deed opwaaien bii de gestelde licha-

men van Roeselare. Oud-leerlingen die de vorige superiors Duforret en Modde hebben

gekend weten heel goed hoe groot de stijlbreuk wel was. lk heb het portret van superior

Delbeke, dat in de gang zal bijgehangen worden nog niet gezien, maar als de schilder

zijn werk goed gedaan heeft, zal het koloriet heel wat levendiger zijn dan dat van de por-

tretten van zijn voorgangers.

De hierboven aangehaalde anekdotes schetsen mijns inziens heel goed het beeld van

een priester-leraar die geheel onverwacht en onvoorbereid door zijn bisschop gevraagd

werd om superior te worden van het Klein Seminarie, die daar in het geheel geen ambitie

voor had en die uit gehoorzaamheid en tegen zijn zin deze zware laak had aanvaard.

Een superior die er geen geheim van maakte dat hij liever leraar gebleven was. Een su-

perior die openlijk verklaarde dat hij zijn tijd niet zou verspillen met administratie allerhan-

de. Een superior die van de eerste personeelsvergadering verkondigde dat de school er

niet was voor de leraars maar voor de leerlingen. Een superior die de boodschap had

meegekregen dat het succes van het Klein Seminarie woog op de schoolbevolking van

de colleges uit de omgeving en die daar iets wou aan doen. Een superior dus wiens

komst binnen het korps met enig wantrouwen en enige reserve werd begroet.

Elf jaar later was er van dat wantrouwen en die reserve niets meer over. Er was geen

vreugde in het korps toen men vernam dat E.H. Delbeke benoemd was tot deken van

Roeselare. Nu blijft het beeld van een man die ziln stempel heeft gedrukt op deze



school. Een man die nooit zijn aard heeft verloochend, die zich alleen wat heeft aange-
past wat uiterlijkheden betre{t, maar die persoonlijkheid genoeg uitstraalde om zijn eigen
stijl te behouden en daarmee het nodige gezag al te dwingen. Gezag dat nooit stoelde
op zijn functie, maar voortkwam uit zijn persoonlijkheid en zijn inzet.
E.H. Delbeke is een man met dromen. Een man die geen angst heeft om die dromen uit
te spreken wel wetend dat hij op die manier soms het onmogelijke nastreeft, maar heel
goed beseffend dat hij daarmee ook aan iedereen het recht geeft om ook zijn eigen dro-
men na te streven; E.H. Delbeke is een man met een warme persoonlijkheid, met gebre-
ken (gelukkig), maar ook met vele eigenschappen. Als ik toch moet kiezen zou ik zeggen
dat vooral zijn eerlijkheid en zijn oprechte bescheidenheid mij opvielen. Blijkbaar zijn het
de juiste eigenschappen om een school gedurende meer dan een decennium op het juis-

te spoor te houden.

Na 11 jaar kan men inderdaad stellen dat E.H. Delbeke een goed superior is geweest.

Belast met een veelheid van opdrachten had hij geen tijd om zich bezig te houden met
pietluttigheden en moest hij zich noodgedwongen beperken tot het uitzetten van de grote

lijnen. Voor hem moesl een school een echte levensgemeenschap ziin van bruisend le-
ven, waar leerlingen zich thuis voelden en waar zij recht hebben op groeipijnen, fouten en
zwakheden, waar zii met veel begrip en zachte dwang begeleid worden naar volwassen-
heid. Vandaar zijn grote zorg en aandacht voor het parascolaire, de verplichte avondstu-
die en vooral ook voor de schoolpastoraal in al haar facetten. Binnen dit kader was onder
superior Delbeke veel mogelijk in het Klein Seminarie. Hij was nooit controlerend maar

steeds steunend aanwezig en het korps pikte daarop in door het opnemen van ziln ver-

antwoordelijkheid. Als superior Delbeke het gevoel had dat je je taak te harte nam kreeg
je van hem alle vertrouwen en veel bemoediging. Dit resulteert in een warme school met

een actief en tevreden koros.

Zonder twijfel heeft dit een rol gespeeld bij de uitstekende beoordeling die de school op
alle niveaus gekregen heeft bij de doorlichting verleden jaar. Achteraf gezien een weder-
zilds afscheidsgeschenk van het korps aan de Superior en van de directie aan het korps.

Superior Delbeke kan de school verlaten in de rustige zekerheid dat hij iets achterlaat wat
de moeite waard is en in het besef dat hij daar een bepalende rol in heeft gespeeld.

Mijnheer de Deken, het ga je goed.

Rogier DECKMYN
leraar



EEN VERWELKOM:NG
KRIS POusEELE,EERSTE DIRECTEUR VAN HET KLEIN SEMiNARIE

"Een inbreuk op de traditie" oordeelden

sommigen ietwat ontgoocheld over de

directiewissel tildens de voorbije zomer.
"Een logische en onvermijdelijke beslis-

sing" meenden anderen. Zeker is dat de

opvolging van superior Ren6 Delbeke

door de Brugse classicus Kris Pouseele

de geesten in Roeselare en zelfs daar-

buiten niet onberoerd liet.

Van bij de benoeming van superior

Delbeke tot deken van Roeselare, in

opvolging van de overleden Godfried

Oost, had mgr. Vangheluwe verzekerd

dat de nieuwe directeur (de term superi-

or is voorbehouden aan een geestelij-

ke) voor het eerst een leek zou zijn. De

bisschop plaatst al jaren geen priesters

meer aan het hoofd van de

Westvlaamse colleges en het Klein

Seminarie bekwam geen uitzondering

op die regel. Het priestertekort noopt

mgr. Vangheluwe soms tot veneikende
Keuzes.

Reikhalzend werd uitgekeken naar de aanstelling van de nieuwe directeur. Het werd Kris

Pouseele, een 39-jarige classicus, al 17 jaar leraar aan het Sint-Lodewi.jkscollege in

Brugge. Hij doorliep zijn humaniora bij de paters oblaten in Waregem en studeerde daar-

na klassieke filologie aan de Gentse Rijksuniversiteit. Hij is gehuwd en vader van drie kin-

deren. ln Brugge hield hij zich, naast zijn lessen Latijn, Grieks, Antieke Cultuur en

Wijsgerige Stromingen, ondermeer nog bezig met pastoraal, het jeugdmuziek-ensemble
"Ons Dorado" en het schooltoneel.

In zijn eerste gesprekken legde directeur Pouseele er de nadruk op, dat hij de bestaande

openheid van de school verder wil uitbouwen en aandacht schenken aan het bemoedigen

en steunen van de leraars in hun taak. "Verwacht van mij geen paleisrevolutie", stelde de

directeur kort na zijn benoeming. "Er komen ongetwijfeld eigen accenten in het beleid,
maar pas na grondig overleg met alle betrokkenen. De school kan prat gaan op een in-

drukwekkende traditie en die moet worden voortoezet."

Eertijds wenst directeur Pouseele alvast veel geluk en doorzettingsvermogen in zijn nieu-

we ambt.

Johan STROBBE
leraar



はレ

Gepensioneerde lekeleraars van het college: niet eens zo lang geleden waren dat een
paar 'rari nantes', maar stilaan begint dit seniorenheer nu wel monumentale vormen aan

Ie nemen.

Bij het begin van het lopende schooljaar traden alweer een vijftal zulke "monumenten" tot

deze gilde toe: Guido Debyser (leraar wiskunde), Pol Ingelaere (leraar wetenschappen),

Andr6 Parmentier (leraar Frans), Eugeen Verdonck (leraar Frans), Dani6l Vermandere
(leraar geschiedenis/aardrijkskunde). Allemaal achtten zij de lijd rijp om op (een of ande-

re vorm van) pensioen te gaan, nadat ze overigens stuk voor stuk een meer dan verdien-

stelijke onderwijsloopbaan hebben opgebouwd, en voor een goed deel mee het uitzicht

van hun school in de laatste decennia hebben bepaald.

Ere wie ere toekomt: op vrijdag 26 augustus - n.a.v. de traditionele "zwijntjeskermis" in
Zaal Rolarius te Roeselare - werden zij op passende wijze door uittredend superior

Delbeke, de kersverse nieuwe directeur Pouseele en het verzamelde korps gehuldigd, en

voor de eeuwigheid op de gevoelige plaat vastgelegd.

De redactie van EERTIJDS neemt zich voor eerlang de betrokkenen te midden van hun

ongetwijfeld drukke nieuwe bezigheden even op te zoeken om ze op de praatstoel te krij-

gen voor een babbel "van nu, toen en straks"l...

EN ZIJ GINGEN...



DE MONA LISA VAN'T KLEIN SEMINARIE

Wie het grootste deel van zijn leven afhankelijk

is geweest van de wijzers van een klok, blijft

dat gewoonlijk ook voor de rest van zijn leven,

zelfs al maakt het pensioen hem volledig onaf-

hankelijk ervan. Oude gewoonten zijn als kleer-

luizen, niet! Ze blijven lang in de plooien en de

naden van je kleren leven.

Hoe dikwijls immers heeft het "carillon" uit de

torenklok van de St.-Michielskerk ons niet de

ziel uit het lijf doen lopen om geen punten voor
stiptheid te verliezen, want wie voor het geslo-

ten klein poortie op de Eiermarkt kwam te

staan, wist dat zijn puntenboekje met een "een-

tje" voor stiptheid kon versierd worden, wat
meteen werd beloond met een zondaose straf-

studie.

Zo komt het dat we nu nog altijd enkele minuten te vroeg in de bekende dreve van 't col-
lege verschijnen om zeker niet te laat te komen op de redactieraad van Eertijds, hoewel

er nu geen strafstudie meer aan verbonden is. Integendeel, zelfs al de laatkomers wor-
den er nu vergast op een sigaartje en een pint heerlijk schuimend gerstenat. O quae mu-
tatio rerum!

Die minuutjes-te-vroeg echter kunnen zeer leerrijk zijn. Zo leerde ons een groene zone
links vooraan in de dreve dat zelfs in de wereld van de flora er wondere dingen kunnen
gebeuren. In bloemperkjes, waarschijnlijk door leerlingen van de tuinbouwschool aange-
legd, lazen we op een wit bordje in een bed donkerblauwe viooltjes met een vlammend

hartje, dat die bloempjes tegenwoordig "anemonen" worden genoemd. En laat Gezelle
dan maar dichten:

" O wilde en onvervalste oracht
der blommen....

't ls wezen, 't geen mijn ogen aanziet,
't is waarheid. en oe'n dobbelt niet."

Van het ene wonder vielen we echter in het andere. Opeens waanden we ons in een der
galerijen van hel Louvre-museum te Parijs. Al kuierend immers in een van de nog be-
staande en dus vertrouwde collegepanden en aangestaard door starogende, al of niet
roemruchtige superiors door kunstenaarshanden op doek vereeuwigd, verraste ons plots

het schilderij van Superior Quagebeur, 't Supkie met de vriendelijke blik en de minzame
glimlach, even indringend als de indringende smile waarmee da Vinci de bewonderaars
van zijn "Mona Lisa" nog steeds in de ban houdt.
Neen, beste lezer, de wonderen zijn nog niet uit deze wereld en je hoeft dus heus niet
naar de dure Lichtstad te reizen om da Vinci's kunstgewrocht te bewonderen. Hier, in
't Klein Seminarie, kan je gratis en in alle stilte dit meesterwerk aanschouwen.
Wie Superior Quagebeur niet gekend heeft, zal zich verbazen over de verrassende gelij-
kenis van zijn glimlach met die van de "Mona Lisa" en zelfs wij die hem wel gekend heb-
ben, die ons hele collegeleven lang bijna dagelijks door die glimlach werden bemoedigd,



zelfs wij geraken nog altijd onder de invloed ervan.

Hoeveel herinneringen roept uw glimlach niet in ons op,Z.E.H. Quagebeur?
Laat ons eerst uit ervaring bekennen dat u uw lamilienaam nooit eer heeft aangedaan,

zodat de Latijnse spreuk "Nomen sit omen" al haar waarheid verliest en zeker niet op uw

naam kan toegepast worden. Voor ons was u veeleer een "Goedgebeur", een vaderfi-

guur die door zijn begrijpende houding en wijze goedheid de waardering en het vertrou-

wen won van allen die onder uw hoede mochten leven en studeren.

Begrijpende houding en wijze goedheid: u begreep als niet een hoe zwaar de toen zeven-

daagse schoolweek onze jonge geesten kon belasten en om ze wat te ontlasten schonk u
ons nu en dan, zogezegd voor een of andere vries- of kalenderheilige, een vrije namid-

dag, een vrije namiddag, op school weliswaar, die ons verloste van enkele lange lesuren.

Hoort u nog ons uitbundig gejubel als de eerste van de retorica met uw glimlach om zijn

lippen ons kwam melden dat we vrijaf hadden en hoort u ook nog hoe we vol jeugdige uit-
gelatenheid zongen:

't Supkie is groot,

't Supkie is groot,

en Mohammed, en Mohammed

is zijne proleet,

en Mohammed, en Mohammed

is zijne profeet.

Die Mohammed nu was niet de lslamitische profeet uit Mekka, maar wel een of nadere

vrijheidslievende prof die een vrije namiddag ook niet versmaadde en in de klas insinu-

eerde hoe groot de verering van de Superior voor sommige heiligen wel was, een vere-

ring die tot in de rook- of ontspanningszaal der professoren doorgedrongen scheen. En

is het niet daarom dat wij nu nog, hoe oud bedaagd ook, zoveel eerbied voelen voor die

beschermheiligen uit onze collegetijd!

Weet u nog, Meneer de Superior, hoe stil het werd in onze studiezaal als u soms bij afwe-

zigheid van onze vertrouwde surveillant al brevierend tussen de gerijde banken wandelde

en met uw bekende glimlach onze vermeende naarstigheid - 't vlijtig gekras van onze

pennen - op prijs scheen te stellen. Stiller werd het zelfs als we uw bekende stap ergens

achteraan in de studie niet meer hoorden, want we voelden ons veel veiliger als wij uw

guilige blik konden opvangen. Maar nooit zou iemand het gewaagd hebben om u, de

hoogste gezagdrager van 't Klein Seminarie, hoe klein van gestalte ook, voor "ko{fiebone"

uit te schelden, zoals dat ooit eens gebeurde met een van de kleinste priesters uit uw le-

rarenkorps die, waarschijnlijk node, met de bewaking werd belast.

Weet u nog hoe u in 't Lager Middelbaar onze klas regelmatig binnenzweefde en met

zwierend armgezwaai al huppelend de treden van het podium om van achter de katheder

ons goed of slecht geweten, het puntenboekje, met een minzame glimlach voor de hele

klas bloot te leggen of wakker te schudden. Wie een rein geweten had, zag de warmte

uit uw glimlach stralen, maar wiens geweten onzuiver was, die sloeg blozend de ogen

neer en zag dus niet uw vaderlijke bezorgdheid voor een rouwmoedige zondaar.

o

't S.V/zi" a;7x"'t



Omstreeks de helft van elk trimester werd er verzamelen geblazen in de grole feestzaal

waar u, in 't bijzijn van alle professoren, de braafste en de naarstigste van iedere klas een

wit of een rood lintje op de revers van zijn vestje mocht opspelden. Wit was het symbool

van goed gedrag en rood van naarstigheid, een naarstigheid die bleek uit de uitslag van

een of ander trimestrieel examen. Afgunst koesterden we nooit jegens die twee uitverko-

ren klasgenoten al voelden we wel een zekere wrevel omdat wij niet het geluk mochten

smaken om eens, van aanschijn tot aanschijn, v66r u te mogen verschijnen.

Ziet u ook nog hoe wij u iedere zondagnamiddag in de vastentijd met open mond gade-

sloegen, net als kleuters in een marionettentheater, wanneer u "te vierklauwe" de treden

van de kansel besteeg en vanuit de kuip van de preekstoel met brede, driftige gebaren en

soms overslaande stemme de 't volk opruiende Opperpriesters en Farizeedrs met strie-

mende woorden vermaledijde omdat zij Barabas boven de lijdende Kristus durfden ver-

kiezen. Soms verloor u er zelfs uw glimlach bij om zoveel onrecht en smaad den Here

aangedaan. 't Waren de levendigste vastensermoenen die wij in al die jaren op het colle-

ge te horen en te zien kregen. Mocht diezelfde kansel nu kunnen spreken, dan zou hij

ons zeker aan u herinneren en met de Franse dichter uitroepen: "Oi sont ses sermons

d'antan?".

En dan die onvergetelijke laatste schooldagen waarop uw feestdag, 't Supkies feestdag,

werd gevierd.

Het menu dat u ons aanbood was rijk gevarieerd en uitgebreid. Het begon, zoals elke

dag trouwens op 't college, met een H. Mis door u in een nevel van geurige wierookwal-

men opgedragen om de Heer te danken voor 't voorbije schooljaar. Daarna trokken we

naar de koer van de grote internen om er, traditie getrouw, samen met u, de generaal van

het zoeavenkorps, het defil6 en de maneuvers van uw manschappen bii te wonen. Wij,

uw externen, hadden allleen maar... het kijken, en niets anders. Niets anders? Toch wel,

want gedurende de wervelende exercitie met de stokken moesten we steeds op qui-vive

zijn om niet door zo'n houterig projectiel getroffen te worden. Onhandigheid immers was

ook sommige zoeaven niet vreemd. En dan mochten we ook op het einde van de parade

uit volle borst meezingen:

E viva Pio duodecimo

Padre nostro e Papa...

't Was intussen hoog tijd geworden om snel naar

huis te fietsen niet alleen om onze honger te gaan

stillen, maar ook en vooral om thuis wat drinkgeld los

te krijgen want 's namiddags stond er op 't menu:
- Vlaamse kermis op de koer van de grote internen
- Volkssoelen in de weide
- Breugheliaans souper op de koer van de boeren.

Uit vrees voor plagiaat verwijzen we hier graag naar het artikel van onze klasgenoot,



Lieven Spyckerelle'."2o speelden wij eertijds" (Eertijds, 2de jaargang - juni 1970 - pagi-
na's 7 - 20) waarin hij met de sappige en kleurrijke tale van "'t Manneke uit de Mane" de
vele esbattementen van Supkies feestdag weer tot leven brengt.

Alleen dit nog ter aanvulling misschien.

Weet u nog, Meneer de Superior, hoe

dikwijls uw minzame glimlach in een gul-

le lach overging tijdens de opvoering van

het volkse zangspel "Smidje Smee"
's avonds na het Breughelmaal, een
zangspel waarin Lucifer en al zijn tra-
wanten allerlei duivelse fratsen uithaal-

den tot groot jolijt ook en binnenpretjes

van alle toehoorders die zich intussen
het dessert, rijpe en groene "Stekebeiers", lieten smaken.
En weet u ook nog........maat zo zouden we duizend-en 66n ding in herinnering kunnen

brengen en toch nog geen totaal beeld van u weten te vormen. Daarom laten we de le-
zers die u gekend hebben uit hun herinnering putten om aan te vullen waar onze oude
geest in gebreke is gebleven.

Met Horatius mag u echter gerust zeggen "Non omnis moriar" en dat betekent "lk zal
nooit volledig gestorven zijn." Door uw minzame glimlach hier op dit doek vereeuwigd
blijft u in de geest van uw oud-leerlingen voor altijd "De Mona Lisa" van 't Klein

Seminarie.

〃θηrl BROt/レν
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REBELSE ROERMAKERS IN HET KLEIN SEMINARIE 1806-1896

2DE DEEL - SLOT

Het eerste deel van dit artikel verscheen in ons vorig nummet. Stippen we aan dat in de

titel van het lste deel een fout geslopen was : de tijdsspanne behelst niet 1806-1983

maar wel 1806-1896.

Oud-leerling en eerste eindlaureaat (in 1809), priester-dichter en retorika-leraar (1830-

1842) Domien Cracco (Roeselare 1790-Gent 1860) voerde als leraar een "ongebruikelijk

opvoedingssysteem" in, verzette zich tegen het Westvlaams taalparticularisme en

verdedigde de eenheid van de Nederlandse taal. In oktober 1842 schreef hij een nogal

uitgebreide Latijnse brieI, Epistola de ratione docendi in gymnasiis, waarin hij zijn

vernieuwend onderwijsconcept aan de Brugse bisschop Frans-Ren6 Boussen voorlegde.

Hij verdedigde er zijn eigen "discipel-onderwijsmethode" (24) en legde nadruk op oe

noodzaak van het gebruik van de volkstaal in het onderwijs. De Roeselaarse superior

(1814-1849) Bernard Nachtergaele blameerde Cracco voor zijn "v6h6mence qui me

paraissait aller jusqu'dr l'emportement". Einde 1832 werd Cracco "manomanus

ambitiosus" verklaard en in het Gentse krankzinnigengesticht (Ghislain) opgesloten. De

invloed van Cracco op andere leraren van het seminarie kan zo maar niet genegeerd

worden. Zijn stellingname voor de moedertaal als voertaal voor het onderwijs was op de

retorika-leraar (1830-1848) Filip Hoornaert en op fabulist Jan-Baptist de Corte (1831-

1843) natewijzen. Citerenwij evenFilipHoornaert: "Pourquoi nepasnousservirdela
langue maternelle pour faire nos 6tudes? Nous sommes le seul peuple qui emploie une

langue 6trangdre..." Vergeten wij bovendien niet dat Cracco en zijn kompanen contacten

hadden met het politiek en cultureel milieu, de rederijkers van de "Zeegbare Herten" en

de Vlaamsgezinden van "de Vriendschap" (1844), in de Mandelstad. Zijn voorkeur voor
de Nederlandse eenheidspelling (Frans Willems en Jan David) zou de scherpe reactie

daartegen in het Klein Seminarie en in het bisdom uitgelokt hebben (25). Uier mogen wij

ook Jan August Clarysse (1814-1843) memoreren, die retorika-leerling was in 1837-38.

Hij was een priester, verstoteling van bisschop Jan Faict en ongelukkige bouwer van de

Roeselaarse O.-L.-Vrouwekerk "aan welker oprichting hij zijn tijdelijk bestaan en zijn

leven geslachtofferd had". Hij schreef een leergang van Practische bouwkunst voor
ambachtstieden die slechts postuum verscheen (26). Vanaf 1850 groeide de oppositie

tegen het onvolkse karakter en de strakke, conservatieve motivering van het onderwijs in
het Klein Seminarie aan. Vond Cracco's gemoedspedagogie bii Guido Gezelle,leraar
van 1854 tot 1860, een trouwe volgeling? Gezelles leraarschap en zijn "roekeloos

ijveren voor roepingen," was derhalve niet rimpelloos en "sloeg prente" bij zijn (ook

Engelse) leerlingen en sommige leraren. Superior Joannes Faict was trouwens een

verdediger van het pedagogisch ideaal van de Franse bisschop Felix Dupanloup en vond

in Gezelle, die van november 1857 de belangrijke podsisklas leidde, biechtvader was van

de Vlaamse leerlingen en "progesseur de semaine" (bewaker), een medestander. In

september 1858 veroordeelde bisschop (1848-1864) Jan-Baptist Malou de idolatrie van

dergelijke "affections d6r6gl6es" maar moedigde de leraren aan de studie van het Vlaams

bij de leerlingen te bevorderen. Gezelles optie - "z'is Vlaamsch en z'is de mijne"

versterkte de groeiende Vlaamsgezindheid in het "Franstalig instituut"; dit zeker niet met

de goedkeuring van gewezen retorika-leraar en superior (1859-1869) Bruno Van Hove,

de pragmaticus die in 1860 poneerde dat God niet zou vragen in welke taal men het volk
had gered: "si le peuple veut etre sauv6 en frangais, mais sauvons le en frangais" (27).



De onverenigbaarheid van karakters tussen superior Van Hove en Gezelle was

onoverbrugbaar en versterkte Gezelles onstuitbare "drang" om naar Engeland te
vertrekken. Bisschop Faict weigerde dit en "verplaatste" in 1860 Gezelle, samen met de

Engelse leken-leraar Jozef Algar, naar het pas opgerichte Engels college te Brugge (28).

Gezelle aan wie Faict tijdens een onderhoud het devies "la r6sistance provoque l'6nergie"

had meegegeven, aanvaardde deze "emovatie" echter niet zonder de voorwaarde die zijn

halsvriend Jozef Algar (29) gesteld had: "that you (Gezelle) and I shall both go to England

if we cannot establish the new college exactly on the footing which we wish". Als "footing"

status, relatie, vaste positie (op voet van gelijkheid) betekent, dan was dit minstens een

uitdaging voor de bisschoppelijke overheid en dan nog wel onder de bedreiging, in geval

van mislukking naar Engeland te vertrekken. Van Hove begreep uiteraard deze

beslissing als een rebelse houding. Hij schreef dan enkele dagen later aan mgr. Faict: "ll
y aura je l'espdre double avantage. Les uns auront atteint leur but poursuivi dans

l'ombre, et les autres - c'est nous ceux-ld, y auront peu perdu". Een onbesliste strijd dus,

zonder overwinnaars. Faict bleef echter "r6sistant" en liet de dwarsliggende Gezelle toch

niet naar Engeland emigreren (30). terecht noemde Anton van Duinkerken in 1958 deze

Roeselaarse crisis "het groot geheim van de geschiedenis" van Gezelles leven en

werken, waarvoor hij in zijn Engelse verdedigingsbrief aan Faict dd.4 augustus 1860

bleef getuigen: "l intend to continue as I am", de boutade van de bisschop over
"r6sistance provoque 6nergie" indachtig (31 ).

Gezelles "weerstand" baarde nieuwe "energie" niet alleen bij de "Gezellianen" onder de

leraren, maar eveneens en vooral bij de "bewogen" leerlingen. Gezelles "wees Vlaming

die God Vlaming schiep" trok vanaf 1860 meer en meer diepe sporen in het Roeselaars

instituut. Om deze invloed te staven mag het opsommen van enkele namen van

priester-leraars (32) voldoende zijn. Dit moet des te meer aangevuld worden met

Gezelliaanse leerlingen: Adolf en Hugo Veniest, Karel Callebert, Eugeen van Oye, Karel

de Gheldere, Hendrik Vandoorne... Niettegenstaande dat na 1860 Gezelle een

"afgescheurde man" was, zoals Michel Van der Plas hem zo schitterend typeerde, toch

bleven zijn geestelilke adelbrieven levenwekkend en roer-makend in het Klein Seminarie

bewaard. Hoe groter het aantal leraren dat tijdens het superioraat van Henri Delbar uit

de "kweekschool" van Roeselare verbannen werden, des te scherper groeide de

weerstand van de leerlingen en werd het begrip "Vlaanderen" bitser en ruimer omlijnd.

Hel nalezen van de oefeningen in de "Lettergilde" uit die periode is relevant voor deze

stijgende bezieling en vorming van een Vlaams bewustzijn. Hendrik Desmet las er op

Palmzondag 1875 zijn gedicht Mijne moedertale voor, dat als volgt begon en eindigde:

Gij kinders van 't Noorden gij zonen van Vlaanderen

lndien dat uw tonge nog toonen kan slaan
lndien dat uw gorgel nog klanken doet klinken

Vangt vreudig en vrolijk de zegezang aan.

O dat mijn tonge aan't gehemelte kleve
En dat mijne hand mij verdrooge aan't lijf
lndien dat ik u, o mijn Vlaamsch, o mijn tale

Niet attiid en eeuwig genegen en bliit93).

Vanaf 1870 laaide in het land de strijd tussen katholieken en liberalen dermate op dat het
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Vlaams probleem enigszins in de verdrukking kwam. Deze partijtegenstelling heeft, hoe

kon het anders, de Vlaamse optie van vele katholieke leraren en studenten beinvloed en

gestimuleerd. Daardoor blijft echter de conflictsituatie met de overheid, in casu superior

Henri Delbar, niet fundamenteel gemilderd te zijn. Met Hugo Verriest, die in 1872

aantrad, kwam trouwens een radikaler Vlaams-nationale, en terzelfdertijd rooms-

combatieve (papalistische) generatie aan haar trekken, die de herbronning van de

humaniora-studies en het afwijzen van de Franse ultramontaanse ideetin zouden

poneren. De wekroep hiervoor gaf Hugo Verriest op 26 december 1872 te Roeselare op

een bijeenkomst van de flamingantische a-partiipolitieke "Westvlaamsche Bond voor Taal

en Volk" met zijn ideologische speech (later het teslament van Vlaanderen genoemd):

"Eertijds heeft er een volk bestaan, dat volk moet herleven... om het Vlaamschsprekend

volk in zijn rechten te doen komen..." Taal... maar ook recht. Verriest, die vanaf

september 1873 retorika-leraar was, werd de spreekbuis en de mentor van zijn priester-

medestanders in het Klein Seminarie: Edward De Gryse, Emiel Demonie, Theofiel

Moulaert, Jules Delorge, Alexis De Carne, David Lanssen, Cyriel Deprez, Alfons Van

Hee, Jozef Axters (34). Uit deze katholiek-Vlaamse evolutie sproten enerziids de

zouavenbeweging van leraren Gustaaf-Hendrik Flamen en Amaat Vyncke (35);

anderzijds de "Groote Storinge" en de blauwvoeterie van de podsis "Wonderklasse"

1874-1875 onder priester Emiel Demonie. De leerlingen verscherpten de Vlaamse

Kamp, tot groot ongenoegen en het nemen van repressieve besluiten door superior Henri

Delbar. Hun rebellie werd ruimer en omvangrijker, onder impuls van Albrecht Rodenbach

die in 1875 in zijn eerste PsalmGods zegen vroeg over "ons roer...(en) ens 1s661" (36).

Onder de schare leerlingen die in het Klein Seminarie met Rodenbach "blauwvoeten"

waren vernoemen wij memoriae gratia: Julien Devos (die "buitengezet" werd en tot
"eerste martelaar" werd gekroond), Constant Lievens (de missionaris en "ridder van

Chota-Nagpur" (37), xamiel Watteeuw, August De Ruytter, Frans Roets, Paul Vanneste,

de Roeselarenaar Lodewijk Laevens (in 1882 leraar te Poperinge en in 1886 directeur
van de stichting der Engelse Damen van Brugge te Hayward's Heath, Sussex. De

rebellen uit Roeselare waren uiteraard niet geisoleerd van de Vlaamse Beweging die

buiten Roeselare aan het groeien was. De Vlaamse Kamp werd eveneens en meer en

meer nu extra muros (Leuven, Gent, Antwerpen) gestreden in Vlaamsgezinde

verenigingen (Davidsfonds, Willemsfonds) en studentenbonden waarin de blauwvoeterij

het voortouw nam. Het oprichten te Brugge in oktober 1873 van de "Gilde der

Westvlaamse gebroeders" door de "lastige student" en gewezen zouavenleider Amaat

Vyncke (1850-1888) later Witte Pater in Congo en Zeger Maelfait (Roeselare 1850-1913)

beide grootseminaristen, zou de rebelse blauwvoeterie enigszins in de verzets-

klandestiniteit zelfs met magonniek nagebootste rituelen doen treden. Deze gilde zette

de publikatie van Almanak voor de leerende jeugd van Vlaanderen op het getouw,

initiatief dat door Gezelle ("de geestelijke overheid zal u vinden") en zelf door Verriest

afgekeurd werd. Rond nieuwjaar 1875-1876 lag de Almanak ter beschikking en

verkondigde de trouw aan de godsdienst, Taal en Vaderland "om de Vlaamsche

Beweging op de rechte weg" (d.i. het katholicisme) te houden. Met Karel Fonteyne (38),

Leo lvo Van Dorpe, Alberick Dierick, Jozef Axters, Alois Van de Putte, Julius Devos,

Firmin Verhelst en Albrecht Rodenbach, en de steun van de onderwijzer-dichter Pieter

Denys, als leden, verstevigden de "Gebroeders" zich naar buiten en stichtten in 1875 het

tijdschrift De Vlaamsche Vlagge. Medewerkers waren: Karel Blanche, Alfons Van Hee,

Gustaaf Flamen... en Verriest. Bisschop Faict nam het niet dat grootseminaristen zonder

imprimatur publiceerden en zette in april 1874 Zeger Maelfait aan de deur van het Brugse



grootseminarie en "brak" hierdoor de priesterroeping van Maelfait. Hij bracht nogal wat
argumenten aan om deze "wegzending" te verantwoorden en zei in 1877 aan de
pauselijke nuntius te Brussel, Serafino Vannutelli, dat Maelfait de "instigateur du jeune

Rodenbach" was. In zijn deprimerend gedicht O! 't is droevig schreef de diepgelovige
Maelfait in 1876 volgende schrijnende verzen:

O't is droevig al te droevig
Van te voelen dat men vroeg en

Laat U op de hielen zit,

En te weten dat uw daden,

Uitgeleid zijn in het kwade,

Vol verduld zal ik verdragen

Al hetgeen ik lijden moet
Van de Menschen snood'en kwade:
Krijg ik d'hulp van uw genade,

En z'en mist nooit, Here zoet(39)

ln juli 1877 verbood Mgr. Faict, na ruggespraak met de college-oversten, alle
studentenvergaderingen en de deelname van leerlingen en seminaristen aan de redactie

van tijdschriften. De Vlagge was bedreigd. Rodenbach en Maelfait schreven in

september daarop een brief aan paus Pius lX om te weerlegen dat zij tegen "overheid en
autoriteit" waren, en vroegen tevens de goedkeuring van de Vlagge. De pauselijke

goedkeuring, die onderweg was, werd onderschept door de voornoemde brief van Faict

aan de nuntius, waarin de bisschop niet enkel Rodenbach en Maelfait in een slecht
daglicht had gesteld maar bovendien zijn verbodsbepaling antidateerde (40). Eind 1877
namen Vyncke en Verriest de redactie van de Vlagge op zich waarop Faict in juli 1878 de
leraren verbood zich met enige werking buiten het college, zonder voorafgaande
toelating, bezig te houden. Hij bevestigde bovendien uitdrukkelilk dat de voertaal in de

colleges het Frans was en dat Vlaams enkel mocht gesproken worden in de lessen van

katechismus en Vlaams zelf.
De liberalen haalden in 1878 een volstrekte maar nipte overwinning in het parlement; zij

zouden tot 1884 aan de macht blijven. Tussen hen en de katholieken laaide de

schoolstrijd op "om de ziel van het kind", strijd die de Vlaamse Beweging ernstig in het
politieke vaarwater stuurde, vooral wanneer de liberalen in 1883 de gedeeltelijke

vernederlandsing van het officieel onderwijs stemden. De Vlagge kwam nog meer onder
druk te staan, de bisschoppelijke repressie van het katholiek flamingantisme in West-

Vlaanderen was grotelijks geslaagd. Nieuwe studentenstijdschriften doorbraken de
monopoliepositie van de Vlagge, die echter onversaagd het "oud Roomsch geloof" en het
"eigen Vlaamsch wezen" bleef verdedigen, niet zonder onverschillig te blijven voor de
liberale inzet voor de vernederlandsing van het onderwijs; en predikte des te meer het

behoud van de volkstaal (particularisme) met te verwilzen naar de door de kerk
gesteunde nationaliteitenbewegingen van Tsjechen, Polen, Kroaten, Provenqalen en

Bohemen.

Onder leiding van Rodenbach consolideerde zich de Vlaamsgezindheid bil de Leuvense

hoogstudenten en in 1877 kwam de "Vlaamsche Studentenbond" tot stand, met Het
Pennoen als lijfsblad. In West-Vlaanderen verschenen vanaf 1878 nieuwe

studententijdschritlen. Kwaepenninck, De Tassche, Onze Vlaamsche Wekker. In maart

1878 nam Rodenbach deel in het Leuvens letterkunding genootschap "Met Tijd en Vlijt"
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aan een Redetwist over het Socialisme. Merkwaardig. Uiteraard verwierp hij het
ideologisch socialisme vanuit zijn eigen katholiek standpunt, doch bracht begrip op voor
sommige socialistische "stelsels", zoals hij het noemde, waardoor hij een christen-
democratische visie op het socialisme beaamde. Hij ontweek bovendien geenszins een
oplossing te duiden voor het sociale vraagstuk, door o.a. te wijzen op wetgeving,

opleiding, industri6le vooruitgang, en door de antithese "weelde-Ellende" door
naastenliefde en doorzicht te verminderen (41). Vraag blijft waar Rodenbach zijn
inspirerende motivatie vond voor deze sociale belangstelling; zeker niet uit zijn
familietraditie. De "sociale" leraar Edward De Gryse (1848-1909) kende hij slechts in de
vijfde Latijnse klas (1871-1872) als leraar-wiskunde; hier moet dan wel gewezen worden
op zijn leraren Emiel Demonie en Hugo Verriest. Het katholiekJlamingantisme lag niet
veraf van een volkse, sociale bewogenheid spilt het conservatisme en paternalisme van
de katholieke partij en clerus. In zijn dagboek schreef Rodenbach: "Entretemps, la partie

catholique d son tour nous fait du mal du moins ld oir le vieil esprit catholique s'6tant
conserv6, le pr6tre rdgne en souverain absolu, et en profdte, abuse de son pouvoir, pour

ainsi asservir une certaine partie de la population des villes et la population toute entidre
de nos campagnes" (42).

Deze visie en overtuiging lag aan de basis van Rodenbachs inzet, om spijt alle
bisschoppelijke verboden, dit katholieke, onderworpen volk te ontvoogden door het
opvoeren van toneel in hun midden. Alexis De Carne, die in maart 1877 in de "Soci6t6
litt6raire" van het Klein Seminarie nog entoesiast gesproken had over "le mouvement
Flamand", richtte geknipt in april van dat jaar te Roeselare de "Clauwaertsgilde" op;
samen met Zeger Maelfait, Ramond Veralleman en Francis De Meester (43). In deze
context lijkt het ons belangrijk hier te verwijzen naar priester-leraar Edward De Gryse,
wiens openbarende publikaties verschenen: Katholieke Kerk en Kristene School in 1880,

een pleidooi voor de grondige vernieuwing in volkse verankering van het ondenrvijs; en
Vaderlandsch Recht en Revolutie in 1881 een manifest voor de sociale ontvoogding van
het arbeidende volk en de democratisering van het staatsbestel. Op woensdagavond 23
juni 1880 overleed Albrecht Rodenbach in zijn ouderlijke woning aan de Noordstraat te
Roeselare. In de namiddag hield het pauselijke zouavenkorps van het Klein Seminarie,
Justin Rosseel was er korpsbevelhebber, een "militaire wandeling" door de stad naar hun
lokaal in de "Jongelingenkring" aan de Kattestraat. De marsj, met muziekkorps op kop
werd vanuit het Klein Seminarie, over de grote Markt langs de Mane- en Wallenstraat
omgeleid, om de gewezen "zouaal" op zijn sterfbed niet te storen. 's Anderdaags meldde
hoo{dbewaker Viktor Lanssen tijdens de morgenstudie het overlijden van de "Blauwvoet"

aan de leerlingen: "j'ai la trds grande douleur de vous annoncer la mort de notre grand,
glorieux, immortel podte Albert Rodenbach...(ll) est mort comme il a v6cu, en flamand et
en catholique" (44). Onder een grote toeloop van vrienden, priesters en studenten - een
vijftigtal uit Leuven onder de leiding van Gustaaf Verriest - werd de "Wonderknape" op 26
juni ten grave gedragen. Zeven redenaars eerden "de hoofdman der Blauwvoeterie":
Alois Bruwier (klasgenoot van Berten); Alfons Carlier (namens de Roeselaarse vereniging
"De Vriendschap" en van de "Bond voor Taal en Volk" waarvan Rodenbach lid was);
Alfons Capelle; Pieter Denys (namens de Roeselaarse "toneelgilde van Sint Jan"); Hugo
Verriest (principaal te lepe0; Ramond Veralleman (namens de Roeselaarse
"Clauwaertsgilde" voor toneel); en Georges Rodenbach (Albrechts "cousin", die in het
Frans de Vlaamse dichter huldigde). "Het Klein Seminarie van zijn geboortestad,
waaraan hij zal zijn studies gedaan had, (was) niet vertegenwoordigd; aan de studenten
en de leraren had men (Superior Delbar) verboden aan de begrafenis deel te nemen" en



zelfs verboden de speelplaats, waar de "Groote Storinge" zich in 1875 afspeelde, te

betreden (45). ttiet zonder overmoed triomfeerde superior Delbar in een brief aan Faict

dd.26 maart 1881 :"Le mouvement Flamand me semble compldtement disparu" (46).

Verdwenen of genekt? De lettergilde taande weg, vanaf 1 885 was er zelfs geen sprake

meer van. Haar invloedrijke spankracht was vernield maar denigrerend vervangend door

een vernieuwde sensibilisering voor het Sint-Vinceniiusgenootschap, voor de (in 1865

opgerichte) schuttersgilde van SinlSebastiaan en voor andere (1887) spelen: "danse de

la corde, appeltje-knap, course aux chapeaux, danse du sabot, balle au mur, steaple-

chaseblind-ei, duel d la vessie, chasse aux poules, trapdze-am6ricain, seultle steking,

magere merrie zien, klinkt de 5s11s" (47).

Ondertussen waaide de Vlagge, naast andere tijdschriften, over Vlaanderen en hielp de

mythe van Rodenbach vestigen en verspreiden hoofdzakelijk in het katholiek midden.

Het evolueerde tot een kritisch contestatieblad tegen de verscherpte verfransing, tegen

het conservatieve opvoedingssysteem, tegen het publikatieverbod van de bisschop,

tegen de Walen, tegen "Pol ll en zijn Congobeleid", terwijl oud-leerlingen van Roeselare

(Alols Bruwier en Renaat Adriaens) de redaktie kwamen verstevigen. Het belangrijkste

striidpunt bleef echter de vernederlandsing van het onderwijs, het adagium van Verriest

getrouw: "de taal is gansch een volk". Een hekelende uitval tegen het "verfranste

Davidsfonds" in het vakantienummer van 1883 gaf aanleiding tot een repliek en

uitdrukkelijke distantidring van Guido Gezelle in september 1885 in een toespraak door

de DF-afdeling van Tielt. Hij noemde de Vlagge en de blauwvoeterij een bende

"ruitenbrekers" en poneerde dat het volk, ondanks alle verfransingspogingen, Vlaams en

kristelijk was gebleven. Deze uitdaging van de "Meestef' die zijn Tieltse speech

trouwens in zijn Rond den Heerd publiceerde werd door Verriest aangenomen; hij

publiceerde in 1886 prompt "zeven brieven" in de Vlagge: lwee gericht aan de

bisschoppelijke overheid, twee aan Gezelle en drie aan "alle oversten" en tegenstanders

van de Vlaamse Beweging. In 1887 vulde Veniest, met medewerking van de

"buitenpastoor" Alfons Van Hee, deze brievenreeks met vijf nieuwe exemplaren aan. Van

Hee richtte zich tot Henri Rommel, geboortig van Rumbeke, oud-leerling in de humaniora

en medegezel van Van Hee, sedert 1883 principaal van het St.-Lodewijkscollege te

Brugge. Hij herinnerde Rommel aan zijn jeugd te Roeselare, waar beiden verbonden

waren en "Vlamingen zijn tot ter dood"! Hij vroeg hem welwillend te zijn tegenover de

studenten: "Het zijn zulke brave jongens - het zijn Vlamingen" en geen "zothoofden,

kwade geesten en revolutiemakers" zoals Rommel ze nu noemde. Verriest richtte zich in

de tweede brief tot superior Delbar met volgende woorden: "gij hebt willen dood doen en

dempen, gii moest gebieden". In ziln vierde brief schree{ hij de rebellie in de colleges toe

aan het repressief optreden van "twee mannen", superior Delbar te Roeselare en Teofiel

Busschaert, principaal te Tielt: "die heel het bisdom in rep en roer hadden gezet. Neem

ze weg en alles is effen sn k1s21.' (48)

Dit woordenduel tusen Van Hee en Verriest 6n Hendrik Rommel (Rumbeke 1847-1915)

moet gesitueerd worden in het zwaar incident van augustus 1887 tussen mgr" Faict en

priester Alfons Van Hee, Guido Gezelle, Emiel Demonie en Hugo Verriest. Deze hadden

op 14, Van Hee echter op 21 augustus 1887 te Brugge de opvoering bijgewoond, ter
gelegenheid van de feesten voor de inhuldiging van het standbeeld van Jan Breydel en

Pieter De Coninck, van Camiel Marechals vaderlands dtama 1302. Faict had zijn

priesters verboden deze opvoering in de Brugse schouwburg bij te wonen. Hendrik

Rommel rapporteerde aan de bisschop de "rebelse" overtreding door 21 priesters.

Bisschop Faict schreef de vier rebellen met een berisping aan. Hugo Verriest
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antwoordde hem op 21 augustus 1887, 66n jaar v66r hij het college van leper, na tien
jaar bestuur, moest verlaten voor de pastorij van Wakken; hij schreef: "Monseigneur, il y a

treize ans (dus vanaf 1875!) que je sens I'interpr6tation mauvaise de mes actes et de

mes intentions les plus droites, me poursuivre et m'envelopper. Les laux rapports,

l'exag6ration et la calomnie tAchent sans cesse de trouver cr6ances auprds de votre

Grandeur, et je suis comme un homme que I'on serait heureux de trouver sn 661su1. (49)"

De vervolging en de repressie van de flamingantische "r6volutionairen" bereikte haar

hoogtepunt.

Henri Delbar werd in 1884 opgevolgd door superior (tot 1894) Franqois de Brouwer, over

wie weinig geweten is... En toch! "Over de nieuwe superior kunnen wij nog niets met

zekerheid zeggen, maar eene niet te weerleggen waarheid is dat in het Klein Seminarie

van Roeselare slechts 66n uur wordt onderwezen en dan nog in sommige klassen, bij

middel van hs1 t16ns66". (50)

De nieuwe superior bleef getrouw en autoritair de bisschoppelijke bevelen van Faict (die

op 4 januari 1894 overleed) naleven. Hij verbood de leerlingen aanwezig te zijn op een

huldebijeenkomst voor de overleden Alexis de Carne, de dichter van het Romantische:

Kent gij de streek van God verkoren?, die op 12 april 1BB2 van leraar tot onderpastoor

van de Sint-Michielsparochie te Roeselare bevorderd was en op 16 december 1883

overleden.

In 1BB7 moesten de Vlaamsgezinde leerlingen hun zondagskleren op het Sint-

Lutgardisfeest van donderdag 16 juni verwisselen door hun "weekdaagse-kleren"; daar
hetzelide feest in 1889 op een zondag gevierd werd, mochten de leerlingen uiteraard nu

wel hun "besie-kleren" aanhouden, maar mochten echter tijdens de mis niet ter

communie gaan. (51) Hoe deze repressie moet ingeschat worden... volstaat om de
"opstandigheid van de bewogen jeugd" te verantwoorden. De Vlagge bekritiseerde in

hetzelfde jaar een boude uitspraak van Karel Vander Heyde (Oostende 1858-Brugge

1931) die vanaf 1881 tot hoofdstudiemeester benoemd was in opvolging van David

Lanssen. Wij citeren: "Ce ne sera point une poign6e d'6tudiants d'universit6 et du

Colldge qui boulversera la face de la terre: le changement doit venir d'en haut: des

Chambres, du parlement, de Leopold 11" (52). 5p;11 het ekskuus dat onderwijsinspecteur

Armand Dambre in zijn jaar rapport 1885 aan Faict voor de aantijging tegen Vander

Heyden formuleerde: "Quant d lui, il compte nullement faire des sorties contre les

Flamingants mais plutOt exploiter le bon c6t6 du mouvement pour 6touffer ainsi plus

s0rement le mauvais, c.a.d. la tendence du m6pris de la discipline et de l'autorit6, le

sans-gOne et la rusticit6" (53), toch noemde de Vlagge hem in 1890 weer "Mijnheer

wijfelwufel, wifelwefelwa{elghem" (54). Op 24 juni 1886 keurde bisschop Faict het

Franstalige, uitgebreide Rdglement G6n6ral du Petit Seminaire de Roulers goed, een

aangepaste vorm van de vroegere conservatieve en autoritaire prospecti voor het

bestendigen en bewaren van "la bonne marche" in het gesticht.

Een Droomer uit Wytewaa (=Roeselare) schreef in de Vlagge van de nieuwjaarsvakantie

1888 een striemende brief tegen het vernederende, klassicistische, wereldvreemde (de

wereld veranderen was trouwens taboe) onderwijs: "men mag bewonderen, leren kennen
ja, navolgen, van het minste tot in het meeste - navolgen in het schrijven van woorden,

navolgen in het rangschikken van woorden tot ene zinsnede, navolgen in het

aaneenflansen van zinsneden tot een rede, navolgen in gedachten, ja navolgen in het
gevoel...nooit een eigen gedacht, geen eigen gevoelen, nooit iets uit eigen koker"

Op zondag 2 september 1888 in de voormiddag onthulde een plaatselijk comit6 waarvan

Zeger Maelfait de sekretaris was, met steun van Vlaamsgezinden uit gans Vlaanderen,



het praalgraf van Albrecht Rodenbach op het stedelijk kerkhof aan de Groenestraat te
Roeselare. Duizend mensen huldigden de Vlaamse dichter en voorman; professor

Gustaaf Verriest uit Leuven, de Roeselaarse geneesheer en later volksvertegenwoordiger

Julius Delbeke, en Emmanuel Hiel, lid van de Vlaamse Akademie, namen er het woord.

Superior Frangois de Brouwer had de leerlingen en leraren van het Klein Seminarie
verboden aan deze manifestatie en de familiemis in de Sint-Michielskerk deel te nemen.
"Zelfs ter hooge venster van Warschau's kloosterslot (= Klein Seminarie) hong de
vaderlandsche vane... Die vane was al dat het Collegie van Rousselaere aan zijn

bekroonden oud-student, aan Vlaenderens roemrijksten zoon te schenken y6n6" (55). 
1p

de Vlagge liet een anonieme Klauwaert, in naam van de "Vlaamschgezinde studenten

van Rousselaere" een gedicht verschijnen opgedragen aan hunnen voorvechter Albrecht

Rodenbach. Wij plukken enkele versregels uit dit bewogen lofgedicht, zeker niel zonder
gevoel, maar wel in de epische klassicistische, voorgeschreven vorm geschreven:

Nu is't reeds de achtste maal dat Vlaanderens rozen bloeien

En in de zomerzon hun kelken voelen schroeien,

Sinds hier een frissche bloem. ons allen teeder lief.

Verslensde en nederviel, pas als zij 't hoofd verhief.
't Was Albrecht Rodenbach: een blijde zon aan't dagen,

Doch duiklende al te vroeg, spijts Vlaandrens bifter klagen.

Gods wil geschiede! maar, eer zal de Mandelbeek
Haar eigen stroom opgaan, eer zal dees veie streek
Vergaan tot woestenij, als dat zijn naam verdwijne

Uit ons geheugenis, en niet meer helder schijne
Voor ons bewondrend oog de geest van Rodenbach!

Gansch Vlaanderen snelt bij66n op dezen blijden dag

Naar't neerstig Rousselaer. - Zie, Albrecht, zie ze komen

Naar uw herinn'ringsfeest, die bonte blijde stroomen
Van, Vlamen zonder tal. Hoe trilt uw moederstad
Van blijden hoogmoed nu, wijl zij in haat bevat
Het puik van 't vlaamsche volk! Hoe mag zij fiet nu roemen

Dat zij u 't daglicht gaf, en u een perel noemen

ln hare stedekroonl Uit ieder klokkenklank
Mij dunkt, op dezen stond, daar stijgt een lofgezang

Die door het blauw glazuur hem verder uit zal breiden,

En uwen lof en roem gansch Vlaandren d66r verspreiden.

Maar niet 66n enkelen dag weerklinkt alhier uw naam;

Een kloeke marmersteen verceuwigt uwe faam,

En meldt aan 't nageslacht hoe 't Vaderland u eerde,

En uwen schrandren geest en dichterziel weerdeerde.

Wijl op dien heilgen grond die uw gebeent bewaart,

Het vlaamsche volk u looft, rondom uw graf geschaarc,

W| Rousselaarsch Studentenvolk, v66r uwe voeten,

W| brengen ook ons hulde en komen u begroeten,

Gij die eens, d66r waar w| studeeren, stap v66r stap

Besteegt, altoos bekroond, den stegen wijsheidstrap.

Nu, Albrecht, sluimer zacht, nooit zal uw volk vergeten

Dat gij den eersten ring van zijne slavenkreten
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Gebroken hebt, en bastaardij in 't herte troft;

Het komt rondom uw graf, het spreekt er uwen lof
En richt eene eerzuile op: wij richten ze in ons ziele
Waar nooit geen ongeweer, hoe groot, ze zal vernielen:

Zij spreekt er uwen roem, zij tuigt van onzen dank.

Ons stemme klinkt vermengd in de eedlen huldeklank,

Dien gansch het vlaamsche land met kracht heeft aangeheven,

Waar't uwen naam bezingt, uw werken en uw streven

God loone u 't goed dat gij uw Vlaandren hebt gedaan:
Wij knielen op uw graf, en smelten in getraan.

KLAIJWAERT, in name zijner Vlaamsche broeders. (56)

Hendrik Priem uit Ruddervoorde, oud-leerling van het Klein Seminarie, nam als student in
de rechten ie Leuven, op 2 mei 1889 de leiding op zich van de in 1883 opgerichte
"Westvlaamsche Studentenbond" Deze werd een afdeling van het in 1890 opgerichte

"Katholiek Vlaamsch Studentenverbond", met als lijfblad "Ons Leven" waarvan Priem tot
in 1893 de eerste hoofdredacteur was (57). Tijdens de paasvakantie 1890 organiseerde

de Algemene Studentenbond een gouwdag te Roeselare. ln een brief dd. 9 april ,|890

verzocht mgr. Faict superior de Brouwer hem de namen van de leraren en leerlingen uit
het seminarie te bezorgen die "spijts re0nie-verbod" er toch zouden aan deelnemen, en
dan vooral van diegenen die zouden opstappen van het Roeselaars station naar de
vergaderzaal "Den Hert" aan de Zuidstr64l (58).

Terwijl extra muros rond de blauwvoeterie en vooral rond Albrecht Rodenbach een myte

aan 'l groeien was (59) maar ook een nieuwe vlaamsgezinde algemene (met cohege- en
universiteitsstudenten) studentenbeweging het roer in gans Vlaanderen in handen nam,

bleek de Vlaamse rebellie in het Klein Seminarie tot een minimum herleid. De reoressie
was er grotelijks geslaagd.

Er diende zich te Roeselare een nieuwe generatie aan met als boegbeeld priester-leraar

Achiel Lauwers (lngelmunster 1864-Brugge 1910), die sedert september 1890 de lessen

wetenschappen en mathesis doceerde. Ondertussen had de missie-gedachte het "Alles

voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus" aangevuld en gedxtrapoleerd. De

Gezelliaanse "drang" naar Engeland bleef sommige priester-leerlingen entoesiasmeren:

Arthur Destoop uit Roeselare, vertrok in 1890; Alfons Van Tomme uit Roeselare in 1887.

Andere landen "riepen" eveneens oud-leerlingen: Emiel Cools trok naar Chili in 1888,
Hendrik Degryse in 1889 naar de Verenigde Staten; lvo Stragier uit Roeselare was de
eerste oud-leerling die in 1886 intrad in het noviciaat van Scheut, in 1887 gevolgd door
Alfons Denys uit Roeselare.

De kanteling der tijden, de stijgende invloed van de christelijke arbeidersbeweging (met

Lauwers), de oprichting in 1893 van de Christene volkspartij (Daensisme, waarvan oud-
leerling Ferdinand Rodenbach, broer van Albrecht, in Roeselare de voorman was), de
groei van de Groot-Nederlandse (Dietse) gedachte en de verscherpte opstelling van het
flamingantisme, alle zouden zij intra muros vanal 1895 de geesten beroeren. Vernoemen
wijhier exempli gratia:Cyriel Verschaeve (humaniora en wijsbegeerte 1886-1893); Omer
Karel De Laey (humaniora 1889-1895); Robrecht Desmet (wijsbegeerte 1892-1894).
Superior de Brouwer kreeg in november 1894 Leo Devroe tot opvolger (Bisschop Faict
was in januari 1 894 overleden). Op 13 april 1 895 stichtten viifentwintig oud-leerlingen en



leedingen in het gasthof "Den Hert" de Roeselaarse Studentenbond, onder de

Rodenbachse roepkreet "De toekomst hoort de JeugO". (60) Onder redactie van de

"herlevende" Hugo Veniest met medewerking van: Alfons Van Hee, Alfons Depla en Stijn

Streuvels. Karel Blancke. Alfons Bruwier en Achiel Lauwers verscheen vanaf november

1896 te Roeselare bij drukker en oud-leerling Jules De Meester, het flamingantische,

sociale weekblad De Nieuwe Tijd. In het nummer van juni 1898 lezen wij over de

voorafgaande "bewogen tijd..." en die voor dat Vlaamsch was, dat Vlaamsch verdedigde,

en 't oude wilde gewijzigd en veranderd zien, was in 't kleene: een omwenlelaar en een

ketter... Hier nochtans geldt het herworden van een verleden, het leven van een volk, zijn

groei en bloei, zijn gezondheid en sterkte, zijn geheel vrij en blij en vroom wezen... Het

Vlaamsch komt boven overal. Wat verboden was wordt gedaan; wat verwezen was

wordt geprezen... de Vlaamsche ziel, het Vlaamsch gedacht, het Vlaamsch woord, met

groei en bloei en leven, zijn onze wereld meester... (61)

Uit zijn pakkende, verzoenende en inspirerende homilie tijdens de pontificale hoogmis die

mgr. Emiel Jozef De Smedt op 20 april 1980 ter gelegenheid van de inhuldiging van het

Blauwvoetmonument, in de kerk van het Klein Seminarie hield, citeren wij: "Dit alles (d.i.

de Vlaamse ontvoogding), mijn broeders en zusters, hebben wij in de ruimste mate te

danken aan de jonge mensen en de priesters die in dit huis, in dit Klein Seminarie voor

Vlaanderen hebben gestreden; en wij zongen daarjuist de psalm van Rodenbach maar er

bestaat een andere versie van deze psalm. De eerste zoals zij vloeide uit de pen van

Albrecht Rodenbach. En deze strofen die in de psalm niet bewaard zijn, gelijk wij hem

kennen, deze strofen zijn wel niei zeer podtisch... lk wil ze ook niet ophemelen maar zijn

sprekend voor de geest die Rodenbach, zijn gezellen en zijn opvoeders bezielde, want

wij lezen daar:

God onze Heer, schouwt op onze schanden.

Vlaanderens Maagd slaapt in haar vaan

hier wil men't kruis uit haar handen,

ginds doemt men haar in Uwen naam.

Lijk't gildenheir langs Leielanden

Wij knielen neder voor't gevecht

Sterk onzen bond, zegen die vanen

Zegen ons Roer, zegen ons Recht(62)

De rebelse roermakers - 1806-1896 - zouden trouwens nadien trouwe, bezielde

opvolgers krijgen in de "nieuwe tijden". Het geschiedkundig vervolg op hun strijd voor
"Roer en Recht" zal des te meer de zin en betekenis van hun aktie illustreren en

bevestagen.

MJc力′(,ノ 1二)EB′Elυ 、/1ハごJEF

Rθ 1 794δ

(24)Vergeten vvu niet dat rond 1 840-1850 Felix Dupanloup(1802-1878),direCteur van het

Klein Senη inarle te Parus en vanaf 1 849 bisschop van Or16ans,een kristel可 ke pedagogie

verkondigde waarin een vertrouwelJke vriende1lke relatie tussen leraar en leerling,

binnen een sterke “esprit du corps" van de leraren in een overzichtel可 k tucht―  en

ordebestel centraal stond   Of Dupanloup op Cracco enige invloed uitoefende lukt

problematisch  ln een rondschriiven dd 28 september 1843 had bisschop Boussen de

vertrouwelり ke omgang tussen de opvoeder en het kind uitdrukkelり k afgekeurd
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dθ mOθde″ aar l17 dθ reSf1/1aamsθ  οοrregθs rlydθηs/7θr eplscOpaar yan Ftt Bο υssθη
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Vlaamse Beweging,XLIB,2/1985,p65-74

(26)Arthur VAN DOORNE,」 an′υgυsr craryssθ (7θアイーブθZβ, Eθ″Oυびreθ「ling υ′r de

θersre/aren 1/an力 θ′K/ern Sθ
“
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■arde zbr merP′
"er aarde rOch srechls e"warer′ "er waleら

Mθrrucヵ r rOcヵ de sfrarende′

“

c力ren mery」 ur rler verwOesrerlde yJぶ_

EMPEDOCLES

AARDE,WALTER,LuCHT EN VUUR

Aarde: Wat aards is, is hem niet vreemd. Zijn profiel, waar hij het niet zonder enige trots
af en toe eens over had met de jonge snaken die hij voor zich had, bewilst dit voldoende.
Maar dat niet alleen. Vaak informeerde hij ons op zijn eigen onnavolgbare manier over
zijn visie op wat er rondom hem gebeurde. Ook in zijn lessen esthetica, waar het dikwijls
over het verhevene en uitzonderlijke van de kunst ging - was het nu bouw-, beeldhouw-,
schilderkunst of muziek - kon hij met rake bewoordingen en een kwinkslag alle gevleu-
gelde epitheta relativeren en zo tot een eigentijds begrijpen komen. Of wie herinnert zich
de woorden niet:

'k Ben daar ook nog gepasseerd
maar je ziet het niet meer.

Water: Hij kwam er dikwijls en trok er horden jonge mensen naadoe. Zij gingen er heen
met totaal andere bedoelingen, maar gaandeweg, en daar had hij zoveel tijd niet voor no-

dig, wist hij de groep te kneden en te vormen en hij belichtte uitzonderlijke dingen die de



stad zo mooi maakten. Die stad waar hij ook tijdens het jaar uitvoerig over vertelde, die
stad die voor altijd in ons geheugen staat gegrift als zijn stad - hoed en lluitkoord naast

de Dom - die stad waar Vondel in 1655 over schreef:

Zoo blinckt de stadt, myn wiegh, gebouwt van Agrippijn,

Gelijck een halve maene, op d'oeverc van den Rijn,

Na zestienhondert jaer, en toont haer lauwerieren,

Gestrickt in 't vreverbont met d' oude Batavieren.

En waar ik in 1994 over kan schriiven:

Zoo blinkt die stad, zijn wieg, getoond door Kwintelijn,

Gelijk een halve mane, op d' oevers van de Rijn,

Na negentien eeuw en half , en toont haet lauwerieren,

Gestrickt in 't vreverbond met Boeslaarce scholieren.

Lucht: Reeds in de oude humorenleer het element voor de lente. En zodra dat seizoen

eraan kwam, kon je iets beleven in zijn klas. Met de mouwen opgerold en de kostuumvest

over de stoel wandelde hij met ons door de Griekse literatuur, op weg naar het Grote

Begrijpen. Of hij was voor ons Vergilius die ons doorheen La Divina Latina gidste, maar

dan met de examenhel als eindount en 'Bloed over de Pampa's' als devies.

Vuur: En 's avonds als het vuur in zijn ogen ontstak en opvlamde om een film in te lei-

den, was hij op z'n best. Als het licht van de voorbijschuivende beelden ons netvlies teis-

terde of verwende, keek hij ons heimelijk aan - je moet niet altijd zien om le weten -.
Hetzelfde vuur, en sterker nog, heb ik gezien toen ik, na mijn collegetijd, nog eens een

filmpje kwam meepikken of toen ik hem advies vroeg voor een eigen filmvoorstelling.

quintessens: Vier elementen, vier figuren: de entertainer, reiziger,leraar en filmdeskun-

dige. En nog is het beeld niet compleet, want Kwinte, dat ben je zelf, de persoon waarin

alles samenkomt. lk schrijf hier voor 66n keer je voornaam, Walter, want voor ons voer je

die andere naam, die nog dikwijls met veel respect uitgesproken wordt als je figureert in

de vele straffe en minder straffe verhalen uit onze colleoetiid.

...want je hebt nog een oneindige weg te gaan, goede vriend,

zodat ik nog een oneindig aantal bladzijden heb te schrijven.
(Harry Mulisch, De Elementen.)

EdИ/ad t/4ArHOυ TTE
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ln 1963 begon Danidl aanzijn loopbaan als leraar aardrijkskunde en geschiedenis in het

Klein Seminarie van superior Andr6 Modde. Vijfentwintig jaar lang fietste hij het college

in en uit, gaf er heel graag les en deed het 'vermander-schrander' goed met ziin leerlin-

gen en collega's.

Eind juni 19BB overkwam hem een heel zwaar fietsongeluk, waardoor hij op ziekteverlof

moest en gedwongen werd zijn leraarsberoep stop te zelten. Voor Danidl begon een lan-

ge periode van gestage revalidatie.

Op 1 juni 1994 luidde de oflici6le pensioenklok. Exit Dani6l. De toeschouwers, zoals bij

elk goed stuk, blijven wat verueesd achter.

Danidl, dank. Duizendmaal!

Karel DUMONT
leraar



HILAIRE GELLYNCK

- geboren op 1 1-09-1905 te Roeselare
- gestorven op 12-04-1973 te Kortrijk
- licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de RUG
- directeur van de Koninklijke Academie voor Teken- en Schilderkunst te Kortrijk
- medestichter van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond
- was oud-leerling van het Klein Seminarie te Roeselare: klassieke humaniora: 191 8-1923
- was oud-leraar in de kunstgeschiedenis aan het Klein Seminarie te Roeselare: 1930-1 940

H.G. schilderde ondermeer landschappen, portretten en godsdienstige onderwerpen en
vooral stillevens, eerst met impressionistische techniek en later in een meer
expressionistische stijl; later kwam hij tot de abstracte kunst. Vooral de aquarellen van
zijn laatste 20 levensjaren verdienen de aandacht. Hij exposeerde o.a. in Roeselare,
Brugge, Wervik, Gent en Kortrijk. Werken van H.G. werden verworven door de
Koninklijke Musea te Brussel en het Stedelijk Museum van Kortrijk.

- GEREPRODUCEERD WERK: Venetid van 1971 :

- techniek: aouarel
- formaat: 43 x 32 cm (kader 80 x 67 cm)
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AMAAT VYNCKEFONDS VZWO

Quis? Quod? Ubi? Quando? Quomodo?

- Dit nummer van Eertijds biedt ons de mogelijkheid om onszelf als afstammeling van de

O.L.B., van onze onterechte onbekendheid te ontdoen.
- N.G.0., VZWO. Amaat Vynckefonds.

Stichti ngsdatu m 1 3-02-82 (Staatsblad 29-04-82).

- De 12 oprichters
- Lode Monbaliu, pastoor te Damme, afgevaardigd beheerder, Geestelijke (en gelde-

lijke) vader van het fonds
- Cosaert Geert; graficus

- De Bruyne Michiel;jurist, gepensioneerd ambtenaar, secretaris van het fonds

- Denys Frans; gepensioneerd apotheker
- Foulon Luc: aootheker
- Kindt Freddy; economist, amblenaar (ontslagnemend)

- Vermeersch Aim6; huisarts, voorzrtter van het fonds
- Vermeersch Jorrs; Lic. L.O., gepensioneerd leraar, schatbewaarder van het fonds

- + Modde Andr6, gewezen Superior
- + Deweerdt Andr6; gewezen Econoom
- + Decroos Hans; gewezen Onderdirecteur
- + Deburghraeve Leo; gewezen bediende

- De plaatsen van onze overleden vrienden werden ingenomen door

- Dehem Marc; leraar verslaggever beheerraad
- Laridon Henk; Priester-leraar
- Quicke Gaby; Priester, Prof Gr. Seminarie (ontslagnemend)

- Het londs werd opgericht met de bedoeling de projecten van oud-leerlingen missionaris-

sen Ie steunen.
- Het werd bij de oprichting voornamelijk gespijsd met de opbrenst van de boeken van de

hand van Lode Monbaliu, leraar geschiedenis.

- Ratte Vyncke
- Zouaven, brieven van Amaat Vyncke
- C. Lievens, de ridder van Chota Nagpur (nog in voorraad)

- In de loop der jaren was de steun van oud-leerlingen die stortten op de rekening van het

fonds aanzienlijk.
- Giften van minimum 1000 fr krijgen trouwens steeds een fiscaal attest.

- Het totaal der uitgekeerde sommen bedraagt tot op heden 2.040.000 fr.

- De gesteunde projecten situeren zich in alle werelddelen en zijn van de meest diverse

aard:
- Aanleg van een weg door de brousse
- Kataract-project



- Bouw van een disoensarium
- Restauratie van een sociaal centrum
- Medicatie melaatsen
- Boeken voor vorming van catechisten
- Voedsel voor krottenwijk bewoners
- Steun voor landbouwschool
- Heropbouw afgebrande school
- Medicatie voor ontworming van een schoolpopulatie
- Kleding voor weeskinderen
- Steun voor jeugdopvang

- lrrigatie-project
- Bouw van een brug voor ontsluiting van een beek
- Oprichting van een Sanatorium
- Bouw van een materniteit
- Keuken voor jeugdbeweging

- Deze projecten worden allemaal gerund door "onze" missionarissen.
- Dergelijke en nog veel andere projecten worden op onze 6 maandelijkse bijeenkomsten

besproken en meestal gehonoreerd.

- Van de toegekende steun gaat nul procent naar administratie of werkingskosten af. De

gestorte sommen komen voor 100 % terecht.
- Een bloemlezing van aanvraag- en dankbrieven van "onze" missionarissen zou alleen al

een lijvig Eertijds-nummer vol kunnen maken.
- Naast deze projectensteun neemt het Amaat Vyncke{onds op zich jaarlijks voor de op-

leiding van 5 priester-studenten in ontwikkelingslanden te beialen.
- Jaarlijks ook helpt het fonds om samen met de O.L.B. de jubilerende missionarissen (5-

1 0-1 5-20-...50) een gift van 7000 fr te schenken.
- Met verscheidene tientallen zijn ze nog onze vrienden ex-collegienses die onze steun

broodnodig hebben.
- Weliswaar neemt hun aantal af maar de omvang van hun projecten neemt evenredig

toe met de noden en de armoede in de derde wereld
- Ten bewijze hiervan een recente brief van een van deze pioniers, een 60-plusser werk-

zaam in de Filipijnen.

Beste Vrienden, 25 augustus 1994

Van harte bedankt voor de 10.000 fr die ik enkele dagen geleden ontving voor de
melaatsen hier in Tala. Het is een hulp die zeer gewaardeerd wordt.

Er was vandaag een dialoog lussen de melaatsen en de hospitaal-administratie samen

met het minislerie van volksgezondheid. Dit moest gebeuren op het dorpsplein, maar het

regende en men vroeg om de kerk te gebruiken. Er waren een 400 melaatsen
tegenwoordig. Er is de laatste jaren regelmatig spanning geweest tusen de twee groepen.

Het ministerie beschouwt melaatsheid als medisch opgelost. De patidnten vinden dat hun

toestand niet begrepen wordt. lk woorde de vergadering bij om op de hoogte te zijn. Toen

het open lorum begon, vroeg men me plots om moderator te zijn. Dit duurde anderhalf

uur en gelukkig was de atmosfeer de ganse tijd rustig. Wel kreeg een scherpe vraag of



een gevatte opmerking van een melaatse een hevig applaus van het gehoor. Alles bijeen

was het een vruchtbare bijeenkomst. Er was openheid en men kwam overeen om

regelmatig zo'n bijeenkomst te houden om valse geruchten te vermijden en om tiidig
problemen op te vangen.

Het medisch probleem kan theoretisch opgelost worden, maar het leven is anders. Het

ministerie weigert van nieuwe patidnten op te nemen in het hospitaal hier. Melaatsen

moeten thuis opgevangen worden en daar behandeld worden. Dan ontgroeien ze hun

lamilie en gemeenschap niet en genezen ze zoals anderen genezen van andere ziekten.

De werkelijkheid is dat sommigen reeds ver gevorderd zijn in de ziekte en plaatselijk niet

de nodige verzorging kunnen krijgen. Zo'n gevallen komen nog binnen in het hospitaal,

maar worden zo rap mogelijk naar huis gestuurd. Daar is de nodige verzorging dikwiils

onvoldoende. Ook worden ze dikwijls niet aangenomen, vooral daar er nog klare lekens
van de ziekle zijn. Voor het ogenblik zijn er in Tala zo'n 400 lot 500 melaatsen
ondergedoken. Ze moeten naar huis, maar willen niet naar huis.

Enkele dagen geleden kwam een koppel hun huwelijk regelen. De vrouw had geen

vingers meer. Ze was reeds een hele tijd in Tala en had recht op rantsoen iedere dag. De

man echter was iemand die hier nog niet zo lang was en naar huis gestuurd was.

Gedurende het gesprek zei de vrouw: ik heb geen vingers, ik kan niet koken en kan niet

werken, maar ik heb een rantsoen. Hij heeft geen ranlsoen, maar hii heeft vingers. We

hebben elkaar nodig om door het leven te gaan. Het was echt een voorbeeld van

eenvoudige lielde. Zo heeft iedereen zijn triestige maar soms stichtende persoonlijke

geschiedenis te vertellen. Met de parochiewerking trachien we de mensen te helpen in al

hun miserie en noden. We danken U dan ook van harte voor uw steun.

Gθηθger7,

POノ FOυron

‖ Rosary C力 ″κわ

Taraァ ィ27
Manlra

Mogen we blijven rekenen op uw steun ?
Vergeet bij storting niet uw rijksregisternummer te vermelden.

Ons nummer: 712-0112054-05
Amaat VYNCKEFONDS

Zuidstraat2T
8800 Roeselare

P.S. Indien u bij storting uw "voorkeur-missionaris" te kennen geeft houden we daar

graag rekening mee.
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Van oud-leerling Jan COGHE, retorica 1982, verscheen een nieuwe bundel teksten, geti-

teld: "Een leven lang liefde, taal tussen geboorte en dood" - Uitgeverij Tabor, Brugge,
395 Bef. Met deze bundel blijft hij het opzet van zijn vorige bundeltjes trouw: teksten aan
te bieden die bruikbaar zijn om de diepere belevingsmomenten van een mensenleven -

geboorte, relatie, dood, schoonheidservaring, veroudering...- een rustige verwoording te
kunnen geven, of zich in de verwoording van de schrijver te herkennen. Zoek g66n die-
pe poezie erin, zoek niet naar estetische beroering in de schoonheid en de oorspronkelij-
ke zegging van eenmalige woordkunstwerken. Als priester heeft Jan Coghe hier die be-
doeling niet. Wel in gewone, soms verrassend gevatte verwoording wil hij wijzen op
schoonheid en verborgen rijkdom en kansen in diepmenselijke en dagdagelijkse ervarin-
gen. En dit alles vanuit een stille religieuze voedingsbron.

Op zaterdag 11 februari 1995

om 20 u.

Marialiederen Concert

VAN DONKER NAAR LICHT
in de kerk van het Klein Seminarie

Uitvoerders:
Unna Barry, Londen - sopraan

Colliemando en St.-Michielskoor o.l.v. Arnold Loose

Sursum Corda o.l.v. Karolien Gilgemijn

Orgel: Bruno Deman

Instrumentaal Ensemble

Dit Lichtmis-benefietconcert wordt ingericht door de oud-leerlingenbond van het Klein
Seminarie ten bate van de noodlijdenden in de Midden-Afrikaanse vluchtelingenkampen.

Inkom: 250 F
Voorverkoop:200 F - Kaarten vooraf: - Boekhandel Hernieuwen (051) 20 15 41

- Secretariaat Klein Seminarie (051\ 22 15 24



ONS GULDEN BOEK

ln dit boek schreven onze beste opste‖ etteS hun bekroond literair werkle  Als herinne―

ring aan die leugdiaren Of eventueel als bewls van ie studie‐ りver aan ie Z00n Of dochter,

volgen hier enkele fragmenten

Ondervverpen en stり l mOetle situeren in“ de tud van tOen"

wllry OREYTENS

Oυびわraa″

Toen waren ze jonge schachten (12-13 j.)

Een avontuur Eυgeθη 3月UrvEEL

δde ralパ ブ957

Jef en Doll beleelden onlangs een avontuurtje. Ze mochten op vakantie gaan naar oom

en tante. Je kan begrijpen dat ze er graag bij waren. Moeder gaf ze nog een paar oude

versleten klederen mee om te ravotten.

In het station liepen ze ongeduldig heen en weer. Die duivelse trern zat zo lang weg!

"Daar is ie!". Puffend kwam het monster op hen toe. Enkele seconden later stond het

gevaarte stil. "lnstappen"!

Bij oom en tante waren wij hartelijk welkom. Een nieuw leventje... De eerste nacht ver-

liep rustig maar de volgende nacht hoorden ze eigenaardige geluiden. Jef keek door het

raam en zag lichten branden in het kasteel naast de hoeve.

's Anderdaags begon het detectivewerk. Was het oude verlaten kasteel een spookhuis?

"Kijk, hier een sigarettepeukje... dus waren hier mensen " besloot Dolf triomfantelijk.

Voetje voor voetje slopen ze binnen en... "Stil, ik hoor stemmen" (...)

De herfst 」os P4月MEⅣ TrE月

ブsre/aι パ ブ97/

Ook in de herfst zijn er nog zomerse dagen, maar soms regent het geweldig en de wind

is ook van de partij. Dan worden bressen in dilken geslagen en staan akkers blank. De

herfst is ook de tijd van de mist en dan gebeuren er ongelukken. De temperatuur daalt

en 's nachts vriesi het soms. De bomen zijn een kleurenpalet van geel, oranje, bruin en

rood. Bij het minste briesje dwarrelen blaadjes naar beneden en vormen een veelkleurig

tapijt. Zwaluwen, ooievaars en wilde eenden trekken naar warme streken om er de win-

ter door te brengen. De standvogels zoals de mus, de merel, de lijster hebben het echter

niet zo goed. Ze vinden weinig voedsel en zoeken zaden en vruchten in stallen en schu-

ren. In oktober breekt het groot herfstfestijn van paddestoelen aan: struik- en plaatjes-

zwammen, eekhorentjesbrood en heksenringen. En de kikkers? Die overwinteren in de

modder. Na een nacht vol nevel hebben de kruisspinnen webben gesponnen waarop

dauwdruppels glinsteren als parels. ls de herfst geen mooie periode?

30



Landing op Mars Krlsror LEt/R′ D4JV

ブsre ra1 4ブ θθθ

Er heerst een gespannen sfeer in onze ruimtependel. Het is de eerste bemande vlucht

naar Mars. Ervoor zijn alleen dieren de ruimte ingeschoten en nauwkeurig geobserveerd.

Eindelijk de planeet Mars in zicht! Het bericht wordt triomfantelijk geseind naar de basis.

Stille trots! Het landingsschema nog eens doornemen. Een gevoel van onzekerheid

doorslikken. lk denk aan mijn vrouw en kinderen die op miljoenen kilometer op mijn te-

rugkomst wachten. De boordcommandant verbreekt de stilte met een leuke mop. lk lach

een beetje zenuwachtig. Hij is al aan zijn elfde reis toe, ik aan miln eerste trip. Elke dag

krijgen we hetzelfde voedsel. lk voel me net een baby aan de fles. Maar ia, het moet nu

eenmaal. Ter ontspanning een spelletje kaart op een magnetische tafel om de licht-ijze-

ren kaarten vast te houden, ofwel fitheidsoefeningen al zwevend... plezant!

Als een rosse massa nadert Mars. We controleren alle lampjes en verklikkers. lk kilk

even door de patriispoort en bemerk een idyllisch landschap. Maar mijn technische as-

sistentie moet zorgen dat we niel te pletter slaan. Nog 5 seconden, 4,3,2,1 ... een lichte

schok... we zijn geland! Een bericht schiet de ether in: "Opdracht volbracht!".

Fragmenten van pubers uit de 4de (nu de 3des)

Een populair figuur in 't college Fran々 D′ER′ Oκχ

ィde ralg∴パ ブ9δ2

Muziek verzacht de zeden. Bij meneer Gysels heeft ze heel wat meer gedaan. Ze rond-

de alle hoeken af. Alles is rond, buiten zijn stem die soms geweldige vluchten neemt.

Pianoleraar Gysels heeft ook een rond karakter, zo rond als zijn fysische rondheid. Dit

laatste met gelijke diagonalen in breedte en hoogte. Pedagoog tot in de beenderen, iei-

wat onmerkbaar in hun vleesomspansel, floreert hij sedert vele jaren als klavier leraar van

het ene muziekhokje naar het andere daar naast de feestzaal, de handen op de rug, in

zijn flodderend pak, kan je hem vinden.

Meneer Gysels, oudste leraar van het Klein Seminarie maar met een jong hart. Een po-

pulair figuur.

De zogezegde stilte in studie Rik DE NOLF
4de lat.Gr.A 1963

Zoals elk ijverig student, leer ik netjes de Griekse stamtijden. Na een tiental minuten

wordt het mij te machtig. lk luister naar de stilte. Feitelijk is het maar een "studiestilte" en

geen echte, want overal is er iets dat haar verdringt. Al is het een droge geeuw of een

balpen die eentonig klikt of het bladeren in een woordenboek, het gestommel onder een

bank. Dat alles hee{t me nog nooit gedrgerd, maar nu ik scherp luister klinkt het scheu-



ren van een fardeblad als een nagel krassend op een ruit. lemand tokkelt zachtjes op
een bank: echt tromgeroffel. Een boekentas valt: een lawine van lawaai. Men rukt een
blad uit een bloc-notes, een lineaal glijdt op de grond. Dat is geen stilte meer! lk versta
niet hoe eerwaarde nog kan brevieren, hoe iemand nu Griekse stamtijden kan leren. De
studie is een warboel van geluiden. Nu wordt het duidelijk waarom mijn avondwerk nooit
konekt is.

De moderne stad Ba″ DEル′υyοκ

ィdθ ralプ 9″

"De stad scheurt uit de wolken los en boort zich in de lucht. Plasticgevels rijzen op, stui-
ten meeuwen in hun vlucht. "Dit zijn de eerste woorden van het luisterlied "De stad" van
Jef Vanuytsel. Een lied waarin hij onze samenleving beschrijft.
De moderne stad! Centrum van lawaai, lucht- en milieuverontreiniging. Auto's razen
door de straten, fabrieken spuwen hun giftige stoffen in de lucht, torenhoge gebouwen rij-
zen uit de grond als sardienen in een blik.
De moderne stad! Centrum van gejaagdheid, waar de mens als een zuurpruim door de
straten ijlt omdat hij alweer naar zijn werk moet. Tijdens het weekend zie je dan ganse

slierten auto's van de stad wegtrekken vlug naar zee of de Ardennen, vlug wat frisse lucht
happen. Om dan de maandag weer te herbeginnen aan dat wekelijks ritme van slapen-
werken-slapen, tot het volgend weekend er weer is. Maar toch... misschien vind je hier
en daar tussen die blikken torens en gebouwen een parkje, een klein plaatsje met nog

enkele groene bomen, waar nog enkele vogeltjes fluiten, waar oudjes nog rustig een
praatje kunnen slaan, waar de mens nog kan verpozen. Een heel klen paradijselijk hartje
in een zee van rumoer en geweld.



BEDROGEN

Mijn ziel verschrompelde, toen ik hem in ziln zwarte soutane naar de studiezaal zag ko-
men. Met de middelvinger duwde hij zijn dun, donker, hoornen brilletje wat hoger op zijn
neus. Dan gleed hij eens met de vlakke hand over zijn kalende schedel. Zijn tred was
rustig, elk gebaar beheerst. Maar ik wist het meteen: hij kwam mij halen. Wat kwam hij

anders zoeken in die uithoek van het kollegetenitorium, waarnaar we uitgeweken waren,
toen de oude studiezaal tijdens de Grote Verbouwingswerken gesneuveld was? Behalve
de gymnastiekzaal boven ons, was daar niets anders te vinden dan de lagere sektie van
de Latijnse afdeling, in stille studie bijeen, en ik wist het, ik wist het: hij kwam er mij uitpik-
ken. De angst klopte in mijn slapen. lk had nochtans reden om mij met vertrouwen aan
hem over te leveren. Niet dat ik de onschuld zelve was, integendeel, ik was ontegenspre-
kelijk in de fout gegaan. Maar ik kon me niet voorstellen dat hij me beulachtig zou aan-
pakken. Daarvoor was hij te minzaam. En toch, het vertrouwen moest het afleggen te-
gen de schrik.
lk kende hem al jaren v66r ik in de vierde Latijnse onder zijn hoede kwam. 26 kende ik
hem, dat wanneer ik bij de instap vernam dat hij mijn klastitularis zou ziin, ik het gevoelen
had, dat ik in de beste der werelden terechtgekomen was. lk had hem nooit uitbundig ge-
zien, niet vaak zien lachen zelfs; Bourgondische trekken waren hem vreemd. In mijn
ogen stond hij voor alles wat naar ernst en ascese zweemde. En bovenal: voor een on-
kreukbare integriteit.

Het Klein Seminarie zou geen klein seminarie geweest zijn, indien we er niet rijkelijk in de
religie werden ondergedompeld. En hoewel het ooit de bedoeling geweest is om zoveel
mogelijk kleintjes van het Klein Seminarie te laten groot worden in het Groot Seminarie,
werd bij ons toch nooit op de kerkelijke ambtsvervulling z6 sterk vooruitgelopen als in

Italid, waar namelijk de kleintjes al meteen een mini-soutane of een mini-pij werd aange-
meten. Gewis, ook z6nder mini-paterkes waren de kollegejaren een religieus bad van
eerste orde. Elke dag de mis bijwonen, was van de liturgische praktilk nog maar de evi-
dente kern. En elke dag betekende toen nog elke dag. Een week bestond toen nog uit
zeven dagen, niet uit zes of vijf, laat staan de vier dagen waarnaar we tegenwoordig af-
zakken. Geen nood dus, we zaten elke dag geknield. Was de kultus op het kollege dus
wel orthodox, de Roomse rekenkunde was dit duidelilk veel minder. Want bestond de
week weliswaar uit zeven dagen, elke dag naar de mis gaan, stond niet gelijk met zeven,
doch met acht missen per week. Op zondag liep ons de vroomheid immers twee keer
van de lippen: 66n keer in de geprevelde vroegmis, een tweede keer in de georneerde
hoogmis. Wedden dat zelfs de paus niet zo katholiek was?
Op de lagere school hielden we het nog bij 66n enkele mis op zondag. En ik ging er
graag, z66r graag naartoe. De kapel bevond zich helemaal bovenaan in het gebouw,
langgerekt langs de Zuidstraat. Ze was sober ingericht, een klein hammond-orgeltje ver-
mocht het niet om imponerend de wind door de pijpen te jagen, en een schola cantorum
was er ook nog niet bij. De misviering had nooit iets spektakulairs, iels showy; elke mis
was het perfekte duplikaat van elke vorige. Zelfs van celebranl werd niet gewisseld; al de
jaren dat ik er's zondags naar de mis ging, was dezelfde man op post. Paradoksaal ge-
noeg was middenin deze monotonie altijd weer diezelfde man tegelijk ook de bron van
een grote onvoorspelbaarheid. Dat maakte van hem juisl de atlraktie in dat hele, voor het
overige zo voorspelbare zondagochtendgebeuren. Als ik, met zoveel andere knapen, zo
graag naar die zondagsmis ging, dan was hel omdat ze keer op keer door diezelfde cele-
brant werd opgedragen.
Mijn ziel ging open, telkens ik hem in zijn kleurrijke kazuifel uit de sakristie zag komen.
Hij droeg een dun, donker, hoornen brilletje. En hij kaalde wat. Zijn tred was rustig, elk



gebaar beheerst. Buiten die zondagsmis zagen wij hem nooit. V66r wij in de kapel toe-

kwamen, was hij al in de sakristie; en v66r hij ze weer verliet, waren wij al de kapel utt.

Daarbuiten kruiste hij nooit onze wegen. lk wist dus niet waar hij in godsnaam - in Gods

naam - vandaan kwam. Misschien kwam hij wel rechtstreeks van bij God de Vader. Of

woonde hij daar in die sakristie? Hij stapte naar het altaar met de rustige zelfzekerheid

van de man die zijn plaats op deze wereld gevonden had. Zonder franjes, werkend voor
het goede doel, bewust van de eindeloze ketting, waarvan hij een minuskule schakel

vormde. Maar tegelijk ook beseffend dat die ketting net zo sterk is als zijn zwakste scha-

kel. Een taak was voor hem weggelegd, en hij nam die taak met ernst op zich. Hij ver-

kondigde het Woord aan kinderen.
En d66r brak hij dan de monotonie van het ritueel. Zodra de mis begon, kon het voor ons

niet rap genoeg vooruitgaan. Zijn preek was het immers, waarnaar alom werd uitgeke-

ken. Het grote moment brak dus aan als hij zich naar het kleine spreekgestoelte begaf,

slechts twee of drie treden hoog, een pseudo-preekstoel dus. Doch niet alleen de preek-

stoel was niet echt een preekstoel, ook de preek z6lf was niet echt een preek. Hij vertel-

de. Vijftien, twintig minuten lang hield hij ons in de greep van zijn verhaal. Weergaloos.

Alles in hem leefde mee met dat verhaal, hij beleefde zijn verhaal. Ziin toon, zijn mimiek,

zijn retorische pauzes, de schaarse bewegingen vanzijn armen - sereen, maar 66n en al

ekspressie. W66r hij elke week opnieuw de inspiratie vandaan haalde, is me nog steeds

een raadsel. Het kon toch geen sinekure zijn om er altijd opnieuw de spanning in te hou-

den, om altijd weer z6 te boeien, dat we altijd weer aan zijn lippen hingen, en bovenal:

om dit altijd ook weer op de Grote Boodschap te betrekken - want zijn verhaal had uiter-

aard altijd ook een moraal. Die vele verhalen ben ik natuurliik allemaal vergeten. Wat

beklijft, voor altijd beklijft, is de adem waarop ze dreven: een zucht naar goedheid en

rechtschaoenheid.

lk zakte ineen toen ik hem op de speelplaats zag naderen. Met de middelvinger duwde

hij zijn dun, donker, hoornen brilletje wat hoger op zijn neus. Dan gleed hij eens met de

vlakke hand over zijn kalende schedel. Zijn tred was rustig, elk gebaar beheerst. Maar ik

wist het meteen: hij kwam mij halen. Het was volop proefwerkentijd, en hij had me die-

zel{de morgen met spiekbriefjes geklist. Hij was voorbij mijn bank gekomen, had zonder
misbaar mijn voorarm vastgenomen, en twee, drie miniatuurtjes uit miin mouw te voor-

schijn gehaald. Geen woord was over zijn lippen gekomen, hij was vredig terug naar zijn

lessenaar gegaan. V66r we de klas dan verlieten, had hij posi gevat bij de deur, en ter-
wijl ik schichtig naar buiten gleed, had hij me lang en indringend aangekeken.
De knaap die het dichtst bij de deur van de studiezaal zat, vervulde de begeerde rol van
portier. Die kon al eens de benen strekken als er geklopt werd, geen wonder dus dat er

op dat zitje geaasd werd. lk zag hem de boodschap overbrieven aan de subregent, die

mij terstond de mare bracht dat ik verwacht werd buiten.
Er werden niet veel woorden gewisseld. Beiden wisten we waar het om te doen was.

Het weinige dat hij zei, sprak hij langzaam uit, met lange pauzes, die hun effekt niet mis-

ten. Hij was niet gekomen om mij te straffen, of althans niet in eerste instantie om mij te

strafJen. Hij was gekomen, zei hij, om mij te zeggen dat niet ik hdmbedrogen had, maar

dal hij zich in mijbedrogen had. Hij draaide zich om, en als om te tonen dat ik zijn Latijn

niet langer waard was, stapte hij even rustig als hij gekomen was de speelplaats weer op.

Boven zijn rijzige, zwarte figuur omkransten zijn uitdunnende haren de blanke plek van

zijn schedel.
Die plek was wat groter geworden in al die jaren, dat wel. Voor de rest was er niets ver-

anderd aan hem, niets.
Lieven VANDEKERCKHOVE

Ret.1964
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Van Pater "Andres" Vandaele, geboren en getogen Ledegemnaar, die het college reeds

in 1938 verliet, kregen wij een sympatieke levensschets toegestuurd. Wij lichten er enke-

le passages uit die voor de oudere lezers heel wat collegeherinneringen zullen oproepen.

Bij zijn aankomst als intern op het Klein Seminarie heet het: "De huppelende Superior

Adolf Quaghebeur, de stoere econoom Octaaf Hanssens, deden ons beven van schrik,

maar hun helpers, onze professoren, allemaal priesters, waren als onze oudere broers,

gereed om ons te leiden. De in-goede Henri Claerhout, de geduldige Jules Naessens, de

bittere Henri Devlieghere, de leeuwentemmer Gerard Louage, de zachte Louis Rooryck,

en de strenge kordate en veeleisende Robert Stock, droegen er veel toe bij om ons te

boetseren van knapen tot jonge mannen. Anderen hielden een oogie in het zeil: het al-

ziend oog van Victor Segaert en het zingende ritme van Cyriel Vergrachts, de speurende

blik en tintelende ogen van Michiel Vanden Bussche, de spelende wenk van Marcel

Delrue... later gekoppeld aan de naiviteit van David Velghe, het dynamisme van Jozef

Mestdagh en de wetenschappelijke Dumez, de Nederlandse taalkunde van Firmin

Baekelandt en de Duitse en Engelse sfeer van Joris Debrie, de vaderlijke leiding van

Pater A. Vandaele die op 22 november ll opnieuw naar "ziin" Filipiinen vertrokken is.

Verhamme, Karel Dubois en Pol Vanhee...: zij allen droegen bij tot onze degelijke vor-

ming. Alles werd overgoten met de saus van de Katholieke Studentenactie en het Jonge

Volkse Front. In 1938, toen de wapens begonnen te kletteren, liep onze collegeloopbaan

teneinde, tenminste die als leerling: 20 van onze mannen trokken naar de universiteit, 20

anderen opteerden voor priesterstudies of het religieus leven. Met vier trokken wij vanuit

het Klein Seminarie naar de Congregatie van Scheut. Op 16 juli 1944 werden we priester

gewijd, en na nog een jaar studie zou ik naar het verre missieland vertrekken, bestem-

ming China. De oorlogssituatie echter stak daar een stokie voor. lk moest terug naar het



college van Roeselare, maar nu als leraar. lk werd prompt titularis van de 6de Moderne,
en gaf ook nog les in de 6de Latijnse. Daarbij kwam mijn pastoraal werk buiten het colle-
ge: elke morgen heilige Mis in de H.-Hartkliniek en elke zondag met de fiets naar
Hooglede, naar "'t Hooge" om daar de mis te lezen. Soms, in barre wintertijd, moest ik
zelfs de zaterdagavond vertrekken, maar de goede zusters beloonden mijn inspanning en
veruarmden mijn bed met warme stenen. Slechts 66n uurtje per week was ik vrij: dan
mocht ik bezoek van mijn familie ontvangen. Vroegere collega's en superior Alban
Vervenne noemden mij "Paterke". Het was een leven in priestercommuniteit vol weder-
zijdse steun en dienstvaardigheid. Zo nam de superior spontaan eens al miln lessen over
toen ik de eremis van Pater Jos6 Baute in Poelkaoelle mocht biiwonen."

Na een ommetje in China, komt Pater Vandaele dan uiteindelijk voor zijn levenswerk, zo
wat 46 jaar lang, op de Filipijnen terecht. Werkte er samen met Pater Gabriel Van den
Berghe, rhetorica 1931, in de Bergprovincie. Hij bouwt er de Lourdes High School in
Kabugao, een kapel in Calanasan en Musimut. Na zijn cong6 in Belgi6, waarin hij zijn
beide ouders heeft begraven, trekt hij terug naar de Filipijnen en werkt er in de mijn-
streek. Hij ontpopt er zich als de grote bouwpater: kerken, scholen, kapellen... na nog
6 jaar missiewerk nabij Baguio City begeeft zijn gezondheid het: hospitaal- en rusthuis-
verblijf knappen hem weer op. Rustiger pastoraal werk in Baguio City en aan de universiteit
van Baguro eindigt zijn missiewerk. Hij noemt het "tweede viool" spelen, of "reserveband"
zijn ("spare-tire").

De lange brief eindigt in enorme dankbaarheid: "Bij het einde van mijn levenskoers schrijf
ik in grote letters, wat wij in de Sde Latijnse verplicht werden op het einde van onze
huistaken te schriiven "Deo. Mariaeoue Gratias!".



Van H. Mestdag, Retorika'41 ontvingen we volgend gedicht en hii voegt eraan toe: met

dankbare gedachte aan E.H. Legrand, die ons indertijd (1936-37) de geest opende voor

de wonderen van 't Heelal!

ZEIT, SEIN und SINN.

Waarheen in 1995.

De mens zoekt zekerheid, zegt men, geborgenheid,

erkenning zo hij is, en meet met loze maten

zijn plaats in deze tijd - voze coordinaten

waarbinnen hij zich weert in zijn "geworpenheid".

Roert hem wel 't raadsel waarheen wij, met d'aarde, drijven,

als dolle tollen wij, door reuzenzweep gezwiept

omheen de zon, die zelve duizelend duikt en kiept

in 't zwartste gat, dat haast't heelal zal binnenrijven?

Elk ogenblik herschapen uit het nietste niet

herleeft hij, met al wat blijft omgaan, bij mirakel,

maar drinkt en zwetst, beweert en zweert en zoekt spektakel,

en bijt de hand van Hem, die't al draagt en bediedt.

Tijd, ruimte! lege spinsels van geleerde waan,

die wat er leeft en roert in wepele wet wil dwingen:

de "ruimte" wordt gemeten aan de dingen,

"tijd" aan geboorte, groei, verlopen en vergaan.

-Mee met de wereld warrelt't sparkje viers van u,

van mij, dat vunzig smeult, of vlammen gaat en laaien

als in weerlichte storm de Geest ons aan komt waaien

uit wielend stof verrukt in 's Hemels heerliik NU!



,*' Bond-ig

Oud-leraar C. Laga sprak volgende tekst uit op de jubileumviering van 24 oktober 1993,
naar aanleiding van ons 25 jaar bestaan.

Met Socrates in Disney- en Medialand.
Met een klein humanior-receptenboekje

Socrates, die ik hier ten tonele voer, is
geen fictieve held, zoals Gulliver, of
Lambik o{ Nero en gezellen uit de
stripverhalen. Elk van di6 wezens werd
gecrederd om een concrete, bij voorkeur
geestige, gestalte te geven aan een
karaktet in verzonnen situaties. Dit

karakter moet 6n duidelijk 6n constant zijn,
zoniet smelt de gestalte weg. Stel je voor
dat Lambik op een keer bescheiden, koel

en nuchter van geest gaat doen, of dat
Hagar de Verschrikkelijke plots een zuinige
huisman wordt. Maar Socrates hoort niet

thuis bij dat stel getekende of literarre
poppen. Wij zullen dan ook moeten

omgaan met een werkelijke man, een vent

die wij - het tijdsverschil en de lang uitgesponnen overleveringsdraad in acht genomen -

behoorlijk goed kennen.

Ziehier het essentiele over zijn leven en zijn "werk"-methode. Hij moet 70 of 71 jaar oud
geweest zijn als hij in 399 v.Chr. stiert. De doodsoorzaak deel ik nu nog niet mee. Hij

was fors van lichaamsbouw, eerder lelijk. Wat echler het meest bij hem opviel, was zijn

verbazend talent om te dialogeren en in die gesprekken de tegenspelers in verlegenheid

le brengen. lrriterend voor dezen was vooral zijn erprouero, een houding van

voorgewende onwetendheid, van waaruit hij dan "domme" vraagjes afvuurde als pijltjes,

vraagjes waarop de tegenpartij geen goed antwoord vond. Bij enkelen, en die werden

dan zijn leerlingen, wekte dit enthousiasme, bij velen gevoelens van vijandschap. Men

heeft dan ook hel middel gevonden om het hem betaald te zetten.

Met deze Socrates ging ik een Leuvense straat op, om 'ns de atmosfeer op te snuiven en

te lursteren naar zijn eerste reacties en vragen.

Als hij zich laat ontvallen dat alle mensen hier nu wel gelukkig moeten zijn, vraag ik
waarom hij dat denkt. "Omdat ik niets dan lachende gezichten - 't gaat van de glim- tot

de schaterlach - zie op al die grote borden" (hij bedoelt natuurlijk de publiciteitsaffiches

die een uitgebrand pand verhullen) "en achter al dat glas" (hij bedoelt de winkeletalages).

Inderdaad, of er nu een Jototoestel, een lening, of in de apotheken (ik moet hem dit woord
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niet uitleggen, het is ie reinste Grieks) een remedie tegen reuma wordt aangeboden, alles

wordt gedreven door lachende dames of - in 't geval van die rokende stokjes - tenminste

door de rustgevende stoere mannen. lk zeg hem dat dit zo hoort te zijn, omdat dit alles

parainetische (in het Latijn: advertentie-) bedoelingen heeft. Maar daar moet men niet

inlopen, voeg ik er bij, om niet helemaal als een sulletje door te gaan in zijn ogen die mij

al met zijn bekende scepsis (hoef ik weerom niet te vertalen) aankijken, want ik ken veel

mensen die sakkeren omdat zij met hun camera niet kunnen omgaan, en spaardertjes die

zich bekocht voelen en reuma-lijders met een pijnvertrokken gezicht; en wat die stoere

vent met zrjn lasso en zijn paard betreft, die is al jaren dood aan ... longkanker. Na wat

vragen en antwoorden heen en weer moei ik toegeven dat het beeld van de mensheid

dat ons toelacht, ons toewuift en op ons toerijdt uit affiches en etalages, functioneert als

een minderwaardige roronrpov of spiegel. Socrates trekt een bedenkelijk gezicht omdat

hij denkt aan dat minderwaardig instrumentje dat precies in zijn tiid opkwam ('n metalen

schilfje), alleen bruikbaar als de doos waarin het steekt opengeklapt wordt; of misschien

denkt hij aan de enige goede spiegel, di6 van alle nog onvervuilde plassen waarin het

heerlijke Griekse firmament te kijk staat, zoals di6 van Narcissus. lk noteer een

waarschuwing als hij halfluid mompelt dat Narcissus gaandeweg verliefd raakte, niet op

de sterrenhemel, maar op het spiegelbeeld van zichzelf ... ten dode. "Correct gezien,"

geef ik toe, maar 'k vergoelijk meteen met: "zo is het toch prettig!" Hij vraagt naar de

inhoud van dit woord, of het misschien is: zichzelf en het publiek amuseren ten koste van

een derde, zoals Anstophanes het deed in zijn tijd op de Atheense Btihne. (Socrates zelf

is in 66n van diens komedies de ongewilde held geweest; Aristophanes tekende hem in

(de vent van) De Wolken). Neen? dan wellicht het blij-vermoeid zijn van de beeldhouwer
's avonds, na het werk aan de fries (Socrates zag zell de Parthenon-friezen uit het

marmer loskomen, elke maand duidelijker, sinds 440 v66r onze tijdrekening). lk moet

hem bekennen dat de pret, zoals die nu in onze dagen en in onze maatschappij
geserveerd wordt, met geen van die gevoelens samenvalt. Het is zelfs een woordje,

moet ik toegeven dat ik, als - toen nog jonge - bewoner van dit achterlijk gewest, een

halve eeuw terug nauwelijks zou gebruikt hebben. Maar nu is de pret de constante

kauwgom, de toestand waarin ik mij schier obligatoir mo6t voelen, op straffe van een

spelbreker te zijn en zeker de publicity-wereld onwaardig. lk kon het ook overzetten in

een paar ons verwante talen: in de ene heet "to enjoy oneself'; of in de andere: "es macht
SpaE (in deze natie zijn er velen die graag theoretiseren - geen nood aan uitleg, zowel

het woord zelf als het beoefenen van dit werkwoord zijn ook zo Grieks! - en die hebben

zelfs over een pret-beschaving, een SpaBgesellschaff). Veel verder ben ik niet geraakt

met mijn uitleg. Socrates knikte wel, beleefd als hij is, maar ik voelde dat hij het niet

begrepen had. Vroeg of laat komt hij weer aan met vraagjes v6l van zijn zo typische
ironie. Zijn srpooerd, 't moet gezegd, is nog niet onze agressieve spot, maar een zich zo

bescheiden opstellen in het gesprek, dat alle verwaande lieden menen dat die vraagjes

wel uit de koo van een knul moeten komen.

Op dat ogenblik brulden twee zware motoren voorbij, in hun draai vanuit een zijstraat
vervaarlijk hellende, twee paar rechterknieen scheren over de grond. Boven de wielen,
roerloos aaneengeklitte glimmende gedaanten. Alleen achteraan, aan de onderkant van

de helm kwam er iets uit, flappend in de wind. Een lange haarlok? een stukje foulard?

lk zelJ schrik nog altijd van dat soort tuigen, en bij Socrates, die nog geen

gewenningsproces had kunnen doormaken, kwam het aan als een klap in 't gelaat.
"Mensen?" - "Jawel, 't zijn mensen, op dat dingl," verzekerde ik hem. - "Maar waarom met

opgetrokken benen, twee keer als 'n dubbele kikker? en waarom brullend als pas
gevangen leeuwen?" - "Die kikkerpositie zien zij op de reclameborden en op de renbaan,"



legde ik uit, "en dit doen zij dan na op de Tiensestraat te Leuven, tussen de ene en de
andere verkeerslichten, zo'n 250 meter ver. En wat dat brullen betreft, die tuigen worden
speciaal daartoe opgefokt. Dit leg ik wel uit als ik de wet van de horrot vacui (voor 66n
keer geen Grieks, en dus verklaring-behoeftig) uit de doeken doe." Hij was wat tot
bedaren gekomen, dank zij zijn spreekwoordelijke zelfbeheersing, maar wilde weten
waarom hel zo'n vaart moest nemen, of zij iemand bij hoogdringendheid moesten redden
soms? lk kon die vraag in zijn ogen uiteraard niet wegkrijgen, als ik hem verzekerde dat
zij geen gevaar moesten bezweren - maar er wel een schiepen - en dat zij straks hun
glimmende pak in een paar bewegingen uiteen zouden ritsen en zich in een luie stoel
zouden laten vallen, om een half uur later opnieuw die ronde roodgestreepte bovenkop
op hun schouders te zetten en naar elders te razen.

En dan eiste die nieuwsgierige Socrates ook nog de beloofde uitleg van die horror-vacui-
wet-in't-Latijn op. lk probeerde een aanloop met zelfuitgevonden vertaling in het Grieks
prooreoool(, die hij inderdaad onmiddelliik snapte, omdat hij de woordenschat met dat
beginelement zell alvaak gebruikt had, bv. in prooyuvq( (vrouwenhater) en in proonovroc

(werkschuwheid, in de modernste pedagogiek vlijtig bestudeerd als een om zich
heengrijpende handicap in de studiejaren en die men in het boerse vocabularium van
vroegere colleges "luiheid" noemde). "Daar is een ijzeren wet in de geluidsleer van onze
dag," waagde ik het te formuleren, "die bepaalt dat er geen leegte (to rerou), geen

spleetje of gaatje mag blijven bestaan waar rust heerst: dat zou gelijkstaan met een
bekentenis van onmacht vanwege het dynamisch gedeelte van onze wereld, alsof dit
domeintje on-inpalmbaar, onvervulbaar zou zijn. En daarom hollen zij ratelend en
brullend naar bv. een tent-voor-tildverdrijf." lk had het toch weer finaal verkeerd

aangepakt!

"Moet de tijd verdreven worden?" vroeg hij fijntjes. "Waarom hem niet gebruiken?" lk
besloot liever aan audiovisueel onderricht te doen en nam hem mee - het was
ondertussen zaterdagavond en donker geworden - naar een grote gevel met bonte
flikkerlichtjes en de naam Decamerone (geitalianiseerd Grieks, maar voor hem nog

aanvaardbaar ...) of zoiets. Het was nog v66r middernacht en de zaal was nog bijna leeg

toen wij er even ons hoofd binnenstaken. lk zeg: "even ons hoofd ...", want Socrates trok
het zijne verschrikt terug, niet wetend of hij eerst zijn ogen dan wel zijn oren moest

beschermen. "Een aanval!" kermde hij, "een akoestische aanvall" Leg dan maar'ns uit

dat de geluidsagressie precies dirt is wat zij zoeken ... "En, mijn goede vriend, als je 't
hier een paar uren volhoudt, dan komt men je wellicht nog pilletjes aanbieden, waarmee

extase wordt beloofd." Hij begreep zeer goed het woord, want €Korcror( is weerom een

zuiver Grieks woord, dat fundamenteel een toestand betekent waarin ie buiten jezelf
geraakt. Aangezien het in Griekenland over de bezitname van je innerlijk door een
godheid ging (ev0or:orcropo( is dan de duidelijkste benaming), wilde hij nu per se weten

welke godheid hen dan wel zou be-zielen; Dionysos, wellichl? lk scharrelde in mijn

hersenen een antwoordje bijeen waarmee ik in zijn gedachtengang meende te kunnen

blijven, en suggereerde, zonder veel overtuiging, dat het wellicht de "god der

ontspanning" zou zijn. Maar hij kon die in heel zijn mythologisch magazijn niet vinden.

En er kwam weer een dom vraagje: "Onl-spannen, uit of van wat? veeleer span je jezelf

toch mij geweldig in, om dit vol te houden." Het dialoogje over rn en ontinzake spanning,
bespaar ik lullie. En om hem weg te krijgen vertelde ik hem dat de god de lieden hier

straks z6 zou bezielen dat zij er met hun autokineta zo ijverig op los zouden gaan en op

mekaar zouden inrijden (op anderen ook wel, maar die zijn geen eigenlijke meespelers

en krijgen ten hoogste de kwalificatie van pechvogels), dat er in dit kleine landje in een
jaar tijd op die dagen minstens tweemaal zoveel sneuvelden op de weg als er Atheense
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hoplieten gevallen waren in de slag van Marathon, waarop Socrates, zoals alle Grieken,

erg trots ging, en die nog steeds in de geschiedenisboeken prijkt.

Jullie begrilpen het, beste toehoorders, ik heb eraan verzaakl mijn vriend Socrates mee

te zeulen naar een echt Disneyland. lk zei hem wel wat de bedoeling was, nog maar 'ns

ont-spannen, maar dan met fantasiefiguurties uit sprookjes allerlei. Hij geraakte op gang

en haalde Kirke en Kalypso boven, die Odysseus, avonturier en toch ook een Elckerlyc

(66n zoals wii), schaadden en toch ook beminden en hielpen. Socrates beklemtoonde
(wat ik wist uit de geschriften van Plato, zijn leerling) dat hij helemaal niet w6g was van

dichters, maar voor Homeros maakte hij wel een uitzondering. Maar ik moest hem twee

illusies ontnemen, toen hij er heel spontaan aan toevoegde: 'lullie lezen hem toch ook,

h6, Homeros?" lk begon met hem te vertellen dat na zijn dood (ach, mijn beste publiek,

doe mij er aan denken! ik mag niet vergeten te zeggen hoe dit in z'n werk gegaan is!), nu

zo'n 2.400 en enkele jaren geleden, deze Griekse dichter een vast bestanddeel
geworden was van alle Hellenistische gymnasia, dat de stoere Romeinen hem ook

moesten leren kennen, al was het onrechtstreeks, via h(n grootste dichter, dat hij,

onafgebroken, bestudeerd en gelezen werd in de Byzantijnse scholen, tot de Turken van

Constantinopel lstamboel maakten, dat men ondertussen in West-Europa weer wat
beschaafder was geworden en de HomerosJakkel overgenomen had; dat men er deze

traditie gepleegd en onderhouden heeft tot een stuk in de twingtiste eeuw, tot ... ja, op

sommige plaatsen, tot op de huidige dag ... met grole moed door enkele vrouwen en

mannen die men humaniores noemt; maar dat heel velen huilen dat men al deze
"verloren" uren (want zo brandmerken zij die initiatie) maar aan "nuttigd' zaken kan

besteden en de //ras en Odysseia maar best zouden inpakken in een videocassette die

van kop tot staart zo grappig is dat de jochies (en de oma's en de opa's, die ook wat tijd
vrij hebben) die ze bekijken in een "homerische lach" schieten. De tweede illusie die ik

hem moest ontnemen gold z'n bescheiden suggestie dat homerische fantasialiguren
(zoals de twee genoemde dames) in Disney-landen zouden kunnen opgenomen worden,

want "ik vind het vreselijk het jou te moeten zeggen, Socrates, die wezens zijn dubbel-

zinnig, m.a.w. zij stellen ons vragen over wie wij zell ziin, met nog andere woorden: zij

doen onze hersenen werken, en dit is het laatste wat in actie mag schieten, in die Disney-

landen !"

U beseft nu allen wel, beste vrienden, dat ik Socrates niet heb kunnen bewegen bij ons te

blijven. W6l ben ik de gelegenheid geweest hem nog heel veel moois te laten zien van

wat wij verwezenlijkt hadden. Hij was bv. heel blij te vernemen hoever wij het reeds
gebracht hadden op het gebied van de atomistiek, die door zijn tijdgenoten Leukippos en

Demokritos voor het eerst was uitgedacht. Die blijdschap was weliswaar erg gedempt als

ik hem vertelde dat het meest spectaculaire feit, met behulp van die wetenschap, de

destructie van twee volkrijke steden geweest was. En het verschafte hem ook een groot

genoegen dat de geneesheren nog steeds de eed van Hippocrates (ook'n tijdgenoot van

hem!) afleggen en dat hun diagnostische, klinische en therapeutische (evenveel Griekse

woorden) boeken bulken van Griekse termen. Minder fraai vond hij het dat van de laatste
generaties a(sen er waarschijnlijk niet 66n op tien is, die de nochtans zo klare en

sprekende Griekse terminologie herkent.

Adieu dan maar, goeie Socratesl lk zei het bij 't begin al: je bent een stevig-historisch

figuur, ik moest je niet uitvinden; alleen jouw kort verblij{ onder ons was fictief. lk kan je

hier niet oohouden.

Uw leerling Plato heeft U beter opgeroepen in zijn dialogen van tweeduizend jaar oud dan

ik hier met mijn fantasietje van vandaag.



Wat ons betreft, wij staan weerom met beide voeten op deze collegegrond. En

aangezien de voorzitter of zijn bestuur een "bijkomende stelling" of een ondertitel heeft
gemaakt van wat een terloopse bedenking was in een gesprek, probeer ik, in een tweede

en fantasie-arm gedeelte, en rekening houdend met de mediawereld die ons wil

overspoelen, mijn ideedn uit te stippelen door het uitzetten van een paar bakens.

Maar ik doe het met gedrevenheid in dit ons Klein Seminarie, waar schier alles van wat
men bewaard en veel van wat men neergehaald heeft, mij aangrijpt. Het uurwerk in de

dreef hangt er nog, kaal zoals het altijd geweest is. Wie heeft men willen overtuigen van

het belang van de tijd die snel loopt? Wanneer zijn die wijzers stilgevallen? Jaren terug,

ongetwijfeld, want nooit meer heb ik er iemand zien van schrikken dat het er nog steeds

twee uur dertig op is. lk ben er ook zeker van dat dit stationsmeubel het Laatste Oordeel

ter plekke afwacht: op 't Klein Seminarie zal dit er komen te twee uur dertig; alleen het
jaar is mij nog niet bekend. Enkele maanden terug (of is het alweer een paar jaar

geleden?) heeft men bii 't neerhalen van het halve gebouw (de vroegere studie van de

externen en van de klaslokalen erboven) die arme ijzeren trap laten staan of hangen; die

ijzeren trap met zijn speelse gaatjes, die onder onze nagelschoenen (wanneer wds die
mode er ook weer?) kriepte en de kleur kreeg van de donkere grijze lawine stofjassen die
naar beneden donderde na de lessen. U begrijpt, geacht publiek, dat de spreker er
moeite mee heeft om een vlaagje nostalgie van zich af te houden. Zijn wij niet hier als
leerling groot geworden, een halve eeuw terug? heb ik niet hier voor het eerst in mijn

leven een publiek, een gretig publiek nog wel, v66r mij gekregen, veertig jaar geleden?

Er moel iets overgeslagen zijn, in beide richtingen: een woord of een reactie van mij die

beklijfde zonder dat ik het wist, en van hun kant - ik zegde het reeds - een gretigheid;

meer, een uitdaging, zo van "toon dat je iets te vertellen hebt, dan komen wij wat
voorover hellen, om het niet te missen"- Zoniet hier, waar dan w6l mag ik een
nostalgieke schop aarde werpen op ... op het graf van de humaniora die wij gekend

hebben?

Oh! stelt u zich maar gerust, re{ormeerders, ontwerpers en aanpassers van de
(hoeveelste in 25 jaar?) vernieuwing van hei secundair ondenruijs. Wij zijn geen

samenzweerders en hunkeren niet naar een restauratie die haaks zou staan oD de

realiteit van nu. Wij kunnen echter zonder moeite meevoelen met de hartekreet van vele

leraars, directeurs en competente, naarstige mannen en vrouwen (deze laatsten mogen

zich niet meer aan "inspectie" ('n vies woord) vergrijpen, maar mogen slechts (raad 'ns!)

bege-leiden) en die allen samen hijgen van de dolle rit doorheen systemen die schier
even snel tuimelen als zij opgericht worden.

Wij, van onze kant, hebben ook veel bijgeleerd tijdens onze jaren van absentie. Ziehier
een paar resultaten van mijn (gewijzigde) visie - de voorzitter vroeg het en ik ben
gehoorzaaml - op de humaniora. Het is bij mij geworden tot een kijk op de humanior-
persoonlijkheid. lk kies deze comparatielkarakteristiek om twee redenen. Ten eerste,

omdat dit adjectief even goed vrouwelijk als mannelijk is. Ten tweede, omdat het een

vergelijkings-lrap is, een klimmende trap dus; die trap ligt tussen het laagste punt, dat wij

willen verlalen, en het hoogste, dat wij niet bereikt hebben en waarschijnlijk niet kunnen

bereiken: de trap lijkt wel hoger te worden naarmate wij zijn treden bestijgen. Naar mijn

mening is de humanior-persoonlijkheid niet het effect van een of ander vak - zelfs niet
van het aanleren van een klassieke taal - of van een bepaald schoolregime, maar is het

een Geesteshouding, iets wat men in het Engels een "state of mind' noemt. Ziehier de

capaciteiten welke er, mijns inziens, deel van uitmaken.
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1. Afstand kunnen nemen

U herinnert zich, aandachtig publiek, hoe Socrates schrok bij het lawaai van die motor en

hoe hij wilde weglopen van die "tijdverdrijvingstent" met haar zware beat en haar zwaai-

ende flikkerlichten. Die Socrates lijkt aardig op det deel van onszelf dat in opstand moet

komen tegen de opdringerigheid van onze levenssfeer. Het brommertje dat in mijn

straatje (134 m. lang,3,75 m. tussen mijn gevel en di6 van mijn overbuur) accelereert om

z'n gekletter op te drijven, de flikker-speelkast waarop de scholier zich de

woensdagmiddag gaat afstompen - ik woon vlak bij de Oude Markt te Leuven en wie daar

al 'ns in de buurt komt, weet wat ik bedoel -, het typische TV-lef dat mi.l met het gevoel wil

opzadelen dat ik een achterlijke ignorante knul zal zijn als ik naar het sensationeel

programma x of y ni6t kiik. Al deze fenomenen hebben hetzelfde opdringerig karakter

waarover ik het had, gemeen.

Zich vrijhouden om te kiezen, dit is de eerste zorg en de eerste beloning aan 't worden

van een humanior. En dit moet geleerd, getraind en ingeoefend worden, zeker op school.

Alle vakken zijn goed, als er maar niet een onmiddelliik beloningssuikertje aan

vasthangt, het mogen wiskunde of taalvakken zijn, het kunnen ook vakken zijn die de

elementen benaderen (fysica, scheikunde): de materie is complex, en zijn taal heeft de

mens minstens even complex gemaakt. Men heeft aan de leerlingen een slechte dienst

bewezen als men hun, met het diploma, zelfgenoegzaamheid meegeeJt' Dat ik een lans

breek voor de klassieke talen, waarvan ik er nog steeds een beoefen, gelieve men niet op

rekening van sentimentaliteit te schuiven, maar op de ondervinding dat zij de gevreesde

zelfgenoegzaamheid niet makkelijk zullen meegeven (als er een leerling uit de afdeling

Latijn-Grieks vertrekt met de indruk dat hij of zij nu alle Griekse teksten aankan, dan

verklaar ik de leraar/lerares voor onkundig), een andere reden zijnde dat wij hier in

Europa uit deze voedingsbodem gewassen zijn en in die spiegel onszelf leren kennen.

Maar ik heb geleerd dat vele andere materies vormend kunnen zijn, als zij ook maar

meegeven het besef van het resterende raadsel.

Alle programma's ziin slecht, als zij een aantal materies en kennissen opeenstapelen,

die "er moeten bijkomen omdat zii de dag van vandaag gevraagd worden." Ook

wanneer, naast een pakket zgn. vanzelfsprekende basisvakken (en zelfs, wie is de arblfer

necessariorum?) een reeks "vrije keuzevakken" gepresenteerd worden (kwestie van de

vrijheid te respecteren, natuurlijkl) als een mand op de prullenmarkt, waaruit je eender

welk artikel mag kiezen voor hetzelfde geld, zegge 100 frank per stuk, een

oudstrijdershelm, een wijwatervat, of een fluwelen olifantje, dan is die keuzevrijheid

nefast. lk hoorde van een keuze, door de leerlingen te maken, tussen Latiln en

comouterinitiatie: absurd !

2. Alle stellingen durven herzien, maar nooit iets weggooien zonder de zekerheid dat

het nieuwe ook beter is.

De eerste kant van deze dubbeldeugd, zeg maar de wendbaarheid, is uiteindelijk in de

nederigheid geworteld, in het besef van "wie ben ik dan wel?". De tweede zijde, de

voorzichtigheid, zou ik niet geaccentueerd hebben, had ik niet van jongere collega's uit

het secundaire onderwijs verhalen gehoord over overhaaste "vernieuwingsmethoden" die

de haren ten berge doen rijzen. Zeker, eens het badwater gebruikt, moet het niet meer in

de kuip blijven. Maar vooraleer de hele inhoud ervan in de sloot te kieperen is het toch

geraadzaam effe te kijken of er bv. geen kinderkopken meer in ronddobbert. Helaas

hebben sommigen deze elementaire voorzorgsmaatregel aan hun haastige laars gelapt



Ook deze houding, ik noemde ze een dubbeldeugd, moet aangeleerd en kan ingeoefend
worden naar aanleiding van veel vakken. Laat mij hier een man, weerom uit de Oudheid,
citeren die dit goed heeft samengevat. Paulus gebruikt wellicht een gewone
wijsheidsspreuk, als hij tot zijn Thessalonicenzers zegt (1, 5, 21): ncxvtcx 6orrpcr(ere, to
rcr),ov ro,telete, in de Vulgaatvertaling: "omnia probata, quod bonum est, tenete", wat,
vrij in onze taal, zou klinken: "alles 'ns bekijken en twee keer omdraaien; als 't deugt:
vasthouden!"

3. Steeds maar bewuster een schaal van waarden aanleggen, een hierarchie van de
dingen die tellen.

Maar aangezien de tijd om is, en dit een uitvloeisel zal zijn van de capaciteiten 1 en 2, zal
ik dit liever niet behandelen en het vervangen door een herinnering uit mijn kinderjaren.

Wij mochten naar zee en wij bouwden dan op het strand, zo dicht mogelijk bij het water,
een zandkasteel. Wij wachtten af wanneer en langs welke kant de zee het zou
"innemen". De branding breekt, dat weten jullie, in vele kleine golfjes die, witgetopt,
achter elkaar het strand oplopen, eerst nog op volle kracht, maar algauw door traagheid
bevangen. Wij kinderen, kozen er soms eentje uit, in 't water staande waar het golfje
begon, en liepen met het rollende dingetje mee, ons opwindend en roepende "het mijne
haalt dat kasteel van jullie! dat van jullie haalt het mijne nietl" Ons lavoriete schuimkopje
was maar een gezel van enkele seconden, maar dit was genoeg om een ogenblik alle
grote, werkelijke golven te vergeten. Dat mocht, wij waren kinderen.

Wij hopen op adulten die, ook wanneer zij een stonde pret maken, bestendig de
grondzee in 't oog houden, die beseffen dat er een tijd van ebbe en een tijd van vloed is.

lk mag echter mijn publiek niet laten heengaan zonder hen te waarschuwen en te
wapenen. Luistert niet naar hen die ons voor elitaristen uitmaken, die ons verwijten dat
wij niet meevoelen met de massa, dat wij opscheppen met een cultuur die onbegrijpelijk
is voor de man uit de straat etc. etc. Al te vaak kruipt de brave goegemeente, die diep in
zich w6l wat anders verlangt dan het voer voor kandidaat-imbecielen dat ons in het
"populairste" medium wordt aangereikt, in haar schelp. "Ach," verzucht men dan,
"wellicht is dit de cultuur van vandaag!" Men schroomt, men verzaakt en soms verzinkt
men in die pulp, men wordt alleen nog kultureluurs ... Men stelt geen vragen meer als
Socrates, men zegt niet meer met hem or6s oor er6o( ("ik weet dat ik het (nog) niet
weet"). Ach, ik vergat bijna te vermelden hoe Socrates aan zijn einde kwam, en ik had
het tot tweemaal toe beloofd!

In 399 v66r Christus heeft de Atheense rechtbank, bestaande uit 501 rechters (jawel, een
jury van vijfhonderdeneen burgers, door het lot aangewezen), Socrates schuldig
bevonden aan jeugdmisleiding en verachting der goden, met een kleine meerderheid der
stemmen. Die meerderheid was sterk aangegroeid bij het bepalen van de straf: de dood
door de gifbeker.

Wij zijn gewaarschuwd.

C. LAGA

oud-leraar



OP 11 NOVEMBER keerden zij terug naar hun oude school. Hun aantal was dit iaar enorm

hoog. Meer dan 300 oud-teertingen namen deel aan het banket in Park Rodenbach. We

vereeuwigden op de plaat de uitgangsiaren 1 944 en 1 969 (50 en 25 iaar geleden).

25 JAAR AFGESTUDEERD
rij onderaan van links naar rechts: Eugdne Lievens, Luc Geldot, Daniel Vanden Brande,

Johan Plets, Eddy Lebon, Jan De Meyer, Henk Dierickx

middenrij: Bart Deman, Piet Sercu, Jo Seynaeve, Paul Meuleman, Stefaan Vandewalle,

Herman Vansteenkiste, Raf Vanderschaeghe

bovenaan: Paul Van Gampelaere, Luc Baelen, Johan Salembier, Patrick Vanden Weghe,

Geert Cloet, Luc Aerbeydt

50 JAAR AFGESTUDEERD
rij onderaan van links naar rechts: Firmin D'Hoore, Jan Vercruysse, Gabridl Franqois, Raf

Tuytten, Jan Vancalbergh, Valdre Van Vooren

middenrij: Paul D'Hoore, Frans Wullepit, Jozef Leievere, Jozef Ostyn, Luc Vanden
Bulcke, Michel Vanden Bulcke

bovenaan: Antoon Desmet, Henri Vanden Berghe, Jules Gobyn, Antoon Demeyer, Karel

Watteeuw, Leo Delafontaine, Louis Maselis, Michel Ostyn



屁乃 協づπι

GEBOORTEN

Fleur, dochtertje van Heer en Mevrouw Piet en Katrien Decroos-Joye,

Roeselare 1 mei 1994 (moderne 1983), Het Gemet 21, 8800 Roeselare

Hannah, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Marlies Debyser - Vermeulen,

Assebroek 3 mei 1994 (latijnse 1983), Verversdilk 8, 8800 Brugge

Simon, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Ann Deboutte - Coene,

Lokeren 9 mei 1994 (latijnse 1980), Sint-Jorisstraat 26,8800 Roeselare

Louis, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Ann Van Slambrouck - Deboutte,

Roeselare 23 juni 1994 (moderne 1978) Beverseaardeweg 44, 8800 Roeselare

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Rik en Ann Debruyne - Tack, 20 mei 1994 (latijnse 1984),

Diksmuidsesteenweg 357, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Peter en Hilde Beheydt-Verbeke, 21 mei 1994

(dochter van Geert Verbeke, leraar)

Heer en Mevrouw Geert en V6ronique Mortier-Jonckers, 9 juli 1994 (latijnse 1987),

H. Hartstraat 49, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Dominiek en Els De Cokere - Vandecandelaere, 23 juli 1994

(zoon van Jos6 De Cokere, leraar), Warandestraat 8, 2990 Loenhout

Heer en Mevrouw Jacob en Els Sercu-Maselis, 7 oktober 1994 (moderne 1987),

leperstraat 100, 8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Frank en Hilde Vanhaelewijn - Calis, 15 oktober 1994

(moderne 1 983), Zonnebeekstraat 67,8920 Langemark

Heer en Mevrouw Johan en Annelies Vanoverberghe- De Jonghe, 9 juli 1994

(latijnse 1989), residentie Hoflande, Marktplaats 8830 Hooglede

BENOEMINGEN

E.H. Ren6 Delbeke (superior college) werd benoemd tot deken van Roeselare en tot

pastoor van de Sint-Michielsparochie te Roeselare, 28 augustus 1994
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E.H. Luc Pillen (oud-leraar) werd benoemd tot pastoor van de Sint-Henricusparochie te

Rumbeke, op 18 september 1994

E.H. Arnold Loose (blijft leraar) werd benoemd tot directeur van de Zusters van

O.L.Vrouw ten Bunderen in Moorslede

OVERLIJDENS

Heer Herbert Marichal - Janssens, geboren te Roeselare op 24 augustus 1916 en

overleden te Antwerpen op 29 januari 1994 (Latijnse 1935)

Mevrouw Magdalena Cornette-Vanryckeghem, geboren te Tielt op 27 juli 1913 en

overleden te Hooglede op 22 maatl 1 994, schoonmoeder van Johan De Jonckheere

(moderne 1973) en grootmoeder van Micha6l Cornette (moderne 1994)

Heer Jos Denoo-Maenhout, geboren te Roeselare op 27 mei 1 928 en overleden te

Knokke op 9 mei 1994, vader van Peter (latijnse 1978) en van Bart (latijnse 1982)

Mevrouw Lia Meersseman - Cornette, geboren te Hooglede op 2 oktober 1902 en er

overleden op 9 mei 1994, moeder van Walter Meersseman (latijnse 1959)

Heer Emiel Lefevere - De Roo (t) - Saelens, geboren te Varsenare op 25 juli 1895 en

overleden te Roeselare op 1 1 mei 1 994, vader van Andr6 (moderne 1 943) en grootvader

van Luc Lefevere (latilnse 1967) en van Benedict Vanbesien (lati.inse 1982)

Heer Gery Van Gansbeke, geboren te Roeselare op 16 maart 1951 en er overleden op

12 mei 1994, broer van Erik (moderne 1967)

Heer Frans Wallyn - Dewilde, geboren te leper op 17 mei 1949 en overleden te Evergem

op 6 augustus 1994, schoonbroer van Marc Dehem (leraar)

Eerwaarde Heer Godfried Oost, Deken van Roeselare, geboren te St.-Eloois-Winkel op

2 april 1924 en overleden te Roeselare op 20 mei 1 994 (latijnse 1 942)

Heer Marc Couss6e, geboren te Roeselare op 10 maart 1943 en overleden te Gent op

22 mei 1994 (latijnse 1962)

Heer Cyriel Van Gampelaere - Dezeure, geboren te Moere op 22 augustus 1905 en

overleden te Roeselare op 30 mei 1994, vader van Herman (latijnse 1955) en Paul

(latijnse 1969), schoonvader van Jan Desmet (latijnse 1945) en van Marc Rommens

(moderne 1962), grootvader van Piet Decan (modene 1964) en van Marc Desmet

(latijnse 1973) en van Luc Dereere (latiinse 1978) en van Paul Dereere (latijnse 1982)

Eerwaarde Heer Adoll-Albert Deblonde, geboren te Hooglede op 9 december 1915 en

overleden te Torhout op 14 juni 1 994 (latijnse 1 934)

Heer Jules Callewaert-Maeckelberghe, geboren te Hooglede op 10 juni 1906 en

overleden te Roeselare op 4 juli 1994, schoonvader van Walier Moyaert (latijnse 1967)
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Heer Roger Vanslambrouck, geboren te Roeselare op 26 februari 1949 en er overleden
op 12juli 1994, (moderne 1967)

Mevrouw Elisabeth Vandaele - Ampe, geboren te Hooglede op 30 juni 1915 en overleden
te Kortrijk op 21 juli 1994, echtgenote van Valeer Vandaele (latijnse 1933)

Eerwaarde Heer Paul Vanhee, geboren te Veurne op 1 augustus 1912 en overleden te
Brugge op 3 juni 1994 (leraar)

Eerwaarde Heer Victor Segaert, geboren te Hooglede op 22 augustus 1904 en overleden
te leper op 6 juni 1994 (leraar & oud-leerling latijnse 1925)

Heer Albert Vereenooghe-Lampaert, geboren te Lichtervelde op 11 oktober 1915 en

overleden te Roeselare op 2 augustus 1994, vader van Stefaan (latijnse 1976) en
schoonvader van Bernard Verbrugge (latijnse 1975)

Heer Georges Coghe - Lavaert, geboren te Aalbeke op 4 oktober 1 9 1 0 en er overleden
op 14 september 1994, schoonvader van Rik Cools (moderne 1967) en grootvader van

Tom Cools (moderne 1994)

Heer Andr6 Demey-Vande Walle, geboren te Westrozebeke op 16 oktober 1929 en er

overleden op 22 februari 1994 (moderne 1949)

Eerwaarde Heer Jozef Wybaillie, geboren te Poperinge op 6 maart 1915 en overleden te
Oostnieuwkerke op 24 auguslus 1 994 (latijnse 1 934)

Mevrouw Denise Vuylsteke - De Beir, geboren te Gent op 20 september 1915 en

overleden te Lokeren op 16 september 1994, echtgenote van Valeer (latijnse 1934)

Mevrouw Leona De Bevere - Raymaekers geboren te Fleurus 8 mei 1947 en overleden te

Eke op 7 augustus 1994, echtgenote van Albert (latijnse 1934)

Mevrouw Ghislaine Van Elslande - Vanacker, geboren te Emelgem op 4 november 1919

en overleden te Ukkel op 1 2 oktober 1 994, echtgenote van Renaat (latiinse 1 934)

Mevrouw Antonia Martin - Gobyn, geboren te Roeselare op 22 november 1913 en er
overleden op 30 oktober 1 994, moeder van Willy Martin (latijnse 1960)


