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r**frrdactioneel

Het 'Eertijds' van het Klein Seminarie is erg verbonden met het 'Eertijds' van de KSA,

zowel in de stichting van die jeugdbeweging 75 jaar geleden, als in de grote ontplooiing
na de Tweede Wereldoorlog. Wat de scholieren niet vonden in het collegeleven van les-

en studietijd, werd gul aangevuld door het aanbod van de jeugdbeweging: idealen

allerhande, Vlaamse levensstijl, initiaties in muziek en theater, verruiming van de geest,

religieuze verdieping, natuurbeleving en ontwikkelen van sociale aandacht en omgang.
'Vlaanderen hernieuwen in Christus' mocht nu nog als uiteindelijke doelstelling al te hoog
gegrepen zijn, - zeker achteraf beschouwd -, toch heeft de jeugdbeweging dan toch

bereidheid en inzet ingeprent die duizenden jongeren en volwassenen nu nog in hun

dagelijkse omgang tot 'mooie mensen' maakt. In de verkiezingstijd, die juist samenvalt

met de voorbereiding van dit nummer van 'Eertijds', waarin een iong politicus zichzelt op
straatborden wil aanprijzen met de verwerpelilke slogan 'Minder lasten, meer lusten',
hebben duizenden jongeren het in de KSA. toch dnders geleerd: namelijk de last van
verantwoordelijkheid op zich te nemen met het besef dat met het aansturen op 'lusten'

geen waardevolle maatschappij kan worden uitgebouwd.
Daarom steunde de redactie, vanuit het eigen enthousiasme van de redactieleden-oud-

KSA'ers, het plan om met dit nummer ook het lubileumfeest van de KSA kracht bii te
zetten. Beschouw dit 'speciaal nummer' als een dankbetuiging aan allen die de KSA-
geest gemaakt, veredeld en doorgegeven hebben.

Joost Vanbrussel

N.v.d.R.

Wegens 75 jaar KSA-Roeselare zien we ons genoodzaakt heel wat teksten te
verschuiven naar ons volgend nummer. Onze excuses ... maar uitgesteld is niet verloren.



,xContactueel
DE KLEIN KUNSTAVOND WAS GROOTS.

De eerste Klein Kunstavond op zaterdag 15 maart

bleek een schot in de roos. Voor een uitverkochte

zaal brachten tientallen leerlingen een lang en
gevarieerd programma. Aan artistiek talent heeft de

school duidelilk geen gebrek.

Twee jaar terug nam het schoolkoor Colliemando het

initiatief om op een kunstavond naar buiten te
treden. Het gegeven sloeg aan en werd uitgebreid

tot een evenement van de hele school. De leerlingen

werden opgeroepen om mee te werken en die

oproep werd massaal beantwoord. Het succes was

zo groot dat een strenge selectiecommissie in het leven geroepen werd om alleen de

besten te weerhouden. Ruim tachtig leerlingen stonden op de planken; 22 anderen

stelden een kunstwerk tentoon.
Enkele 'muzen' zorgden op zaterdagavond voor de ontvangst van het publiek en leidden

hen naar de kerk, waar zij de kans kregen poetisch te biechten bij zeven dichtvaders. Om

half acht werd de stemmige kerk in het duister gehuld. Vooraan in de spotlichten gaven

leerlingen het beste van zichzell in podzie en muziek.
Daarna volgde een culturele
wandeling door de oude

collegegangen. Onder muzr-

kale begeleiding kon men
tientallen kunstwerken be-
wonderen in allerlei genres:

etsen, ijzeren constructies,

schilderijen, levensgrote fi-

guren in papier mach6.

collages, ...

Tenslotte belandde ieder-
een in de feestzaal waar

ook weer heel veel muziek
op het programma stond,

afgewisseld met voordracht,

dans en een dubbel ootreden van het schoolkoor Colliemando o.l.v. Wim Bedeloot. Pas

tegen de klok van elven eindigde het spektakel. En voor wie het allemaal nog niet genoeg

geweest was, die kon tijdens de afsluitende (lange) receptie genieten van een optreden

van Pieter Colpaert en zoon.

Johan Strobbe

DE JEUGD TREEDT AAN.

Op de volgende vier bladzijden prijken de foto's van onze abituridnten. Een grote groep

jonge mensen die hun opleiding in hel Klein Seminarie doorbrachten.
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6EMT, Economie - Moderne Talen
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Zittend: Dhr. Marc Vermeulen, Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Dhr. Rob Kindt, Dhr.
Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Marc Olivier.
1"'" rij: Decuypere Steven, Roeselare; Bonte Ward, Moorslede; Vanacker Jens, Dadizele; Saelen Melanie,
Boeselare; Pomm6 Olivier, St.-Eloois-Winkel; Alleman Simon, Roeselare; Stragier Kim, Moorslede;
Serroen Sof ie, St.-Eloois-Winkel.
2" nj: Hantson Karel, Roeselare; Vereecke Nicolas, Roeselare; Denolf Louis, Roeselare; Tanghe Davy,
Roeselare; Leagre Jantien, Hooglede; Houthoofd Veerle, Moorslede.
3' rij: Cokelaere Frederik, Rumbeke; Vandenbussche Ron, Passendale; Vantomme Rinus, St.-Eloois-
Winkel; Vercaigne Laurens, Moorslede; Jacques Frederik, Roeselare; Callewaert Koen, Roeselare.
OntbreeK: Zangeneh Milad, Roeselare.

6EWl, Economie - Wiskunde
:i:i,,'

Zittend: Dhr. Marc Vermeulen, Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Letevere, Dhr. Dries
Bekaert, Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo,
Dhr. Peter Lezy.
1"'" rij: Dierckens Evelyn, Rumbeke; Deltour Steven, Roeselare; Valcke Tom, Gits; Deceuninck Kevin,
Rumbeke; Wtterwulghe Loes, Roeselare; Vanysacker Sofie, Rumbeke; Hoflack Jeannot, Staden;
Devroe Dries, Ardooie.
2" rij: Van De Weghe Svenn, Tielt; Vandendriessche Pieter, Roeselare; Delaere Clint, Roeselare;
Hoornaert Benny, Staden; Parmentier Pieter, Roeselare; Van Maele Pieterjan, Roeselare.
3' rij: Decock Jan, Roeselare; Vankersbilck Yano, Menen; Wille Brecht, Rumbeke; Decan Jan,
Roeselare; Verbrugghe Pieter, Roeselare.
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Zittend: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Mevr. Miet Hubrechts, Dhr. Directeur

Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Rob Kindt, Dhr. Marc Olivier.

1.'" rij: Dhr. GeertVan Coillie, Vansteenkiste Katrien, Roeselare; Lefevere Merel, Ingelmunster; Claeys

Joris. Roeselare: Dhr. Paul Thoen.
2" rij: Allaeys Ines, Rumbeke; Stragier Seraphine, Ledegem; Ryckx Jozefien, Ardooie; Vervaecke

Liesbet, Roeselare; Sioen Eva, Roeselare; Tricot Steven, Roeselare; Deckers Antoon, Roeselare;

Huyghebaert Maarten, Roeselare.
3" rij: Storme Thijs, Roeselare; De Blauwe Mathieu, Roeselare; Degrave Wannes, Staden;

Coussement Ruben, Oostnieuwkerke; Hostens Mathias, Roeselare; Vanbecelare Alexander,

Passendale.

Zittend: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Dhr. Peter Bentein, Dhr.
Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo,
Dhr. Marc Olivier
1"'" rij: Haegeman Eveline, Rumbeke; Samyn Charlotte, Rumbeke; Verstraete Lore,
Rumbeke; Van Massenhove Karen, Roeselare; Dhr. Rob Kindt.
2" rij: Herreman Steven, Rumbeke; Verschoore Tom, Roeselare; Lefere Jullie, Hooglede;
Ingelbeen Mathias, Zonnebeke; Soete Mathieu, Roeselare.
3" rij: Salomez Carl, Westrozebeke; Santy Vincent, Roeselare; Bogaert Bob, Roeselare;
Van der Meulen Dieter, Passendale; Vercruysse Christophe, Passendale.

6LWE‐ MWEA,Latiin‐ Wetenschappen,Moderne Talen‐ Wetenschappen



6LWIA - WWIA, Latijn - Wiskunde A - Wetenschappen - Wiskunde A
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Zittend: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Dhr. Robert Vandewaeter,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Peter
Bentein, Dhr. Lino De Roo.
1"'" rij: Joye Bert, Passendale; Holvoet Sam, Oekene; Dejonckheere Wouter, Roeselare;
Ghillebert Dieter, Roeselare; Beauprez Klaas, Roeselare; Berteloot Koen, Roeselare;
Denturck Kim, Oostnieuwkerke; Neirinck Mathieu, Roeselare; Werbrouck Tom, Koolskamp.
2" rij: Mouton Pieter, Rumbeke; Neyrinck Ward, Ardooie; De Paepe Deborah, Kachtem;
Lindeboom Pieter, Ardooie; Decroix Bram, Rumbeke; Van Tornout Marie, Rumbeke;
Vanneste Sebastiaan, Roeselare; Staelens Pieter, Roeserare.
3" rij: Van Laeken Els, Roeselare; Vandewiele Nick, Roeselare; Vanoplynes Frederik,
Roeselare; Vandevyvere Inge, Roeselare; Vandevyvere Karen, Roeselare; Vanlerberghe
Bram, Zonnebeke; Demarcke Wannes, Roeselare.

6LWIB - WW|B2, Latijn - Wiskunde B, Wetenschappen - Wiskunde 82
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Zittend: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Dhr. Marc Olivier, Dhr. Directeur
Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Lino De Boo.
'1"'" rij: Dhr. Geert Van Coillie, Vanalderueireldt Merijn, lzegem; De Smet Alexandra, Roeselare;
Thevelein Barbara, Westrozebeke; Verhelst Karel, lzegem; Vermeersch Hanne, Roeselare; Momeni
Anissa, Roeselare; Ampe Amaury, Egem; Oosterlynck Jeroen, Rumbeke.
2" rij: Wittouck Wim, Rumbeke; Cappelle Ruben, Hooglede; Goes Matthias, Roeselare; Vanrafelghem
Philine, Roeselare; De Gussem Ewoud, lzegem; Vervenne Jan-Bart, Roeselare; Baert Barbara,
Oostnieuwkerke.
3" rij: Decock Frederik, Roeselare; De Peuter Alexander, lzegem; Van Eeckhoutte Louis-Philippe,
Roeselare; Buyse Laurence, Roeselare; Pype Catherine, Dadizele; Denturck An-Sofie,
Oostnieuwkerke; Desmet Bart, Roeselare; Gryspeerdt Filip, Roeselare.
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6MWEB, Moderne Talen - Wetenschappen B

zittend: Dhr. Rob Kindt, Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur carine Lefevere, Dhr. Peter

Lezv. Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino

De hoo, Dhr. Dries Bekaert.
1"," rij: Vandenbussche Liesbeth, lzegem; Huygelier Joke' Rumbeke; H_ollevoet Lore'

noei'etare; Verhaeghe Winnebuig, GTts; Vandromme Loes, Hooglede; Samyn Mieke,

Roeselarei Vanslanibrouck ShiAey, Roeselare; Neirynck Jasper, Rumbeke' 
.

2" rii: Stragier Bert, Roeselare; Vandelanotte Bjecht, Roeselare; Vanhullebus Thomas,

Zonnebekd; Bol Annelies, Roeselare; Espeel Fien, Rollegem-Kapelle; Mostrey Olivier,

Gits; Beeckaert Stijn, Roeselare.
C" iil: SteurOaut'iieter, Roeselare; Devolder Brecht, Rumbeke; Wittouck Brecht,

Roeselare; Glorieux Nasilevitch, Roeselare; Degezelle Yannick, Rumbeke; Deprez Filip,

Kortemark.

6 WW|B1, Wetenschappen' Wiskunde 81
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Zittend: Dhr. Adelson Valcke, Mevr. Directeur Carine Lefevere, Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr.

Onderdirecteur Marc Vandoorne, Dhr. Lino De Roo, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Robert Vandewaeter.

1"" rij. D'Hondt Michael, Roeselare; Dhr. Geert Vancoillie, Mestdagh wouter, Rollegem-Kapelle;

Leenknecht Pieter-Jan, Roeselare; Declercq Korneel, Roeselare; Eeckhout Elisabeth, Rumbeke;

Vandendriessche Charlotte, Rumbeke; Vanderheeren Tom, St.-Eloois-Winkel; Volcke Pieter,

Kortemark; Willaert Mathieu, Hooglede; Desmet Dries, Boeselare; Lucas Thomas, Roeselare

2" rij: Soen Maaike, Moorslede; Hoorelbeke Christophe, Langemark-Poelkapelle; Castelein Mathieu'

Rumbeke; Logghe Pieter, Roeselare; Monteyne Eline, Dadizele; De Backer Stijn, Werken;

Dedeurwaerder Maarten, Roeselare; Princen Simon, Rumbeke.

3" rij: verlaeckt Mathias, staden; vandromme Mathias, Rollegem-Kapelle; Huyghebaert llse,

Oostnieuwkerke; Huvaere Ken, Roeselare; Lamon Sophie, Rumbekel Moens Hendrik, Roeselare;

Denys Mathieu, Roeselare.
Ontbreekt: Dhr. Jean-Pierre Vyncke, titularis.
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zii ziin niel te tellen, de Vlamingen die over de jeugdbeweging vertellen als over d6
levensschool bij uitstek. Met enige idealisering wellicht, eigen aan elke spontane terugblik
op een voorbij levensfase, getuigen ze over hoe ze in de jeugdbeweging leerden
samenleven en samenwerken. Daar ontdekten zij hoe kostbaar de natuur is, het spel en
het telkens opnieuw beginnen. Het is in de jeugdbeweging dat leiderskwaliteiten woroen
ontdekt, dat zin voor humor en kleine en grole kanten van karakters zich openbaren.
Een jeugdbeweging kan voor jonge mensen in bepaalde periodes van hun leven dlles
betekenen: ze vult heel hun vrije tijd en wordt een krachtige voedingsbodem van geluk en
van engagement.
Al deze eigenschappen - jawel, soms met idealiserende blik gezien - verklaren evenwel
nog niet het feit dat jeugdbewegingen in Vlaanderen tot op vandaag massief aanwezrg
zijn in de jongerenwereld. Hun ledenaantal blijft goed op peil. Veel ouders en jongeren
kijken uit naar een goede jeugdbeweging in hun buurt. vanwaar de uitstraling van oe
jeugdbeweging, in Vlaanderen m66r dan in de ons omliggende landen?
Dat vele jeugdbewegingen gegroeid zijn uit een christelijke achtergrond is niet vreemd
aan hun uitstraling tot op heden. Het christelijk geloof heeft aan vele jeugdbewegingen
die op een of andere wijze een 'K' of een 'C' in hun naam dragen, een ruggengraar
gegeven die hen vaak beler doet standhouden. Zowel jongeren als ouders voelen dat
aan en worden erdoor aangetrokken.
En toch is het christelijk profiel van een jeugdbeweging niet vanzelfsprekend en evenmrn
gewaarborgd voor alle tijden. Leden en begeleiders en de hele omgeving van de
jeugdbeweging staan in de stromingen van de tijd. Bevraging van het christelijk profiel
komt vandaag uit alle hoeken, uit de omgevende cultuur zoals ook uit de leden van de
jeugdbeweging zelf, eveneens 'kinderen van hun tijd'. Die bevraging is zinvol en schept
nieuwe kansen. ze gaat immers gepaard met een zoektocht naar zingeving en naar
inspiratie, niet het minst bij jonge mensen die de leegte beginnen te ervaren van een
wereld van concurrentie en gewin, van ontspanning en steeds maar nieuwe kicks

Patrick Hoog martens, bisschop-refe rent voor jongerenpastoraal.
voonuoord bij het pas verschenen boek 'om de vriendschap ondereen. over jeugd-
beweging, geloof en kerk',
door Gaby Quicke, oud-leraar Ktein seminarie, Roeselare, professor Groot seminarie.
Brugge, sinds 1 994 gouwproost KsA-Noordzeegouw.
Halewijn nv, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
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HET PRILLE BEGIN

We hadden een gesprek met twee mensen van hel

eerste uur van de KSA, twee priesters op rust, E'H.

Maurits Mafthiis, Galgewegel 58, Waregem' retorica

1992, - waarvan Josud Vandenbroucke' vader van

minister Vandenbroucke laureaat was -, en E.H' Albeft

Decterck, retorica 1937, Wiingaardstraat 18, Izegem'

lnteressant was het om de context te achterhalen

waarin de KSA gesticht werd. Ook een vaststelling uit

ons gesprek is dat de KSA in 1928 niet van nul moest

vertrekken, maar kon voortbouwen op de geest en de

inzet van de 'Vtaamse Beweging' in de secundaire

scholen einde van de twintiger en begin van de

deftiger iaren.

Maurits Matthijs, - gewezen priester-leraar in het

college van Blankenberge, onderpastoor in Oostende,

onderpastoor in Kortemark, pastoor in Wielsbeke -'

besloot zijn collegejaren in 1932, een retoricajaar dat, zoals hij zelf meedeelt, een 8-tal

roepingen telde, na het recordjaar'31 dat zelfs 11 Scheutisten, 12 priesters van het

bisdom en 'een paar Witte Paters' opleverde, een retoricajaar ook met als titularis E H'

versele, om zijn strengheid biigenaamd 'den lJsbeer" die later Inspecteur van het

onderwijs werd, en deken van waregem. Juist in '31 volgde priester Versele E.H. Paul

Sobry op als titularis van de retorica en werd Sobry prof in Leuven' Onder Verseles

retoricabewind ging het gezegde dat 'een retoricajaar met Versele moeiliiker was dan een

universitair jaar in Leuven'.

Als leerling in de retorica, trok Maurits Matthijs in 1931 samen met 14 internen van

Roeselare en met een groep van 604 KSA'ers mee met de beruchte Romebedevaart en

beleefde er de grote historische ontgoocheling: paus Pius Xl weigerde de KSA-vlag te

zegenen en reageerde tegen het flamingantisme. De paus moet slecht ingelicht geweest

zijn en verwarde blijkbaar KSA en AKVS, het Algemeen Vlaams Katholiek Studenten-

verbond. Dit euvel werd hersteld: onder druk van de pers zag het Vaticaan gelukkig het

misverstand in. Op 31 maart 1932 wiidde de nieuwe bisschop Lamiroy (1931-1952)' te

Brugge, in aanwezigheid van de pauselijke nuntius de KSA-vlag in; eerherstel dus en een

opsteker voor de longe KSA.

priester Matthijs heefi inderdaad geen goed woord over voor de officidle kerkelijke leiders

van zijn tijd. "Wil hebben moeten Vlaanderen verlaten onder druk van de priesters", klinkt

het na de ontgoochelende bedevaart in de samengeroepen crisisvergadering in de

volgestouwde treincoup6 van de terugkerende internen. Ze hebben het gevoel dat de

clerus van de offici6le kerk door Saksen-Coburg-Gotha gedicteerd werd, die Belgid unitair

en Frans - 'La Belgique sera latine ou elle ne sera pas!' - wilde houden. Lidmaatschap

van het AKVS, werd in de biechtstoel als een doodzonde getaxeerd. De bisschoppen

reageerden tegen deze Vlaams-nationalistische ideeen door deelname aan AKVS-

activiteiten te verbieden - officidle veroordelingen in 1925 en in 1930 door de Belgische

bisschoppen - en overtreders uit de colleges of seminaries te sluiten' In het bisdom

Brugge reageerde bisschop Gustave Waffelaert (1895-1931) biizonder streng tegen de

vlaamse Beweging. Vaderlandsliefde werd als een morele plicht beschouwd en
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separatistische denkbeelden waren 'des duivels'. Het 'genie' van de klas van Maurits
Matthijs, Paul Neudt, die op zijn kousenvoeten, zonder te blokken, 97 procent haalde,
werd prompt 'buitengesmeten' uit het college, omdat hij de Vlaamse Beweging in klas
wilde leiden en organiseren. De kerk kon zich niet verzoenen met de onafhankelijke koers
van de Vlaamse Beweging, in een tijd dat de grote 'restauratio in christo' door het
Vaticaan gepredikt werd. Evident bleef een tegenreactie van de de AKVS-hoofdleiding op
deze kerkelijke acties niet uit. Kerkelijke activiteiten waaraan het AKVS niet mocht
deelnemen, werden geboycot. De seminaristen kregen dan van het bisdom de opdracht
de ouders te bezoeken. zij moesten lidmaatschap van AKVS en het lezen van qe
publicaties ervan ontraden, gehoorzaamheid aan het kerkelijk gezag aanprijzen en de
risico's van ongehoorzaamheid aantonen. Gehoorzaamheid aan de bisschop zou wijzer
zijn, anders dreigde er uitsluiting uit het college, of zelfs doodzonde. Heel wat oucters en
studenten kampten met gewetensproblemen. In die sfeer werd KSA als nreuwe
studentenorganisatie geboren als een soort 'oplossing' in de problematische situatie van
velen. Die nieuwe studentenorganisatie sloot aan bij de pauselijke wereldwijde bewegrng
van Katholieke Actie (K.A). In west-Vlaanderen kreeg de Roeselaarse priester-leraar
Karel Dubois, zelf een oud-AKVS'er uit oostende, de stichtingsopdracht op 7 juni 1928.

'Hernieuwen in Christus' - het motto van paus pius X
'Omnia instaurare in Christo' - was de nieuwe
opdracht uit Rome en dat werd vertaald naar
'Vlaanderen Hernieuwen in Christus'.'Hernieuwen,
was ook het tijdschrift dat 10 maal per jaar verscheen,
'den 15e van ieder maand binst het schooljaar', en
door E.H. K. Dubois en E.H. G. De Muynck uit Brugge,
werd uitgegeven. In alle colleges werd de nieuwe
beweging gepropageerd en werden studenten
opgeroepen er lid van te worden. Bijna met spijt bekijkt
E.H. Matthijs nu, vanuit zijn ouderdomsperspectief, de
overgang van de Vlaamse Beweging naar de KSA in
de Vlaamse colleges. "Niets", aldus priester Matthiis,
"is ooit zo idealistisch geweest en zo moreel
hoogstaand als die Vlaamse Beweging."

Hii geeft enkele rake voorbeelden. Toen het'genie van de klas', de bovengenoemde paul
Neudt noodgedwongen, wegens zijn Vlaamse-Bewegingsactiviteiten, het Roeselaarse
college vaarwel moest zeggen en naar het college van leper vertrekken, nam hij
onmiddellijk contact op met de jongen die daar altijd de eerste van de klas was, en
beloofde de aspirant-laureaat hem zijn ereplaats niet te ontfutselen (blijkbaar wist hijzelf
hoe 'rap' hij was!). Daar deze gewoonlijk een percentage behaalde achteraan cte
zeventig, maakte Paul Neudt met hem de'deal'dat hij ervoor zouzorgen 75 procent te
halen. Daartoe gaf hij om de vier examens telkens een blanco-examenblad in en eindigde
het jaar met...74 procent: dus 74 procent op de beoogde 75... "wij vonden dat niet
edelmoedig van hem", zegt Matthijs er nog bij, "maar heel normaal: zo waren wij
opgevoed in de vlaamse Beweging!" En toen in volle examentijd de moeder van zes
broers Demuyncks uit Houtave, - onder andere Lucien, Andre, Julien, de latere internist,
en Robert, - gestorven was, wilde priester Versele als klastitularis, van de gde Latijnse
toen, uit medevoelen met dit jonge sterfgeval, de begrafenis bijwonen. De leerlingen van
de klas gaven gewoon hun woord dat zij niet zouden spieken en het examen verliep. na
enkele klare afspraken, zonder enige vorm van surveillantie. E6n echter, een extern van

'10

Kanunnik Karel Dubois
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Roeselare, had zich niet aan zijn woord gehouden en had de bladzijdenlange

geheugenles - Versele was berucht voor lange geheugenlessen - prompt van ziin boek

afgeschreven. Toch werd hij niet verraden. 'Geen Vlaamse broeder verklikken' was de

boodschap. door klasleider Paul Vandenbroucke, die later gerenommeerd dokter in

Hooglede werd. En werd de studie al te rumoerig als de surveillant eventjes buiten

geroepen werd, dan stelde de vlaamse leider van de retorica, - elke klas had ziin

Vlaamse leider -, orde op zaken en bracht de discipline terug in het jonge volkje'

De KSA kende - althans in het college van Roeselare, waat ze gesticht werd - een

moeilijke start. Aanvankelijk raakte die nieuwe beweging de jongens 'aan geen kanten'.

We hadden wel respect voor de filosofieleraar Dubois die in het torengebouwtie juist

onder Paul Grymonpr6, de latere pastoor van Assebroek, woonde, en wezen op

wandeling steeds met ontzag het veld aan waar hij tijdens de oorlog een schot in het

been gekregen had. Maar die Vlaamse Beweging vonden wij zo hoogstaand dat er

eigenlijk geen nood was aan een nieuwe studentenorganisatie. "Drie jaar na de officidle

lancering in 1928 was kanunnik Dubois er nog niet in geslaagd om de KSA te Roeselare

echt te stichten". Eens in Leuven, aan de universiteit, werden de studenten wel wat

enthousiaster voor de KSA, zoals Berten Declerck, de vader van Stefaan Declerck. "Maar

ja, de Kerk moest ook zorgen dat haar mensen door het leven konden gaan", voegt

Matthijs eraan toe, als wou hij insinueren dat die mensen een beetie onder kerkelijke

chantage zaten. De band tussen KSA en politiek - het Jong Volkse Front - bleef niet uit, al

werd het geen groot succes.

Gelukkig maar dat Dubois en de KSA in hun idealen konden voortbouwen op de geest

van de Vlaamse Beweging en geleidelijk aan ook haar Vlaamse karakter heeft kunnen

waarmaken.

Priester Albed Declerck, geboren in 1917 ' afkomstig

van Ardooie, ja, naamgenoot van die andere 'Berten'

Declerck, beaamde het beeld hierboven geschetst

maar licht ook de verdere cruciale jaren toe. Deze

priester op rust heeft een hele loopbaan in het

technisch ondenrvijs doorlopen: gewezen prefect-

onderdirecteur in het VTI van Brugge, directeur in het

VTI van Veurne, en later in het VTI van Oostende.

Eerst verlelt Albert ons, bij het kraken van een fles

wi.jn, over het grote gezin waarin hij opgroeide, over

zijn thuis in Ardooie, waar ziin vader, die een eet- en

feestzaal runde, nog met Hitler aan tafel gezeten had'

toen deze laatste, na een schotwonde in

Westrozebeke, zes maanden herstelverlof in Ardooie

doorbracht. Hij was enkele huizen verder

ingekwartierd. Ondedussen had het huis van de

Declercks onder de bezetting een nieuwe bestemming gekregen, namelijk gemeentehuis

- met zelfs een heuse gevangenis eraan - in het Duits 'Rathaus', maar in de volksmond

'rattenkot'omwille van de vele ratten.

Daarna start hij zijn collegeherinneringen. Hij beleefde en bewerkte als leider, samen met

Andr6 ('Dries') Vandenbunder, - die samen met broer Daniel naar de jezuieten trok - de

doorbraak van de KSA in het externaat van Roeselare. Internaat en externaat hadden'

door hun grote scheiding, een eigen tempo. Aanvankelijk was er op het externaat nog

E‖ ハlbe″ Oθ O′erck
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geen KSA, wel AKVS. Dit stemt hier overeen met wat priester Maurits Matthijs ons
vertelde, namelijk dat de KSA maar een trage stad kende in het college van Roeselare.

Maar het zou vlug veranderen... Albert was in 1933 op het college aangekomen in de
vierdes, na twee jaar college van Kortrijk, ontmoette er als eerste econoom Hanssens.
die hem - tegen het reglement in - toch de toestemming gaf om als Ardooienaar extern te
zi]n, op voorwaarde dat hij dus ook, net zoals de anderen, stipt om 6.15 u.'s moroens
present zou ziln.

De eerste bezieling voor de KSA gebeurde via surveillant Louagie, alias 'de Blaze', die in
hel verdeelde kamp van de priesters van het college - pro-KSA'ers en pro-AKVS'ers -,
duidelijk als KSA-gezind bekend was. Toevallig koos Albert dan nog priester Dubois als
biechtvader - "in de eerste biechtstoel", zoals hij nog wist - voor de toen verplichte
maandelijkse individuele biecht. Albert leefde, zoals hijzelt zegr, "dicht bij Dubois,,. Zoals
hij zelf zegt, "toen viel ik in de klauwen van kanunnik Dubois, en niet alleen als geestelijk
leider, maar ook als leider om... gas te geven..." Gas geven, enthousiasmeren was het
geheim van Dubois.
Hij heeft hem zelf horen beweren dat hij, ook nog als leraar filosofie in Roeselare, een
grote AKVS'er was gebleven, en dat hij, toen hij bij de bisschop geroepen wero om de
KSA te lanceren, deze taak uit priesterlijke gelofte van 'gehoorzaamheid' op zich
genomen had, al had hij eerst uit onmacht geweend. Dubois dacht ook in politieke
termen: het Jong Volkse Front, in Leuven gesticht, werd zelfs in de Limburgse pers 'het
doodgeboren kind van Dubois' genoemd.

Andr6 Vandenbunder en Albert Declerck werden de gevierde leiders van de jongere
externen uit vijfdes en de zesdes - volgens de toenmalige benaming. ze zetten grote
vergaderingen op onder het goedkeurend oog, vaak een oogluikende blik, van E.H.
Bakeiandt, de surveillant van de lagere klassen, en nodigden priesler Dubois uit als
redenaar. Hij kon enorm bezielend spreken. In de podsisklas werd de KSA-werking actief
verdergezet met de 'studiekring', met de tijdschriften Hernieuwen en Richten, met
'gouwdagen' (zoals die in 1937 in Tielt, onder het motto'Allen in staat van genade!',
kerkelijker kon het motto niet...). Studiewerk, referaten, bezinning kregen er in die
beginjaren het hoofdaccent. In 1933 evenwel startte de KSA de klaroenerwerking voor de
Jongste studenten uit het secundair onderwijs. Nu kwam, gezien de jongere leeftijd, ook
sport en spel, kampleven en uitstappen naast het 'studiewerk' voor de oudere leden.
Albert werd diocesaan leider van de 'klaroeners' en mocht zelfs op het grote cardijnfeest
de KSA vertegenwoordigen. Hij geeft grif toe dat zij in hun beginfase wel erg door het
Duitse voorbeeld geinspireerd waren, door de 'Hiilerjugend', door 'soldateske' en
ridderlijke symboliek met liedjes (vaak uit het Duits vertaald), met uniformen, trompetters.
stapmarsen, met vlaggen, vendels en formaties. Tot diep in de jaren zestig gaf deze
symboliek de hoofdtoon aan in de jeugdbeweging, overigens niet bij de KSA arreen.
Retoricaleraar Robert stock plaagde altijd de KSA'ers in volle klas met hun Duits
voorbeeld en daagde ze ietwat spottend uit hun voorbeelden nog beter te volgen. Zijn
collegiale relatie met Dubois vlotte niet zo goed.
Met het verzoek zijn naam en persoon niet in het licht te zetten en met de mededeling dat
hij als KSA'er en als priester gedaan heeft wat hij moest doen, nemen we afscheio.
we hoorden twee 'anciens' uit de beweging die ons en de toekomst uit hun overdaao van
enthousiasme en inzet kunnen bezielen!

Joost Vanbrussel
Jan Vanneste
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VIERING 75 JAAR KSA

Lode St.-Martin tijdens zijn toespraak op het Roeselaarse stadhuis, 1 6 februari 2003

lk dank de KSA voor de uitnodiging om 75 jaar KSA mee te vieren en dan nog te

Roeselare, waar het toch allemaal begon.

"t Torreke' in de dreef van ons 'dierbaar' Klein Seminarie, het moederhuis van de KSA'

waar kanunnik Dubois ze breinde en baarde. Spiltig afgebroken, maar menig oud-KsA'er

heeft er een aquarelletje van hangen in zijn huis ol zeker in zijn hart om er nog eens over

te miimeren.

Roeselare met de 'Centrale voor K.A.', het 'Fabriekske' in de Leenstraat, het tweede

THUIS van elke KSA'er toen. "t Fabriekske', waar zoveel leiders werden gevormd en zich

ontpopten tot prachtfiguren in de maatschappij. Te veel om op te noemen. Toch 66n wil ik

hier vermelden: monseigneur Laridon, met ziin KSA-hart, die ons al te vroeg verliet. Maar

vandaag, aan al deze verdienstelijke mensen, onze hulde en heel veel dank.

Zijn wij hier te Roeselare zeer welkom, van mii mocht het ook wel te Wielsbeke doorgaan

in 'Hernieuwenburg', ons tweede thuis naast "t Fabriekske'. KSA zonder

'Hernieuwenburg' zou voor ons een caf6 zonder bier zijn geweest (neem dit niet te

letterlijk, want veel van ons waren geheelonthouder: Caritassers!). Wat we aan

'Hernieuwenburg' gehad hebben! Nu is het gemeentehuis van Wielsbeke geworden.

Hopelijk ook volledig hernieuwd in Christus. Met'Beaulieu Wielsbeke' kan ie nooit weten.

IK HEB HET ALLEMAAL MEEGEMAAKT: DIE 75 JAAR KSA

lk ben zelf vier, bijna vijf jaar ouder dan onze jubilaris. Om heel eerliik te zijn, vanaf 1961

heb ik als parochiepriester de KSA wel een beetje uit het oog verloren. Het was te Kortriik

en te Dadizele al Chiro wat de klok sloeg. Maar met mijn KSA-hart wist ik ook goed op te

schieten met de Chiro. Je kon er dezelfde, jeugdige inzet en gedrevenheid vinden.

Het prille begin in 1928 heb ik, als kleuter, niet bewust meegemaakt. Wel heb ik er later

veel horen over vertellen, zoals de blaam die de KSA opliep bij de paus te Rome. Hii

weigerde hun vlag te wijden. De KSA was te Vlaams en te weinig kerks, te AKvs-achtig.
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En zeggen dat Dubois juist de KSA had opgericht als tegengif voor dat AKVS. Wat een
blaam! lk heb er enorm van genoten als kanunnik Dubois, zo welsprekend als hij was,
uitlegde dat alles hersteld was en de KSA door de paus ontvangen zou worden in een
heel speciale audientie, maar in het kader van een algemene audientie.
Je moet het toch maar kunnen zeggen. Zo'n kladje KSA'ers in die zee van mensen in de
sint-Pietersbasiliek te Rome. En dan de paus die voorbij komt, op zijn hoge draagtroon,
en links en rechts kruiskes zwaail zeker ook eentje zwaaide voor de KSAI Maar of dit nu
een heel speciale audi6ntie was? lk denk eerder dat kardinaal Van Roey daar iels mee te
maken had en in een Vlaams vlaagske - anders had die er niet veel - kanunnik Dubois
een hart onder de riem wilde steken. De pauselijke nuntius, ervan verdacht de blaam te
hebben bewerkt te Rome, kwam naar het Klein seminarie een toespraak houden om te
zeggen dat het een vergissing was geweest en hij beloofde de KSA'ers ,un cong6,...
disons une semaine'. Maar, zelfs zonder Marleen Vanderpoorten, hebben de KSA,ers
daar nooit 66n dag van gekregen.

DE GOUWDAGEN

De KSA-leiding stak het onder stoelen noch banken dat ze, ieder jaar opnieuw, eleren
beloofde aan de H. clara om die dag mooi weer te hebben. lk heb ze als kraroener
(knapen), vanaf het derde leerjaar, allemaal meegemaakt in zowat alle colleges van de
Noordzeegouw.

En het uniform: donkerblauw hemd, witte das en een schildje met zwarte Chiro op gele
achtergrond. Een muts die we over ons hoofd trokken en die dan reikte tot over onze
oren, zo'n 'taartepateel'! Ons moeder maakte daar korte metten mee en sneed er zo,n
dikke twee vingers rondom af. Zo is het toch veel beter, zei ze, alhoewel ik me een beetie
in mijn KSA-vlerk geschoten voelde dat mijn muts kleiner was dan die van mijn
strijdmakkers. De broek was nog 'ad libitum'. De KSA-broek was nog niet uitgevonden.
Het zou trouwens een moeilijke opgave geweest zijn met de broekwet van de colleges:
lange broek of heel lange zwarte kousen.

Maar de broek daargelaten, we marcheerden mee in de pas van de hernieuwers en
zongen met ons piepstemmetje mee met de zware stemmen van die hernieuwers Kerels
der Noordzee, Wikingsbloed, schaaft u vereend rond de vlag... En we defileerden voor de
tribune waarop Dubois zat, naast de bisschop - hoewel het voor ons leek dat die bisschop
naast Dubois mocht zitten - en dan al die vicarissen in groot ornaat. Op de gouwdagen
zag het er altijd zwart van de 'pasters'. En wij groetten, koppen rechts of links, naargelang
de tribune stond en dan de kreet: christus trouw!, de bovenarm strak tegen het lichaam
en onze onderarm met gestrekte vingertoppen tot naast de kin. Wij groetten met viif
vingers. De scouts deden het met twee vingers, omdat zij maar twee puntjes hadden in
hun scoutswet. De KSA had er tien! Maar omdat het groeten met de twee handen samen
wat potsierlijk ware geweest, deden we het met 66n hand en maar vijf vingers.

Zo voelden we ons echt, de georganiseerde deelname van de leek aan de hidrarchie van
de kerk. Zo klonk het in de definitie van de K.A. Was dat zo, toch voelden wij dat het
kruim van die hidrarchie ook een georganiseerde deelname was aan al onze KSA-noden
en -verlangens.
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DAT KRUIM: PROOSTEN MET EEN KSA.HART

Met het kruim van de hierarchie bedoel ik al die proosten die afdaalden van hun

waardigheid en te midden van hun KSA'ers meeleefden. Neem kanunnik Dubois zelf:

geleerde prof in de filosofie, kanunnik in Gods kerk, eminent redenaar. Hij kon zo

eenvoudig boeiend vertellen over Jan, zijn makker aan het front van 1914-1918. We

hingen aan zijn lippen als hij begon en er in de late uurtjes toch een einde moest aan

komen. Door diezelfde oorlog gehandicapt, speelde hij met ons, zelfs als hernieuwer het

onvergetelijke spel met de dassen. wij stonden de wacht, met een pennoen in de hand,

bij alle mogelijke wegeltjes van 'Hernieuwenburg' en moesten dan allen die voorbij wilden

het wachtwoord vragen. En dan kwam Dubois ons op de proef stellen. Op de fiets, die hij

met 66n pedaal duwde, zijn gehandicapt been stijf naasl de fiets, met zijn stok over het

stuur, met zijn kalotje op en de eeuwige pijp in de mond. Hij reed met zijn voorwiel tot

tussen onze benen en ze|'Wat is dat hier? En wii 'Wachtwoord a'u.b.!'En hij weerom:

'lk weet daar niets van en wil je me doorlaten? Ik heb nog veel werk.Trouwens, ie weet

toch wie ik ben? Je speett hier op mijn terrein. Kom, geen zever, laat me door! En als ie
hem doorliet, dan draaide hij zich om en zei: 'Geef 'ne keer ie das.' 's Avonds in

'Hernieuwenburg', in een stemmige sfeer, kregen wij onze dassen terug met een woordje

over trouw, het gegeven woord, moed om weerstand te bieden, enz. woorden om nooit

te vergeten.

Omer Vanbesien was ook zo een geleerde kanunnik. Hij noemde zichzell 'Vadertje

Klaroen' en schreef zijn klaroenblaadjes 'De Klaroen' vol met artikeltjes. Wij verslonden

die.

Alban Vervenne, Superior van het Klein Seminarie, een man met een Streng uitzicht. We

vroegen ons soms af of die wel kon lachen. En toch, een product van "t Fabriekske' met

een KSA-hart. De KSA zou weer eens toneel spelen onder de vakantie. 'Het leven een

droom' van Calderon De la Barca, wereldliteratuur. We wilden dit graag spelen in de

'Patria' (de Roeselaarse schouwburg van voor De Spil) maar het kostte te veel voor onze

KSA-kas. lk werd, als student in de filosofie, naar de superior, kanunnik vervenne,

gestuurd om te vragen of we voor 66n keer niet in de grote zaal van het Klein Seminarie

mochten spelen. onmiddellijk een 'njet'. Als we dat aan u toestaan, moeten we dat ook

aan de anderen toestaan. lk poogde nog met'maar we ziin toch studenten, KSA'ers.'

Maar het bleef 'njet' en ik kreeg de deur. 's Anderendaags werd ik naar zijn kamer

geroepen en - de sup had nog maar mijn neus gezien - hij vroeg kortweg: 'Hoeveel is dat

voor die 'Patria'?'lk zei'.'Een 1.500 frank (BEF!)' en hij ging naar ziin 'coffre{ort' en

haalde er heel de 'Patria' uit, de begeerde som, en zei daarbij 'Je moet dat aan niemand

zeggen: lk dacht aan Jezus die ook vaak zei, als hij een mirakel had gedaan,'en ge

moet dat aan niemand zeggen'.'Den Ban', was ook de enige predikant die, in de kapel

van het Klein Seminarie na een spetterend KSA-sermoen, een applaus kreeg, anno 1900

en in de dertig!

Het ene brengt het andere mee, ook een anekdote in verband met hetzelfde toneel in de

Patria. Dubois had een trek die veel KSA'ers nooit aanvaard hebben in hun hart. Dubois

kon geen scouts uitstaan. Hij kon ze noch horen noch zien noch ruiken. Nu wil het dat wij

op dit toneel scoutsmaster Raf Decock hadden uitgenodigd, met een gratis kaart voor de

eerste rij. Wij waren hem dat verschuldigd, want als ATW-voorzitter hielp hij ons veel bij

het kiezen van onze stukken. Na het eerste bedrijf kwam Dubois als een haantje,

'hikkepetjikkend', met zijn stok, de trappen op achter het toneel, recht naar Bertje

Lombaert, onze regisseur en hij zei: 'Albert, ie bent bezig met ie vingers in de ogen te
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steken tot aan je elleboog!' Be\e schrok, en Dubois verderi ,een scoutsmastel
uitnodigen op een KsA-toneel en dan nog op de eerste rij!' Elke mens heeft recht op
enkele gebreken, ook kanunnik Dubois.

De laatste in de rij priesters met een KSA-hart is Andr6 Duforret. Veeleisende leraar van
de derde Latijnse. zeer op zijn imago gesteld. stoute tongen beweerden dat hij de enige
priester was in het bisdom die op zijn eentje processie kon houden. Hij was het die ons
de zaterdagavond om 2O uur, voor ons KsAtoneel 'Marten de Haas,, langs het
dievenpoortje van het college binnenliet voor de laatste repetitie. De man had
waarschiinlijk nog heel wat ander werk, maar hij bleef bij zijn KSA Hij volgde ons doen
aandachtig en als Marten de Haas rond 22 uur, na zijn listige apotheose-sprong, qoor
een toneel-verhoogje zakte, stond hij monkelend recht en zei dat het heel mooi zou zijn
en wenste ons een wel te rusten toe. En den 'Duf' had het gezegd en het werd ook heel
goed. En dan denk ik, God zag dat het goed was...

Dit kapittel kan ik afronden met de indruk dat al onze leraars een KSA-hart hadden. Ze
leefden met ons mee. Het waren geen vakidioten. Hoe zou je anders al die roeprngen
verklaren van onze KSA-tijd? De helft van onze klas (1943) ging voor priester of
missionaris.

HET VLAAMSE ASPECT VAN DE KSA

Na het verhaal te Rome in 1928 stond voor de KSA wel het kerkelijk strijden en de
georganiseerde deelname van de leek aan de hi6rarchie van de kerk op de eerste olaats.
Het door-Vlaamse van geest wachtte wel tot midden van de jaren '30. Berten Declerck,
later minister Declerck, KSA'er in zijn humanioratijd, dan student in de rechten te Leuven,
stond onder de invloed van Dondeyne en Verbeke. Berten kwam spreken - ik denk in het
college van Waregem - met zijn studentenpet op, nonchalant, de ene hand in zijn
broekzak, zonder blaadje in de hand en zeker geen voor de mond! Hij begon 'dat het zijn
verdomde plicht was voor de KSA over vlaanderen te spreken'en deed het dan ook en
het'Jong Volkse Front'was geboren, zelfs met een tijdschrift naast ons 'Hernieuwen'. Het

vlaggenwijding op de speelplaats van de "kleine sectie", 1942. Geen uniformen, want die waren dool
de Duitse bezetter verboden.

16
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AVV-VVK was weer opgepoetst! En zou je het geloven dat het ons KSA-had, na zoveel

jaren, pijn deed, toen enkele jaren terug, dit AVV-WK uit de kop van 'De Standaard'

verdween en logischer wijze ook de kruisen geweerd werden in rechtszalen en openbare

plaatsen.

Het was nog Guido Gezelle, de KSA'er avant la lettre, die mij deed bezinnen met ziin

gedicht "t Kruiske'.

Maar, dat kruiske, 't is geschreven

diep mil in den kop gebleven,

teeken van mijn edgebied:
die den schedel mi.i aan scherven

sloege, en hiete't kruisken derven,
nog en hadd' hij 't kruisken niet!

Ja, De Gucht en Cie. Een KSA-harl is diep en veilig en trouw om het kruis te bewaren.

Na de oorlog 1940-1945 gaf Dubois opnieuw een staaltje weg van ziin handigheid en

voorzichtige voorzienigheid. Hij kwam spreken in filosofie, voor al die toekomstige

proosten van de KSA, en zei dat wij met de Belgische vlag in onze ene hand maar met de

leeuwenvlag in onze andere vuist, moeslen blijven iiveren voor de kerk en Vlaanderen,

ook al zat er in die gebalde vuist meer kracht dan in dat handje boven die Belgische vlag.

En dus moesten wij de Brabangonne leren! Toch vonden wij dit geen al te klare thee,

eerder iets omwille van het smeer...

Alidor Mattelaere, een goede vriend van Tone Anckaert, de eerste gouwleider van KSA-

Noordzeegouw, kreeg de opdracht om, als scholameester in het Groot Seminarie, aan

alle seminaristen die Brabangonne aan te leren. Hii begon met de anekdote dat die

Brabangonne eigenlijk gecomponeerd was op het ritme van 66n van de koningen

Leopold, die mankte. En hij deed dat na, terere djoem, tere djoem. Hij heeft zich toch wel

moeten verontschuldigen tegenover alle seminaristen en bevestigen dat hij dit niet

bedoeld had als een blaam op Belgid of op het vorstenhuis. Als een strovuurtje liep dit

door alle KSA-bannen en -vendels van de gehele Noordzeegouw. Na die Belgische

informatie bleef KSA voor elke bijeenkomst het 'Ewiva Pio' zingen en na elke

bijeenkomst de 'Vlaamse Leeuw'. Nooit heeft de Brabanqonne onze harten bekoord. Dat

'heitig land der Vad'ren' bleef Vlaanderen en'onze Vad'ren en het bloed in hun ad'ren'

wisten wij wel zelf te kiezen.

KSA-WYTEWA MAAKTE OOK OORLOG EN BEZETTING MEE

Het zou een saaie, eentonige tijd zijn geweest, had onze KSA niet gezorgd voor een

boeiende ontspanning, voor romantiek en vorming. Er gebeurde niets waaruit Maurice

Dewilde ook maar 66n reden kon halen om noch Dubois, noch de KSA van collaboratie te

verdenken. Als Duitse soldaatjes ons de weg vroegen naar'dem Kanal um gegen

Engeland zu fahren',loonden wij hen heel vriendelijk de weg of gingen zelfs mee tot aan

de kop van de vaart te Roeselare en zeiden, 'so bitte, der Kanal . De soldaatjes klapten

met de hielen en groetten, 'ah so, danke schdn'. En wij weg naar "t Fabriekske' om relaas

uit te brengen. Eens vond Staf Planckaert, KSA'er door en door, toch maar het middel om

een Duitse vrachtwagen in gang te krijgen en er op de speelplaats van het Groot

Internaat een toertje mee te maken, voor de mis van kwart voor zeven. De 'suf', Karel
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forrez, zag het nog juist gebeuren, riep Staf en zei 'Ge hebt zeker weer de slimme
moeten uithangen?' -'Ja' K, zei Staf, en hij had er deugd aan beleefd en ik denk, hem
kennende, de 'suf' ook. Straf geven? Was dat nu te bestraffen?

's Avonds, in het donker, gingen we te midden van de Ooststraat, aan het hoekske waar
de straat naar de Paterkens die naar "t Fabriekske' kruist, volksdansen tot we een Duitse
soldaat zagen of meenden te zien, om dan te vierklauwens op de loop te gaan naar
"t Fabriekske'. Of dat allemaal collaboratie, was, Maurice Dewilde? Weet ook dat wij de
jongens kenden die naar het Oostfront trokken en hun idealen. Ze waren onze
klasgenoten of medestudenten, maar nooit hadden zil enig contact noch met Dubois,
noch met de KSA!

De oorlog maakte ook heel wat activiteiten zoveel echter en levenswaarachtiger en
romantischer. Ook de KSA-maag was gerantsoeneerd. Daarom trokken we ,s avonos
vaak naar het hof van een boerin met een groot KSA-hart. In de koestal zorgde zii voor
een ketel pap waar we a volont6 mochten in lepelen en daar bovenop kregen we nog een
dikke boerenboterham met iets ertussen. In die stal bleven we dan ook slaoen rn een
zekere koestalmystiek. We begeleidden, met een dof handgeklap, de koetaarten die we
hoorden pletsen. stil en attent. 's Morgens vertelden we dan hoeveel we er voor het
inslapen hadden horen uiteen spatten. 'Stille nacht, heilige nachil'

Omdat kampvuur maken verboden was, vonden wij algauw de kampkaars uit of de
kampquinquet (petroleumlamp). Op kamp te Bellem hielden wij zo een quinquetronde in
sourdine, rekening houdend met de Duitse reglementen. Stemmig, romantisch, maar toen
we reeds in onze slaapzak lagen, nog nagenietend, kwam leider Rik Bostoen ons wakker
alarmeren met de mare dat de Duitsers onze quinquet hadden gezien en dat we allemaal
naar de 'Ortskommandantur' moesten. Pathetisch zei hij'Mannen, we rekenen op een
strikte orde, neem alles mee en stel je op voor de refter!' lk heb nooit meer
confituurpotten horen stukvliegen en gamellen horen rammelen en dekens van schouders
zien glijden als toen. En dan, op stille tocht richting 'Ortskommandantur'. Na zo een goed
kwartier - en dat duurde in die omstandigheden heel lang - kwam de proost, Herman Van
den Bulcke, aangereden en zei, hijgend, dat we mochten terugkeren en gaan slapen. Hij
had het voor deze nacht kunnen regelen. 's Anderendaags moesten hij en de leider het
geval meer gaan uitleggen. 's Anderendaags in de morgen werd er geen woord meer
gesproken over dit nachtelijk avontuur en we waren al lang weer thuis, toen we vernamen
dat het een spel was geweest. Maar om zo een levend-echt spel te beleven moest het
toch oorlog zijn!

KSA HEEFT ONS VEEL WAARDEN MEEGEGEVEN

sociale waarden? wij voelden, planden en beleefden zoveel samen. culturele waarden?
Ons toneel, poppenspel 'Cyper', ons zangrepertorium, onze kampvuurnummers. Het had
allemaal stijl en een bescheiden kunstwaarde. ZelIs onze Dls-dienstoverste vertelde ons
dat dansen oorspronkelijk niet door vrouwen, maar door mannen beoefend werd. Wij
danstenl Mannendansen, weliswaar, maar ook volks- en gemeenschapsdansen. Op
studiedagen dansten wij ter ontspanning, in een sliert, een hele collegespeelplaats rond
meI 'Kent gij Jan, de Mosselman?' - en ot we hem kenden! - of 'Macadam (bis),. Elke
KSA'er, zelfs de stugste, kon daarin mee.

De studentenbond van eertijds hield de KSA ook in leven. Elke avond van de vakantie
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Roeselaarse jongknapen op zeedag te Knokke, 5 april 1 951

speelden wij 'tussen twee vuren' op het'Zoeavenkoertie', aan de Botermarkt, afgezet met

het 'evergreen' van ijzeren platen. Het stoof er nogal op dat zanderig koertje! In dit kader

kwamen ook sportmannen ons met hun wijsheid verrijken. Briek Schotte zei, dat je om te

winnen wat harder moest 'duwen' en we leerden af en toe een tandie bij te steken'

Keeper Braet van Cercle Brugge (internationale klasse) zei dat hij tijdens de training nooit

een bal aanraakte. Dan had hij, voor de match, zin naar die bal. En we leerden zo de

grootse momenten uit te kiezen. En Marcel Decock leerde ons dat boksen de edelste

sport was: op je gezicht laten slaan en niet kwaad worden!

Onze DlO-dienstoverste zorgde ook voor een stukje cultuur. Het was te Gits waar we

vaak naartoe gingen. In de kelders van het kasteel beleefden wij menige middeleeuwse

ronde met acteurs in echte middeleeuwse kostuums. Maar deze keer was het in het

Gitsbos te doen. Onder een grote boom gaf onze 'sportfuhrer', Charlie Decock, een

toespraak over 'mens sana in corpore sano'. Op zeker ogenblik wilde Charlie zeggen dat

wij bij het sporten meer aandacht moesten besteden aan de diepere waarden' Hil kwam

op het juiste woord niet en zei, dat 'sportende KSA'ers eens meer in--. in". in het

achterste van de beweging moesten kiiken.' Charlie, mochten de groten van de wereld

eens meer in het achterste van die wereld kijken... dan zouden oorlog en honger al een

voor een heel deel gebannen ziln.

DE RELIGIEUZE WAARDEN IN KSA

Daarmee bedoel ik niet H. Mis en biecht en dies meer. Daar zorgden de colleges in ruime

mate voor, zo goed zelfs dat we in de vakantie aan onze ban- en vendelmissen trouw

bleven. Maar ik bedoel wel die dingen die ons religieus leven raakten. Stilte was voor ons

iets kostbaars. Op kamp werd er gezwegen tot aan het hijsen van de vlag. 'Hiis de vlag in

de wind, hijs de vlag in de zon die het licht der symbolen omgloort'. De avondstilte en het

woordje van de proost op kamp. "t ls goed in 't eigen haft te kiiken nog even voor het

slapengaan of ik van dageraad tot avond geen enkel harl heb zeer gedaan' (Alice

Nahon). Dat die stilte moeilijk te verstoren was, werd bewezen. De proost hield midden in
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het bos zijn bezinning over een Amerikaans monument voor de onbekende soldaat. Een
stuk dat de ereprijs behaalde. Hij was het monument aan het beschrijven: een granieten
blok, de bovenkant een gebeiteld laken met daaronder de vage vormen van een soldaat
en de tekst 'raak me niet aan - mijn naam is offer - ik wil in het verborgene blijven,. Op dat
ogenblik ontsnapte er een knallende wind aan een van onze knapen. Storing? Nee, de
stilte werd nog iets stiller en de woorden van de proost gingen hun gang. lk dacht aan de
bijbel, 'en toen kwam er een licht briesje, (ook zo een knapenwindeke) en God ging
voorbij'.

Ook de stilte van een kerk kon ons beroeren. We deden op kamp al onze tochten samen
marcherend en zingend. Samen rustten wij ook uit, af en toe in een dorpskerk. Daar was
het altijd zo anders dan buiten. Buiten snikheet, hier fris en koel. Buiten zo luidruchtig,
hier zo stil. 'Het andere was God'. En we voelden ons als Paul claudel, een auteur die we
graag lazen en die zich tot dat Andere, God, op kerstnacht in een abdijkerk bekeerde.
Nog altijd voel ik dat Andere aan als ik een kerk binnenga.

Onze KSA was ook heel Mariaal. We 'tjoolden' van kamp tot kamp met een
Mariabeeldeke, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rugzak. Het was een eer het naast je eigen ransel
te mogen dragen. Waarom al die moeite? Omdat op een bepaald kamp, naar goede
gewoonte, de kampleider vlug in het bos een Mariabeeldje was gaan zoeken voor de
avondwijding.'Hij had er eentje gevonden', zei hij. Maar toen we in hel donker, na een
stille mars aan het kapelleke aankwamen, en de proost zijn lamp op het beeldeke richtte,
zagen we Sint-Jozef verschijnen. Kon een windeke de stilte niet schaden, dan zeker toch
Sint-Jozef niel en onze proost Pietje Carbonez heeft daar, met bijstand van Sint-Jozef,
een mooie Mariahulde gehouden. Je moest daarvoor KSA-proost zijn en Pietje Carbonez
heten.

KSA? HIER? EN NU?

De 'Van-nu-en-strakser' August Vermeylen (1872-1945) schreef aan onze lijd'Je moet
Vlaming zijn om Europedr te worden'. Nu zou hij, denk ik, schrijven 'Je moet Europe1r of,
Amerikaan worden om je nog in Vlaanderen thuis te voelen'. Tot en met worden wij
rreramerikaniseerd. Muziek, soaps, levensstijl en noem maar op. In 'Tijl' van A.
Vandevelde sprak Tijl Uilenspiegel zijn volk toe als 'Gauw gesnoerde bekken, maar volk
van gumminekken'. En inderdaad, Vlamingen lieten en laten zich nog zo gemakkelijk
doen. Een tekeningske maken moet ik toch niet? Maar laten we 'Volk' blijven met
'gumminekken'. Mochten wij telkens weer opstaan, Verriests woorden indachtig, 'Ons
volk moet herleven, geen ander volk maar dat volk!' Wytewa'ers, laten we trouw blijven
aan onze idealen. Kerkelijk strijdend. Alhoewel ik dat 'strijdend' altijd iets te militaristisch
vond. lk vertaal in christelijk bezield, Goddelijke mensen zijn voor elkaar. Liefde doen.
Elkaar dragen en verdragen, breeddenkend en trouw aan alle evangelische waarden.
Je kunt geen relaties opbouwen, geen maatschappij lalen gelukkig ziin zonder die zelfde
waarden. En daarnaast door-Vlaams van geesl, bewust van eigen aard. Het is alles goud
waard. KSA'ers van Wytewa, blijf waken over ons volk en zijn Kerk.
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HERINNERINGEN AAN EEN KSA-VERLEDEN

Het was in het begin van de jaren zeventig dat ik mijn eerste stappen zette als jongknaap

in KSA-Roeselare. De precieze datum staat mij niet meer voor ogen, maar ik herinner mij

helder 66n van mijn eerste activiteiten: de dag waarop wij ons uniform konden kopen. Het

uniform bestond in die tijd uit een donkerblauw KSA-hemd, een oranje das, een grijze

fluwelen korte broek, een KSA-koppelriem, lichtgrijze kousen, donkergrijze overslagkou-

sen en zwarte bottines. Daarvan kocht je de onderdelen die je nodig had - in elk geval het

hemd, de das en de koppelriem. Onze leiders legden nogal de nadruk op dat perfecte

uniform. Vermeldde het wervingsboekje van 1972-1973 immers niel'. EIke iongknaap
moet over het volledig uniform beschikken. Men kan pas werkeliik echt tevreden ziin

wanneer men alle uniformonderdelen bezi0
Wij hoefden voor de aankoop van het uniform niet naar Licht en Ruimte: onze leiders

hadden een eigen verkoopstand in een 'pianokotje' langs de Collegefeestzaal. lk zie

mezelf na die bewuste activiteit nog aanschuiven met het geld in de hand. lk mocht

passen en de leiders toonden hoe je die oranje das moest knopen. Gezien de vorm van

die das - langgerekt en breed uitlopend aan de uiteinden - kon een kersverse jongknaap

op dat vlak beslist enige tips gebruiken.

In het ,pianokotje' met de uniformen lagen ook de 'kommels" de dikke gevlochten touwen

die talloze keren door onze handen zouden gaan bii het touwtrekken en de

commandotochten. Maar dat wist ik toen nog niet. Van dat eerste contact met cle

,kommels, is mij enkel hun scherpe geur bijgebleven. zelfs mijn uniform leek ervan

doordrongen en ze leek mij voortaan inherenl aan de KSA. Voor mij was het de geur van

de vrije natuur en het onmiskenbare avontuur dat ons daar te wachten stond. Pas later is

het mij duidelijk geworden dat het eigenlijk nergens in de natuur zo ruikt - behalve als de

KSA er is voorbijgekomen.

Toen ik thuiskwam, zonderde ik mii af in ons voorkamertje om mij voor het eerst als

jongknaap uit te dossen. Mijn moeder wilde assisteren, maar dal wees ik resoluut af: een

KSA'er - zelfs 66n van een jaar of tien - moest dat zelf kunnen. Er kwam enige

improvisatie aan te pas voor ik mij in volle glorie kon presenteren. De oranje das ging het

moeilijkst, maar ik vond het resultaat behoorlijk. Ze dachten er thuis anders over. Mijn

KsA-outfit kreeg de verhoopte bewondering, evenwel niet zonder een moederlijke poging

om die das beter te schikken. Dat irriteerde mij. Aan wie hadden de leiders het uitgelegd?

Maar achteraf ben ik ervan overtuigd dat ze thuis geliik hadden. Het stond trouwens in

het wervingsboekje: Het uniform is maar mooi, wanneer het tot in de punties verzorgd is.

Zover had ik blijkbaar niet gelezen.

In de jaren daarna doorliep ik de klassieke KsA-loopbaan met zijn al even klassieke

hoogtepunten.

lk herinner mii een inlijving bij de jongknapen in het verhalend kader van de ridders,

wellicht in 1973-1974.In de late namiddag - het was al donker - stonden we verzameld in

de tuin van het College. Voor onze ogen voltrok zich een schouwspel dat uitmondde in de

verschijning van een zwevend, lichtgevend zwaard tussen de bomen. lk weet helemaal

niet meer wat dat zwaard daar hing te doen. Louter de magische sfeer van de verschij-

ning staat mij nog voor de geest. wij, jongknapen, wilden achteraf weten hoe onze leiders

dat hadden gedaan. Maar zij losten niets en we mochten zelfs in de nabijheid van de

verschijningsplaats niet komen. Ze wisten het: ze moesten de magie bewaren.
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In 1975 trok ik met de knapen op kamp naar Breitfeld. Het hoogtepunt was de 24-
urentocht met onze rugzakken. Op de terugweg was het brandend heet en onder het
gewicht van de loden zon belandde menige knapenrugzak tijdelijk op de
leidersschouders. Terug in Breitfeld bleef er 66n knaap over die zijn rugzak de hele weg
zelf had gedragen. Hij had koppig op zijn tanden gebeten en nu schrijft hij zijn
herinneringen neer. Voor zijn exploot met de rugzak heeft hij naderhand een kamppremie
gekregen. Er staat op 'Hoe kleiner, hoe rugzakker'. Het rijmpje had beter gekuno, maar
de boodschap was voor mij onovertroffen.
Bij de jonghernieuwers, in Butgenbach in 1977, was er geen 24-urentocht te voer, maar
een 36-urentocht in autostop. Samenhorigheid was vereist, dat bleek al de eerste dag in
Ettelbruck (Luxemburg). Daar wachtten we met zijn tweedn urenlang op de twee
anderen, die pech hadden bij het liften. Maar we moesten solidair zijn. En toen we in de
late namiddag van de tweede dag in Luik kwamen, vonden we dat we het al goed genoeg
hadden gedaan. We aten een stevige zak frieten - een beetje te stevig, want we kregen
hem niet op - en we belden naar de leiders om ons te laten ophalen. "Neen," zeiden ze,
"leggen jullie dat laatste stuk ook nog maar af in autostop." Dat zinde ons niet - nog een
slordige vijftig kilometer, wat dachten die leiders wel? Wat ze dachten, zijn we achteraf te
weten gekomen. Ze hadden ervaring en ze hadden door dat wij best nog wat konden
volhouden. We waren overigens niet eens de laatsten toen we 's avonds weer In

Btitgenbach arriveerden.

En toen was het'50 jaar KSA'. Op 7 mei 1978 werden de tweedejaars jonghernieuwers -

ik dus ook - ingezet als ordedienst op de historische stoet in Roeselare. Intussen wisten
we al dat KSA-Roeselare bepaald niet onbetekenend was in de KSA-geschiedenis. Een
zeker chauvinisme was ons niet vreemd. Het streelde ons eergevoel dat we in de
organisatie van de stoet zaten - andere KSA'ers mochten meelopen als Viking in de snek
of bij de schapen, maar dan vonden wij onze taak toch iets belangrijker. En zo zie ik
mezelf nog bezig op het einde van de stoet. lk moest de borden die tussen de

Jongknapenkamp Peer 1990. Proost Paul Vanhalst ontvangt via de walkie talkie berichten over de
geheimzinnige kist, maar de jongknapen weten niet dat er vanuit de naburige tent wordt geseind.
4 augustus 1 990.
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verschillende groepen werden gedragen, uit de Stoet halen en verzamelen. De aankomst

van de stoet in de Zuidstraat, vanuit de richting van de Riiselsestraat, was echter een

hectische bedoening. Het parcours bleek namelijk korter te zijn dan de lengte van de

stoet. Toen de eerste groepen weer bij het college aankwamen, moesten de laatste de

dreef nog verlaten. De kop van de stoet moest dus op een gelmproviseerde manier

worden gedevieerd in de lepersestraat. Dat maakte het inzamelen van de borden tussen

de groepen niet eenvoudiger. En wie wil een jonge gast geloven die zomaar komt

vertellen wat er met die borden moet gebeuren?

Daarna werd ik jongknapenleider (van 1978-1979 tot 1993-1994) en later ook bondsleider

(van 1983-1984 tot 1987-1988). Aan mij om nu magie, volharding, samenhorigheid en

een vleugie chauvinisme door te geven aan de iongere KSA'ers.

Het was altijd schitterend om de grenzen van de verbeelding af te tasten. Zoals die keer

dat we op het jongknapenkamp te Hoogstraten (1988) een diefstal ensceneerden van

20.000 frank (intussen 500 euro). Het spoor leidde over de Nederlandse grens, naar een

ruine waar we een zwerver aantroffen. Hij was de dief, maar wij, leiders lieten hem een

verhaal opdissen waarna geen enkele iongknaap nog overwoog om nem naar oe

gevangenis te sturen. Hei zat erg realistisch in elkaar, want 66n jongknaap durfde de

ruine zelfs niet binnenkomen. Een andere keer, op kamp te Peer (.1990) troffen de

jongknapen een verzegelde koffer aan onder de grond. We kregen hem niet open en toen

liepen er met mondjesmaat berichten per walkie-talkie binnen. De jongknapen waalden

overdag bij de walkietalkie; de leiders deden dat 's nachts - zogezegd. Tot een kolonel de

koffer in het geheim zou ophalen, moesten wij hem koel bewaren, anders dreigde er

stralingsgevaar. Die koele plaats was een tentje... maar het was snikheet dat kamp, en in

dat tentie was het vaak 45 graden of meer. Dal vertelden wij de longknapen niet.

Op de Lourdeskampen lieten we ons wel eens opmerken als KsA-Roeselare. Op een

dag tijdens het Lourdeskamp 1984 was onze dagleuze: 'We doen een stunt, punt!' Enkele

dagen eerder hadden we bij de gouwleiding een lap rode stol gehaald, zogezegd voor

een spel. Van die lap sneden we in het geheim rode armbanden, zoals die door de

gouwverantwoordelijken werden gedragen. Op onze stuntdag kregen alle Roeselaarse

KSA'ers een rode armband en toen ging het in stoet naar de tenten van de gouw, onze

kolossale Lourdeskaars voorop. Het leek bi.ina een invasie, die door de andere groepen

verstomd werd gadegeslagen. Bij de gouwtenten volgde een klinkende formatie - ik heb

ze zelden perfecter geweten. De gouwleiding stond erbij en ze keek ernaar. Nadien

wilden we met onze rode armbanden paraderen op Camp des Jeunes om hier en daar

formeel de orde te handhaven. De regen werd echter onze spelbreker. Blijkbaar vond de

hemel dat dit wel kon volstaan.

Dat onze grote ambities niet altijd het bedoelde resultaat hadden, blijkt uit onze avonturen

met de Pic du Jer, de bergtop met het reusachtige ijzeren kruis erop vlakbij Lourdes.

Toen ik in 1980 voor het eerst op Lourdeskamp trok, had de Pic du Jer in Roeselaarse

kringen al een flinke reputatie. lk hoorde hoe er tijdens de traditionele dauwtrip in 1976 -

en wellicht al eerder - een ware wedloop was geweest om het eersl op de top te staan. In

1980 sloot ik mij dus aan bij de specialisten uit 1976 - zii die de kortste weg naar boven

wisten via een binnenweg. In vier jaar tijd was de herinnering van de specialisten echter

behoorlijk vervaagd. We kwamen voorbij een aantal betwiste herkenningspunten en plots

stonden we voor een onoverkomelijke steile helling. Wij dus honderd meter naar links en

dan naar rechts, maar er was geen doorkomen aan. Het draaide erop uit dat we de Pic
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Lourdeskamp 1988. Op de Tourmalet, 26 augustus 1988. Van links naar rechts: Johan Detbecke,
Patriek Cattrysse, Christophe Brabant, Frank Segaeft, Frank Brackx, Filip Demey, Jan Denys.

du Jer moesten beklimmen langs de klassieke aardeweg met hier en daar een kleine
afsnijding. Vandaar zagen we anderen de 6chte kortste weg naar boven nemen: langs de
Funiculaire, het treinbaantje op de Pic du Jer. Vier jaar later, in 1984, speelde de pic du
Jer ons weer parten. Het stormde in de vroege morgen, zodat we de dauwtrip moesten
afgelasten. Enkelen van ons hadden echter in het holst van de nacht, nog voor de storm,
een ontsnapping geforceerd. Ze zouden in hun slaapzakken overnachten op de Pic du
Jer en ons bij het ochtendgloren triomfantelijk opwachten op de top. In de plaats daarvan
hadden ze op de flanken van de berg schrikwekkende momenten doorstaan, te midden

Lourdeskamp 1992. Op de Pic du Midi de Bigorre, 24 augustus 1992. Van links naar rechts: Johan
Vervaecke, Beft Denorme, Andries Deraedt, Stefaan Sercu, Jan Vereecke, Stijn Segaeft, Fitip Demey,
Johan Delbecke.
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De Vikingsnek van KSA-Roeselare tiidens de Rodenbachstoet, 28 september 1 986

van geweldige bliksemschichten en donderslagen. Een paar dagen later hebben we de

berg dan wel met de vrijwilligers beklommen. In 1988 bedwongen we de Pic du Jer

eindelilk zonder problemen, maar dat .iaar vonden we een nieuwe uitdaging. We trokken

met een groepje naar de legendarische Tourmalet. Het was geen sinecure om de veertig

kilomeler afstand vanuit Lourdes te overbruggen en de beklimming deed ons afvragen of

hier echt iemand met de fiets kon oprijden. Zowel voor de Tour de France als voor ons

werd dit een col buiten categorie. Op het Lourdeskamp 1992 stonden we weer op de

Tourmalet, maar nu mikten we nog hoger. Een wandeling bergop van enkele kilometers

bracht ons tot op de Pic du Midi de Bigone, 2.877 metet hoog. In een straal van zowat

vijftig kilometer rond Lourdes was er geen hoger punt te vinden.

Op enkele schoonheidsfoutjes na scoorden we meestal wel onverdeeld. Op de

Rodenbachstoet in 1986 trokken enkele van onze KSA'erS de Vikingsnek op blote

voeten. Dat leverde ons overal applaus op en nadien felicitaties van KSA-Noordzeegouw

ook. De gouwleiding meldde ons bij die gelegenheid dat KSA-Roeselare de grootste bond

van Vlaanderen was. Wij maakten daar vloties 'de grootste bond ter wereld' van, want

waar elders bestaat er KSA?

Een grote dertig jaar geleden ben ik bij de KSA gekomen; een kleine tien iaar geleden

heb ik mijn actieve carridre afgesloten. Het heeft mij een arsenaal aan herinneringen

opgeleverd. lk heb er slechts enkele van opgehaald en elke KSA'er kent er nog vele

andere. Waar heeft het allemaal toe geleid?

Eigenlijk is elke generatie een schakel in een ruimer geheel. Wij bouwen allemaal verder

aan een KSA-verhaal dat ons 'groot'toeschijnt. We halen onze bezieling voor een stuk uit

het verleden, bij de vroegere generaties en het voorbeeld dat zii ons hebben

voorgehouden. Naderhand proberen we op onze beurt de nieuwe generaties te

inspireren. Hel is gek hoe dat inspiratieproces van generatie op generatie lijkt te verlopen.

Soms oaat het vlot: soms met horten en stoten. Maar zowel de naadloze als de abrupte
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overgangen bepalen het gezicht van de evoluerende KSA, en de geschiedenrs neemt
geen keer. Misschien moeten we vooral de langere termijn in de gaten houden, ros van
de onvermijdelijk subjectieve kijk op onze eigen periode.
In zijn meest algemene vorm zou je de KSA kunnen omschrijven als een verzameling van
vooral jonge mensen die, gedreven door bepaalde idealen, een bepaald engagement
willen realiseren. zowel die idealen als dat engagement zijn in de loop van de tijd
geevolueerd. Organiseer een uitwisseling tussen een leider uit 1928 en zijn collega uit
2003, en ze belanden allebei in een KSA die ze amper herkennen en waaryan ze
mlsschien zelfs niet eens lid willen zijn. Alleen de gedrevenheid waarmee ze opKomen
voor hun eigentijdse idealen, is wellicht dezelfde.
ls het niet opvallend dat de meeste KSA'ers een jeugdbewegingsverleden hebben dat ze
legendarisch noemen? Eens we afscheid hebben genomen van de actieve KSA zijn we
soms geneigd om te zeggen: "vandaag de dag is het niet meer hetzelfde, maar in onze
tiid...!" En toch belandt ook 'vandaag de dag' vroeg of laat in de legende. wellicht is het
nog zo slecht niet dat er nu en dan verandering komt. Gelukkig dat de KSA evolueert,
want hoeveel legende zou er overblijven als we allemaal dezelfde dingen beleven? Hoe
belangrijk onze individuele bijdrage dan is, kan alleen de toekomst uitwijzen. Individuen
hebben de neiging om in de vergetelheid te raken - hoeveel grote namen uit een ver
KSA-verleden of van lang na onze eigen tijd kunnen wij elk opsommen? Maar misschien
gaat de individuele legende op de duur op in de collectieve KSA-legende. wij allen
schrijven de KSA-geschiedenis met de onvergetelijke voetnoten die we er elk aan
toevoegen.

Telkens andere mensen in telkens andere tijden hebben KSA-Roeselare vormgegeven.
Toen ze hun eerste stappen in de KSA zetten, werden ze ondergedompeld in de rijke
traditie tot ze ervan waren doordrenkt. En als ze zich dan mochten uitwringen, stroomde
er altijd wel iets van henzelf mee naar de volgende generatie. Ze hebben de traditie
tegelijk bewaard en vernieuwd. Heilige huisjes die zonevreemd waren geworden, hebben
ze afgebroken, soms misschien met te veel ijver. Maar de essentie hebben ze behouden.
Het zwevende zwaard van vroeger is gelransformeerd tot een zwerver in een ruine of
een geheimzinnige kist, maar de magie is gebleven. De knaap die tijdens de 24-urentocht
dapper zijn rugzak torste, lijkt zo te zijn doorgelopen naar de pic du Jer en dan de
Tourmalet, maar met dezelfde volharding. De glorie van 50 jaar KSA zindert na tot die
van 75 iaar KSA. En intussen is het donkerblauwe KSA-hemd een lichtblauw geworoen,
maar in wezen zijn het dezelfde KSA'ers.
lk moet terugdenken aan mijn allereerste KsA-momenten, aan het uniform waar rk zo
trots op was. De 'pianokotjes' van weleer zijn verdwenen, maar in mijn herinnering zie ik
ze voor mij en ruik ik de 'kommels' die er lagen. Die 'kommels' bestaan nog altijd en ze
zijn hun geur niet kwijtgeraakt.

Ze zijn gezaltd door het zweet van talloze handen.
Ze hebben de onstuimige kracht van vele generaties doorstaan.
Hun typische geur roept bij alle KSA'ers beelden op van het hoogste KSA-gehalte.
Je zou kunnen zeggen dat deze touwen de generaties onzichtbaar aan elkaar
vasthechten.

Misschien is er nog meer dat oud en jong met elkaar verbindt dan wij gewoonlijk denken.
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KSA-ROESELARE VANDAAG

De jeugdbeweging KSA viert in 2003 haar 75ste verjaardag. Op Sacramentsdag 1928

stichtte kanunnik Karel Dubois de Katholieke Studentenactie op zijn kamer in het

legendarische 'Torentje'. Sindsdien blijft KSA-Roeselare verbonden met het Klein

Seminarie. We willen de school bedanken voor de huisvesting en de nauwe

samenwerking gedurende al die jaren... en we hopen op een mooie toekomst. Wat is

KSA-Roeselare immers zonder het Klein Seminarie en vice versa?

KSA-Wytewa Roeselare steunt en bouwt verder op een rijke traditie. Jongens vanaf zes

jaar kunnen bij ons terecht voor spel, engagement, zingeving en vooral 'dikke leute'.

ledere zaterdagnamiddag, van 14 uur tot 17 uur, bevolken onze 250 leden en leiders de

speelplaatsen van het College. Zo kleuren ze de school blauw-oranje. Ons uniform

bestaal immers uit een lichtblauw hemd (versierd met zoveel mogelijk schildjes), een

oranje das (bij de leiders voorzien van een blauwe rand) en een korte broek (voor de

kleinsten).

In de bond (of groep) KSA-Roeselare wordt de verantwoordelijkheid gedragen door een

bondsleider, een bondssecretaris en een bondsproost. De leden zijn verdeeld over vijf

verschillende bannen. Dit iaar startten we voor het eerst met een kabouterban. Dit zijn

jongens van het lste tot het 3de leerjaar. We mogen spreken van een succes: elke

zaterdagnamiddag huppelen zo'n zestig kaboutertjes de speelplaats van het Vabi op en

neer. Een vijftiental dolenthousiaste leiders huppelen met hen mee. De verantwoordelijke,

of banhoofdman, van de kabouters is Steven Decuypere. De jongens van het 4de tot het

6de leerjaar vormen de jongknapenban. Zij spelen op de speelplaats van de lagere

school. Hun hoofdleider heet Tom Wybo. Elk jaar werken deze groepen met een

jaarthema. Dit jaar vertoeven ze in de Schotse Highlands. Met kilt en doedelzak strijden

ze tegen monslers, de Engelsen en de woeste natuur. De ietwat grotere en stoerdere
jongens uit het lste en 2de middelbaar noemen we de knapen. Bij de knapen, onder

Jongknapenkamp Herselt 2002. Leiders en jongknapen in Romeinse tenue bii het kampstuk
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leiding van banhoofdman Jan Decan gaat het er al wat feller aan toe. Een matchke rugby
en een paracommandotocht zijn hen nlet vreemd. De oudste leden, de jonghernieuwers,

komen uit het 3de en 4de middelbaar. Ze zijn trots op hun zelfstandigheid, lachen en
leuleren erop los en gaan wel eens uit de bol. Hun banhoofdman is Bram Lootens.

Wie het Sde middelbaar aanvat, krijgt de kans om leider te worden. Bijna iedereen grijpt
deze kans met beide handen. En niemand heeft er ooit spijt van gehad, behalve
misschien zij die de kans niet grepen. KsA-Roeselare telt een veertigtal leiders. Een
jeugdbeweging is niets zonder leiders. Leider zijn vraagt veel tijd en inzet van je, maar je
krijgt er onnoemeli,k veel voor terug. Je leert op eigen benen staan, samenleven en
-werken met anderen. Je ontdekt je goede en slechte kanten. Je maakt vrienden,
sommige voor het leven. Kortom, een ervaring die je iedereen kan aanraden.

Een hoogtepunt in de werking zijn de jaarlijkse kampen. De twee jongste groepen
(kabouters en jongknapen) trekken de wijde wereld in voor een weekje avontuur 'in den
vreemde'. Dit jaar maken ze Bevel onveilig, een gehucht te midden van de bossen in de
provincie Antwerpen. De knapen nemen hun rugzak en tenten en overleven een tiental
dagen in de Ardennen. Samen met de jonghernieuwers wisselen ze deze zomer
Roeselare voor de Oostkantons. De jonghernieuwers reizen om de twee jaar naar het
buitenland. Zo beleefden ze vorig iaar een prachtige tijd in de Gorges du Tarn (Frankrijk).

Volgend jaar nemen ze deel aan het vierlaarlijkse Lourdeskamp van KsA-Noordzeegouw.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die de KSA
gedurende 75 iaar een warm hart toedroeg. Een dikke merci aan de leiders, de oud-
leiders, de ouders, de sympathisanten en het Klein Seminarie, die ervoor hielpen zorgen
dat KSA-Roeselare bleef leven tot op vandaag. Ze maakten van de KSA een eigentijdse
jeugdbeweging om trots op te ziln. En een beweging - de naam zegt het zelf - beweegt
mee met de veranderende maatschappij, de steeds veranderende jeugd. Steunend op

een rijke traditie zoeken we verder naar een verrijking in het leven van iongeren.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij iemand van de bondsleiding of bij

eender welke leider. Wie graag de KsA-sfeer wil opsnuiven, is altild welkom op een
zaterdagnamiddag in het Klein Seminarie.

KSA-Wytewa groet u.
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HET LOGO VAN KSA-ROESELARE

Het huidige logo van KsA-Roeselare dateert van het najaar 1984. Op 19 september 1984

maakt Luk Ostyn een eerste ontwerp, dat in de komende maanden geleidelijk vorm krijgt.

Aanvankelijk ontbreken de golven onderaan, maat ze worden in oktober-november

toegevoegd om het logo duidelijk cirkelvormig te maken. Toch is de cirkel niet perfect: in

het definitieve ontwerp van 3 december 1984 zijn de golven een beetje omlaag gezakt

om de anders ietwat samengedrukte toestand van de onderste helft van het logo

ongedaan te maken. In het voorjaar 1985 worden van het logo een bondsvlag,

mouwschildjes en stickers gemaakt.

In het logo ziin verschillende symbolische elementen verwerkt.

Het logo bevat een referentie aan de drie structurele niveaus waartoe de Roeselaarse

KSA'ers behoren: de gouw, het gewest en de bond. De oranje zon boven de golven

verwijst naar KSA-Noordzeegouw; de blauwvoet van Albrecht Rodenbach verwijst naar

het gewesi Rodenbach; het zwarte kruis uit het wapenschild van de stad Roeselare

veMijst naar de bond Wytewa.

De vijf golven onderaan symboliseren de viif toenmalige onderverdelingen van KSA-

Roeselare: de jongknapen, de knapen, de ionghernieuwers, de hernieuwers en de

leiding.

De brede zwarte boog aan de rechterkant van de zon vormt samen met de verticale lijn

en de onderste dwarsbalk van het Roeselaarse wapenschild een variante vorm van het

Christusmonogram. Dit refereert aan de christelijke inspiratie van de KSA.

」ο力an Delbecke
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De bondsvlag van KsA-Roeselare op het Lourdeskamp 1 992, 26 augustus 1 992.
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IN MEMORIAM THEO BRACKX

Wellicht voor velen heeft Theo als leraar, subregent of proost, invloed uitgeoefend op de
opvoeding en het groeien naar volwassenheid. Als oud-leerling ('extern') van het Klein
Seminarie en oud-leider van KSA Roeselare kwam ik met Theo Brackx in contact eerst in
zijn hoedanigheid van leraar en later die van knapen- en jonghernieuwerproost.

Het was in de 4de Weten-
schappelijke A, schooljaar
1980-1981. Er werd ons
gemeld dat we godsdienst

zouden krijgen van een
jonge priester die was
benoemd in het Klein

Seminarie: Theo Brackx.
Aangezien zijn legerdienst
nog niet ten einde was,
vatte hij zijn lessen pas

aan later in het eerste
trimester, na een
tussenperiode met een
interimaris. In de eerste

weken was hij - zoals het hoort - redelijk streng. Hierbij had hij zijn uiterlijk voor: aan de
magere kant, zwart haar, baard en strenge blik. Later bleek dit meer een faqade
waarachter een gevoelige levensgenieter schuilging. In de lessen ontpopte Theo zich als
een boeiend verteller, wat onze aandacht scherpte voor zijn soms moeilijke (en voor een
zestienjarige biigevolg veeleer saaie) lessen. Het was duidelijk: waar godsdienst in de
lagere humaniora samen met lichamelijke opvoeding en muziek eerder 'ontspanning'
leek, werd hier 'inspanning' gevraagd, zeker bij het studeren. Meer dan 66n leerling
haalde op het examen de svmbolische score van '30 oo 60'.

Zelt heb ik als oud-knapenleider Theo vooral als proost binnen KSA-Roeselare gekend.
Theo werd niet dadelijk actief in KSA-Roeselare, maar zat wel duidelijk op de bank als
reserve (hij was immers mede-oprichter en proost geweest van KSA-Klemskerke). KSA-
Roeselare kende toen nog de luxe van een aparte proost per ban: Paul Vanhalst bij de

longknapen, Lode Monbaliu bij de knapen en Dirk Masschelein bij de jonghernieuwers.

Dirk was echter binnen KSA-Roeselare 'fin de carridre' (na zijn studies en legerdienst zou
hij ongetwijfeld elders worden benoemd) en Theo, zijn goede vriend en jaargenoot, was
van bil het begin de gedoodverfde opvolger.
In het schooljaar 1981-1982 was het zover: Theo werd proost van de jonghernieuwerban.

De start was behoorlijk moeilijk. E6n van de eerste activiteiten, 'de baksteendropping'
ontspoorde totaal. Om onverklaarbare redenen pleegden de verschillende groepen
jonghernieuwers, volkomen los van elkaar, her en der vandalenstreken, zelfs met
gerechteliike vervolging tot gevolg. Er was verder een groot verschil tussen de mentaliteit
van KSA-Roeselare en KSA-Klemskerke. KSA-Roeselare was een niet-gemengde
'collegebeweging' met sterke en duidelijk afgescheiden bannen. De jonghernieuwer-

activiteiten waren gericht op fysieke inspanningen: dagtochten, zware commandotochten,
nachttochten, 36-urentochten, dauwtrippen, winterkampen, judo, rugby, enzovoort. KSA-
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Klemskerke was daarentegen een gemengde parochiale bond met de nadruk op

creativiteit, bezinning en gezellig samenzijn.

Voortbouwend op zijn ervaring met KSA-Klemskerke brak Theo binnen KSA-Roeselare

met bepaalde tradities en voerde vernieuwingen door. Zo verving hij het jaarlijkse

winterkamp door een tweejaarlijks winterkamp, om de jonghernieuwers de kans te bieden

om minstens 66n keer deel te nemen aan de ook in de kerstvakantie georganiseerde

crea-stage, ingericht door KSA-Noordzeegouw. Hii voerde de stille ruimte of stille tent en

het kamp-logboek in. Hij was voorstander van zomerkampen van knapen en

jonghernieuwers samen. Dit alles leidde tot spanningen en een deel van de oud-

jonghernieuwerleiding haakte af .

In hetzelfde schooljaar besloot knapenproost Lode Monbaliu zich om familiale redenen te

laten vervangen als proost" Met het oog op het zomerkamp werd de fakkel doorgegeven

aan Dirk Masschelein, die dan als aalmoezenier in Herzogenrath was 'gekazerneerd'.

Voor de volgende jaarwerking werd Theo naar voor geschoven.

Als gevolg van deze evolutie opteerde Theo in samenspraak met Dirk voor het eerst voor

een nieuw concept van knapenkamp, samen met de jonghernieuwers. In de zomer van

1982 zouden beide bannen in Mirwart (SainfHubert) nagenoeg gelijktiidig, maar op twee

verschillende kampweiden links en rechts van dezelfde weg kamperen. In voorbereiding

tot dit 'gemeenschappelijk' kamp werd er meermaals samen met Theo vergaderd.

Daarop volgden de eerste weekends in de woonst van Theo's ouders in Chabrehez (nabij

Houffalize). We leerden er de gezinsleden van Theo kennen. De persoon en de roeping

als priester was duidelijk gefundeerd in dit gezin: de zorg en verantwoordelijkheid voor

anderen, gebaseerd op het motto 'het geknakte riet zult gij niet breken', gecombineerd

met gastvrijheid, vriendelijkheid en de kunst van het levensgenieten. In Chabrehez

maakten we kennis met moeder en vader en met de aangenomen gehandicapte kinderen

waarvoor ze zorgden: Danny, Patatje, Sandra en Treesje. Het leven en het ritme in
Chabrehez waren bijzonder. 's Avonds bleven we laat op en hadden we diepgaande

en/of aangename gesprekken aan de open haard; 's morgens stonden we laat op en

volgde er een uitgebreid 'middag'-ontbijt (nu zou men dit brunchen noemen). In de

namiddag wandelen naar de Martin Moulin of naar de Fermette d'Emilie; daarna (middag-

en) avondeten om 18 uur. In het weekend kwam daar nog een mis bij, waarin iedereen

zijn eigen taak had en waarin Theo voorging. Z|n moeder, Ghislaine ('kindje' zei de

vader) verklaarde heel je persoon aan de hand van astrologie. Zij was de 'baas' in huis;

vader wijdde zich immer welgezind aan de huishoudelijke taken en genoot hierbij van een

glaasje waaraan hij met tussenpozen matig nipte. Roland, de oudere broer van Theo, die

toen bij de spoorwegpolitie werkte, had in onze ogen het meest de karaktertrekken van

zijn moeder. Hij ging in 1982 mee als kok op het knapenkamp. Ten slotte was er Dax, de

gevaarlijk ogende maar bijzonder brave langharige Duitse schaper die als mascotte op

vele kampen aanwezig zou ziin. Hij blafte steevast tijdens elke 'formatie' brj het zien van

zoveel militaristisch vertoon.

In het werkjaar 1982-1983 werd Theo volwaardig proost bij de jonghernieuwer- 6n de

knapenban tegelijk. Ook bii de knapen liep niet alles van een leien dakje. De jonge

leidersploeg miste ervaring, wat resulteerde in een daling van het ledenaantal op de

wekelijkse activiteiten en een klachtenstroom van ouders. Met de paasvakantie in het

vooruitzicht was voor Theo de maat vol. Hij besliste na de laatste activiteit van het tweede

trimester de gehele leidersploeg aan de deur te zetten, met dien verstande dat de

'ontslagen' leiders zich opnieuw kandidaat konden stellen. Met een afgeslankte ploeg en

met de steun van een aantal oud-leiders werden de activiteiten in het derde trimester
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hervat en werd gewerkt aan het zomerkamp van 1983, voor de knapen en de
jonghernieuwers samen te Straimont (nabii Neufchdteau). Binnen het kampthema van de
jonghernieuwers, 'De ark van No6', werd er een prachtige stille tent gebouwd: 'De Ark'.

Dat Theo ondanks de moeilijke start sterk geloofde in KsA-Roeselare bleek uit de
vervanging juist voor het kamp te Straimonl van zijn R4 door een Suzuki 'sulferdoze', een
mini-camionette met superlichte motor, speciaal aangekocht om mensen en materieel te
kunnen transporteren. Bij een iets steilere helling moesten de inzittenden echter
uitstappen... In deze aanvangsperiode heeft Theo het fundament gelegd voor een aantal
sterke jaren binnen de knapen- en jonghernieuwerwerking. Hij beschikte over 'de gave
van het woord' en wist de leiding te enthousiasmeren en te entedainen, niet in het minst
met ziin aanstekelijke lach. De (oud-)leiders bleven ook na de humaniora actief en
werkten mee aan bijzondere activiteiten, ouderavonden, weekends en kampen. Het

aantal deelnemers aan de wekelijkse activiteiten en aan de kampen steeg mee met het
aantal, de ervaring en de sfeer van de leidersploeg. In volgende jaren leerden we Theo
kennen als een vriend, niet langer als een soort 'boeman' die de teugels streng in de
hand hield. Dat het goed vertoeven was in Roeselare, bleek ook uit het feit dat hij elk jaar

enkele kilo's bijkwam...

Op de vrijdagavond stelde Theo zijn kamer open voor de wekelijkse leidersvergadering.
We leerden de combinatie van pindanooties met rozijntjes te apprecieren, ook al

ergerden we ons soms aan het gekwetter van zijn parkiet. We bleven er laat hangen en
daalden rond middernacht af in de kelders onder de refters op zoek naar diepvriesfrieten
en Jrikandellen, die we dan opaten bij muziek van Pachelbel of Willem Vermandere.
Uiteraard kon hij rekenen op de leiding voor de renovatie van zijn kamer: het vasttapijt
werd eruit gehaald, een nieuw plafond in planchetten werd door volwaardige 'doe-het-

zelvers' geplaatst, inclusief het stopcontact op het plafond boven de tafel, zodat bij

fondue niemand zou kunnen struikelen over de draad - een uitvinding waarop Theo is
vergeten een patent te nemen.
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Ook op de kampen trad Theo niet op als 'controleur' maar wel als 'sfeerkatalysator'. Op

tinancieel en organisatorisch vlak liet hij alles over aan de leiding en de

verantwoordelijkheid voor het ontbijt heeft hij nooit opgeeist. Sommige uitspraken of

anekdotes van op kamp worden nu nog regelmatig aangehaald en doorveneld:

Tijdens een kampvoorbereiding deed Theo het koopje van de eeuw: de kampkeuken die

moest instaan voor pakweg B0 man werd voorzien van maar liefst 500 degelijke

puddingkommetles en drinkbekers. Bij de aankoop van 500 stuks daalde de prijs immers

van 20 naar 19 frank per stuk. We hebben jaren van zijn aankoop kunnen nagenieten.

Op het knapenkamp in Felenne (nabij Beauraing) 1984 hield hij zijn dagelijkse en soms

ook nachtelijke praatje met buurvrouw Bella van de aanpalende weide.

In Mirwart (Saint-Huberl) 1986 verscheen een groepje jonghernieuwers na de

avonddropping niet op het uiterst afgesproken uur op de kampplaats. Samen met een

aantal leiders ging Theo tot laat in de nacht'op zoek',... hoewel ze de verloren schapen

bij het verlaten van de kampweide hadden gekruist...

Op het kamp in Felenne 1987 had hij het bijzonder moeilijk om stapvoets door'een
tunnel' van mist te rijden en opteerde ervoor in het midden van de baan te rijden omdat

'de kans op een tegenligger in de Ardennen immers verwaarloosbaar is'.

Op Lourdeskamp 1988 moest Theo afhaken voor de bergtocht: hij had die morgen al

deelgenomen aan de vroegmis voorgegaan door de bisschop. De combinatie van vroeg

opstaan en een zware bergwandeling bleek iets le hoog gegrepen.

ln Oignies-en-Thierache 1989 wist hij ons te motiveren om door te werken tot na de

middag. Hij beloofde ons daarna te trakteren in het aanpalende Frankrijk, 'waar het eten

bijzonder goed is en men nog laat na de middag serveerde'. Uiteindelijk hebben we 's

namiddags na meer dan een uur rondrijden om 16 uur een soort frieten gegeten in een

derdeklas {rietkot op een steenweg in de buurt van Rocroi.

Oo een andere keer bezochten we met een viertal oud-leiders Theo in Delbruck, een

dorpje nabij Keulen waar hij zijn legerdienst had doorgebracht en waar hij insprong voor

een collega-priester. We kwamen toen op een zonnige zomerdag tevens in Keulen en

besloten tegen de avond een hapje te eten. Dit bracht ons aan de oevers van de Rijn bij

een restauranl met een prachtig terras. Het leek biizonder chique, doch dit weerhield

Theo niet om er toch maar te aperitieven. Omdat wij aarzelden overtuigde hij ons met de

belofte dat hij zou trakteren. We gingen zitten en dronken elk 66n glaasje frisse Duitse

kwaliteitswijn waarvoor Theo nadien de rekening van ongeveer 100 Duitse mark werd
dohracantaaral

Vanaf het einde van de jaren tachtig groeide bij Theo het verlangen om van het onderwijs

over te stappen naar een parochie. Het was toeval dat zijn benoeming op de Sint-

Pietersparochie te Brugge nagenoeg samenviel met een feestje georganiseerd bij oud-

leider Hein en zijn echtgenote Hilde op 13 juli 1989. We waren blij dat Theo's verlangen

naar een parochiebenoeming werd ingewilligd; anderzijds beseften we hoe groot het

verlies voor de KSA-werking in Roeselare zou zijn.

De band met Theo is blijven bestaan, ook al ging ieder ziin eigen weg. Regelmatig

hoorden we van hem of sprak iemand uit de vriendenkring van de oud-leiding met hem

af. We wisten dat de gezondheid van Theo de laatste jaren niet goed was, maar dat

beterschap volgde. Door zijn plotse dood hebben we een goede vriend verloren.

Lυκ Osry/7
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WYTEWA, DE HISTORIEK VAN EEN NAAM

Rond 1850 bekleedt het Nederlands in de katholieke middelbare scholen van West-
Vlaanderen een op het eerste gezicht paradoxale positie. Als onderwijsvoertaal speelt het
een derderangsrol, duidelijk ondergeschikt aan het Latijn en (vooral) het Frans. Toch
hecht de Brugse brsschop Jean-Baptiste Malou belang aan het onderwijs in de
moedertaal vanuit zijn bekommernis voor een literaire vorming (hoewel hij daarmee
vooral de katholieke waarden veilig wil stellen). In dit klimaat wordt Guido Gezelle leraar
(1854-1860) aan het Klein Seminarie te Roeselarc. Zijn Vlaamsgezinde boodschap
zindert na bij leerlingen als Hugo Verriest en via deze laatste tot bij de generatie van
Albrecht Rodenbach.'

Rond 1875 ervaart de kerkelijke overheid de zelfstandige Vlaamse reflex bij een aantal
leerlingen meer en meer als een bedreiging voor het autoritaire en in essentie Franstalige
onderwijssysteem. Na het incident van de'Groote Stooringe'(1875) in het Klein
Seminarie te Roeselare groeit in de West-Vlaamse colleges de repressie tegen een al te
uitgesproken flamingantisme. Vanaf 1877 tretl bisschop Johannes Josephus Faict
maatregelen. Hij verwijdert Hugo Verriest en andere leraren uit het Klein Seminarie en
verbiedt de collegeleerlingen van zijn diocees om mee te werken aan lijdschriften. Daarbij
viseeft hij in de eerste plaats het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge, dat in 1875 is

ontstaan als spreekbuis van de Vlaamse strijd.
De hardere lijn van bisschop Faict zet aan tot voorzichtigheid. De Vlaamse Beweging
moet in het geheim verderwerken om represailles te vermijden. In tijdschriften als De
Vlaamsche Vlaggekrijgen de colleges en de auteurs van de artikels schuilnamen - het is

een fenomeen dat ook past binnen de romantische sfeer die rond de blauwvoeterij (de

beginnende katholieke Vlaamse studentenbeweging) hangt. De kerkelijke overheid kan

het niet zo moeilijk hebben gehad om achter de bijnamen van de colleges te komen,
maar de meeste individuele pseudoniemen houden wel stand.

In de context van ondergedoken activiteit krilgt het Klein Seminarie te Roeselare de
schuilnaam 'Wytewa'.'? De term verschijnt voor het eerst in de vorm 'Wijtewaa' in een
driedelig artikel van een zekere Elop (wellicht Hugo Verriest) in De Vlaamsche Vlagge
van 1879 en 1880.3 Het artikel refereed op een bijzonder cryptische manier aan
gebeurtenissen in verband met het Klein Seminarie. De inleidende alinea biedt een goed

beeld van het versluierende taalgebruik.
ln 1875 woonde ik in het Collegie te Wijtewaa en studeerde daar al wat men in de
Collegidn studeert. Studeeren en is niets, maar iets leeren en kunnen is wat anders, en
brave en deugdzaam zijn is nog veel moeielijker. lk hebbe genoeg mijn beste gedaan,

maat mijne linkere voet deed zeer, en 't was mij volstrekt onmogelijk de studenten te

'De geschedenrs van de katholieke Vlaamse studentenbewegng in de 19de eeuw wordt behandeld rn Leve
GEVERS Bewogen jeugd. Ontstaan en ontwikkeltng van de katholieke Vlaamse studentenbeweging (1ffiA-
1894), Leuven. (1987); Louis en Lieve VOS-GEVERS, Dal valk maet herleven. Het studententijdschrift De
Vlaamsche Vlagge 1 875 1933 (Bibliatheek van de Vlaamse Beweging), Leuven. 1976.

:Ook de andere col eges in Westvlaanderen (en daarbuiten) kr lgen b lnamen (VOS GEVERS, Dat volk moet
herleven p.'00-'01). Hel Srll-Jozefsco ege le -er wo'ot Warewy ge^oeno (welichl een lerle'keer va^
Wytewa, waarmee meteen een I nk ontstaat tussen Roese are en T elt, de twee West-Viaamse colLeoes waar de
Vlaamsgezindhe d in de ate 1gde eeuw het sterkst leeft).

'ELOPlHugoVERFEST],Wijtewaa....nDeVlaamscheVlagge,5,lBT9,p.9l'92,110-111;6,1880,p.25-26.

34



|夕 :|;):1:l.ま
1.

volgen op wandelinge, zoo dat ik moest achter of t'huis bliiven omdat miin hair blond

was. Dikwijls hebben mijne maten mij verield, als zij wederkwamen van 't paradiis, dat

het gers van de wee blauw was bij de vaaft; maar geluw en blauw te gare maken groen,

en mijn hair was blond. Daarom is t dat ik nooit en hebbe kunnen gelooven dat iemand

die zijn hoedje aan hadde blootshoofde stond en barrevoets ging-

Misschien met dezelfde misleidende bedoelingen neemt Verriest onder de titel van zijn

artikel een sprekend citaat op: Odi profanum vulgus et arceo ('lk haat het oningewijde

volk en houd het oo een afstand').'

Over de betekenis van 'Wijtewaa' bestaan meerdere theoriedn. Sommigen zien er een

woordspeling in op 'Wate wij', wat zou verwijzen naar de runenlezer Wate uit het drama

Gudrun (1878) van Albrecht Rodenbach.u Dan lijkt het echter eigenaardig dat het Klein

Seminarie - Rodenbachs college - opteert voor de letterkeer 'Wijtewaa' en de directe

venvijzing 'Watewij'aan het Tieltse college laat.

Een recentere analyse legt een verband met het Bommellied der gilde van Wyncom van
Hendrik Persyn. In dit lied wordt op het einde van de verzen en als refrein Wa-ti-wee-We-

ti-waa (en varianten) gezongen, waarvan 'Wijtewaa' zou zijn afgeleid.u De Gilde van

Wyncom (Wingene) is een spelersgilde die ontstaat in 1879 en in het kader van de

schoolstrijd optreedt ten voordele van de katholieken.' Het Bommellied kan dus ten

vroegste dateren van 1879, hetzelfde jaar waarin Hugo Verriest'Wijlewaa' lanceert. In de

veronderstelling dat er sprake is van ontlening, is het de vraag of de leraar Verriest aan

de student Persyn ontleent, of (misschien evidenter?) andersom.'Of staat Persyns [Va{i
wee-Weli-waa los van 'Wijtewaa' en is het louter een klankrefrein, te vergelijken met

'falderi, faldera' en konsoorten?

Ten slotte wordt soms gewezen op de klankgelijkenis tussen 'Wijtewaa' en de

'wijtewagen' uiI de Kerkhofblommen (1858) van Guido Gezelle, maar zonder direct

aantoonbaar verband.

Hugo Verriest zelf vermeldt nergens waar hij 'Wijtewaa' haalt. Het lijkt er sterk op dat de

term zijn eigen vondst is. Wellicht heeft hij - als een soort grap - onkundige lezers op een

dwaalspoor willen zetten. ln het derde deel van zijn artikel (1880) schrijft hij: Met overal te

zeggen dat er geenen zin in was, hebben wij te Wytewaa geschreven en vandage mogen

wij verklaren dat Wytewaa beteekenisse heeft, dat eenigen Wytewaa alderbest verstaan

en dat anderen, ook al eene kaarte door Wytewaa zien blinken.'Wijtewaa' zou dus een

'HORATIUS, Carmina (Odae)3 1, 1. In deze Odewlst Horatius de onngewide massa af en wil h j ever een
neuw edzrngervoo'deje-gd.!, drcFtdatoenelsrso-derwo'oe^aa^l'etroodlor."naardatriena^dde
dooo.ar^ a'wenoe^. zells.j<e"r er rachtgei^ 1et (L;edefen at mjn landnus VU[t;q ged,cnten ran Haralius.

Vertaald door Anton van Wtldercde, Leuven, (1988), p. 1 12).

E-ra ,an VANNESTE S.J. (20/Orl2003).

6cyriel N/OEYAERT, Wytewa, n Eertijds,32, 1 2000, p. 25-31.

'GEVERS, Bewogen jeugd, p. 101

;Het lijkt verder onlogsch dat Hendrk Persyn steevast de afwjkende schrijfwiize Welwaa hanteert. Waarom
n et gewoon'Wytewa gebruiken? Daarnaast treedt Persyn in 1884 toe tot de redactie van De Vlaamsche Vlagge
en speet hij n 1926 een hoofdro bi de samenste ng van Hel Vlaggebaek (VOS-GEVERS, Dat volk moet
herleven, p. 49,231-238). Wanneer Hel Vlaggeboek de'Wijtewaa -artikels van Verr est anaiyseert, heeft Persyn
a vast nergens opgehelderd dat de term Wiitewaa' aan z )n Bammellied zou zijn ontleend.
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verzonnen naam zijn, maar ingewijden weten maar al te goed dat hij op het Klein
Seminarie slaat.

Deze hypothese wordt misschien bevestigd door latere verwijzingen naar het 'Wijtewaa'-

artikel in De Vlaamsche Vlagge. Het artikel heeft dan een flinke reputatie verworven als
een van de meest ophefmakende stukken uit de prille jaren van het tijdschrift. Wanneer
De Vlaamsche Vlagge in 1899 haar eigen geschiedenis beschrijft, verzekert ze de lezer
dat 'Wijtewaa' een verzinsel was, enkel bedoeld om te revolteren tegen de overheid. De

auteur besluit'. Er - was - niets vanf Het is onduidelijk of hij hiermee de

onverklaarbaarheid van 'Wijtewaa' wil ophelderen, ofwel precies een eventuele verklaring

verder wil verdoezelen. Het Vlaggeboe( het omvangrijke album dat in 1926 wordt
gepubliceerd ter gelegenheid van vijftig iaar De Vlaamsche Vlagge, hamerl eveneens op

het fantasiegehalte van'Wijtewa6'.'o
In dit nummer [1879] begint de eens beroemde bijdrage over Wijtewaa. Eerlijk gezegd,

wij verstaan ze niet, en de overlevenden van dien tijd ook niet. Het schijnt op zijn

geheel een fopperij, veelal onsamenhangende dingen, aaneengenaaid voornamelijk

door Verriest. Daar men gedurig alles wat Vlagge schreef verkeerd uitlei in sommige

kringen, wilde Verriest eens zien hoever men gaan zou en hij schreef "Wijtewaa". En ze
liepen in de val en men lei Wijtewaa uit in allerhande zinnen en het stak vol allerhande

allusies enz... Of de Vlaggemannen loegen.

In de eerste aflevering van zijn artikel (1879) gebruikt Hugo Verriest de spelling

'Wijtewaa'; in de twee volgende afleveringen (1879-1880) komen zowel 'Wiitewaa'als
'Wytewaa'voor. Pas vanaf 1BB4 wordt de term (meestal de versie'Wytewaa') in De

Vlaamsche Vlagge regelmatig gehanteerd om te venvijzen naar het Klein Seminarie te
Roeselare en bij uitbreiding naar de studentenbond in deze school.l' Het gaat veelal om

verslagen van leerlingen of leraren van het college over de toestand ter plaatse. Zeker

vanaf de tweede helft van de jaren 1880 raakt'Wytewaa' ingeburgerd. In de jaren 1890

evolueert de spelling tot'Wytewa'.1'?

In 1903 wordt het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS) opgericht, de

koepel die de katholieke Vlaamse studentenbeweging zal coordineren.'" Hoewel de

verhouding met de overheid intussen is verbeterd, behouden de AKVS-bonden ten

minste gedeeltelijk hun geheime karakter. Niet alle leraren zijn immers even

'(Geschiedens van de Vlaamsche Vlagge), n De Vlaamsche Vlagge,25, 1 899, p. 21 .

Het Vlaggeboel, Die seet scone historie ofte ghesch;eden;sse der vrome yeesrcn ende vroede ghesechden

der catievige scriftuere die men noemet De Vlaamsche Vlagge [...], Tielt, 1926, p. 202.

'Vroege vermeldingen in De Vlaamsche Vlaggezljn STARC, Ie Wijtewaa(10, 1884, p.37); VAfES, Wytewaa

(10, 1884, p.83-85); HOIVONCUtUS, Brief uitWytewaa(11, 1885, p.2-4); KNAPE, Bnef uitWytewaa (13, 1887,

p. 49-53); DROOIVER, Brief uit Wytewaa (1 4, 1 BBB, p. 32-34)r VLAIV I NCK . Bilef uit Wytewaa ( 1 4, 1 BBB, p. 45-46);

ZEGHER, Van eenen droomer uit Wijtewaa (15, 1 889, p. 1 1 6-1 I 7) en DOKTOR, Wytewaa (16, 1 890, p. 9-1 1 ).

'?De spelling Wytewa verschilnt bilvoorbeeld in FOFWARD, 't Manneken urt de Mane, te Wytewa, n De
Vlaamsche Vlagge, 2a, 1 894, p. 97-1 0 1 en in STOFFEL, Uit Wytewa, in De Vlaamsche Vlagge, 22, 1 896, p. 95-

98.

'3De geschieden s van het AKVS en de Roeselaarse AKVS-bonden wordt beschreven n Fi p BOUDREZ, ,e
Rodenbachstede: bakemat der Vlaamsche Beweging? De Vlaamse Beweging te Roeselare tijdens het intetbel-
/um, Roeselare, 1 997; Louis VOS, Bloei en ondergang van het A.K.V.S. Geschiedenis van de katholieke Vlaamse

studentenbeweging 1 91 4-1935 (Bibliotheek van de Vlaamse Beweging), 2 de en, Leuven, 1 982.
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Vlaamsgezind. Bovendien is de clandestiniteit een traditie die de studentenbeweging

verbindt met de tijd van Albrecht Rodenbach. De schuilnamen van weleer leven dus

verder.la In het Roeselaarse Klein Seminarie blijft de collegebond van het AKVS zich

'Wytewa' noemen. De bond is actief tijdens de schoolperiodes en richt zich op alle

collegeleerlingen. Hij telt twee afdelingen: Wytewa Intra Muros voor de internen en

Wytewa Extra Muros voor de externen. Daarnaast bestaat er in Roeselare sinds 1895

ook een vakantiebond van het AKVS, 'De toekomst hoort der ieugd'. Die zet de werking

van de collegebond voort tijdens de vakanties en staat enkel open voor leerlingen die in

Roeselare wonen.

In de jaren 1920 neemt het AKVS een radicalere anti-Belgische stelling in. Deze Vlaams-

nationalistische koers impliceert de afkeuring van de landseenheid en bedreigt de

onderwerping aan het kerkelijke gezag. Daarom veroordeelt het Belgische episcopaat het

Vlaams-nationalisme in 1925, maar zonder veel effect. Het AKVS blijft verderwerken, zij

het voorzichtiger.

Pas in de zomer van 1927 vallen de bisschoppen het AKVS rechtstreeks aan en

organiseren ze een eigen alternatief voor de studentenbeweging: de Katholieke

Studentenactie (KSA). In West-Vlaanderen geeft bisschop Gustave Waffelaert op 7 juni

1928 de opdracht aan Karel Dubois om de KSA op te richten.'s Dubois opereed vanuit het

Klein Seminarie te Roeselare, waar hij sinds 1924 priester-leraar is. Hij concipieert de

KSA als door-Vlaamsch van geest, maar zuiver kerkelijk strijdend. Hierdoor bestaan de

KSA en het AKVS in West-Vlaanderen aanvankeliik naast elkaar. De KSA-groepen zullen

zich op de kerkelijke actie richten, terwijl de Vlaamse werking het terrein zal blijven van

het AKVS.

De eerste KSA-gouwdag van 4 september 1928 te Roeselare buigt zich over de concrete

organisatie van de nieuwe beweging. Er zullen gewestelijke KsA-bonden met daarbinnen

studiekringen worden opgericht, naast de bestaande AKVS-bonden. Rond deze tijd moet

het ook in het Klein Seminarie tot een in de praktijk uitgebouwde KSA-werking zijn

gekomen. Ondanks de verbondenheid mel het college, zal de Roeselaarse KSA de naam

'Wytewa' aanvankelijk wellicht niet of hoogstens voorzichtig hebben gebruikt. 'Wytewa' is

immers sterk verbonden met het AKVS, terwijl de KSA een eigen, van het AKVS

gescheiden identiteit wil opbouwen.'u Als Karel Dubois in de begintijd over 'Wytewa'

spreekt, doelt hij steevast op het Klein Seminarie zelf." 'Wytewa' raakt vermoedelijk pas

in de jaren dertig in zwang als gangbare benaming voor de KSA in het college, nadat het

AKVS is vervangen door het Jong Volkse Front (JVF).

''VOS,B/oelenondergangvanhetA.K.V.S.,2,p.349-362geefteenljstvandeAKvs-bondenenhunnamen n

de perode 1918-1935.

'De begrnlaren van de hSA komen aan bod n E(rc) COLENBIEF, G(uido) GIELEN, E(ugeen) LAFIDON en

F(rederk) TACK, De kanunnik. Denkend en dankend. Karel Dubois (1895-1956), Roeselare, (1995); Pau

DECLERCK, De stichting en de aanvangsjaren van de Kathalteke Studentenactte, n Collatianes,6, 1976, p. 36-
60; IEugeen LARIDON] en anderen, Van mensen en dagen en een welig huis. 5A jaar K.S.A.-Noordzeegouw.
(Roese are), 119791.

''Telefonisch contact l\.4aur ts IVATTHIJS (2810412Affi).

"Zo schrijft Karel Dubois op 2 ju 1931 in een briefkaart aan een zekere Dres over de Roeseaarse inschrj-
vingen voor de Romebedevaarl. uit Wytewa: (groat internaat: 63) (Laat de vlag vertellen het verhaal van de wind,

lRoeselarel, (1985), p 18)
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In 1928 concentreert de Roeselaarse KSA-werking zich vooral op het internaat van het
Klein Seminarie" Rond Kerstmis 1934, naar aanleiding van een toespraak van Karel
Dubois, komt er een doorbraak op het externaat. Er ontstaat een aparte werking voor
inlernen en externen, hoewel de leden zich eerder 'KSA'er' in het algemeen voelen-
Zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog ligt het zwaartepunt van de KSA-werking in het
internaat, maar het externaal wint geleidelijk aan belang.18

In de eerste jaren na 1928 beschouwen de leerlingen van het Klein Seminarie het AKVS
en de KSA niet als contrasterende, maar eerder als complementaire bewegingen. Ze zijn
in allebei actief en abonneren zich zowel op De Vlaamsche Vlagge (AKVS) als op
Hernieuwen (KSA). Toch verscherpt de kerkelijke overheid haar acties tegen het AKVS.
Anderzijds kent de KSA een moeizame start vanweqe een zeker wantrouwen in

leerlingenmiddens.

In 1931 komt de kentering. De nieuwe bisschop Henri Lamiroy (coadjutor sinds 1929) wil
het Vlaams-nationalisme definitief bannen. De KSA moet meer het Vlaamse aspecl
benadrukken en wordt zo een concurrent voor het AKVS. Daardoor raakt het AKVS in de
verdrukking en dat vreet aan ziin aanhang. De KSA breekt door in de winter van 1931-

1932, wanneer Karel Dubois met een voordracht en een film over de Romebedevaart
(1931) rondtrekt naar de West-Vlaamse colleges.

Op het internaat van het Roeselaarse Klein Seminarie kan Karel Dubois rond Pasen 1932

de'geheime bond' van het AKVS integreren in de KSA-rangen. Vanaf schooliaar 1932-

1933 is het pleit beslecht in hel voordeel van de KSA. De laatste zuivere AKVS-generatie

is dan uit het internaat verdwenen; het gros van de leerlingen staat nu onder de invloed

van Dubois. Bij de externen, waar de invloed van leraren en bewakers minder groot is,

werkt de AKVS-|nvloed iets langer na. In 1933-1934 pakt de collegeoverheid ook hen

aan.Zo sterft het AKVS in het Klein Seminarie uit. De beweging zelf houdt op te bestaan

in 1935.

In de plaats van het AKVS wordt in 1933 een nieuwe beweging opgericht om de

Vlaamsgezindheid van de studerende jeugd te kanaliseren: het Jong Volkse Front (JVF),

een door de bisschop erkende Vlaamse studentenbeweging. Het moet een aparte

beweging worden omdat het Vlaamse gedachtegoed niet past binnen de KSA, die eerder

kerkelijk strildend is. Officieel zijn de KSA en hel JVF volledig zelfstandig, maar in de
praktijk is er een sterke vervlechting. Ze mikken op hetzelfde doelpubliek en de JVF-

leiding wordt bij voorkeur uit de KSA-leiding gerekruteerd. Toch blijft het JVF

ondergeschikt aan de KSA.

Organisatorisch is het JVF sterk geinspireerd door de AKVS-traditie. In het Klein

Seminarie te Roeselare ent het JVF zijn werking helemaal op de voormalige AKVS-bond.

Zo neemt de JVF-bond de schuilnaam 'Wytewa' over, evenals de interne AKVS-structuur
van weleer met de 'knapen' of 'Wytewa B' (de twee laagste leerjaren van het college) en

de 'kerels' of 'Wytewa A' (de vier hoogste jaren). De overgang van 'Wytewa B' naar
'Wytewa A' markeert de eigenlijke toetreding tot de studentenbond. Het JVF is zowel

tijdens het schooljaar als tijdens de vakanties actief, zodat het de werking van de
vroegere collegebond en die van de vakantiebond bundelt. De dualiteit tussen de KSA en

het JVF duurt tot in 1943. Dan wordt het JVF in de KSA opgenomen.

3Te eton sch contact A bert DECLERCK (z\lA4l2Affi).
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Op het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt alleen nog KSA-Roeselare de

schuilnaam 'Wytewa' van het Klein Seminarie over.'n De KSA-groepen in het college

vormen samen het'gewest Wytewa'ofwel eenvoudig'KSA-Wytewa'. Dit gewest is in de
jaren 1950 opgedeeld in drie afzonderlijk werkende bonden: 'KSA-Wytewa Intra Muros' of

kortweg 'Wytewa-lntra' (voor de leerlingen van het groot internaat), 'KSA-Wytewa Extra

Muros' of verkort 'Wytewa-Extra' (voor de externen van de Latijnse humaniora), en 'KSA-

Moderne' (voor de wetenschappelijke en economische atdelingen).'o

Van de drie collegebonden is KSA-Moderne de jongste. Vermoedelijk is deze bond

ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1940-1941 en 1941-1942 was de

handelsafdeling van het Klein Seminarie immers uitgebouwd tot een volwaardige

moderne humaniora door de toevoeging van de twee hoogste leerjaren.'' KsA-Moderne
behoort duidelijk tot de 'Wytewa'-familie, maar de specifieke vorm 'Wytewa-Moderne'

(naar analogie met de twee andere bondsnamen) wordt relatief weinig gebruikt." Blijkbaar
geldt de 'Wytewa'-traditie eerder als het erfgoed van de oudere bonden Wytewa-lntra en

Wytewa-Extra.

De structuur van het gewest Wytewa met drie collegebonden blijft bestaan tot in 1960-

1961. Omstreeks 1960 is Wytewa-Extra met zijn vier geledingen (hernieuwers,
jonghernieuwers, knapen en jongknapen) de belangrijkste van deze bonden geworden.

Wytewa-lntra is verbonden met het internaat en telt drie geledingen (hernieuwers,
jonghernieuwers en knapen). De werking van KSA-Moderne is minder uitgebouwd: deze

bond beschikt alleen over jonghernieuwers en knapen '"

In 1961-1962 schakelt KSA-Noordzeegouw over van collegebonden (die in een college

actief zijn) naar parochiebonden (met een plaatselijke parochie als thuisbasis). Deze

beslissing is ingegeven door de noodzaak om de KsA-horizon te verruimen in een tijd
waarin de leerlingen steeds meer tiid buiten de school doorbrengen. De omschakeling

naar parochiebonden heeft ook gevolgen voor de Roeselaarse KSA. Wytewa-Extra en
KSA-Moderne worden - onder de verzamelnaam Wytewa-Extra - omgevormd tot drie
parochiebonden: 'Rodenbach' (Sint-Michiel), 'Olva' (Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Amand)
en 'Hajo' (Heilig Hart en Sint-Jozef).'n Daarnaast blijft Wytewa-lntra ongewijzigd bestaan
vanwege zijn specifieke gerichtheid op internaatsleerlingen.

3Zo staat in een folder uit februari 1948 vermed: Boeselare: K.S.A."Wytewa"(Opbrengst der Diekoiln-
genstaeten uit de "Noardzeegouw" - kerstverlaf 1947-1948 tn Hernieuwen, 16, 5, 1947-1948 b ilage). Na 1945

eeft Wytewa ook in de schoolcontext verder. Wanneer het K ein Sem nar e n 1 957 een co egestad on aanlegt
op gronden langs de Diksmu dsesteenweg draagt het p an als trte: Grondplan van Wytewa-stadton. Sportterrei-
nen van het Klein Seminane Roeselare (Wytewastadion wordt werkelijkheid. in Cantact, 1, 1956-1957, p. 88;
wvtewa-stadion. I contact.1. 1956-1957. D. 107).

'oJeugdleven, tn Contact, 1 , 1 956- 1 957, 9. 4; Globaal overzicht van het ledenaantal in de 3 bonden van K.S.A.-
wytewa, in contact, 1, 1956-1957, p. 20.

'LucP|LLFNenJulesPOLLET 1/5 laarKleinSeminarieteRoeselare,Roeselare 1982,p. 147.

"Wytewa-l\,4oderne wordt bijvoorbee d gebru kt in Knapenstormdag Brugge 26 met.in Contacl,1, 1956-1957, p.

102. Fen andere naam voor KSA-lVoderne is Bond Sint-Gerolf ' ( eiderskader gewest Wytewa 1960-1 961 (arch ef
Johan DELBECKE)).

'3De K.S.A.leiding voor het nieuwe kampjaar, n Contact,4, 1959-1960, p. 6-7; leiderskader gewest Wytewa
1 960-1 961 (archief Johan DELBECKE).

"K.S.A Jong Vlaanderen. Wytewa-Extra, I Contact.6, 1961 1962, p. 47. Na dit artikel staal de berlchtgeving
over Wytewa-Extra 1n Cantact lat in 1 963-1 964 op een laag p tle. We lcht getuigt d t zowel van een minder sterke
band met het co ege a s van de moeizame werkinq van de parochiebonden.
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Het experiment met de parochiebonden blijkt echter geen succes in Roeselare. De

opdeling en de loskoppeling van het college leiden tot organisatieproblemen en een
gebrek aan leden en aan goede leiders. Daarom komt er na twee jaar parochiewerking

een herstructurering. In 1963-1964 versmelten de drie stadsbonden opnieuw tot 66n

bond Wytewa-Extra, met het Klein Seminarie als uitvalsbasis. Het herenigde Wytewa-

Extra en het bestaande Wytewa-lntra maken nu deel uit van verruimd gewest Wytewa,

waartoe voortaan ook de omliggende parochiebonden als Beveren, Hooglede en

Rumbeke behoren." Om verwarring met de gelijknamige bonden uit te sluiten, draagt het

gewest Wytewa vanaf 1964-1965 de naam'Rodenbach'.'?6

Na 1965 krijgt Wytewa-lntra het steeds moeilijker om te overleven. Het aantal internen in
het Klein Seminarie neemt af en de KSA-bond moet opboksen tegen een groeiend

aanbod op het vlak van de vrijetijdsbesteding. ln september 1967 klinkt het zelfs:

Ondanks grote en niet te loochenen moeilijkheden zijn wij ook hier dit jaar vol moed van

wal gestoken.2'Toch komt er in 1969-1970 een heropflakkering.'u Het werkjaar 1970-
'1971 is echter het laatste in de geschiedenis van KSA-Wytewa Intra, ook al luidt het in

maart 1971 nog'. Misschien weet U het nauwelijks of beseft U het niet maar ook het

internaat heeft nog steeds een KsA-groep, die in soms moeilijke omstandigheden en met

steeds minder vrije tijd moet werken en het ook voortreffelijk doet."
Omstreeks 1965 en 1966 doet zich intussen een naamsverschuiving voor bij de Wytewa-

bonden. Wytewa-Extra, veruit de grootste van de twee bonden, profileed zich meer en

meer kortweg als 'KSA-Wytewa', zonder de toevoeging 'Extra'. Tegelijk raakt de naam

Wytewa-lntra geleidelijk in onbruik: de internaatsbond noemt zichzelf nu bij voorkeur

'KSA-Internaat'of 'KSA-Intra'." In 1971-1972 is dit proces voltooid. KSA-Wytewa, de

erfgenaam van Wytewa-Extra, is nu de enig overgebleven KSA-bond in het Klein

Seminarie. Van de voormalige bond van het internaat is geen sprake meer.''

In de jaren zeventig en daarna wordt de band tussen KSA-Wytewa en het Klein

Seminarie losser doordat de KSA in toenemende mate buiten de collegemuren rekruteert.

De jongknapenban telt zelfs een tijdlang twee afdelingen in andere lagere scholen: de

Sint-Jozefsschool en de Stedeliike Basisschool."

"Een nieuwe lente. K.S.A. Wytewa-Extra, n Cantact,8, 1963-1964, p. 6.

"Leiderskader Wytewa-lntra 1964-1965 (archief Johan DELBECKE)

'- K.S.A.-Wytewa lntra, n Contact, 10, 1965-1966, p. 26; K.S.A. Wytewa, n Contact, 12, 1967-1968, p. B-9.

'?tKSA-lnternaat, n Contact, 14, 1969-1970, p. 1 16.

"K.S.A. Wytewa, n Cantact,15, 1970-1971, p. 84-85. l-let lederskader van de Roeselaarse KSA ut 1970-1971

(arch ef Johan DELBECKE) maakt voor het aatst gewag van een erd ngvar Boeselare lntra.

n 1eT To oelnge -adgeb'ui. ol.ven Wyrewa-E't'a e'r Wylewa-l1lra wellcht la'qer voo evel. -aar n het

co leget jdschrift Cantact s de evo utre van de namen duide ijk te vo gen. Tot lanuari 1 965 is er steevasl sprake

van Wytewa-Extra en Wytewa-lntra, maar dan gaat het sne. Wytewa-Extra wordt n april 1965 voor het eerst

Wytewa zonder meer genoemd; de laatste vermedng van de bondsnaam Wytewa-Extra dateert van

september 1966 (daarna wordt deze bond enkel nog Wytewa genoemd). De benaming Wytewa-lntra dukt
voorhet aatstop nnovember'1965en(eigenljkalleenzijde ngs) nseptember1966.

3'K.S.A. Wytewa, n Cantact, 16, 1971-1972, p.18-21.

l'?K.5.A.-jongknapengelid, n Contact I 1964-1965, p.2A: K.S.A. jongknapengelid. Zomergebeurtents in de

winter n Contact, 9, 1964 1965, p. 48i e-ma L even VANKEIRSBILCK (29104/2003).
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De jongknapenafdeling in de Sint-Jozefsschool bestaat van .1964-1965 tot 2000-2001.

Vanal september 1964 woont een groep jongens uit de Sint-Jozefsschool de activiteiten

in het Klein Seminarie bii. Op 7 februari 1965, datum van de eerste activiteit in de Sint-

Jozefsschool zelf, is de afzonderlijke werking een feit. ln juni 2001 houdt de afdeling 'Sint-

Jozef' op te bestaan omwille van verbouwingen op de speelplaats en in de turnzaal van

de school.

In de Stedelijke Basisschool I is een jongknapenafdeling actief van 1978-1979 tot begin

2002-2003. Reeds voordien (vooral in 1977-1978) komen jongknapen uit de Stedeliike

Basisscholen I en ll naar de activiteiten in het Klein Seminarie. In september 1978 begint

in de Stedelijke Basisschool | (Brugsesteenweg) een aparte werking. Onder andere door

bouwwerken wijkt de afdeling in 2000-2001 uit naar lokalen van het parochiaal centrum in
de Kattenstraat en vervolgens iets meer dan een iaar naar de chirolokalen bij de Sint-

Godelievekerk (2001-2002 en begin 2002-2003). Uiteindelilk wordt de werking 'Noord' in
de loop van20O2-2003 gestaakt vanwege te weinig succesvol.

ln 2002-2003 is KSA-Wytewa Roeselare een jeugdbeweging met 251 leden, verdeeld

over vier bannen met een afzonderlijke werking: de kabouters (opgericht in 2002-2003),

de jongknapen, de knapen en de jonghernieuwers. De bond behoort tot het gewest

Rodenbach, maar deze structuur is niet actief. Het Klein Seminarie is nog steeds de

thuisbasis."

Na de Tweede Wereldoorlog kent de naam 'Wytewa' ook een verspreiding buiten de
context van de studentenbond en de KSA. Het is de tijd waarin een nieuwe pedagogische

visie groeit. Naast de studie moet in de opvoeding van jongeren voortaan ook de
sportieve ontwikkeling aan bod komen. Zo doet de sportbeoefening haar intrede in het

Klein Seminarie te Roeselare, en ook de KSA orienteert zich meer op sport, spel en pure
jeugdbewegingsactiviteiten

In de eerste naoorlogse jaren wint het basketbal in Belgi6 snel aan populariteit.

Overgewaaid uit de Verenigde Staten, geldt het basket meer en meer als een 'moderne'

sportmogelijkheid voor (vooral) studerende jongeren. In het Klein Seminarie vindt het

basketbal ingang onder impuls van Antoon Baert, die er sinds 1949 leraar is. Baert is ook
knapen- en later jonghernieuwerproost in de KSA, zodat hij de nieuwe sport kan
introduceren voor een dubbel maar deels gelijklopend doelpubliek: de leerlingen van de
school en de leden van de jeugdbeweging.

Aanvankelijk basketballen de collegeleerlingen op recreatieve basis. Vanaf 1950 kunnen

de besten - soms al oud-leerlingen - doorstromen naar Olympic Roeselare, de eerste
basketbalclub in de stad. Intussen blijft de sport opgang maken in het Klein Seminarie,
zodat daar de rdee groeit om een eigen basketbalclub op te richten. In 1957 ligt Antoon

33De geschiedens van KSA-Wytewa Foeselare na 1960 wordt behandeld n Marleen DE GRANDE, K.S./.
Wytewa Roeselare 1975-1985. De laatste 10 jaar uit de geschtedenis van de oudste K.S.A.-bond in het Vlaamse
/and, semnareoefenng 2de kandidatuur geschiedenis IKortr]lkl, 1986; lEugeen LARIDONI en anderen, ya,
mensen en dagen en een weltg huis. 50 jaar K.S.A.-Noordzeegouw. (Roeseare), 119791, p. 99 104; Mlet
VERHAIVN/E, Van fort tat modelbouw. 15 jaar zweefvliegen boven K.S.A.-Roeselare, semnarieoefening 2de
kandidatuur geschiedenis. lKortr lkl, 1 986; http://www.student.kuieuven.ac.be/-m98231 35/index.htm
127la4l2a03l
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Baert aan de basrs van de stichting van Basketbalclub Wytewa (BBC Wytewa).'o De

vereniging griipt bij haar naamkeuze terug naar de traditionele schuilnaam van het Klein

Seminarie en speelt in zwarte uitrusting. Hoewel de basketbalsport vanuit de school zelf

wordt gelanceerd, is er wellicht een meer dan toevallige band tussen de jeugdbeweging

KSA-Wytewa en de jonge sportclub: Antoon Baert is in allebei de verenigingen actief en

sommige spelers hebben een KSA-achtergrond.'u
BBC Wylewa maakt in het begin van de jaren zestig een steile opgang mee, terwijl

concurrent Olympic Roeselare een belangrijke rekruteringsbasis - het Klein Seminarie -

verliest aan de schoolclub. Maar wanneer Antoon Baert in 1966 wordt benoemd tot

medepastoor in Harelbeke, verliest Wytewa zijn stichter en bezieler. Het leidt tot een

volledige inactiviteit in het seizoen 1966-1967. Daarna komt het tot een samensmelting

van Olympic Roeselare, dat met een gebrek aan spelers kampt, en Wytewa Roeselare,

dat nood heeft aan een uitgebouwd bestuurskader. De fusieclub ontstaat in 1968 onder

de naam Basketbalclub Wytewa Roeselare en met het voormalige Wytewa-stamnummer

(0954), omdat Wytewa op dat ogenblik hoger staat geklasseerd dan Olympic. De nieuwe

club neemt wel de Olympic-kleuren over: wit en blauw.

Na de fusie kent de Roeselaarse basketbalclub een geleidelijke uitbouw. De damesploeg,

die stamt uit de Olympic-rangen, verdwijnt in 1969-1970 van het toneel vanwege een

gebrek aan speelsters, maar hervat de competitie in 1972-1973.

ln 2002-2003 telt BBC Wytewa achttien ploegen in compelitie; zi1 vertegenwoordigen 200

aangesloten jeugdspelers. Daarnaast zijn er een basketschool (35 leden) en Wytewaniac,

een liefhebbersploeg buiten de competitie.'u De toekomst oogt rooskleurig: de dames

spelen kampioen in Tweede Landelijke B en promoveren in 2003-2004 naar Eerste

Landelijke; de heren treden aan in Eerste Landelijke C en gaan in2003-2004 samen met

de vier andere best geklasseerde ploegen over naar een nteuwe reeks Landelijke A.

Zo heeft de naam 'Wytewa' in de loop van de jaren een ruimere toepassing gekregen. Tot

aan de Tweede Wereldoorlog is de term strikt verbonden met het Klein Seminarie.

Ontstaan als een schuilnaam van de school in een tijd van geheime Vlaamse strijd, wordt

hij bij uitbreiding de naam van een studenlenbond in het college. Na het wegvallen van

de clandestiniteit blijft 'Wytewa' in zwang, nu eerder als de traditionele bijnaam uit het

verleden. Na 1945 en zeker vanaf de jaren zestig is een nieuwe evolutie merkbaar. De

gewoonte om het Klein Seminarie zelf als 'Wytewa' aan te duiden, raakt geleidelijk in

onbruik - in 2003 is dit niet langer gangbaar, tenzij in een uitgesproken historische

context. Het overleven van 'Wytewa' in het taalgebruik is nu toe te schriiven aan twee

verenrgingen die formeel de naam hebben aangenomen: de jeugdbeweging KSA-Wytewa

Bo^1er \oo'oe gesc,reoels ia1 BBC Wvrewa: irrervew Gera'o DEKEVZER ('8104120A3). p-"a We're'
CFACCO (30/04/2003); lPol DEFORCIEI, 25 jaar basket te Roeselare, n Wytewa Basketbal Club. 16, 1975-

1 976; Fons LAN/N/ERTYN, Basketbalclub Wytewa Roeselare: 25 jaar jang, I Eertijds 7 , 1, 1975, p. 58'64. 7 , 2,

1 975 p. 51-57: 8, 1, 1976, p. 47-59; http://www wytewa bel 127 lA4l20A3l.

Naasr da oaskeroatc Lb Wy ewa besraar ,r o e.a'en ove gels ooh ee- !olleybalc do Wytewa. Het gddt or de

nternaatspoeg van het hen Seminarie, de aan de provnciae competitie deelne-.mt vanat 1957-1958
(Voileybal "Wytewa" wordt kamptoen rn ztjn reeks in Contact,3, 1958-1959, p 90: Proficiat! Volleybalclub
"Wytew a" en "Mod er na", in Contact, 3, 1 958- 1 959, p. 1 07).

:6 Wytewan ac s een sal.ensmelt ng van Wytewa' en de naam van het c ublokaal L Artman ac .

42



:‐lザⅢⅢ

en de basketbalclub BBC Wytewa. Hun geschiedenis loopt eerst parallel met die van het
Klein Seminarie, maar wijkt er de laatste decennia onder andere voor de rekrutering van

af. Toch is de band niet helemaal verbroken. KSA-Wytewa opereert nog altijd vanuit het
Klein Seminarie en telt veel collegeleerlingen in haar rangen. Ook heel wat jeugdspelers

van BBC Wytewa lopen school in het Klein Seminarie, zodat de basketbalclub regelmatig

acties opzet om collegeleerlingen uit te nodigen.

Wytewa is meer dan een studentenbond, een jeugdbeweging en een basketbalclub. Het
is ook een familienaam bij de Hopi-indianen in Noord-Amerika.37 Het voormalige

stamgebied en het huidige reservaat van de Hopi's liggen in het noorden van de staat
Arizona (Verenigde Staten), ten oosten van de Grand Canyon. In de Grand Canyon
bevindt zich de sipapuni, een heilige plaats in hel scheppingsgeloof van de Hopi's. De
Hopi-overlevering wil dat de zielen van de doden naar deze omgeving terugkeren als
laatste rustplaats. Daarom dalen traditionele Hopi-indianen vandaag de dag nog altijd niet

in de Grand Canyon af uit respect voor de doden.
'Wytewa' betekent in de Hopitaal '(weg)lopend van'.38 Twee van de huidige Wytewa's zijn
Hopi-kunstenaars: Eloy en lvan Wytewa.3s Zij snijden houten Kachina-poppen. Een
Kachina is een geest die de Hopi bezoekt om regen, geestelijk welzijn, goede winters en
andere gunsten af te smeken. Kachina-poppen worden aan kinderen gegeven als cadeau
en ziln erg gegeerd bij toeristen.
In 2003 dragen nog zo'n twintig personen de naam 'Wytewa'; de meesten zijn met elkaar
verwant. Sommigen leven in het Hopi-reservaa| de anderen wonen in een straal van
ongeveer 300 kilometer eromheen. Zo liikt de toekomst van Wytewa internationaal
verzekerd.

Jοわan Derbθοたθ

3iE ma ls Sahmie Sunshine WYTEWA (l\,4esa (Ar zona, Veren gde Staten)) (241A412Affi, 05/05/2003);
http://www.geoc t es.com/azsnshn/index.html 130/04/20031.

'"lntegenstelrngtothetWest-VaamseWytewa(fonetsch [witawo]),wordtdeArnerikaansenaamuitgespro[en
als fwhojtiwho]. Tussen de twee Wytewa s bestaat over gens geen ander verband dan de naamgelijkenrs.

3'gEnkele kunstwerken van E oy Wytewa zijn te vinden op http://www.kachinasp ritwor d.com/l05.htm
130/04/20031, http://www.kach naspiritwor d.com/1 1 4.htm [30/04/2003],
http://www.rivertradingpost.com/kachinavillage htm 130/04/20031 en
http://www.3mesas.com/kachina/se kach/se kach2/ma n.htmi 130/04/20031. Kunstwerken van lvan Wytewa z jn te
vinden op http://www.ndnarts.com/ga lery3.shtml 130/04/20031 en http://www.ndnarts.com/kachina5.shtml

130/04/20031.
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∫だよぼ露響1

BOODSCHAP VAN DE OUDE GENERATIE VOOR DE JEUGD

Toespraak door pater Jan Vanneste, jezuiet, op de namiddagviering van 16 februari 2003
in het Klein Seminarie.
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Jan Vanneste in het eerste
uniform van de klaroeners
I september 1934.

In naam van de oudere generatie, waaryan enkelen het
prille begin van de KSA nog hebben meegemaakt, wil ik de

leiding van de KSA van harte danken voor de organisatie

van dit jubelfeest.

Het is een feestelijke bijeenkomst geworden, die zoveel

herinneringen uit het verleden oproept. Meer nog: er is bii

ons ook diepe dankbaarheid, ja zelfs fierheid, dat de fakkel

van het KSA-vuur is doorgegeven en brandend blijft.

De organisatoren mogen worden gefeliciteerd om de vele

avonduren van vergaderen, planning en discussie van
proiecten. Ja, hoeveel e-mails en telefoongesprekken zijn

hieraan ook niet voorafgegaan.
ls hun jeugdig enthousiasme, opgebouwd over die vele
jaren van dienst in de KSA, vandaag dan niet overgeslagen

op ons samenziln en schept dit niet die sfeer van

kameraadschap en blije levenslust?
Wat doet het ons deugd, na zoveel jaren, bekenden uit de
jeugdbeweging terug te zien, en zovele herinneringen uit

het verleden op te roepen. Had ik zelf ooit kunnen

vermoeden, toen ik het college en de KSA verliet, ooit eens

samen te kunnen vieren, zingen en bidden rond de

bisschoo?
En wat doet het ons vooral deugd, te mogen ervaren dat de KSA springlevend is en nog

altijd jongeren van deze tijd kan aanspreken en enthousiasmeren.

Zonder pretentie wil ik een antwoord zoeken op de vraag die wellichl bij u ook opkomt,

nameliik of de oudere generatie van KSA'ers nog een boodschap heeft voor de jeugdigen

van deze tiid, voor hen die zich nu aansluilen bij de KSA?
Prediker wil ik niet ziin. En een projectontwikkelaar ben ik niet. Het is immers niet

vanzelfsprekend dat wij, de ouderen, signalen zouden geven over de weg die de KSA

van morgen moet gaan. lk ben er zelf t6 ver van weggegroeid, sinds ik als knaap - toen

heette dat nog klaroener, de eerste jaren van de KSA heb meegemaakt.

Maar wel mag ik er fier op gaan, dat de jeugdidealen van de KSA op mijn verdere leven

als gelovige en priester in dienst van het evangelie, een onuitwisbare stempel hebben

gedrukt.
En daarom is onze boodschap:

- het vuur dat je meekrijgt in de KSA, houd het brandendl
- de bezieling die ie voortstuwt, laat die niet doven!
- in de inzet voor sociale projecten en dienstbetoon, blijf creatief en ontdek de noden van

de stemlozen!
- en vooral dit: zoek een eigentildse vertaling van wat ons heeft bezield: Vlaanderen

hernieuwen in Christus!
- als hernieuwer heb ik de bindende kracht ervaren van het lied: liederen vol strijdvuur in

de marsen en optochten, liederen vol romantiek rond het avondkampvuur, liederen die

tot bidden uitdeinden. Waarom zou het lied hier niet het bindmiddel kunnen zijn tussen
jong en oud?
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Lijden...een verhaal van alle tijden!
'Over diepe schoonheid, ie weet wel, die die snijdt, die die doet liiden...'

20 JAAR AMAAT VYNCKEFONDS

Een herdenking van de oprichting van dit Fonds vond plaats op 29 maart ll. in de Kerk

van het Klein Seminarie. Dit gebeurde onder de vorm van een hoogstaand artistiek

multimediaproject, dat als titel droeg:

Lijden... een verhaal van alle tijden'.

De uitvoerders waren:

Dirk BLOCKEEL,keuze en uitvoering van de muziek op orgel en clavecimbel

Louis BLOCKX, spel met de computer
Jan DELOOF, bindteksten en po6ziekeuze

Els VERMEERSCH, keuze van en toelichting bij de beelden

Er waren 140 belangstellenden. De uitvoering was een hulde aan het werk dat de talriike

oud-leerlingen missionarissen verricht hebben of nog verrichten om het lijden onder vorm

van analfabetisme, onrecht en armoede, te helpen lenigen. Als huldeblijk aan hun

drijfveren 6n gedrevenheid voor het realiseren van meer rechtvaardigheid en schoonheid

in deze wereld, brengen we u volgende tekst, die we vanwege de uitvoerders als

dankbetuiging mochten ontvangen.

'When we speak of beauty, the beauty of architecture, of aft, of people, and of love, we

must also invoke Astor Piazzolla's music. I believe in it because it evokes a befter world

through the language of nostalgia. All of that - in one single tango'
Gidon Kremer- Astor Piazzolla. El Tanoo

lk stuur jullie een fabel,

een dichterlijke vertelling:

'Tijdperken van vuur en lucht
Jonge jaren van water
Van groen naar geel

Van geel naar rood
Van slaap naar waak

Van verlangen naar daad
Was slechts een stap die jij moeiteloos zefte
De insecten waren bezielde sieraden
De hitte rustte op de vijveroever
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De regen was een wilg met loshangend haar
ln je handpalm bloeide een boom

Die boom zong, lachte en profeteerde

Zijn voorspellingen overdekten de ruimte met vleugels

Er waren eenvoudige wonderen genaamd vogels

Alles was van iedereen

ledereen was van alles
Er was slechts 66n immens woord zonder ommezii
Woord als een zon
Op een dag viel het in piepkleine stukjes uiteen

Dat zijn de woorden van de taal die wij spreken
Stukjes die nooit ineen zullen passen

Spiegelscheruen waarin de wereld zich verwoest bekijkt.'

OcrAVto PAz, FABULA

VERT, DooR STEFAAN VAN DEN BREMT

lk stuur jullie een fabel,

een dichterlijke vertelling.

Op een dag viel die fabel in piepkleine stukjes uiteen.

Die stukjes, dat zijn de woorden van de taal die wij nu spreken.

Het zijn als stukjes die nooit in elkaar zullen passen.

Spiegelscherven waarin de wereld, verwoest, versplinterd, kapot, zichzelf bekijkt en

bekijkt.

De dag waarop onbestemde verlangens werden geboren.

Op zo een dag ontstond ook de Tango,

die schitterende mengeling van muziek, passie en podzie.

Astor Piazzolla heeft het begrepen.
'Zoals Mahler, zoals Brecht, is ziln ziel kolossaal en onvolmaakt.'

Het is de muziek van de verscheurde verwarring van mensen...
Het is de muziek van onbestemde verlangens.

Een vreemde door - elkaar - heid van dingen,

sniipunten van verleden, heden en toekomst,

sniipunten van plaats en tijd.

lk geloof niet in toevalligheden.

Als klein meisje zag ik Van Eyck's Kanunnik Van der Paele en begreep niet dat ik nooit

zou be - grilpen wat schoonheid is.

Als klein meisje zag ik David's Cambyses en begreep niet dat ik nooit zou be- grilpen wat

wreedheid is.

lk zag Werner Lagae's sculptuur en begreep niet dat ik nooit zou be- griipen dat het leven

vol bulten en holten zit.

lk zag ook een verscheurd vrouwenbeeld bij Godfried Vervisch en begreep niet dat ik
nooit zou be- grilpen wat het is een vrouw te zijn.

Een onbestemd verlangen ontstond.

Een onlesbare dorst naar troost,

een nooit te stoppen zoektocht naar schoonheid kon beginnen.

De gedrevenheid pakte me bij mijn kraag en liet me nooit meer los.

Soms betaalde ikzwaat.
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Vaak kreeg ik ontroerende schoonheid in de plaats -

en dan heb ik het niet over de schoonheid van gordijnen of make-up, de kleur van een

tapiit of design esthetiek - maar over die diepe schoonheid, je weet wel, die die snijdt, die

die doet liiden.

Want alles wat schoon is doet pijn.

Zoals de liefde.

Echte liefde doet zeer.

Diepe schoonheid doet pijn.

lk geef je een voorbeeld.

Op een prachtige lentenamiddag in april - zo 66n waarop we konden genieten 'van

eenvoudige wonderen genaamd vogels', te gast in Dikkebus toonde Helena me haar

tekeningen van een stervend vogeltje- Zo...pijnlilk schoon.

Op een zachte avond in Gent - zo 66n'waarop insecten bezielde sieraden worden',

sprak Christina me over haar zware rugzak, vol van kleine zakles, voor het grootste deel

gevuld met...hooi, voor haar geitje en ik las

' lk was een echte Miss en Boite, vragen in een doosje, tranen in een doosje'.

Heel even werd de ondoorgrondeliike werkelijkheid op een kier gezet.

Heel even openden zich 'andere' perspectieven.

Heel even werd de wereld stil gezet.

Heel even werden 'Tijdperken van vuur en van lucht, jonge laren van water' mijn fabel,

mijn dichterlijke vertelling.

lk geloof niet in toevalligheden,

hou des te meer van fabels.

Els Vermeersch
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KEVIN BREYNE GEEFT LES AAN DE'REALSCHULE IM VESTERT'

lin de "Miinsterland Zeitungl' van zaterdag 18 januari 2003 verscheen onder de kop
'Flame im Vestert. Fremdsprachenassistent Kevin Breyne unterrichtet an der
Realschule'onderstaand artikel over oud-leerling Kevin Breyne (Lat-Mod. Talen 1998).
We publiceren het stuk inteqraal in een Nederlandse vertalino.

Vier maanden kunnen een lange tijd zijn.
Voor Kevin Breyne en de leerlingen en
de leerkrachten van de "Realschule im
Vestert" zijn vier maanden een veel te
korte tijd.

Sinds 17 september van vorig jaar is

Kevin Breyne aan de school van Ahaus
als taalassistent actief. De student
Germaanse uit Belgid kwam in het kader
van het EU-prolekt "Native Speake/' (het

-K:..::::,::.''ew!!projektheetwe|anders,maartotdaar)
naar Ahaus. Breyne is Vlaming van geboorte en geeft in de "Realschule im Vestert"
Nederlands. ziin moedertaal.

Vier maanden geleden begon alles daarmee dat de 22-jarige naar Ahaus kwam en er
geen rekening mee gehouden had dat voor hem al een woning was ingericht. Na twee
weken kennismaking in samenwerking met de leerkrachten Nederlands Petra Diekmann
en Markus Windmeier mocht Breyne van nu af aan alleen Nederlands geven.

Maar niet alleen in het vreemdetalenondenrijs was de jonge leraar actief. Vlaamse
muziek en keuken kon hij de leerlingen ook bijbrengen. Diekmann en Windmeier
benadrukten dat het Vlaamse deel van Belgid in de richtlijnen weliswaar als
onderuijsthema voorgeschreven is, maar dat er nauwelijks leerboeken zijn die dit thema
uitvoerig behandelen. Zo was het voor de school een voordeel dat Breyne uit dit deel van
Belgi6 stamt.

Ondertussen zijn de voorziene vier maanden assistententijd aan de school van Ahaus al
voorbij. Omdat het hem in Ahaus zo goed bevalt, heeft hii er nog een maand bijgedaan.

"We willen hem niet meer missen," zegt lerares Dieckmann. Windmeier vult aan dat
Breyne de maatstaf voor taalassistenten aan de school hoog heeft gesteld. Positieve
stemmen over Breyne komen ook van de leerlingen.

"lk weet nu hoe het is buitenlander in een land te ziin," verklaart de Vlaming. "lk heb
echter ook gemerkt dat het eenvoudiger is zich te integreren, als men de landstaal
beheerst." Breyne heeft zich in ieder geval snel in Ahaus gesetteld : "Hij is op elke fuif te
vinden," zo zeggen leerlingen uit leerjaar 10 (vierde en vijfde middelbaar). Breyne
countert : "Dat is een heel goede mogelijkheid om contacten te leggen." Als de student
terug in zijn thuisland is, komt eerst en vooral het eindexamen. Breyne benadrukt echter
dat hij terugkomt. Misschien zelfs als leraar.
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Alle assistenten ziin aanwezig om 7 uur, de

rdntgenfoto's van de spoedopname worden

bekeken en besproken. Om 7u 30 volgt een

theorieles en bijhorende discussie, bilgewoond door
de vijftig radiologen in opleiding. Dan volgt de

verdeling van dagtaken - nu zijn de ionge
geneesheren klaar voor het werk tot 66n uur. De

lunchpauze biedt opnieuw mogelijkheid tot

bijscholing. Assistenten en jongere stafleden in het

Henry Ford Hospitaal weten dat er een discussie
van beender- en gewrichtsproblemen zal volgen op

de middag om 12u 30. Vanzelfsprekend zullen dan
ook internisten, reumatologen, odhopedisten en
andere specialisten aanwezig zijn. Om 4u 30 begint
de wachtdienst.

Marnix van Holsbeeck, een oud-leerling van het Klein Seminarie, bezielt dit programma al

meer dan tien jaar in dit wel bekende ziekenhuis in Detroit. Detroit is het centrum van

Amerika's auto-industrie, een stad gelokaliseerd in het zuidoosten van Michigan. Op
Marnix' naamplaatje op het werk prijkt: 'M.D. Director Musculoskeletal and Emergency
Radiology, Henry Ford Hospital, Associate Professor of Radiology Case Western
Reserve Medical School.'

ledere morgen vertrekt Marnix thuis om 6 uur. In de winter bij een sneeuwstorm kan dit
wel veel inspanning vragen. Zijn Lincoln, een auto nooit ouder dan 2 jaar, blijkt steeds
uitgerust met de laatste technische snufjes. Men heeft wel een speciale wagen nodig om
onder alle weersomstandigheden de lange weg naar het ziekenhuis af te leggen. De Ford
familie behartigt negentig jaar na stichting van het ziekenhuis door de patriarch Henry
Ford, nog altijd het beheer van het ziekenhuis. De familie wil als werkgever alleen Ford
auto's in de garage van het ziekenhuis. Het management geeft speciale premies om het
gebruik van eigen wagens aan te moedigen. Als je, zoals Marnix, speciaal uit Belgid bent
aangetrokken om als geneesheer een belangrijke leidinggevende functie in te vullen dan
zijn de garanties ook bijzonder gunstig.

Voor zijn klasgenoten in het college te Roeselare was Marnix altijd de 'Marre'. Zijn naam
rolde zo beter van de tong. Meermaals als klas-afgevaardigde gekozen, stond hij zowel
met klasmakkers als met leraren op goede voet. Wie de deur binnenkwam in de Latijn-
Wetenschappen van toen moest eerst bij hem voorbij. Strategisch aan de deur geplaatst

hield hij de aanwezigheden bij; alles werd netjes geregistreerd in een groot notaboek. Met
dezelfde grondigheid legde hij ook een schrift aan waarin hij alle vragen noteerde die
leraren bij mondelinge of schrifteliike proeven hadden gesteld. Zijn interviews van
medestudenten waren zeer nauwgezet, hii verzamelde vragen van jaren ver. Deze
methode deed ook dienst later aan de universiteit; de telefoon bleef dan ook steeds
rinkelen voor elk examen, zijn vrienden belden: "Marre, ik ben de zoveelste om examen
af te leggen ... wat zal hij mij vragen?" Velen dankten een goede uitslag aan het
zorgvuldig bijgehouden schriftje. Op het einde van de humaniora, verklaarden de
studenten van het college hun beroepskeuze tijdens de jaarlijkse bedevaart te Dadizele.
Marnix volgde in de voetstappen van ziin vader en koos voor geneeskunde. Zowel zijn
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kandidaturen als zijn doctoraten aan de Katholieke Universiteit Leuven sloot hij af met
grote onderscheiding.

Ook in de sport bleek Marnix zeer competitief. Lopen was 66n van zijn favoriete spoden;
een aflossingswedstrijd georganiseerd door de straten van het centrum van Roeselare,
bleef een favoriete manifestatie gedurende zijn studententijd. Een paar opeenvolgende
jaren slaagde hij erin om met een winnend team te kunnen deelnemen. Zo plaatste hil
zich ook als tweede in een interuniversitaire veldlooo tussen Leuven-Vlaams en Leuven-
Frans. In tennis en tafeltennis speelde hij ook altijd voor winst, paradoxaal echter was hii
nooit echt ontgoocheld bij verlies. Deelnemen blijft hem de grootste voldoening geven. 26
probeed Marnix altijd een paar voetballers samen te krijgen als de gelegenheid zich
voordoet. Waar hij ook is of was, altijd ligt de voetbal klaar voor onmiddellijk gebruik.
Onder vriendelijke dwang spelen heel wat van zijn bezoekers wel een partijtje mee. Nu
nog wordt bij vergaderingen en congressen tiid vrijgemaakt voor matchen Amerika-
Belgi6, radiologen-internisten... met wat tegenstelling groeit snel een competitieve
ploeggeest. Onder alle sporten is Marnix nog het meest gebeten door de zeilsport. Hij

volgde zeillessen van BLOSO en was op 17 iaat lesgever. Hij was 66n van de
verantwoordelijken in de organisatie van de BLOSO zeilkampen te Nieuwpoort in de
havengeul. In de organisatie van de Belgische zeilsport en bij de Roeselaarse Scouts
werd zijn sociaal engagement verder ontwikkeld. Zijn liefde voor de zee deed hem, toen
hij 16 jaar was, samen met zijn broers een Miror bouwen, een kleine zeilboot die zij later
inruilden voor een Flying Dutchman. Deze laatste is een tweepersoonszeilboot die zowel
sportief als technisch veeleisend is voor de bemanning.

Tijdens zijn 3de kandidatuur geneeskunde leerde hij Jozef Ediers kennen. Jozef Ediers
was een goede vriend van zijn vader. Dokter Ediers, die intussen overleden is, was
privaatradioloog te Aalst. Hij had een innemende persoonlijkheid, een bijzondere
beroepskennis en trots. Deze radioloog begeleidde Marnix als mentor. Zonder twijfel
heeft Marnix van hem de passie voor het beroep gedeeld. Het dient zeket le worden
opgemerkt dat Marnix' vader, een huisarts te Roeselare, hem eveneens in deze richting
heeft gemotiveerd. Vader Louis van Holsbeeck besefte toen al het impact van een
degelijke medische beeldvorming voor correcte behandeling van patidnten. Door
omstandigheden geleid en aangemoedigd door dr. Jozef Ediers koos hij voor een
superspecialisatie in botradiologie. Hierin werd hij opgeleid door enkele eminente
botradiologen onder anderen: R.O. Munay en dr. D.J. Stoker van het Royal National
Orthopaedic Hospital te Londen en professor W. Martel en E. Braunstein van de
University of Michigan in Ann Arbor. Ook binnen onze landsgrenzen vond hij veel steun
bij enkele eminente professoren met name: professor B. Maldague en dr. J. Malghem,
van de U.C.L. en professor J. Dequeker reumatoloog K.U.L.

De muskuloskeletale radiologie bestond tot het einde van Marnix zijn opleiding uit
klassieke rontgenopnames van het skelet soms gecombineerd met kleurstof inspuiting in
gewrichten - de arthrografie. Het rechtstreeks in beeld brengen van spieren, pezen en
gewrichten was toen nog niet mogelijk. In feite is het Marnix zijn grote verdienste geweest

om in te zien dat echografie de oplossing was om de weke delen, die niet rechtstreeks
zichtbaar zijn op klassieke rontgenfoto's, toch te kunnen onderzoeken. In ons klein landje
waren noch de middelen noch de steun voor onderzoek naar de toepassing van die
methode aanwezig. In 1988 werd hij naar aanleiding van ziln voordrachten voor de
'lnternational Skeletal Society' en zijn belangrijke publicaties gevraagd als 'visiting
instructor', aan de 'University of Michigan'. De keuze voor het buitenland was niet
moeilijk: voldoende financidle middelen voor onderzoek, tijd voor laboratoriumwerk en
een motiverende omgeving werden hem aangeboden. Een typisch voorbeeld van 'Brain



Drain'. Resultaten bleven niet uit. Gedurende hetzelfde jaar 1988 promoveerde Marnix

nog tot 'assistant professor' in radiologie. Binnen enkele iaren evolueerde de echografie

naar een subspecialiteit binnen de skeletradiologie. Marnix is stichter van de

'Muskuloskeletal Society' en blijft jarenlang voorzitter van een aantal wereldcongressen.

Na veertien jaar hebben ze bijna een volledige wereldtoer gemaakt: Noord-Amerika'

Zuid-Amerika, Singapore, Noord- en Zuid-Europa, tweemaal in Belgi6.

Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat pezen, spieren en gewrichten nu ook in beeld

kunnen worden gebracht met een NMR toestel. Dit apparaat bestaat uit een gigantisch

sterke magneet. Deze techniek heeft vooral nieuwe perspectieven gebracht in beenmerg-

onderzoek, in ziektes van de rug en van het hoofd. Voor pezen en spieren heeft het

enkele nadelen. De techniek is duur in aanschaf : een NMR toestel kost vlug 1,1 miljoen €
en het vereist 0,4 miljoen in jaarlijkse werkingskosten. Daarentegen kost het echotoestel

zo'n 0,12 milioen € en het heeft geen terugkerende kosten. Een NMR onderzoek kan niet

routinematig bewegende spieren onderzoeken. Echografie toont het bewegen van

ledematen van atleten even goed als het bewegen van nog ongeboren baby's. Het NMB

onderzoek is niet altijd patidntvriendeliik, le moet meestal in een lange, vrij lawaaierige

tunnel schuiven, niet echt een onderzoek voor wie aan claustrofobie liidt. In tegenstelling

met NMR kan men met echografie makkelijk en met veel precisie een naald plaatsen. Dit

blijkt van groot belang bijvoorbeeld wanneer men etter moet evacueren uit een

geinfecteerd gewricht of ook wanneer men een genezend medicament moet inspuiten op

een plaats waar het maximaal kan werken.

Marnix kan zijn West-Vlaamse 'roots' niet loochenen. Het is een harde werker. Hij schreef

het standaardwerk over 'Musculoskeletal Ultrasound', een boek waarvan de tweecle

uitgave intussen verschenen is. Hij gaf wereldwiid meer dan honderd wetenschappeliike

lezingen. Hij is auteur en co-auteur van een tachtigtal wetenschappelijke publicaties. Hii

werd gevraagd als de gast-uitgever voor de 'Radiologic Clinics of Notlh America'. Het

onderwerp was opnieuw 'Muskulosketetal Ultrasound'. Tot uitgever worden gekozen van

dit prestigieuze tijdschrift is een grote erkenning binnen de medische wereld. Dit

impliceert niet alleen de erkenning van muskuloskeletale echografie als subspecialiteit in

de skeletradiologie, maar het is ook een belangrijke erkenning van Marnix als een

autoriteit in de radiologie.

Gedurende ziln medische loopbaan mocht Marnix al verschillende priizen in ontvangst

nemen. Recent waren er twee waar zijn moeder Mona Lefere bijzonder trots op is. Het

ziin prijzen die niet alleen intellectuele capaciteiten benadrukken maar die ook veel

zeggen over Marnix' persoonliikheid.ln 2O02 werd hii opgenomen in de lijst van de 'Best

Doctors' verkozen door geneesheren in verschillende regio's van de Verenigde Staten.

Ditzelfde jaar werd hij gestemd tot beste 'Teacher' in het grote Henry Ford Hospitaal -
een belangriike erkenning door assistenten en studenten geneeskunde.

Marnix woont met zijn vrouw Bea Opdecam in Detroit. Samen hebben ze vier kinderen:

Lodewijk (20j.), Elise (18j.), Annabel (171.) en Hendrik (13j.). Lodewiik studeert in

Chicago, Elise in Ann Arbor, beiden bereiden zich voor op een basisdiploma

wetenschappen. Waarschijnli,k beginnen ze binnenkort ook een opleiding geneeskunde.

Achtentwintig jaar geleden studeerde er een klas af in het college te Roeselare. Marnix

had toen nooit gedacht dat Michigan in zijn bestemming stond. Vele goede herinneringen

aan ziin collegetijd komen nu vaak boven wanneer hij als professor in de radiologie op

het einde van het academieiaar een nieuwe klas ziet afzwaaien.

Raf Parent, oudleraar



眩乃 πづπι
GEBOORTEN

Astrid, dochter van Lieven Roels (Lat-Gr 1990) en Mieke Vanbrussel, geboren te
Roeselare op 4 januari 2003.
Anastasia, dochter van Hans Kluge (Lat-Wis 1986) en Katerina Gladkikh, geboren te
Roeselare op 10 maart 2003.

OVERLIJDENS

Dokter Gilbert cafmeyer (Lat-Gr 1933), echtgenoot van mevrouw cecile Vervisch, geDoren
te Knokke op 18 oktober 1914 en overleden te Sijsele op 13 december 2002.

Dokter lgnace Beel (Lat-Gr 1971),geboren te Roeselare op 4 augustus 1952 en er bij een
verkeersongeval overleden op 8 december 2002, vader van Pieter (Lat-Wet 1999), broer
en schoonbroer van Hilde en Johan Plets (Lat-wet 1969, lid redactieraad), en van stefaan.

Apotheker Henri Vanden Berghe (Lat-Gr 1944), echtgenoot van mevrouw Esther
Vandenbroucke, geboren te Ardooie op B augustus 1925 en overleden te Roeselare op 19
december 2002. Vader van Paul (Lat-Wet 1983), Johan (Lat-Wet 1986) en Frank (Lat-Gr
1 988).

Mevrouw Georgine Goderis, weduwe van heer Michel Demey, geboren te Zarren op g
januari 1914 en overleden te Roeselare op 9 januari 2003. Moeder van Willy (Lat-Gr
1961)en Johny (Eco 1970) Demey, grootmoedervan Filip (Lat-Wis 1988), Dominiek (Lat-
Wis 1 990) en Francis (LafWet 1 991) Demey, en van Carl Berteloot (Lat-Mod. Talen 1996).

Apotheker Albert Gryspeerdt, echtgenoot van willen Helena Vandendriessche, geboren te
Roeselare op 23 december 1915, en er overleden op 14 februari 2003. Vader van patrick
(ECO 1964) en Jozef (Lat-Wet 1973).

Heer Pieter Persyn (Lat-Wis 1976), echtgenoot van mevrouw Cath6rine Mertens, geboren
te Roeselare op 15 maari 1 958 en overleden te Aalst op 5 februari 2003.

Heer Denis Vandevyvere, echtgenoot van mevrouw Maria Louisa Vancompernolle,
geboren te Ruiselede op 5 juli 1947 en overleden te Zeebrugge op 6 februari 2003. Vader
van Dries (Wet-Wis 1999) en llse (LatWis 2002).

Heer Jaak Vanden Berghe, echtgenoot van mevrouw Mieke Mee0s, geboren op 17
februari 1913 en overleden op 6 maart 2003. Vader van Hans (WEB 1970) en Bart
(wE81973).

Heer Allard Verbrugge, echtgenoot van mevrouw Mie-Jef Moerman, geboren te Roeselare
op 4 oktober 1931 en er overleden op 25 maart 2003. Vader van Bernard (Lat-Wis 1975)
en Katrien Vereenooghe (pedagogisch directeur VABI), van Hendrik (Lat-Gr 1976),
Benedict (Lat-Gr 1979) en Christoph (ECO 1984).

Mevrouw Magdalena Vandeginste, echtgenote van de heer Joseph Bataillie (+1995, oud-
leraar wetenschappelijk tekenen en plastische opvoeding), geboren te Roeselare op 21
februari 1922 en er overleden op 31 maart 2003. Moeder van Christine en Karel Dumont
(leraar college), en van Luc, Bart, Lieve (lerares college) en Geert (+) Bataillie.

Samengesteld door M. Olivier


