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Als redactioneel: bovenstaande foto die uitnodigt. De foto, die genomen werd door
collega Filip Vandevelde, toont een mooi brandraam uit de feestzaal. Die feestzaal werd
onlangs volledig opgefrist. De muren kregen nieuwe verf, de vloer werd vlak gelegd,

elektriciteit en verlichting werden vemieuwd, de verwarming werd op punt gezet en het
podium en de scdne vedraaid... zo stond het in Contact. De feestzaal die zovele
herinneringen oproept bij oud-leerlingen. Toneel, optredens allerhande en vooral de
kfeine en grote puntenuitdelingen en proclamaties. Een uitnodiging om eens in de pen te
kruipen... Colligite fragmenta ne pereant of pro anekdotokoteko (cfr. Eertijds - 9e
jaargang 1977 N.1)
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KLAS 6 ECONOMIE‐ WiSKUNDE

lste rij (zittend): dhr. Karel Dumont, dhr. Dries Bekaert, directeur Kristiaan Pouseele, dhr. Adelson
Valcke, dhr. Lino De Roo, dhr. Peter Lezy.
2de rij: Pieter Spriet (Pittem), Peter Mluyssen (Staden), Steven Vandeportaele (Lichtervelde), Leander
Taelman (Roeselare), De Pr6tre Tom (Roeselare), Steven Neerinck (Oekene), Frederik
Debeuckelaere (Staden).
3de rij: Nicolaas Vercruysse (Rumbeke), Stijn Deschacht (Dadizele), Luke Bremers (Roeselare),
Stephan Tournicourt (Roeselare), Bart Morlion (lngelmunste0, Yvan Leonardi (Roeselare), Steven
Crombez (Roeselare).

KLAS 6 GRIEKS-LATIJN EN LATIJN-MODERNE TALEN

lste rij (zittend): dhr. Peter Lezy, dhr. Peter Bentein, direcleur Kristiaan Pouseele, dhr. Adelson
Valcke, dhr. Marc Olivier, dhr. Robert Vandewaeter, dhr. Geert Van Coillie, dhr. Paul Thoen.
2de rij: Bram Verhaeghe (Roeselare), Antorne Van Canneyt (Rumbeke), Tom Verhelst (Hooglede),
Philip Vermeire (Roeselare), Toon Parent (Rumbeke), Louis Janart (Roeselare), Hannes Verstraete
(Oostnieuwkerke), Roeland De Meester (Roeselare), Mathias De Man (Roeselare), Gorik Casier
(Roeselare), Micha6l Gheysen (Kortritk).
3de rij: Pieter Ameye (Roeselare), Davy Declercq (Roeselare), Lino Vandoorne (Ledegem), Frederik
Hallein (Westrozebeke), Alexander Baert (Zwevezele), Kristof Vanheule (Staden), Wouter Debaene
(Roeselare), Tim Vanderjeugd (Staden).
Afwezig: Karel De Meester (Roeselare), Brecht Speybrouck (Roeselare).
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KLAS 6 MODERNE TALEN‐ WETENSCHAPPEN EN ECONOMIE‐MODERNE TALEN B

lste rij (zittend): dhr. Peter Lezy, dhr. Luc Delaey, directeur Kristiaan Pouseele, dhr. Adelson Valcke,
dhr. Karel Dumont, dhr. Lino De Roo.
2e rij: Stijn Everaerdt (Ledegem), Dieter Oplusztil (Gits), Stijn Desplenter (Klerken), Dries Eeckhout
(Roeselare), Frederik Lemaire (Pittem), stephen Haerynck (Rumbeke), Kenny Deveeuw (Roeselare),
dhr. Peter Bentein.
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KLAS 6 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE A

lste rij (zittend): Pjeter Vanderghote (Roeselare), dhr. cuido Spijns, dhr. Robefi Vandewaeter, directeur
Kristiaan Pouseele, dhr. Adelson Valcke, dhr. Lino De Roo, Evert Vanoosthuvse (St-Eloois-Winkel). Bert
Bouckenooghe (Roeselare).
2e rij: Jordy Declerq (Moorslede), Klaas cetdof (tzegem), steven Haegeman (Roeselare), pieterjan
Demeyere (Roeselare), Lander verbrugghe (lngelmunsteo, Roet verhtlst (oekene), christophe'De
Paepe (lzegem), Jeroen Debusschere (Roeselare), Peter vanacker (lzegem), steven schockaert
(Roeselare), Bjorn Vermeersch (Emelgem), Koen Verhaeghe (tzegem).
3de rij: Ruben Ghillebert (Roeselare), Steven Vandewaeter (Roeselare), Jelle Houthoofd (Moorslede),
Bert viaene (lngelmunste4, Hendrik De Meester (Roeselare), Jelle Neyens (Roeselare), Jurgen
Verstraete (Roeselare), Philip Van Oosten (Roeselare).



Eertij d,s

EXTRA MUROS.DE GROTE WittE MAN.

Geregeld ga ik mijn broer

opzoeken in Oud-Heverlee.

Zijn gezondheid laat het wat

afweten. Laatst kwam het ge-

sprek op de bijdrage die ik af-

leverde voor het nummer 2,

juni 1999 van Eertijds, "Reto-

rica '48 - vijftig jaar eruit", wat

aanleiding gaf tot het oproe-

pen van heel wat herinne-

ringen en een geanimeerde

babbel. lk zat in de zesdes

toen mijn broer zijn retorica

uitdeed. We schrijven 1943.

Je moest eens wat neerschrij-

ven over Edgard Declercq,

zei mijn broer. Edgard was

hem komen opzoeken in de

kliniek en het weerzien had

hem danig aangegrepen. Je

mag gerust schrijven dat

Edgard op een heldhaftige

manier de idealen uit zijn

jeugd gestand is gebleven,

zei mijn broer.

Uitgangsjaar 1943 dus. Niets dan ellende en ontberingen in volle oorlogstijd. Duitsland

verloor op alle fronten, was al geruime tijd zijn voorlaatste reserves aan het opgebruiken

en sleepte alle bezette landen leeg. Ook de jonge mannen, vanaf retorica, de filosofen

dus ook, waren niet meer veilig. Ze werden overal opgespoord voor verplichte oogst-

dienst of om de beruchte asperges te planten in de open velden. Omgehakte boom-

stammen die het neerkomen van zweefvliegtuigen moesten bemoeilijken. Geen klasfoto

dus, geen palmaressen. Alle bestanden werden weggemoffeld. De Duitsers legden de

zegels op de kamer van superior Vervenne en econoom Verraes en doorsnuffelden alle

kasten en laden. Vervenne gaf geen krimp. Hij was al even koppig tegenover de Duitsers

als hij hard was voor ons. Men organiseerde in de stad een tamtam van het verzet

waarbij alle jonge mannen werden verwittigd wanneer razzia's op komst waren Mijn

De grote witte man, korl na zijn priesterwijding.



broer ging slapen tussen de balen garens in de zolderingen van Tissage Wybo en Lode

St.-Martin dook met enkele kompanen onder bij de boeren. Ze alen niets dan'kerrepap'
en sliepen bil de koeien. De gedwongen uitstappen kregen de ludieke naam 'papronden'.

De ontberingen grepen overal om ons heen. We stilden onze eeuwige honger met rapen

van de boer zijn veld en al het fruit uit de hele omgeving kreeg een andere bestemming.
Het karige brood, muizegrijs, zo plat als een dikke vijg, bleef aan alle kanten aan het mes
plakken. Je kon er gerust in het raam vensterglas mee kitten. We jatten het wittebrood

dat de boerenjongens voor hun vieruurtje meebrachten. Ze wisten het en zeiden niets.
Kleren raakten tot op de draad versleien. Schoenen hadden aan de zool een laagje

ersatzrubber en verder niets dan materialen die na korte tijd helemaal niet tegen regen en
sneeuw bestand bleken. De binnenzool was van een soort geperst karton en synthetisch

vilt dat bij regenweer een halve centimeter zijdelings ging uitpuilen. De oorlogswinters

waren ijzig streng. De sneeuw bleef weken liggen, in '45 twee maanden en alles vroor
potdicht. Bij Petat Legrand mochten we in klas geregeld eens rechtstaan om eens hard
met de armen te klappen, om het bloed in onze verkleumde handen te ontdooien. We
liepen voortdurend met natte en ijskoude voeten. lk kreeg maandenlang een heel

hardnekkige buikloop met krampaanvallen die niet te harden waren. In de kapel kon je

drie banken ver mijn buik horen rommelen. Miln broer retoricaan had net zes maanden

Lovie achter de rug. Tuberculose. Na een turnles gaf hij bloed op. Later bleek dat nog
een andere broer en mijn oudste zus sporen op de longen hadden die door beginnende
tering waren achtergelaten. Vader, meester-kleermaker, had geen knip werk, ging ten
einde raad voor de Duitsers werken en kwam terecht in de duikbootbunkers in Le Havre.
Muren beton de hoogte van St.-Michielstoren. Des duivels. Na een zestal maanden werd
hij overgeplaatst naar Soissons. Een regelrechte hel. De brieven kwamen niet meer door.
Met een medestander ging vader lopen. Al over Parijs, hi, wist echt niet meer hoe, is hij

midden in de nacht dievelings thuis aanbeland. Zijn "calegon" was hii onderweg
kwiltgespeeld. Ze kregen nog amper te eten en stonden stijf van het vuil. De dag erna
trok mijn oudste zus naar een dame van een industrieel die ons al eerder had geholpen

en vader mocht beginnen a zes frank per uur. Nachtwerk, want de fabriek droogde
schijfjes patat, dag en nacht, recht voor het Oostfront. We waren thuis met acht kinderen

en twee heldhaftige ouders

Dit als situatieschets in het onzalige jaar 1943. Bij ons thuis was het wel zeer extreem,
maar in alle gezinnen begon de oorlog heel erg toe te slaan en ging menig familiestuk
voor de bijl voor een schepel tanve of rogge. Gelukkig waren er de wonderbare
haringvangsten. Emmers vol. En de grote bruine bonen en de soep van Winterhulp.
Retorica 1943 was wat men noemt een modeljaar, met kleppers waar wij, jonge knapen,
heel erg naar opkeken. Een klasfoto kan jammer genoeg niet worden afgedrukt omdal,
zoals ik al zei, et geen bestaat. Een van die kleppers was Edgard Declercq, 'Diaar'. Groot
opgeschoten, een karakterkop en een fiere zwierige brede tert. Twee schalkse ogen en
een gezicht waar het jolig optimisme zo was van af te lezen. Djaar bracht overal waar hij

neerstreek een gezonde lach en echte vreugde van het leven binnen. Aanstekelijk. Onze
contacten met Djaar liepen uitsluitend alover de KSA waarvan hij een van de



graaggeziene leiders was. Tussen de zesdes en retorica lag een kloof zo diep als de

Rubicon van Julius Caesar, zo verat als de Odyssee van Xenofoon, zo wijds als de Oden

van Horatius en zo onbereikbaar als de llias van Homeros. In ons ogen waren de

retoricanen al volwassen en heel wiize mannen.

De bond van onze College-KSA droeg de naam WYTEWA EXTRA MUROS en vriiwel

alle leerlingen waren erbij aangesloten. Die van de internen heette Intra Muros.

Vlaanderen hernieuwen in Christus en aldus geschiedde. We werden onderverdeeld in

vendels met een leider. In miln geval achtereenvolgens, Gdne Flameygh, Luc Vanden-

bulcke en Jozef Vercruysse en een patroonheilige, de H. Willibrord, de man die onze

contreien kerstende.

Onder de oorlog was de KSA verboden, dus gebeurde alles ondergronds.

Vendelvergaderingen om de veertien dagen op de zolders van gistgroothandel

Planckaert met een vormingswoordje door onze proost Anseeuw. We begonnen en

eindigden steevast met het Eviva Pio duodecimo, Padre nostro e Papa. Bij grote

gelegenheden was kanunnik Dubois feestredenaar. Op het houten podium van de

feestzaal. Hij begon steeds op zachte vaderlijke toon, leunend op zijn stok want hii had

iets met een been. Wanneer hij voelde dat hij de jonge zieltjes in zijn greep kreeg en dit

wist hij heel snel, dreef hii zijn stem alsmaar op om te eindigen met een woordenvloed vol

vuur en pathos. Zijn stok ging daarbij steeds meer de hoogte in of hii sjokte ermee op de

planken. We zaten sprakeloos te luisteren. Uitgeteld. Hij kon het. Een permanente

kruistocht tegen het goddeloze Bolsjevisme en hij wilde en zou van ons allemaal

Hernieuwers maken. Of hii rechtstreeks of onrechtstreeks schuld had aan het optrekken

van enkele studenten-oostfronters heb ik, eerlijk gezegd, nooit kunnen vaststellen. Die

indruk had ik beslist niet. En ik heb hem menig keer bezig gehoord. Een gedreven man.

Hij fulmineerde tegen Lenin en zijn bende, dat wel, maar in het openbaar had hij van de

Duitsers spreekverbod en "zijn" KSA was verboden. Een ding weet ik heel zeker. Uit onze

KSA is een schitterende generatie gesproten die goed wist wat ze wilde en er consequent

naar handelde. Heel Leuven zit er vol mee. En wij hadden mannen als Djaar als

voorbeeld. Die vent had een enorm charisma. Hij had meer invloed dan alle profs en

bewakers samen, want Dlaar was een van ons. Hoffelijkheid, eerlijkheid, edelmoedigheid,

behulpzaamheid, kameraadschap en trouw, allemaal in vele moderne middens en media

verdrongen begrippen, werden voor ons vanzelfsprekend. Onze leiders hoefden daar niet

veel woorden aan vuil te maken. Zo d'ouden zongen, zo piepten de jongen. Ze

organiseerden Grote Trekken. Oostkamp, Pittem, Lozer, Forges, Cul-des-Sarts, midden

eindeloos zingende bossen. Een weldoende uitbraak uit het monotoon strakke keursliif

van het collegeleven. Elk vendel moest de omliggende boerderijen gaan afschuimen op

zoek naar een bijdrage voor het middagmaal van 's anderendaags. Marcel Decock was

kampleider. Zijn eeuwige piip in zijn kousenband en Charlie Decocq, van het dienstvendel

- de mannen van de grote ketels soep en pap - liep voor dag en dauw het hele

hypodroom af. Ettelijke kilometer. We sliepen op strozakken op een lange hooizolder van

het kasteel van Graaf d'Ursel. Alles heel primitief hoor, maar in die tijd waren we met zo

weinig tevreden. Elke morgen te voet naar de mis in Oostkamp. Djaar koos in het bos

feilloos een jong boompje uit, klom er als een kat tegenop, vilf zes meter, tot de top het
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jong geweld niet meer aankon en doorboog naar de grond. Van niets had die vent schrik.

Bij onze terugkomst van het kamp te Lozer werd de trein voor Kortrijk opgehouden. Ze

waren Kortrijk aan het bombarderen. We moesten midden de velden de trein uit en te

voet naar huis. In lzegem werden de rugzakken afgeladen bil de Bruine Paters. Een van

de leiders trok snel vooruit naar Roeselare om het thuisfront gerust te stellen. Lange

marsen, daar draaiden we ons hand niet voor om. Twintig kilometer, langs een

weldoende bron in Bourldres, naar Lac de Virelles. Twee mannen van de streek staken

vlak naast mij ongegeneerd hun broek af en de zwembroek aan. lk vond dit geen

manieren. Forges, '45, de hiel van Henegouwen. We kampeerden bij de trappisten,

l'Abbaye de Scourmont, La Trappe. De paters hadden allemaal 'stiebels' aan die de

Duitsers, bij hun aftocht, in het klooster hadden achtergelaten. Bii het kampvuur werd

door elk vendel een nummertje opgevoerd. We zongen ontroerende liederen... O Heer,

d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom. De winden doorruisen de

bomen en verre sterren staan alom. Knielen, knielen wij neder, door de stilte weerklinkt

onze bee.... lk krijg nu nog rillingen als ik eraan terugdenk. Er heerste een perfecte

harmonie tussen een gezond lichaam en een rustige geest. We trokken op in het

pikkedonker dwars door de bossen, voor een nachtspel. Die met de zakdoek rond de arm

moesten de anderen zien te vinden. lk deed bijna in mijn broek van schrik. In een bos

kraakt het 's nachts langs alle kanten. lk durfde amper te verroeren, want de grote

mannen gingen zo geweldig te keer en er zaten everzwijnen in de buurt. We zongen

kampliederen die Lode St.-Martin ons aanleerde. Wij stappen lustig door het land,

heimatland ad6, de lucht is blauw en met de hand wuiven wij ad6... De bomen staan in

morgengloed en krachtig stuwt ons jonge bloed, tra la la, tra la la, de dag nu tegemoet...

En als wij marcheren, dan klinkt er een kreet, die nevels en wolken, dav'rend

doorbreekt... Kerels der Noordzee, Vikingbloed, schaart u vereend rond de vlag... we

hadden enkel nog snekken te kort om er helemaal tegenaan te gaan. Een van de

mannen had last met de "l'. Tjek aan de jiemen, wij vaajen, zong hij en we moesten

eindeloos joejen in de reusachtige papketel met vanillepap. Het ding kwam maar niet aan

de kook en we kregen het danig op de heupen, maar we moesten blijven joejen tot de

pap bjobbelde. En bij afscheid klonk het... Hier staan tot afscheid weer de broers in het

rond biieen geschaard, en deze vrome dagen blijven diep in 't hart bewaard... Prachtig

toch. We dudden ook wel eens stout voor de dag komen. We trokken met een dertigtal

naar vormingsdagen in het college van Waregem. Te voet. Wij kleintjes hadden de

grootste moeite om de lange benen van Djaar en co te volgen. Het werd nu en dan wat

bijhuppelen. Aangekomen op de speelplaats van het college, doodmoe, moesten we van

de leiders kaarsrecht de speelplaats opmarcheren en we zongen... en we gaan 't hier aol

in brokken slaan... tjoelala, tjoelala en we gaan hier nie betalen, tjoelala. lk zie nu nog de

verbaasde blikken van het onthaalcomit6. De KSA bliift voor mij bij de mooiste

herinneringen uit mijn collegejaren en heeft op velen van ons een stempel geslagen die

er nooit meer uit is gegaan.

We hebben Djaar ook gekend als een groot atleet. Twee namiddagen per week, dinsdag

en donderdag, trokken we in een lange ril op naar de Vijfwegen, voor het boogschieten

op de staande pers en naar de Vierweg voor voetbal en atletiek. Op de Vierweg liepen



enkele onschuldige koeien. Remmerie pakte een koe bij de uier en spoot de melk alle

kanten uit. Maar de koe had het zo niet begrepen, stak haar staart de hoogte in en

Remmerie kreeg een deel van de taad op zijn kop. Diezelfde kop van diezelfde

Remmerie ging tussen de benen van Denoo. Hij kreeg er van langs op zijn achterwerk,

maar lang duurde het niet, want Remmerie beet dwars door zijn soutane in zijn bil. In de

zomer werden competities ingelegd. Hoogspringen. Op eenzame hoogte, 1,70 meter,

schudde Djaar de laatste, Paul Loosvelt, van zich af. In afstandlopen was hij niet te
kloppen. Behoudens die ene keer. lk was er echt niet goed van, want ik was een hevig

suppoder van Djaar. Claeys klopte Djaar in een lange spurl en pas de meet voorbij, ging

Claeys van ziln stokje. Het duurde een hele poos voor hii weer tot zijn positieven kwam.

ln alle competities tussen de KSA-bonden veegde Djaar iedereen van de vloer. Als ze

hem zagen aankomen kregen ze al de koude poepers. Die man kon alles.

Door de leiders werden we ook mentaal stevig aangepakt. Eigenlijk heel opmerkelijk als
je bedenkt hoe jong ze zelt nog voor de dag kwamen. Ze gaven blilk van grote

levensernst en kwamen daar ook stout voor uit. Roeselare telde op dit moment een

drietal cinemazalen. Dit was voor ons absoluut verboden terrein. Des duivels. In de

cinema Nova, bij Ramoutje, in het begin van de Ooststraat werd een film afgerold waarin

wat blote kuit en bil was te zien. Van blote borsten was toen nog geen sprake. Ben le
gek. Op straat hingen kasties waarvoor kiekendraad was gespannen en waarin de

onzedige prenten hingen opgehangen. Djaar en Staf en Pol gingen 's avonds laat de

billen met rooie menie overschilderen. lk had het als een van de eersten opgemerkt want

in de vroege ochtend moesten we daar voorbii. Enkele dagen later gingen ze nog driester

tewerk. Op de middag gingen ze opnieuw de affiches afrukken. Maar dit keer liep het

fout. Ramoutje kwam uit het niets opgedoken en verkocht Djaar een ferme oplawaai. En

hij wist meteen wie ze waren. Ze moesten naar de commissaris en de rechtbank van

Kortrijk veroordeelde hen tot schadebetaling van vijf lranken aan Ramoutje. Herbert en

Jef van onze klas gingen kilken naar de film met Fernandel, "Les vingt-cinq centimes de

monsieur Lavardde". Een onschuldig ding, maar in Kraantjes cinema City, h6t oord van

verderf. Ze werden bij het buitenkomen betrapt door de lange Tanghe en mochten als

straf, tijdens de speeltijden, niet meer met ons meespelen. Ze moesten postvatten tegen

de muur. Een soort pestlijders dus. En ze boften nog, want was het niet dat we volop

tegen de laatste honderd dagen aanzaten, ze mochten het thuis voor goed gaan

uitleggen. Op het gebied van lichamelijkheid en sexualiteit werden we gewoon stom en

dool gehouden en blind ook. Daar moesten ze niet veel moeite voor doen, want over dit

soort zaken werd nooit gesproken. Met niemand. Ook thuis niet. Taboe en daarmee uit.

Alles wat onder de buikriem lag bestond niet en daar moesten we het mee stellen. Hoe

alles in mekaar paste, daar hadden we tot ver in onze adolescentie geen flauw idee van.

Alles lag in een diepe slaap, in een soort winterwerk. Ja, onze kat kreeg jongen en ons

schaap had 's morgens plots twee lammetjes, maar dat was bij de dieren en dat was toch

de wereld van de mensen niet. En de profs en surveillanten waren op dit stuk biezonder

alert. ln de derdes had ik in een oostel het verhaal verteld van twee kameraden die voor

een bagatel wat ruzie kregen. Gedurende een nachtoefening op kamp met de KSA

marcheerde de groep tussen de sparrebossen door. Volle maan, heel romantisch en dan

knoopt de jongen met zijn kameraad aarzelend een gesprek aan om het weer goed te

maken. Het was allemaal goed verteld hoor maar puur verzinsel. lk werd na de les bij
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Fasder Bruyne geroepen en hij moest weten wat er aan de knikker was en ik wist in geen

honderd uur welke knikker hij bedoelde. In de vijfdes, bij Vandoorne, de Picpus, heb ik

een soortgelijk verhaal. lk zat op de tweede rij en Andr6 Slock zat schuin achter mij. lk
kon het vanuit de eerste loge meemaken. Plots zie ik het gezicht van de Picpus hoogrood

oplopen. Hij neemt met zijn rechterarm zijn haal en zwiert met volle kracht zijn ijzeren
lineaal in de richting van de blote knie van Andr6. Andr6 had zijn ene been over het

andere gekruist waardoor zijn broekspijp iets te ver over de bil naar boven was
geschoven. Eigenlijk een niemendal maar dat bracht de man in alle staten. lk begreep er
niets van en wij waren toch ook erg puriteins opgevoed. Men mocht inderdaad niet met
gekruiste benen in de klas zitten van de Picpus. In mijn vorig verhaal vertelde ik onze,
door Sup Vervenne verboden, fietstocht naar Brussel, Paasvakantie retorica '48, naar de

blote Rubensen - o.a. het Laatste Oordeel - van de Munchener Pinacotheek en dat we

sliepen in het hokje van de boever ergens in de omgeving van Ternat. Hubert, die
blijkbaar de mosterdpot al wist staan, vertelde tot diep in de nacht vuile moppen. lk lachte
hardop mee maar begreep er ongeveer niets van en Johan bekende me later dat hii er op
dit moment ook niet zoveel kon van voortvertellen. Nog straffer en echt gebeurd. Een
oud-humaniorastudent Klein Seminarie Roeselare, dus iemand van onze Roeseraarse
lichting heefl me ooit heel vertrouwelijk verteld dat hij, en hij zat toen in volle
adolescentie, bil een spontane erectie zodanig in de war geraakte dat hij dacht met een
ongeneeslilke ziekte te maken te hebben. Met niemand durfde hij erover te spreken. Hij

was overtuigd dat hii een vogel voor de kat was. Zeg nu zelt, dit was toch pedagogisch

beneden alle proporties, om geen hardere termen te gebruiken. Eigenaardig genoeg heb
ik daar allemaal niet zoveel schade aan opgelopen. lk heb altijd de indruk gehad dat alles
perfect op zijn tijd kwam. Na mijn humaniora heb ik nog met vier kameraden heel de Rijn
en de Moezel afgefietst. Een heerlijke ervaring. Meer zelfs, toen ik in het totaal ontwrichte
Duitsland van na de oorlog - de manneliike bevolking was gedecimeerd en leeggebloed -

miln legerdienst moest vervullen, is me deze sfenge opvoeding steeds op de hielen

blijven volgen, onzichtbaar weliswaar, maar niettemin als een zeer aanvoelbare sreun.
Maar nu slaat de slinger helemaal de verkeerde kant uit. Nu komt op vtm, met kleine
letter, madame pipikaka en mister pampers, met nog kleinere letter, alle aberraties en
ziekelijke zonderlingen, die dringend tegen zichzelf moeten worden beschermd, ten
tonele voeren. Schurdige commercie. Om van te kotsen. Afzetten, mannen. Knop om en
gedaan. Buiten met die smerige rommel. Verleden week zei me een generatiegenoot dat
hij was opgebeld door de redactie van De Standaard. Ze wilden weten waarom hij zijn
abonnement had opgezegd. Omdat jullie aan de vuilmuil Brusselmans in jullie magazine
een forum bieden, zei de man. En hij vroeg mij meteen hoelang wij, de overgrote
meerderheid, ons nog zullen laten opdraaien door dit vieze handjevol Brusselmans en co.
Waar wachten we op. Nog eens, buiten ermee. Aan mij zal hij alvast geen blad, laat
staan een boek, verdienen.

Met orde en tucht, daar werd ook niet mee gelachen. Zoveel bladzijden en zondag om
1.30 uur in de studie. Alhoewel. De zo strakke greep van voor de oorlog was niet meer
aan te houden. Onder de oorlog hadden ze de jonge meute niet meer onder controle.
Ducateeuw mocht nog elke avond op zijn damesfiets de ronde doen, door de volledige



verduistering tierde het kattekwaad weliger dan ooit tevoren. De mannen van de

Stationsbuurt trokken gewoonlijk samen op naar huis. Pikkedonker. We speelden

driekoningen. We belden aan bii Frits Devos verzekeringen. Onze ster was Gilbert, die

met zijn rechterarmpie molenwiekend stond te draaien. En wij maar zingen van... en ze

kwamen van heel verre. Nu moet je weten dat Ren6 een zeer uitzonderlijke maar

niettemin merkwaardige eigenschap bezat. Hij kon namelijk gas aflaten wanneer het hem

goed uitkwam. Echt waar, we noemden hem trouwens Ren6 Buttagas. De mooie

gedistingeerde dame van Devos kwam persoonliik opendoen. lk herinner me nog de

mooie ornamenten in de gang. We begonnen uit volle borst te zingen. Alles liep

gesmeerd tot op het moment dat Ren6, de schoelie, ziin gaskraan opende en

preuuuuuut...'t was op slag gedaan met zingen. We kregen allemaal een lamentabele

slappe lach en dropen zo snel mogelijk af. Niet zo fraai h6. lk heb dit nooit aan mijn

schoonmoeder durven vedellen. De dagindeling en het uurrooster werden door de

oorlogsomstandigheden voortdurend dooreen geschud. Een epidemie van roodvonk, de

bommen en gebrek aan klas- en studielokalen. De Duitsers eisten naar believen op wat

ze nodig hadden. Bij momenten stond heel het college vol legerwagens en in de

tuinbouwschool lag lange tijd het hoofdkwartier van een SS-divisie. De strenge discipline

was gewoon niet aan te houden. Ze speelden in Konrijk de film Die Wiener

Sdngerknaben. Mit Musik durchs Leben, kann das schoner wesen. Ze hebben deze film

in het college ook gedraaid, in de feestzaal, dat weet ik nog, op de vooravond van het

feest van Christus Koning in 1939, dag waarop de nieuwe superior Vandenbussche werd

ingehaald. Prachtig, die kleine zangertjes met hun kristallen stemmetjes. En Bernadetje

Soubirous met haar biezonder aardig snoetje. De rest zat veilig achter de grote kap en

het dikke habilt. Jaja, er werd al eens een film gedraaid in het college maar het "nihil

obstat" werd bij deze streng toegepast. Alhoewel. De film met Michel Strogoff. Die werd

zijn ogen uitgebrand met een gloeiende stang. Dit mocht dan weer wel. Een achttal

snode mannen van retorica, onder leiding van Djaar en Jos Delie, liepen weg uit de

vespers en het lof, langs de deur achteraan de kapel. Ze trokken te voet naar Kodrijk. Na

de film, opnieuw te voet, de lange weg terug. Stikkedonker, nergens een lichtje te zien.

Hun bobijntje raakte af en ze bleven slapen bij een boer in Winkel St.-Elooi. De

maandagmorgen stonden ze in het gelid voor de kamerdeur van de Sup het verdict af te

wachten. Maar behoudens een bekliivende bolwassing kwamen ze er met de schrik van

af. Ze hebben ook eens verse netels tussen de lakens van Petat gestopt. ln '46 denk ik,

op Supkes feestdag, hadden de nonnekes in de kelders onder de refters in de vooravond

enkele taarten gebakken, die dan 's anderendaags in de kraamkes zouden worden

aangeboden. Enkele internen gingen de taarten 's avonds laat wegjatten, aten er de

beste stukken van op en borgen de rest weg. De morgen erop gingen zevoor de mis 66n

voor 66n te biecht bij een verbijsterde superior, want de arme man mocht uit de biecht

niet klappen. Om om te vallen en nooit meer recht te komen. Voor de prijsafroeping werd

het podium van de feestzaal door de Tuinbouwschool met bloemen versierd. De bloemen

werden eruit gehaald en vervangen door bloemkolen. In '45 deed zich een ware

paleisrevolutie voor. Rodenbach had zijn "groote Stooringhe"; wel, wij hadden onze

"kleene". Een gans weekend stond het hele college op stelten... De studie van de

externen werd haast afgebroken. Een ritmisch gestamp op de stoffige plankenvloer dat

horen en zien verging. Maar dit moet hei onderwerp uitmaken van een latere aflevering.
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lk was al lang zinnens daar iets over te schrijven, desnoods met schuilnamen, want

belangrijke actoren aan dit epos ziin nog gezond en wel in leven. Djaar had toen al de

humaniora verlaten maar alles wees er dus op dat de kadaverdiscioline definitief aan het

afbrokkelen was.

En nu terug naar EXTRA MUROS, waar het allemaal mee begon. Onze schooldagen
waren inderdaad rijk gevuld. Elk moment werd nuttig besteed en vrije tijd werd karig

toegemeten. Stiptheid alom. Geestelijke en vooral godsdienstige vorming stond in

eerste lijn en overvloedig. Stel je nu even voor. De kapel, badend in het licht. Het altaar
met grote flonkerende kandelabers omzoomd. De knapen van de Schola links in het

koor opgesteld in hagelwitte alben met kapie en rode singel. De heerlijke geur van

wierook. En er werd met het vat kwistig rondgeslingerd. Glinsterende kazuifels en

koorkappen vol brokaat. Alle zittingen vol geleerde profs. En dan het triomfantelijke Te
Deum Laudamus. Betoverende gregoriaanse gezangen. Het mooie introitus van

Kerstdag, Puer natus est... In'42zongen we dit met de Schola in de kerk van Beitem.

Onze kapel was door de Duitsers opgeeist voor de Evangelische Diensten. Putje winter
en we kregen van Labeeuw elk een heel klein stukje fondant. Om ons stem vast te
zetlen, zei hij. Victimae paschali laudes... of het prachtige Rorate Coeli desuper et
nubes pluant justum. Elke week van de advent kwam er een stroof bij. Jerusalem
desolata est. lk hoorde het toch zo graag. lk kon er nooit genoeg van krijgen. Gloria
laus et honor Tibi sit... Om vijf uur, Paaszaterdag, wijding van licht, vuur en water.

Eindeloze teksten waar we niets van begrepen. Ze bonkten op de deur achteraan
alvorens binnen te komen. Het "lte missa est, alleluja, Deo gratias alleluia" van de

Paasmis, dat klonk het meest hartverwarmend. Dan begon meteen het Paasverlof en

deden we ons thuis tegoed aan de opgespaarde vastensnoep. Want onder de vasten,

veertig dagen lang, kwam niets van zoet over de lippen. Zelfs geen klontje suiker. En

dit deden we plichtbewust, hoor. De jeugd van nu verklaart ons zeker voor gek als ze

dit lezen.

Aldus verliepen de zes jaren van onze humaniora. Elke dag minstens 66n mis, ook onder

het verlof, winter en zomer. Eucharistische Kruistochten, Triduums, retraites,

persjoenkelen, bezinningen, biecht, vastenpreken, bedevaarten, O.-L.-Vrouw Lichtmis,

feest van het H.-Hart, van de H.-Geest, van Christus Koning, van de H.-Moeder Maria,

Drievuldigheidszondag, samen met de Hoogdagen, 66n grote kraal van ingetogenheid en

devotie. En wie zich daar niet mee kon verzoenen en dit te ostentatief liet bliiken, die

verdween na korte tijd geruisloos uit de rangen. Ge kunt dan nog voor broeder gaan

leren, zei Zdre.

De bodem tot roeping werd bij vele tengere zieltjes meteen aangeboord. Op het einde

van de zesdes heb ik ook lichtvoetig met die gedachte gespeeld. Wie niet. Mijn grote

voorbeeld was de kleine Tarcitius. lk heb lang een bidprentje bewaard waar het beeld van

het gestenigde knaapje opstond. Maar die gedachten bleken van zeer vluchtige aard en

zijn samen met zovele jeugddromen in het niets opgegaan. Toen werden ze kunstmatig

en op een zeer vasthoudende manier - nooit werden de teugels losgelaten - bij elke



knaap opgeroepen en met de zorg van een geestelijke leider uitgebreid. Voor mil was dat

de latere kanunnik Vangheluwe. Een doorbrave man. In mijn ontvankeliike onbevangen

geest eigenlijk een heilige. 's Morgens voor de communiemis trok ik, nuchter vanaf

middernacht, zelfs geen druppel water, naar zijn biechtstoel vlak naast de preekstoel. Zijn

adem rook naar tandpasta. Een zeldzaam product in die tijd. Eerlijk, ik wist nooit wat

zeggen. We trokken aleens een haarpluk uit de kruin van een broer of een zus - onder

ons gezegd, ze moesten het maar weten - en diezelfde broer kreeg ook eens een dikke

mep op zijn kont - hij pikte al de plaats in bed - en menig keer trokken we aan tien

huisbellen tegelijk, maar daar had zelfs een potentieel Vicaris-Generaal geen enkel

uitstaans mee. En doodzonden, je weet wel, eeuwig schroeiend vuur met beelzebub die

met zijn drietand er alert de vlam in houdt, dat ging ons opvattingsveld ver te buiten. We

wisten orecies tot hoever het mocht. Maar we moesten naar de biecht. Het biechtbriefie

moest worden afgetekend.

Het jaar '43 was een jaar dat zich maar om de twintig jaar aandient. Het bulkte van de

wiize mannen en ook op het gebied van kerkelijke paraatheid sloten zij de rangen. '43

werd dus riik aan roepingen. Djaar was 66n van hen. lk kan me niet voorstellen dat hij in

Dadizele 66n weddenschap heeft gewonnen. Djaar zou de weg van de totale

edelmoedigheid en onthechting kiezen, dat wisten we met zekerheid en zo was het ook.

Edgard trok naar de Witte Paters in Boechout en de Witte Man koos het toenmalig

Belgisch Congo om ziin apostolaat te verwezelijken. H6t missiegebied bij uitstek van

onze Vlaamse Missionarissen. EXTRA MUROS. Meteen op de banicades. Zo kenden we

hem ten voeten uit. Zijn missiegebied, het bisdom Kassongo, was zo onmetelijk groot dat

je er heel Belgid in kon passen. Met aan het hoofd een zwarte bisschop die hij Vader

noemde. Een eindeloos broussegebied. Wii, met onze lintbebouwing, kunnen ons dit

gewoon niet voorstellen. Honderd kilometer is in dit prachtig land een habbekrats.

Manidma, een deel van de vruchtbare Kivu. Het betere klimaat van Congo, met een rijke

ondergrond ook. Met een zeef haal je zo goudschilfers uit de kreken. Het missiegebied

van Edgard en zijn confraters telt meer dan negentig buitenkapellen. Edgard was meer

dan de helft van het jaar onderweg naar de ver afgelegen schoolkapellen. Hii was

onzeglijk geliefd bij zijn mensen, op handen gedragen, zeg maar. Een paar keer zag ik op

de televisie een misviering onder zwarten. Alles heel extrovert. Ze zingen zeer mooi en

zeer veel. Een meeslepend ritme van handen, lichaam, zelfs de ogen. Prachtig blije

mensen. Daar lag het leven van Edgard, bijna vijftig jaar lang. Nauwelijks te vatten. Een

heel grote meneer, ook voor zijn confraters, inhoudelijk sterk en een enthousiasmerende

natuur. Hij sprak vlot de eigen taal van de streek en het Swahili, de algemene

omgangstaal beheerste hij als zijn moededaal. Ook de oudste in dienstjaren. Een

imposante verschijning. Toen hij met verlof kwam stond hij na geen tijd te trappelen om

de missiepost weer te vervoegen. Ginds hadden ze hem nodig en hij hen ook. Eigenlijk

was hil al jaren een van hen geworden. lk vraag me af wat Edgard telkens dacht toen hij

zijn Vlaanderen terugzag. Hier stond mister ego, met dikgevreten pens het eeuwige

klaaglied te wouwelen van het immer nooit genoeg.

De Grote Witte Man kreeg het herhaaldelijk aan de stok met districtcommissarissen van

de geldwolf Mobutu, maar de miserie begon eerst voorgoed met de rebellencarrousel van
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Kabila en consoorten. Gewapende bendes, de enen van hier, de anderen van ginder -

waar komen in Godsnaam al die wapens vandaan - slecht of helemaal niet betaald,

roofden de hele omgeving leeg en gingen ten leste ook de missiepost Wamaza van

Edgard met kinderachtig getreiter lastig vallen" Op 22 maarl 1999 schreef hij naar het

thuisfront: "Mijn paspoort wordt opgedist en aan een onderzoek onderworpen. Mijn

vijfjarige verblijfsvergunning liep ten einde op7.2.99, maar ik had een reisvisum geldig

voor zes maanden te Bukavu bekomen. Verdacht, want atgeleverd door een in hun ogen

onwettige administratie. In december '98 was ik Congo binnengereisd via Rwanda.

Ziedaar mijn euveldaad. Transitoverkeer in een land dat in staat van oorlog verkeert met

Congo. De stok om de hond te slaan was gevonden. lk kreeg huisarrest. Alleen de

diensten in de kerk mocht ik nog verzorgen." Einde brief. Het ging van kwaad naar erger.

Ze werden onberekenbaar en gevaarlijker dan roofdieren. Edgard en zijn confraters en

missiezusters zijn door de hel gegaan. Nooit werd de nacht zo donker en werd het zo

desolaat stil over de verre brousse. Zijn lieve mensen bleven verweesd achter.

Edgard is terug in het land. Voorgoed. Zijn innige wens, zijn vijftig jaar priesterjubileum,

april 2000, samen in zijn missie te kunnen vieren, zal nooit worden vervuld. ln de Blauwe

Torre te Varsenare vond hii de rust. de ruimte en de vriendschao temidden ziin

confraters.

Vandaag, Kerstmis 1999. De kribbe, badend in het kaarslicht, woorden van hoop en

gezangen van vrede. Het is nu stil geworden rond de Grote Witte Man.

Enkele weken geleden kreeg ik de boodschap van Bond zonder Naam in de bus. "2000,

einde van een beschaving of een nieuw begin?" lk werd er een moment helemaal koud

van. Dan zullen er heel wat moeten opstaan met de stalen wilskracht, het aanstekeliik

optimisme en de onwaarschijnlijke onthechting van Pater Edgard Declercq. En ze moeten

er niet te lang meer van klappen.

Jozef Vandendriessche

RerOrrca%θ



Straffen bestonden immers altijd per vijfmaal huiswerk overschrijven of per veelvoud er-

van. In zijn wijsheid heeft de Schepper aan elke hand, slechts vijf vingers gehecht. Welke

catastrofe, indien hij op dat ogenblik, een ander bijbels getal zou voor ogen gehad

hebben b.v. 7 of 40!

Straffen mochten niet gedurende de studie geschreven worden. De bladen die daarvoor

moesten dienen, werden op het eind van de studie, door de surveillant geparafeerd en de

uitvoering moest thuis plaats vinden.

Het perfide van dit systeem bracht dan voor het slachtoffer serieuze tribulaties mee.

In die tijd hechtten ouders weinig geloof aan het verhaal van hun nakomelingen, in de

oveduiging dat straffen alleen gegeven werden, wanneer zij dubbel en dik verdiend

waren.

Josef Ostyn en Firmin D'Hoore

Lijfstraffen bestonden ook nog, maar die waren voorbehouden aan de lagere afdeling.

E6n ervan bestond erin, dat de leerling de hand moest uitsteken: bovenkant naar boven

en met rib, de scherpe kant, van een lineaal, sloeg men op het gewricht van de vingers.

Werd de hand weggetrokken, dan werd de strafmaat verdubbeld. Een surveillant huldigde

een ander systeem: hij nam twee overtreders bij hun haar en sloeg hun hoofden tegen

elkaar. lmmers toen waren de koppen hard en deukvrij, want zij zaten vol.

Nog een andere had het op oren gemunt. Een oor kan een fantasierijke geest inspireren.

Een oor kan immers op veel manieren behandeld worden. Men kan het gemakkelijk

grijpen, eraan trekken en ziin elasticiteit op de proef stellen. Men kan het ook trachten af

te wringen, of de oorlel met de nagel van zijn duim trachten te doorboren. Piercing noemt

men dat nu, maar toen werd dat nog niet geapprecieerd.

Mocht men nu iemand ontmoeten met een oorprothese of iets dat daarop lijkt, dan is dat

iemand die in die periode heeft geleefd en genoten van de toenmalige pedagogische

methoden.

Discipline was immers geen ijdel woord, maar een klaar en duidelijk begrip en de nodige

middelen lagen letterlijk voor het grijpen. Lijfstraffen vonden hun rechtuaardiging in het
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nastreven van het algemeen welzijn, ook al was dat ten laste van het individu. Men moet
daarbij bedenken dat wij toen veel dichter bij de Middeleeuwen stonden dan nu.

Godsvrucht was een van de grote kenmerken in die periode van het collegeleven.
Elke dag een mis, elke zaterdag biecht, elke zondag 2 missen, vespers en lof, (O, S.K.
viatorum), tweemaal speeltijd en tweemaal studie. De zondag werd aangezien als een
dag van rust en aan de eredienst gewijd. God zelf had het voorbeeld gegeven: hii rustte
de zevende dag. Ons programma, ingegeven door weldenkende lieden, week hier
enigszins van af.

Wi| groeiden op in wijsheid en deugd, omgeven door wierookwalmen, gewijde gezangen,
gebeden en geestelijke oefeningen, met andere woorden: wij waren heilig voor de tijd.
Een onloochenbaar gemeenschappelijk kenmerk met de gecanoniseerde heiligen is, dat
zij zich van deze toestand, in hun aardse leven niet bewust waren. Die kwam maar later
tol uiting.

De hoogmis was ook het hoogtepunt van de zondag. Ter verduidelijking: een mis was
toen wat men nu een eucharistischeviering noemt. Het woord "viering" is alleen bedoeld
om een gunstiger invloed te hebben op de aanwezigheid in de kerk, c.q.f.d. (ce qu'il fallait
d6montrer) zou E.H. Mestdagh gezegd hebben.
De hoogmis begint. ledereen staat recht in gespannen verwachting. De zon strooit
doorheen de brandvensters gekleurde vlekken rond. ln het geniep en onhoorbaar gaat

achteraan in de kerk een deur open. De "Sup" komt binnen, met naast zich een
koorknaap die een emmer draagt. De "Sup" heeft een borstel in de hand, doopt die in de
emmer en met een korte snok verschijnt een mini-regenvlaag boven de hoofden van de
wachtende gelovigen. Een plakje water in het gelaat en op de nek is heerlijk in warme
zomerdagen. In een meer academische uitdrukking was de borstel een kwispel, het water
wijwater, en voor de emmer moet ook wel een meer nobele benaming bestaan hebben.
Intussen weerklinkt een gezang waar men het over "asperges" heeft, wat perspectieven

opent voor het nakend middagmaal. De "Sup" schrijdt vooruit en beurlelings links en
rechts verschijnt een boog gebundelde druppels boven de ingetogen menigte in perfecte

harmonie met de wetten van aanvangssnelheid, zwaartekracht en afstand. Aan de
voorste rij gekomen houdt dit verschijnsel op, verdergaan ware louter verkwisting
geweesr.

Er ontplooit zich een kleurrijk schouwspel aan het hoofdaltaar. Priesters, officianten,
diakens, misdienaars in een geordend, door eeuwen gefatsoeneerd optreden. Zelfs voor
de in gebed en godsvrucht verslonden deelnemers, bleef ieder officiant identificeerbaar
door zijn stemgeluid, want zoals Gezelle het zei, zingt iedere vogel zoals hij gebekt is.

Ook kan men bepaalde karaktertrekken aan het licht zien komen. Diegenen aan wie de
natuur de zuinigheid had ingeprent, lieten in het wierookvat zo weinig wierookkorrels
vallen, dat een geoefend oog zelfs geen wolkje kon opvangen.
Anderen waren gulhartig en mild, zodatzij bijna de vergelijking met een stoomlocomotief
konden doorstaan.

Onder de consecratie, in de doodse stilte, hoorde men het hijgen van het orgel dat
duidelijk zijn derde leeftild had bereikt. Maar wie dacht ooit aan een derde leeftijd?
De mis verliep langzaam en plechtig, zodat iedereen met volle leugen de liturgische
geneugten kon smaken. Ons skelet, althans wat onze kniedn betreft, werd gehard en
gestaald door het contact met de harde plank waarop werd geknield. Dat zal zeker nog
op het laatste oordeel zichtbaar zijn.
Na de zegen, nog een "Domine, salvum fac regem nostrum Leopoldum", gebed dat
blijkbaar niet zoveel vrucht heeft afgeworpen, en de zondag was ingezet.



Een aspect van de religieuze opvoeding, was de verplichte wekeliikse biecht. Zij

illustreerde dat de kleinste zonde ook in dit bestaan reeds tot narigheid leidt en tevens

leerde men een gewoonte aan, die alleen maar heilzaam kon zijn voor het verdere

leven.

Hoogtepunten waren de triduums en retraites. Zij waren als een oase in de woestijn.

Een plaats van rust en bezinning, zonder lessen en zonder huiswerk.

Daarvoor werden gespecialiseerde krachten ingezet en meestal was dat een

redemptorist. De redemptorist is herkenbaar aan zijn klederdracht en zijn machtig

stemorgaan. Hier was geen micro, versterker of luidspreker nodig. Integendeel, zii

zouden onder het geweld van de decibels bezweken zijn. De redemptorist droeg een

alternatieve soutane, zonder knoopjes, het was een sood modernere uitvoering met

overlapping, zoals tegenwoordig de mode voor damesrokken.

Uit hun singel stak, zoals het handvat van een zware dolk, het bovendeel van een

kruisbeeld. Men kan zich gemakkelijk voorstellen, dat een duivel met een scherp zicht, bij

die aanblik reeds op grote afstand de vlucht neemt.

En de redemptorist legt uit wat ons allen te wachten staat nl. de vier uitersten zijnde: de

dood, het oordeel, de hel, en de hemelse glorie. Hij doet dat alsof hij het allemaal zell

heeft meegemaakt, bezocht en bestudeerd. Zou de wedergeboorte dan toch bestaan?

Thrillers hebben nog steeds succes en dat moeten die paters geweten hebben. Er zat

spanning in het verhaal en het kon op bepaalde momenten vreesaaniagend zijn, want dat

moet voor een thriller.

Naast de genoemde uitersten, waren er ook tussenstadia, zoals het vagevuur en het

voorgeborchte. In dat voorgeborchte belandden de zielen van ongedoopte en on-

schuldige kinderen, maar ook andere ongedoopten die braaf en voorbeeldig geleefd

hadden. ledereen die in een Klein Seminarie vertoefd heeft, weet dat het doopsel een

eeuwigdurend merkteken prent in de ziel dat geldt als paspoort voor de hemel. Het

reglement is klaar en duidelijk: geen paspoort, niet binnen!

Naar verluidt, zou dit voorgeborchte door het laatste concilie zijn afgeschaft.

Daarvoor is een praktische reden. Op de zes miljard individuen die deze planeet

bevolken, kan geen mens dat woord uitspreken behalve een snuifje Vlamingen, voor

zover die het bestaan ervan kenden.

Exit voorgeborchte.

Volgens sommigen, staat het vagevuur ook op de wip. Het vagevuur is een tiideliike

verblijfplaats, zwoel, verstikkend, overbevolkt. Een soort station waar men wacht op de

trein die naar de hemel voert. Die trein echter heeft vertraging, zit vol of rijdt voorbij.

Volgende trein onbekend. Kortom, een voortdurende kwelling voor wie wacht, recht-

staande omdat er onvoldoende zitplaatsen ziin. Er ziin geen drankaulomaten, er is geen

klok, geen verlichting en geen verluchting.

Naar vermoeden vindt men daar hoofdzakelijk geestelijken die te braaf waren om naar de

hel te gaan, en te weinig braaf om onmiddelliik in de hemelse glorie opgenomen te worden.

De hel is een oord van verschrikking. De pater-predikant, die er blijkbaar stage heeft

gelopen, vertelt in het lang en breed hoe het er aan toegaat. Men kan het zich voorstellen

als een reuze barbecue. Zwetende en kwalijk riekende duivels lopen er rond met een

grote vork in de hand. Er stijgen donkere rookwalmen op, die ruiken naar verschroeid

vlees en verbrand vet. Het dioxinegehalte ovedreft elke verbeelding. Op roodgloeiende

roosters, liggen zondaars te branden, maar let op: zonder te verbranden. Hun huid
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schroeit zwart en barst. In deze barsten komen ijverige jonge duivels peper en zoul
strooien. De duivels met de vork spietsen in dit lijf en keren het om, terwijl helpers het
vuur aanwakkeren.

Zelfs als men weet dat men daar de meeste van zijn vrienden en kennissen zar
aantreffen, blijft het nog altijd verschrikkelijk.
Tegenover al deze trieste bestemmingen is de hemel nog het meest verkieslijk, maar hij
is moeilijk te bereiken. Alleen een smal en steil pad voert daarheen. Een gevaarlijke weg,
want op elk ogenblik kan men daar beneden donderen. Geen verfrissende graskant om
uit te blazen en te rusten, alleen distels en doornen. De enige mogelijkheid het eindpunt
te bereiken is een aanhoudende en nooit aflatende inspanning. Een leven van gebed en
boete, het verzaken aan wereldse genoegens, het beoefenen van allerhande deugoen en
het strikt opvolgen van de reglementatie terzake. Dat is nog niet alles. op het eind van de
weg moet men nog door het oog van een naald kruipen. Hoewel men daar aankomt en in
verregaande toestand van uitputting, veroorzaakt door ontberingen en verstervingen,
roept de passage door het oog van een naald wel serieuze twijfels op. Zelfs wii, die de
oorlog hebben meegemaakt met rantsoeneringsbonnen en voedselschaarste, zien het
niet zitten. Er moest ergens een truuk zijn, een soort gewijde corruptie waarbij aflaten en
schietgebeden een rol spelen.

Een ding staat als een paal boven water: de andere kant is een land van rust, vreugde,
onbeschrijfelijke en onbeperkte genoegens. In de oren klinkt zachte muziek elk naar
eigen keuze. Kleine engeltjes fladderen rond en komen tam op de schouder zitten zonoer
behept te zijn met de milieubelastende praktijken van de vogelen der aarde. zij zinen op
de schouder, luisteren en voorkomen zelfs de meest extravagante verlangens en laten
die onmiddellijk in vervulling gaan. Naast klaterende fonteinen en kleurrijke bloemperken,
gespannen tussen lommerrijke palmbomen, wachten hangnetten. Niets is teveel of
onmogelijk.

Mevr. Jozef Lefevere, Jozef Lefevere, E.H. Jozef Ghesquiere, Antoon Demeyer



ooit hebben opgewonden kerkvaders, geinteresseerde gezagdragers en geleerde

bijbelkenners slapeloze nachten doorgebracht, worstelend met het probleem van het

geslacht der engelen: is het manneliik, vrouwelilk of onzijdig?

Veel geld, tijd, studie, discussies en algemene vergaderingen werden aan dit onderwerp

besteed, zonder dat een bevredigend antwoord werd gevonden. De voorstelling Van

grootmeesters in de schilderkunst, zoals Rubens en Michelangelo, zijn alleen de uit-

drukking van vooringenomenheid. Zti ziin niel wetenschappelijk onderbouwd.

In de retraites werd daar met geen woord over gerept, niemand bekommerde zich

daarover, integendeel, de hemelse zaligheid kent geen problemen.

Er is wel een bewijs dat men daar palmbomen aantreft. De heiligen, de echte, zij die

binnenkwamen dankzij het feit dat zij werden gecanoniseerd, staan, gehuld in lange witte

gewaden voor de troon van het Lam. Ziizwaaien met palmtakken en zingen "Hosanna".

Zo staat het letterlijk in de gewijde schriften en die takken veMijzen naar palmbomen.

Of het lied, in het licht van de eeuwigheid, op de duur niet wat eentonig wordt, daar kan

geen mens op antwoorden.

Ja, retraites waren een verpozing voor de geest, een herstellingskuur voor vermoeiden

en een pepmiddel voor de ziel. Of het precies allemaal is zoals werd verteld of in onze

verbeelding opgewekt, dat zullen wij weldra weten. Volgens de heersende statistieken

zullen wij daar zo lang niet meer hoeven op te wachten.

Voor wie de toekomst achter de rug ligt, doet het goed nog even af te dalen in de frisse

kelders van het verleden, waar het archief van onze herinneringen ligt opgeslagen' Het

doet goed nog even onder te duiken in de tijd van toen!

O ierum, ierum, jerum, o quae mutatio rerum.

Nihil obstat. lmprimatur

L. Silesam

t.
een uteugle P0ezte...

Kreeft

Van koraal d.e borstpkten,

het pantser dz glimmende scharen

ondoordringbaar uan een glanzend uocht

dat zand ook droog laat stromen.

Zonder schade hortend ouer steenslag

strompelt een uerhren generaal

uan welk een horde onderdeel

of ac h terh o ede, u o o rh istoris ch materiaa I
uiteengeshgen en utaarheen

uan taAAr tenzij het water

Willy Vanhaelewijn C.l.C.M.
(ret.1958)



FILOL00G EN F:LANTR00P‐ Frans Derudder

Geboren te Zandvoorde (leper) 13-1-i931
Overleden te Roeselare 27.1-2OOO

Normaalschool rorhout regent Germaanse talen. Gaf les in 't college te Komen
schooljaar'55-'56 + 6 uren Engels en Duits in 't Klein seminarie. Vanaf '56-,57 tot ,88-,g9

voltijds in 't Klein seminarie vanaf 1959 volledig in de hogere cyclus. Nederlands, Engels,
overwegend Duits, zijn lievelingsvak.

Hij kende nog al zijn oud-leerlingen en droeg het Klein seminarie een heel warm hart toe.
op pensioen genoot hij intens van zijn kinderen en kleinkinderen, zijn vele boeken en
talrijke reizen. Na anderhalf jaar ziekte, met heel veel hoop op genezing is hij, dankbaar
om wat de Heer hem gaf, overleden op27 januari2000.

Ter gelegenheid van zijn op rust gaan in lg\g verscheen in het 2.nummer van Eertijds
van dat jaar een "portret" van Frans door collega Marc olivier opgesteld onder de titel:
"Filoloog en filantroop".



"WYTEWA, ONTSTAAN EN ONTWIKKELING"

Om tot het eigenlijke ontstaan van ons Wytewa te komen, ga ik voor enkele ogenblikken

terug tot het ontstaan van BELGIE.

Denk niet dat de revolutie van 1830 een beredeneerde opstand was, het was eer de

driftige daad van het Brusselsche volk gesteld in een blinde ijlkoorts.

Hebben de Zuiderprovincies zich zelf van het Noorden afgescheurd?

Neen!!

Het is Frankrijk zelf dat met de hoop op een annexering van het a{gescheurde gebied bij

hun eigen land (waarin ze bedrogen werden), het zaad van de revolutie uitstrooide.

Vooral de zogenaamde te Brussel vertoevende ex-conventioneelen (Franschmans die

gedurende de woelingen in Frankrijk hun land hadden moeten verlaten) verblindden de

(sic) Brusselsche plebs met den luister van hun nieuwe volksbedrog "Egalit6, libert6,

f raternit6".

Het volk werd inderdaad blind en uit de beruchte Septemberdagen, gedurende dewelke

(sic) de menschen dronken waren van dierlijk drift, werd Belgid geboren.

Het zou een onafhankelijke staat zijn; en inderdaad, er geschiedde geen inliiving bij

Frankrijk maar evenwel was de staat praktisch weinig onafhankelijk. De grondwet werd

een bespottelijk afschrift van Frankrijks grondwet (1)Frankriik werd geleidelijk de

voogdes (sic) van het krachtelooze kind Belgi6, EN DE VLAMING WAS DE GROOTE

OVERWONNENE VAN 'T JAAR'30.

De wraakroepende verdrukking begon, doch er ontstond een langzame reaktie: DE

VLAAMSCHE BEWEGING.

De Vlaamsche beweging groeit en de tijd komt waarop (sic) het studentenvolk (2\ zich

ook bewust zal voelen van zijn plicht.

Op het internaat van 't college te Roeselare (er bestond toen nog geen externaat) was er

student (later werd hij een genie) in wie er onbluschbare liefde en een diepgevoeld

medelijden ontstond voor zijn Vlaamsche volk, alsook een afschuw en een

wraakzuchtigen haat voor alles wat leugen was en onrecht; het was Berten Rodenbach.

Hij begon te werken in eigen kring (is hij het niet die samen met Verriest, zijn professor de

wonderklas gemaakt heeft?)

Samen werkten ze ook op andere klassen en Wytewa was samen met de Blauwvoeterii

stevig gevestigd (3). "En van uit Wytewa, zoo staat er geschreven, werd de Blauwvoet

uitgeworpen over alle colleges van West-Vlaanderen, over gansch de West-Vlaamsche

studentenschap".

Dit was de eerste maal dat van Wytewa uit, over gansch West-Vlaanderen gerayonneerd

wero.

Wytewa bloeide voort en bleef staan aan de spits voor wat betreft de Vlaamsche akte

onder de studenten.

Het A.K.V.S. (4) kwam tot stand, dat in Wytewa zijn trouwsien zoon vond, en de machtige

Blauwvoeterie bloeide open over Vlaanderen.

Met den oorlog althans (sic, voor nochtans) kwam er een verslapping in de Wytewabond.

De aandacht van de jongens werd helemaal van de Vlaamsche Aktie afgeleid, en hel was

met de grootste moeite dat het college voort openbleef.

Gans het collegeleven was gekenmerkt door noodlottige onregelmatigheden en Wytewa

trad in een bijna noodzakelijke vervalperiode.

Een drietal jaren na den oorlog (in't jaar'21) kwam op een eigenaardige wijze de
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schitterende heropleving. Enige studenten die uit het college van Tielt hier in de Podsis

kwamen (5) waren het die het vuur weerom van onder de assche oprakelden. Een van

deze studenten (een stoere boerenzoon uit Clercken, die thans nog op 't college is) werd

hoofdman van zijn klas en van Wytewa en wist door het geestdriftig schrijven van hele

reeksen "Kruisbanieren" (6) en andere werken den ouden geest in Wytewa te

herscheppen en sterk te vestigen.

Thans echter betreden we in de geschiedenis van Wytewa een zeer schitterende periode

van geestdrift, ideaal en actie, maar een zeer droevige periode van dwaling, verkeerde

zelfopvoeding en negatief werk.

De langzame maar schrikwekkende ontaarding van het A.K.V.S. begon... Zijn streven

werd politiek... en helaas... welke politiek werd in zijn bladen (7) opgehemeld!

Het begon de verkeerde principes aan te hangen van de Vlaamsch Nationalistische partij

(B) en daarbil begon het valsche en misleidende werking onder de jong-studenten.

Wytewa, dat steeds zo innig met het A.K.V.S. verbonden was en steeds zo trouw

mogelijk zijn richtlijnen gevolgd had werd stelselmatig in deze nieuwe verderfeliike geest

opgeslorpt.

Het Vlaamsch Nationalisme werd door de geestelijke overheid verboden, dus

veroordeeld; de "Blauwvoet" (en ook de "Vlagge") bleef toch zijne theoriedn aanhangen

en bedroog de studenten met verbloemde artikels en romantisch-uitwaaierige

bewoordingen.

Het proklameerde en herproklameerde dat de geesteliikheid Vlaamsch-hatend was, niets

anders wilde dan Vlaanderen te verstikken in een poel van belgisisme (sic) en het

Vlaamsche volk te brengen tot een vuige degeneratie; vervolgens: dat de geestelijkheid

niet de minste macht had tot spreken op gebied van politiek, dus geen gewetens kon

binden.

Van een anderen kani stonden er steeds artikels in "De Blauwvoet" en "De Vlagge" zoals

A.K.V.S. kweekschoel van ldealisme en priesterroepingen, gedichtjes ter Eere van O.L.

Vrouw enz. Zodat de jongens meenden dat werkeliik een nieuw "Vlaamsch Katholicisme"

uitgevonden was.

Dan beriepen velen zich op de theorie van het "Geweten" (die volledig protestantisch is):

de geestelijkheid mag zeggen wat zij wil; ons geweten zegt ons dat we zo moeten doen,

en het geweten is de opperste wet!

Wytewa ging dus mede op in wat ik bijna zou noemen: Het schisma van het A.K.V.S.

Hunne werking was natuurlijk door de geestelijkheid verboden en deze trachtte ze te

beletten; alles moest dus in het geheim geschieden.

En alles geschiedde in het geheim. Klasbladen en kruisbanieren werden, in 't geheim,

gemaakt en rondgegeven. "De Vlagge" werd binnengeblauwd en in 't geheim gelezen; er

werden zelfs door de oudere studenten nachtelijke vergaderingen gehouden waar men

sprak over hunne door de geestelijkheid zo verdrukte goede zaak, daar werd den trouw

gezworen aan Vlaanderen en ...O.L.H. die zoals ze zegden hun zekerlijk goedkeurende

en hun deze beproeving overzond tot loutering van hunne Vlaamsche liefde.

De systematische gevolgen van deze mentaliteit waren natuurlijk: terughoudendheid en

wantrouwen tegenover de bewaker en de gansche geesteliike overheid, vervolgens

verbittering, dikwijls zelfs haat.

Wytewa dwaalde maar Wytewa streed en liet zijn invloed nog eens over gansch West-

Vlaanderen gelden.



Al de colleges, de ene in meerdere de andere in mindere mate gingen op in dezelfde
geest t.t.z. (sic: d.w.z.) het grootste gedeelte van Vlaanderens studentenschap groeide in
wantrouwen en verbittering van zijne geestelijkheid weg.
Dat was de TWEEDE GROOTE INVLOED die van het aktieve Wytewa uitging en al de
West-Vlaamsche colleges overrompelde.

Na deze tijd van dwalend idealisme en ontzenuwende verbittering treden we in de gulden
periode der verlichting.

Z.H. de Paus had de K.A. in 't leven geroepen.

Z. Excellentie de Bisschop (stelde) de E.H. Dubois aan tot oprichter van de K.A.-

organisatie onder het studentenvolk van West-Vlaanderen (1928-29).

Nu ge door het voorgaande weet in welken toestand de studenten verkeerden, zult ge

ook begrijpen welk een moeilijke, bijna hopeloze taak dit was.

De ijverige priester begon en kon gedurende het groot verlof 1930, dankzil de

meeslepende kracht van ziin pen en zijn woord een eerste gouwdag houden te

Roeselare.

Er waren studenten MAAR ze wisten nog niet eens wat eigenlijk de K.A. was en dachten

dat men tevens in dit bondje kon zijn blijvende in het A.K.V.S. en de oude praktijken

voortzettende.

Het wantrouwen der studenten blijft, en hun hart blijft voort voor de K.A. gesloten.

Wytewa blijft immer nog het oude.
De geheime werking duurt er voort, wordt zelfs gericht tegen de K.A. die door A.K.V.S.
aanzien wordt als een sluw papenproc6d6 om de studenten in een akte te tweefelen (sic)

die ten slotte anti-Vlaamsch en pro-belgisch zal uitdraaien (9).

Gedurende het schooljaar 1931-32 echter (wanneer de Rederijkers van nu (dus in 1935)
in de lVe waren) kwam plots in Wytewa een kentering
Enige Retorica-studenten, na veel aarzelen en veel studie, na veel halsstarrigheid en
discussie, kwamen er toch toe eindelilk de dwaling van het A.K.V.S. en hun vorige
werking in te zien, alsook anderzijds te begrijpen wat eigenlijk de K.A. was en welke
positie deze innam tegenover de Vlaamsche studentenbeweging.
Consequent, zoals ze vroeger in hun werking geweest waren, zo waren ze het ook nu.

De anti-suf-aktie (suf = surveillant) werd stilgelegd en onverwachts verscheen er van de
leiding van Wytewa uit een manifest, waarin breedvoering hun vroegere dwaling en de
dwaling van het A.K.V.S. werd uiteengezet.
Met fierheid mogen we hier de naam vernoemen van drie MANNEN!

Want MANNEN waren het, die de leiding van Wytewa in handen hadden: Jozu6
Vandenbroucke, Dries Teerlinck (thans beiden studenten in de geneeskunde te Leuven)

en Seppen Walgrave (thans Frater Valentinus in het Dominikanerklooster te Gent). Zij
waren het die in Wytewa een totalen ommekeer veruvekten. De geheime actie werd
stilgelegd en alle verbinding met A.K.V.S. afgebroken. Klas- en gildebladen werden
opgesteld met inachtneming der uitspraken der overheid.
Wytewa was voor de K.A. gewonnen, en dit beduidde dat de K.A.-geest van daaruit over
gansch West-Vlaanderen rondgedragen werd en door de stuwkracht die van hier uitging
gansch West-Vlaanderen voor de K.A. gewonnen werd.

Ziedaar de 3e grootste, misschien wel grootste en gelukkigste invloed die van Wytewa op
al de West-Vlaamsche studenten een diep merkteken sloeg.

Hoe ging het dan met de Vlaamsche aktie? Drie jaar lang, beroofd van alle centrale
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leiding, deed Wytewa op zichzelt voort in de hoop dat ook het A.K.V.S. de oude gewaden

zou afleggen. Dit gebeurde echter niet en eindelijk werd een eigen Leuvensch

middenbestuur en "De nieuwe Jong-Volksche beweging" gesticht, katholiek-godsdienstig

in geest, kultureel Vlaamsch-strijdend in werking.

Wytewa heeft ook de eerste bezielde en bezielers voor dit nieuwe ideaal Vlaanderen

Ingezonoen.

Ziedaar Wytewa's schitterend verleden.

WAT WORDT HET HEDEN

WAT BIEDT DE TOEKOMST?

(Hier eindigde de aangehaalde tekst)

EINDNOTEN
(1) De meeste grondwetten zijn naar Amerikaans of Frans model opgemaakt.

(2) Onder studenten moeten we in de hele tekst scholieren uit het voortgezet onderuijs
verslaan.
(3) De Blauwvoeterie is de oudste jeugdbeweging in binnen- en buitenland (Lionel

Vandenberghe). Die naam is ontstaan uit de leuze "Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee"

die ook voorkomt in Rodenbachs lied "Nu het lied der Vlaamse zonen". De

Wandervogelbeweging die sommigen de oudste jeugdbeweging noemen, ontstond in
1 897; 15 jaar na de Blauwvoeterie (ldem).

(4) A.K.V.S., afkorling van Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, dat uit de

Blauwvoeterie ontstaan is. Het werd opgericht in 1903 (L. en L. Vos-Gevers, Dat volk

moet herleven, 132).

(5) Het gaat om Michiel Vandenbussche, die wegens z'n actieve Vlaamse overtuiging uit

het college van Tielt weggestuurd werd en in het Klein Seminarie laureaat werd in 1923.

Later was hij surveillant van de vier hoogste klassen van de humaniora (in onze tiid in het

internaat) en werd in 1938 superior. Ook Maurits Dekeyser, de latere hulpbisschop, werd

uit Tielt weggestuurd en kwam naar het Roeselaarse Klein Seminarie. Hij werd er

laureaat in 1925 en later was er hij professor in de afdeling Wiisbegeerte.

(6) Kruisbanieren zijn, naar ik vermoed, gildebladen voor de vier hoogste klassen samen.

Wie weet beter?
(7) Het A.K.V.S. deed niet aan partiipolitiek maar verdedigde Vlaams-nationalistische
principes.

(8) V.N.V. Vlaams Nationaal Verbond (vermoed ik).

(9) Zoals u kunt merken werd het nationalisme verboden puur op grond van

gezagsprincipes. Het gezonde volksnationalisme dat naar zelfstandigheid streeft voor z'n

volk en dat zich verzet tegen achterstelling en achterstand, is solidair met alle volkeren

die onderdrukt worden. De verbittering en het verzet van de jonge scholieren was het

gevolg van het verbod van de overheid om uiting te geven aan hun

rechtvaardigheidsgevoel en hun liefde voor Vlaanderen. De toen eigentijdse

beschuldiging van protestantisme is nu niet meer denkbaar. Michiel Vandenbussche zei

in onze tijd als godsdienstleraar dat je niet mocht streven naar zelfstandigheid omdat dat

revolutie veronderstelde en die was uitsluitend geoorloofd onder strenge voorwaarden.

We mochten wel naar "cultureel Groot-Nederland" streven zoals in het lied van Wvtewa

vermeld staat: streeft naar cultureel Groot-Nederland.



Zie ook over deze periode: "Louis en Lieve Vos-Gevers, Dat volk moet herleven,
Davidsfonds Leuven, 1976;261-284. Jozu6 Vandenbroucke wordt er ook in vermeld.

WAAR KOMT DE NAAM WYTEWA VANDAAN?
ls de naam Wytewa alleen maar "ein wenig Wohllaut und Gesang", een echo van
Watewy in Tielt?
lk vermoed dat de namen van die twee Vlaamse collegebonden veel met mekaar te
maken hebben, meer als alleen maar dat de 66n een anagram is van de andere.
Sinds wanneer Wytewa (en Watewy) bestaan, heb ik niet kunnen vinden in de bronnen
waarover ik beschik. De oudste aanhaling die ik gevonden heb, dateed van 1886 "Brief

uit Wytewa" in de Vlaamsche Vlagge, aangehaald in het vermelde boek van L. en L. Vos-
Gevers. 66. voetnoot 79.
lk meen een verklaring van de naam Wytewa te vinden in een liedje van Hendrik Persyn
(1857-1933), op een volksmelodie, want er wordt geen componist vermeld. Het lied.ie

komt als eerste voor in een oud liederboekje, als tweede van 50 Vlaamse liederen. Mijn

exemplaar heeft geen kaft meer. H. Persyn was waarschijnlijk student in Leuven tussen
1877 en 1881. Het liederboekle kan uit die tijd dateren. Als de naam Wytewa uit vermeld
liedle (gewijzigd) overgenomen is, kan die om en om lB80 ontstaan zijn.
Dat lied heet:
BOMMELLIED DER GILDE VAN WIJNCOM - zie afdruk op pag. 31

Laten we zeggen een wijndrinkliedje van een Vlaamse drinkgilde "Wijncom". Persyn die
van Wingene was, zal wel aan het college van Tielt gestudeerd hebben. Hier volgt de
eerste strofe:

Zes studenten in verlof
Wati-wee we-ti-waa
Ketsen heel hun Vlaandren of
Wa-ti We-ta-waa

drinken wel en rooken tel
spelen vrij een vlaamsch gespel

Wi-ti Wa-ti Weti-waa Wa-ti-we Weti waa (bis)

ls dat Wate-wee, wete-wa puur klankspel? lk vermoed dat er een echt zinnetje in
schuilt, nl. Wee-ti-waa? Dat zou Brabants (Leuvens) kunnen zijn voor "Weet je wat?"
De tweede strofe namelijk begint met:
Heil den baas van "Weetje waar".

Die baas was misschien kastelein van hun stamcaf6, hij zal waarschijnlijk vaak het
gesprek begonnen zijn met:
W ee-ti-waa: weet je wat?
We fantaseren verder: daar zijn waarschijnlijk zowel Tieltse als Roeselaarse studenten af
en toe bij mekaar. Hendrik heeft toen z'n liedje gedicht en de twee groepen hebben het
gezongen: de Tieltenaars met de nadruk op Wa-te-wee en de Roeselaarnaars met de
klemtoon op Weti-waa.
En van Wate-wee naar Watewy en van we-ti-waa naar Wytewa is er maar een kleine
stap. Dat liedje wordt dan onder de vakantie ook door de scholieren in beide colleges
gezongen. En als ze een collegebondsnaam moeten kiezen, een soort schuilnaam,
neemt elke bond een naam uit het liedje, maar lichtjes aangepast.

Si non e vero...

Cyriel Moeyaerl
ReL'39
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NIEUWS UIT HET COLLEGE-ARCHIEF

In het vorige Eertijds-nummer konden wij u een uitvoerig verslag voorschotelen. Deze

keer was de oogst aan reacties beduidend minder rijk. Er kwamen slechts vier tips

binnen, waarvan drie bruikbaar.

Foto 1 stond niet helemaal waar wij hem gevraagd hadden. Het is een foto over het

boogschieten in het college, daterend uit de periode 1926-1927 en ons geschonken door

de ondertussen overleden Frans Denys. De foto diende tussen de tekst gevoegd en dan

was het lezer Eric Sanders onmiddellijk duidelijk geweest dat wij hierover geen informatie

vroegen. Hij situeert het tafereel verkeerdelijk in Wielsbeke, maar voegt er zelf nog een

vraag aan toe. Hij vraagt of er in het Klein Seminarie een afzonderlijk KSA-archief bestaat

en of daarin foto's van de Lourdesbedevaart 1952 te vinden zijn. Inderdaad, wij

beschikken over enkele dozen met KSA-materiaal en een paar reeksen tijdschriften van

de ieugdbeweging. De dozen bevatten nogal wat foto's, ook over de bewuste bedevaart.

Een uitgebreider KSA-archief is te vinden in het centrum Licht en Ruimte,

Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare, waar KSA-Noordzeegouw over een eigen

secretariaat beschikt.

Foto 2, ons aangeboden door Arthur De Poucq, werd verklaard door Frans Denys en
pater Decoene. Vooral Frans Denys bood ons veel gegevens. De foto werd genomen in

de tuin van notaris Camerlynck in Passendale in 1932 tijdens een uitstap van een groep

dominicanernovicen onder leiding van hun novicemeester P. Maes. Frans Denys mocht

met Jan, zijn oudere broer in opleiding, mee en staat zelf ook op de foto. Pater Gerard

Decoene herkent enkele novicen: Nicolaas Gobert, die later provinciaal werd, Jan

Walgrave, de latere Humanus uit het tijdschritt Kultuurleven, en J. Schooyen, de |atere

missiepredikant.

Foto 3 zou volgens Frans Denys vermoedelijk een beeld zijn van een klasvergadering

van retorica 1924bij hun oud-leraar Oscar Verhaeghe. Hij vernoemt als aanwezigen de

scheutisten Michiel Denys, Valeer Rondelez en Pieter Laigneil, de priester Louis

Debusschere en Joseph Van Eeckhoutte. Pater Jozef De Roo bevestigt vanuit Tokyo de

aanwezigheid van pater Rondelez, maar meent in het midden priester Jan Corneillie te
herkennen. Als vroegere kustbewoner ken ik Jan Corneillie en hij lijkt er wel wat op, maar

hij is een stuk jonger dan de generatie op de foto.

Over foto's 4-5-6 kwam geen nieuws. Zij lijken nochtans van een recentere datum dan de

vorige. De vier tipgevers dank ik vanharle. Een bijzondere dank gaat naar pater Jozef De

Roo voor de ingesloten kalendertjes uit Japan.

Terwijl wij toch aan het danken zijn: een oprecht dank-u-wel voor Jan Cracco uit

Roeselare. Bladerend in een boek uit het nalatenschap van zijn overleden broer Domien

vond hij een vergeeld stuk papier. Bij nader onderzoek bleek dit een kleermakersrekening

te zijn op naam van Guido Gezelle. Het dateert uit 1858. Jan Cracco schreef er een

artikeltie over in Rollariensia XlX, het Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig

Genootschap van Roeselare en Ommeland (blz.79-82). Daarna schonk hii het document

aan het archief van het Klein Seminarie, blijkbaar een huis van vertrouwen.

Onze zoektocht gaat intussen verder. Wie kan enige inlichtingen verschaffen over de

volgende foto's? U bent verzekerd van onze eeuwige dankbaarheid !

leraar Johan Strobbe
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Foto 3

Foto 4
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丁動αι b昭

VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE BIJEENKOMST VAN HET BESTUUR

VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS. RUMBEKE 08.02-2OOO

Aanwezig: Aim6 Vermeersch - Voorzitter; Marc Dehem - Secretaris Raad van Bestuur;

Michiel De Bruyne - Secretaris; Joris Vermeersch - Penningmeester; Geert Cosaert; Luc

Foulon; Henk Laridon; Jean-Marie Demeester - Leden; Jean-Pierre Vyncke - nieuw lid.

Verontschuldigd: Wilfried Lachat - wegens ziekte weerhouden; Willy Creytens - ontslag-

nemend; Lode Monbaliu - Afgevaardigde-Beheerder, in herstelverlof.

- Henk opent de bijeenkomst met een gebed.

- Dank aan Michiel voor de oastvriiheid.

- Het nieuw comite-lid stelt zichzelf voor en wordt van harte welkom geheten, te meer

omdat hij volgens zijn familienaam zeker thuishoort in het comit6 en Amaat Vyncke zijn

grootoom blijkt te zijn.

- Het ontslag van Willy wordt aanvaard; zijn voorstel om in zijn plaats Geert Coghe op te

nemen in de Raad van Bestuur wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. Marc Dehem

zal Geert Coghe contacteren.

- Het verslag van de bijeenkomst van 5 oktober ll. wordt doorgenomen en goedgekeurd.

- Erkenning voor het uitschrijven van de fiscale attesten.

De erkenning laat nog steeds op zich wachten; kopies van de correspondentie hierover,

alsook de data en het verslag van de telefonische contacten, zowel met het Abos als

mel het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse zaken worden

doorgenomen en besproken. De vooruitzichten blijven hoopvol hoewel de datum dringt;

(het gaat immers om de erkenning voor de periode 1999-2001).

Het dossier werd enkele keren afgekeurd om volgende redenen:

- Een begunstigde oud-leerling is werkzaam in Noord-Amerika en dit staat niet op de

lijst van de ontwikkelingslanden.
- Men stelde bijkomende vragen over studiebeurzen voor priesters in opleiding.

- De toegekende steun mocht niet uitsluitend gebruikt worden voor "missionaire"

doeleinden; dit is immers geen ontwikkelingssamenwerking zoals in de wet voorzien.

- De exacte coordinaten van de gesteunde projecten werden te onnauwkeurlg

oescnreven.
- Wie is de eindverantwoordelijke ter plaatse? Hoe gebeurt de opvolging ?

Waarvoor juist wordt de gestorte som gebruikt en hoe wordt de bestendiging van het

project gewaarborgd?

JO



Telkens werd gepoogd op de gestelde opmerkingen correct te antwoorden. Hoopvol

maar bang afwachten dus.

- Financidle toestand: De rekeningen 1999 worden goedgekeurd.

De inkomsten bedroegen 317.610 frank uit interesten op belegd kapitaal en uit

stortingen. De uitgaven bedroegen 316.336 frank bestaande uit projectensteun (zie

verder; bankkosten, registratiekosten en publicatie Belgisch Staatsblad.)

- Tijdens dit boekjaar schonk het fonds 290.000 frank als steun aan volgende oud-
leerlingen-missionarissen:

J. Dewitte Scheutist Filippijnen 20.000

G. Derluyn Scheutist Congo 40.000

P. Foulon Scheutist Filppijnen 40.000

L. Esprit Lekenhelper Mexico 40.000

P. Delrue Scheutist Congo 20.000

G. Bouckaert Scheutist Filippijnen 20.000

2 studiebeurzen Kongo 12.000

3 studiebeurzen lndi6 18.000

Volgende jubilerende missionarissen kregen elk 10.000 frank:

B. Masson Scheutist Brazili6

A. Decock Scheutist Brazilid
J. Couvreur Scheutist San Marino

J. Dewitte Scheutist Filippijnen

M. Dobbels Dominicaan Guatemala

F. Jonckheere Jezulet Indi6

D. Lodrioor Scheutist Kongo

H. D'Hoore Oblaat Zuid'Afrika.

- Hoofdpunt van de agenda is de binnengekomen correspondentie van missionarissen en

hun eventuele aanvraag tot steun. Van de goedgekeurde projecten volgt een korte

beschrijving aan de hand van fragmenten uit hun brieven.

Father John COUVREUR. Scheutist. Catholic Rectory San Marino, lsabela.
"Onze cooperatieve werd opgericht in 1994 met het oog op de verbetering van de

levensstandaard van de kleine boeren hier in de streek. We hebben voor het ooenblik

reeds meer dan 100 leden. De activiteiten van onze cooperatieve zijn vooral:
- het geven van goedkope leningen aan de boeren
- het drogen van mais in onze mechanische drooginstallaties
- het verdelen van biggen onder de leden, voor kweekdoeleinden
- het verschaffen van waierbuffels aan kleine boeren
- het organiseren van vormingssessies voor de leden."

Aan het project wordt een steun van 50.000 frank toegewezen.

Padre Andr6 DECOCK. Scheutist Brazilid.

"Het onderwijs in mijn streek hier is in zijn geheel armzalig en bijna zonder didactisch
materiaal; een goed middel om op een subtiele wijze de mensen dom te houden.

Maar aan Karnaval en voetbalpleintjes ontbreekt het niet. lk zie ook dat bijvoorbeeld in



2 centra de mensen kraantjeswater in huis hebben en ook een stortbad, terwijl in de

omliggende wijken de vrouwen en de kinderen het water moeten bijhalen vanuit de

stroom of rivier soms tot 3 kilometer ver en blikjes moeten dienen als stortbad.

Zo heb ik hier de zorg voor zo'n 25 gemeenschappen in het binnenland varidrend van

200 tot 600 mensen elk. Indien alles goed meevalt, bereik ik in ongeveer 2 maand al

mijn dorpelingen. De afstanden zijn verschrikkelijk groot en het is zeer afmattend

omwille van de hitte."

Aan het project wordt een steun van 50.000 frank toegewezen.

Padre Marcel DOBBELS. Apartado Posterl 132; 16001 Coban a.v. Guatemala.

"Graag zou ik wat steun ontvangen om dit te besteden aan een eerder kleinschalig

project waarmee ik bezig ben, namelijk het elaboreren van een woordenboek Maya-

Pogon - Spaans en omgekeerd. Niets spectaculairs dus maar een werk van lange

adem. Hiervoor heb ik iemand parltime in dienst die het werk in de computer steekt en

die de beide talen beheerst. Met dit werk beogen we een dubbel doel:
- Herwaarderen van een culturele waarde die de taal is in een omgeving die in het

verleden veel misprijzen heeft ten toon gespreid voor alle culturen van de Maya

bevolking.
- Op die manier alfabetisatie stimuleren met het gevolg dat de mensen hier hun eigen

taal leren lezen en schrijven om dan ook het Spaans gemakkelijker te leren en te
beheersen in een land waar het Spaans de enige officidle taal is. We publiceerden

reeds een spraakkunst van de Maya Pogon-taal. Het woordenboek ligt dus in de

verlenging van deze vorige inspanning.

Ons depadement Alta Verapaz staat aan de top van het analfabetisme in Guatemala."

Aan het project wordt een steun van 50.000 frank toegewezen.

Pdre Daniel LODRIOOR. Missions Catholiques Mpenzwa Congo.

"Vroeger waren hier de medische missie-zusters, maar die zijn nu reeds 5 jaar

vedrokken. Regelmatig stuurden zij nog geld maar nu is hun overste, zuster Elise,

overleden op 22 september met de gevolgen vandien: geen geld meer. lk vraag uw

zeer dringende hulp voor onze dokter. Hij verdient 12.000 frank per maand dus 144.000

frank per jaar. Weldra moeten we zijn opzeg geven want er is geen geld.

Moeten we 50.000 mensen laten stikken omwille van die 144.000 frank ?

Aan het project wordt een steun van 50.000 frank toegewezen.

Pater Werner VANMOERKERKE. Redemptorist. Grand Bay; Commonwealth of

Dominica.

"Mijn werktenein ligt in Berricoa het centrum van Grand Bay met een gemeenschap van

ongeveer 3.600 mensen. Er is hier geen enkele industrie. De mensen leven van kleine

landbouw, "The Blackwaters van Dominica". De jongeren willen er weg op zoek naar

groenere weiden. Er wonen hier heel wat jonge moeders met twee vier zes kinderen

van veelal twee tot drie mannen... een straatje zonder einde. Sedert twee jaar zijn we

een groepering begonnen "The Young Mothers'Group".
Doel: als mensen samenkomen geeft hen dat meer status, is het gemakkelilker om hen

meer zelfbewust te maken en hen meer zin te geven van hun eigen waardigheid.

We leren hen huishoudelijke vaardigheden aan: koken, huis beredderen, naaien, met

kleine middelen het huisje meer aantrekkelijk maken, leren kleine gebakjes maken die
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ze dan hier en daar kunnen verkopen na de zondagsmis. We hebben echter maar een

klein zaaltje van 8 op B meter. Nu zouden we daar een afwastafel willen in aanbrengen

en wat keukengerei aanschaffen; potten en pannen en een gasfornuis. Want de

meesten hebben geen keuken. Welke gift ook zou zeer welkom zijn en volledig tot dit

doeleinde gebruikt worden,"

Aan het project wordt een steun van 50.000 frank toegewezen.

Michel SCHELPE. Norbertijn. Lauro de Freitas Bahia Brazilien.

Daarnet klopte iemand op het venster van mijn kamer. lk schrok want rond deze tijd is

het hier al donker en hebben we gewoonlilk het traliehek gesloten. Het was een van de

arbeiders die aan de bouw van ons schooltje meehelpt. Hij verontschuldigde zich en

vroeg om een voorschot op zijn loon. Valdeci is een fors gebouwde man met donkere

huidskleur, 34 jaar oud.

Zijn collega's noemen hem Cabega (kop of schedel). Hij heeft niet alleen een opvallend

gelaat maar veel meer nog een groot had. Zijn moeder is ziek en hij heeft het geld

nodig om haar te helpen. Veel mensen leven immers van de hand in de tand. De lage

lonen en de enorme werkloosheid maken het leven voor de armen enorm moeiliik

vooral wanneer ziekte het leven belemmert.

In zulke gevallen wordt bij ons altijd opnieuw om geld gebedeld. Vandaag was Valdeci

de derde die om hulp vroeg. We hebben geholpen hoewel het bedelen in geen geval

mag aangemoedigd worden. We willen eerder door systematisch en structureel aanbod

mogelijkheden verschaffen waardoor de mensen zich creatief gaan inzetten en zelf

betrokken worden om hun nood le lenigen. Valdeci volgt thans het tweede schoollaar.

's Avonds zit hij op de schoolbanken na zijn dagtaak. Hij is fier dat hil nu al kan lezen.

Verleden jaar kon hij nog niet eens zijn naam schrijven. In plaats van twee klassen

willen we er nu acht of negen bovenop helpen. Zo bekomen 180 mensen de

mogelijkheid om te leren lezen en schrijven, zeker een groot voordeel voor hen."

Aan het project wordt een steun van 50.000 trank toegewezen.

Monseigneur TOPPO. Aartsbisschop Lievensmissie. Purulia Road P.8.5 Ranchi. Bihar

lndia.

"Today I'd like to tell You about The Lievens Academy which we started this summer at

Lohardaga, a place often visited by Father Lievens on his way to Barway. I managed to
get the services of some Sisters of the Apostolic Carmel and have put a capable priest

in charge of the proiect. lt is doing well and the number of children will continue to

increase. The need is felt for a schoolbus since the place is at some distance from the

town and children have to be collected. So I was wondering if you'd be willing to provide

for this felt need.

I visualize the Lievens academy-bus with its logo "Fire must burn".

I have inquired about the cost. The sum required for a bigger one will amount to RS.

800.000 (US.Dollar 19.048) for a smaller one will amount to RS 700.000."

Aan het project wordt een som van 250.000 fr. toegewezen.

Laatste agenda-punt: Begroting 2000.

Indien de inkomsten uit interest op kapitaal en de stortingen van oud-leerlingen in

dezel{de orde van grootte blijven, zijnde ongeveer 250.000 frank, is een ruim tekort te

voorzten.



samenwerking aan de vakgroep studies van de Derde wereld. Het centre for Third
World Studies (CTWS) concentreert haar werkzaamheden voornamelijk op de
hedendaagse politieke en ontwikkelingsproblemen van de Derde wereld. specifieke
regio's die in de vakgroep aan bod komen, zijn Zuidelijk en centraal Afrika, het Midden-
oosten en Zuid-oost-Azid. De Gentse vakgroep specialiseert zich ook in thema's als
conflictpreventie en duurzame ontwikkeling. De Universiteit van Gent geeft ondenrvijs,
verricht wetenschappelijk onderzoek, organiseed congressen of seminarres en
onderhoudt een documentatiecentrum over de hoger vermelde regio's en thema,s.

Wereldsolidariteit, samen tegen sociaal onrecht
Als stafmedewerker binnen het Acw Midden- en Zuid-west-Vlaanderen ben ik sinds
begin dit jaar onder meer bevoegd voor de dienst Wereldsolidariteit. Mijn
beroepsbezigheden vandaag liggen dan ook volledig in het verlengde van de studies. In

de strijd tegen sociaal onrecht werkt Wereldsolidariteit als erkende niet-gouvernementele
organisatie samen met organisaties en bewegingen in meer dan 40 landen uit het Zuiden.
Niet de organisaties zijn een doel op zich, wel de mensen die er beter van woroen.
Organisaties ziin een middel om krachten, inzet en geld te bundelen en hierdoor meer
impact te hebben op de samenleving en op het leven van elke mens die er leeft. Net
zoals Wereldsolidariteit zelf bestaan al die organisaties uit mensen, wezens van vlees en
bloed, maar ook vol van plannen en dromen. In veel gevallen is het de samenwerking
met Wereldsolidariteit die hun plannen ook uitvoerbaar maakt.
Reeds meer dan 10 jaar werkt Wereldsolidariteit met het unieke concept van
Wereldburgers. Vele duizenden mannen, vrouwen en jongeren drukken hun solidariteit

met de Derde Wereld uit door Wereldburger te
worden. In een wereld die steeds kleiner wordt

en waarin we steeds meer met elkaar moeten

rekening houden, is het wereldburgerschap

actueler dan ooit. Hii is iemand die 'geeft' om
de wereld. Wereldburgerschap is echter geen

lidmaatschap of een identiteitsbewijs, het is

een levenswijze, een keuze. Je moet het nooit

bewijzen, het is je niet aan te zien, het is iets

wat je voor jezelf hebt uitgemaakt. E6n ding

hebben alle Wereldburgers gemeen: ze
geloven in 'wereldsolidariteit' omdat dit woord

uitdrukt wat hun levensvisie is.

輛櫻哩儡炒糀

餃蟷糀鯰麒鼈|

絆「
WEttELDSOLIDAR:7E"



WWW=Wereid Wilde Wereldso‖ dariteit

Een Wereldburger vveet dat wu niet op een geTsoleerd enand vvonen,maarin een were!d

die voortdurend evolueert naar een steeds hechter wordend netwerk  Politieke

bes:issingen in 66n land hebben een veel ruimere impact dan hetland a‖ een:denken vve

maar aan Indonesid, Zuid-Afrika,

Bosnid, ... ontwikkelingen in Amerika,

Engeland, Rusland volgen we op de

voet omdat we beseffen hoe deze

machthebbers het politieke wereld- 掏
[TT: 
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bedrijven fuseren tot mastodonten SAMEN TE6EN S0tlAAL 0NRECHl
zodat ze elke uithoek van de wereld

tot hun terrein kunnen rekenen. En intussen is in vele huiskamers internet

binnengedrongen. We weten nog niet goed waartoe dit leidt, maar het is er wel intussen.

Een wereldburger weet dat dit het scenario is waarmee we de volgende eeuw

binnenduiken.

Een wereldburger voelt dat in dit scenario een belangrijke schakel ontbreekt: de

miljoenen gewone mensen in de Derde Wereld. Mensen boven wiens hoofden aan

politiek wordt gedaan, die geen stem krijgen om hun vertegenwoordigers te kiezen en

wiens machthebbers vaak de speelbal van het Westen ziin. Mensen die werken voor een

economie die hen steeds meer laat werken voor steeds minder geld. Elke vorm van

protest hiertegen is een reden om de fabriek te verhuizen naar nog armere streken. Over

ontslagvergoeding, brugpensioen, begeleiding bii het zoeken naar ander werk..' durft

men zelfs nog niet te dromen. Mensen die werken voor ze schoolrijp zijn. Wiens

mogelijkheden onbenut blijven, waarvan de wereld nooit zal weten of er soms een genie

bij was dat eindelijk een middel ontwikkelde tegen AIDS.

WWO: Wereld Wijd Onrecht
Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Niet de mensen in de Derde Wereld

zijn zwak, wel het ontbrekende systeem om hen een stem, inkomen, gezondheid te

geven. Het systeem dat nu heerst heet onrecht. Het is wereldwijd verspreid en is de

voornaamste oorzaak van de steeds groter wordende kloof tussen rijk en arm. Een

wereldburger eist dat deze schakel (mensen in de Derde Wereld) wordt versterkt in het

groeiende wereldwijde netwerk. Omdat de vooruitgang die armen nog armer maakt geen

menselijke vooruitgang is, maar enkel een onmenselijk systeem in leven houdt. Omdat

armoede in onze wereld geen toeval, geen lot, geen ongeluk is, maar het gevolg van

onrecht. Onrecht is gemaakt door mensen, dus ook door mensen ongedaan te maken.

Omdat in een wereldwijd netwerk van politiek en economie ook onze vrijheid en welvaart

worden bedreigd als de Derde Wereld steeds armer wordt. Als hun loon niet stijgt, daalt

het onze.

WWF: Wereld Wijde Fraude

Milioenen mensen in de Derde Wereld worden voortdurend opgelicht. Grote bedrijven

betalen hen geen eerlijk loon en ook geen belastingen aan hun land. Tegelijk speculeren

ze met de miljarden die ze hiermee verdienen, waardoor ze de hele wereldeconomie

kunnen destabiliseren. Een wereldburger wil wereldsolidariteit omdat Wereldsolidariteit al



meer dan 20 jaar werkt aan de versterking van die zwakste schakel. Omdat we armoede
zien als een onrecht en daarom ook het kwaad aan de wortel aanpakken: daar waar
mensen onrecht wordt aangedaan. Omdat Wereldsolidariteit actie voert opdat de politieke

machthebbers en economische krachten hun verantwoordelijkheid zouden opnemen.
Hun politiek en hun economie moet de Derde Wereld in rekening brengen, anders zal
hun eindrekening nooit kloppen. Omdat we een Wereld Wijd Netwerk tot stand brengen
tussen sociale organisaties die elk in hun land mensen een stem en rechten geven met
het voornaamste doel hun welzijn te verbeteren en hun toekomst te garanderen. Omdat
Wereldsolidariteit iets verandert in het leven van mensen in de Derde Wereld. Meer werk,
meer inkomen, meer onderwijs, meer gezondheid, meer toekomst... altijd een beetje
meer.

WWN: Wereld Wijd Netwerk
Een wereldwijd netwerk van wereldburgers: duizenden mensen bij ons en in meer dan 40
landen in de Derde Wereld. Individuen en organisaties die geloven dat duurzame
menselijke ontwikkeling een werkwoord en dus maakbaar is. Mensen bij ons die 'geven

om' de wereld en dus 'geven voor' de Derde Wereld. Die allang niet meer vastzitten aan
de 'druppel-op-de-hete-plaat' theorie, maar geloven in de kracht van mensen om zelf hun
problemen aan te pakken. Die weten dat 'koken geld kost', overal ter wereld.
Organisaties in het Zuiden die via 150 concrete projecten elke dag werk maken. Jobs
voor mensen creeren, maar ook werk maken van onderwijs en gezondheid. Die onrecht
aanklagen en mensen verenigen om hen een stem te geven. Wereldsolidariteit als
bindmiddel en knooppunt tussen mensen en organisaties, wereldwijd. De komst van het
jaar 2000 kan het geloof in dit netwerk alleen maar versterken.

Misschien vraagt u zich nog af waarom we net uw gift nog nodig hebben? Eentje meer of
minder maakt toch geen verschil? Al eens nagedacht over wat er zou gebeuren indien
iedereen zo denkt? Denk ook eens aan het lied van Bram Vermeulen 'ik heb een steen
verlegd in een rivier op aarde, en sindsdien gaat de stroming nooit meer als voorheen...'
Overweeg dat bij elke frank die u geeft de Belgische overheid er 5 frank bovenop legt.

U bepaalt dus mee het ontwikkelingsbeleid van de regering. Uw geld is in de Derde
Wereld veel meer waard: in Bangladesh kost een onderwijzer 15 frank per dag, hierdoor
leren 40 kinderen lezen en schrijven. Wat koopt u hier mel 15 frank? U maakt dus wel
degelijk verschil! Een wereldburger geeft 66n of meerdere stortingen ten gunste van
Wereldsolidariteit 799-5500000-05. Een wereldburger krijgt al vanaf 250 frank op
jaarbasis vier maal per iaar de wereldburgerkrant met een antwoord op de vraag 'wat

gebeurt er met mijn geld?'Vanaf 1000 frank krijgt u een fiscaal attest. Hiermee laat u de
fiscus mee betalen voor de Derde Wereld. En ten slotte de garantie dat elke gift ons een
stapje dichter brengt bij een wereld waar het voor iedereen 'goed is om te leven'!

Sven De Meulenaere'

Wereldsolidariteit Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Wijngaardstraat 48, 8500 Kortriik, Tel. 056 23 37 12

e-post: sven.demeulenaere @ kd.acw.be

lAfgestudeerd aan het Klein Seminarie in juni 1992
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KOSOVAARSE MiJMER:NGEN

Komende uit een land waar we alles moeten

sorteren, is het eerste wat opvalt, hoe overal

langs de weg zomaar alle afval wordt

gedumpt. Gewoon huiselijk afval, maar ook

autowrakken en oud ijzer. Je kan er van alles

vinden.

Twee maand later denk ik dat we in Belgid

niet beter zijn, enkel wat geraffineerder, we

dumpen ons afval op sluikstortplaatsen...

Een aantal kilometer verder naderen we

Pristina. lk word stiller want hier en daar

bemerk ik kapotte huizen. In brand gestoken,

verwoest. Bewust uitgekozen, e6n per 6en.

Hier en daar ook al 66n in heropbouw met de

Kosovaarse vlag, dacht ik... later bleek het

de Albanese te zijn.

De heuvel over, en daar ligt Pristina. Een

grootstad. Gespaard van bombardementen,

op het eerste gezicht althans. Maar net

buiten, richting Mitrovica bemerk ik aan de

brug links een volledig verwoeste kazerne en rechts het resultaat van een voltreffer op 2

tanks. Zouden de bombardementen toch precisiebombardementen geweest zijn?

lk voel me wat ongemakkelijk als ik met eigen ogen zie wat men ons op tv toonde. Een

eind verder, het droevige resultaat... een kerkhof met opvallend veel verse graven...

lk merk op het eerste zicht het verschil nog niet tussen een moslimkerkhof en een

orthodoxe begraafplaats, we zijn er te vlug voorbij.

We naderen Mitrovica, een wat kleine stad, waar de industrie op het eerste zicht plat ligt.

Nog een triestig gevolg van de "ongeregeldheden" of van "de" bombardementen van de

NAVO. De chauffeur zegt me dat een deel van Mitrovica in puin ligt. Gelukkig - voor mij -

is het niet direct te zien van op de weg. Wel hier en daar opnieuw stuk geslagen of in

brand gestoken huizen.

We rijden verder noordwaarts langs de rivier lbar en de natuur wordt mooier, het wordt

heuvelachtig, bergachtig, prachtig. Geen spoor van bombardementen, geen spoor van

vernielde of uitgebrande huizen. lk heradem en dud bijna niet te genieten van de mooie

natuur die me toelacht. Elke bocht geeft een nieuw zicht.

lk weet niet goed wat denken en praat dan maar wat met de anderen die eveneens met

mij vanuit Skopje op weg zijn naar Leposavic.

In Lepo word ik opgevangen door mijn collega.

De eerste dagen trek ik rond met hem In het deeltje van KOSOVO dat door onze
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Belgische militairen wordl "gecontroleerd". We bezoeken de plaatsen waar we
"gehuisvest" zijn. Een groot woord voor de primitieve omstandigheden waarin we
"voorlopig" leven. Nu ja, het is nog veel comfortabeler dan voor de vluchtelingen in de
kampen zoals ik me herinnerde van tv-beelden van een paar maand terug...
We gaan ook op "bezoek" in Mitrovica, waar ook een aantal Belgen "gelegerd,, zi;n.
Een paar dagen later gaat het richting Kumanovo in 'FYROM" beter bekend als
Macedonid. De omgekeerde weg van mijn "blijde intrede" in KOSOVO. Ook daar zijn +
200 Belgen die zorgen dat we "bevoorraad" worden. Een afstand van + 300 km. Het
logement van onze militairen in de Macedonische kazerne is comfortabeler, maar de
omgeving op het eerste zicht minder idyllisch.
Met een kort bezoek aan Bel Heli en Belmed zit de eerste kennismaking erop en vertrekt
mijn collega huiswaarts.
lk probeer me "thuis" te voelen in de kamer van een "gekraakt" pand. Er hangt een muffe
reuk en de kilte voelt klam aan. lk mag niet klagen. lk heb een dak boven mijn hoofd. De
elektriciteit valt regelmatig uit en kaarslicht kan wel romantisch zijn maar is weinig
comfortabel als je de weekendvieringen wilt voorbereiden of wil antwoorden op brieven
van mensen die de moeite doen en tiid maken om je te schrijven.
Intussen geraak ik "ingeburgerd" bij onze militairen. 15 november nadert mer rasse
schreden en naar militaire gewoonte wordt dat gevierd met een Te Deum.
Goede gewoontes worden best in ere gehouden en met een eigentijds tintje kan dit zinvol
religieus gebeuren ook nu aanspreken. lk heb geluk, ik mag een heus soldatenkoor
klaarstomen met bassen, baritons en tenoren uit alle rangen.
Bijna elke avond repeteren schept een groepsgeest. Er worden ook andere liederen
gezongen die ons doen terugdenken aan onze jeugdbewegingstijd en aan vroeger...
1 november is er vlugger dan gedacht. We waren met m66r dan 50 die tijd wilden en
konden vrij maken om te bidden op Allerheiligen voor hun dierbare overledenen. We
dachten speciaal aan die ene zin uit het evangelie: Zalig die vrede brengen. Een hoopvol
geoeuren...

Onderlussen vraagt Bel Heli, die nog in Skopje gelegerd is, om een viering te houden op
11 november. We zitten nog volop aan het repeteren voor de 15" november. Om tijd te
winnen en om het nuttige aan het aangename te paren, laat ik me overhalen tot een
luchtdoop met de helikopter. lk overwin mijn hoogtevrees en na een gewenning van
amper een paar minuten geniet ik volop van het mooie Kosovaarse landschap.
Een paar uur latervieren we de wapenstilstand van 1918 en 1945 met een knipoog naar
de broze wapenstilstand die we ter plaatse helpen bewaren. We bidden en hopen dat de
wapens ook hier mogen zwilgen en dat het mag duren.
Ik blijf logeren en land de volgende morgen terug in Nothing Hill, waar onze geniale
troepen druk in de weer zijn om onze wooncontainers in mekaar te krijgen. Te vroeg voor
Sinterklaas.

15 november. Onze Rub Hall is pas een paar dagen operationeel. De zenuwen zijn
gespannen. Nog een laatste repetitie. Bij gebrek aan begeleiding zingen we "a capella"
en solo.

Tussen teksten en gebeden rond dankbaarheid, zingt het koor gospelliederen. Een
trompet en een mondharmonica maakt het geheel tot een stemmig religieus gebeuren.
We besluiten met "het" Te Deum in het Latijn en zingen nog onze nationale hymne.
De Rub Hall was volgelopen. Zowel onze eigen mensen als de genodigden hebben
genoten.

Pas bekomen van de novembervieringen word ik gevraagd om St.-Elooi en St.-Barbara te
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vieren. De beide muzikanten (trompet en mondharmonica) hadden zo voortreffelijk

gespeeld ti.jdens het Te Deum dat ze de smaak te pakken kregen en onmiddellijk bereid

waren om die vieringen mee te helpen opluisteren.

Hun "chefs" waren bereid om hen te laten meegaan naar Kumanovo en naar Pristina om

de eucharistievieringen te helpen opluisteren. Het werd een driedaagse met een waardig

slot terug in Leposavic. St.-Barbara en St.-Elooi kunnen ons nog steeds inspireren in ons

land als mens en in ons werk als militair.

Het werk van een padre is soms vermoeiend maar toch steeds aangenaam.

De voorbereidingen van de weekendvieringen en andere religieuze plechtigheden nemen

wel wat tijd in beslag, soms meer dan je op het eerste zicht denkt, maar dan is er nog

ruim tijd vrij om rond te trekken naar de verschillende plaatsen waar onze militairen

werken en logeren.

Op wacht hebben ze wat meer tijd en af en toe wat meer behoette om te praten en hun

hart te luchten. Het doet deugd je hart te luchten, en het doet deugd als ie mag luisteren.

En tussendoor is er de wondere natuur die ie toelacht als je er oog voor hebt. lk kwam

ogen tekort en wellicht ook oren tekort. lk heb niet dlles kunnen zien en niet naar

iedereen kunnen luisteren. Twee maanden zijn vlug voorbij, maar blilven toch hangen als

maanden van intens bezig zijn.

Terug thuis denk je nog wel even terug aan de politieke situatie ginds, aan de mensen die

er het slachtoffer van ziin, aan de broze vrede, aan de mooie natuur, aan de fijne

gesprekken, aan de stemmige vieringen.

Belkos 1 zit erop. Er is veel gewerkt. We hebben het overleefd dank zil de inzet van velen

voor mekaar en met mekaar voor anderen.

Andre Decock
Lat.-Wisk. 1970

Uitnodiging

Volgende uitgangsjaren worden

op11 november2000

in het college verwacht:

1990 - 1985 - 1980 - 1975 - 1970 - 1965 - 1960 -

1955 - 1950 - 1945 - 1940 - en vorige jaren

/n 2OOO no€t ook tl arbg zgnl



r- Kunstwerk

Een bijna achtendertigjarige rooit zijn jaren van bewustzijn
ochtendperspectief.

1. Onomwonden

een terugblik vanuil

- Geboren als Luc Dewaele, in Roeselare, op 23 mei 1962 (in een tijd dat vaders ver van
het verse kraambed gehouden werden).
- Getogen in een eertijds altijd zonnig dorp (Gits), met schoolmeesters die liefdevol
bevlogen verhalenvertellers waren (maar die helaas ook poogden Franse les te geven).
- Gedwee meegelokt naar het Klein Seminarie en -na lang wachten in een eindeloze
gang vol staatsieverf op doek- ingeboekt bij de Latijnse lijst.
- Geheel de uwe, voor zes lange jaren. L.D. verliet het college echter iets te voortijdig, net
voor een onbemind herexamen, waarvan hij zich noch titel, noch inhoud, noch schenker
herinnert.
- Geen diploma- of gezinsgeluk, althans voorlopig niet vanaf 1980. Vrijelijk studeren aan
een obscure filmafdeling, camerahelper aan de brl en genieten van een eertijds
sporadisch zonnig Brussel.
- Gave gedachten in 1983: een doorstan aan het sint-pieterscollege te Jette. L.D. rakelt
zijn Latijn, zijn moed en zijn Grieks op en begint opnieuw aan zijn middelbare taken.
- Geloven op je tweedntwintigste, anno 1984: ik schrijf mezelf in aan de Academie te
Gent, afdeling fotoJilm.
- Gewogen en gedegen bevonden, vanaf 1988 tot heden. Door mezelf, wellicht door mijn
leerlingen aan de Roeselaarse Academie en -onder voorbehoud van sommige rechten-
ook door mijn vrouw en drie kinderen.

2. Opgewonden (noot van de acteur: schoorvoetend ingekort)

- omtrent het sprakeloos vertimmeren van het dorpskind dat vereenzaming als opdracht
kreeg, op zijn twaalfde.
- Omtrent de bewondering voor een handvol pedagogen die het cynisme a priori
afgeleerd hadden. En de schoorvoetende verwondering over schalkse figuren die het
collegeplaatje volkleurd maakten.
- Omtrent gevoelens, zwarl oI wit grijs ingekleurd met terugwerkende kracht. En nog
steeds zeer levendig aanwezig, bij een ontmoeting, een beslissing, een vraag.
Bijvoorbeeld, bij de vraag om een "korte" biografie te schriiven. Voonrraar een vraag met
een blijk van nuttig en klein cynisme.

Een woordje voor het beeld:
De "Columbus"-installatie in een voormalige dakpannenfabriek. Een beetd uit de
i I I ustratiewedstrijd voor Gezel le-podzi e.
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ONZE DENKSPORT

Beste puzzelaars,

Laat ik maar onmiddellijk met de deur in huis vallen want de deadline hangt als een
zwaard van Damocles boven mijn hoofd te bengelen.

Oplossing puzzel 9:

Het kleine "diertje": milleniumbug (Ocharme, het beestje. Het was al twee pootjes kwijt en

er werd al zo op gejaagd: millenniumbug. Sorry!!)
Winnaar: Bij het behoorlijk aantal inzendingen, zaten er 5 bij die helemaal correct waren

ingevuld. Nu bleken er ook nog enkele daarvan dit cijfer 5 te hebben genoteerd als

antwoord op de schiftingsvraag. Dus haalde de onschuldige hand van mijn zoon

volgende winnaar te voorschijn: Walter Plets, Kapelleweg 20, 8800 Roeselare. Proficiat,

Walter!

De boekenbon van 1.000,- Bef mag u in de nabije toekomst verwachten.

Wat zoeken we nu? "Men beweert toch dat dit spektakel het zou moeten zijn!"

Een begrip bestaande uit 4 woorden en 17 letters. (Je krijgt de eerste cadeau van het
huis)

Reglement: - Enkel volledig en iuist ingevulde kruiswoordraadsels en het iuiste 17-

letter begrip komen in aanmerking voor de prijs (en die moet u dan ook

allebei opsturen!!!)
- Per deelnemer mag maar 1 oplossing opgestuurd worden.
- Schiftingsvraag: Hoeveel juiste inzendingen zullen er deze keer zijn ?

- Bij ex aequo zal een onschuldige hand de winnaar bepalen.
- Uiterste datum van inzendino: 1 oktober 2000



12 13 14 15

Horizontaal :

1. flikflooister
2- wanneer - stonde - stang
3. ferrum - per - kit - Griekse letter
4. broeder - mep - nonkel - paard
5. Oostenrijkse zijrivier van de Donau - maaltijd - stuwkracht
6. tenue - wijnsoort - toef
7. ofschoon - letsels - titel
8. tong - Germaanse god - sloot - serum
9. steiger - slingerwijdte - voegwoord
10. overval (zonder D) - vrouwelijk dier - priem
11. Duitse rivier - dreunt - berooide
12. striges - zuurstof - ent - wrat
'13. Egyptische godin - familielid - Morgue - noot
14. handvat - getal - hert
15. toestand van het innerliike

Verticaal :

1. oranje - gelig
2. eeuw - bijbelfiguur - aanwijzend voornaamwoord
3. landmaat - ton - oproer - bijwoord
4. loofboom - blunder - halm - dierentuin
5. eiland in de Oostzee - hindoeistische godsdienstleraar - barre
6. seconde - boom - zangstem
7. Chinese lengtemaat - onverschillig - muziekterm
L tooiverlies - landtong - elektrisch geladen deeltle - kiel
L voertuig - beoelenaar van geheime wetenschappen - deel van de bijbel
10. wat je nu zegt - mannelilk dier - kledingstof
11. muziekinstrument - alle twee - kreun
12. uitkomst - kleed - ieder - rivier in Utrecht
13. bijwoord - veldbries - vocht - voedsel
14. vis - rivier in Schotland - qescheiden

15. bepaald souvenir
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GEBOORTEN
Marthe, dochtertje van Dirk Vantyghem (Eco. 1984) en Katrien Delobelle, op 5 januari
2000, Tervuursesteenweg 447, 3061 Leefdaal.

Aline, dochtertje van Bernard Stockman (Lat.-Wet. 1983) en Inge Verslegers, op
25 januari 2000, Wouwersveld 24, 2630 Aartsolaar.

PRIESTERWIJDING
Philippe Hallein, uitgangsjaar 1993, werd op 4 juli 1999 priester gewijd te Ardooie
(Tassche). Philippe studeert momenteel voort te Rome.

OVERLIJDENS
Heer Daniel Vermandere, echtgenoot van Simonne Vanallemeersch, geboren te
Rumbeke op 18 juni 1927 en er overleden op 11 december 1999, vader van Dirk (Lat.-
Wis. 1974), Patrick (WEB 1976) en Philiep (Lat.-Gr. 1981).

Mevrouw Clara Desmet, echtgenote van Karel Brusselaers, geboren te Wingene op
30 mei 1914 en overleden te Roeselare op 17 december 1999, moeder van Johan
Brusselaers (WEA 1 966).

Heer Raf Deweerdt (Eco. 1951), echtgenoot van C6cile Seys, geboren te Roeselare op
9 september 1 932 en er overleden op 22 december 1 999, vader van Johan (WEB 1 979).

Heer Frans Pyck (Eco. 1960), geboren te Poperinge op 6 augustus 1941 en er overleden
op 23 december 1999.

Heer Albert Vandenbussche (Eco. 1929), echtgenoot van Regina De Meester, geboren te
Roeselare op 12 mei 1910 en er overleden op 6 januari 2000, vader van Jos (Lat.-Gr.
'1959) en Herman (Lat.-Wet. 1966) en schoonvader van Paul Malisse (Lat.-Wet. 1966).

Heer Paul Anseeuw (Lat.-Gr. 1935), echtgenoot van Johanna Calcoen, geboren te
Roeselare op 18 juli 1 91 6 en overleden te Sint-Truiden op 7 januari 2000.

Heer Frans Derudder (oud-leraar college), echtgenoot van Ludwina Verhalle, geboren te
Zandvoorde op 13 januari 1931 en overleden te Roeselare op 27 januari 2000, vader van
Lode en Jan (Eco. 1981).

Heer Robert Maddens, echtgenoot van wijlen Henriette Decru, geboren te Roeselare op
B januari 1908 en er overleden op 17 januari 2000, vader van Eric (Lat.-Gr. 1953), Erlend
(Eco. 1956), Marc (Eco. 1959), Dirk (Lat.-Gr. 1963) en Geert (WEB 1975), grootvadervan
verschillende oud-leerlingen.

Heer Gabriel Honor6 (Lat.-Gr. 1935), echtgenoot van lvonne Vandekerckhove, geboren
te Hulste op 9 februari 1917 en overleden te Meulebeke op 21 februari 2000.

Kanunnik Robrecht Stock (oud-leraar college van 1936 tot 1939), geboren te Wingene op
19 januari 1904 en overleden te SinfAndries-Brugge op 2 maart 2000.

Heer Willy Viaene (Lat.-Gr. 1959), echtgenoot van Annemie Devynck, geboren te Staden
op 22 januari 1 940 en overleden te Leuven op 1 3 maart 2000.

Heer Andr6 Stevens, echlgenoot van wijlen mevrouw Germaine Vandemarliere, geboren
te Boezinge op 5 maart 1904 en overleden te leper op 14 mei 2000, grootvader van
Miguel (Lat.-Wet. 1978) en Diego (WEA 1983).

Heer Herman Buelens, echtgenoot van Lena Gijsen, geboren te Antwerpen op 1 augustus
1922 en overleden te Leuven op 16 mei 2000, grootvader van Thomas Vanden Bulcke
(Ec.-moderne talen 1997) en Lieven Vanden Bulcke (Lat.-Wet. 2000).

Heer Frans Denys, echtgenoot van Martha Van Coillie, (Lat.-Gr. 1933), geboren te
Roeselare op 17 september 1914 en er overleden op 20 mei 2000.
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