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FACADE

Gevel op kaft.
Oude gevel.

Onlangs nog in 't nieuw gezet.

Kaft is de gevel van ons blad.
Nieuwe kaft.

Geen nieuw blad.
All66n fagade?

Neen.

Je kan een gevel wilzigen zonder de constructie aan te tasten, Zo wordt er nogal met

nieuwe gevels gegoocheld in onze maatschappij. Nieuwe verpakkingen, nieuwe slogans,

nieuwe formulieren, nieuwe logo's... Vaak all66n faqade, vormeliikheden, verblinding.

Gelukkig ook soms echte vernieuwingen.

Zover zljn wii met ons blad nog niet. Het jeukt wel om een en ander te vernieuwen'

Nieuw formaat (A4?) met wat meer mogelijkheden om de lay-out wat frisser te maken?

Nieuw evenwicht tussen eigentijds en eertilds in de inhoud? En vooral nieuwe leden-

lezers?

Voorlopig houden we het bij de gevel: "een goede gevel versiert het huis". En de

fundamenten willen wij in ieder geval bijhouden: het moet degelijk blijven; het moet de

idealen van het college en van onze bond bliiven vertolken; het moet bovenal een

geschikt communicatiemiddel zijn tussen oud-leerlingen.

Precies om die communicatie wat te stimuleren, geven wij de speldeprik van een nieuwe

kaft, een nieuwe gevel. Misschien kijken jullie dan ook wat nieuws-gieriger naar wat er

achter steekt.

En laat jullie maar eens horen: kom vanachter je gevel, kruip in de pen en verstom ons

met lumineuze ideedn of verbolgen reacties. Want "Eertiids" wil niet de fagade ziin van

de oud-leerlingenbond, maar zijn taal, ziin geschiedschrijver, ziin nieuwslezer, zijn "go-

between".

Misschien wordt onze nieuwe gevel zo ook een hevel om verder uit het bodemloze vat
van boeiend collegeleven een sprankelend ledenblad te blijven distilleren.
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ONZE ABITURIENTEN
Hieronder acht fOto's metionge mensen die het co‖ ege veriaten.

6 LAT:JN‐ WiSKUNDE

1 " rij ; Dhr. Luc Delaey, Dhr. Bogier Deckmyn, Dhr. Marc Olivier, Directeur Kris Pouseele, Onderdirecteur Marc
Vandoorne, Dhr. Robert Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Lino De Roo.
2" rij : Ruben Cremmery (Zaften),l\.4ourad De Clerck (Koolskamp), Piet Wyffels (Moorslede), Dries Ovaere (Ardooie),
Bart Haeck (Zwevezele), Bert Seynaeve (Gullegem), Glad Deschrijver (Roeselare), Jeroen Ghysel (Roeselare),
Maarten Forrier (lvloorslede).
3" rij: Mattias Leveugle (Kortemark), Maarten Naesens (Rumbeke), Ruben Govaert (Oostnieuwkerke), Christof
Depuydt (Wijtschate), Frederik Coghe (Hooglede), Jourik Hooghe (Lendelede), tvo Sinnaeve (Diksmuide).
4' rij : Chris Verbrugghe (Westrozebeke), Jan Teruecoren (Lichteruelde), Bert De Nruynck (Roeselare), Wouter De
Baene (Vladslo), Filip Vandeghinste (lzegem), Lieven Verbeke (Roeselare), Wouter Duyck (Rumbeke).

1" rij : E.H. Henk Laridon, Dhr. Bogier Deckmyn, Dhr. Marc Olivier, Directeur Kris Pouseele, Onderdirecteur Marc
Vandoorne, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Lino De Roo.
2'rij : Wim Hoste (Lichteruelde), Bernard Biesbrouck (Roeselare), Michiel Van Eeckhoutte (Roeselare), Jochen
Vandekerkhove (Dadizele), Bjorn Kino (Hooglede), Stijn De Muynck (Rumbeke), Bart Desplanques (Lichteruelde).
3' rij : Buben Withouck (Roeselare), Sven Callewaert (Koolskamp), Joachim De Witte (Lichtervelde), Tom
Vanwalleghem (Torhout), Tom Vanhaverbeke (Lichteruelde).
4'ril: Francis Descamps (Roeselare), Jurgen Pattyn (Roeselare), Koen Develter (Poelkapelle).

6 LATIJN‐ WETENSCHAPPEN



6 LATiJN‐ GRiEKS EN 6 LAT:JN‐ MODERNE TALEN

Vlnr. :

1. rij : onderdirecteur Marc vandoorne, Directeur Kris Pouseele, E.H. Henk Laridon, Dhr. Marc Olivier.

Z" rr1 : Tom pattyn (Dadizele), Stelaan Desmet (Roeselare), Pieter Dewulf (Lichtervelde), Tim lvlorlion (lng_elmunste0,

Kosiadinos Anessiadis (Roeselare), Gino Decruy (Roeselare), Francis Vandenweghe (Roeselare), Stiin Buyze
(Roeselare).

i. rij: Sam Messiaen (Bellegem), Lieven Claerhout (Ardooie), Patrick Lebon (Ardooie), Edward Claeys (Roeselare),

Tom Babylon (Roeselare), Edward Carlier (Roeselare)

4. rij : Tom De Roo (Ardooie), Jan Dessein (Ledegem), Manuel Callebert (Roeselare), Adelbert Shah (Roeselare).

Vlnr. :

1. rij : Dhr. Lino De Roo, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Bogier Deckmyn, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Directeur Kris

Pouseele, Dhr. Robert Vandewater, Dhr. Marc Olivier, Dhr. Adelson Valcke, E.H. Henk Laridon

2" rij : Wim Verlinden (Gits), Xavier Stragier (Roeselare), Frederique Devos (Hertsberge), Bert Scheirlynck (Geluwe),

Kristof Kimpe (Bumbeke), Stijn Staelens (Zarren), Wouter De Keyser (Bumbeke)

3" rij ; Kurt Wostyn (Moorslede), Simon De Meyer (Hooglede), Bart Vandermeersch (Roeselare), Didier Ghequiere

(Ledegem), Lieven Thorrez (Poelkapelle), Bert Luyckx (Oekene).
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6 ECONOM:E‐ WiSKUNDE

Vlnr. :

1' rij : Dhr' Peter Bentein, E.H. Henk Laridon, Onderdirecteur l\4arc Vandoorne, Djrecteur Kris pouseele, Dhr. Karel
Dumont, Dhr. Dries Bekaert, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Lino De Boo.
2'rij: Olivier Vergote (Houthulst), Dieter Vanacker (Ledegem), Jan Geldhof (Roeselare), l\ilaarten Callebert
(Roeselare), Steven l\.4alengier (Zonnebeke), Steven De Freyne (Roeselare), Bert Vanderhaeghen (Zwevezele), Wim
Seynaeve (Ardooie), Frank Hoflack (Staden).
3'rij : Didier Lamote (Roeselare), Filiep Wyseur (Roeselare), Birger Vanacker (Gits), Wouter Ballyn (Oostnieuwkerke),
Stijn Devriendt (Heule), Joost Vanwildemeersch (Hooglede), Stefaan Van Lerberghe (Westrozebeke), Stijn De Zutter
(Handzame), Lieven Neerinck (Roeselare).
4' rij : Pieter Gryson (Poelkapelle), Didier Lombaert (Roeselare), Pieter Verkest (cits), Bob Breyne (Roeselare),
Hendrik Croquette (Oostnieuwkerke), Guy Seurynck (Sint-Eloois-Winkel), Kevin Verhaege (Roeselare), Manuel Deloof
(Wevelgem).

1 " rij : Dhr. Luc Delaey, Dhr. Peter Lezy, Direcleur Kris Pouseele, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Dries Bekaert.
2'rij: Tillo Dumont (Roeselare), Hein Cobbaert (Boeselare), Bart Samyn (Roeselare), Jeroen Desender (Merkem),
Balder D'hondt (Roeselare), Vincent Breemersch (Roeselare), Thomas Gerard (Roeselare).
3'rij : William De Nolf (Roeselare), Tim Verfaillie (Boeselare), Ludovic Debucquoy (Passendate), Olivier Nijflets
(Roeselare), David Coppenolle (Roeselare).
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6 ECONOMiE‐ MODERNE TALEN A

Vlnr. :

1. rii : Dhr. Luc Delaey, Dhr. Rogier Deckmyn, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Directeur Kris Pouseele, Dhr Adelson

Valcke, Dhr. Lino De Roo, Dhr. Dirk Verbeke.
2" rij : Dimitri Bossu (Hooglede), Emmanudl Coucke (Oekene), Ernst Deruyler (Gits), Albrecht Terryn (Boeselare),

Stefan Cokelaere (Rumbeke), Stetaan Neirynck (Roeselare), Gerdy Carette (Gits)

3" rij : Kristof Dochy (Houthulst), Karel Traen (Roeselare), Philip Thio (Roeselare), Steven Dujardin (Roeselare), Carl

Lambrecht (Kortemark), Dieter Vandenbulcke (Roeselare), Brecht Goderis (Roeselare)

4" rij: Stijn Decoene (Roeselare), Pascal Pauwels (Hooglede), Maarten Van Thourhout (Gits), Dries Niloors (Dadizele),

Stijn Vanneste (Rollegem-Kapelle), Bert Wallays (Oekene), Lode Eeckhout (Oostnieuwkerke), Jan Verhelle (Rumbeke)

Vlnr. :

1. rij : E.H. Arnold Loose, Onderdirecteur Marc Vandoorne, Directeur Kris Pouseele, Dhr. Dries Bekaert, Dhr Peter

Lezy, E.H. Henk Laridon, Dhr. Karel Dumont.
2" rij: Jan Fieuw (Roeselare), Thomas Degand (Rumbeke), Peter Lanssens (St.-Denijs), Angelo Vancoillie

(Moorslede), JUrgen Loyson (Ledegem), Ruben Wostyn (Roeselare), Christof Nuytten (Dadizele).

3'rij: Wim Vandevelde (Rumbeke), Benoit De Blauwe (Roeselare), Jorgo Lamote (Roeselare), Wim Deseyne

(Roeselare), Steven Lemarcq (Kortemark), Michel De Bevere (Ardooie).

4" rii; Stephan Dekens (Hooglede), Jan Lensen (Oostduinkerke), Dries Devarrewaere (Rumbeke)
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DE`GR:JZE EMINENTIE'VAN DE VV:SKUNDE NEEMT AFSCHEID

Atgelopen zomer vernam Guido
Debyser dat, nog maar eens, een
aanzienlijke schare van zijn abitu-
ridnten voor het toelatingsexamen
burgerlijk ingenieur geslaagd was.
En... hij zag dat het goed was. De
vakantie kon beginnen! Alleen zou
die vakantie wel wat langer uitvallen
dan alle voorgaande jaren. Het be-
sluit was immers genomen: Guido
was nu zelf 'abiturient'en zou in sep-
tember niet aan een zesendedigste
schooljaar beginnen.
Een jaar voor zijn eigenlijke pen-
sioen achtte hij de tijd rilp om op rust
te gaan en de fakkel door te geven
aan zijn jongere collega's. Twee van
die collega's gingen, op Sinterklaas-
avond nog wel, Guido en Roos in
hun gezellige woning te Beveren op-
zoeken voor wat een boeiende bab-
bel zou worden. Ze kwamen niet met
lege handen terug, wel met een rijk
gestoffeerd verslag.

De obligate openingsvraag: hoe kijk je op je teraarstoopbaan terug?

Eigenlijk heb ik zowat een halve eeuw college achter de rug: eerst 12 jaar als leerling,
dan (vanaf 1959) als leraar. Door toenmalig superior Duforret werd ik gevraagd - sollici-
teren was er helemaal niet bij - om, als licentiaat, mee te komen werken aan de oprich-
ting van een afdeling Latiin-wiskunde. Andere aantrekkelijke aanbiedingen liet ik toen
links liggen: ik maakte bewust een keuze voor het middelbare onderwijs. Na een jaar le-
gerdienst maakte ik met het zesde jaar het homologatieproces van de nieuwe studierich-
ting mee, met collega's als Pol Ingelaere b.v. Misschien had ik daardoor na 35 jaar nog
de reflex om eens de schoolagenda's na te kijken, te controleren of alles nog in orde
was...

Al die jaren ben ik zonder meer een 'luxepaard' geweest: altijd schitterende leerlingen (en
dilocollega's) gehad; mij continu kunnen uitleven in mijn vakgebied. Naast een fultimein
het College deed ik er de eerste 9 jaar nog parltime in Barnum bij. Daarna nog eens g ja-
ren in Ardooie, waar een Wetenschappelijke B moest opgericht worden. Met zo'n 33 les-
uren per week was er voor vrije halve dagen helemaal geen tijd meer overl Achteraf be-
schouwd zou ik dat misschien niet meer opnieuw doen. Dingen relativeren leer je
ongetwijfeld maar met de jaren...

Waaraan heb je op het Cotbge h"t r"""t votdoening beleefd? Wat is je mooiste herinne-
ring?

In verband met de vooropleiding van kandidaten burgerlijk ingenieur was er constant een
zekere druk. Veel tijd viel er nooit te verliezen om het programma af te werken. lk ver-
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moed dat er intussen al bii al zo'n 300 van mijn leerlingen burgerliik ingenieur geworden

zijn. Als le dan later veel van die oud-leerlingen terugziet, is het een hele genoegdoening

vast te stellen dat ze dankbaar en tevreden zijn, vooral ook over zaken die je zelf niet had

verwacht. Daarom wist ik het ook altijd te apprecieren als leerlingen, die voor hun toela-

tingsexamen geslaagd waren, mij dat even kwamen melden. Eerder was het voor mii niet

echt vakantie. overigens heb ik van wie later g66n wiskunde meer studeerde doorgaans

oD veel luisterbereidheid en erkentelijkheid mogen rekenen. lk herhaal het: het was een

luxe.

Daarnaast blijft me vooral de collegialiteit in het korps bij, met name van de laatste laren'

De manier waarop wij betrokken werden bij de voorbereiding van het zilveren priesterjubi-

leum van E.H. Delbeke b.v. Daarom zou ik ook het contact willen onderhouden via een

soort van Club van S}-plussers, waaraan wij met enkele gepensioneerde collega's willen

werken.

Hoe kijk je aan tegen de vele en grote veranderingen die het wiskunde-onderwiis in de

laatste decennia ondergaan heeft?

lk had de grootste twiifels omtrent de pogingen om de abstract{heoretische grondslagen

van de 'moderne'wiskunde al in het middelbare onderwijs te leggen. Voor mil is wiskunde

liefst ook zoveel mogeliik op de praktische bruikbaarheid gericht. Met theorie bouw je

geen huis. Het gaat hem vooral om de manier waarop le iets benadert, een probleem op-

lost. Inzicht is daarbil natuurlijk noodzakelijk, maar dan zo'n beetje als een 'gereed-

schapskist' waarvan je je kan bedienen als het nodig is. Men is op dit punt trouwens al

weer van ver teruggekeerd: men legt nu terecht meer nadruk ophet kunnen in plaats van

hel kennen. Maar, misschien ben ik zelf wel geen 6chte wiskundige!

Wiskundelessen ziin niet meteen een aanleiding tot een gesprek over algemeen-mense-

tijke thema's. Hoe werkte je aan de vorming en de opvoeding van onze ionge mensen op

dit terrein?

Voor miin leerlingen, net zoals voor mijn eigen kinderen, heb ik een soort van 'vaderfi-

guur' willen zijn, die hen met 'milde strengheid' begeleidde: begrip kunnen opbrengen

voor moeilijke situaties, je proberen in te leven in wat iemand meemaakt..' Vooral met wat

ouder te worden ga je inzien dat gelukkig ziin toch het voornaamste is. Daarmee pleit ik

zeker niet voor het 'alles-maar-toelaten'. lk vind integendeel juist dat een zekere streng-

heid in stand houden, eisen durven stellen en dan ie normen ook respecteren een bood-

schap voor de toekomst blijft. ook als vakleraar doe je nog wel wat meer dan alleen maar

leerstof meegeven, want via die leerstof geef je in eerste instantie toch 'vorming' mee'

Wat gebeuft er nu met die schat aan documentatie die je in die iaren klaspraktiik verza-

metd hebt? Gaat die de boekenkast in, voor eeuwig op slot?

lk ga daar nog eens een boek over schrijven. Maar toch: eerst een laartie rusten. De

vraag is wel of iemand zit te wachten op "De analytische meetkunde volgens Guido

Debyser"? Via de goede samenwerking met de collega's geloof ik toch ook wel dat er

66n en ander zal beklijven en alles niet zomaar verloren zal gaan'



Het staat als een paal boven water dat het wiskunde-onderricht in het Ktein Seminarie op
een hoog niveau stond in de periode dat je er les gaf. wetke raad geer je de huidige vai-
Ieraars om deze goede traditie in ere te kunnen houden?

Eerst en vooral vind ik dat wij ons gelukkig mogen prijzen met heel goeie en gernteres-
seerde leerlingen. De jeugd verdient vertrouwen. En, ik geloof dat, alJ het nodii is, ze er
wel zullen 'staan'. we moeten ze niet overschatten, maar zeker niet onderschatten.
Motivatie komt soms maar later; wij moeten ervoor zorgen dat ze de basis meekrijgen.
Laten we er ons liefst voor hoeden, door welke vorm van overdrijving ook, te d6motive-
ren. Begeleiden en bemoedigen waar je aanleg, talent, belangsteiling ondervrndt, in
plaats van dat in de naam van ik-weet-niet-watte verstikken.

Hoe zal het onderwijs in de 21ste eeuw er moeten uitzien?

Echte studenten zijn voor mij eigenlijk autodidacten, die hun eigen ontwikkeling realise-
ren. De leraar is daarbij begeleider: hij reikt het materiaal aan. lk droom van een soon
van vrije studie (geen verplichte massale studie, dus), waarbij in stilte ernstig werK ver-
richt kan worden; waar de middelen ter beschikking zijn om geraadpleegd te rroro"n.
Daarnaast zou ik de collega's de suggestie willen doen meer van elkaar te leren, mis-
schien elkaars lessen bij te wonen, niet in een controlerende rol, maar om de sfeer oo re
snuiven, om voeling te houden met de basis.
Deze laatste wens zou ik zelfs formuleren naar de directie toe.

En ik heb er al op gewezen dat ik geloof in een zekere strengheid, in normbesef, in stiil.
Daar moet de school in de toekomst beslist niet bang voor zijn.

Je stralend en ontspannen voorkomen verraadt dat je deugd beteeft aan het nieuwe
Ieven. Je hebt vast ontdekt dat er naast lesgeven nog andere belangrijke dingen in het
leven zijn.

lk mag zeggen dat ik mijn beslissing om ermee op te houden nog geen moment betreurd
heb. Er is nog van alles te doen. En, het moet gezegd, er valt toch wel een hele tast van
je af. voortdurend bezorgd moeten zijn om morgen, volgende week, nd de vakantie... :

dat is er nu niet meer bij. Maar dan duiken er ook (toevallig, door omstandigheden...)
weer andere beslommeringen op: met je gezondheid, in de familie... Maar goed, die kun-
nen wij dan weer gemakkelijker sdmen aanpakken.
En, weet je, 66n van mijn stokpaardjes is altijd geweest: de waarschijnlijkheidsleer. Nu
kweek ik vogels. In combinatie met enige kennis van de erfelijkheidstheorieen kan ik dit
stokpaardje ook nog bij de vogelkweek berijden. Recent ben ik zo nog in die discipline
kampioen van West-Vlaanderen gewordenl

De kansberekening of hoe een dubbeltje rollen kan'... Met pensioen gaan betekent ken-
nelijk niet zomaar'.'op non-actief gesteld worden'. Een club so-plussers opstarten, een
boek schrilven, een reis organiseren en begeleiden, vogels kweken...: er is inderdaad nog
zoveel te doen.
Guido en Roos, we gunnen het je beiden van ganser harte!
Gewezen collega's, goeie bekenden en vrienden in de 'pensioensmist'zien verdwijnen: je
zag en je ziet het niet graag gebeuren. Laat dit stellige voornemen om het contact niet
verloren te laten gaan iets meer mogen zijn dan een vrome, ijdele wens.
Het ga je in elk,geval bijzonder goedl

Dani6l Leuridan
Marc Oliviel

Leraars



ANDRE PARMENTIER:POINT FINAL?

And16 Parmentier is een gelukkig
man. Na 36 intense jaren lespraktijk
zette deze fijnbesnaarde leraar
Frans er eind juni een punt achter.
Point final. Samen met echtgenote
Monique geniet hij nu met volle
teugen van de huiselijke rust. Voorbij
stringente belsignalen, opdoemende
deadlines of muffe circulaires: de
eindtermen zijn ruimschoots bereiktl
Het tijdperk van 'alles kdn, niets
hoeft'breekl aan... La belle 6poque!

Bedachtzaam ontkurkt onze
gastheer een fles Arnold Fuhrmann,
tastbare herinnering aan een recente
reis door de Moezelstreek. We
klinken op de toekomst en venvijlen
bij wat voorbij is. Het Klein
Seminarie, wat een leven! De
minzame man voor mij is 66n van de
49 (!) belhamels die in 1954 de
retorica van suoerior Modde verlaat.
Twee jaar later haalt hij vlot het
diploma regent Nederlands-Engels-
Duits aan de Torhoutse
Normaalschool. ln deze opleiding
schuilt eveneens een stevig pakket

Frans en Latijn. Aanvankeliik doorworstelt hij het 'klassieke' voorgeborchte: interimaris in
Torhout en Waregem en vijftien maanden verdediger des vaderlands in Neheim. Na deze
omzwervingen snuift hij in '59 de oxygdne d'antan op in het instituut dat hem in ziin jeugd
gekneed had. Het hoeft ons dus niet te verwonderen dat hij zich onmiddellijk thuis voelt,
te meer daar hil hier zes van zijn vrienden uit de retorica als collega's mag ervaren. Niet
zonder weemoed herinnert hij in dit verband aan de ons te vroeg ontvallen Raf
Vermeulen, enthousiaste leerkracht L.O., en wijlen Hans Decroos, de onvolprezen
onderdirecteur. In zijn eerste jaren dient Andr6 een menu op dat onwillekeurig een gevoel
van indigestie oproept: Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde! Het is
de tijd van de heroTsche, polyvalente all-rounders...

Zijn taalliefde en wellicht ook de omstandigheden van weleer filteren zijn lesopdracht tot
alleen Frans en Engels overblijven. De laatste vijftien jaar blijft de taal van Molidre
overeind afs enige point de repdre. Generaties oudleerlingen associdren de naam
Parmentier respectvol met het titulariaat van 2Ma. Een administratieve kronkel, die ervoor
zorgt dat hii ziin carriCre als klasseleraar in een andere klas beeindigt, laat Andr6
helemaal niet aan zijn hart komen. Hij beseft als geen ander dat je moet kunnen
relativeren. Hoeveel wrevel en oeverloze discussies kan men niet vermijden als men de
betrekkeli.ikheid van de te bespreken zaken maar erkent.

Met lichte ironie roept hil de palavers op omtrent de afschaffing van lessen op zaterdag of
het al dan niet verplicht dragen van stofiassen... Veeleer verdient het aanbeveling energie
te pompen in het 6chte opvoedingswerk. Naast de kennis moeten waarden doorgegeven
worden. Pour enseigner, il faut aimer les gens. Een leraar met geduld slaagt er wellicht in
om de leerlingen positief te benaderen en de zwakkere elementen met een schouderklop
te motiveren. Met nadruk stelt onze gespreksgenoot dat het een leraar siert begrippen als



bijvoorbeeld stiptheid, netheid, beleefdheid en eerlijkheid voor te leven en aldus op zijn
leerlingen over te brengen.

In gedachten zien collega's en oud-leerlingen de echte parmentier voor zicn : een
intelfigente lesgever die op een sobere wijze zijn vak en een dosis savoir-vivre aan de
man brengt, veeleisend en rechtlijnig en tot de laatste snik het beste van zichzelf gevend.
Zijn engagement beperkt zich niet alleen tot de klas. Meerdere keren wordt hij tot lid van
de directieraad verkozen. In de branding van de onderwijsvernieuwing stippelt hij als lid
van de werkgroep eenheidsstructuur mede de krijtlijnen uit. Als syndicaal afgevaardigde
zorgt hij zonder veel gedruis voor oplossingen van problemen van allerlei aard. "woorden
wekken, voorbeelden trekken", zeggen zijn zonen in koor. Alle drie zoeken ze heil in
verschillende segmenten van het onderwijs. Jos is doctor in de scheikunde, Koen
licentiaat geschiedenis en Tom hoopt aan de slag te kunnen als onderwijzer. Hun vader
was destijds de eerste in de familie die de stap waagde. Pionier Parmentier heeft het zich
geen ogenblik beklaagd.

Er blijft iets van zijn vroegere idealen nazinderen... Met zijn echtgenote wil hij van deze
nazomer van hel leven iets boeiends maken. We gunnen het hen van ganser harte en
danken gemeend voor jaren inzet en collegialiteit- We treden Felix Timmermans bij als hij
ergens schrijft: "Herinneringen zijn de wijnkelders van de geest".

Bart Vercruysse
leraar

ZOMER

Al heeft de dag het zonlicht uitgerekt
toch raakt op't glasraam van de zomedild
de ziel onuitgekeken:

in elke boom waait een gedicht

in elke wolk kleurt't kind

een blij gezicht

weer worden wij het dartel dier
waaruit wij ooit gevallen zijn

met hoofd en hand op groen geent

en onze huid wordt weer bevrijd

als voor de zondeval in 'i paradijs

er is alleen het wederzijds bekoren

Joost Vanbrussel

(Ret. 1959)



De godfather van de wetenschappen heeft zich teruggetrokken

POLINGELAERE:HETIS VOLBRACHT

Op 30 juni 1994 ging Pol Ingelaere met pensioen. Toen mij gevraagd werd om de figuur
van Pol even te belichten, hapte ik onmiddellijk toe. Ten slotte ben ik goed geplaatst om

mijn collega, inspecteur en pedagogisch begeleider op mijn beurt even 'door te lichten'.

Pol bezit echter een zo veelzijdige en bruisende persoonlijkheid, dat het niet eenvoudig

bleek om de gepaste invalshoek te vinden.
Laat mij daarom even toe alle risico's te tarten en te beginnen met het lichten van zijn

doopceel.

Don Ingelaere is geboren te Roeselare op 28 februari 1936. In 1960 haalt hij zijn licentie

dierkunde aan de RUG. Datzelfde jaar begint hij zijn carridre in het Klein Seminarie en

treedt hil in het huwelijk. Twee jaar later heeft hij zijn aggregatie afgelegd, zijn legerdienst

vervuld en is zijn vrouw in blijde verwachting van hun tweede kind. Hier verschijnt al het

beeld van een zeer temperamentvol man, die stormenderhand alle hindernissen neemt

en niet van halve maatregelen houdt.

In 1978 behaalt hil een licentie ecologie aan de VUB: een consacratie van ziin grote

belangstelling voor natuur en ecologische problemen.

In 1980 wordt hii diocesaan inspecteur voor chemie, biologie en fysica voor het ASO
West-Vlaanderen. Terzelldertijd wordt hij lid van de pedagogische commissie voor het
ASO en, in 1992, pedagogisch adviseur.
Voor een goed begrip: dit ziln allemaal onbezoldigde functies (batles in het Roeselaars),
en hii blijft dus leraar in het Klein Seminarie.
Daarenboven engageert hij zich al die tijd voor natuurvereniging De Wielewaal: eerst als
lid, daarna als voorzitter en ten slotte als bestuurslid. Zonder twijfel een man met een
drukke agenda en een begrijpende vrouw.
Pol Ingelaere is begiftigd met een onblusbare geestdrift en een zuiders temperament.
Direct en recht voor de raap. Dat leverde al eens een botsing op, maar nooit een vete of
blijvende wrevel. Daarvoor is hij veel te eerlijk en wars van alle rancune.
Dit enthousiasme was ook merkbaar in zijn manier van lesgeven, in zijn manier van



inspecteur-zijn en in de manier waarop hij zijn vak verdedigde. In het begin van zijn
carridre werd wetenschappen in het ASo immers beschouwd als een 'vakje-van-
niemendal', als een noodzakelijk kwaad bijna. Nu, in de nieuwe structuur, krijgt het vak de
plaats waar het recht op heeft. In de jaren '60 was er nagenoeg geen didactisch
materieel. Nu behoort het Klein Seminarie tot de best uitgeruste ASO-scholen. In beide
ontwikkelingen heeft Pol een rol gespeeld, als lid van de leerplancommissie 6n als leraar.

Wellicht was Pol de laatste inspecteur/begeleider die verantwoordelijk was voor de drie
wetenschappelijke vakken, die daartoe de vereiste vakkennis bezat. In zoverrc dat het
voor velen nooit duidelijk was welk diploma hij eigenlijk bezat. Het is alsof alle vakken in
zijn naam werden gegeven...
In de biologie had hij het over pollutie, pollen, polymorfisme en polygenen.
In de scheikunde dan weer over polonium, polymeren en polyesters.
In de fysica ten slotte over polariteit, polychromatisch licht en polytonisme.
Zijn optreden als inspecteur was nooit politioneel.
Hij was alles behalve een polichinel; hield van een stevige polemiek; was zeer polyvalent
en (bij mijn weten) niet polygaam.
Toch geldt ook hier: 'nomen est omen'! Volgens van Dale is een pol een samenhangende
klomp planten waarvan de wortels door elkaar zijn vergroeid. Overduidelijk een begrip uit
de biologie.
Een bioloog dus?

Als pedagogisch begeleider heeft Don Pol zeker zijn stempel gedrukt op het vak
wetenschappen In het ASO. Omringd door een gedreven stuurgroep werden de
bijscholingen gaandeweg interessanter, bruikbaarder, meer geleest op de noden en
wensen van de leerkrachten. Zij werden dan ook druk bijgewoond.
Hij kwam ook op voor'zijn' leerkrachten en had daar desnoods een paar 'blauwe plekken'
voor over. Hij was niet vies om op tere tenen te trappen als de vernieuwingsdrift in de
Guimardstraat weer eens epidemische vormen aannam en programma's doelloos en
ondoordacht overhoop werden gegooid ten koste van leerlingen en leerkrachten. De
programma's waaraan hij meegewerkt heeft mogen er trouwens zijn. Je merkt zo dat
mensen te velde er hun stempel hebben opgedrukt.

Pol Ingelaere houdt van het onderwijs. Het enige wat hem wat dwars zit, is de vlakke
loopbaan. Het gebrek aan doorgroei-mogelijkheden kan soms negatief werken op de
inzet. Hij prijst zich gelukkig met de vele kansen die hij zelf gekregen heeft. De nieuwe
uitdagingen hebben hem steeds scherp gehouden. Aan de krediet-ziide staat dan weer
het genoegen te hebben mogen werken met vele longe mensen van wie je soms veel
later 6n totaal onverwacht nog dankbaarheid ondervindt.
Zijn recept om een goed leraar te zijn is even eenvoudig als universeel: je moet je vak
kennen, altijd eerlijk blijven, eisen durven stellen en de leerlingen graag zien.

lk geloof dat het Klein Seminarie Pol Ingelaere oprecht dankbaar mag zijn voor alles wat
hij gegeven heeft.
Wij wensen hem het allerbeste in de tweede helft van ziin leven.

Rogier Deckmyn



IN MEMOR:AM DE HEER JOSEPH BATAILL:E

Geboren te Roeselare op 20 juli 1923.

Overleden te Kachtem oP 29 maart
1 995.

Meester Bataillie - tekenleraar - was
een bekend figuur op het college. Juist
na de oorlog behoorde hij tot de
lekenpioniers van het Klein Seminarie.
Zijn ondenrvijzersdiploma kon hij

opwaarderen tot leraar tekenen en
olastische kunsten.

Met luide stem en een kwinkslag
kruidde hij zijn lessen. Steeds bereid
zijn talent ten dienste te stellen.

Het lerarenkorps groeide aan en om
de parascolaire activiteiten te
organiseren ontstond het comit6
"Korps en feestelijkheden", waaryan
Jef de eerste voorzitter werd.

Hij was ook ere-voorzitter van de oud-leerlingenbond van de "spanjeschool" en actief

betrokken in zijn gemeente als secretaris van de Bond der Gepensioneerden.

Werkelijk een "vruchtbaad' leven.

Een werk van Joseph Bataillie.

呻綿た  ―
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DE BALLADE VAN BOER HALEWYN
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Het Klein Seminarre schijnt een onuitputtelijke inspiratiebron vooral dan voor bedaagde
oud-leerlingen die aan zijn verleden blijven pluizen. Er zitten immers altijd pluisjes tussen
die de oude geest weer wakker schudden en die hem aansporen om mer wat fantasie
herinneringen uit een ver verleden vol levendige kleuren op te frissen. Herinneringen,
zuur of zoet, ziln immers de beste antibiotica om de kwellende ongemakken van de oude
dag te doen vergeten en het hart weer sneller te doen xroppen.

Zo'n pluisje - de bovenstaande pentekening van de bekende illustrator, steven - vonden
we onlangs tussen onze vele, vergeelde knipsels die we als dierbare kleinoden bewaren.
De uitleg onderaan vertelt wel wat en waar zijn pen vereeuwigd heeft, maar vermeldt niet,
hoe kon hij het weten he, dat daar eens, meer dan een halve eeuw geleden, Boer
Halewyn huisde die wij, jonge snaken van de Kleine Koer, als een sinterklaas lief
hadden. Een Blauwbaard zoals Heer Halewyn uit de gelijknamige middeleeuwse ballade
was hij dus zeker niet en we zouden zijn hoofd ook nooit op de tafel hebben gezet zoals
die schone, manhaftige koningsdochter. Integendeel, want zo begint onze ballade:

Boer Hallewyn had een weideke groen
dat fel bekoorde ons, jong'ren van toen.

Dat weideke groen vol weelderig gras
voor't kleine volk een oase was.
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Wij gingen voor onze vader staan:

" Och, vader, gaan we naar Halewyn gaan?"

"Dat hangt allene af van u,

wees dus maar braaf ende vlijtig nu."

En braaf ende vlijtig werden wij,

maar droomden veeleer van Halewyns wet

En die droom werd verscheidene keren werkelijkheid, zelfs meer dan we durfden dromen'

E.H. Vandermarliere, onze toenmalige surveillant met de zwarte haardos "en brosse", die

zijn rakkers van de kleine koer als een vader behoedde voor allerlei wereldse gevaren,

besefte dat het jonge geweld van ziin speelse pagadders zich eens moest Kunnen

uitleven in Gods vrije natuur. Op de kleine koer ofte "koer der kleinen" immers mocht er

niet gevoetbald worden, hoewel hij groot en ruim was als een voetbalveld met aan de

linkerkant een lang en ietwat veMeerd afdak waaronder we gedurende de speeltijd bil

slecht weer konden schuilen en aan de rechterkant een rii hoge italiaanders in de

schaduw waarvan wii 'S zomers met kriekepitten, "pekkels" en marbels mochten spelen'

Alle andere grote, ronde voorwerpen, zelfs uit papier vervaardigd, waren uit den boze,

want een spaarzame econoom, E.H. Hanssens zaliger, stond niet gra€ig in de gunst van

de glazenmakers uit Roeselare. Wie het niet geloofde, liet hil met slaande argumenten

soms voelen hoe zeer hii zijn economisch beleid behartigde.
,,scherben bringen Gluck" beweren de Duitsers wel eens, maa( zii dolen. Vraag het maar

eens aan vlaamse rakkers die, zelfs per ongeluk, glas deden rinkelen in 't college.

Terwijl we dus braaf ende vlijtig in de klas zaten te luisteren naar de sonore klanken uit

meester Nuyttens viool, het kneukelen verleerden bij meester Plets oi meester Dewulf en

ons al grote jongens voelden bii meester Allegaert, wisten we niet dat onze toen nog

langgerokte Surveillant op zijn damesfiets naar boer Halewyn reed'.. en zo vertelt onze

ballade verder:

Toen hii aan de iizeren poorte kwam'

blafte de hond naar die vreemde madam.

Maar voor de boer'n was 't geen maclam

maar wel een priester, een godgewiid man.

"Kom binnen, Eerweerde", zei de boerin

en schonk hem gauw een kop koffie in.

"Heer Halewyn mag ik in d'achternoen

met heel mijn bende in 't weideke groen?"

"Gerust, zei de boer, 'k maak 't weideke vrij,
'k steek gauw miln koeien in d'andere wei."

En dat heeft de boer nog dikwiils gedaan,

aan priesters bede kon hij niet weerstaan.

En zo mochten we dikwijls op de wekelijkse vrije namiddag naar Halewyntjies gaan.

De weg daarheen was ver en lang: vanuit het college in de zuidstraat, al over hel



marktplein, de lange Noordstraat door
en de even lange Gitsestraat in op het
einde waarvan het weideke oo ons
wachtte. "Een vurig verlangen
verlengt de tijd die men verkorten wil,,'
beweerde eens de dichter Hooft, maar
hij was toen smoor verliefd en wij nog
niet, tenzij dan op een voetbal. Met
onze vlugge beentjes en blij getater
bewezen wij dat men een vurig
verlangen ook verkoden kan. Oude
Roeselarenaars zullen zich
waarschijnlijk nog die luidruchtige

bende en dat fel geklabbetter van onze pantoffeltjes met houten zolen herinneren. Hoe
dikwijls hebben ze niet hun deur opengedaan om een vermeende gast te ontvangen!
"Belleke trek" was toen zeer in. En die oude dame uit de Noordstraat, indien ze nog
leefde, zou Kokootje, haar papegaai, weer rap in zijn kooi steken, want Kokootje die
anders van veel huiselijke vrijheid genoot, had altijd lust om op de vensterbank een
eindje met ons mee te trippelen tot groot ongenoegen van de dame en de vele koperen
snuisterijen die de vensterbak sierden. "venster-tikken,' was toen ook een van onze
schalkse uituindingen. Met al dat onschuldig kattekwaad scheen die lange weg rneens
veel korter.

Als kalveren met bijzenden steert, zou streuvels zeggen, stormden wij de weide in,
tasten rap overtollige kledij op elkaar om de twee doelen af te bakenen en lieoen oan
gezwind en gejaagd naar E.H. Vandermarriere die, de soutane wat opgeschort, het spel
zou leiden. Grens- ofte lijnrechters had hij niet - koeien grazen immers niet tussen witte
lijnen - zodat hij heel alleen die taak op zich nam. Maar geen nood, hoor! Zei schiller
niet "Der Starke ist am machtigsten allein.',
van twee elftallen was er natuurlijk geen sprake, wel van twee twintig- of dertigtallen,

want iedereen wou en mocht meespelen.
Wie stampte er toen niet graag tegen een
"echte" voetbal he! Nu stampen ze al
tegen zo'n kostelijk ding van zodra ze hun
eerste pamper aanhebben.
Een scherp fluitsignaal zette de vele
beentjes in beweging. Van echt
voetbalspel was er maar weinig te
merken. Het leek veeleer op Amerikaans
voetbal: duwen en trekken, vallen en
opstaan, roepen en tieren...kortom een
gestoei en gestamp van jewelste om dat
lederen ding in het doel te krijgen.

oorverdovend gejuich als een doelpunt werd aangetekend of schaterend gelach als er
eens ene in een van de vele koeietaarten belandde. Zelfs de koeien in de andere wei die
ons dwaas gedoe met grote, niet-begrijpende ogen aanstaarden, meesmuilden bii het
zien van die lachwekkende val van die kleine lkaros in hun meesterwerk.

op gevaar af van zelfs eens op zo'n koeietaart getrakteerd te worden, ploeterden wij
onverwijld voort door het hoge, verraderlijke gras en durfden zelfs de surveillant uitiouwen

to
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EEN TESEN FILLE/|r'

als hii voor een of andere vermeende fout floot... De drang om een doelpunt te maken

was zo sterk dat wij op de duur voor alle gefluit doof schenen, zodanig dat Meneer

Vandermarliere zlin
soutane nog wat hoger

opschortte en als spelend
lid bii de zwakste ploeg aan
het sDel deelnam.
Dat was natuurlijk het
hoogtepunt. Daar waar de

surveillant was, daar was

ook meestal de bal en zo
ontaardde de match bijna
in een spel van een tegen
allen. Hoeft het gezegd dat
de zwakste ploeg ineens

de sterkste werd? Uit

vaderlijke bezorgdheid echter zorgde hij er meestal voor dat de stand in evenwicht bleef

om allerlei ruzies en driftig gekibbel achteraf te vermiiden. En als er toch eens

overwinnaars waren, dan troostte hij de verliezers en leerde hun dat deelnemen

belangrijker was dan overwinnen. Zalvende woorden en een wijze les weliswaar, maar

een magere troost voor kleine hartjes die zich de ziel uit het lijf hadden gelopen. Noch

thuis noch in de klas hadden ze ons dal geleerd, 't was daar altijd van "doe ie best en

maak dat je de eerste bent"

Het eindsignaal klonk natuurlijk zoals altijd veel te vroeg. Bezweet en moe, riekend naar
gras en koeien maar blij en voldaan vatten we ietwat schoorvoetend de terugweg aan,

een terugweg die dan ook langer duurde dan de heenweg. Wie ruilt er nu graag een
groene weide voor een muffe studiezaal waar niets dan huiswerk en allerlei taken hem

wachten onder het alziend oog van een weer streng geworden surveillant.

En toch, zo besluit onze ballade:

Zijn hoofd werd niet op de tafel gezet,

hij schonk ons immers veel voetbalpret.

Nog dromen wij van boer Halewyn
en van zijn weide, dat groene festijn.

Ons rest alleen nog E.H. Vandermarliere, onze geestelijke vader van de Kleine Koer, te

danken voor die vele deugddoende namiddagen in Gods vrije natuur en we wensen hem

tevens van harte geluk met zijn negentigste verjaardag. Ad multos annos, Pastor bonus.

H. Brouw
ReL 1939



DE GESCHIEDENIS VAN HET KLEIN SEMINARIE VERDER
ONTRAFELD

Met de regelmaat van een klok verschijnen boeken of bijdragen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het verleden van het Klein seminarie. vaak gaat het
om werken die een figuur of een periode uit de Vlaamse Beweging of uit de Roeselaarse
geschiedenis belichten. Daaruit blijkt meteen de grote rol die de school speelde (en
speelt ?) in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en in de regio.

FIRMIN DEPREZ. IJZERSYMBOOL

Op 20 mei, dag op dag 79 jaar
na zijn dood, verschijnt een
sludie over Firmin Deprez,
oud-leerling (retorica 1910) en
Vlaams voorman aan het
lJzerfront. De auteur is Marcel
Vanslembrouck, een 47-jarige
leraar aan het VTI in Torhout,
die al eerder dichtbundels
publiceerde en enkele
biografische schetsen in de
reeks VWS-Cahiers.

Gevraagd naar het waarom
van de monografie, stelt
Marcel Vanslembrouck een
dubbele reden voorop. Er is
vooreerst de veruantschap in
woonplaats: beiden werden
geboren in Kortemark en
weken daarna uit naar
Torhout. Belangrilker is echter
de bewondering van de auteur
voor het idealisme van
Deprez, die in 1916 vroegtijdig
door een verdwaalde kooel
aan zijn einde kwam.

Firmin Deprez werd geboren
in 1890. Zijn ouders
verhuisden in 1893 naar
Torhout, waar hij ziin

humaniora startte in het "Sint-Jozefsgesticht". Hij werd er primus en op aansporing van
enkele priester-leraars trok hij in 1904 naar het Roeselaarse Klein Seminarie.

Het Klein Seminarie was voor de jongeling een openbaring. Hij werd er de klasgenoot
van Odiel Spruytte en raakte snel bekoord door de Vlaamse Beweging. In het
zoeavenkorps klom hij op tot luitenanl en hij sprak voor de Lettergilde. Firmin Deprez
leidde naar verluidt een innig geestelijk leven, maar koos toch niet voor het priesterschap.
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Hij meende dat men als ontwikkelde leek meer voor het Vlaamse volk kon doen, dan als

wereldvreemd oriester of missionaris in verre landen.

Ondertussen was hii in de Torhoutse studentengilde aangesteld tot hoofdman (1910) en

hii trad op als gastspreker op bedevaaden en studentenbijeenkomsten. Aan de Leuvense

universiteit, waar hij vanaf oktober 1910 rechten studeerde, toonde hij zich bijzonder

actief in het verenigingsleven: Met Tijd en Vlijt, de Apologetische kring Geloof en

Wetenschap, Anti-alcoholische Studiekring en Onthoudersbond, de Sociale Studiekring

en Sprekersbond, het Rechtgenootschap, de Derde Orde van Sint-Franciscus, redacteur

van de Vlaamsche Vlagge en stichter-voorzitter van Amicitia.

Na vier jaar studie barstte de eerste wereldoorlog los. Hij belandde eerst bij de redactie

van De Belgische Standaard en bood zich in februari 1915 aan in het Belgisch leger. Al

tijdens zijn opleiding reageerde hij tegen de heersende misstanden. Later stond hii mee

aan de wieg van de Frontbeweging. Op 20 mei 1916 sneuvelde Deprez en na de oorlog

werd hij onder de lJzertoren begraven.

Marcel Vanslembrouck volgt Firmin Deprez van heel dichtbij. In 20 hoofdstukken en

244 blz. reconstrueert hij zijn korte levensloop. De auteur kon hiervobr o.a. uitvoerig
putten uit de talloze brieven van Deprez. Zo'n 50 foto's, een namenregister, tal van

voetnoten en een reeks huldedichten (o.a. van Cyriel Verschaeve en Anton van

Wilderode) maken van het geheel een stevig wetenschappelijk werk.

OOSTFRONTERS UIT HET ARRONDISSEMENT ROESELARE.TIELT

Onder ruime belangstelling stelde Gaby Verbeke, oud-leraar aan de landbouwschool, op

21 april ziln recentste boek voor: "Het arrondissement Roeselare-Tielt; Vlaams Legioen,

Waffen SS, Sturmbrigade Langemarck".

Het werk tekent een portret van de 260 Oostfrontstriiders uit de regio Roeselare-lzegem-

Tielt. De auteur peilt naar de beweegredenen van de vrijwilligers, biedt voor de meesten

wat biografische gegevens en vult het geheel aan met 150 foto's. Ook het Klein

Seminarie komt aan bod. Niet alleen trokken enkele leerlingen naar het Oosten, maar ook

de rol van kanunnik Dubois komt ter sprake.

Karel Dubois, stichter van de KSA en leraar aan het Klein Seminarie, was een

begenadigd redenaar. Hij wees v66r de oorlog de ieugd telkens weer op de gevaren van

het goddeloze bolsjevisme en stelde dat men niet enkel met woorden, maar evenzeer

met daden zijn geloof diende te verdedigen. Sommigen interpreteerden dat na de inval in

Rusland (1942) als een oproep voor dienst aan het Oostfront.

Gaby Verbeke citeert uit brieven, die (oud-)leerlingen, sommigen amper 17 jaar jong,

vanuit de Russische vlakte aan hun klasmakkers of KSA-vrienden richtten. Het zijn

boeiende historische documenten, die bol staan van idealisme. Ook de rol van VNV-

burgemeester Demoen, eveneens oudleerling, komt ruim aan bod. Aanvankeliik toonde

hij zich ontgoocheld, omdat zo weinig studenten van het Klein Seminarie de oproep van
het Oostf ront beantwoordden.
Terecht gaat veel aandacht naar de opbodpolitiek tussen VNV en de DeVlag. De lezer



van vandaag kijkt op van zoveel naiviteit en een bijna blind vertrouwen in het (niet
gehouden) Duitse woord. Het boek beschrijft vlot en obiectief een bewogen en, zoals de
auteur het zelf aanstipt, vooral tragische geschiedenis.

FRANS DELBEKE

Tenslotte willen wij nog wijzen op het laatste nummer uit de reeks VWS-cahiers, een
uitgave van de Vereniging voor Westvlaamse Schrijvers. Michiel De Bruyne geeft er een
beknopt (16 blz.) overzicht van het leven en werk van Frans Delbeke (1891-1947), zoon
van het Roeselaarse parlementslid Julius Delbeke en oud-leerling van het Klein
Seminarie.

Frans Delbeke schreef toneelstukken en in 1940 verscheen "Tussen twee werelden", zijn
enige roman. Het boek behandelt de strijd tussen een vrildenker en een traditionele
katholiek. Het was verboden lectuur in de Roeselaarse bibliotheken, maar in het Klein
Seminarie beschikte men wel over een exemplaar. Opmerkelijk is de levenslange
vriendschap tussen Delbeke en Gerard Walschap.

OPROEP

Zowel Marcel Vanslembrouck als Gaby Verbeke raadpleegden tijdens hun
bronnenonderzoek het archief van het Klein Seminarie. Ook universiteitsstudenten en
samenstellers van een familiestamboom zijn er regelmatig te gast. De bezoekers vinden
er soms meer dan zij konden vermoeden; anderen komen van een kale reis terug. Het
archief is immers verre van volledig, want in de loop van de jaren (we mogen bijna
zeggen van de eeuwen) is er veel verloren gegaan. Daarom herhalen wij deze oproep,
die jaren terug niet zonder succes in Eertiids verscheen: wie in het bezit is van oude
schriften, affiches, boeken, lesmateriaal, foto's, brieven, enz. uit de collegegeschiedenis
en er afstand wil van doen (of er kopies wil van laten nemen) kan altijd op het secretariaat
van de school terecht. Onlangs nog werd het archief verrijkt met een partij foto's uit de
vijftiger laren. De weduwe van Victor Teerlynck uit Sint-Kruis Brugge kopieerde drie
zeldzame klasboekjes uit 1930 en maakte ze aan de school over. Alvast van harte dank
aan alle milde schenkers. De inhoud wordt nu verwerkt in een licentiaatsverhandelino.
Alvast van harte dank aan alle milde schenkers.

ROMAN VAN HET AFRIKAANSE LEVEN

Walfried Chielens, retorica 1930, behorend tot de congregatie der Aalmoezeniers van de
arbeid, na 17 jaar werl<zaam geweest te zijn in de visserijschool en tussen de zeevissers
te Oostende, schreef naar de woorden van Andr6 Demedts een roman waar vaart in zit:
Het zeegat uit, die de opgang en de teleurgang van Oostendse diepzeevisserij weergaf.
Na 18 jaar missionariswerk in de mijnstreek van Zaire verschijnt van hem Stroomaf, de
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roman van een Afrikaanse jongen, afkomstig uit een bergdorp. Buiten uitheemse invloed

brengt hij ziin eerste levensiaren door in een midden nog beheerd door het aloude

gewoonterecht.

opgroeiend komt hij in steeds lager, meer gekoloniseerde gebieden, gelegen langs de

stroom, die bij zijn geboortedorp ontspringt. In de stad waar hii onderwijzer wordt, wonen

Afrikanen van verschillende rassen. Wanneer hij met een meisje van een ander ras wil

trouwen, komt hij in tegenspraak met zijn familie, die vanaf zijn jeugd een meisie uit eigen

ras voor hem heeft bestemd.
Zijn levensweg verloopt als de waterweg, soms zacht vloeiend door effen vlakten, soms

hard bruisend in stroomversnellingen tot hij uitlopen zal in de wijde oceaan'

Prijs 275 tr. betaalbaar op bankrekening 474-9016921-32 van w. chielens,

Brusselstraat 1, 8380 Zeebrugge.

Johan Strobbe
leraar

Uit het boek: Het Gezelschap van Jezus in Belgi6. Historisch Overzicht. Bii den vijf
en zeventigsten veriaardag der Belgische Province 3 december 1832'3 december

1907. blz. 40:

,,ln het laar 1806 stelde de bisschop van Gent, Mgr Fallot de Beaumont, de Paters van

het Geloof aan het hoofd van het Klein Seminarie te Roeselare; maar lang verbleven zil

er niet. Reeds in 1 807 dreef een bevel van Napoleon hun genootschap uiteen en dwong

hen Roeselare te verlaten.

Het Klein Seminarie bleef toch ziin gewezen meesters bezonder genegen. De

Eerwaarde Heer kanunnik De Schrevel mocht terecht zeggen: Het Klein Seminarie te

Roeselare, aangezien het groot getal zilner leeraars en leerlingen die in het Gezelschap

van Jezus traden, mag waarliik als de bakermat aanzien worden van de Societeit in

Belgi6."

N.v.d.r.: in de aangeduide voetnoot staat: "Geschiedenis van het Klein seminarie te

Roeselare, t.l, 1906,b12. 147"
Jean-Jacques Declercq

teraar
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we kunnen niet nalaten even hulde te brengen aan onze dynamische ex-voorzitter en
nog altijd ijverig bestuurslid van onze oud-leerlingenbond, dr. Aim6 vermeersch uit
Gullegem. Tussen al zijn drukke bezigheden door weet Aim6 nog de tijd te vinden om
her en der in den lande over zijn beroep te spreken. we mochten zelf de dokter al eens
bezighoren over thema's als: de begrenzing van de medische wetenschap, verlenging
van het leven, ethische en morele beschouwingen, palliatieve zorgen... onze ergen
appreciatie wordt bovendien bevestigd door verscheidene lovende persknipsels. proficiat
Aim6.

we ontvingen een uitnodiging tot het bijwonen van de openbare verdediging van het
doctoraal proefschrift van Marnik Vanclooster (Latijn-Wiskunde 1984) in de KUL, faculteit
landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen. De titel van zijn doctoraal
proefschrift: Nitrogen transport in soils: theoretical, experimental and numerical analysis.
Geef toe: een hele boterham. Zijn proefschrift wordt verdedigd op vrijdag 19 mei 1995.
Veel geluk... toekomstige doctor.

Aan ere-inspecteur E.H. clement Van caillie (85 jaar) werd hulde gebracht op een
plechtigheid te Torhout door meer dan 300 oud-leerlingen en leraars. E.H. Van caillie
was lange tijd inspecteur Frans. op 3 augustus 19og geboren te Brugge, studeerde hij
filosofie aan ons Klein seminarie. Aan de jubilaris die ook 60 jaar priester is, wero een
huldeboek overhandigd.

we lazen in De standaard van 4 mei ll. dat studenten het zestiende-eeuwse grasraam
Del Rio in de Antwerpse O.L.V.-kathedraal restaureren. De studenten van het Nationaal
Hoger instituut voor Schone kunsten voeren de restauratie uit onder leiding van Joost
Caen, oud-leerling van ons instituut. proficiat Joost!

Op de vaireep kunnen we meedelen dat de kadettenploeg van het co‖ ege de
kardinaa:sbeker 1995 heeft gewonnen Ze wonnen zaterdag 20 mei hun :aatste match

met 2‐ 0 0okin 1973 en 1985 werd die kardinaa:sbeker n,ar het co‖ ege rneegebracht in
ons voigend nummer komen we hierop terug, tevens met een paar foto's uit de oude

doos                                     `

Par Parenf

Rθたプ959



M2αι b昭

BRIEF VAN OUD-PRIESTER-LERAAR JORIS DELEYE

TIJD VAN KOMEN EN TIJD VAN GAAN

op 11 september viert de parochie mijn afscheid. lk heb er 28 jaar gewoond, waarvan 23

jaar als pastoor, samen met mijn Luikse collega, claudio wollseifen, die er sedert 30 jaar

werkzaam is. Reeds verleden jaar had hij gezegd: "het wordt tijd dat wij "onze" parochie

aan het Aartsbisdom overlaten; er komen geen priesters meer van Belgie en wij zullen

hier niet veel meer vernieuwen."

Gedurende 34 iaar werd Jesus Obrero bediend door Belgische Fidei Donumpriesters:

Victor Marit (+ 1982) en Andr6 Reusens, pastoor in Hove; Hubert cauwe (68-72), thans

oastoor in het Bisdom Puno; Jos Smeets (87-89,) overleden op 10 augustus van verleden

jaar.

Toen de parochianen onze beslissing vernamen, was de verbijstering groot, althans bij de

volwassenen: "Zijt ge hier niet tevreden, wat hebben wij misdaan dat ge ons nu verlaat!"'

Wij zijn inderdaad sterk vergroeid met onze mensen. nooit hebben ze ons laten voelen

dat wij buitenlanders zijn of dat wij hen niet begrijpen. Hun aanhankeli.ikheid, hun

vertrouwen en hun medewerking maakten dat wij ons volledig thuisvoelden als leden van

een grote familie. Wat een waardering voor onze tegenwoordigheid als priester' Wat

een steun en aanmoediging om onze roeping trouw te blijven.

Mijn collega is in pastoraal opzicht altiid veel bekwamer en creatiever geweest, want na

17 jaar leraar in Roeselare en Poperinge, en 5 jaar proost van de JEC hier, werd ik

pastoor zonder parochiale ervaring. De sociale toestand greep mii sterk aan; ik

besieedde veel tijd aan huisbezoeken, samenwerking met wijkleiders; steun aan

arbeiders in de sociale conflicten, en aan syndikale leiders in hongerstaking in lokalen

van de parochie; bezoeken aan jeugdige delinkwenten in de gevangenis'

Claudio en ikzelf voelden ons thuis in onze arme volkswiiken, te midden van eenvoudige,

gelovige mensen, wij deelden hun vreugde en hun leed; de wijk was onze leefwereld.

Met onze fiets maakten wij deel uit van het landschap, maar dan een landschap zonder

bomen en zonder groen. Beiden zijn wij hier gelukkig geweest; we hadden geen andere

ambitie of hobby tenzij ons pastoraal werk.

Hebben wij veel kunnen "geven", dan hebben we nog meer "ontvangen", van eenvoudige,

diep gelovige mensen, met hun eindeloos geduld te midden van zoveel problemen

waarvoor geen onmiddellilke oplossing bestaat, maar altijd werken en hopen dat het

beter wordt; blijmoedig en dankbaar voor alles. En zoveel jongeren en volwassenen die

trouwe pastorale medewerkers zijn; eenvoudige volksvrouwen, die gebedsgroepen

vormen, huisbezoeken doen, raad geven en de communie dragen aan zieken en

bejaarden.

In maart van dit jaar werd een veerligjarige priester van het Aartsbisdom hier als pastoor



aangesteld. Tijdens die maanden dat craudio en ik met hem samenwonen, heb ik
gelegenheid gehad om veer dingen te rerativeren en nuchter te bekijken. ondanks de
beste bedoelingen ontstaat een gevoel van pastorale zelfuoldaanheid, een teKort aan
kritiek vanwege de mensen en aan zelfkritiek van mijnentwege. Bekend staan als een
goere pastoor, die moeilijk kan weigeren en overal bij is als het enigszins kan. Maar die
"goedheid" is toch helemaal geen verdienste! Als ik zelf nooit slecht behandeld werd, hoe
zou ik dan kunnen onverschillig zijn tegenover mensen die het zo hard te verduren
hebben en medeleven verwachten van hun "herder',! Een groot gevoel van dankbaarheid
tegenover de Heer, die zijn "onnutte" dienaar zoveel jaren in zijn dienst bewaarde ars
bemiddelaar van zijn barmhartigheid. Maar tevens een gevoel van weemoed en spijt omde niet volbrachte taken: vorming van leken, bevordering van medewerkers,
bekommernis om priesterroepingen. Teveel mensen die ik nooit persoonlijk bereikt heb;
veel anderen met wie het contact oppervlakkig bleef en weinig evangelizerend. Er valt te
leren van de missionarissen van andere godsdiensten en sekten, wier boodschap Kristus
centraal stelt en wier oproep tot bekerinq dringender en doermatiger is.

De onmogelijkheid om iedereen te bereiken en "alles voor allen,' te zijn, leert te
vertrouwen op de werkzame aanwezigheid van de Heer, die iedereen bereikt en niemand
in de kou laat staan. zo groeit het besef in de noodzakelijkheid van een Intenser
gebedsleven; enkel dank zij de contemplatieve dimensie kan ik tegenover iedereen mijn
pastorale plicht vervullen.

Na zoveel jaren leren normaal vinden dat de peruviaanse diocesane clerus ons werx
overneemt en ... verbetert. Veel bidden voor jonge priesters die heel vlug grore
verantwoordelijkheden krijgen en grote parochies moeten overnemen. En ijveren voor
priester- en religieuze roepingen. Tenslotte ook, mij inniger verbonden voelen met de
priesters, religieuzen en pastorale werkers in ons vaderland, die het zoveel lastiger
hebben in hun apostolaat. En heel dankbaar zijn tegenover familieleden en vrienden,
oud-leerlingen en oud-collega's, kloostergemeenschappen en parochies, die mij al die
jaren hun vriendschap en gebed en materiele steun schonken. Dankbaar ook aan Mgr.
E.J. Desmedt die mij toestemming gaf om naar hier te vertrekken en Mgr. Roger
Vangheluwe die mij hier laat blijven. En heel bijzonder dankbaar aan allen op het college
in Leuven die ons met veel genegenheid blijven volgen en altijd hartelijk ontvangen.
En bovenal dankbaar aan de Heer, die mij nog naar een ander arbeidsveld stuurt, heel
verschillend en met enkele duizenden families.

Jorge Deleye

nieuw adres: calle Granada 264, Lima 21 (enkel postadres) p.schmitzstraat 3, g670
Oostduinkerke
Kredietbank: 47 6-431 1 7 49-94, Joris Deleye, Oostduinkerre



NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

Op dinsdag 14 februari kwam het "Fonds" biieen ten huize van Joris Vermeersch.

Na de gebruikelijke, doch vriendelijke en welgemeende begroetingen, opende voorzitter
Aim6 Vermeersch de vergadering.

Eerst was er een korte overweging en een gebed voor de missies. Daarna werden
enkele steunaanvragen voor projecten besproken.

Het "Fonds" besloot het volgende:
.1 . Steun voor 5 seminaristenbeurzen van 1 jaar
2. Steun aan Pater Flor Jonckheere in lndia voor

het herstel van een jeep

3. Steun aan Pater P. Foulon in de Filippijnen voor
ziin algemene werking

TOTALE STEUN:

30 000 BEF

25 000 BEF

25 000 BEF

80 000 BEF

We danken al degenen die ons sedert het laatste nummer steunden door te gireren of
door iets te bestellen.

U kunt ons verder helpen steunen! ln dit nummer vindt u een stortingsformulier. Dit kunt
u gebruiken om:

1. Een storting te doen
2. Een boek te bestellen:

- "De Belgische Meubelkunst" van Frans Dufour 2600 BEF
- "Amaat Vyncke" 500 BEF
- "Constant Lievens"genaaid 500 BEF

gebonden 650 BEF

Ons gironummer is 712-01 12054-05 Amaat Vynckefonds, p.a. Zuidskaat 25, 8800
Roeselare.

Degenen die 1000 frank storten of meer kunnen een fiskaal attest krijgen als ze erom
vragen. Om u een fiscaal attest te kunnen bezorgen, vragen wij u om uw
rijksregisternummer te vermelden. Dit nummer staat achteraan uw identiteistkaart en
begint met uw geboortedatum in omgekeerde volgorde.

Marc Dehem
Eraar



BRIEVEN VAN MISSIONARISSEN

Pater Danidl DESMET in Kameroen
De brief is met de hand geschreven daar ik niet meer op de mediadienst ben (en dus
geen computer kan gebruiken), maar gekozen heb voor een vormingscentrum voor
landbouw en veeteelt (een proiect voor verlaten kinderen en wezen). Zuster Am6lie,
stichtster van de Foyer, zal een seculier instituut oprichten voor vrouwen die zorg dragen
voor verlaten kinderen. Mij werd gevraagd dit uit te breiden tot een "kerkelijke beweging"
waarin gehuwde leken zich ook zouden inzetten. Een groot probleem zijn de
weeskinderen besmet door AIDSI Nu is reeds 5,5 % van de bevolking seropositief.
Soms word je ontmoedigd, maar door de kracht van de Heer probeer je elke dag een
kleine bi,drage te doen om mensen te helpen. Dank voor uw bijdrage voor die kinderen,
die ik hier als vader help opgroeien, uit liefde voor Jezus.

Pater Herman D'HOORE in Zuid-Afrika
Eerst kwam ik in
Johannesburg terecht
tussen de lokale zwaden.
Nu zit ik 400 km
zuidwestwaarts in een
soort half-woestijn klimaat
(dag- en nacht-
temoeratuur verschillen
25' C). Op een bevolking
van 175.000 ziin er
30.000 katholieken (vooral
Betswana, Basotho en
Zulu\. De taal is

Setswana naast Engels
en Afrikaans. leder jaar
hebben we 1.500
katholieken meer. Zij
ondervinden bij ons een
kommunauteit die zorgt

voor mekaar op spiritueel en lichamelijk gebied. Onze kristelijke opdracht: oog hebben
voor de diepere waarden van het leven, proberen het Evangelie echt te beleven.
Mijn harlelijke dank voor de genegenheid en hulp die ik mocht ontvang tijdens mijn
zomers verlof van 1994.

Pater Jozef DEPYPERE in Indi6
Mensen tot kristenen vormen is niet gemakkelijk. Om echt kristen te zijn is moed nodig.
Hier en ook in Europa. Het gaat om de omvorming van mensen. Onlangs werden bii ons
twee oriesters en een seminarist vermoord. Er is in Indi6 veel corruptie en de kristenen
worden gediskrimineerd. Voor staatsposities en kandidaturen in politieke partilen worden
ze achteruitgesteld. Zonder bedrog kan men niet vooruit komen. Deze ideedn ombuigen
naar evangelische waarden is onze opdracht. Met moed bouwen aan een betere wereld!
Mijn innige zegen aan U allen.

Pater Jules SPRIET in San Antonio, Texas
Toen ik na mijn verlof weer in ons rusthuis W. King's Crown N.W. San Antonio kwam was
ik blij venast met zo'n milde gift van 236,08 dollars, waarvoor mijn hartelijke dank. Alsook
voor al die jaren dat ik Eertijds mocht ontvangen. lk beleef er veel genoegen aan. Wat'n
mooie geste van Uwentwege. Nog eens hartelijk "dank u"!
met alle hoogachting
Pater Jules Spriet, Scheutist (retorica 1928)

ln 'n klein kerkje met'n gebedsleider en twee
hulpgebedsleiders
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Pater Willy VANHAELEWYN in Zaire
Van harte dank voor de gift vanwege de oudleerlingenbond van het Klein Seminarie van

Roeselare, waarvan ik gisteren op de hoogte werd gebracht. De post werkt hier al een

paar jaar niet meer - brieven gaan en komen met bekenden die reizen, persoonlijk

meegegeven en dus dat is soms lang wachten op een gelegenheid lk vrees dat het in

't jaar 2000 hier niet beter zal zijn. Ondertussen belet het niet verder te sjouwen aan de

stenen ; wij die de bouwers niet zijn van tempels - fundamenten zijn bijzonder belangriik

en ze verdwijnen ; uw gift wordt in die fundamenten gestort.

Veel dank en hartelijke groeten.

Pater Bernardo MASSON in Brazilie
Rond Kerst en Nieuwjaar heb ik dit keer geen omzendbrief opgesteld. lk meen dat in de
periode rond Pasen een kontakt ook zin heeft. Dus wat nieuws vanuit Paraty' Sinds een

maand heb ik er een 3S-larige kollega bii van Indonesid, Alberto. Hii heeft duidelijke

oosterse gelaatstrekken. Hier denken de mensen direkt dat hii Japanees is, en dat wekt

bij hem bepaalde reakties op. Over het algemeen zijn de Oosterlingen zeer anti-japans.

Nog een na-oorlogs sentiment. Gezien onze parochie 25 plaatsen heeft waar we

celebreren is dat een zeer welgekomen hulp. Trouwens het is ook goede kompagnie.

Want dat alleen wonen en werken is ook niet alles. Volgende week ga ik naar de PA-70,

km 66 en km 92, Abel Figueiredo. Een parochie in de staat Pard waar ik in de iaren
70-80, 7 jaar lang gewerkt heb. Twee Haitiaanse Scheutisten worden er tot priester

gewifd. lk begeleidde die gasten al van sinds Mexico en nu wil ik er toch bij ziin. Zeker

ook een gelegenheid om de vele mensen en vrienden van weleer eens terug te zien ... In

Abel Figueiredo, nu ook al verheven tot gemeente, zal ik in de eerste mis mee

concelebreren en oreken.

Paraty blijft een groeiend vakantieoord. Dat was ook voor onze Scheutisten in de voorbije

19 jaar die wat wilden uitrusten, graag meegenomen. Paraty was de toevlucht. Onlangs

kreeg ik zo een kollega op bezoek samen met zijn neef en zijn vrouw, een iong koppel,

dat al een jaar lang op toer is in de wereld. Toch iets speciaals! Ze klaagden over de

levensduurte in Brasil. En inderdaad dat is zo. De huidige munteenheid, de Real, doet het

nog altijd, en blijft sterker dan de dollar. (1 Real = 0,91 dollar). Voor buitenlanders

natuurlijk niet zo interessant. Maar ook voor de gewone inwoners is het leven in Paraty

ontzeftend duur. Eigenlijk is de plaatselilke bevolking slachtoffer van de eigen toeristische

infrastruktuur. In het hoogseizoen liggen de prijzen dubbel zo hoog dan in de grote

steden als Sdo Paulo en Rio. Alles bijeen moet er gedurende het korte drukke seizoen

van het groot verlof (december - eind februari) een goeie frank verdiend worden. Daarna

is het groot verteer gedaan en beperken de toeristen zich tot de weekends.

Enkele weken terug was het karnaval, ook in Paraty, toen volop in top-seizoen. lk denk

dat de bevolking in het historisch stadje op zo'n momenten eenvoudig verdubbelt. Alle

hotelfeties zaten voll Er was veel samba, ambiance en plezier vooral vanaf 11-12 u.

's nachts met natuurlijk een praktisch exclusief leugdig publiek. In Paraty wordt op zeer
vollkse wijze gefeest en de lokale uitzendingen van TV-ECO brengen die ambiance tot in
de woonkamer. De officiEle karnavalstoet in Rio daarentegen die op andere kanalen
integraal uitgezonden wordt, is een veel luxueuzer gedoe. Volledig op maat van de
duizenden toeristen. lkzelf heb van de cong6dagen geprofiteerd om wat te zonnebaden
aan zee, buiten het parochieterritorium.

Tussen feesten en bezoeken door, blijven onze pastorale aktiviteiten gewoon doorgaan.
Na 6 maanden Paraty voel ik me al goed thuis op de parochie, ook al een stuk in het
binnenland. De mensen worden het evenzeer gewoon. Zo gaat dat. Spijtig wel dat die
kennismaking en inzet straks eind juni terug afgebroken wordt. Tegen die datum immers
bedindigt Scheut het kontrakt met de bisschop en verlaten we definitief de parochie.



Slechts enkele mensen zijn op de hoogte van die vooruitzichten. Trouwens ik wil dat
liever nog niet kwijt. Dat zou de mensen kunnen ontmoedigen ... Waar ik nadien zal
benoemd worden, weet ik nog niet. lk vroeg de provinciaal om in het bisdom van ltaguai
te mogen verder werken. In elk geval heb ik de steun van de bisschop. Deze week heb ik
een vergadering met enkele parochiepriesters uit de streek en samen zullen we een
nieuw projekt uitstippelen in de parochie van Angra dos Reis, ook aan de kust, en
presenteren aan de bisschop, die op zijn beurt een aanvraag kan indienen in de
onderhandelingen met onze provinciaal.

De Vastenaktie heeft dit jaar als thema "Broederschap en uitgestotenen" "Fraternidade e
excluidos". Een thema dat oproept tot bewustmaking, gewetensvorming en konkrete
aktle. De gezangen, bezinningsteksten en brochuren die op nationaal vlak verspreid
worden zijn altijd zeer verzorgd en interessant. Ook onze verschillende gemeenschappen
van het binnenland hebben we wat kunnen mobiliseren in de voorbereiding op de
kampagne. Trouwens tijdens de oflici6le openingsviering van de Vastenaktie waren ze
ook aanwezig. De lokale radio FM-Partay heeft me intussen al uitgenodigd voor een
interview. Regelmatig maak ik van dit media gebruik om met de gemeenschappen te
kommunikeren. Zondag laatst hadden we een voettocht van een 8{al kilometer. We
waren met een man of 90. Al bezinnend op het tema van de uitstoting, zijn we ter
bestemming geraakt bij de gemeenschap van Corisco waar St.-Jozef er de gevierde
patroonheilige was. Na de stemmige Eurcharistieviering was er dan een smakelijk
feestmaal.'

Af en toe moeten we ook bezoeken brengen aan kleine vissersgemeenschappen die
enkel per boot te bereiken zijn, Mamamgud, Pouso de Cajaiba, Pontal, etc. Dat regelen
lukt niet altijd, want er komen veel faktoren bil kijken: de vissersfamilies die overal
verspreid wonen verwittigen, het weer, een boot vastkriigen (de parochie heeft er geen),
agenda van de priester. Je hebt inderdaad een zekere tijd nodig om in dit typisch
vissersritme te komen. Het eiland de Araujo is gemakkelijker te bereiken. Amper 15

minuten met een schuitje. Jos6 is de traditionele leider van de kristelijke gemeenschap.

Als visser kent hij zijn volk. ledere maand bezoekt hij verschillende vissersfamilies. Hij is

hun trouwe catechist. De parochie helpt hem al jaren in de reis- en onderhoudskosten.

Straks begint de Goede Week. Paraty heeft op dat gebied ook een heel kultureel religieus
erfgoed. De plaatselijke leiders zijn me al komen uitleggen wat er hier de "gewoonte" is.

Natuurlijk zeer veel traditionele praktijken bv. de jacht van de soldaten op Jesus, de
ontmoetingsprocessie van de kruisdragende Jesus en zijn Moeder Maria, ook de
rondgang met de dode Kristus. Blijkbaar komen er ook heel veel verlofgangers van Sdo
Paulo meevieren. Al die praktijken moeten dan ingepast worden in de liturgie. We zien
wel wat het wordt.

lk wens jullie zeker veel goeds toe. Voor sommigen is het nu een tijd van bezinnen op
liefde, levensinzet, lukken en mislukken, lijden, ziekte, dood, leven over alle grenzen

heen tot in de volheid van nieuw leven, alle ervaringen die de 33-jarige Jesus door en
door doorleefd heeft en waar wij ook deel in kunnen hebben. Moge Pasen en ons tastend
vertrouwen in die Jesus' levende aanwezigheid binnen onze geschiedenis, ons doen
leven in vrede en vreugde, in solidariteit met de uitgestotenen die heel dichtbij, ons vlak
nabij zijn. Mijn speciale dank ook voor de recente ontvangst van uw gift van 7.000 BEF.
Van mijn part ook een gebedje bij de Heer voor uw intenties. Zeer genegen en mijn grote

abrago vanuit Paraty.

Pe. Bernardo Masson, cicm . C.P. 77291 . 26001 - 970 Nova lgnagu - RJ . Brasil

Dank voor Eertijds dat weer zijn weg gevonden heeft.
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ONS GULDEN BOEK

Bij de start van deze rubriek beloofde ik naast de nationale laureaten van het

Davidsfonds twee wonderknapen voor te stellen. Het gedicht van ERIC DERLUYN

(6" Latijnse 1957), toen een 12-.jarige leerling, verscheen in ons nummer van mei 1989.

Een uitzonderlijk literair talent van miin laatste actief schooljaar was BART GODDYN

(1" Latijnse 1987). Als leerling van de zesde klas in de basisschool veroverde hij de

nationale titel van beste junior-journalist bij het Davidsfonds. Dat Bart enorm begaatd

was en reeds als jongen van twaalf een hoog letterkundig niveau had bereikt, bewijzen

de twee volgende opstellen.

Veel leesgenot!
Willy CREYTENS

oud-leraar.

.,MIJN EERSTE INDRUKKEN''

Diafragma 1,4....."KL1K"

In het oude Augustijnerklooster zuchten stapels "ltinera" op de twaalfjarigen, die met een

piepklein hartje de grote mastodont aarzelend binnenlreden. Weldra snuiven ze in hun

okergele koelederen boekentas of in de aftandse klasbanken het zweet van de eerste

oagen.

Aan de wand een witgrijs Camarguepaard laat de kinderen even wegdromen naar een

oplaaiende vakantie. Als uitgekauwde honden wachten ze op het nieuwe vlees en op de

boodschap van de vogels en andere opgezette dieren.

De leraar Latijn brengt een dode taal in een frislevende stijl. Nauwelijks ontwaren wij de

geest van Gezelle, Rodenbach of Verriest. Het wierookt enkel in de kapel.

Moederziele internen slenteren als eenzame kamerplanten naar de de uithoekies van de

speelplaats.

De strenge wiskundeleraar laat ons onrustig bloed drijven tot een verzameling verkropte

kelen. De gentleman Nederlands scheufi glimlachend de bevlekte taken: jammer dat dit

geen gezichtsbedrog is.

Leefregel leert ons dat alle wegen leiden naar...de deur van Z.E.H. Superior, doch ik
hoop dool te zijn voor "Kom eens naar mijn kamed'.
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schreeuwende affiches kleuren expressief de ronde reclamezuilen: Het circus van
Peking laat voor enkele dagen de Brugse kinderharten op hol slaan.
op het zand turen straatjongens enthousiast naar de rondrijdende stad: een
mamoetkaravaan van woonwagens, zwaargeladen materiaalvoertuigen en een
luidruchtige menagerie.
sterkgespierde mannen in gore overhemden stutten de zes masten en spannen net
dekzeil op de houten zijpanelen. Mijn zusje reageert uitbundig op het voorstel om die
avond de premidre bij te wonen. Voor enkele aanschuivende wijsneuzen aan de kassa
bestaan er geen geheimen meer over het komend spektakel.
De geur slaat in je gezicht bij het binnentreden. De tent zit nokvol. Langs de oplopende
bankrijen van dit chinese amfitheater vind ik mijn plaats op een smalle bank. Een beetje
blij omdat de afstand tot de arena nog groot is: met het roofdierennummer weet je maar
nooit!
Het tumult van de mensenmassa verstomt, als het orkest de ,,Sabeldans" van
Katchatourian inzet en het fluwelen gordijn openzwaait.
Opzii... ze komen eraan als een woelige orkaan: een dozijn bepluimde
Lipizzanerhengsten cirkelen als een ronddraaiend carrousel, maken rechtsomkeer bij het
knallen van de zweep van de cirkusdirecteur in slipjas en steigeren met de voorpoten in
de lucht, de manen schuddend teruijl ze welkom hinniken. De behendigheid van een
ballerinate-paard streelt mijn oog. Bil deze jonge freule zijn geen zenuwen te
bespeuren. Ze danst pirouettes en houdt zich in evenwicht op de rug van het paard.
Terwijl een slangemens zich als een gummipop ineenkrult vormen 20 Oosterlingen een
gedurfde piramide op hun fiets.
Bij de trapezenummers wend ik even het hoofd af. De panische angst bij het publiek
verheft zich tot een epidemie van stilte als een jonge acrobate hoog in de circuskoepel, in
een lichtkegel, van een vaste toren naar een zwaaiend zweefrek duikelt. lk voel me
opgelucht als die dodensprong eindelijk voorbij is, maar de schrik sabelt nog na tussen
mijn ribben als ze zich in haar nauwsluitend glitterkleedje, in het veiligheidsnet laat vallen.
Een wild geiuich overtreft de scherpruikende olifantenlucht: een grauwe massa
beweeglijke kolossen verschijnt, de slurf van de een vastgehaakt in de staart van de
voorganger. Na dit ballet van de olifanten met harnassen, moegedragen, op het ritme
van de tamboerijn drijft het orkest het tempo op zodra een jongleur met vijf knotsen de
zwaartekracht wil tarten.
De lichtkaatsers bundelen hun sterke stralen op de metalen dierenkooi. De dompteur, in
farao verkleed, schijnt de leeuwen te hypnotiseren: de roofdieren strekken zich uit in het
zand als tamme katjes. Van zijn vreemde taal begrijp ik geen jota. De zweep klapt koud
als een grafsteen en snoert mijn keel dicht als koning Nobel vervaarlijk grommend zijn
voorpoot uithaalt. Gelukkig is het een ingestudeerd nummer.
Pierrot, met zijn kalkwit gelaat, in een met kristalplaatjes bedekt kostuum, begint te
bekvechten met Pipo die huilt als een maanzieke hond omdat Pierrot neerbuigend kijkt op
zijn potsierlijk pak. Het publiek giert van het lachen. Achter het masker van een dikke
laag wit, het hevig rood van oor tot oor, het paar blauwe en groene strepen rond de ogen,
twikelen Pipo's kijkers als hil uit een bontbeplakte valies een viool haalt en een
melancholische melodie eruit toven die de massa in vervoering brengt. De laatste
klanken smelten tot een traan en een vette grilns in de richting van Pierrot druipt van zijn
mond als hij in de glorie van het applaus dankend buigt als een knipmes:
"The show is over..."

&″ GOddynブ La rプ 988)



VOORBIJ DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN
Taalonderricht: taal, lectuur, cultuur

Geen Van Coillie, oudJeerling en van vorming classicus en filosoof, is leraar Latiin'

Grieks en wijsgerige stromingen aan het Kein seminarie. Daarnaast werkt hii aan

een proefschrift ovir een onderwerp uit de antieke Griekse wiisbegeerte. Het artikel

dat hieronder volgt is de neergeschreven versie van een voordracht die de auteur in

maaft van vorig jaar hietd aan de Faculteit Toegepaste Economische

Wetenschappen van de KULAK.

Aporiedn

.t.Als aanloop mag ik misschien een wijdverbreid gevoel van onbehagen oproepen,

herkenbaar bii tal van leerkrachten die op het tenein dag na dag met vallen en opstaan

en naar best vermogen gestalte trachten te geven aan hetgeen Jacques claes -

enigszins eufemistisch - noemt "onderwiizen: het wonder wilzen". De ervaring namelijk

dat de substantie of de niet te recupereren harde kern van het levende

onderwijsgebeuren en de concrete klaspraktiik blijkbaar als maar verder uitgehold

dreigt te worden, en dit in een dubbel opzicht: zowel van bovenaf als van onderuit.

1.1.Er is vooreerst de vaststelling dat onderwiis en opvoeding - zoals overigens vrilwel

elk vitaal deelgebied van onze zogeheten "postmoderne" cultuur - meer dan ooit het

voorwerp 6n de speelbal geworden ziln van - al dan niet gelnstitutionaliseerde

vormen van - maatschappelilke participatie, van dwingende eisen tot democratische

inspraak en van de grillen van een overgemediatiseerde publieke opinie, die niet altiid

gehinderd wordt door veel loyauteit of kennis van zaken. Het grimmigste gezicht van

deze ontwikkeling - van deze op zichzelt niet per definitie negatieve

democratiseringstendens - is wellicht de iuridisering van het fundamenteel menseliik

gelaat van het onderwilsfenomeen. Deze juridicalisering en juridiculisering ziin allicht

symptomatisch voor een lichtjes paranolde "verzekeringsmaatschappij"' waar

mensen zo moeilijk nog kunnen vertrouwen op... vertrouwen.

1.2.Een tweede centrifugaal krachtenveld komt om zo te zeggen van bovenaf en wordt

gevormd door wat men ietwat oneerbiedig kan bestempelen als de technocratische

vernieuwingsexperimenten en de rusteloze, nimmer aflatende bemoeienissen van het

politieke en/of pedagogische onderwijsmanagement. lk hoef hier niet in te gaan op de

vloedgolf van onderwijskundige aardverschuivingen van de iongste twee decennia.

Veel van deze beslist goed bedoelde en bevlogen onderwijsplanning en

deskundologie vergrijpt zich evenwel aan de Verlichtingsillusie dat de zinvolheid van

een veelvormig, creatief en prinicipieel onvoorspelbaar gebeuren als het onderwiis,

vofledig rationeel-instrumenteel te manipuleren, te controleren en beheersbaat zou

zijn.
Het louter theoretisch of cognitief funderen van betekenis, van waarden en zin werd

de laatste tijd nochtans op overtuigende wiize gedeconstrueerd: de technische

rationaliteit heeft (gelukkig maar) haar grenzen. Constitutief voor elke zingeving is

immers mogelijk betekenisverlies. Menselijke communicatie en onderwiisprocessen
in het biizonder situeren zich zelden in een ruimte van transparante onmiddellijkheid

zonder hindernissen. Perfecte beheersing die elk mislukken wil uitsluiten, maakt

eigenlijk alles oninteressant. De onderuijspraktijk voltrekt zich veeleer - zoals het

leven zelf - doorheen een onophefbare weerbarstigheid die zonder meer functioneert

als mogelijkheidsvoorwaarde. Alsdan dienen de individuele geschiedenis, de



onvervangbare persoonlijkheid, de lichamelijke verschijning en het particuliere
spreken van zowel leraar als leerling niet langer beschouwd te worden als obstakels
of als een noodzakelijk kwaad dat de positivistische droom verstoort van een ideale
en supergeleidende onderwijsmechanica. Zo raakt ook een eindeloze uitbreiding en
versnippering van het didactische doelstellingen- en eindtermenarsenaal niet
noodzakelijk de onherleidbare essentie van een complex en fluctuerend
klasgebeuren. Trouwens, zonder een flinke dosis geduld, draagkracht en inspiratie,
voorzichtigheid en "wijsheid" - om maar enkele moeilijk objectiveerbare begrippen te
noemen die niet direct thuishoren in de ondenvijstechnologie - is wellicht geen enkele
pedagogische formule all66nzaligmakend.

Een mogelijke uitweg

2. op de middelbare school worden al dan niet expliciet de betekenissen, symbolen en
waarden aangebracht of ter discussie en eventueel onder kritiek gesteld, die behoren
tot de zelfuoorstelling van de cultuur en die geworteld ziln in de diepste
'bewustzijnslagen van de samenleving. Anders geformuleerd: wat een gegeven
maatschappij bewust of onbewust belangrijk of wenselijk acht en met taboe's belaadt,
komt op school in verhevigde vorm aan de oppervlakte. Vandaar allicht dat bij uitstek in
het onderwijs dat voorafgaat aan de universiteit de pijnpunten, paradoxen en impasses
van het zopas summier geschetste moderne rationeel-instrumenteel paradigma
voelbaar zijn. Vandaar wellicht ook dat de middelbare school beter een eigen finaliteit
uittekent, reflexief en vanuit de mogelijkheden die de westerse en joods-christelijke
cultuur- en teksttraditie biedt, zonder zich dwangmatig te fixeren op of zich zonder
meer te conformeren aan de zogenaamd onvermijdelijke eisen en imperatieven van de
rijd.
Het is bekend dat de hoera-ideologie die gepaard gaat met de economische face-lift
van het oude Europa, nauwelijks 66n domein van de socio-culturele werkelijkheid
ongemoeid laat. Het zal dan ook weinig verwondering wekken dat ook het onderwijs
moet zwichten voor de verblinding van deze sacrosancte mythologie. Dit mag onder
meer blijken uit de veelgehoorde roep naar maatschappeliike relevantie en
nuttigheidswaarde als criteria voor een geslaagd onderuijs. In die optiek zouden
jongeren allereerst klaargestoomd en gestroomlijnd dienen te worden om massaal op
de razendsnelle trein te kunnen springen die een wervelend en dynamisch leven in het
vooruitzicht stelt.
Nu gebiedt de eerlijkheid dat wij - lesgevers - ons afvragen of wij ons niet al te graag
blindstaren op hetgeen van bovenaf of onderuit als fnuikend of bedreigend wordt
eryaren voor de onderwijspraxis. Met andere woorden: in welke mate blijven wijzelt van
binnenuit - d.w.z. binnen de ons toevertouwde materies en de vakken waarvoor wij
verantwoordelijk zijn - schatplichtig aan de dominante premissen van de moderne tijd?

2.1.Als concrete toegang tot dit laatste probleem wil ik pogen in kort bestek en dus
schematisch de wijze te beschrijven waarop thans meestal wordt omgegaan met
teken, taal, tekst en verhaal - de oerstof die vanouds de voedingsbodem vormt van
het Europese onderuvijsproject. Als immers op het scharniermoment tussen oudheid
en middeleeuwen het systeem van de "zeven vrije kunsten" tot stand komt, vormen
de woord-disciplines van het "trivium" samen met de meer positief-wetenschappelijke
vakken van het "quadrivium" de soliede basis van de algemeen menselijke vorming.
Sinds de moderne tijd tot op vandaag worden bij lectuur van teksten grofweg twee
wegen bewandeld. Er is vooreerst de lijn van de "grammaticale" vormanalyse van de
eenduidige, statische en obiectieve taalcodes. Binnen deze pool heerst de impliciete
vooronderstelling van taal als een neutraal en onschuldig informatiemiddel, een weg
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te werpen ladder tot intellectuele training. De tweede dimensie van het leesgebeuren
wordt vreemd genoeg eerst bereikt door een blinde want onbewuste sprong, een
fatale breuk in de tekstbenadering. Want het tot dan toe louter analytisch behandelde
linguistische materiaal wordt ineens en vanzelfsprekend beschouwd als een
springplank om ogenschijnlijk continu en probleemloos door te stoten tot de spontane
intuitie van omvattende ideedn, idealistisch-humanistische waarden en subjectieve
ervaringen. Maar de tekst-als{ekst wordt door het wantrouwige subject afgewezen.
Van de drie deelgebieden van het traditionele "trivium" - grammatica, rhetorica en
dialectica (filosofie) - is de retorische component kennelijk geruisloos verdwenen in

de dichotomie van een rationalistisch-instrumentele taalopvatting. Vanuit een
"logofobische" reflex worden in teksten alleen nog maar objectieve feiten of subjectief
te toetsen ideeen en waarden onderkend. De taal als "discours", als onoverwinneliike
materialiteit en weerstand, als het gebeuren en gedrag, het milieu en element waarin
mensen ademen en leven, is verbleekt in de verleidelijke maar valse helderheid van
de tegenstelling tussen objectiviteit en subjectiviteit. Taal als logische vorming voor
het intellect 6n taal als draagster van humane meerwaarde gericht op de
zogenaamde ziel van de mens. Volgens een al even "schizofreen" mensbeeld
werden ook de onderuijsdoelstellingen dualistisch opgesplitst in een oblectieve 6n
subjectieve pool: de bekende "cognitieve" en "affectieve" doelstellingen. Als het waar
is dat de taal het huis is waarin wij wonen, dan riskeren we wellicht ongemerkt
dakloos te worden.

2.2.1n een tijdsgewricht van verholen onzekerheid en verwarring omtrent de
grondorientatie van het middelbaar onderwijs bieden snelle schoonheids- en
gemakkelijkheidsoplossingen weinig houvast of soelaas. Misschien zouden wii het er
kunnen op wagen opnieuw aansluiting te vinden bij de ondergesneeuwde, maar rijke
en beproefde inspiratie van het "trivium". De leerplannen voor de klassieke talen
lijken daartoe alvast aan te zetten, inzover zij impliciet gewagen van de "drieweg":
taal, lectuur en cultuur. De grootste uitdaging zal e(in bestaan dat wij recht laten
wedervaren aan de eigenheid van de leesact als een dia-logisch gebeuren, waarin de
wederzijdse relaties tussen tekst, leraar en leerlingen op het spel staan en in klas
expliciet ter sprake gebracht en bevraagd worden. Een en ander betekent het
recupereren van de "vergeten" en "uitgesloten" pool van de retoriek en de
taalpragmatiek als bemiddelend complement van een louter "objectief" en "subjectief"
taalonderricht. De concrete strategieen om deze beweeglijke taalcodes op het spoor
te komen en te reveleren, laten zich echter moeiliik thematisch en uitputtend
beschrijven. Nietzsche gewaagt ergens van de "onvergelijkelijke kunst van het goede
lezen". Wellicht kan daaraan toegevoegd worden: "de onvergelijkelijke kunst van het
goede en trage lezen". De aandacht scherpen voor literaire en stilistische conventies,
stijlbreuken, genrekenmerken, structuurlijnen en -spanningen, meerduidige
betekenisniveaus, retorische proc6d6s, argumentatietechnieken, intertextuele
verwijzingen en het "wit" van de tekst. Er staat immers niet altijd wat er staat. Niet-
fundamentalistisch lezen leeft van de paradoxale spanning van een strenge,
formalistische en harde toeleg op het tekstmateriaal in een vertraagde beweging
enerzijds 6n een vrij en onbevangen spel met de tekst anderzijds. "De letter doodt, de
Geest is het die levend maakt", schrijft Paulus (2 Kor 3,6). Doorheen een moedige en
geduldige initiatie in de wereld van teken, tekst, taal en verhaal kan tegelijk bij de
jongeren 6n onszelf het gedeelde besef groeien van zowel de verborgen macht als
de bevrijdende en ongemeen rijke mogelijkheden van de taal als basisconditie van
het menselijk bestaan.
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PIJNLIJK

Het ouderlijk erf lag aan de rand van de wereld, in een godvergeten uithoek van Ardooie.
E6n keer ben ik er te gast geweest, toen ik hem zijn schriften en boeken bracht nadat hij
enige dagen van school was weggebleven, wegens ziekte. lk was er met de fiets
heengereden, op een winderige woensdagnamiddag, met permissie van de subregent
om de wekelijkse voetbalmiserie in te ruilen voor die 'goede daad'. lk weet nog dat ik fel
heb mogen trappen om langs slijkerige wegen het vlakke land van Ardooie en
omliggende te doorkruisen, zoekend van de ene hofstee naar de andere. Maar ik werd
ervoor beloond, ik heb er dikke sneden boerebrood gegeten met dik veel hoeveboter. En
koffie gedronken met dik veel cichorei, uit een dikke spoelkom zonder oortjes, want voor
de handgreep van een boer zitten zulke porseleinen krullen alleen maar in de weg. Je
krijgt er gedomme niet eens le vinger door. En trouwens, daar hoeven toch al die
komplimenten niet rond gemaakt te worden. Koffie is koffie, en een jat is een jat. Punt.

Dat hij ziek was, was er niet aan te merken. lk geloof eerder dat het de boer aan
arbeidskrachten mangelde op een moment dat het weer hem eindelijk toeliet de bieten te
rooien, en dat hij dan maar zijn zoon had opgevorderd. Het was toen nog geen
ministeridle mode om op zompige akkers het leger in de bres te laten springen, er viel
toen te roeien met de riemen die men had. En twee sterke armen m66r of minder, het
maakt een karrevracht uit op een dag. Ze konden ginder op het kollege gemakkelijker
een paar dagen wachten op zijn zoon, dan hij dat met al die weersellende kon doen. Als
het eventjes ni6t wil gieten, is het voor de boer dikwijls 'nu of nooit'. Dan vliegen alle
hens aan dek, zonder pardon. Het eten, voor mens en dier, staat immers op de tocht.
Di6 taal verstaan ze natuurlijk niet op het kollege, en dus is de zoon maar een week ziek.
Althans, zo stelde ik mij dat allemaal voor toen ik hem blakend van gezondheid over het
erf zag lopen.

Hij was er ook de man niet naar om ziek te worden. Nimmer verging hem de blos, die
over heel zijn gezicht lag. En of het nu aan vaders genen lag, dan wel aan de landarbeid
die hij toch vaak m66hielp verrichten, hij had een corpus om U tegen te zeggen. Hij

torste brede schouders, als de schoften van een stier, en boven ziln kniedn balden zijn
spieren als de schoonste partijen van een dikbil. Een prijsbeest, kort gezegd.

Op z6 iemand moest het oog wel vallen van Football Club Ardooie. Met zijn korte benen
dribbelde hij elke tegenstander voorbij, om dan met alle kracht die in die spiermassa's
opeengestapeld zat, te vuren zoals in heel Ardooie geen kanon dat ooit gedaan had.
Ook op het kollege was het schot van zijn rechter berucht en beroemd. Niet alleen kwam
hij goed van pas om bii interscolaire wedstrijden de kleuren van het kollege op de
grasmat te verdedigen, op de speelplaats vierde hij elke dag ziin voetbalpassie bot.

Het voetbal op de speelplaats was geen sinekure. Daar speelden niet twee ploegen van
elf man tegen elkaar, op een terrein dat naar olympische norm was afgemeten; daar
speelden doorgaans zes, soms zelfs acht ploegen van telkens twintig ir vijfentwintig man
tegen elkaar, op een koer die niet groter was dan de grasmat waarop reglementair 66n
match gespeeld werd. De doelen waren op de muren gekalkt, op een spanne van elkaar.
Zes of acht ploegen op 66n enkel olympisch carr6, achter drie of vier identieke ballen
aan, die daarenboven voortdurend elkaars vluchtlijnen doorkruisten, het was me een
zootie. En toch werd er alles bij elkaar maar weinig gebotst. Mocht ooit het wegverkeer
zo chaotisch georganiseerd worden, het liep binnen de kortste keren volstrekt vast.
Mensen echter, die zich met honderden tegelijk verplaatsen, in uiteenlopende richtingen,
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en die daarbii enkel rekenen op hun ingebouwd sturingsinstinkt, verrichten dagelijks

wonderen waarop zelfs de cybernetika niet uitgekeken raakt. Dat ook ddAr wel eens een

ongeval gebeurde, is natuurliik onvermijdelijk. Overigens wriemelden niet alleen zes of
acht vergrote voetbalploegen door elkaar, er zoefden ook drie of vier rubberen ballen

door de lucht. En die konden wel eens pijnlijk aankomen. vraag dAt maar eens aan miin

neef.

Van sportiviteit is mijn familie goeddeels gespeend. Liever lui dan moe misschien, ik

weet het niet,; maar voetbal, atletiek, zwemmen en al dat soort populaire schoolsporten
waren aan ons niet besteed. Mijn neef had het zo mogelijk nog erger, die had er ronduit

weerzin van. De speeltijd diende voor hem niet om te spelen, laat staan om te sporten,

maar om slenterend te keuvelen. En telkens de subregent hem tot wat m66r beweging

kwam aanmanen, schoten zijn grote oren bloedrood van ergernis. Dan ging hii

kaarsrecht, en pal v56r zich uit kijkend in militaire stijl over de speelplaats marsieren, tot
hij het kommando als uitgevoerd beschouwde, en hij met een heimelijke sneer naar de
kommandant gezapig weer in de plooi van zijn eigen ritme zakte. Al dat geloop, het was
heus zijn kopie thee niet.

We zagen het gebeuren, in een flits. Driftig liep hij weer te koppen, omdat de subregent
hem andermaal met rinkelende sleutelbos tot wat dynamiek had willen aanzetten. De
armen demonstratief tot op schouderhoogte zwaaiend, stapte hij plankrecht de
voetbalchaos in. En daar gebeurde het. Alsof de kampioenstitel ervan afhing, vuurde de
kanonnier van F.C. Ardooie de bal met duizelingwekkende kracht op lage hoogte naar het
doel. Dat die bal door de soloparade van Jan Soldaat in het verkeerde doel zou ploffen,

had ni6mand kunnen voorzien. Het sterschot was er niet minder raak om. Jan Soldaat
klapte voorover en schoot purper van de pijn, van woede en van schaamte. Zijn oren
werden n6g groter dan ze altijd al geweest waren. Wij klapten 66k toe, van het hoogst
onbehoorlijk maar hoogst onbedaarlijk lachen. Hil sleepte zich vood, als een gekraakte
plank, in een hoek van negentig graden, met de handen, let wel, met de handen zedig in
elkaar gewrongen achterop de rug. De sukkel durfde er zich nog niet eens van
vergewissen of hij er zijn mannelijkheid niet had bij ingeschoten. Hij kermde en vloekte in
stilte, maar hij gaf zich niet gewonnen. Zijn handen bleven bedeesd op de achtergrond,
en hij bleef als een winkelhaak lopen, in alle richtingen, om de blikken uit alle richtingen te
ontwijken. Hij vroeg zich ni6t af welke snoodaard tot zoiets in staat was geweest; hij

vroeg zich all66n af wie het zo allemaal zou gezien hebben.

De snoodaard van Football Club Ardooie is intussen een toegewijd dierenarts geworden.

lk vraag me wel eens af: als er zo een pelsen madammeke binnenkomt om Pepijn, haar
kater, te laten kastreren, zou hij dan nooit eens met enig schuldgevoelen aan die klap van
toen terugdenken?

Lieven Vandekerckhove
Ret.1964



40 JAAR OP STAP MET MILICIENS

1993 was de laatste lichting dienstplichtigen. Van 1950 tot 1952 leefde ik als KRO tussen
de stormfuseliers in Duitsland. Vanaf 1955 als reservist maar actief in Milac. Graao
enkele anecdotes.

Toen ik mijn 3 dagen deed in de Leopoldskazerne in Gent ontdekte ik hoe bepaalde
beroeps hun job uitvoeren. Een korporaal BV pikte mij en nog een recruut, kort na het
middagmaal, om kolen te gaan halen. In een vuile kelder ging hij op een bak zitten, keek
naar zijn horloge en zei op zijn Gents: "t ls twintig voor den 66n, we blijven hier tot den
66n". Nadien toch KRO geworden om o.a. zulke kerels in de gaten te houden.

Als gewoon piot enkele weken in Siegen. Luide marsmuziek's middags en na 17 uur.
Een paar keiharde sergeanten die hun gezag bouwden op schreeuwen, angst en
lijfstraffen. Een milicien zien wenen toen hij een half uur met gestrekte armen het geweer
boven het hoofd moest houden. Onze pelotonscommandant (een KRO uit Mechelen)
geinformeerd en...het had gevolgen. Het waren toch harde dagen voor die infanteristen.

Na proeven in Everberg naar de Infanterieschool in Arlon. Met 40 op een kamer.
Tweeverdiepingsbedden (in den tram) en geen chauffage (een kolenkachel) en geen
toiletten in onze blok. Eens zijn we in staking gegaan toen we tijdens karweikeuken geen
warm water kregen. De namiddagoefening in Lagland had een uur vertraging. L'union
fait la force. (la farce)

In mijn gevechtseenheid de 1" Carabiniers ontdekte ik de Vlaamse volksjongen.
Onvoorbereid op den troep, nood aan kameraadschap, een deel bijna analfabeet. Daar
de fegerdienst toen 24 maanden was, voorzag het programma twee namiddagen
"culturele opvoeding". We gaven dan les in moedertaal of ook zangles (Vlaamse
liederen). Het meeste succes had ons orkest. Slechts om de 6 a I weken kwam men in

verlof met de D.V.T. (Dagelijkse Verlofgangers Trein). Wat met de weekends? Enkele
spodmannen trainden, maar de massa was platte rust op het bed (of in de kantine). Met
een paar vrienden KRO's planden we een uitstap met de militaire bus (gratis). Toch
moesten we de kamers aflopen om de bus vol te krijgen. Kuddegeest en
onverschilligheid. Maar wie mee was had zich enorm gejeund.

Zandstuivers marcheren veel. Te voet naar het oefenterrein, met rugzak en geweer, in
regen of sneeuw. De lange marsen (35 km) eisten wilskracht, karaktersterkte en
kameraadschap (bv. helpen een geweer dragen). Onze commandant (een Waal) vroeg
nadien een week ziekteverlof. Reden: "mal aux fesses".

Bureaucratie heb je ook bij Landsverdediging. De verlofregeling was een papieren

molen. Cong6 werd verschoven voor maneuvers of bivak, of omdat de DVT overbezet
was. Een jongen van mijn peloton, al meer dan 8 weken in Siegen, vroeg verlof t.g.v. het
plechtig-communiefeest van zijn broer. Niks van, zeiden de bureaucraten: geen plaats op
de trein. lk zocht een oplossing. Daar ik eens op verlof kwam met het militair vliegtuig
Keulen-Melsbroek, wist ik dat elke militair dit mocht aanvragen. Na een telefoontje was
de zaak geregeld. Of de Jef gelukkig was!

We hebben mekaar nodig! Daarom de Milacwerking. De maandelijkse info-avond werd
druk bijgewoond. Daar we vooraf de recruten aan huis bezochten (dank collega Jan
Debels en Robed Vandewaetere) kenden we de probleemgevallen. Een moeder vertelde
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over haar Schuchtere zoon (minderwaardigheidscomplex) die met schrik naar Turnhout

moest. Chance... in dezelfde lichting zat een onderwijzer-chiroleider en die beloofde een

steun te zijn. Op oefening en op de kamer werden de problemen opgevangen. Nadien

schreef mij die jongen dat de opleidingsperiode de mooiste dagen waren. Gemuteerd

naar zijn definitieve eenheid heeft de aalmoezenier hem geholpen (niet waar Padre

Raf?).

Gelegenheidskoor voor Volksavond-Milac op 3 februari 1963 (met studenten van

't college)

Wellicht had een groep miliciens de Milac niet nodig. Alhoewel in B.S.D. iedereen graag

een briefle of een weekblad ontving. Maar onze S.O.S.-dienst noteerde veel oproepen.

Enkele gevallen:

- Een vader in conflict met de zoon wou dringend hem telefoneren maar kende noch

eenheid noch adres. In paniek naar Milac. Via wat zoekwerk vond ik de verloren zoon

(toevallig was de receptionist in de kazerne in Aken onze collega Roger Deckmyn, toen

soldaat van dienst). llk liet de vader alleen in mijn bureau. Na het gesprek weende die

man. lk aanvaardde geen financi6le bildrage. Een warme handdruk was voldoende.

- Een moeder kwam bedroefd vertellen dat haar zoon in 't cachot zat, wachtend op de

Krijgsraad (diefstal?) "Kan ik hem bezoeken?" (Het is toch haar kind). Via de

aalmoezenier in Neheim overnachting gevonden en via de Sociale dienst van het Leger
gratis een treinticket naar Duitsland. Die ouders deden voor het eerst een buitenlandse

rets.

- Een deserteur, berouw gekregen onder invloed van zijn verloofde, komt aankloppen.
"lk durf niet terug." Ons antwoord: "Je hebt een flink meisie, doe niet stom, vervoeg

onmiddellijk je eenheid". Samen alles geregeld: telefoon naar Ciecdt., naar de

rijkswacht, naar ziin Aalmoezenier (de Ward is bereid de jongen af te halen aan het



station van Keulen centraal). Aangezien onze bekeerling geen soldij had, wat geld uit
onze milackas. Twee gelukkige mensen.

- Op het thuisfront hadden we een sterke ploeg. Op 't college kon ik rekenen op
Maurice, de portier, die met de adressograaf de adressen bijhield. In het Roeseraars
soldatenblad tekenden collega's Jef Bataillie en Lino De Roo. op de volksavonden
traden op de keurploeg van Roland Libbrecht en het koor van Arnold Loose.
Afgezwaaide collega's hielpen typen of kwamen getuigen in "De Arend" of op de
soldatenretraites (dank And16 en Lieven en onze Reserve-Aalmoezeniers).

De humaniora-studenten behoorden niet tot onze doel-groep (militievraagstuk kwam
later). MAAR... in 1973 kwamen ze op straat! Vanden Boeynants zou de militiewet
wijzigen: 66n milicien per gezin, geen uitstel voor studieredenen (uitzondering voor
geneesheren), solidariteitsbijdrage. Universitairen (o.a. Geert Maes en Luc Depondt) met
als aanvalsbasis de Visch-markt stelden een petitie op. Men plande een betoging.
collegestudenten vroegen mij om informatie. samen met paul rhoen mochten we In een
nokvolle feestzaal van het VTI de woelige bende toespreken. Dankzij Milac-Brussel had
ik de juiste wettekst en onze studenten aanvaardden het standpunt in onze brochure van
"Extra Rantsoen". Zij hebben toen een pamflet verspreid ondertekend door Raf Gerard,
Johan Maes, Godfried Bouten, Luc Lemiengre, Dirk Vermandere en Mark Haegeman.
Een toelating tot betoging werd aangevraagd en alles verliep zonder incidenten. Het plan
VDB vloog in de koelkast!

Hel plan Leo Delcroix lokte geen reacties uit, wel applaus. Dit laatste is uitgedoofd
want...chaque villa a son delcroix.

Milac is opgedoekt. Onze ploeg in Brussel schakelt over op een "Jeugddienst voor
beroepsvrijwilligers". We wensen Aalmoezenier Andr6 Decock veel inspiratie en
courage. Hij zal verder ploegen. Zijn voorganger, de Sooi Willems, was ook een gewone
volksjongen die pionierswerk verrichtte en die moediq verder zaaide. Zijn leuze: "en de
boer hii ploegde voort!"

Willy CREYTENS
res. maloor
oud-leraar
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財助ι αι夕θ∫J

Cloverdale, 12 december 1994

Geachte Heer Vandoorne,

Het is nu ongeveer 11 uur in de avond, dit is B uur in de morgen Belgische tijd, en ik poog

me in te beelden wat nu in het Klein Seminarie gaande is. Wellicht is het nu wel een

ongewone dinsdagmorgen, midden in de examentijd, en er lopen nu wel wat mensen

rond die te weinig geslapen hebben, of juist teveel geslapen en te weinig gestudeerd.

Maar daarover wil ik het nu niet langer hebben. De reden van dit schrijven is eigenlijk U
eens goed te bedanken. lk weet dat U veel werk voor mij verzet hebt: mijn rapporten en

andere administratieve gegevens opgezocht.

lk zou dit Amerikaans jaar zeker niet hebben kunnen meemaken, als U dat niet voor mij

gedaan had. Duizend maal dank hiervoor!

Wil ook mijn groeten overmaken aan alle leraars en zeg hen dat ik mij hier goed
'amuzeer'. Hoe maakt de nieuwe directeur het? Al schrijftTom Babylon heel geregeld,

toch vergeet hij altijd hierover verslag uit te brengen.

Met mil dus alles O.K.! lk ben al ongeveer 5 maanden weg van huis en het jaar is al bijna

half voorbij. lk woon in een klein dorp van slechts een vijfhonderd inwoners in Oregon

aan de Westkust van de USA. Op mijn high school zitten er een 200{al leerlingen

verspreid over 4 jaren. Dat heeft zo zijn voordelen: iedereen kent iedereen en je krijgt

kansen die je in een grote school nooit zou krijgen. Zo had ik nog nooit American

Football gespeeld, en nu kon ik zelfs in de competitie meedoen. Dit gebeurde in de

eerste maanden van het schooljaar. Nu is het basketbalseizoen van start gegaan en

opnieuw zie je me in de ploeg. Tot recent was ik de 6de man, maar door verlies van de
ploeg mocht ik promoveren tot de basis 5. Zowel U als ik weten ondertussen wel dat mijn

basketbalcapaciteiten niet ver genoeg reiken om in de ploeg van een grote school te
geraken. Dus hier bof ik wel, h6!

Op academisch vlak heb ik weinig problemen. ledere dag krijgen we hier dezelfde
vakken voorgeschoteld: 8u.30 - 8u.55: US History (88%); 8u.57 - 9u.45: advanced Math
(84%); 9u.47 - 10u.38: Keyboarding en Computer (75o/o); 10.40 - 11u.29: U.S.

Government (81%);11u.29 - 12.03: Lunch; 12.05 - 12u.55: English (89%), vooral
literatuur (Shakespeare en 2o...); 12u.57 - 13.44: Personal Finance (soort Economie)
(91%) Mr. Vermeulen mag content zijn!; 13u.46 - 14u32: advanced Physical Education
(1.o. dus) (e0%).

De schooldag eindigt dus om...14u.32! Dat is heel wat anders dan in Belgi6, waar ze

maar tegen halfzeven in de avond klaar zijn...
Na school is er natuurlijk elke dag basketbaltraining (14.45 tot 16.45), en tweemaal per

week is er competitie. Mijn 'host father' is hier schoolhoofd, dus kan ik nog niet te veel
mispeuteren of hij weet ervan!



wat ook nog erg verschilt van de Belgische situatie is dat je hier tot op je 2iste
verjaardag geen druppel alcohol mag aanraken. Met pijn in het hart denk ik dan hoe men
dan na de examens in de Roeselaarse 'Bistro' of 'Vagant'de grote bevrijding zou Kunnen
vieren, om nog maar niet te spreken van het studentenleven in Gent of Leuven...

Proficiat aan Leraar Mark Vermeulen'. ja, ze weten tot in cloverdale dat er algauw een
klein Markske zal rondlopen. lk zal hem zeker een stevige pint trakteren, als ik terug benl

Tot hier mijn brief. Mochten jullie daar in Vlaanderen eens tijd hebben, schrijf gerust eens
terug, maar voel je echter niet verplicht!

Zeer genegen!
Pieter Jansoone
C/O Mc Shane
35605 HWY 101 South
Cloverdale. OR97112
USA

PS. ls Wouter Vanhoutte erdoor?

Prerer Jar7SOOr7θ

θ Ec b/プ θ%
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HET A.K.V.S EN DE KATHOLIEKE ACTIE
IN HET KLEIN SEMINARIE TE ROESELARE

In de jaren 20 en 30 vierde het AKVS en vervolgens de Katholieke Actie hoogtii in het
Klein Seminarie. In miin licentiaatsverhandeling De Vlaamse Beweging te Roeselare in
het interbellum wild ik een apart deel aan het A.K.V.S. en de start van de K.A. in het
Klein Seminarie. Voor dit vormen de getuigenissen van de mensen die er destiids school
liepen, 66n van mijn belangrijkste bronnen. Er verschenen in 'Eertijds' reeds
verschillende artikels over dit onderwerp maar toch ziin er nog enkele vragen die
onbeantwoord bleven. Graag had ik via deze weg een antwoord gekregen op mijn
vragen:

" Wat waren 'kruisbanieren'?
- Welke positie namen Dubois en Sobry aan wanneer ze benoemd werden in het college

(1924) ten aanzien van de studentenbond?
* Veranderde die houding na de veroordelingen van 1925 en 1927, of pas na de

benoeming van Dubois in 1928 tot diocesaan proost van de katholieke actie?
. Op welke wijze ging Dubois praktisch gezien te werk bij het oprichten van de K.A.?

ln welke mate werd hij (openlijk) gesteund door de collegeoverheid?

" Betekende de doorbraak van de K.A. het einde voor de Vlaamse Beweging in het
.college? Verschilde die werking veel met de Vlaamse werking van het A.K.V.S.?
Welke onderuverpen mochten toen openlijk aan bod komen en welke niet?

Dit zijn vragen waarop ik nog geen eenduidig antwoord heb. Over de andere aspecten
die verband houden met de organisatie en de werking van het A.K.V.S. en de K.A., de
houding van andere leraren en bewakers,... ben ik al op de 66n of andere manrer
ingelicht. Het is natuurlijk interessant wanneer mijn gegevens nog zouden kunnen
gecontroleerd of aangevuld worden. Indien er dus nog mensen zijn die zich nog andere
belangrijke zaken herinneren, of die nog over foto's, papieren, klasblaadjes,
verslagboeken,... beschikken, dan mogen ze die ook aan mij doorspelen. Ook zaken die
betrekking hebben op de vakantiebond van Roeselare "De toekomst hoort derjeugd" zijn
meer dan welkom.

Gelieve bii alles in de mate van het mogelijke een zo precies mogelijke datering aan te
brengen en alles zoveel mogelijk te staven met concrete feiten.

Bedankt.

Filip Boudrez
Gitsestraat 245

8800 Roeselare
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MBθηα―T
Naklanken 11 novemberteest 1994

GOUDEN JUBILEUM KLEIN SEMINARIE ROESELARE
NOVEMBER 1994 . TOESPRAAK

Goeie vrienden klasgenoten, jubilarissen,
De liturgie vied vandaag St.-Martinus - St.-Maarten op zijn paard, die wii 50 jaar geleden
zo waardeerden voor zijn Winterhulp. Het is tevens 11 november, herdenking van de
wapenstilstand. 1918, toen waren wij nog niet geboren, en in 1944 zijn wij, omdat we
studeerden, ontsnapt aan de arbeidsdienst. Maar, zonder het te beseffen waren wij een
oorlogs-generatie die een evolutie...een revolutie meemaakten...een overgang van 'het in
het riitje lopen' naar'inspraak met recht op vrijheid en democratie'. Daarom verheugt het
ons dat wij ons 50-jarig lubileum mogen vieren met hen die ons 10 iaar voorafgingen en
mel hen die ons 25 jaar later volgden.

Foto genomen tijdens hun podsisjaar 1942-1943.

Onderaan van links naar rechts.
1". Jozef Lefevere, Jan Anseeuw, Gabri5l Frangois, Maurits Lecluyse, Jozef Driessens,

t Rend D'Hoore.
?. t Gilbert Lefever, Louis Masetis, Leo Delafontaine, Leraar E.H. Alberl Devloo, Firmin

D'Hoore, Jozef Ostyn, Antoon Desmet.
3. t Josd Tutkoot, Boger Vancoillie, Pierre Delannoy, Gaston Lapeire, Marc

Vandenweghe, Jan Vercruysse, t Andre Dewulf, t Pierre Nuyttens, t Roland Declercq.

4. Florent Jonckheere, t Herman Vandepufte, Luc Vandenbulcke, Paul Demoen, f Frans

Byttebier, Leo Bonte, Frans Wullepit, t Jozef Vancoppenolle, Danidl Botterman, Jules
Gobyn.

5. Victor Veranneman, Valdre Van Voorcn, Frans Verstraete, Luc Geerts, Henri Vanden
Berghe, Michel Vandenbulcke, Karel Watteeuw.
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Goeie vrienden, 'Jubileum{eest' spreekt van jubelen. Mannen manifesteren zo moeilijk

de gevoelens die hun hart heimeliik bezielen. Vandaag zeggen wij en zingen wi! het eens

luidop. Wij houden nog aan elkaar. Het samen-zijn, het samen-leren en spelen van de

meer dan 50 klasgenoten, met hun grote verscheidenheid van talenten vormde ons tot
sociaaldenkende mensen. En is het niet zo, dat wij wanneer we mekaar terugzien, nog

steeds spreken van die 'goeie oude tijd'? En zijn wij niet dankbaar gebleven? De dag
waarop we aan elkaar onze toekomstplannen gingen verklappen, hebben we eerst, op
onze oorlogsfietsen, een omweggetje gemaakt langs Tielt en Wingene om een 'Goeie

dag' te zeggen aan twee surveillanten die ons kort te voren verlaten hadden om er
onderpastoor te zijn. En we dachten er zelfs niet aan om 'Dank u' te zeggen, maar de
wederzijdse ontroering sprak duidelijke taal. En op 13 mei van dit jaar hielden wij onze
klasvergadering in gezelschap van onze nog overlevende professoren en surveillanten.

50 jaar na de laatste les op school kregen we nog een les van geschiedenis en
godsdienst over de H. Godelieve van Gistel. En vandaag gaat onze jubelende dank aan
die vele priesters die aan de stenen van deze vele gebouwen bezieling gaven door ons
discreet te begeleiden naar een hoopvolle toekomst: de drie superiors, de ekonooms, de
vele professoren en surveillanten. Zou het kunnen dat we Achiel en Valdre vergeten die
voor schone lokalen zorgden?

Op dit feest betrekken wij speciaal onze klasgenoten die jubelen in de woning van de
Heer. Het lijstje van de overlevende klasmakkers wordt telkens weer korter, en er komt
de dag waarop ook wij van het lijstje zullen verdwijnen.

Wij jubelen om het verleden maar durven nog dromen van toekomstplannen. Velen zijn
vader, grootvader en zelfs overgrootvader geworden, en enkelen ziin nog als priester of
missionaris actief tussen een volk en een jeugd die wij soms zo moeiliik begrijpen. Onze
ouders en zil die hun verantwoordelijkheid deelden hebben ons opgevoed in een
christelijke cultuur. En zal dit samen-zijn vandaag de jeugdidealen niet weer tot leven
roepen? Wij blijven bruggenbouwers die dankbaar de verantwoordeliikheid opnemen om
deze christelijke cultuur, door woord en door trouwe beleving, door te geven aan de
komende generaties.

Goeie vrienden,
Ons jubileumfeest begint in deze kerk waarin wij 2.000 uren van onze studententijd
samen hebben doorgebracht. Alles hier roept herinneringen op: het tabernakel, waar de
Heer naar ons luisterde; de preekstoel waar priesters en paters poogden gestalte te
geven aan onze jeugd-idealen; de biechtstoelen waar de priester in Christus' naam onze
angstvalligheden heelde en moed wist in te spreken.
Na zoveel jaren zijn we weer samen om Eucharistie te vieren en laat ons jubelen: Te
Deum Laudamus. De Heer blijft trouw aan het Verbond met zijn volk. Op onze
levensweg neemt Hij ons bij de hand. En moge zijn zegen neerdalen op dit seminarie.

K. Watteeuw
ReL1944



Van donker naar licht

zaterdag 11 februari 1995

Luisterend naar dit'Marialiederenrecital', - al had Maria wel een paar keer een al te brede
dekmantel -, georganiseerd door de Oud-leerlingenbond en het Amaat Vynckefonds ten
voordele van vluchtelingen in Midden-Afrika, moest ik onwillekeurig terugdenken aan
Weremeus Bunings'Ballade van de dingen die niet overgaan'.
"Geluid van een kerk waarin gezongen wordt... dit zijn de dingen die niet overgaan', klinkt
het; maar ook de akelige dingen van de samenleving worden niet vergeten als 'dingen die
niet overgaan': haat, ontrouw, leed dat mensen elkaar aandoen... Muzikaal genot en
vluchtelingenproblematiek onder 66n koepel gebracht.
Muzikaal genot was er zeker! Drie koren: Sint-Michielskoor, 'Colliemando' en het koor
'Sursum Corda', uit Gullegem, geleid door drie dirigenten, Arnold Loose, Karolien
Gilgemijn, Bruno Deman, en begeleid door violisten Veerle Devos en Goedele
Demeester, cellist Marc Lambrecht en organist Bruno Deman, met daarbii nog een
solistisch optreden van de Engelse sopraan, Una Barry.
Hoogtepunten in dit concert waren zeker de Cantate 'Nichts soll uns scheiden', van
Dietrich Buxtehude, heel ingetogen en zuiver door Colliemando met soliste en
instrumenten gebracht. De combinatie Colliemando en Sint-Michielskoor, met daarbij
nog eens de mannen apart, in J. Van Nuffels 'Sicut Cedrus', en in het feestelilke 'Regina

Caeli' van G. Aichinger en in Schollaerts onvolprezen 'Magnificat', brengt een prachtige
imponerende samenklank. 'Sursum Corda' verraste vooral met Brittens 'A Hymn to the
Virgin' en Anton Bruckners 'Ave Maria'. Jammer genoeg werd Scarlatti's solo-cantate
'Salve Regina' door een snipverkouden Una Barry, een te weinig voorbereid
instrumentaal ensemble, en de al te 'zwemmende' akoestiek van de collegekerk, -

althans voor een solo-optreden vooraan -, weinig genietbaar.
Hopelijk houden de vluchtelingen in Midden-Afrika aan dit concert nog een financiele
bijdrage over, want muziek wordt, zoals elke organisator weet, een duur artikel, zelfs
amateurmuziek...

Joost Vanbrussel
Ret.1959

11 november 1995 in voorbereiding

Op zaterdag 13 mei in de voormiddag hadden we onze statutaire vergadering waarop de
verantwoordelijken van de jubilerende jaren werden uitgenodigd. We mochten een
goede opkomst noteren en het laat zich voorzien dat we wellicht een rekord-opkomst
voor 11 november a.s. mogen veMachten. We danken oprecht die klas-
verantwoordelijken die zich de moeite hadden getroost die dag vrij te houden om hun
ideedn en wensen kenbaar te maken en nu reeds de klasliisten meenamen om die op
ount te stellen.

Ons 11 novemberfeest - een zaterdag - ziet er als volg uit:

- 9.30 uur : ontvangst van de jubilerende klassen die 25, 50, 60 en meer jaren het
college verlieten.

- 11 uur : H. Mis voor alle jubilerende jaren waarna receptie en middagmaal. Een

uitnodiging volgt... en hartelijk welkom.
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GEB00RTEN

」esse,dochtertle van Heer en Mevrouw Geert en Lieve Monteyne‐ Wyffe:s, Roeselare,
15 oktober 1994(leraar),Gitsestraat 61 2,8800 Roeselare

Arnout,zoOnle van Heer en Mevrouw Peter en Yana Debyser‐ van Meerhaeghe,Gent,
16 december1994(latり nSe 1982),Toutefais l A,9840 De Pinte

Pieter,zoonle van Heer en Mevrouw Geert en Marり ke van Damme― Lacroix, Leuven,
12 ianuari 1 995(latunse 1983),Leeuvverikenstraat 45/83,3001 Heverlee.

Katnin, dOchtertle van Heer en Mevrouw Luc en Linda Van Zandycke‐ Debrauwer,
Roeselare, 16 december 1994 (moderne 1972), Koning LeopOld 卜laan 21, 8800
Rumbeke

Simon,zoonte van Heer en Mevrouw Geert en Miet Van Co‖ ‖e‐ Hubrechts,Roeselare,
7 februari 1 995(leraar),sChuttersstraat 44,8800 Roeselare

Thibaul, zoonle van Heer en Mevrouw Marc en Rie Vermeulen― Gunst, lzegem,
14 februari 1 995 (leraar, secretaresse co‖ ege), Deken De Saegherplein 22/3, 8800
Roeselare

Mathi!de,dochtette van Heer en MevrOuw Dirk en Katrlen Vantyghem‐ Delobe‖ e,Leuven,
27 februari 1 995(moderne 1984),TeⅣ uursesteenweg 447,3061 Leefdaal

Mane_」 ulie,dochtertle van Heer en Mevrouw Mark en E!ke Vanhoutte‐ Viaene,Roeselare,
4 rnaart 1 995(lerares),Wu‖eputstraat 52b,881 0 LichteⅣ elde

Laura, dochtertle van Heer en Mevrouw 」ohan en Nadine Desnyder‐ Vanacker,
Roeselare,26 apri:1995(econ 1976),Klokkeput l1 9,8800 Roeselare

GOUDEN PRIESTERJUBILEA 1945¨ 1995

E H Desimpe:Andrё

E H De Vlieghere Marcel

E H Doom Roger

E H Lahousse Hubert

E H Lodrloor Jozef

E H Moeyaert Cynel

E H Nevelant Maunts

E H Pauwelyn Louis

E H Vanden Bulcke Chnstlaan

E H Raes Andr6



HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Filip en Benedikte Vandeputte-Defleur,8 april 1995 (latilnse 1988)'

Eeckhoutstraat 35, 9308 Hofstade.

Heer en Mevrouw Martin en llse Rehm-Willaert,25 maart 1995 (dochter van Andr6

Willaert, latilnse 1936), Breiter Weg 8, Emmendingen (Duitsland).

Heer en Mevrouw Koen en Patricia Maes-Cottyn,25 maart 1995 (moderne 1989)'

Astridstraat 10, 8980 Zonnebeke.

OVERLIJDENS

Mevrouw Marie-Jos6 Vercruysse-Vandermarliere, geboren te Moen op 2 juli 1929 en

overleden te Kortrijk op 25 oktober 1994, schoonmoeder van Veronique Vanwynsberghe
(lerares).

Mevrouw Rosa Bourgeois-Maryn, geboren te Roeselare op 18 september 1927 en el
overleden op 2 november 1994, moeder van Johan Bourgeois (latijnse 1972).

Mevrouw Susanna Dhont-Dewulf, geboren te lzegem op 1 augustus 1908 en overleden

te Jette op 9 november 1994, moeder van Leon Dhont (moderne 1960)'

Heer Gustaaf Pillaert, geboren te Roeselare op 14 iuli 1921 en er overleden op

9 november 1994, schoonvader van Willem Mandeville (moderne 1968).

Eerwaarde Heer Jules Pollet, geboren te Aartrijke op 5 juli 1920 en overleden te Torhout

op 14 november 1994 (latijnse 1 939 en leraar van 1 945 tot 1 957).

Mevrouw Marie Clara Desmet-Mestdach, geboren te ouwegem op 31 oktober 1897 en

overleden te Roeselare op 16 november 1994, grootmoeder van Jan Debels (moderne

1973) en Wim Vermandere (moderne 1987) en Jo Vermandere (moderne 1 990).

Eerwaarde Heer Remi Veslyppe, geboren te Oostnieuwkerke op 23 november 1912 en

overleden te Moorsele op 23 november 1994 (latiinse 1933).

Mevrouw lrdne Tytgat-Govaert, geboren te Zeebrugge op 30 augustus 1905 en overleden

te leper op 25 november 1994, schoonmoeder van Paul Danneels (latilnse 1952) en

grootmoeder van Lode Danneels (latijnse 1978) en Frank (latijnse 1979) en Lieven

(latijnse 1981).

Heer Joseph-Antoine Ledoux, geboren te Beveren op 15 juni 1904 en overleden te

Houthulst op 27 november 1994, overgrootvader van lgnace Derluyn (moderne 1990) en

van Tom Ledoux (moderne 1988).

Heer Gaston Vermeire, geboren te Aalter op 16 november 1 91 1 en overleden te Tielt op

4 december 1994, grootvader van Xavier Vandewalle (moderne 1986)'

Mevrouw Maria Lecluyse-Vandenberghe, geboren te Lendelede op 27 november 1909 en

er overleden op 15 december 1994, grootmoeder van Koen Vanoverberghe (moderne

1986) en Ward (latiinse 1988).

Mevrouw Blanche Foulon-Delbeke, geboren te Wevelgem op 23 februari 1900 en

overleden te Gistel op 22 december 1994, moeder van Jos Foulon (latijnse 1948) en van

Pater Pol Foulon (latijnse 1952).

Eerwaarde HeerAndr6 Vanden Bulcke, geboren te Kortriik op 17 december 1929 en er

overleden op 22 december 1 994 (leraar van 1 961 tot 1 968).
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Eerwaarde Heer Robert Vanbesien, geboren in Frankrijk in 1918 en overleden te
Roeselare op 22 december 1 994 (latijnse 1937) (leraar van 1 943 tot 1951).

Heer Joseph Vanthournout, geboren te Koekelare op 15 mei 1918 en overleden te
Lichtervelde op 25 december 1 994, vader van Joris (moderne 1 981).

Eemraarde Heer Ren6 Blieck, geboren te Assebroek op 14 mei 1914 en overleden te
Oostende op 5 januari 1 995 (leraar van 1 940 tot 1 943).

Mevrouw Cyrilla Willem-Masschelin, geboren te Ardooie op 2 februari 1914 en overleden
te Roeselare op 20 lanuari 1995 (grootmoeder van Wouter Vander Stricht (moderne
1 993).

Heer Jan Vandenbunder-Seaux, geboren te Roeselare op 10 januari 1943 en er
overleden op 21 januari 1995 (latijnse 1962), vader van Koen (moderne 1988) en broer
van Armand (latijnse 1964).

Heer Daniel Vandevoorde, geboren te Moorslede op 26 november 1943 en overleden te
Roeselare op 23 januari 1 995, schoonbroer van Danidl Deceuninck (moderne 1 944).

Mevrouw lrma De Meester-Waelens, geboren te Zwevezele op 16 januari 1905 en
overleden te Roeselare op 2 februari 1995, schoonmoeder van Willy Creytens (oud-
leraar).

Heer Georges Noyelle, geboren te Passendale op 22 augustus 1930, en er overleden op
15 februari 1 995, schoonvader van Marc Christiaens (moderne 1974).

Heer Raf Vanderhaeghe, geboren te Meulebeke op 29 augustus 1935 en overleden te
Roeselare op 29 januari 1995, vader van Geert (latijnse 1983) en van Stefaan (latijnse
1 986).

Heer Joseph Bataille, geboren te Roeselare op 20 juli 1923 en overleden te Kachtem op
29 maad 1995 (oud-leraar), vader van Luc (moderne 1972) en Bart (moderne 1975) en
schoonvader van Karel Dumont (latijnse 1967 en leraa0.

Heer Joseph Lamote, geboren te Oostnieuwkerke op 15 augustus 1908 en er overleden
op 18 maart 1995, grootuader van Peter (latijnse 1 989) en van Folker (latijnse 1 990).

Mevrouw Luitgarde Baeck-Plets, geboren te Roeselare op 26 juni 1939 en overleden te
Antwerpen op 21 april 1995, zus van Herman (latilnse 1950), Willem (latijnse 1953),
Walter (latijnse '|961) en Johan (latijnse 1969).
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U verlbt het Kleh Seminαrb

ofwelin 1990 of 1985

of 1980 of 1975 of 1970

(25 jααr geleden)

of 1965 of 1960 of 1955 of 1950 of 1945

(50 jααr geleden)

of 1940 of 1935 of nogヽπoeger=,,

Kom don op

11 november cr,s.

somen met de klclsmcrkkers

vctn ,., eertijds.
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