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t Rtdactioneel

Een jaar geleden verscheen in redactioneel de tekst "faqade", waarin gezinspeeld werd

op de nieuwe kait en vernieuwing van ons tildschrift.

Alhoewel het adagium "nihil novi sub sole" wel zijn eeuwige waarheid zal blijven

behouden - en zeker voor een tijdschrift - is er heel wat evolutie te merken. Hel kan ook

niet anders. Het college is in volle beweging - denk maar aan de intrede van meisjes in
het eerste jaar van de humaniora in september a.s. - en zo ook Eertiids. Hoe

contradictorisch dat ook moge klinken als je het woord letterlijk opneemt. Maar Eertijds

heeft altijd Tbngere af gestudeerden.

Dit klassieke juninummer draagt niet het nummer 66n van dit jaar, maar is wel reeds het

tweede geesteskind. Het eerste nummer was een nieuwe creatie - een berichtenblad -

en werd samengesteld door de huidige directeur K. Pouseele. We hopen dat het

volgende berichtenblad, dat in oktober verschijnt, het produkt kan zijn van meerderen 6n
ook van oud-leerlingen extra muros. Dit berichtenblad kan een stimulans zijn om korter

op de "klassieke" bal te spelen en geen oude of koude soep te moeten opdienen. We
vragen derhalve medewerking voor de vernieuwing.

De redactie merkt bovendien op dat er meer en meer kopij binnenstroomt en vermits we
klassiek op 48 bladzijden blijven verschijnen dient er heel wat tekst naar volgend nummer

te verschuiven. Zo konden we geen plaats bieden voor de rubriek Prikbord en de
interviews met leraars die het krijtje neerlegden (Arnold Loose, Luc Naert en Raoul
Werbrouck).

Of groeit "het berichtenblad" (nummers 1 en 3) uit tot een volwaardig geesteskind? Maar
dan denkt de redactie er ernstig aan om aan de directie of aan het ministerie subsidies te
vragen of le kunnen genieten van het P.W.A. van Wivina Demeester. Alle gekheid op
een stokje. We steken dat stokje weg. We houden ons aan de leuze: "Eertijds blijft
Eigentijds".

R4FPハ月ENT
わraar
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Traditiegetrouw publiceren we de klasfoto's van de abituriё nten Na hun co‖egeiaren
wacht hen een nieuvv werkterrein Veel geluk,lon9ens

KLAS 6 ECONOMIE‐ MODERNE TALEN A

'や
ヽ意

1 " rij : Dhr. Dries Bekaert - Dhr. Dirk Verbeke -Luc Delaey - Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur Marc Vandoorne.
2" rij : Christophe Flipts, Roeselare - Lieven Delaey, lzegem Bert Dhaene, Oekene - Brecht Seys, Staden - Stefaan
Decapmaeker, Oekene - Lieven Lefere, Roeselare.
3" rij : Tom Segaert, Roeselare - Filip Verstraete, Roeselare - Dominique Logghe, Roeselare - Jan Hamers, Roeselare
- Gorik Platteeuw, Roeselare - Tom Goderis, Roeselare.

KLAS 6 ECONOMIE - MODERNE TALEN B

Vlnr. :

1" rij : Dhr. Karel Dumont - Dhr. Luc Delaey - Dhr. Peter Lezy - Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur lvlarc
Vandoorne - Dhr. Dries Bekaert.
2" rii :David Vancanneyt, Gits - Tom Vanoverberghe, Diksmuide - Davy Eggermont, N,loorslede - Wim Barthier,
Langemark - Nick Van Brabandt, Houthulst - Laurens Terryn, Westrozebeke - Peter Lanssens, St.-Denijs - Davy Allaert,

Gits - Frederik Sap, Hooglede - Wim Vervaeke, Flumbeke - Jan Driessens, Ledegem - Wouter Schacht,
Ooslnieuwkerke.
3" rij: Dominiek Defrancq, Beselare'Stijn Vanacker, Rumbeke - Filip Camerlynck, Rumbeke - Tom Vanhecke,
Roeselare - Tom Lootens, Roeselare - Frederik Clinckemaillie, Roeselare - Bram Goderis, Wingene - Jeroen Viaene,
Hooglede - Maarten Windels, Rumbeke - Klaas Feys, Roeselare - Bart Lezy, Rumbeke.



KLAS 6 LATIJN‐WiSKUNDE A+6 WETENSCHAPPEN‐ WiSKUNDE A

vlnr.:
1'rij : Dhr. Luc Delaey' Dhr. Adelson Valcke - Dhr. Robert Vandewaeter - Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur
Marc Vandoorne - Dhr. Peler Lezy - Dhr. Lino De Roo.
2' rij : Bart l\4aerten. Roeselare - Kris Honraet, Staden - Jan Van de Vyver, Roeselare - Alexander Van Tongel,
Roeselare - Wouter Pollet, Gits - Lieven Desmet, Roeselare - Wouter Vansteenkiste, Roeselare Bjorn Galle, Ardooie -

Floris Vanderhaeghe, Roeselare - Frederik Christaens, lzegem - Karel Deprez, Dadizele - Hendrik Falepin, Ledegem.
3" rij : Pieter Vandecandelaere, St.-Eloois-Winkel - Rino l\.4orent, Langemark - Steven Maes, Ledegem - Bart Callens,
Roeselare - Koen Duyck, Koolskamp - Brecht Pauwels, Roeselare - Geert Vermeersch, Koolskamp - Davy Decock,
Ardooie - Jozef Deola. Roeselare - Frederik De Lie. Roeselare.

Vlnr. :

1' rij : Dhr. Danidl Leuridan - Dhr. Karel Dumont - Dhr. Adelson Valcke - Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur Marc
Vandoorne.
2" tij: Piele( Delbarge, Moorslede - Kevin Monteyne, Roeselare - Bert Verbeke, Hooglede Joachim Commeene, St.-
Eloois-Winkel - Jan Vandenaweele, lzegem Mathias Vannoote, Roeselare Stefaan Plovie, Ingelmunster - Steven
Nilenu, Hooglede - Lieven Pype, Gits - Henk Casteleyn, Passendale - Andy Vandevyvere, Westrozebeke - Pieter De
Graaf, Roeselare.
3' rij : Pieter Logghe, Roeselare - Bart Houthoofd, l\,4oorslede Wouter Verbrugge, Roeselare - Bernard Seurinck,
Ingelmunster Ruben Lesage, Kortrijk - Lieven Vandeputte, Roeselare - Stijn De Schepper, Roeselare - Johan Forrez,
Passendale - Frederik Labaere, Passendale Colin Behevdt. Roeselare.

KLAS 6 WETENSCHAPPEN‐ WiSKUNDE B



KLAS 6 ECONOMIE‐ W:SKUNDE EN 6 LATIJN‐ W:SKUNDE B

{:= -:

Vlnr. :

1' rij : Dhr. Lino De Roo - Dhr. Karel Dumont Directeur Kris Pouseele ' Onderdirecteur Marc Vandoorne - E. H. Henk
Laridon - Dhr. Dries Bekaert.
2" rij : Dominiek Keersebilck, Roeselare - Lieven Vandelanotte, Roeselare ' Benoit Mandeville, Roeselare - Brecht
Bonte, Roeselare Frederik Haerynck, Wingene - Kris Thermote, Wevelgem - Stijn Sanders, Diksmuide - Jochen
Bouten, Roeselare - Thomas Vanhoutte, lzegem - Davy Claerhoul, lzegem - Stefaan Sansen, lzegem - Stephane
Stroobant, Staden - Thomas Compernolle, Roeselare.
3" rij : Frederik Maerschalck, lzegem Sten Loncke, Roeselare - Davy Van Colen, Lichtervelde Pieter Coucke,
Ingelmunster - Dries Sabbe, Staden - Simon De Meulemeester, Houthulst - Carl Claerhout, Langemark - Tom
Vanaudenaerde, Rumbeke - Filip Bruynooghe, Roeselare - Dennis Houthoofd, Roeselare.

KLAS 6 GR:EKS‐ LATIJN+LATiJN‐ MODERNE TALEN

Vlnr.:
'1' rij : Koen Desimpelaere, Roeselare ' Carl Berteloot, Lichtervelde - Wim Cool, Kortemark - Dhr. Marc Olivier -

Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur Marc Vandoorne - E. H. Henk Laridon - Dhr. Robert Vandewaeter.
2" rij : Samu6l Coghe, Flumbeke - Brecht Vande Walle, lzegem - Dieter Huyghebaert, Roeselare - Brecht Ameel,
Roeselare Olivier Thery, Roeselare - Bjdrn Vandewaetere, Roeselare - Tom Vanblaere, Roeselare - Maarten
Vanwalleghem, Roeselare - Dieter David, Ardooie - Bert Bert, Rollegem-Kapelle.
3" rij : Stijn Lamote, Roeselare - Diederik Dewaele, Roeselare - Pascal Delheye, Jonkershove - Lieven Ameel,
Roeselare - Tom Deburghgraeve, Roeselare - Maarten Doornaert, Roeseiare - Nikolas Cloet, Dadizele - Olivier De

Keukelaere, Roeselare - Wim Setruys, Moorslede - Frederik Vandevyver, Roeselare.
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KLAS 6 LAT:JN‐VVETENSCHAPPEN+MODERNE TALEN‐ WETENSCHAPPEN
ヤ■     ‐‐|■

Vlnr.:
1" rij : Pieterjan Sinnaeve, Roeselare'Stefaan Verschaeve, Roeselare - Dhr. Adelson Valcke - Dhr. Marc Olivier -

Directeur Kris Pouseele - Onderdirecteur Marc Vandoorne - E. H. Henk Laridon - Dhr. Lino De Roo - Dhr. Peter Lezy.
2" rij :Samuel Sameyn, St.-Eloois-Winkel - Wouter Courtens, Hooglede - lvlaarten Degryse, Roeselare - Pieter
Degrave, Boezinge - Koen Vandecaveye, Roeselare - Jan Vande Wiele, Lichtevelde - Patrick Vandevyvere, Gits -

Stefaan Tytgat, Roeselare - Steven Vanneste,Zafien - Koen Verbanck, Hooglede - Servaas Carbonez, Rumbeke -

Coen Van der Voort, Roeselare - Dirk Vandenbussche, Floeselare - Kristof Deprez, Roeselare - Kurt Benoot, Houthulst
- Bart Bulckaen. Zonnebeke.
3'rij : Frederik Hanssens, Lendelede - Dieter Debruyne, Roeselare - Mathieu Vinken, Roeselare - Frederiek De Potter,
Rumbeke - Alan Sutfys, Roeselare - Steven Wyffels, Rumbeke - Dieter Vantornout, Roeselare - Pieter Swaenepoel,
Hooglede - Stijn Huysman, lzegem - Kris Dewilde, Kortemark - Koen Schoutteten, Dadizele.



M:RAD,EEN JONGEN U:T BOSNIE
2‐ 3‐ 8‐ 9 maart 1996

"Een van de belangrijkste functies van de kunst is dat ze de mensen
behoedt voor onverschilligheid, een mens leeft niet zolang hij onver-
schillig is."

Leerlingentheater, altijd een feestelijk gebeuren. In maart stonden ze er weer: een 20{al
leerlingen en leraren op het podium van de feestzaal. Vier opvoeringen van Mirad moes-
ten de toneeltraditie verderzetten. Het schooltoneel is in het Klein Seminarie bijna zo oud
als het instituut zelf. Voor de eersle wereldoorlog ging het {eest van de superior steevast
gepaard met een toneelopvoering. Zo sloot men op een feestelijke wijze het schooljaar
af. Tijdens het interbellum waagde men zich aan klassiekers als Shakespeare, Schiller en
Sophocles. Na de tweede wereldoorlog ging men op dit elan verder. In 1954 lokten de 12

opvoeringen van Vondels Lucifer samen 7000 toeschouwers. De lange toneeltraditie van
het Klein Seminarie kende weliswaar zijn hoogte- en laagtepunten, maar de continuileit is

nooit doorbroken geweest. Steeds weer werden ideedn geopperd en projecten voorge-
steld. Steeds weer werd een team van gemotiveerde leerlingen en leraren gevonden om
van de feestzaal weer een toneelzaal te maken. Tot in de late jaren '60 was Antoon
Vander Plaetse regisseur van het collegetoneel.
Recentelijk namen Piet Arfeuille (De Goli, 1987) en Patrick Dufour (Geen Bacchanalen,
1993) die taak oo zich.

Mirad, een jongen uit Bosnid is een toneelstuk over oorlog en geweld, vriendschap en
haat. De oorspronkelijke tekst is van de Nederlander Ad De Bont. Het behandelt de oor-
log in Bosni6 en de vluchtelingenproblematiek en is gebaseerd op waar gebeurde feiten.
Het leven van de jonge Mirad Balic uit Foca is volledig overhoop gehaald door de politie-

ke gebeurtenissen.
De vrede is voorlopig teruggekeerd, maar de jongen bleef niet van liiden gespaard'
Wonden moeten nog geheeld. Foca werd door Servidrs onder de voet gelopen. De vader

o



van Mirad kwam om het leven en de Servidrs namen ziln moeder mee. Sindsdien hoorde

hij niets meer van haar. Mirad kon vluchten, eerst naar Sarajevo bij oom Djuka en tante
F azila, laler naar Vlaanderen.

Regisseur en roerganger van het toneelproject was Serge Vanneste. Serge is al vele ia-
ren Studiemeester-opvoeder in het college. In Roeselare was hij al vaak als acteur of

technisch medewerker betrokken bij diverse theaterproducties. Ervaring, technische on-
derlegdheid en engagement inspireerden hem tot dit debuut als regisseur.
Engagement? We laten Serge zelf aan het woord: "Oorlog is waanzin en gewone mensen
en kinderen zijn er het eerste slachtof{er van. Vandaar ook mijn frustratie en onmacht. De

toestand in Bosnid heeft mij altijd fel beroerd en bezorgde me al vaker een gevoel van
machteloosheid. Dagelijks worden wij via televisie overspoeld met oorlogsbeelden.
Gevaar voor onverschilligheid bij de mensen dreigt. Door deze regie in handen te nemen
ondernam ik een poging om via een uniek medium als theater mensen te boeien, aan het
denken te zetten en ook emoties op le wekken. De mensheid heeft immers nog niet zo-
veel geleerd en is beslist nog dagelijks in staat te doen wat ze 50 jaar geleden veraf-
schuwde... Gelukkig is toneel voor mii een ruime uitlaatklep. Samenwerken met ionge
mensen die willen opkomen tegen al dit onrecht doet me opnieuw geloven en hopen in
een betere wereld."

Het script van Ad de Bont is eigenlijk niets meer dan een korte dialoog van twee mensen
over de oorlog. Alsof regie nog niet genoeg inspanning vraagt bewerkte Serge het hele
verhaal.
In het originele scenario werd enkel zijdelings gesproken over Mirad, maar de bewerking
koos ervoor om Mirad ook echt tot leven te brengen. Op die manier groeide het verhaal
tot een theaterstuk in 10 scdnes waarin verleden, heden en toekomst vlot door elkaar lo-
pen. Het maakte het de toeschouwer in alle geval niet makkelijker om alles nauwgezet te
volgen. De scdnes werden aan elkaar gesproken door oom Djuka (gespeeld door colle-
ge-leraar Patrick Dufou0 en tante Fazila (gespeeld door Vabi-lerares Katrien
Vereenooghe). De jongen Mirad werd door 3 leerlingen gespeeld: Stijn Brouckaert,
Jeroen Courtens en Ruben Wullaert (4de en Sde jaar college). Zij staan symbool voor alle
jongeren die met oorlogsleed te maken hebben. De dialogen en monologen bleven kort
maar bijzonder aangrijpend. Naast deze 5 gesproken rollen betraden nog 18 figuranten
uit Vabi en college het podium. Zijzorgden voor aangrijpende scdnes: het vluchtelingen-
kamp, de folteringen, de volksdans. Figuratie, maar ook klank en licht waren vaak even
belangrijk als de tekst zelf. Dans en goed gekozen muziek hielden het stuk op dreef en
vermeden zwaarmoedigheid.

De meeste leerlingen stonden voor het eerst op de planken. Voor allen werd het een
boeiende en overgetelijke ervaring. Daisy Bourgeois (Vabi, 3de jaar) getuigt: "Sinds ik be-
gon met loneel voel ik dat ik nog iets kan. Als iets niet goed lukt moedigt men je aan zo-
dat je weer zin hebt verder te doen".
Ruben Wullaert (college, 5de jaar) onthoudt Mirad als "een magistrale ervaring en ook
nogmaals de bevestiging dat toneel meer is dan een samenraapsel van monologen, een
machtig medium om een boodschap, een indruk op de mensen los te laten".
Jeroen Courtens (college, 4de jaar) looft de samenwerking: "met deze groep acteurs en
de regisseur was het inspirerend werken."

Mirad werd meer dan een avondje toneel. In de feestzaal zelf werd achteraan een foyer
ingericht waar achteraf gezellig kon gekeuveld worden. Er werd plaats geruimd voor een
aangrijpende fototentoonstelling die het Joegoslavische drama voor de voeten wierp. De
respons en de reacties achteraf waren buitengewoon lovend. De feestzaal was bij elk van
de 4 voorstellingen tot in de nok gevuld, samen goed voor een kleine 1000 kijklustigen.
Directeur Kris Pouseele was achteraf een tevreden man: "Met deze opvoering hebben we
bewezen binnen deze school tot veel in staat te ziin. Dil toneelstuk is een schoolvoor-
beeld van samenwerking tussen leraren en leerlingen, tussen het college en Vabi. De ve-



le acteurs zijn week na week verder in hun rol gegroeid. lk heb genoten van de schitte-
rende regie van Serge. Op die manier komen we als school op een positieve manier naar
buiten." Ook schepen van jeugdzaken Aziz Charkaoui was een aandachtige toeschou-
wer: "lk vind het prachtig hoe al die jongeren zich in een toch wel moeilijke leefwereld
hebben ingewerkt. Met deze voorstelling hebben zij bewezen niet onverschillig te staan
tegenover oorlogsgeweld." Jan Vanaudenaerde (retorica, 1978) schreef achteraf : "Bij het
zien van een dergelijk stuk kan het niet anders of je moet respect opbrengen voor het lef
waarmee iedereen het podium vulde... Een sterke brok theater!" Eddy Demeersseman
(retorica 1980): "Als ons Roeselaars onderwijs op dergelijke manier school maakt dan zit-
ten we goed voor de toekomst... Goed onderwijs verandert de wereld".

"Sorry, dat we jullie storen". Deze woorden uit de mond van oom Djuka en tante Fazila
maakten de cirkel van de theateravond rond. Moge Mirad meer geweest zijn dan een klei-
ne "storing" in het schoolgebeuren. Serge, je pretentieloze boodschap blijft bij velen na-
zinderen. In naam van allen bedankt.

PETER BEArTErAr
reraar
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..ICH HATT' EIN' KAMERADEN.....''

"ln loving memory" aan mijn klasgenoot Henri Brouw-

t Moet, op een paar jaar na, entwaar een zeventig jaar geleden zijn dat Henri Brouw en ik

op dezelfde schoolbanken zaten en er onze eerste schoolbroeken versleten. Moest men

die allemaal, korte en lange, die wij beiden sedertdien op die manier versleten hebben

aan een waskoorde hangen,'t zou een lange, lange reke worden met een ander
gewapper dan die van een vane of vendel.

HENRI BROUW '7 juli 1920 - t 17 december 1995

Als kleine "bubbels" - nu noemt men dal kleuters - trokken wij naar de Burgerschool in de
Rodenbachstraat waar de zusters, uitgerekend dil jaar, hun 150-jarig jubileum waardig
vieren. Een school mel brave en fraaie nonnekes - kent gij er andere? - die er onder meer
een punl van eer van mieken dat wij er, zowel in de klas als op de speelkoer, ook een
woordeke Frans leerden en spraken. 't Zou ons, tijdens de speeltijd van onze eerste
collegejaren al van pas komen, want d66r moest, tijdens bepaalde weken, Frans
gesproken worden. Wie hiertegen "zondigde" kreeg van een medeleerling de "signe"

toegespeeld. Als gij die "aan uwen broek had", dan kostte u dat op het einde van de
speeltijd 25 centiemen of een kwartje. lk kan nu nog altijd mijne weesgegroet in het Frans
opzeggen gelijk ik hem dan geleerd heb: "Je vous salue, Marie, ..." 't Moet toch zijn dat
die zusterkens entwadde van de goede manier van aanleren afwisten als zulke dingen
hun leven lang bij de leerlingen achterblijven.
'k Zou bijkans durven wedden dat veel jongens die in 't college hunnen weesgegroet in 't

Vlaams geleerd hebben, al mizerie zouden hebben om hem nu nog in 't Vlaams op te
zeggen.



Henri deed er zijn eerste communie in 't jaar '28 en in 't begin van de jaren dertig
verhuisden wij alle twee naar 't college. Voor Henri was dat nog een stukske verder van
hurs want hij moest van 't Fort komen (Hoek Noordstraat - Hoogleedsesteenweg), waar
dat het voor mij "eendel'bleef: de Markt lag praktisch halverwege de twee inrichtingen.
't ls eigenlijk maar jaren later, dat wij twee de echte waarde en grootheid zijn gaan

beseffen van die eenvoudige onderwijzers lijk meester Plets, Nuytten, Ketele en nog
anderen, evenals deze van onze priester-bewakers Decat, Desmet en zelfs nog een
lijdeke Patfoort.
Wij waren jongens die openstonden voor alles wat schoon, goed en eerlijk was:
onbeschreven leien, want wij schreven inderdaad nog met griffels op stenen of kartonnen
leien. Die leerkrachten hebben, samen met onze ouders, als eersten de fundamenten
gelegd en stevig toegegoten van onze latere levenshoudrng en inzet, waar anderen, later,
de verdere bouwstenen zouden aanbrengen. Voor velen van ons werd d65r de grondslag
gelegd van onze vlaamsgezindheid en kristelijk-gelovig zijn.
Na het 6de leerjaar mochten wij naar de Latijn-Griekse humaniora: andere richtingen

bestonden er niet, afgezien van de "commerce-klassen" en deze voor de "boeren"

Voor jongens die van den buiten kwamen en waarvan men vreesde dat ze moeilijk op

een bevredigende manier die overstap zouden aankunnen, bestond er nog een
"zevende" of overgangsjaar. Als er niet genoeg leerlingen waren voor dat jaar ga{ de

directie nogal gemakkelijk aan de jongsten van de overstappende klassen "de raad", om

bestwille en veiligheidshalve toch maar dit jaar te volgen. Soms niet alleen "de raad"

maar ook effectief de inschrijving. Alzo vaarde de later gekende fameuze Roger Fieuw

die nadien in Leuven 66n van Henri's beste vrienden en zelfs kotgenoot zou worden: hij

kreeg dit zevende aangesmeerd en deed het uit. Bij mij hebben ze ook "geprobeerd"; ik
heb inderdaad een halve dag ook dat zevende gevolgd hoewel ik ingeschreven was voor
de Latijnse afdeling. Maar op die eerste dag van het nieuwe schooljaar stond ik nergens

op de lijst van 66n der 2 klassen van de zesde Latijnse en werd ik "gedegradeerd"

doorgestuurd naar het zevende. lk vertelde dat natuurlijk als ik 's middags thuiskwam.

Dat leek evenmin naar de zin van mijn ouders die daar maar "letler mee gediend" waren.

Enkele jaren v66r en eveneens na de oorlog van 14-18, was mijn vader onderwijzer
geweest aan het St.-Michielsinstituut zoals men toen de lagere afdeling van het Klein

Seminarie noemde, maar was nadien in de handel lerechtgekomen. Na het middagmaal

trok hij met mij mede naar het college en naar de superior. Hij zegde hem, dat hij mij al

maanden geleden had ingeschreven voor de 6de Latiinse en niet voor het zevende
leerjaar, dat ik, voortgaande op mijn vroegere schooluitslagen, normaal gezien goed zou

moeten medekunnen, doch, als de superior vond dat dit in Roeselare niet kon, hij het

nodige zou doen om mij dan "elders" die 6de Latijnse te laten volgen.
't Was van den eerste keer goed en wel en 't en duurde genen tijd of ze hadden in 66n

van de zesdes algelijk een plaatske gevonden voor mij

'k En zou die historie niet verteld hebben, ware het niet dat ik anders niet in de klas van

Henri had gezeten, dat Henri vermoedeliik evenmin die echte vriend zou geworden zijn

die hij nu wel geweest is, en dat ik andere klasgenoten zou gehad hebben dan deze van

nu. lk zou onverdiend ook mijn college gemist hebben en veel van mijn maten uit eigen

stede en omgeving.'t Ware zonde geweest.'k Had ook nooit dit artikel moeten
(mogen??) schrijven. 'k Heb nooit geen haar weten groeien op de tanden van mijn

vader, maar dat hij er had, weet ik zeker. Of was het de goddelijke voorzienigheid
geweest die tussengekomen was, want die had, in dien tijd, eveneens een uitzonderlijke

macht?
Die 2 zesdes en vijfdes - volgens onze oude tijdrekening - smolten in de 4de bijeen tot

66n klas, en alles zou op deze manier verder doorbollen naar po6sis en retorica waar

wij, in 1939, nog met 44 aan vertrek en aankomst kwamen.
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In onze humaniorajaren is er, lijk in de andere klassen een beetje van alles gebeurd.

Henri zelf heeft over die periode een en ander neergepend in "Eertijds" waar ik dit ook

66n maal gedaan heb, in 66n van de eerste nummers.

Wij hebben in die periode alle slag van leraars gehad: goede en "geheel-goede". Toi die

laatste groep behoorden zonder enige betwisting, deze van podsis "Roorijck-sge" en

deze van retorica "mijnhere Stock".

Als ge de namen overloopt van de Roeselaarse retoricaleraars valt het op dat het

praktisch allemaal uitzonderlijke figuren geweest zijn. Meerdere van hen werden

trouwens nadien naar Leuven "getransJereerd" en werden "grote katten" op hun gebied.

"Mijnhere Stock" moest zeker niet onderdoen in die rij. Streng en gestreng, zelfs

entwaddeke gevreesd, maar met volle inzet en altijd correct. Hij had over veel zaken een

eigen gedacht dat steunde op {eiten en beredenering en durfde dit gemakkelijk naar voor

brengen. 't Moet, volgens bronnen die het kunnen weten niet altijd op dezelfde golflengte

gezeten hebben als die van zijn bisschop, Mgr. Lamiroy.

Die man, een produkt van de Jezuieten, heeft ons leren werken en "leren leren". Hij vond

het opmerkelijk en het deed hem deugd dat in tegenstelling tot Moeskroen vanwaar hij

kwam, in Roeselare bij de "om-besten", voor ieder punt als het ware gestreden werd; dal
heeft hij ons veel later eens verteld.

Hij opende voor ons, als 't pasle in zijn lessen - maar hij deed dat lijk zeer dikwijls passen

- af en loe een vensterke op de werkelijke wereld waarvan wij noch verstand noch benul

hadden en zegde nu en dan zaken die onze oren v66rdien nooit gehoord hadden in al de

vroegere jaren. Leerde ons ook wat zelfstandig worden en ook een beetje kritisch
denken. We zijn in dat jaar m66r mens geworden.

Met de jaren, vooral na ons vertrek uit het college, evolueerde ons ontzag voor die man -

en ik denk dat dit de mening is van zeer veel van mijn klasmakkers - tot een soort van

bijna verering. Bij zeer velen uit die luttele 4 jaren dat hij retoricaleraar was te Roeselare,

heeft hij een diepe en dikwijls beslissende invloed gehad op hun karaktervorming

Hij voelt zich nu soms gegeneerd als hij de commentaren hoort over zijn persoon en de

dankbaarheid van veel oudleerlingen vaststelt. Bijna verontschuldigend heeft hij m66r

dan eens gezegd en herhaald dat wij nooit mochten vergeten dat onze podsisleraar
mijnhere Rooryck aan heel dat vormingsproces flink had meegeholpen. Die herhaalde

uitspraken zijn, zonder enige twijfel, de aanleiding en reden geweest waarom Henri

Brouw, in het laatste artikel dat hij neerpende voor "Eertijds", deze 2 figuren samen en
zeer dankbaar beschree{.
't ls een gekende waarheid dat, hoe ouder men wordt, hoe meer men de indruk krijgt dat

de jaren van langsom rapper vliegen. En 't verslecht nog met verouderen!

Het lijkt mij nog gelijk de dag van gisteren dat wij, in luli 1939 onze boeken en spullen

bijeen pakten en voor de laatste keer, als student, dat kleine poortje van het externaat
zagen loegaan.
Velen van onze klas zijn naar't bisdom getrokken en een hele bende naar het klooster:
zeer veel Scheutrsten en 66n JezuTet, maar welk eenl Dani6l Vandenbunder, die
uiteindelijk in het Gentse St.-Barbaracollege ongeveer eenzelfde rol zou spelen als Mr.

Stock hier. De rest van de klas, de minderheid, trok naar Leuven. Ook Henri, die er
Germaanse filologie zou studeren.
Het was de gewoonte dat de Leuvense Roeselarenaars, ten minste hun eerste jaar,
verbleven in een college, ook omwille van een bepaalde kontrole tijdens dit
overgangsjaar. Gewoonlijk was dit het Justus-Lipsius college, vulgo "De Just". Voor ons
jaar is dat anders gelopen. De meeste externen hadden hun aanvraag te laat ingediend



zodat er, 66n uitgezonderd die het wel op tijd had aangevraagd, voor hen daar geen
plaats meer beschikbaar was en zij dan ook een jaar lang gelogeerd werden in het
Pauscollege of "De Paus".

In de 2de helft van dat jaar brak de oorlog uit en verlieten we Leuven met onze boeken
en geschriften, om thuis af te wachlen wal er zou van komen. Roeselare was door de
toenmalige regering aangeduid als verzamelplaats, waar alle jonge mannen moesten
bijeenkomen om van hieruit naar Frankrijk te trekken en er het leger te vervoegen. Onze
legerleiding en ook die van andere landen, leefden in de overtuiging dat deze 2de
wereldoorlog een repetitie zou worden van de lste en alles was navenant gepland. Maar
dat planwerkte niet en't is allemaal anders uitgedraaid. Na 18 dagen was er - gelukkig

voor onze sireek en de talrijke vluchtelingen - de kapitulatie maar ook de bezetting. Een
paar weken laler zat ook Frankrijk, dat ons land en zijn koning de huid had
vo{gescholden, zelf op de kniedn. Het was maar al te blij te beschikken over een
maarschalk P61ain. Feitelijk heeft die man vooral 66n grote fout begaan in zijn leven: hij

heeft "te" lang geleefd.

Geheel West-Europa, - Engeland, Zweden en Zwitserland uitgezonderd - was
overwonnen en bezet door het Duitse leger: een situatie die totaal verschilde van deze
van 1914.

leder landsbestuur vond dat er toch moest worden verder geleefd of overleefd en dat de
meeste acliviteiten moesten doorgaan, zij het, voor bepaalde sektoren, op een klein

waakvlammeke! Men moet dat nu niet anders beweren.
Zo werden ook de universiteiten na enkele maanden opnieuw opengesteld, werden
gedurende enkele weken de onderbroken lessen van het schooljaar of semester verder
gegeven en volgden in september de eerste examens. Onze eerste van een hele rij.

Roeselare was in de Leuvense universitaire middens gekend voor de gewoonlijk goede

examenuitslagen van zijn studenten en onze retorica maakte daarop geen uitzondering.

Ook die 5 oorlogsjaren gingen voorbij met het wekelijks gesleur per trein en tram van

eetwaren en wat wij nodig hadden. Het zijn, elke beperking en mizerie ten spijt, toch

schone jaren geweest met talrijke goede herinneringen - de andere worden vergeten - en

een vriendschap tussen klasgenoten en medestudenten die levenslang zou meegaan.

Wij beseften op dat ogenblik zeker niet dat, spijts duidelijke beperkingen, wij eigenlijk de

bevoorrechte jeugd waren. De andere jongeren van onze leeftijd in Europa, stonden in

Duitsland en Engeland aan het front, waar velen sneuvelden, anderen zaten in krijgs-

gevangenschap, waar wij universitaire studies konden afmaken of beginnen. We hebben,

alles wel beschouwd, met klas- en collegegenoten nog een redelijk schone tijd beleefd
gedurende die oorlogsjaren.
In de afdeling Germaanse maakte Henri, met zijn goed karakter, talrijke nieuwe vrienden.

Om over deze periode niet te lang uit te weiden, wil ik nog slechts 66n anekdote
aanhalen die Henri tegenkwam in 1944, zijn laatste studiejaar en tevens het laatste van

de bezetting. Om een licentie te behalen moest men een eindwerk maken onder leiding

van 66n van uw proffen die het onderwerp koos en tijdens uw werkzaamheden,
begeleidde en adviseerde.
Stipt en correct zoals hij geheel ziln leven gebleven is, had Henri daaraan dan ook
gewetensvol de noodzakelijke tijd besteed, de nuttige gegevens verzameld met de

nodige opzoekingen en alles goed opgetekend en verwerkt. In't kort gezegd; er

entwadde van gemaakt dat zou mogen gezien en gelezen worden.

De eerste "lezer" hiervan was natuurlijk uw prof en promotor van de thesis, die u dan

nadien de nodige opmerkingen liet geworden evenals de aan te brengen correcties en/of

aanvullingen. Het werk van Henri was in het Engels opgesteld en geschreven.
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Naar Leuven gaan was, in die periode, met de beginnende aftocht van het Duitse leger,

niet zo gemakkelijk. Daarom was Henri echt blij te vernemen dat een vriend van hem uit

lzegem, die w6l naar Leuven moest gaan er met de fiets zou heenrijden. Hij zou ook

Henri's proefschrift medenemen en afgeven aan de prof ; het kladschrift samen met alle

nota's en dokumenten.

Maar na 14 dagen had Henri nog altijd niets vernomen uit Leuven; noch opmerking, noch

advies. 't ls raar, peinsde Henri, en hij ging zijn licht opsteken bij zijn vriend uit lzegem.

Die jongen stond daar met een kop, rood gelijk een "kole vier" van schaamte en

benauwdheid en moest bekennen dat die thesis nooit in Leuven was lerecht gekomen.

1944 was, zoals gezegd, een jaar waar de Duitse bezettende overheid aanvoelde dal ze

de oorlog aan het verliezen was en overal onraad of spionnen vermoedde of zag.

Eenzelfde ingesteldheid had trouwens ook bestaan in 1940 bij de Belgische militaire

overheid. Een scheutist van ons jaar, die ook naar huis gestuurd werd omwille van de

oorlog, werd hier in zijn eigen stad, een tijdlang aangehouden door een Belgische officier

die in hem, met zijn patersbaardje, een geparachuteerde of geinfiltreerde spion zag.

De vriend van Henri had, tijdens zijn tocht naar Leuven, een Duitse patrouille gezien en,

uit vrees voor zijn eigen vel, geheel de bundel van Henri in de gracht gekieperd. Hadden

ze hem moeten tegenhouden en betrappen met die Engelse tekst, nota's met
verwijzingen naar iets anders, dan hadden die hem zo goed als zeker opgepakt als spion

en doorverwezen naar hun oversten. Het had een kamp kunnen zijn maar even goed een

onmiddellijke terechtstelling. De jongen had het zekere voor het onzekere genomen.

Nadien had hij nog geprobeerd de bundel in die gracht terug te vinden, maar vruchteloos.

Ook een poging, via de plaatselijke pastoor van de gemeente waarin hei "ongeluk"
gebeurd was, en die het mededeelde vanop de kansel en om hulp vroeg, leverde niets

op. 't Was allemaal "geen avance" het stromende water had de wetenschap eenvoudig

mee- en weggespoeld. En de jongen durfde het niet gaan zeggen aan Henri. Rijd op zulk

een Karre.

Henri is dan, in een ietwat kalmere periode, naar Leuven getrokken, bracht zijn promotor

op de hoogte van dit onwaarschijnlijke en bijna ongelooflijke verhaal en kreeg van de

academische overheid een paar maanden uitstel. Met zijn goede memorie en "een berg

courage", is hij alles opnieuw beginnen schrijven, terug bepaalde gegevens gaan
opzoeken, om het, na kontrole en verbelering door zijn promotor, met een zeer klein

hartje te gaan voorleggen en verdedigen.

Het eindwerk werd goedgekeurd, de licentie behaald en Henri was germanist.

Het moet u maar overkomen!

Gereed en klaar voor 't werk zult ge zeggen.

Een momentje, zegde het Belgisch leger, eerst soldaatje spelen. Het werd Tervuren,
Leopoldsburg en Mondschau, gelukkig allemaal plaatsen die een betere klank hadden

dan het front.

Kapitulatie van Duitsland in '45, wapenstilstand en demobilisatie, en ditmaal echt het
leven in.

Henri kreeg redelijk rap zijn eerste werkbetrekking. Maar dat het voor de jong-
afgestudeerden die het de dag van vandaag soms moeilijk hebben om te "starten" een
troost weze te weten dat onze generatie het ook niet altijd zo gemakkelijk of briljant had.
Henri mocht per week 16 uur les geven in Brugge en verdiende daarvoor welgeteld 50 fr.
per uur. Als hij de prijs berekende die zijn trein gekost had en de boterhammen die hij

meenam en 's middags binnenspeelde, zal er misschien nog juist genoeg overgeschoten
hebben voor 66n pint of een pakje sigaretten. Voor de 2 samen ging het al niet meer met



die pree. 'l Beterde vanaf 1947 toen hij leraar benoemd werd aan de Vrije Middelbare
school te Roeselare waar hij o.m. onze huidige bisschop Mgr. Roger Vangheluwe onder
zijn leerlingen mocht tellen. Hij bleef er tot 1961. Nu leraar aan de sportschool van E.H.

Dries Favorel te Gits die naderhand verplicht moest verhuizen naar Meulebeke, waar hij

zou blijven tot aan zijn oppensioenstelling in 1980. Die wissel viel niet in goede aarde bij

de toenmalige deken van Roeselare, A. Vervenne, ook een geboren Wevelgemnaar, die
het zijn stadsgenoot kwalijk nam dat hij 66n van zijn beste leerkrachten uit de V.M.S. was
komen wegplukken.

Op beide plaatsen is hij een voorbeeld van een leraar geweest en voor menig leerling

dikwijls een soort vader en soms biechtvader.

Vertrouwen krijgt men terug als men zelJ het zijne geeft maar dat doet men niet voor
iedereen; vertrouwen behouden moet men verdienen... en hangt ai van u zelf, uw
ingesteldheid en echtheid.
Henri heeft dit, in alle stadia van zijn leven, gekregen en mogen behouden, omdat hij het

verdiende.

Henri was geen grote "voyageul', wel eerder een "huisduif" maar ene die altijd bezig was.

Hij had een goede pen en gebruikte die, zowel om als taalvaardige germanist artikels te
schrijven (herlees gerust eens enkele nummers van "Eertijds"), als om tekeningen te

maKen.

In dat tekenen was hij wel niet z6 begaafd als zijn goede maat en klasgenoot Jozef Flipts,

maar het mocht gezien zijn. Tekeningen, meestal in de stijl van die van Felix
Timmermans, maar ook andere.

Als echte liefhebber van de natuur ging zijn aandacht vooral naar kruiden en planten en

naar vogels. Ziinvrije tijd in de Kasteel-school van Meulebeke liet hem toe hiervan volop

te genieten.

Hij had een eigen herbarium ofte "cruydtboeck" van zelf verzamelde kruiden. Maar veel

belangrijker was het handgeschreven boek dat hij samenstelde van m66r dan 650
verschillende kruiden. Hierin interesseerde hem vooral hun magie of toverkracht en de

folkloristische gegevens. Deze werden verwerkt in een, voor ieder kruid passend gedicht

dat telkens vergezeld werd van een fijne tekening die bijna aan een miniatuur doet
denken.

Het gaat om een enig maar ook enig mooi exemplaar.

Het gevogelte dat zweefde in de lucht van Meulebeke kreeg evenveel aandacht en

leverde eenzellde resultaat op. In een tweede boek van hem, " Bont gevederte", staan die

vogels u aan te kijken als waren ze nog levend. Hij voegde er wat speciaals aan toe.

ledere vogel staat er beschreven in een versvorm waarvan de eerste letter van iedere

regel de naam van de vogel vermeldt, wanneer men deze leest in vertikale richting. Om

het zichzel{ moeilijk te maken waarschijnlijk.

Die vers-vorm zou men een "acrostichon" noemen, een naam die niemand van onze klas

ooit gehoord heeft in heel onze humaniora. Echte podten zijn er in onze klas nooit

opgestaan: Henri zelf moet nog 66n van de besten geweest zijn. De mooie tekst die

hijzelf had opgesteld en die gebruikt werd voor zijn doodsprentje, is er een bewijs van.

Henri was terecht fier op het moeizame werk dat hij, daar boven in huis, in zijn

studiekamer had neergepend en uitgetekend. Maar daarmede "boffen" was niel aan hem

besteed. Aan praktisch niemand van zijn klasgenoten heefi hij die boeken laten zien en

bewonderen.

Eigenlilk was hij een beetje te bescheiden. Hij wilde nooit op het voorplan staan, niet in

de volle zon of glorie. Veeleer een "violetje" of viooltje dat liever de schaduw opzoekl
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maar deer, in zijn eenvoudige bloemenblaadjes, een overvloeien van kleurenweelde laat

bewonderen waarop men nooit uitgekeken geraakt.

Met pretentie en "dikke nekken" heeft hij nooit over de baan gekunnen; die mochten enkel

rekenen op beleefdheid van zijnentwege maar dat was dan alles.

Eens buiten het college, ontstaat er een zeer duidelijk verschil tussen de onderscheiden

klasjaren. Individueel blijft er natuurlijk kameraadschap en soms vriendschap bestaan,

maar het "klasverband" zelf wisselt enorm.

Wat onze retorica betreft, kwamen de internen jaarlijks bijeen, de externen veel minder

om niet te zeggen nooit. Tot, entwaar een dertiglal jaar geleden, enkele externen vonden

dat het toch zinvoller ware jaarlijks 66n gemeenschappelijke bijeenkomst op pootjes te

zetten. Instemming van iedereen.

Een gelegenheid om jaargenoten terug te zien die men anders nooit meer tegenkwam en

le horen hoe iedereen zijn plan had weten te trekken na de collegetijd.

Ook de respectievelijke echtgenoten werden, tot hun tevredenheid, mede-uitgenodigd.

Van de klasmakkers die het meest aan die kar geduwd hebben en er ook het grootste

deel van de materidle rompslomp die zoiets meebrengt voor hun rekening nemen, zijn er

al twee bij de Heer: Jozef Flipts en nu ook onze goede Henri Brouw. Waren daarbij ook

behulpzaam: uw dienaar, zoals men dit pleegt le zeggen, en E.H. Maurits "Misten"

Nevejant, pastoor van Oekene.

Maar in onze klas spreken wij van "deken" omdat wij er anders geenen "echten" hebben,

om maar te zwijgen over een monseigneur. De kwaliteit van de kwantiteit van onze

talrijke klasgeesteliiken is lijk nooit aan bod gekomen. Of zou ik het beter omschrijven

met te zeggen: naar waarde beloond? Voorzeker entwaar de juiste "langen arme" gemist

op hel gepaste moment! Sedert die "wedergeboorte" van onze klas wisten wij dat

iedereen die een beetle weg kon, het als een ereplicht beschouwde daarop aanwezig te

zijn. Om 's avonds, al dan niet vergezeld van de echtgenote, kontent naar huis te bollen

met het vaste voornemen er het naaste jaar, bij leven en welzijn, weer bij te zijn.

We zijn gelukkig nog met een redelijk aantal hoewel ongeveer een derde van onze groep

jammer genoeg al zijn laatste puntenboek heeft ingeleverd. Die overblijven zijn allemaal

"pluk-rijpe". 't En mag niet te straf waaien of onweren oJ er zullen weer appels uit den

boom vallen.

Maar we slachten van die paster en zijn koster uit het vertelselke van paster Van Hee in

de volksalmanak die hij stichtte en uitgaf: zijn "Manneke uit de Mane". (Onbetaalde

reklame): "we houden ons aan 't ge(|s en aan 't gelove".

De laatste 3 jaren van zijn leven krasselde Henri een beetje met zijn gezondheid. Wte

niet? In alle geval, niets bijzonders naar zijn gedacht en hij kon zijn gewone bezig- en

werkzaamheden voortzetten. Maar halverwege 1995 begon de onverbiddellijke ziekte

haar ware gelaat te tonen. Als ik kennis kreeg van de onafwendbare afloop van zijn

ziektegeschiedenis, heb ik ziln oude en trouwe vrienden hiervan verwittigd. Zeer velen

zi.jn hem gaan bezoeken en hij heeft met hen, aangename uren beleeld en herleefd. 't

Moest er lijk om doen dat ze toevallig in den omtrek van Roeselare moesten zijn en dat zij

gehoord hadden dat hij wat sukkelde met zijn gezondheid. En dan de vraag "als het niet

mishandde" als zij ne keer goeden dag zouden komen zeggen. Het heefl hem v66l

plezier gedaan. Dat hun handdruk bij het afscheid de laatste was, wist alleen hij niet.

De geschiedenis van zijn familie interesseerde hem maar hij wisl niet goed hoe daaraan

beginnen en had praktisch geen eigen familiedokumenten. Als jongste uit het nest waren

de oudere daarmede al gaan vliegen. Zeer vroeg had hij zijn vader verloren. Dai
gebeurde als wij nog samen op de Burgerschool zaten en het is mijzelf steeds



bijgebleven. lk ben er absoluut zeker van dat dit hem inwendig sterk en blijvend getekend
heeft.

Als ik hem zegde dat een stamboomruggegraat van zijn familie en van zijn voorouders
reeds na enkele weken moest kunnen opgemaakt worden, bekeek hij mij wantrouwig. lk
heb dan meerdere van mijn vrienden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
(V.V.F.) opgetrommeld en onder druk in gang gezet. lk vertelde hen waarover het ging en
dat het iets was van moeten 6n van op de kortste tijd. Zoiets m6est lukken.
Na 4 d 6 weken hadden zijin zijn kwartierstaat (opeenvolgende vermelding van vader en
moeder van ieder van uw voorouders) inderdaad reeds meer dan 100 namen op de
mogelijke 127 van ziin rechtstreekse voorouders, met data van geboorte en overlijden
evenals vermelding van hun beroep. Hij was er z66r blij mee. Zijn familie was afkomstig
van Roeselare, Rumbeke, waar hij na zijn huwelijk zelf was gaan wonen, Lendelede en
andere dichtbij gelegen gemeenten. Op de een of andere manier "deden" velen van hen
"in het hout", wat iedere Westvlaming verstaat. Zijn betovergrootvader, afkomstig en
wonende te Rumbeke was er in de Franse tijd ingeschreven als Bureauw en stierf er, in
de boeken althans, als "Bureau".

Diens vader stond ingeschreven als "Berouw"" En nog meer van die anekdoten. Had hij
wat langer mogen leven, dan had hij er, alleen al voor zijn kinderen, zeker een boek over
geschreven. Zij vertelden mij na de uitvaartsmis van hun vader, dat hij hen in de laatste
weken van zijn bestaan m66r verteld had over de familie dan in zijn hele leven.
Wij maakten een afspraak om in de lente van '96, als hij dank zij het goede lenteweer,
opnieuw wat op krachten zou zijn gekomen, samen op stap te gaan naar het rilksarchief
en de onderscheiden gemeenlen om er de ontbrekende gegevens op te zoeken, te
noteren en er gebeurlijk een fotocopie van te nemen. Het is voor hem een mooie droom
geweest om naar toe te leven. En ik die wist dat het bij een droom zou blijven.
'k Heb het mij al menig keer beklaagd dat ik er hem nooit vroeger over gesproken had.
lk denk dat hij, tijdens die laatste maanden, een vermoeden had over de aard van zijn
ziekte, maar dat werd dan telkens door zijn vrienden of kennissen ofwel in twijfel
getrokken ofwel weggewuifd.
Doodjammer dat een tijdelijke en voorbijgaande verergering in zijn ziektetoestand hem
belet heeft deel te nemen aan onze laatste klasvergadering te Brugge die hijzelf nog voor
het grootste gedeelte had helpen ineensteken. Zelfs een bezoek bij hem thuis op die
eigenste voormiddag, kon hem niet los-weken en wij zelf durfden ook niet te veel
aandringen.

Wij wisten dat het zijn laatste keer zou worden en zouden hem namens de klas, een
geschenkje in brons laten aanbieden door onze oudleraar van retorica, "zijn" "mijnhere

Stock".

Op een marmeren onderblaadje lag een oud perkamenten boekje waarop een muis zat

die al een hele hoek had afgeknaagd. Er zat voor hem, als boekenknager, voldoende
symboliek in. 's Avonds zijn wii het hem dan met enkelen thuis gaan afgeven en hij was

ontroerd. Ook spijtig dat hij het niet had aangedurfd om mee te gaan want er was met

hem niets gebeurd de hele dag.
Het geschenkje was een kleine wedergeste van dankbaarheid van al zijn klasgenoten,

voor alles wat hij, gedurende vele jaren, voor ons had gedaan en betekend.
Henri was een fijngevoelig man. Zo had hij een lijst opgesteld van de verjaardag van al

zijn klasgenoten. Velen hebben die dag verwonderd opgekeken in hun correspondentie

een kaartje te vinden met een blijde verjaardagswens namens "Reto 39" en de hoop dat
er nog vele gelukkige jaren zouden volgen. Bij ziekte of tegenspoed zorgde hij voor een

attentie of een bezoekje.

to



Er zullen niet veel klassen, v66r en na die van ons, zijn die "zulk" een Henri Brouw mogen

tellen onder hun overlevenden. Ook de missionarissen werden niet vergeten: 't moet

gezeid, 't waren ook allemaal missionarissen eerste klas. Hoe dat wij het klaargespeeld

hebben met de kleine jaarlijkse bijdrage van iedereen, versta ik nu nog niet goed. Wat ik

wel weet is dat om beurten hun missierekening "gespijsd" werd. Ze konden het immers

allemaal nuttig gebruiken en het kwam "van hun klas".

Echt uitbundig is Henri nooit geweest. Wel geren er bij. Ook schalks en blij met oogskens

die tintelden van plezier, als er entwat deugnieterij in het spel was. Een aangename
tafelgenoot, onderhoudend en mededeelzaam als hij aan een feestmaal aanzal.
Het einde is er, op 17 december 1995, nog vlugger gekomen dan we dachten en gelukkig

ook zonder lange duur. Eigenlijk had men hem op eender welk ogenblik mogen komen

halen. Hij mocht gerust zijn over het oordeel dat over hem zou worden uitgesproken. Hij

had zijn best gedaan en was een goed mens geweest. Henri, met velen missen wij u:

- uw vrouw, uw kinderen en kleinkinderen, de St.-Blasiusgilde, het zangkoor van uw kerk

dat onder meer, ook met uw deelname, de uitvaart van minister Coens in Damme

ooluisterde.
- uw vele goede vrienden waaronder deze uit het redactiecomit6 van "Eertijds" waarvan

gij een aktief en schrijvend lid waart.
- ook "uw" Reto 39 waarvan gij de motor of het trekpeerd waart. We hadden gedacht dat

wij nog meerdere jaren zouden mogen genieten van uw inzet en bereidwilligheid.
Met uw goede memorie en uw talrijke nolities, want gij tekende alles op, had ik u, in de
jaren die komen, meer dan eens om uitleg o{ opheldering komen vragen. lk dacht
daarvoor nog alle tijd te hebben. Maar de Heer van alle leven had er anders over
beslist.

Als ik aan u denk, Henri, hoor ik in de verte de melodie van de eenvoudige, simpele maar
zo zinvolle verzen van Heine.... Ook ik had inderdaad een ooede kameraad.......

LIEVEN SPYCKERELLE
Dr. med.

Reto 1939



-'Koleid,oskoop .::

PELGRIM

Zijn lessen herinner ik mij niet zo goed, zijn figuur des le beter. In de derde was hij onze
titularis en onderwees hij ons Engels en Nederlands. Een talenknobbel had hij, zeker!
Hij trad dan ook op als tolk wanneer er bij belangrijke gebeurtenissen een taalbarridre
diende geslecht te worden. Zo installeerde hij zich bij een spreekbeurt van die beroemde
pater op het podium (de naam Paytonresoneert verweg in mijn achterhooid, en ik weet al
niet meer precies wat hem zo beroemd maakte in die tijd), en vatte om de paar minuten
diens uiteenzetting samen in het Nederlands. En wal ik me van de les Nederlands 66k
herinner, is dat hij ons in het Duits uitlegde wat humor is. "Humor ist wenn man trotzdem
lacht", zei hij. En hij lachte eens voorzichtjes, trotzdem, want hij was ernstig van aard, hij
lachte niet zo virdk.

In retrospekt begrijp ik die ernst. Want de dingen waarmee hij zich inliet, wdren
ook ernstig. De minimis non curat prcetor. Op een keer sprak hij mij aan na de les,

terwijl hij mij een briefje voorhield. Een halve kilo koffie, een pot jam, lucifers, zeep, een
blik tomatenconcentraat, een blik dit en een blik dat. En stevig ingepakt naar de
goederendienst van de Spoorwegen brengen, richting Hongarije. Een hoop noodhulp,
die hij liever bij de ouders van 66n van zijn leerlingen bestelde, want zo plezierde hij

onder zijn bekenden ook nog iemand anders dan de bestemmeling van de zending. Een
paar maanden later, als de zeep in Hongarije was opgebruikt en de koffie er spaarzaam
opgedronken, herhaalde hij de bestelling. En hij deed dit zolang ik bij hem in de klas zat.
lk vraag me vaak af aan wie hij dat mocht toezenden, maar hij gaf daar zelf nooit enige
toelichting bij.

E6n van de eerste keren dat hij mij zulke opdracht gegeven had, en ik
naderhand met de rekening bij hem kwam, schrok hij een beetje. Zoveel voor de koffie,
zoveel voor de jam, zoveel voor dit en zoveel voor dat, en zoveel voor het lransport.

"Zoveel voor het transport?"
"Ja, zoveel voor het transport."

Hij zweeg, keek me aarzelend aan, en vroeg toen of ik geen overgewicht had

binnengedragen bij de Spoorwegen. lk bekende dat ik zijn instructie om onder de vijf kilo

te blijven, totaal vergeten was. lk zagdat de nutteloze uitgave hem moeite kostte, maar
hij glimlachte eens, vergoelijkend.

Toen ik in de retorica was en hem al niet meer als mi.ln leraar ontmoette, belde
hij mij zekere avond op. In december hadden we op eigen initiatief met de klas een
publiek spektakel georganiseerd ten voordele van het Sinterklaasfonds van de school.
Het succes verleidde ons tot een tweede uitgave enkele maanden later, maar deze keer

zouden we het wel wat grootser opvatten. We nodigden Miel Cools uit, en Jef Burm, en

de mimespeler Zwi Kanar. De {eestzaal van het college zou voor onze ambitie alvast te
klein zijn, dus weken we uil naar een leestzaal in de stad. Op een avond belde hij mij op

en raadde me aan om die onderneming eerst toch maar eens met de superior te
bespreken. lk voelde dat hij er zelf moeite mee had om uit de biecht te spreken. Hij

zegde niel met zoveel woorden dat ons avontuur de superior niet zinde, en dat vooral ons

voornemen om het hele gedoe buiten het college te doen plaatsvinden diens wrevel

opwekte, hij suggereerde heL. Hij balanceerde voelbaar tussen twee loyauteiten, ik

hoorde het dilemma zo in zijn stem.
En zie, vele jaren later krijg ik een foto van hem onder ogen' De talenknobbel

heeft zich op het Spaans geworpen, want hij is als missionaris naar de volksbuurten van

Lima getrokken, nu al weer vele jaren terug. Er waren hem ernstiger dingen te doen dan



de krnderen van het westen Engels en Nederlands te leren. Niet dat hij dat 66k niet
ernstig deed, wel integendeel, maar dat kon voortaan ook door iemand anders gedaan
worden. Voor wat hij ginder ging doen, waren er ni6t zoveel kandidaten, dus ging hij
tltddt.

Zie hem staan, die fijne, frele figuur. Niet opgewassen tegen het grote onrecht,
dat hij elke dag recht in de ogen kijkt. "Je weet dat in San lsidro de honden beter
gehuisvest en gevoed worden dan de kinderen in Surquillo. Maar op de duur begin je te
wennen aan dingen die je elke dag ziet". En toch, toch blijft het hem schokken dat armen
armen bestelen, omdat de rijkemanshuizen nu eenmaal beter beschermd zijn. Dus blijft
hij in Peru, vastberadener dan ooit. Druppel op een hete plaat, maar sterk in de
onwankelbare overtuiging dat hij dddr, en nergens anders op zijn plaats is.

Zie hem staan, naast zijn ezel. Hij aait het dier, dat hem trouw over de
Peruviaanse zandwegen naar de bergbewoners van Huarez brengt. Een pelgrim op
tocht. Zette zijn grote voorganger tweeduizend jaar geleden de tocht eveneens niet op
een ezel in? Hij bekijkt het dier, schuin v66r zich uit, alsof de camera hem wat geneert;
en op zijn gelaat speelt een diepe, gelukzalige glimlach, trotzdem.

ι ν4/VDEKEROκ HOt/E
Rθたブθδイ

P.S. ln zijn vorig cursiefje "Kathedraalbouwers" had Lieven Vandekerckhove met opzet
enige fouten ingelast om het contrast tussen vroeger en nu in de verf te zetten. Onze al te
ijverige corrector had die fouten opgemerkt en - zonder de tekst te begrijpen - verbeterd.
We citeren nu de oorspronkelijke tekst zoals die het cursiefje a{rondde.

Als ik tegenwoordig zo van die "essays" in de handen krijg, door universiteitsstudenten
geschreven, waarin niet bepaalt word blijk geheven van veel meesterschap op het terijn
van de taalbegeersing, dan moet ik wel eens aan de meester van het zesde A
terugdenken...



DE SYMB:OSE VAN ECONOM:E EN CULTUUR:PLEID00i V00R
EEN KUNSTZINN:GE BEDRIJFSCULTUUR.

In de maand januari van dit jaar bracht Vlaams Minister van Cultuur Luc Martens een
'werkbezoek' aan het constructiebedrijf Espeel nv aan de Moorseelsesieenweg in
Rumbeke. Zaakvoerder Michel Espeel (Lat-Wet 1968) blijkt op het ondernemerschap
een heel eigen- (of eerder: kunst-) zinnige kijk te hebben. Hij bekijkt de onderneming in
de eerste plaats als 'een gemeenschap van mensen', en winst is voor hem niet het hoog-
ste goed waaraan automatisch al het overige onderworpen mag worden. E6n van de zin-
volle taken die de onderneming volgens Michel Espeel op zich kan nemen, is: 'de kunste-
naar helpen spreken'. Zo biedt Constructies Espeel aan kunstenaars geregeld de kans
om hun kunstwerken in de ateliers te komen credren. Het werkbezoek dat Minister
Martens recent aan het bedrijf bracht, moet dan ook in deze optiek gezien worden. Naar
aanleiding van dit bezoek kon bedrijfsleider Espeel zijn visie uiteenzetten op de verhou-
ding tussen de wereld van bedrijl en hedendaagse kunst, en de rol die hij daarbij voor de
overheid weggelegd ziet. Over deze symbiose van hel constructiebedrijf en de beeldende
kunsten liet Minister Martens zich lovend uit, en hij dankte voor het engagement tegen-
over kunstenaars als b.v. Paul Gees, die zijn scheppingen in de ateliers mag komen
construeren. Als tastbaar bewijs van de wisselwerking tussen bedrijfswereld en kunst
prijkte tijdens hel werkbezoek van de minister de monumentale creatie door diezelfde
Paul Gees, geconstrueerd voor een tentoonstelling in het Duitse Mtinsterland (foto).

μ

Gedelegeerd bestuurders Michel en Luc Espeel flankeren minister Luc Martens en kun-
stenaar Paul Gees. Op de achtergrond priikt een werk van de kunstenaar dat in het con'
sttuctiebedrijf o ntworpe n we rd.

In zijn gelegenheidstoespraak schetste Michel Espeel even kort de geschiedenis van het

bedrijf, dat in 1954 als de eenmanszaak van vader Ernest van start ging. In 1971 kwam

eerst zoon Michel, nadien ook jongere broer Luc (uitgangsiaar 1977) in de zaak. Het be-
drijf groeide gestaag en in 1982 werd de oude steenbakkerii aan de Moorseelsesteenweg
aangekocht, waar ruime werkplaatsen een onderkomen vonden. Tegenwoordig gaan de
activiteiten van de firma van geautomatiseerde goederenbehandeling over elektronische
sturingen tot interieur en design...
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Maar naast deze puur economische activiteiten legt het bedrijf er zich dus ook op toe om

de kunstwereld van zijn faciliteiten en infrastructuur gebruik te laten maken.

Laten we verder gedelegeerd bestuurder Michel Espeel even zell aan het woord.

Hoe zie ie eigenliik'ondernemen in deze tiid'?

" lk zie de onderneming als het resultaat van een wel overwogen, vaak risicovol initiatief,
met de bedoeling economische meerwaarde te realiseren en die volgens menswaardige
normen te optimaliseren. Een onderneming moet wezenlijk opgevat worden als een ge-

meenschap van mensen, die elk met hun persoonlijke behoeften en inspiraties, een spe-
cifieke inbreng doen voor een bedrijfsspecifiek doel.
Als stimulans voor economisch handelen is het winststreven onmisbaar, en zonder winst
is geen enkele economische entiteit leefbaar. Nochtans is de winst, hoe onmisbaar ook,
niet het hoogste goed waaraan al het overige onderworpen mag worden; ze moet zich
sociaal en ethisch kunnen rechtvaardigen. ln onze huidige ontwikkelde samenleving
moet een onderneming voor haar medewerkers voldoende kansen bieden tot zelfstandig
presteren, tot menselijke ontplooiing. Ondernemingen spelen een essenti6le en onver-
vangbare rol in ons maatschappelijk bestel: het vrijheids- en vooruitgangsstreven komt er
tot uiting, en het behoud van de levensstandaard in termen van welvaart en welzijn is er-
van afhankelijk. Naast de ondernemingen moelen een samenleving, een onderwijswereld
en een overheid staan die zich ondernemingsvriendelijk weten op te stellen...

Hoe komt de associatie met kunst daarbii te pas?

In onze visie rond ondernemen ligt eigenlijk al de bron voor onze belangstelling in de he-
dendaagse kunst en de samenwerking met de kunstenaars. Kunst zou ik dan proberen te
definidren als: het vermogen om wat in geest of gemoed leeft, of daaruit gewekt is, tot ui-
ting te brengen op een wijze die mensen op vele manieren kan beroeren. Kunst heeft
heel veel te maken met authenticiteit, met de wil om iets persoonlijks en onvervangbaars
te creeren. Kunst bespeelt zowel het materidle, het atlectieve als het geestelijke aspect
van het bestaan. Kunst zorgt voor geestelijke weerbaarheid, kunst is zich inzetten voor
het ware, voor de diep-menselijke of algemene maatschappelijke waarden...

Maar hoe kunnen economie en hedendaagse kunst mekaar vinden?

Cultuurantropologen beweren dat het moeilijk is om de factoren die cultuur bepalen in on-
ze hedendaagse maatschappij te detecteren en om te zetten in universeel geldende wet-
ten. Daarom hebben economen, vanuit hun nuchtere wetenschappelilke basis, niet altijd
een gepaste voeling met het begrip kunst. Het fenomeen is ook niet eenvoudig te defini6-
ren. Nochtans bepaalt deze cultuur, dit ongrijpbaar fenomeen, meer dan welke factor ook
het hedendaags ondernemen. Dit brengt me tot de idee dat deze cultuur mede het uit-
zicht van de economie bepaalt. Economie is een instrument, maar geen finaliteit...

Welke raakpunten zie ie dan concreet tussen economie en kunst?

Om te beginnen zorgt cultuur al voor heel wat tewerkstelling. Denken we maar aan
theaterkostuums, decors, muziekinstrumenten, uniformen, partituren, catalogi..., maar
ook aan wat hier ter plaatse gerealiseerd wordt.
Anderzijds durf ik stellen dat wat hier gebeurt ook een menseliike meerwaarde bezorgi
aan de mensen die het effectief uitvoeren. Zij krijgen inzicht in wat de kunstenaar wil uit-
drukken, waardoor die kunst dichterbij komt. Soms hoor ik wel eens zeggen: 'Straks wor-
den wij ook nog kunstenaar...' En al heel wat kunstenaars zijn bij ons de 'kunst' van het
lassen, frezen e.d. komen 'leren'.
Samenwerken krijgt hier een bijzondere betekenis. Het is namelijk zo dat de kunstenaar
erbij is als ziln werk gestalte krijgt, hij kan onmiddellijk ingrijpen als er iets moet verande-



ren. Onze mensen kunnen praktische idee6n aanbrengen, want een kunstenaar kent ze-
ker niet altijd de mogelijkheden of ook wel de onmogelijkheden van de techniek. Ook de
kunslenaar vindt hier ter plaaise heel dikwijls inspiratie om nieuw werk te credren...

Dat klinkt allemaal biizonder mooi. maar is er ook niet de andere kant van de me-
daille. nameliik dat al die realisaties nu eenmaal (veel) geld kosten?

Daarover zal ik zeer kort en duidelijk zijn: als wij in de meeste gevallen niel zouden optre-
den als sponsor, dan zou er ook in vele gevallen nooit sprake zijn van realisaties. Af en
toe kunnen wij werken maken in opdracht van de overheid o{ een instelling, maar dit is
eerder uitzondering dan regel. Daarom kom ik ook bij de fundamentele vraag of de over-
heid ook niet de plicht heeft een beleid te voeren dat de hedendaagse kunst als een es-
sentieel onderdeel in onze maatschappij integreert. Daardoor zal een groter bewustzijn
en vertrouwdheid groeien bij een breder publiek...

Hoe zie ie die'overheidsinmenging' in de hedendaagse kunst concreet gebeuren?

We leven in een sociaal georidnteerde markteconomie, waarin ik de taak van de overheid
erin zie bestaan
1. het kunstpatrimonium dat er is te bewaren voor de toekomst,
2. ons Vlaams-nationaal prestige via de hedendaagse kunst te promoten en uit te

stralen,
3. ervoor te zorgen dat alle domeinen geapprecieerd worden en aan bod komen,
4. via de media een groter bewustzijn bij het brede publiek te bewerkstelligen.
Maar daarnaast heeft de overheid zeker de taak om te investeren in de hedendaagse
kunst, als een volwaardig deel van ons maatschappelijk leven. Investeren heeft hier meer
dan ooit de betekenis van vooruitzien, kijken naar de toekomst.

AIs besluit: wat schriif ie op ie verlangliistie in dit verband?

Uit mijn gesprekken met de kunstenaars ervaar ik heel dikwijls dat zij met het onvoldane
gevoel zitten dat de overheid hen in de kou laat staan. Mijn eerste wens zou dan zijn dat
de zogenoemde'17" regel'ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt voor de integratie van
beeldende kunst in nieuwe openbare gebouwen, wat momenteel helemaal niet het geval
is, vrees ik.

Een tweede wens gaal in de richting van onze openbare ruimtes. Met de integratie van
kunstwerken in onze Vlaamse parken en pleinen is het helaas maar pover gesteld. Komt
'arm' Vlaanderen zo moeilijk vanonder zijn kerktoren vandaan? lk zou wensen dal de
Vlaamse overheid maatregelen neemt om een mentaliteitsverandering op gang te bren-
gen in onze maatschappij, waarbij men hedendaagse kunst als een onmisbaar deel van
het leven beleeft, zodat overheid, bedrijven en organisaties zowel als individuen de he-
dendaagse kunst als een ware weldaad ervaren..."

Als Minister Martens zich nu een goeie verstaander toont - en waarom zou daaraan ge-
twijfeld moeten worden? - dan kan dit 'werkbezoek' nog mooie vruchten afwerpen. Bij
Constructies Espeel wordt de daad alvast bij het woord gevoegd, zoveel is duidelijk!

Voor de redactie van Eertiids bleek Michel Espeel ook nog een aardig opstekertje in huis
te hebben, in de vorm van de volledige verzameling van dlle jaargangen van ons oud-
leerlingenblad sedert zijn stichtingsdatum in 1969, waarin geen enkel nummer ontbreektl
Voorwaar een mooie collectie, die op een andere manier getuigt van de 'culturele gedre-
venheid' bii deze kunstzinnioe ondernemer. of ... ondernemende kunstenaar?

MARC OLIVIER,
Ieraar-



HET KLEIN SEMINARIE TUSSEN GISTEREN EN MORGEN

Het thema onderwijs is in deze dagen niet uit de media weg te branden. Geregeld wor-

den er vragen gesteld over hoe het er in de scholen aan toe gaat en moet aan toe gaan.

Het onderwils wordt daarbij vaak samengebald tot al wat meetbaar is, tot de nuchtere cii-
fers van statistieken en budgetten. Zeker, heel veel van wat in een school gebeurt, wordt

in getallen uitgedrukt: de lesuren, de lesopdrachten van leerkrachten en opvoeders, de

punten en procenten van leerlingen, de werkingsmiddelen, het onderhoud van de gebou-

wen... Toch is het onze vaste overtuiging dat niet het cijfer van het rapport o{ het budget

het onderwijs mag domineren. Onderwijs is m66r en werkt anders dan een rationeel pro-

ductbedrijf. Alleen de jongere en zijn persoonli.ike mogelijkheden kan centraal staan in

onze onderwijszorg.

Tegelijk is onze samenleving vaak al te hard voor het onderuijs. Op allerlei manieren

wordt de school bevraagd en overvraagd: er mag geen sociaal probleem (spijbelen'

drugs, pesten, afval, discriminatie, relatievorming, vrijetijdsbesteding...) opduiken of er

wordt met de vinger naar de school gewezen. Wij, leerkrachten en opvoeders, zouden

de sleutel tot de oplossing moeten zijn. Ongetwijfeld hee{t het onderwijs een rol te spelen

inzake preventie, opvang en begeleiding. Maar wij durven toch stellen dat we als school
geen 'meid voor alle werk' zijn. Zeker, de school is al lang niet meer de goed bescherm-

de ruimte van weleer noch het oord van alle kennis en weten. Toch heeft de school en
het onderwijs een eigen plaats 6n een roeping in de hedendaagse samenleving. En die
roeping houdt meer in dan jonge mensen gedachteloos klaarstomen volgens de normen

en de behoeften van deze maatschappij. Wij willen immers jonge mensen voorbereiden,

niet voor vandaag, maar voor de samenleving van morgen.

Wil ditzelfde onderwijs niet versmachten in de opdringerigheid van onze huidige levens-
sfeer, dan moet het blijvend plaats inruimen voor zijn basisopdracht als humaniora. In

de oorspronkelijke betekenis van het woord betekenl'humaniora'de menselijkheid bevor-
deren: jonge mensen "meer mens" laten worden, hen helpen opgroeien tot innerlijk vrije
mensen die in staat zijn hun weg te vinden in de vaak onoverzichtelijk geworden wereld.
Die verwachting koesteren ook de ouders wanneer ze kiezen voor het Klein Seminarie.
Ouders verwachten een dynamische opvoeding, vanuit het evangelische perspectief, een
vorming in werkattitude en studiediscipline met verantwoorde leerstof. Maar ze verwach-

ten vooral dat de school aandacht besteedt aan die vaardigheden die onze jonge mensen
in de complexe wereld van vandaag waardevol kunnen maken. In dit licht past ook de
keuze van het Klein Seminarie voor het gemengd onderwiis. In afspraak met de andere
katholieke scholen van Roeselare zal in het schooljaar 1996-1997 het eerste jaar middel-
baar onderwijs in het Instituut Klein Seminarie openstaan voor jongens dn meisjes.

Nu de meeste gezinnen eerder klein zijn geworden en het leefpatroon de ouders haast
dwingt om beiden te werken, gaat daar, in het gezin, een unieke opvoedingskans gedeel-
telijk verloren. Duidelijker dan in het verleden krijgt de school zo de opdracht om jonge
mensen op te voeden tot gezonde relatiebekwaamheid. Scholen worden hierin zelfs
meer en meer een bevoorrecht milieu, tegenover de media en de muziek en de andere
vrijetijdsplaatsen van onze leugd. In een wereld van elk voor zich, van individuele vrijheid
en eigen wet, vormt de middelbare school een specifieke sociale ruimte waar jongens en
meisjes elkaar ontmoeien. Zij kunnen er ervaren hoe verrijkend samen-werken en sa-
men-leven is. Zij leren er elkaar kennen, relativeren dn waarderen. Op school moeten
we dan wel adem durven geven aan de grondwaarden van elke relatie: een hartelijke om-
gang met elkaar, de aanvaarding van de eigen persoon, de erkenning van de ander, het
engagement in de opbouw van relaties, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Het eigen



opvoedings- en vormingsproject van het Klein seminarie krijgt hierdoor een nieuw ac-
cent. voor de jongeren van vandaag willen we als middelbare school hierin ooK een
beetje bron van leven zijn.

Gemengd onderwijs wordt zo een kostbaar middel om jongeren te vormen tot evenwichti-
ge mensen, om de votwassenen van morgen 'wegen te wijzen voor hun toekomst'. wij
geloven dat het Klein Seminarie die essentidle taak, die verantwoordelijkheid voor de sa-
menleving van morgen, moet opnemen. Gezin, samenleving en school hebben elk hun
eigen inbreng in de vorming en de opvoeding. In een voortdurende dialoog moeten we
ernaar streven om de opvoedingsvisie van de verschillende verantwoordelijken in elkaars
perspectief te plaatsen. Dan mag de school ondersteunen en versterken wat in het gezin
in kiem en kern wordt meegegeven. Onze jonge mensen zelf krijgen dan de vleugels om
in de samenleving 'iemand'te worden voor anderen en menselijkheid te bevorderen. En
daar komt het op aan in een humaniora, zowel voor het welzijn als voor het welslagen
van elke oersoon.

κR′STr4ス Ⅳ PοusEELE
direcreυ r K/e1/7 Semfr7arlθ

KRONIEK VAN TWEE SCHOOLJAREN

1 september 1994
Het Instituut Klein Seminane start het nieuwe schooljaar met 935 leerlingen. Er zijn 187
nieuwe leerlingen in het eerste jaar: 5 klassen Lalijn en 4 klassen moderne. Hel internaat
telt 65 leerlingen waarvan 13 eerstejaars. Met een korps van 107 leerkrachten en opvoe-
ders (onder wie de nieuwe priester E.H. Rik Depr6) dn een nieuwe directeur, Kristiaan
Pouseele, wordt een volgende episode in de geschiedenis van het geroemd college inge-
zet. Met enthousiasme bouwen we verder aan de droom van alle opvoeding: onze jon-
gens laten opgroeien tot waardevolle jonge mensen.

28 oktober 1994
Een groep Japanse leraars uit Saga loopt een namiddag school in het Klein Seminarie.
De Japanse delegatie van leerkrachten bezocht als verkenning van het onderwijsveld in
Vlaanderen onze campus. Na een uiteenzetting over het aangeboden onderwijs in het
Klein Seminarie woonde de Japanse delegatie enkele lessen bij in het college en kreeg
ze een rondleiding in VABI.

4 november 1994
Peter Veracx, leerling van het 4e jaar economie-wiskunde overlijdt in het U.Z.
Gasthuisberg te Leuven. Al hebben we Peter te weinig lang gekend, aan hem houden we
heel wat herinneringen levend.

18 november 1994
Op het personeelsfeest van het Klein Seminarie wordt het schilderij van de laatste superi-
or E.H. Ren6 Delbeke onthuld. Het werk is van de hand van leraar-kunstenaar Geert
Monteyne. In de pandgang wordt het schilderij opgehangen: de rij van de priester-direc-
leurs, superiors, wordt hiermee afgesloten.



6 februari 1995
De pedagogische studiedag van de leerkrachten staat in het teken van de niet ophouden-
de onderwijsvernieuwing. Prof. Walter Dyck (UlA) houdt een betoog over
Beheersingsleren, de curue van Gauss en zelfevaluatie bij leerlingen. In de namiddag
worden concrete stappen gezet voor een dynamisch onderwijsmodel: o.a. het project '/e-
ren leren'in de eerste graad wordt er toegelicht.

11 februari 1995
ln de kerk van het Klein Seminarie gaat het concert Van Donker naar Licht door.
'Colliemando', het Sint-Michielskoor en 'Sursum Corda' brengen een programma van
Marialiederen: ingetogen en uitbundig. De Oud-leerlingenbond en het Amaat Vyncke-
fonds zorgden voor de organisatie; de activiteit werd opgezet ten voordele van de vluch-
telingen in Midden-Afrika.

april 1995
Ons Muziek, de harmonie van het Klein Seminarie, gaat op concerlreis naar Boedapest.
Naast culturele uitstappen spelen zij er ook een serenade bij het ziekenhuisbed van
priester lstvan Regoczi, die nauwe banden heeft met Vlaanderen.

7 mei 1995
Op het schoolfeest gaat speciale aandacht naar de sportshow door de leerlingen van het
middelbaar. Turnleraar Raoul Werbrouck wordt voor zijn jarenlange dienst gemeend in de
bloemetjes gezet: hij gaat op 1 september immers op pensioen.

24-26 mei 1995
Dertig eerstejaars maken een driedaagse fietstocht in Frans-Vlaanderen: cultuur en na-
tuur en een flinke brok jeugdige ontspanning wordt er afgewisseld met de sportieve pres-
tatie van het fietsen. Lieven Verbanck en enkele leerkrachten van het college zorgen voor
de veilige begeleiding.

16 juni 1995
Laureaten en finalisten van diverse wedstrijden worden door het stadsbestuur ontvangen
ten stadhuize. Als ambassadeurs van het ondenrvijs aan het Klein Seminarie getuigen de
jongens er van initiatief , talent en geestdrift in Olympische arena's.
Bert Seynaeve (6e Latijn-wiskunde) kreeg de eerste prijs in de Vlaamse Wiskunde
Olympiade en mag in juli naar Toronto voor het internationale treffen. Met Earf
Vandermeersch (6e wetenschappen-wiskunde), Tom Vanwalleghem (6e Latijn-weten-
schappen) en Lieven Thorrez (6e wetenschappen-wiskunde) was het Klein Seminarie de
enige school in Vlaanderen met 3 finalisten in de Vlaamse Chemie Olympiade.
In de Latijn Olympiade kregen twee leerlingen uit het 6e jaar een nominatie voor hun
vertaalwerk van Cicero: Dries Ovaere en Bert Seynaeve. In de taalwedstrijd La Tour
Eiffel werd Francis Vandenweghe (6e Latijn-moderne talen) uitgeroepen tot 66n van de
laureaten.
Na tien jaar haalden de scholieren de Kardinaalsbeker, de "Cup Final'van het school-
voetbal, opnieuw naar het Klein Seminarie. Met vijf overwinningen op rij, waaronder vier
partijen op verplaatsing, achttien doelpunten en geen enkele tegengoal, kon onze scho-
lierenploeg een schitterende score voorleggen.
Ook in de wedstriid van de Vlaamse Raad (".4/s ik het eens in het Vlaamse partement
mocht zeggen") behoorde het Klein Seminarie tot de laureaten. Jan Dessein (6e Latijn-
moderne talen) in samenwerking met zijn klas (6e GLA+LMT) mocht zijn redevoering in
de Bourlaschouwburg uitspreken. De redevoering had als titel: "De openbare omroep:
nostalgisch anachronisme of onmisbare stem?'



30 juni 1995
Voor het eerst reikt de school autonoom het diploma secundair onderwijs uit aan de leer-
lingen van het 6e jaar. De tijd van homologatiecommissie en de voorlopige getuigschrif-

ten is in het ondenrvijs hiermee voorbij. Om het diploma behaald aan het Klein Seminarie
een eigen waarmerk mee te geven is een nieuwe relidfstempel ontworpen door leraar
Lino De Roo.

1 september 1995
Het Instituut Klein Seminarie is hel schoollaar 1995-1996 gestart met 894 leerlingen. Er

zijn 154leerlingen in het eerste jaar: 4 klassen Latijn en 4 klassen moderne. Het internaat
telt 61 leerlingen waarvan 12 eerstejaars. Van de 894 leerlingen zitten er 37 o/oin de eer-
ste, 32,3% in de tweede en 30,6% in de derde graad. Tussen het tweede jaar en hei zes-

de jaar volgen 8,2k van onze leerlingen een studierichting met Grieks (Grieks-Latiin),

33,4o/o zit in de Lalijnse humaniora (Latijn-wiskunde of Latijn-moderne talen of Latijn-we-
tenschappen) en 58,4% kiest een studierichting uit de moderne humaniora (economie of
wetenschappen).
De gehele Campus Klein Seminarie biedt onderwijs (lager en middelbaar) aan 1580 leer-
lingen; hiervan kiezen er 176 voor het internaat.

oktober 1995
Het oudercomit6 van het Klein Seminarie bestaat 25iaar. Ten tijde van superior Modde

en superior Delbeke is met ijver en veel inzet gewerkt aan goede relaties tussen school
en ouders, aan ouderparticipatie op school. Het jubileum wordt gevierd met een zondag-

se gezinswandeling voor jong en oud en met een feestelijke avond.

november 1995
De resultaten van de retoricanen 1993 en 1994 worden op een rijtje gezet. Twee jaar na
elkaar halen onze oud-leerlingen in het eerste jaar hoger onderwijs een schitterend slaag-
percentage. Voor de hele ASO-humaniora scoort retorica 1993 met 73,23'/" en retorica
1994 met 73,58%. De leerlingen uit de klassieke humaniora slagen met 77,19o/o (retorica

1993) en me177,91"k (retorica 1994) in de diverse vormen van hoger onderwijs. De leer-

lingen uit de moderne humaniora scoren met 70,58'/" (retorica 1993) en met70,32"h (re'
torica 1994) in hun eerste jaar hoger onderwiis.

24 januari 1996
Drie vijfdejaarsklassen nemen deel aan Spraakwater, een initiatief van de Koning

Boudewijn-stichting. De hele dag wordt door middel van toneel, muziek, video en gesprek
gezocht naar betere participatiemogelijkheden van leerlingen in het schoolgebeuren. In

het bijzonder wordt de werking van het schoolparlement onder de loep genomen.

2 maart 1996
De toneeltraditie wordt onregelmatig misschien maar telkens toch onvoorspelbaar verrijkt

met steeds persoonlijker producties. Een team van gemotiveerde leerlingen en leerkrach-

ten brengt het verhaal van 'Mirad, een jongen uit Bosni6'. Het toneelstuk over oorlog en
geweld, vriendschap en haat grijpt naar het hart van leerlingen, ouders en bezoekers.
Een twintigtal leerlingen en leerkrachten van VABI en IKS leveren een gewaardeercle ac-
teerprestatie in een serene, maar puike regie van Serge Vanneste.



week van 4 tot 8 maart 1996
Tegen de achtergrond van de Broederlijk Delen-campagne l996 wordt een (h)eerlijke
mundiale dag georganiseerd in de hogere en lagere cyclus: jonge mensen willen we een
beetje wereld-'wijzer' maken. ln de eerste graad komen de leerlingen via werkwinkels
daadwerkelijk in contact met de wereld van Afrika: Afrikaanse gerechten, een tamtam in
elkaar knutselen, typische instrumenten bespelen, Afrikaanse dans, schildermotieven... In

de namiddag wordt solidariteit even realiteit in een sponsortocht ten voordele van
Broederlijk Delen.
Zo bont als de wereldbevolking is, zo veelkleurig was het mundiaal menu in de derde
graad. De jongens maaklen kennis met de werking van Artsen zonder Grenzen en de
vluchtelingenkampen van Honduras en El Salvador. Er volgde een eucharistieviering vol-
gens de Zairese ritus, een hongermaal en een schrijfsessie van Amnesty lnternational.
Na een gevarieerd aanbod van werkwinkels sloot de Nigeriaanse Voep Ori Yeye met
veel brio de mundiale dag af.

24 april 1996
De internen van het college organiseren een 'lntra-instuit''. een avond van spontaneiteit
en frisse humor. Leuke muziek en sketches wisselen elkaar af, in een afgeladen-vol audi-
torium.

27 april 1996
Tijdens een feestzitting in het Klein Seminarie wordt het 30-jarig jubileum van het
Jongenskoor Colliemando gevierd. In aanwezigheid van heel wat prominenten (o.a. de
heer Luc Martens, minister van Cultuur en Welzijn en de heer Kamiel Cooremans, ere-di-
recteur van het Koninklijk Muziekconservatorium te Antwerpen) wordl E.H. Arnold Loose
in de bloemen gezet: 30 jaar was hij dirigent van Colliemando en priester-leraar aan het
Klein Seminarie.

Maar er waren nog tal van andere activiteiten: de reizen naar Parijs (5e jaar) en London
of Keulen (6e jaar), de sectiefeesten, de sportdag, de teaterbezoeken, een tentoonstel-
ling, de activiteiten in het pastoraal uur (getuigenis, film, bezinning en viering), de bezin-
ningsdagen, de traditionele lntra-activiteiten (pannekoekenavond, Sinterklaas en
Dikkebus).
De schoolkalender met zijn 182 schooldagen was ongetwijfeld meer dan gevuld: de vele
goede, gewone lessen en een waaier van vormende activiteiten.
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EEN ERVAR:NG U:T DE DU:ZEND.

莉

Koen Bouckaert bij Chileense vrienden

Zo'n tien jaar geleden werd naar aanleiding van de 50e verjaardag van de toenmalige
Prins Albert een speciaal fonds opgericht ter promotie van de Belgische export, het "Prins
Albert Fonds". Medegefinancierd door de Koning Boudewijnstichting en het Verbond van
Belgische Ondernemingen heeft het fonds als voornaamste objectief de Belgische verre
export te promoten door jaarlijks een 10-15 tal "stagiairs" uit te lenen aan Belgische
bedrijven die de exportmarkten buiten Europa willen aanboren of veroveren. Een
uitgesproken kans voor zowel gelnteresseerde jongeren als bedrijven.

De 66n jaar durende stage vangt aan met een pre-stage van 6 tot B weken in Belgid, erop
gericht de stagiair de nodige bagage te geven voor zijn verblijf in het buitenland. De
eigenlijke stage van zo'n 9 maanden wordt doorgebracht in een "exportland" buiten
Europa. Het werkjaar wordt afgesloten met een paar weken durende post-stage in
Belgi6.

Hierna volgt een korte omschrijving van mijn ervaring als stagiair bij Packo Am6rica, een
te Santiago de Chile gevestigde produktie-onderneming van de Westvlaamse groep
Packo International. Een ervaring uit de duizend die mijn verdere leven zal blijven
tekenen.

De keuze met het Prins Albert Fonds (PAF) te vertrekken

November 1992. Sterk gefundeerde familierelaties, een stabiele vriendenkring, reeds
twee concrete joboffers op zak voor na de legerperiode, alles wees erop dat Europa mijn
uitverkoren leef- en werkgebied zou worden voor de nabije toekomst. Maar heel diep in
mezelf echter ook het verlangen mijn anderhalf jaar buitenlandse ervaring in de
Verenigde Staten nog eens over te doen.

鰊



December 1992. Een PAF applikatieformulier; een zoektocht naar referenties; een ultieme rit
richting Brederodestraat 21 te Brussel; 66n van de 450 applicaties was op de bus.

April 1993. Nogmaals de Brederodestraal, samen met zo'n dertig andere
gepreselekteerden, voor een intervrew. Een majestueuze eikenhouten tafel; een
indrukwekkend selektiepanel, net een vuurpeleton in oorlogstijd; Tony Vandeputte Live; een
examen algemene kennis in vier lalen. Na vijftien hachelijke minuten van gevraag eindelijk
het eindschot. Een schizofreen gevoel van tegelijk tevredenheid en onzekerheid. Heb ik de
oorlog overleefd?

Eind april 1993. Een brief met een positieve boodschap. lk was geselekteerd. Eventjes
wegdromen over het verre buitenland waar het steeds beter is dan dicht bij huis. Dan plots

toch een gevoel van schrik en onzekerheid. De zoektocht naar een stagebedrijf kon
beginnen.

De keuze voor Packo International

Ondanks het feit dat een reeks welgekende industriele bedrijven zoals Alcatel Bell, Tractebel
en Bekaert de revue passeerden, viel mijn keuze uileindelijk op het veel bescheidenere
Packo International: een industrieel produktiebedrijf met vestiging in Zuid-Amerika,
gekenmerkt door een dynamische, prolessionele en open bedrijfscultuur. Daarnaast werd ik
vooral positief verrast door de kwaliteiten van het managementteam: een relatief kleine groep
professionals, grijpt na een succesvolle MBO (Management Buy Out), humaan ingesteld,
bescheiden maar dynamisch, transparant en rechtuit, met duidelijk vooropgestelde ideedn
maar open om te luisteren. E6n voor 66n waarden die ik hoog weet aan te schrijven. Mijn
keuze was steevast, het avontuur veelbelovend.

Pre-stage

De pre-stage bestond uit een zeven weken lang opleidingsprogramma in alle Europese
vestigingen van de Packo groep. De eerste twee weken waren vooral produktie- en
produktgericht en werden doorlopen in de hoofdzetel te Zedelgem. Daarna volgde een kort
intermezzo in Packo Diksmuide. Een week Packo lerland was niet alleen de meest
verrijkende ervaring - een relatief kleine produktievestiging die sterk op het Chileense bedrijf
lijkt naar opzet en filosofie - maar duidelijk ook de aangenaamste ervaring: de steeds goed
geluimde Guinness-minnende leren droegen daar zeker hun steentje toe bij. De zeven
weken werden afgesloten met een markt- en marketing-gerichle module in Zedelgem en
Packo France.
Kort samengevat was de opleiding verrijkend en aangenaam, niet alleen door de sterk
geindividualseerde en professionele opzet, maar vooral ook doordat de verwachtingen van
de open, informele en vriendelijke werkatmosfeer werden ingelost. De keuze voor Packo
was blijkbaar de juiste geweest.

De eigenlijke stage in Santiago de Chile

De dag na mijn aankomst in Chile maakte ik reeds mijn eerste hoogtepunt mee: de officiele
inhuldiging van de nieuwe Packo produktie-vesliging, in aanwezigheid van hooggeplaatste
Chileense politici, bedrijfleiders, klanten, leveranciers, werknemers en een Belgische
direkteur. Drie dagen later, na het vertrek van de Belgische direkteur, kon het echte werk
beginnen.

Met de Spaanse taal als linguislieke barridre verliep de integratie oorspronkelijk minder vlot
dan verwacht: er was minder bruikbare info voor handen dan gehoopt, het adviseren zonder
enige formele bevoegdheid of autoriteit leek op weinig gehoor te kunnen rekenen. De
werkdagen waren lang, de lijst van geboekte resultaten kort. De voornaamste bezigheid
beperkte zich dan ook tot het analyseren van de situatie van het bedrijf.

De kerstperiode werd in Belgie doorgebracht met de bedoeling de eerste maanden te
evalueren en mijn stage bij te sturen waar nodig. Kort na mijn terugkeer in Chili werden een
aantal personeelswijzigingen doorgevoerd en ikzelf werd dichter bij het dagelijks bestuur



betrokken als rechterhand van de Chileense aandeelhouder die het roer overnam. Een
uitdaging maar tegelijk een teken van appreciatie. De frustratie eerder opgelopen kon plaats
maken voor oositieve stress...

Plots kreeg ik heel wat meer om handen. lk werd overladen met taken, meestal breed in
definitie, soms heel specifiek in uitvoering. lk kreeg de kans mijn opinie te uiten, te
verdedigen en te implementeren. Tijdgebrek werd de norm, aangezien het werk in het bedrijf
werd gecombineerd met marktonderzoek in Zuid-Amerika; op zo'n zes maanden tiid kwamen
maar liefst 7 Zuidamerikaanse landen aan de beurt. Deze bezoeken hadden niet alleen als
doel het marktpotentieel in te schatten, maar hadden ook als zending potentidle
distributiekanalen en de oosilie van de concurrentie In te schatten. Het overkoeoelend
objectief was te komen tot een strategische synopsis voor de Packo produkten -

melkkoeltanks, wijntanks en andere proceslanks in roestvrij staal - in Zuid-Amerika.

Post-stage

De post-stage is er eigenlijk geen geworden, aangezien mijn verblijf in Chili met meer dan
een jaar verlengd is geworden. Een kwestie van het nieuwe bedrijf toch wat bestendigheid
te verlenen in zijn eerste levensjaren. Eind oktober 1995 ben ik uiteindelijk, na meer dan 2
jaren Chili, naar Belgi6 teruggekeerd.

Het land en zijn kultuur

Twee jaren Chili is duidelijk meer geworden dan een pure professionele ervaring. Het is
eveneens, misschien zelfs voornamelijk, het opsnuiven van een lokale kultuur met zijn
typische doen en laten, geplogendheden en bijzonderheden. Chili is voor mij het land van
heftrucks op de autsnelweg, kiwi's aan 66n frank per stuk, quasi verlaten fabrieken de
morgen na het uitbetalen van het maandelijks loon, eeuwige smog in Santiago, Pisco sour bij
elke (goede) gelegenheid, empanadas en casuela als nationaal gerecht, steeds aanwezige
carabineros op elke hoek van de straat, relaties als succesmiddel bij uitstek, land van
vulkanen, geisers en meren, land met zowel woestijn als poolgebied. Maar het is ook het
land van de verdrukte Arauco-lndianen, van diepgelovige en enthousiaste katholieken, van
Argentijnenhaters, van koperdelvers, zalmkwekers en bosbouwers, van een grole
meerderheid armen en een kleine minderheid happy few. Het is een land van soms
schrijnende extremen maar het is ook een land van gewone gelukkige mensen. Het is een
land meer dan de moeite waard om er een tijdje te vertoeven. Het was een tijdje "mijn" land
waar ik me echt gelukkig kon thuisvoelen.

Tot slot

Het opslarten van een nieuw bedrijf is een niet te onderschatten opdracht, vooral wanneer
een grote fysische en kulturele afstand bestaal lussen de nieuwe entiteit en het bestaande
moederbedrijf. Inzet, moed en veel goede wil, evenals kreativiteit zijn onmisbare
ingredienten voor een recept tot succes.
De kans geboden door het Prins Albert Fonds is uniek in zijn genre. Men krijgt de
opportuniteit reeds op jonge leeltijd op een heel konkrete manier verantwoordelijkheid te
nemen op een cruciaal domein voor heel wat Belgische bedrijven. Het is dan ook een
ervaring die mezelf heelt verri.ikt op zowel professioneel als sociaal-kultureel vlak. Hopelijk
heeft mijn aanwezigheid in Chili ook het bedrijf wat kunnen tekenen en richting geven voor
de toekomst. De idee6n hoe het bedrij{ zou moeten en zou kunnen zijn waren soms duidelijk
afgelilnd, de naakte werkelilkheid soms slechts een gedeeltelijk gerealiseerd droombeeld.

"... wie zal zeggen of dat wij hopen ook ooit zal bestaan?
Het is ermee als met de wegen op aarde: eerst zijn er geen wegen maar ze ontstaan als vele
mensen in dezelfde richting gaan." Lee Sjuun

lk hoop van harte gedurende de voorbije twee jaar wat wegwijzer te zijn geweest.

κOEArBOυCMERT
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PETER DECAT rN LA PAZ (BOLIVIE)

Na zijn stage pediatrie in Chili (cfr. artikel in Eertijds juni 1991)werken Peter en

Griet als medicos Belgas in Bolivid. Begeleid door S.L.A. (Samenwerking Latijns-
Amerika) voor de NGO (Niet-Gouvermentele Organisatie) CEPROMIN (Centro de

Promocion Minera), de mijnstreek bij Catavi.

Na de revolutie van 1952 werden de mijnen genationaliseerd. Na de
ineenstorting van de tinprijzen, vanaf 1 980, kwam de privatisering en het cooperativisme
(een neo-liberaal beleid). De produktie is weer in handen van enkelingen (de huidige
president is o"a. de grootste mijnondernemer). Oude mijnschachten worden ingenomen -

er wordt soms voor gevochten - door kleine groepen priv6-investeerders. Er zijn meer

dan 55.000 cooperativisten: onderlinge strijd en corruptie. De regering laat begaan. Een

exploitatie zonder structuur en organisatie. De wet van de jungle. Het werk is

onmenselijk en gevaarlijk. Gevolg: mijnongelukken en longsilicose. De exploitatie is

manueel en ook krnderen en vrouwen werken zonder meedogen. Oude vrouwtjes,
meestal weduwen, verzamelen in stof en regen de metaalrestjes (palliris of tinlezers
genoemd). En dat voor amper 150 bolivianos per maand (960 BEF).

Groeipijnen van een Jonge Democratie: er is nog de erfenis van het recent
dictatoriaal verleden, de hervorming gaat veel te traag, de rijke elite probeert

internationale investeerders op te vrijen. De gewone Boliviaan kan de priv6school niet
betalen. Men beloofde onderwijshervorming maar de sociale partners (de leraren)
werden niet in de besluitvorming betrokken. Staking in de Staatsscholen maar het
priv6onderwijs ging gewoon door. Gezondheidszorgen zijn niet te betalen, om te

overleven kauwt men cocabladeren... Het cocasapje mildert de hoofdpijn.

Het werk van Peter en Griet is "genezing" brengen. Naast de
consultatielokaaltjes rijden voor kinderpathologie. De kindersterfte is angstaanjagend:
12% sterft vo6r ze 5 jaar zijn. Tuberculose en longsilicose zijn de giftige mijngeschenken.
Cursussen EHBO en gezinsplanning zijn praktische zaken... Ook afdalen in de mijnen
voor opleiding aan de basis en de promotoren van Cepromin. Velen van de campaneros
verliezen hun leven in het binnenste van de metaalberg. TIO of de mijnduivel blaast de
metaaladem in hun longen.

Bolivie, een riik land maar niet in staat zijn 6 miljoen inwoners een
menswaardig leven te garanderen.

Deze gegevens komen uit het blaadje "TIO" - wat ook oompie betekent. Het is

uitgegeven door de moeder van Peter. Hier volgen enkele emotionele miimeringen van
een jonge dokter die een stuk van zijn leven weggeeft aan de armsten der armen. Uil
een brief van Peter.



irl

"Genees mij" vroeg je hoopvol.
Hijgend naar zuurstof steunde je op de deurknop van het consultatiebureau.
lk raadde jou zestig,
je was er zevenendertig.

"En je gaat de mijn nog binnen" zei ik verwijtend.
"Met een rente van tweehonderd Bolivianos en zeven kinderen kom ik er niet".

Toen voelde ik je handen kloven,
hoorde ik je longen kraken,
zag ik je ribben puilen,
en ik weende.
Want het was het mineraal, dat je handen kerfde,
je longen opwrat, je energie opzwolg,
hetzellde mineraal waarmee de opkoper zijn video betaalde,
de verkoper zijn terreinwagen,
de president zijn campagne,
de kapitein zijn pleziertjes,
ik mijn jeugdreizen
en jij...jouw leven.

凛
粽

WILLY CREYTENS
oud-leraar

Peter Decat tussen zijn mensen



Brieven van missionarissen

Pater Jos Cobbe uit lndonesie

Als provinciaal ben ik verhuisd naar Ujung Pandang. De Scheut-Province bestaat uit 3
gebieden: lrian Jaya (West lrian), Nabire (met confrater Paul Catry) en Abepura (in

Jakarta) waar we drie parochie's bedienen (samen met Gilbert Keirsbilck en op ons
noviciaat Michel Mingneau). Samen 25 man, de laatste der Mohikanen. Toch nog 14
jaar beneden de 60 jaar. We voelen ons niet afgeschreven. In Jakarta beginnen we een
afdeling filosofie. Onze hoop ligt bij de Indonesische Scheutisten: reeds 7 werken in de
missies en 54 zijn in opleiding. Het land zell. op zijn gouden onafhankelijksheid
jubileum schijnt alles rustig. Economische vooruitgang maar toch nog veel armoede.
Rust en veiligheid verzekerd door leger en politie. Een medaille met twee kanten.
Zonder deze zou chaos en ellende nog groter zijn. Het politieke leven in handen van
topfunctionarissen! Dus Oosters en mysterieus. Bepaalde lslamitische groeperingen

bevestigen hun identiteit en belnvloeden fel de gemeenschap en het politiek-sociale
leven. De grote vraag bli.ift: 3wat en wie na President Soeharto?"
Dank voor Eertijds, die oude gezichten en herinneringen weer doet leven en ons op de
hoogte houdt van wat er zo allemaal leeft in 't college.

Hartelijk en genegen
groelen

Pater DOBBELS in Guatemala

Vooraf van harte dank voor de steun. Hier in Tamachu werken we aan de publikatie van
het nieuwe Testament in het Poqon, de taal van mijn parochie. Uw gift heeft dus al een
concrete bestemming.
We zijn werkzaam in een Maya-gemeenschap. Sedert 1992, herdenking van 500 iaar
geleden ontdekking van Amerika, is heel wat initiatief geboren in de Maya wereld. De
vredesprijs toegekend aan Rigoberta Menchu was een stoot in de goede richting.
De Maya bevolking begint zich meer en meer te bevestigen op godsdienstig vlak.
Onlangs had ik de gelegenheid aanwezig te zijn op een viering van het nieuwe jaar
volgens de Maya kalender. Het was een zuiveringsritus om het nieuwe jaar binnen te
stappen in harmonie op verschillende vlakken.
Op de eerste plaats harmonie met de architect en vormer van het heelal: licht en
klaarheid in tegenstelling met de stilte en duisternis die er was voor de schepping.
Op de tweede plaats harmonie met moeder aarde waar we geboren werden, die ons
voedsel geeft en waar we na de dood zullen opgenomen worden om deel te nemen aan
cyclus van nieuw leven.
Op de derde plaats harmonie met de voorouders. Deze viering had plaats op het
kerkhof.
Op de vierde plaats harmonie met de naaste. We hebben immers mekaar nodig. Dat
vond ik allemaal zeer christelijke taal van een godsdienst die in het verleden werd
veroordeeld als heidendom en idolatrie. Dat alles betekende voor mij een pak materie tot
nadenken. De groeten in Vlaanderen,

Hartelijk en genegen,
Pater Dobbels,

Scheutist



Oruro, kerstdag 1995
Beste,

Gisterenavond en de avond voordien ook al, mocht ik voorgaan in de viering.
Eerst in mijn eigen parochie Chuquifra en daarna in die van Toledo, eveneens een uurtje
rijden van Oruro. Op de terugweg naar hier deze middag, dacht ik eraan hoe verschillend
beide kerkgebouwen toch wel zijn. De grote kerk van Toledo die eerder laat (na 1700)
werd gebouwd, ademt nog helemaal de sfeer van de tijd toen Bolivia nog een Spaanse
kolonie was. Een heel contrast met de veel kleinere kerk van Chuquina die pas in 1992
werd voltooid. Weliswaar ook in koloniale stijl, maar minder imposant dan die van
Toledo. Ook veel soberder van binnen, zeker wat het aantal heiligenbeelden schilderijen
betreft. In ieite is er maar 66n Mariabeeld, bekleed met prachtige, goudgestikte gewaden
waarvan die volksvrouw uit Nazareth wel nooit heeft durven dromen. Zelfs het grote kruis
dat pal boven het altaar hangt is leeg, al is dat misschien ongewild symbolisch bedoeld...

Daarna dacht ik er ook aan dat ondanks die opvallende verschillen, beide
kerken door koloniale machlen gebouwd zijn. De oude kerk van Toledo door de
Spanjaarden en de nieuwe kerk door de eigenaars van de mijnbouwmaatschappij lNTl
RAYMI (= quechua-woord voor "feest van de zon"). Evenzeer als de Spanjaarden vooral
geinteresseerd waren in het zilver en goud van Alto Per[ (want zo heette Bolivia toen
nog), zijn het nu de Noordamerikanen die beide edele metalen willen ontginnen. Alleen
gebeurt dit nu veel effici€nter, humaner en milieuvriendelijker. Efficienter, want met een
jaarproduktie van ruim tien ton goud en minstens vijf keer zoveel zilver, gaat het wellicht
tien keer vlugger dan in de lijd van de Spanjaarden. In die tijd bestond de zogenaamde
"mita" die iedere jonge Aymara, Quechua of Uru tot 66n jaar arbeid in de zilvermijnen van
Potosi verplichtte. Dit soort "burgerdienst" diende evenwel na zeven jaar worden
herhaald en dit tot vijfmaal toe. Wegens de onmenselijke omstandigheden in de mijnen
zijn volgens historische bronnen acht miljoen "indianen" omgekomen in de stad Potosi die
ironisch genoeg enkele jaren geleden door de Unesco werd erkend als "erfgoed van de
mensheid". Een arbeider van lNTl RAYMI wordt evenwel goed betaald, wel vijf maal
zoveel als de overgebleven arbeiders van COMIBOL. Het werkritme ligt evenwel hoog:
elf dagen werken en drie dagen vrij; of ook drie weken werken en 66n week vrij, waarbij
in drie ploegen wordl gewerkt. Over de gezondheidsrisico's die ze lopen door het vele
stof en de grote hoeveelheden natriumcyanide die gebruikt worden bij de goud- en
zilverwinning, wordt zedig gezwegen. lk schreef ook "milieuvriendelijke" maar dan mogen
we toch niet verder dan twintig jaar in de geschiedenis van de mijnbouw teruggaan. Nu
durft men al zelfs spreken van een "groene" mijnbouw. Maar het valt te vrezen dat er dan
eerder gedacht wordt aan de grijsgroene kleur van het Amerikaanse dollarbiljet dan aan
het frisgroen van een lentebos...

Maar zells een "groen" kolonialisme blijft nog steeds een kolonialisme. De
"Qori Qollu" (=aymara-woord voor "gouden berg") werd voor een spotprijs verkocht,
namelijk de waarde aan goud en zilver die nu op minder dan een halve dag wordt
geproduceerd. Volgens mijn eigen berekening moet er zowat iedere dag om en bij de
twaalf miljoen frank worden geproduceerd. Meteen betekent dit dat lNTl RAYMI amper
twee weken voor ons departement Oruro produceert. Tijdens de overige vijftig weken
wordt er feitelijk geproduceerd voor de aandeelhouders van de mijn (88% van de
aandelen zijn in handen van een Texaans bedrijf) en voor de grote banken wiens
miljardenleningen ook moeten worden afbetaald. Dat ziln dan nog dikwijls diezelfde
banken waaraan Bolivia nu al ongeveer een paar decennia zijn buitenlandse schuld
probeert af te betalen.

Natuurlijk heb ik tijdens de voorbije "kerstnachten" niet alleen maar gedacht aan wat ik
hierboven heb geschreven. "Beroepshalve" ben ik ook nogal aan het nadenken geweest
rond de diepere zin van het kerstgebeuren. Ook al was ik blij verrast door het
enthousiasme van de kinderen en sommioe volwassenen die er een echte feestvierinq
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van gemaakt hebben, toch kon ik me niet onldoen van de indruk dat Kerstmis meer en
meer verglijdt tot een kinderfeest oJ zelfs een besloten familiegebeuren. En dat terwijl het
loch over zoveel meer gaat. Die aanpassing onder druk van de commercialisering van
Kerstmis (ook hierl) maar meer nog het minder bedreigend van Jezus' geboorte voor de
rijken en machtigen (te beginnen met koning Herodes) is al heel vroeg begonnen. Zelis
in het Kerstverhaal van Lucas moet er blijkbaar al 66n en ander verdoezeld worden om
de Romeinse bezetter niet voor het hoofd te stoten. Zo is men onderhand gaan inzien
dat het niet zomaa( om een onschuldige "volkstelling" ging, maar om een brandschatting
van joodse bezittingen, ook die van de gewone mensen. De inwoners van Galilea,
berucht omwille van zijn latent verzet tegen de Romeinen, namen dit niet en verkozen
maar om een tijdlang onder te duiken. Zo ook Joze{ die vermoedelijk ook bij de Zeloten
(het Joodse verzet) hoorde en na overleg met zijn hoogzwangere vrouw Maria besloot
om naar Egypte te vluchten. Welbewust van het risico geboren als een kind van politieke
vluchtelingen en wellicht zelfs te vondeling gelegd net zoals Mozes, die het Joodse volk
uit ziin Egyptische slavernij bevrijd heeft (aanwijzing daarvoor vinden we in het
Lucasevangelie waar hij het heeft over de herders die een kind vinden, zonder dat er
direct sprake is van zijn ouders). Overigens zijn er bij de rest van het geboorteverhaal
ook nog wel andere verrassende ontdekkingen te doen. lk wil me evenwel beperken tot
deze 6ne vraag: hebben wij ondertussen al begrepen dat ook wij geboren zijn om te
leven zoals die timmermanszoon uit Nazareth? Daarbij wetend dat het van geen enkel
belang is of we nu man of vrouw zijn, samenlevend met anderen of alleen, eerder bang
dan moedig, misschien niet erg begaafd of met weinig zelfvertrouwen en niet echt arm"
Het ietwat vervelende antwoord dat het Kerstgebeuren ons ongevraagd geeft is gewoon:
het kan! Probeer het maar...

Nu moet ik toch ook nog wat schrijven over CEPA (Centro de Ecologia y
Pueblos Andinos) of het Centrum voor Ecologie en Andesvolken. Op 8 december ll.

opende CEPA officieel haar deuren, toevallig de dag waarop de Boliviaanse regering de
milieureglementering goedkeurde. Het toezien op de naleving daarvan zien we trouwens
als 66n van de taken van CEPA. Zo zijn we toch wel benieuwd om te zien of de grote tin-
en antimoonsmelterij op enkele kilometers van de stad Oruro nu echt haar luchtvervuiling
zal beperken. Ook dit jaar bedraagt die ruim 2000 ton zwavelzuur en bijna honderd ton
arsenicum. Over wal er met de omliggende zwaar vervuilde gronden en het ongetwijfeld
besmette grondwater moet gebeuren wordt gewoon gezwegen. De regering wil nu

eenmaal de bijna a{geronde privatisering van de smelterij niet in gevaar brengen. De
3000 mensen die vlakbij wonen werden tot nu toe in de onzekerheid gelaten omtrent de
risico's die ze lopen door het drinken van water uit de omgeving van de smelterij of door
het inademen van kleine deeltjes lood, cadmium en arsenicum.

CEPA wil ook de band leggen tussen ecologie en inheemse volken die maar al te vaak
de eerste slachtoifers zijn van de toenemende milieuverloedering waar ook ter wereld.
Ook van de door hen niet steeds gewenste ontginning van mineralen en
energievoorraden die zich in de ondergrond van hun leefgebied bevinden. In verband
hiermee zijn er momenteel nog maar weinig Bolivianen die weet hebben van "conventie
nr 169 over inheemse en tribale volken in onafhankelijke staten". Dit verdrag dat door de
Internationale Arbeidsorganisatie in 1989 aan haar leden ter ondertekening werd
voorgelegd, bepaalt ondermeer dat inheemse volken steeds geraadpleegd moeten
worden over mogelijke ontginning van hun ondergrond en dit vanaf de fase van de
prospectie. ln Bolivia dat de Conventie nr 169 ondertekend heeft, ziin er reeds een
veertigtal buitenlandse mijnbouwmaatschappijen acliet, die blijkbaar ook niet op de
hoogte zijn hiervan. Wellicht dat we daarom onlangs een uitnodiging ontvingen vanwege
een campesrno-
gemeenschap in het zuiden van ons departement, om hen meer uitleg te geven over de
nieuwe milieuwetten. Sinds ruim twee jaar is daar een prospectie naar goud aan de gen
en met beloftevolle vondsten. Het aanvankelijke harde verzet van de lokale bevolking
hiertegen toont evenwel al enkele barsten. Sommigen zijn uiteindelijk bezweken voor de



verlokking van een flink pak dollars. Maar hopelijk kunnen we de mensen er vooralsnog
van overtuigen dat het echte goud van de Altiplano ZUIVER WATER rs en dal een
goudwinning hoe dan ook de toekomst van die landbouwstreek op het spel zeI.

CEPA is tenslolte ook een aantal lokalen die vroeger dienst deden als een
medisch buurtcentrum voor bevallingen. De grootste ruimte wordt ons
documentatiecentrum waarvan de boeken en tijdschriften geraadpleegd kunnen worden
door de geinteresseerden. Vermoedelijk zullen dat vooral universiteitsstudenten zijn.
Een kleine groep studenten antropologie boden zich trouwens reeds aan om volgende
maand te beginnen met 66n van de werkgroepen die onderkomen en begeleiding kunnen
vinden in CEPA. Verder werd er ook al een redactiekomitee gevormd voor ons tijdschrift
waarvan ik nu reeds de naam mag verklappen: ECO-ANDINO.

lk wil eindigen met een vredeswens maar dan 66n die niet verdwijnt samen met
de laatste uren van hel oude jaar. W6l een die juist aan krachl wint naarmate we ons
tijdens het nieuwe jaar inzetten voor een rechtvaardiger en milieuvriendelijker wereld.
Want dat lijkt me toch ook wel wat te maken te hebben met de grote droom van dat kind
dat tweeduizend jaar geleden in Betlehem werd geboren. Mocht diezelfde droom ook
ons denken en handelen blijven inspireren, elke dag opnieuw. Een hartelijke "abrazo",

Chris

NOOT: Sommigen onder jullie vroegen mij hoe ze het CEPA-project financieel konden
steunen. Eerlijkheidshalve wil ik allen eerst eraan herinneren dat het project voor drie
jaar door BROEDERLIJK DELEN wordt gesteund. Wat dan ook weer niet wil zeggen dat
uw steun niet meer nodig is. Die laat ons ondermeer toe om boeken aan le schaffen voor
onze bibliotheek. Want die zijn hier niet alleen relatief duur maar ook schaars. Wie dus
CEPA nog zijn "nieuwjaar" wil geven kan dit op twee manieren:

a) zonder bewijs voor aftrek van belastingen: Rekeningnummer: 000-0884866-32

Willy Staes omi
Missieprokuur Missionarissen Oblaten
Pellenbergstraat 160
301O KESSEL-LO

b) met bewijs voor aftrek van belastingen: Rekeningnummer: 445-1634001-03

Withuis Voluntariaat
Merelbeke

LET WEL: telkens vermelden:
t.v.v. project CEPA/Oruro/Bolivia;Chris Dutry omi

Mijn adres is: Casilla 434 Oruro/BOLIVIA

En voor de "faxers": 591-52-60730



Bumba, 20 december 1995

Beste vrienden,

Eerst en vooral wens ik u allen een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
Bij ons hier in Zaie kunnen we dat niet meer wensen. Een voorspoedig Nieuwjaar is

onmogelijk geworden. Als men zich iedere dag moet afvragen "zullen mijn kinderen
genoeg kunnen eten?" kan ik aan de mensen geen gelukkig Nieuwjaar meer wensen.
Daarbij ieder jaar verslecht de toestand nog.

Pater Carlos Rommel tussen zijn jongens.

Mijn beste vrienden, we kunnen hier waarlijk niet goed meer slapen! St. Paulus
zegt, :"ik ben verheugd met degenen die blij zijn". Wij zouden ook zo willen leven, doch
het is onmogelijk. U kunt u niet inbeelden welke zware last de moeders hier op hun
schouders moeten dragen, en ze staan er gans alleen voor. In ons hospitaal geven we
per dag aan ondervoede kinderen een doos sardienen, en u moogt er van overtuigd zijn
dat de kinderen ziender ogen verbeteren. Na een week zijn ze sterker geworden. Het is
voor de gewone mens onmogelijk om nog een doos sardienen te kopen, een onderwijzer
moet daarvoor tien dagen werken, als hij betaald wordt! En sedert januari '95 is dit niet
meer het geval.

Het land gaat ten onder, nochtans het is zo een schoon volk, maar onmachtig
om iets le ondernemen tegen het gezag, of de Staat. Zelfs Belgid staat machteloos toe
te kijken. Belgi6 mag met de machthebbers niet medewerken, en dat doen ze voorlopig
ook niet, gelukkig; daartegenover mag men op internalionaal vlak, duizenden mensen
laten creperen!! In het schoon Nederlands geschreven, omwille van enkele! die mannen
zijn almachtig, kunnen alles bekomen in hun land met geld, en werpen ook zand in de
ogen van "buitenlandse politiek", door diamanten te verschaffen.

Belgid doet rets voor medische hulp, doch het onderwijsl! De kinderen weten
niets meer, de scholen bestaan niet meer, er wordt geen les meer gegeven, enz. Belgid
zou toch moeten inzien dat ze de Za:ire niet recht kunnen trekken met medicamenten...
met enkel dit werk verlengt men alleen maar de arme toestand van de bevolking en doet
men de bevolking nog langer lijden. Doch als er geen intellectuelen meer in zijn, wat
dan... Alleen de "fils ir papa" zijn verstandig omdat ze in Europa gestudeerd hebben,
maar, deze zullen de Zaire niet veranderen, nu wordt er al gezegd, "Alleen Mobutu kan
het nog doen". Die president zal het nooit meer kunnen, het is onmogelijk, want hij zal



zich allijd moeten laten omringen door gieren en tijgers die alles willen verslinden. Doch
doordat iedereen, ook de Kerk, het onderwijs verwaarloosd heeft, hebben we geen sterk
volk meer. We hebben geen kinderen meer die uit middenstands families komen die
goed gestudeerd hebben, en zulk een jeugd hebben we nodig om de toestand te
veranderen. We moeten de wijn in nieuwe zakken doen, en de oude zakken wegwerpen.
Een visum krijgen om zulke kinderen te laten studeren in Belgid is onmogelijk geworden.

We zouden nog zoveel kunnen schrijven en zeggen, maar het helpt toch niets.
We staan tegenover een "Himalaya berg" van verderf en corruptie en iedereen wast zijn
handen in schoon water met welriekende zeep, hetgeen hier niemand meer kan kopen.

Voor het ogenblik is er hrer een Franse dokter bij mij, hij heet Philippe Droulers,
hij zegt ook dat hij afkomstig is van Roeselare, zijn moeder heette Maes. Die man is 75
jaar, gepensioneerd natuurlijk, en sedert 9 jaar werkzaam in Afrika. Nu komt hij voor drie
maanden in ons hospitaal werken. Hij staat iedereen bii en geeft bijscholing aan ons
medisch personeel. ledereen is content, de mensen komen nog meer naar ons hospitaal
en hij onderzoekt ieder mens met zorg en vaderliefde. Ook geeft hij Franse les aan de 25
onderwijzers van onze "priv6 school" en iedereen is tevreden dat er nog zo een man
bestaat die zich komt inzetten voor dit arme volk dat geen uitkomst ziet. Wij
industrielanden kunnen met de hulp van de dinausoren nog altijd rijkdom veroveren in die
arme landen, en dan geven we graag nog een aalmoes (medicamenten, maar geen
wijsheid) aan dit arme uitgebuite volk.

Beste vrienden, U moet niet denken dat ik pessimist geworden ben, of mijn
moed verloren heb omdat de toestand hier altijd verslecht. Neen, zeker en vast niet -
maar we leven in twee verschillende werelden, dat het onmogelijk geworden is om voor u

mensen van Europa of Belgie, onze toestand hier nog te begrijpen.

De devaluatie springt met bokkesprongen vooruit, zo heeft niemand meer nog
de toestand in handen. In december 1993 moest Belgid 3 BF betalen voor 1 Zaire, nu in
december 1995 moet de Zairees 550 Zaire betalen voor 1 BF. Bijgevolg is iedereen hier
wel "verplicht" om dagelijks zijn geld te verteren, want morgen heeft het geen waarde
meer. Zo kan men zekere moeilijke situaties, zoals ziekte, onderwijs onkosten (de
ouders moeten alles betalen, de Staat geeft geen geld meer aan het onderwijs) en nog
andere tegenslagen, niet meer de baas.

lk geloof wel dat u allemaal graag iets zou doen, vanuit de overtuiging dat elk
mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Tegelijkertijd ondervindt u ook dat
machtsmisbruik de gewone arme mens onderdrukt en eveneens veel hulpaciies
blokkeert. Zo ervaarl u misschien ook een stuk machteloosheid om iets te ondernemen.
Toch denk ik dat we het niet mogen opgeven, in het zich verder geven aan mekaar, hoe
moeilijk het ook soms is. Dit weze dan ioch tot slot mijn nieuwjaarswens voor U allen.
Wie graag ons volk rechtstreeks helpt kan storten op rekening SOS nummer
000-0901974-68 Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking. Met vermelding: Onderwijs/-
medische dienst voor P. Rommel.
We zouden daarmee het maandloon van een onderwijzer kunnen betalen (1250 BF) en
een zieke kunnen opereren tegen + 1200 per operatie.

Zeer gθ /7eger7

POハ月とOS ttOMMEL
月θr ブ95δ
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Mgr. Toppo in ons land
Op zonafu 1, mei zal Mgr. Toppo (Ranchi) aanwezig zijn in Kortrijk bij *> onthulling van h9t

sthndbeeld voor Mgr. Goltfratd iXohrilt<zaan, eerste aartsbisschop.van Calcutta. Hij wijdde
pater Lievens). Dit-standbeeld *ordt 66n van de stopplaatsen op de missionarissen-route in

West-Vlaanderen.
Het standbeeld wordt onthuld door Mgr. D'souza (huidige aartsbisschop van calcutta).
Op'15 mei stapt hij mee op met de zesdejaars van het Klein Seminarie in de bedevaarts-
vdettocht naar badi2ele. Men vertrekt aan het geboortehuis van Pater Lievens in Moorslede.
Tijdens de eucharistieviering in de basiliek zal hij concelebreren. Als aandenken wordt hem

een verzamel-video van de Lievens-teesten gegeven.

Het Amaat-Vvncke archief in het Klein Seminarie
Er wordt nadr een geschikte plaats in het Klein Seminarie gezocht om het Amaat-Vyncke-
archief onder te brengen.

Ratte-Vyncke-Jeugd in het Klein Seminarie
Kunnen wij de leerlingen van het Klein Seminarie niet warm maken om lid te worden van een
nog op te richten Ratte-Vyncke-Jeugdcomit6. Een droom??

Brieven van missionarissen
Van: 1) Edgard Deklerck (Witte Pate| uit Bukavu.

2) Jean Hostens uit Haili.
3) Pol Foulon uit de Filipijnen.

Proiecten-steun
Er is 1 35.000 te besteden - 5 studiebeurzen = 1 05.000 BF.
25.000 Bef aan Edgard Deklerck voor studiebeurzen aan behoeitige studenten uit Oost-Zaire.
25.000 Bef aan Jean Hostens in Haiti voor een landrover.
25.000 Bef aan Pol Foulon in de Filipijnen (in optie).

Een stand oo het schoolfeest
Samen met de oudleerlingenbond komt er een stand op het schoolfeest van 5 mei.

Verslao: Marc Dehem
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Cosaert Geert
drukker
Diksmuidsesteenweg 388,
BSOO ROESELARE
(051)22.77.74

Dehem Marc
leraar
Schierveldestraat 70,
88OO ROESELARE
(051)20.86.62

Foulon Luc
apotheker
Meensesteenweg 792,
88OO ROESELARE
(056)50.04.62

Monbaliu Lode
pasroor
Burgstraat 7
B34O DAMME
(050)3s.59.23

Debruyne Michiel
gepensioneerd stadsarchivaris
Zegher Malfaitstraat 31,
88OO RUMBEKE
(051) 20.1 9.56

Denys Frans
gepensioneerd apotheker
Knapenstraat 30,
88OO ROESELARE
(051 20 16 32)

Laridon Henk
priester-leraar
ljzerlaan 58,
8600 DIKSMUIDE
(051\22.17.03

Vermeersch Aim6
danoacnaar

Hugo Verriestlaan 99,
8560 GULLEGEM
(056)41.26.64

Vermeersch Joris
gepensioneerd leraar
Zonnebloemstraat 42,
88OO ROESELARE
(051)20.33.98
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JAARL:JKS FEEST OP ll NOVEMBER 1996 V00R VOLGENDE
U:TGANGSJAREN 1936(+OUDER)‐ 1941‐ 1946Ⅱ 1951‐ 1956‐
1961Ⅲ 1966‐ 1971… 1976‐ 1981Ⅱ 1986Ⅱ 1991

De lub‖ erende laren kOmen samen om hun vriendschapsbanden Opnieuw hechter te
smeden Maar ook de Missionanssen un deze laren worden niet vergeten!WERELD―
WIJD(zie hierOnder)dOen ze reeds iang en no9 altld aan Ontvvikke‖ ngshulp
De Oud‐ Leeriingenbond en het Amaat Vynckefonds geet hen elk een steuntle van
7.000 BF.lets minder grootschalig dan bり ABOS,maarin hun dankbneles beSChniven zり
wat ze daar a‖ emaal mede doen
Dl iaar Zln de iOngste(?)ul 1961(reedS 35 1aar afgestudeerd)in de huidige terminolo―

gie OntstOnd een nieuw woord“ ontwikkelingshelper' Als zり werken en leven volgens de
geest van onze statuten kunnen zり ook Op hulp rekenen
Misschien een sOlidariteitsbりdrage v00r de medestudenten van het Klein Seminarie
Roeselare

712-0112054-05
Amaat Vynckefonds v.z.w.

P.A. Zuidstraat 25 -8800 Roeselare

NB: Bijgevoegd bulletin maakt het gemakkelijk.

Uitgangsiaar
1931

1941

1946

1951

1956

1961

Cattaert Michel
Jacques Raymond
Marcel Pecceu
Hanssens Constanl
Missine Leon
Vermeersch Paul
Allary Johan
Catry Paul
De Roo Jozef
Deboutte Hugo
Derluyn Gerard
Vande Walle Remi
Delrue Paul
Jacob Pierre
Rommel Carlos
Cobbe Jozef
Desmet Dani6l
Obin Gilbert

U.S,A.
Indi6
Japan
Zaie
U.S.A.
Rwanda
Zaie
Indonesid
Japan
Haiti
Zaire
Tanzania
Zaire
lndid
Zaire
lndonesi6
Kameroen
Mexico
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ONZE DENKSPORT

Geachte puzzelaar,

Laat ik beginnen met het geven van de juiste oplossing van het eersle kruiswoordraadsel:

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12

Twintigletterwoord:
Lid Oudleerlingenbond

De zetduivel leverde ons een kleine streek door de twaalfde te zoeken letter een vakje

verkeerd te plaatsen. Geen nood echter, "de jury" heeft er rekening mee gehouden.

Hoeveel deelnemers waren er?

Welgeteld 4 (en dit is geen zetfout !).

Juiste antwoorden: 4.

Winnaar: de heer Luc Joye, Heropbouwstraat 151, 8800 Roeselare.

Van harte proficiat! Echter ook aan de andere 3 deelnemers. Blijf de Olympische

gedachte eer aandoen !

De heer Joye beantwoordde de schiftingsvraag met 20 inzendingen.

lk moet zeggen dat het mij ten zeerste verheugde dat de andere deelnemers even

enthousiast waren als ik en zelfs tot 250 juiste inzendingen veMachtten ! Hoop doet

leven !!

Wij geven echter niet op en bezorgen u daarom opnieuw wat puzzelplezier met dit

tweede raadsel:

43



Reglement
- Enkel volledig en juist ingevulde kruiswoordraadsels en het juiste twintigletterwoord

komen in aanmerking voor de prijs.
- Schiftingsvraag: - Hoeveel juiste inzendingen zullen er deze keer zijn?

- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.
- Uiterste datum van inzending: 11 november.

HORIZONTAAL
2. gezant

3. rocaille - hemelbrood

4. meubelstuk - dieregeluid

5. primavera - hoofddeksel

6. domkop - roofvogel

7. slingerplant

8. spes - Griekse letter

9. sedaat

10. stulpen - muzieknoot

1 1. voorzetsel - gramschap

12. ten laatste - lekkernij

13. androide - Oosteuropeaan
14. fatum - inwendig orgaan
15. legerplaats - onheilsgodin

16. duo - Ares

17. gebraden ribstukje

18. makak - persoonlijk vnw.

19. onderwijs - specimen

20. grondsoort - vijandschap

21 . rij
22. wisselborgtocht - voorzetsel

23. troefkaart - voertuig

24. stattier

VERTIKAAL
2. .... from the madding crowd (titel roman Th. Hardy) - Janmaat - mondain
3. griotte - hoofddeksel - vroeger - afgelegen

4. kloosteroverste - eren - vis - feestgewaad

5. beeldverhaal - vrouwelijke godheid - huid

6. vleesgerecht aan een stokje - Spaans rijpaard - bedehuisje - bazige vrouw
7. limen - gril - Kronos

8. Javaans orkest - genotmiddel - sinds

f. inzinking - overladen -gier
10. naaldboom - kaartspel - gelijkmatig

11. zeldzaam - platform - deelteken
12. deel van een bijenkorf - lange nekharen - apparaat

Jan Debels

leraar
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Kunstwerk van Henri Brouw



鰤乃 πづあι

GEB00RTEN

C16mence,dochtertie van Heer en Mevrouw Francis en Caroline Clarysse― Roussel,

Assebroek,1 3 ianuari 1996(LG 1984),Havenanenstraat 1 6,8200 Sint― Michiels― Brugge

Sole,dochtertie Van Heer en Mevrouw Kurt en Nadine Verscheure― Meyfroot,Roeselare,

1 2 apri1 1 996(LWE 1982),Renpaardestraat 31,8800 Rumbeke

VVi‖ em― Alexander, zoontie Van Heer en Mevrouw Geert en Tea Maes― Sevenoo,

Roeselare 5 apri1 1 996(VVA 1981),De Gotelaar 78,8800 Roeselare

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Filip en Karolien Louagie― Wettekens, Moorslede 20 1anuari 1996

(LVVi 1 986),Hospitaalstraat 51,8930 Lauvve

Heer en Mevrouw Benedict en Martine Cosaert― Vereenooghe, Roeselare 9 maart

(Eco 1990),Meensesteenvveg 1 23,8800 Roeselare

Heer en Mevrouw Wouter en Ania Vandewalle― Van Daele,Schurerskapelle 1 9 ap面 11996

(WEA 1990),Ruiseledesteenweg 48,8750 VVingene

Heer en Mevrouw Philippe en」 aninka Mu‖ ier― Vande Wane, Roeselare 27 apri1 1 996

(LVVE 1987)PrinSessestraat 48,8870 Emelgem

Heer en Mevrouw Tom en」 essie Dessein―Verbeke,Wevelgem 25 mel 1996(LG 1958),

LeopOldstraat 42,8560 Weveigem

JUB:LARISSEN

E H Achiel Roets(L G 1965),past00r_deken in Avelgem,25 iaar pnester

EH 」oris Deleye(oud― leraar),paSt00r in Lirna(Peru),50 iaar priester

E H Marcel Vanderhaeghe(Oud―econoom),paSt00r― deken emeritus,50 1aar priester

E H Karel Debusschere(L G 1930),inSpecteur emeritus,60 1aar p“ ester

E H Adriaan Po‖ et(L G 1925),past00r emeritus,65 iaar priester
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OVERLiJDENS

E H Marcel Devvulf,geboren te lngelmunster op 29 1anuari 1923 en overleden te Poper nge op

25 oktober 1995(Ret 1941)

E P Marcel Storme, geboren te Oostkerke op 26 februar 1921 en overleden te Antwerpen op

27 oklober 1 995(Ret 1940)

Heer Paul Ne rynck, geboren te Hooglede op 24 september 1926 en overleden in Hooglede Op

4 december1995,vader van Luc(LVVi 1 978)

Heer Maurice Tytgat Govaert,gebOren te Boezinge op 30 me11905 en er overleden Op 23 september

1995,schoonvader van Paul Danneels(Ret 52)en grOOtVader van Lode(LGR 1978)en Frank(LGR

1979)en Lleven(LWE 1981)

Heer Henri Brouw― Vandemoortele, geboren te Roeselare op 7 ju‖  1920 en er overleden op
17 december 1995(Ret 1939),redactie‖ d EertldS,Vader van Peter(LWE 1975)en schOOnvader van
Pau Verha‖ e(LGR 1965)

Heer Benot Martens,geboren te Roeselare op ll mei 1970 en gestorven na een auto―ongeval in

izegem op 14 december1995(LVV 1988)

Mevrouw」 ula Sap― Robert Roelens,9eboren te Roeselare op 23 februari 1912 en er overeden op

24 december 1995, moeder van Etienne Roeiens(leraar wA1958)en Roger(WA 1965)en
grootmoeder van Lieven(LW11993)

Mevrouvv Laura Verloove,vveduwe van dё  Heer Gaston Verme re, geboren te Schuiferskape‖ e op
26 maart 1909 en overeden in Wingene op 9ianuari1996, 9rootmoeder van Xavier Vandewa‖ e(WA
1987)

Mevrouw Diane Sche straete,weduwe Rafaё l Brys,geboren te Drongen op 24ju‖ 1904 en overleden

te Venen op 18ianuar 1996,grootmoeder van V attias Leveu91e(LW11995)

Heer Antoon Vercruysse― Denys,9eboren te Rumbeke op 17jul 191l en ove‖ eden te Roeselare op

1 2 februari 1 996(ondelヽ VttZer lagere afde‖ ng),vadervan F‖ ep(WB 1972)en」 an(WB 1972)en Karel

(WB 1975)

Mevrouw Clara Busschaert― 卜Лarcei De Coene,geboren te Korlemark op 22 maart 1915 en overeden

te Roeselare op 18 februar 1996,9roolmoeder van Patr ck Cattrysse(LWi1983)

Heer Raphaё l DupOnt― Lietaert,geboren te Wichelen op 24 februari 1918 en overleden te Berchem op

5 maart1996(LG 1936)

Mevrouw Mane_Lou se Dewachter,weduwe Raymond Devos,geboren te Torhout op 6 iu‖ 1925 en

overleden te Roeselare op 28 maart 1996,moedervan E H Hans Devos(LGR 1981)

E H Andr6 Vandenberghe, geboren te Lichtervelde in 1912 en er overleden op 26 maarl 1996

(Rel 1931)

Heer Henri Vandenbrieie― Herreman,geboren te Hooglede op 71ul1930 en overeden te Oostende op

23 maart 1996(Eco 1949)

Heer Michel Depondt De Cock,geboren Op 21 me1 1923 en overleden te Roeselare op 21 apri1 1996

(Eco 1941),vader van Paul(LVV1 1 968)en Luc(LWl1970)

Mevrouw Cathe‖ ne de Borchgrave― M chel Masson(LGR 1962),9ebOren te Anzegem op 23 december
1951 en overleden te Gentbrugge op 22 apr1 1996,schoonzuster van Bernard(Eco 1964)en Patrick

(LG 1966)

Mevrouw Maria Verhulst‐ Georges Vandaele,geboren te Ledegem op 28 oktober 1915 en er overleden

op 21 apr‖ 1996,moeder van Pascal(LG 1968)
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