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,,,,,lRedactioneel

De bekende Franse piloot-schrijvelaar Antoine de Saint-Exup6ry stelde ooit treffend:

'Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te

sleoen.

werktekeningen te maken, taken te verdelen

en het werk in te delen.

Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.

Het schip komt er dan zeker, de geschikte bemanning ook.'

Het 'schip' van degelijk onderwijs, boeiende opvoeding met enthousiaste leerkrachten en

geinteresseerde leerlingen op koers houden is geen eenvoudige zaak.

Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de vaarroutes van een oudleerlingenbond.

Vorig jaar nog organiseerde onze oudleerlingenvereniging een boeiend colloquium over

'Het onderwijs in de toekomst'. De focus lag er vooral op de vormelijke kant van de zaak:

in onze 'virtuele samenleving' zal ook het onderwijs niet ontsnappen aan de revolutie van

afstandsleren, internet-rapporten en e-mail-oudergespreksavonden. Het zijn voorbeelden

van het veelgebruikte 'uitdaging's-woord. Ze tonen daarenboven aan hoe ook in het

ondenvijs een pragmatische aanpak steeds belangrijker en ingrijpender wordt. Ook

politiek wordt 'onderwijs' veeleer een thema van begrotingsbeheer, administratieve

overbelasting, merger and acquisition en de ideedn- en waardenmix onder de paraplu

van -een soms verkeerd begrepen- pluralisme. Het hout en de werktekeningen van de

Saint-Exup6ry bepalen de koers.

De klassieke vraag naar de inhoud van onderwijs en opvoeding, mel leerkrachten die nog

kunnen begeesteren ('Eertijds was er...!'), en scholieren die het'buiten-schoolse'ook
nog in de school willen beleven, komt dan nog weinig aan bod. Principes, ideeen en

engagement geven dan een saaie en prekerige indruk. 'Jongeren van vandaag zijn nu

reeds bezig met hun business-plan', en de school dient hen hierin actief te ondersteunen,

hoort men wel eens. Wie niet mee is. is oezien.

Ook een oudleerlingenbond gaat mee met zijn tiid, en raakt precies daarom 'uit de tijd',

wordt soms gezegd. Wie de poorten van het college heeft verlaten, kijkt vooruit naar

nieuwe horizonten, en heeft geen behoefte aan zoete melancholie of oude herinneringen.

Vandaag wordt men instant-lid van een vereniging; als een sociale Proton-kaart. De

ledenbestanden in heel wat organisaties slinken en het aantrekken van ge€ngageerde

bestuursleden is niet vanzelfsorekend.

Klopt deze sombere analyse ? Gelukkig niet helemaal

De iongste oudleerlingenontmoetingsdag op 11 november in het Klein Seminarie haalde

een recordopkomst; de terugkomavond voor de jongste abiturienten voorzien van de

nodige zaterdagavondconsumpties was een groot succes.



Vele generaties klasgenoten en leerkrachten genoten ervan elkaar terug te zien in de
collegegebouwen, de ene pittige anekdote uitwisselend voor de andere bedekte
toespeling die men tegen zijn oud-leraar vroeger wel had vermeden. 'Dit moeten we meer
doen' en 'Volgende keer trekken we mee aan de kar' waren vaak de uitsmijters.
En in de marge werd niet alleen gesteld dat het college van vroeger op een moderne
wijze met waardenvol en gericht onderwijs haar kwaliteit verder invult, maar werd ook
gepraat over het engagement van de huidige scholieren: van hun recent 'Foodstock'-

festival, een succesvolle muzikale activiteit waarbij eerlijke maaltijden voor ontwikkelings-
hulp aan de man werden gebracht tot de vele klas- en jeugdbewegingsactiviteiten.

Samenhorigheid en betrokkenheid stimuleren, het is een van belangrijkste doelstellingen
van zowel het Klein Seminarie als van de oudleerlingenvereniging.

Het verlangen naar de zee lijkt dus groter dan ooit; het schip van de oudleerlingenbond is

goed op dreef.

De matrozen van dit Eertijds-nummer wensen U dan ook een gelukkige en gezonde vaart
in 2004!
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Beste lezer,

Het nummer dat u ter hand neemt is het nummer 4 van de 35ste laargang en tevens
nummer 1 van de 36ste jaargang. Dit eigenaardigheidje is een gevolg van de strengere
regels die de post ons oplegt om als tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt, te kunnen
verzonden worden. De data van afgifte worden strikt bepaald. "Eertijds" verschijnt
voortaan in de maanden januari, april, juli en oktober. De collectioneurs onder onze
lezers houden hier het best rekenino mee.

De redactie
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EIGENTIJDS ALTAAR V00R ONZE KERK

De laatste grote verbouwingswerken in de kerk van het Klein Seminarie dateren van

1973. Na het Tweede Vaticaans Concilie vroeg het interieur van de kerk om een

aanpassing. De werken o.l.v. binnenhuisarchitect Cyril Maertens zorgden voor een nieuw

aangebouwd en uitspringend podium met daarop een bronzen altaar van edelsmid Joris

Verstraete.

Vijfentwintig jaar later vertoonde dit altaar enkele tekenen van de tand des tijds. Het werd

een paar jaar geleden weggehaald en voorlopig vervangen door een wankele tafel.

Ondertussen werd uitgekeken naar een altaar dat zou passen in de barokke kerk, maar

tevens voor de liturgie met jongeren bruikbaar zou ziin. Het diende stevig te ziin, maar

ook, op vraag van de lagere school, verplaatsbaar.

Tildens de vakantie liep ik kerken en kloosters af op zoek naar een geschikt altaar. Bij de

paters Karmelieten in leper, die hun klooster willen sluiten, stond veel kerkmeubilair te

wachten op een nieuwe bestemming. In de huiskapel van de paters trof mij een altaar dat

wonderwel bil ons zou passen en tevens een moderne aanblik bood.

Eind november verhuisde het eiken altaar, een lezenaar, drie stoelen en een sokkel, allen

getekend door Michel Vernimme van het Brugs kunstatelier Arte Gross6 en gerealiseerd

door de lzegemse timmerman W. Vanfleteren, definitief naar onze kerk. Mogen we hopen

dat deze aankoop een eerste aanzel zou ziin tot een algemene opknapbeurt van dit

gebouw in het hart van het Klein Seminarie?

Philippe Hallein
Priester - leraar



GEERT VERBEKE MET PENS10EN

Zeldzaam ziin de stervelingen die er een halve eeuw Klein Seminarie hebben opzitten.

Zo'n witte merel is Geert Verbeke, oudleerling van onze lagere en middelbare afdeling die

na de regentenopleiding moderne talen in Torhout terug in ziin vertrouwde college

belandde als leraar Frans.

Tussenin ligt er echter een kort maar des te krachtiger intermezzo in het woelige Congo

van de prille onafhankelijkheid, waar meer dan 66n levensbedreigende situatie hem

blilvend zouden tekenen. Als je hachle ooit in de labiele handen lag van een gedrogeerde

kindsoldaat, dan wordt veel, zoniet alles relatief. Zijn relativeringsvermogen is inderdaad

vrij legendarisch. Op til zijnde pedagogische vernieuwingen of doorluchtige doorlichtingen

monsterde hij met schalkse pretoogjes. Zijn mening, waar soms amper 66n of zelfs

helemaal geen speld tussen te kriigen was, kon hij daarbij als geen ander verpakken in

vrij ronkende volzinnen zonder daarbii arbitrair te worden. "Sans la libert6 de blAmer, il
n'est point d'6loge flatteuf' leert ons Beaumarchais, 66n van Geerts lievelingsauteurs.

In al die jaren onderwijspraktiik heeft deze fijnbesnaarde Bourgondi6r steeds gepoogd de

liefde voor de Franse taal en cultuur op zijn leerlingen over te brengen. Hij wist waarover

hij sprak want jaarlijks bracht hij zelf meerdere weken door in zijn eigen paradiiselijke

pied-e-brrc in de pittoreske Limousin. De echte Geert Verbeke kan ie daar ontmoeten:

een stille genieter, gelukkig aan de ziide van ziin innemende Christelle, trots op zijn drie

intussen uitgevlogen nakomelingen.

We wensen deze halve Fransman een rustige passage de I'activitd e h retraite in ziin

domicile adord en zeggen dank voor al die jaren collegialiteit.

Bart Vercruysse

Leraar



LINO DE R00 HANGT DE TEKENDRIEHOEK AAN DE W:LG

Voor Lino De Roo, leraar wetenschappelijk
tekenen, esthetica en graadcoordinator,

betekende 1 september 2003 een keerpunt:
gedaan met lessenroosters, vergaderingen

allerhande, vakoverschrijdende eindtermen en
dwarsdoorsneden in Chinese inkt. Na 33 jaar
lesgeven in het Klein Seminarie breekt voor
hem een periode van (relatieve) rust aan. Lino
onderscheidde zich in het korps door zijn
degelijkheid, zijn actieve deelname aan tal van
parascolaire initiatieven en ziin voor een leraar
wetenschappelijk tekenen onontbeerlijke

netheid en stiotheid.

Zijn collegaiekenleraar Rik Desloover schreef
bij dit afscheid een (open) briet aan Lino De
Roo, waaruit we enkele passages citeren:

Beste Lino,

(...) Ooit, anno 1982, rinkelde de telefoon in het verre Ardooie in mijn nederig stulpje te
lande. Het Klein Seminarie aan de lijn. Ze hadden vier uur vrij voor een leraar plastische
opvoeding. Zo begon het voor mij en kwam Lino als collega mijn leven binnen. Als pas
afgestudeerde van St.-Thomas, net zoals Lino, kreeg ik veel steun en toeverlaat. Door de
jaren heen groeide er een echte collegiale band samen met Geeft Monteyne. Wij kenden
perioden van zeulen met emmers watet - op grootmoeders wijze - tot de bouw van
Malachiet ons meer luxe bezorgde.
De vakvergaderingen, soms kott, soms lang, werden altijd bezegetd met een'ktapke' aan
de overkant. Zo'n dingen blijven toch in je 'hertje'plakken. Het moest niet attijd even
ernstig en veel zijn, als 't maar goed was! Hoe dan ook, aan attes komt een einde en ik
was 66n van de eersten die wist dat je ermee zou stoppen. Nieftegenstaande je dat
ergens verwacht, kwam het toch te vroeg. (...)
Lino, je was een collega met het hart op de juiste plaats. Hou je haaks en ik wens je nog
het allerbeste met Ann, een goede gezondheid en nog veel 'skone portreften'.



PAUL THOEN GAAT MET PENSIOEN

Vrijdag 13 juni 2003 was niet de ongeluksdag van Paul Thoen, want hij werd door zijn

leerlingen in de bloemetjes gezet. En terecht, want na 34 jaren lesgeven verlaat deze

erudiete leraar klassieke talen het Klein Seminarie.

Zijn hele leraarscarridre lang bleef Paul zoeken naar nieuwe teksten, nieuwe

invalshoeken of een originele manier om teksten beter en grondiger te behandelen. Hij

kon als geen ander de leerinhouden in een brede visie samenvatten, verbanden leggen'

kennis uitdiepen en oude teksten tot leven wekken. Zelfs in zijn allerlaatste les wilde hij

met een nooit eerder gezien 19de eeuws document voor de dag komen, maar daar

staken ziin pappenheimers uit het vierde jaar een stokje voor. Paul werd meegetroond

naar de feestzaal waar hem een verrassingsreceptie werd aangeboden. Een

huldetoespraak was daar zijn deel en daarna kreeg hij twee geschenken: een vulpen en

een treffende karikatuur, getekend door Nesten.

Paul verdient de lauwerenkrans die de tekenaar hem heeft toebedeeld. Over ziln

leerlingen oordeelde hii altiid mild en wijs; hij wist ze te boeien en vaak beseften zij pas

veel later welk een schat aan informatie en inzichten zil van hem hadden meegekregen.

Hii was ook een fijne collega, iemand met zin voor humor en steeds bereid tot hulp of

goede raad.

Maar Paul Thoen zal menigeen voor de geest blijven als een intellectueel, iemand die

steeds verder zoekt en graaft in Latijnse en Griekse teksten en filosofie. En aangezien er

nog zoveel dingen dringend moeten uitgediept en verklaard worden inzake de taalkunst

van Guido Gezelle, de neo-Latijnse literatuur, het 1gde eeuwse humanioraonderwils, de

verhouding tussen de antieke en de hedendaagse filosofie en al die andere onderwerpen

die hem zo geweldig interesseren, zal uitbollen er in de komende jaren niet bij zijn.

Nee, Paul is beslist nog niet aan het eind van zijn Latiin.

」ο力an Sfrabbe
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DE KASSELTOCHT

Artikels in dit tijdschrift handelen meestal over het verleden. De Kasseltocht is een
gebeuren dat zich nog ieder jaar in onze school voordoet. Dit jaar zal het zowat de
vijftiende keer zijn. Toch een plaats dus voor de Kasseltocht in "Eertijds".

Het betreft een driedaagse fietstocht in Zuid-West-en Frans-Vlaanderen. Als letterliik en
figuurlijk hoogtepunt heeft de tocht de "Mont-Cassel". De naam van de berg kreeg haar
oorspronkelijke schrijfwijze terug in de naam van de tocht. De tocht betekent heel zeker
een sportieve prestatie maar met even groot graagte komt men er in aanraking met de
specifieke culturele eigenheden van dit stuk Vlaanderen. De begeleidende
documentatiemap wordt met de jaren dikker.

De laatste jaren nemen zo'n zestigtal dertienjarigen eraan deel, meisjes zowel als
jongens. Vooraf wordt een rijproef afgenomen, ook al in groep. Ook die rit gaat richting
zuid en programmeeert een bezoek aan het aandoenlijke Tyne Cot Cemetery in
Passendale. Heel wat leerkrachten zijn ieder jaar als begeleiders van de partil. Ze zijn
zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid. Ze willen hun leerlingen deze
belevenis niet onthouden.Ziigaan er resoluut voor. lk zal hier geen namen vermelden.
Van twee doe ik het toch, maar onder bedekte vorm, alleen te decrypteren door
ingewijden. Een van hen is de stichter en nog altijd inrichter: de heer Brevanck. De
andere heeft zijn naam, even bedekt, onder het artikel geschreven. Hij stond mede aan
de wieg.



Een wieg is niet het eerste waaraan men denkt in het leven. Zo heeft ook de Kasseltocht
een voorgeschiedenis. De heer Brevanck - de naam wordt verder in de tekst afgekort tot
BV - wilde eerst met een groep derdejaarsstudenten een fietstocht naar santiago de
Compostella organiseren. ledereen die ervan hoorde hield even de adem in. Men was
niet gewoon roekeloze signalen uit het brein van BV op te vangen. Maar nogal vlug bleek
dat hij louter een proefballonnetje had opgelaten. De verre tocht zou slechts voor het jaar
erop zijn. En als voorbereiding wilde hij alvast direct een "Ronde van Normandi6,'
ondernemen. Ook daar was een geestelijk hoogtepunt: de Mont Saint-Michel. Ook daar
lagen er culturele parels onderweg te ontdekken. Normandie is nu eenmaal bijna
synoniem van veel curiosa.

Die Ronde is doorgegaan. We zagen er heel wat: de stranden van de landing in 1944,
kerkhoven en unieke oorlogsmusea, de plaatsjes uit de film over "de langste dag", het
tapijt van Bayeux (een wereldwonder). Het was zeker ook een goede voorbereiding op
een zwaardere opdracht. We kregen mijlenlange hellingen onder de wielen geschoven (

om nu eens wat sportjournalistenjargon te gebruiken). Ze schoven er zo traag onder, die
hellingen, onder onze wielen. We moesten heel diep gaan, (zoals de Planckaerts het
zouden zeggen).

's Avonds vonden we onderdak bij een Vlaamse Pastoor. Hij deed alles wat hii kon voor
ons. Zijn echt priester-zijn maakte indruk. Hij had Vlaanderen (moeten) verlaten om daar
priester te kunnen worden. In een van zijn kerken droeg ik de mis op. Als Chiroproost kon
ik mij tamelijk goed aanpassen aan de unieke omgeving van een klein verarmoed Frans
kerkje.

Het was een zware ronde en het weer zat niet altijd mee; We betaalden leergeld. En zo
kwamen we tot de slotsom dat een tocht naar Compostella te hoog gegrepen was.

lk weet niet of het uit gekrenkt eergevoel dan wel uit pure koppigheid was, in alle geval
het jaar erop ondernam BV een andere tocht. En die zou ieder jaar ondernomen worden
door eerstejaarsleerlingen. De Kasseltocht was geboren. De wieg waarvan eerder hier
sprake, bleek eerder een voederbak te zijn. De nochtans warm aanbevolen jeugdherberg

van Cassel... geen enkele jeugdbeweging zou er hebben willen bivakkeren.
Kinderziektes noemt met dat. Zo had ook the day before de combi-wagen van BV het
begeven. lk beschouw het nog altijd als een van miin grootste prestaties (hm) dat ik bij de
tocht die toch doorging met een lichte personenwagen annex zwaar beladen
aanhangwagen, de Kemmelberg - goed gelanceerd - ben opgereden. De fietsers
stonden me boven op te wachten. Het waren inderdaad geen bleiters zoals de renners
van de jongste editie van de Driedaagse van De Panne.

Alle kinderziektes zijn nu al lang overwonnen. Niemand kan in voldoende mate
beschrijven hoe alles er tot in de kleinste bijzonderheden wordt voorzien. We zeggen dan
telkens: "Waar haalt BV het uit?" Het is zeker niet in het minst daardoor dat zoveel ouders
zoonlief of dochter-even-lief de tocht laten meemaken. Als men zo'n tocht schuwt moet
men alle tochten schuwen. Wat er allemaal op de tocht gezien en aangedaan wordt moet
ik hier niet aangeven. Opsommingen zijn ook voor oudstudenten vervelend. Toch even:
de bunker van Eperlecques, de plaats van het gedicht "ln Flanders Field" geschreven
werd, de avondlijke wandeling naar de bron van de ljzer, de even avondlijke Mis in de
oude kapel "La Cloche", verlicht met al de kaarsen die wij vonden. Uit pure eigenliefde
vermeld ik dat ik eens het eerst bovenop de Cassel aankwam. Sommigen konden er niet



mee lachen. Maar het was ook niet "schoon" van mii. lk was eerst op miin gemak aan de

beklimming begonnen. op zeker ogenblik zag ik dat de koplopers voet aan de grond

hadden gezet. Het was ongeveer op de plaats waar een steil smal weggetje recht naar de

top leidde. Voorbijsteken was onmogelijk. En ja, ik lanceerde me daar voor de ogen van

het verbouwereerde koppeleton. Ze werden bijna letterlijk de benen afgesneden (=

wielerjargon). lk zou het niet meer doen nu. Echt waar. Al die benen.

Nog iets. BV stelde er priis op het einde van de derde dag precies om 19u met de

volledige groep de seminariedreef in te rijden tussen twee hagen wachtende familieleden.

Jarenlang is hem dat gelukt. Er werd desnoods even ter hoogte van De Veiling gewacht

om de legende in stand te houden. Tot... in een bepaald jaar een van de begeleidende

leraars - die ik hier om veiligheidsredenen niet vernoem - met enkele collega's en

leerlingen het plan opvatte zich te laten vallen even voorbij Sleihage. Hij zou daarbij

ernstig gekwetst worden. Een spijtig oponthoud van de groep zou het gevolg ziln. Het

schiint dat de Sint-Michielsbeiaard die avond om 19u vals speelde.

Overigens is die intocht om 19u daar in de dreef iets om kippenvel (inderdaad van meer

dan 66n kip) van te krijgen. Men moet het meegemaakt hebben. De tocht vergt een

geweldige inzet van de leraars. Ze weten dat ze iets groots doen voor hun leerlingen.

Ook de leerlingen overtreffen er zich stuk voor stuk. Ze maken een belevenis mee en

doen een herinnering op voor altiid. Het mogen voor hen allen een beloning zijn te weten

dat men onlangs in hogere onderwijskringen uitvoerig navraag gedaan heeft naar dit

proiect van onze school. Het leverde een vermelding op met stip. Lichamelijk hoor ik er

niet meer bij, maar in gedachten nog altijd, drie dagen per iaar, de woensdag, donderdag

en vrijdag van Ons-Heer-Hemelvaart. De vrijdag op 19u stipt sta ik dan ergens in de

Zuidstraat. Om de terugtocht van de gladiatoren en gladiatrices mee te maken. Om te

zien dat het nog altijd goed is, zoals van iemand anders geschreven staat in het boek

schepping.

Vaanreeck
Leraar 1978 - 1997



OVER KAREL DE WILDE

Over Karel De Wilde schrijven is me een aangename taak. Hij was ook zo'n boeiende en
aangename persoonlijkheid. 't Was in de jaren '50 dat ik hem mocht meemaken.
Wanneer hij daar precies begon en ophield zullen de annalen van "Ons dierbaar Klein
Seminarie" correct weten.

Karel was een zeer goede collega. Je was er altijd welkom om een babbeltje te slaan. Hij
had tijd, liet zijn werk wat liggen, stopte een pijpje of rookte en presenteerde een sigaartje
en luisterde en converseerde met zijn fijne neusklank in zijn stem en ziin smakelijke
gemoedelijkheid in ziin hart.

Karel gaf les in de hogere cyclus van de moderne. Aanvankelijk vormde de Moderne 66n
sectie met "de boerkes": de landbouwschool en was zowat het zwakkere broertle van de
Latijnse humaniora. Maar Karel De Wilde maakte er een heuse, volwaardige "de
Moderne" van, die alras kon wediiveren met de Latiinse. Er kwamen zelfs roepingen uit
en Karel deelde, terecht, de fierheid en het qeluk daarover met G. Ghesquidre, de suf van
't Moderne.

Karel had een zeer groot gezag. Hij was het. Het was gebaseerd op zijn grote vakkennis,
gepaard met zijn vaderlijke bekommernis en liefde voor zijn studenten.

Het korps van de moderne hing samen. De een steunde de ander... De priesterleraars
zowel als de leken, en allemaal mochten ze Karel.. Was er een student, die over de
schreef was gegaan dan zou hij dat voelen aan de reactie van de suf en van alle leraars.

Wilfried Pauwels, leraar geschiedenis in de Latijnse merkte het onderscheid. In de
Moderne, zei hij, is er eenheid... Bij ons in de Latijnse: eenheid in de verscheidenheid.
Als er in de moderne - ik zeg: "als er! "- ooit een wekker afliep in de studiezaal, dan had
Karel in een mum van tijd de dader te stekken en dan nog in alle gemoedelijkheid. Een
wekker in de Latijnse bleef zwijgen in alle talen nadat hij zijn leuk werk had verricht.

Karel De Wilde was de rechterarm van superior Duforret. Hil kon, als 't moest, ook heel
plechtig, statig en serieus doen, wat de superior altijd was en deed. Zo was Karel ook
altijd de man, die in de rookzaal het gesprek op peil hield, zolang Duforret er zat. Stipt om
20u verliet de sup de rookzaal en Karel werd met de slaq "nen helen anderen" en kon
goed meedoen met hel korps.

Toen de superior kanunnik werd - een troost voor hem, toen 'filosofie" naar Brugge trok -
liet hil een foto maken met zijn kanunniksvel en kruis op de buik. Kortom in groot ornaat
en bij al zijn voorgangers opgehangen in de gang van 't Klein Seminarie. Alle leraren
krilgen zo'n foto op hard karton en... er werd geroddeld - zo'n beetje maar - en de vraag
liep: "Ga jij ook de Grote Jan (portret) uithangen?".

Op een avond in de rookzaal, nog altijd attent op "de grote Jan"", het was na 20u! waren
de laatopblijvers wat in "hunnen zotten". Felix Vandenberghe, die ook wel een beetie op
"groten voet" kon leven, werd gevraagd of hij, als hij ooit kanunnik werd, ook zo'n foto zou
laten maken? Karel kwam in z'n element en zei: "A116, Felix, eens repeteren, kom".
Hij drapeerde z'n zwarte "schabbe" over een stoel en duwde Felix erop... Op dat
ogenblik: een onverwachte intrede, zo laat na 20u, Dufonet... Wel, de manier waarop
Karel daar de situatie redde en wegklapte was typisch voor hem. De rest stond erbij en
keek er naar. Karel was in z'n rol van diplomaat en bemiddelaar weer enig!



Karel was ook de rechterarm van Antoon Vanderplaetse voor het half-vastentoneel. Hij

heeft veel scdnes zelf opgezet, waartoe Tone nooit gekomen was. Vanderplaetse was

daarin soms een beetje nalatig. Maar Karel zou 't wel oplossen en deed het ook.

Nog rond Karels toneelcarridre. Ook een pareltje van opvoedkundig doorzicht en

voorlichtingsvermogen. Etienne Cobbe was reeds met brio opgetreden vanaf de zesde

Latijnse, in verschillende stukken. Nu had Tone hem uitgekozen om in "Lucifer" van

Vondel, de rol van "Uriel" te vertolken. Bij het epische wereldje waarin Uri6l de strijd

beschrijft tussen Lucifer en de Goede Engelen staat er "... en raakt de navel", Cobbegie

zei in elke repetitie "... en raakt de nagel". Tone lette daar niet op. Karel was bekommerd

om de alzijdige opvoeding van z'n jonge acleur. En hoe? Hij nodigde Cobbegie uit op zijn

kamer. Hij legde een dik woordenboek open op 't woordje "navel" en Cobbegie moest

lezen. lk was er niet bij, maar Cobbegie kennende, zal die wel even gebloosd hebben van

Karel, maar dan met zijn guitige oogjes even geknipperd hebben... In elk geval in de

eerstvolgende repetitie was het: "treft de navel"...mel een opmerkbare nadruk op navel

en een blik oo Karel.

Als Roeselarenaar nodigde ik het korps af en toe uit voor een vieruurtje bii mij thuis.

Sindsdien, telkens ik Karel terug zag, zelts als deken, vroeg hij altijd "En hoe is't met ie
zusjes" Karel kon voor een niet heel dankbaar en erkentelijk zijn.

Dat was Karel De Wilde, de bisschop wist wie hii benoemde te Assebroek als Principaal

van 't pas gestarte college. Hil wist wie hij als deken zond naar leper, waar heel wat
"katies" op hem wachten. De bisschop had ook zijn diepe vroomheid en mensenkennis

bemerkt als Karel uiteindelijk visitator werd van de vrouwenkloosters in 't bisdom.

Karel je blijft leven in al wat je was en deed

Lode St. Martin
Oud-leraar

E‖ 陥 re′ Dθ Wlrde F yar rrnkリ
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LEZERSBRIEF

Betreft Eertilds: artikels over KSA en Wytewa

Twee zaken moeten mij van het hart in verband met de KSA geschiedenis.

1. Nergens lees ik iets over de verdiensten en de jarenlange inzet voor de KSA -
Jongeren van Joris Rommens. Vermoedelijk meer dan 20 iaat. lk weet niet of hij nog

leeft, zoniet is een interview zeker op ziin plaats.

(NVDR: Joris is een tiental jaar geleden gestorven)

2. De Wytewa basket heeft zijn ontstaan te danken aan de KSA! Raf Vermeulen (vroeg

gestorven), was onze leider in de latijnse (1952 - 1953 ?). Hij leerde ons (Carlos

Marr6cau, Walter Pattyn e.a. KSA leden) systematisch de grondbeginselen en

techniek van het basketspel... en dit als onderdeel van de KsA-activiteiten. We

kochten de eerste basketplanken in het College zelf en er ontstonden geleidelijk aan

matchen ( in het College, tussen internen en externen e.a.). Ondertussen was E.H.

Antoon Baert begonnen met een jongere generatie op te leiden. Wij werden door

turnleraar De Vos (reeds overleden) klaargestoomd voor de competitiestart, die reeds

mogelijk werd door de resp. vaders ... (Man6cau, Bouckaert, Vanbrussel).

P.S. lk moet u niet vertellen dat er enige rivaliteit ontstond tussen de jongere

technisch opgeleide A. Baert-Boys en de oudere KSA-leden die van Vermeulen de

ouick - break als voornaamste aanvalswapen leerden.

3. lk herinner me de grote KSA-Lourdesbedevaart (1955). De Heer Modde was mee als

oroost en werd kort daarna suoerior.

Beste groeten,

Ba″ し●77bruSSe′

Oυひreerrlng



ZUSTERS VAN MARIA VAN PITTEM IN HET KLEIN SEMINARIE TE ROESELARE

In september 1947 wordt de communauteit van de zusters te Pittem opgeschrikt door de
aankondiging dat Mgr. de bisschop van Brugge er bij de algemeen overste op aandrong
om zusters vrij te maken voor de dienst in het Klein Seminarie te Roeselare. Een niet zo
gemakkelijke opdracht want de Congo-missie hoopt eveneens op nieuwe krachten.

Reeds op 27 oktober gaan zes jonge zusters naar hun nieuwe thuis, even benieuwd als
dienstvaardig. Nog enkele dagen worden ze door hun voorgangers, de zusters van Liefde
van Kortrijk, in hun taken ingewijd en dan maar aan de slag.
De verantwoordelijke, Moeder Pacifique, draagt eveneens zorg voor de sacristie, elke
dag 19 alben klaarleggen, plooien, opbergen en alles piekfijn in orde houden.
Zuster M. Cleophas is zuster-kok en naar ze zegl doet de keuken er denken aan een
fabriek, de ene stoomketel naast de andere, een broodmachine, botermachine, vuren en
nog eens vuren. Een groep dienstmeisjes staat klaar om heel handig met alle
keukengerei om te springen. Ook zuster Victoriana helpt in de keuken. Ze doen het goed.

Reeds verschillende keren riepen de jongens: "Leve de keukenzusters! Ze mogen
blijven!" Het is vooral zuster Benitia die het toezicht heeft over de dienstmeisjes. De
heren professoren krijgen een eigen menu opgediend en dit is de taak van zuster Anna.
Zuster M. Liberata is de verpleegster van de school, geholpen door zuster M. Rose. Elke
morgen doen ze hun ronde op de slaapzalen om de zieken te helpen. Er is nog geen lift
in het Instituut en er worden heel wat afstanden afgelegd.

De zusters hebben elk een kamertje boven en wonen beneden in de kelder. Ze hebben
ook een bidkapelletje en stellen er prijs op samen te zijn voor het gemeenschapsgebed.

Als zuster Efrem erbij komt, staat zij in voor de was en de strijk en noemt zichzelf de
"passe-partout" van de groep. Ook zuster Donatienne en zuster M. Godelieva hebben er
gewoond. In juli 1949 ging zuster M. Valeria voorlopig helpen bij het verzorgen van de
zieken en in januari 1951 zuster Wivina; er was een ware griepepidemie onder de
leerlingen en de professoren.

Als hun groep aangroeit tot negen, krijgen ze de bijnaam van "Negen koren der engelen".
In het septembernummer van 1952 staat in ons congregatienieuws te lezen dat de
afdeling filosofie van het Seminarie te Roeselare naar Brugge verhuist, tot vreugde van
onze zusters, want nu wordt hun zware taak iets lichter.
En in luli 1956 zijn ook onze heer directeur en algemeen overste op het eeuwfeest van
het Seminarie aanwezig.

In september van het schooljaar 1957-1958 wordt weerom een Aziatische griep gemeld.

Een 60tal jongens moeten het bed houden. Zuster Clara Verwilst gaat er in 1958 twee

laar helpen als verpleegster. In die tijd zijn er ook de zusters Albert, D6sir6e, Simonne
Verscheure, lrdne en Julie werkzaam. Zuster Dvonisia is er sinds 1953 de
verantwoordeliike.

In de congegatienieuwsbrief van februari 1966 horen we opnieuw over onze zusters en
hun inzet in het seminarie te Roeselare.
Ze zijn nog met vijf. Hun verschillende werkzaamheden:

- Instaan voor de werkverdeling en het toezicht van het dienstpersoneel;
- Zorgen voor de liturgische gewaden van 25 priesters, die verdeeld over 4 kapellen

elke dag eucharistie vieren;
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- Elke dag, uitgenomen in de vakantie en op de verlofdagen, voor 450 internen en

200 halfinternen de maaltijden klaarmaken, eveneens voor de 45 priesters en

leraars, het personeel en henzelf;
- Tenslofte hebben zii de zorgen voor de zieken en de EHBO.

Over deze drukke activiteiten die zii met hart en ziel verrichten, bleven de zusters

boeiend vertellen, zelfs lang na hun seminarieperiode. Zij vonden de dragende kracht

voor zoveel dienstbaarheid in een gelovig engagement en hun dagelilks gebed.

Na 23 iaar kan de congregatie dit dienstwerk niet langer op zich nemen. ln het Seminarie

wordt de eerste kok aangeworven.

Zuster D6sir6e blijft nog tot 27 oktober en voegt zich dan in Leke bii de zusters.

Zuster Annie Desmet
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Zts. Victoriana, Benitia en Cleofas

Boven: Zrs. Victoriana, M. Rose, Pacifique, Cleofas, Adrienne en Efrem-
Onder: Zrs. Benitia en Liberata



AFSCHEID VAN E.H.GERARD LEGRAND

Leraar 4de Latunse van 1934 tot 1949

Geboren te Menen op 11 juni 1909

en overleden te Kortrijk op 4

oktober 2003.

Ofschoon zowel ziln naam als zijn

bijnaam het tegengestelde lieten

vermoeden, was E.H. Legrand

klein van gestalte. Toch maakte hij

onmiddellijk een grote indruk op

onze klas toen we in 1942 bij hem

in de 4de Latijnse terecht kwamen.

Niet dat we geen toegewijde

leraars hadden in de 6de en 5de,

maar we voelden onmiddellijk aan

dat nu iemand voor ons stond die

werk maakte van zijn lessen. Zowel

door een grondige voorbereiding

als door zijn boeiende en zelfs

unieke manier van lesgeven.

Omdat we van twee vijfdes

moesten terugvallen op 66n 4de

Latijnse, telde onze oorlogsklas

toen bijna 60 leerlingen. Dit stelde

oe tetaat voor een naasl

onmogelijke opgave, tenzij die over

grote pedagogische kwaliteiten

beschikte. Van ddt probleem waren we ons nauwelijks bewust, want we vroegen ons niet

eens af waar onze leraren hin opleiding gekregen hadden. We besefte echter wel dat we

met een z66r veelzijdig man te doen hadden, iemand die ons meer mens wilde maken en

we voelden ook aan dat hij het meende met zijn inzet voor onze opvoeding. Persoonlijk

waardeerde ik het vooral dat hij geen leerlingen kleineerde zoals onze nochtans veel
geroemde wiskundeleraar.

Hij was op vele domeinen thuis. Hij maakte indruk op ons door zijn uitstekende kennis

van het Frans en van het Nederlands. Al mijn klasgenoten herinneren het zich nu nog

hoe hij ons individueel aanpakte om een behoorlijke uitspraak bij te brengen door ons

66n voor 66n naar de trede te roepen om De Arend voor te dragen. Ook voor Latijn had

hij een grote iaam, vooral door zijn syntaxis waarin hij op enkele bladzijden blijkbaar de
ganse grammatica had samengevat. Gevoel voor humor had hij zeker, want ooit had

iemand op het bord "patat' neergeschreven en toen hij binnenkwam zei hij: "fout, de

conjunctief van patere is pateat'l Om nog te zwijgen over zijn monologen uit"Kasper
Oori'.
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Als lid van de scola mocht ik de (vele) kerkelijke feesten meezingen op het doksaal en

zag ik hem virtuoos bezig op het orgel en keek vooral op van zijn verbazend voetenspel.

Toen ik mocht meezingen in de prestigieuze Rubenscanta leerde ik hem ook waarderen

als gezaghebbend dirigent. We konden het ook meemaken dat hij een reeks sessies

organiseerde, wellicht allemaal met zijn eigen materiaal, alwaar hij ons klassieke muziek

leerde kennen en waarderen. Tevens konden we in de praktijk ervaren dat hij de

drijvende kracht en organisator was van de goed uitgeruste collegebibliotheek.

E.H. Legrand was dus een persoonlijkheid die cultureel beslagen was. Maar dat was nog

niet alles, wij stelden ook vast dat hij ook sportieve kwaliteiten had. Vele avonden zagen

we hem op zijn rolschaatsen sierlijke achten tekenen op het best geplaveide deel van de
grote speelplaats, iets wat toen enkel door 66n medestudent kon geimiteerd worden:

willen Godfried Oost, de latere deken van Roeselare. Tijdens die straffe oorlogswinters

zagen we E.H. Legrand met nog meer zwier zijn bochten maken op het ijs van de

Sterrebosvijvers, hierbij soms voor de voeten gelopen door andere enthousiastelingen

zoals Leon Nachtegaele en ondergetekende. Ook dan bleef hii onverstoorbaar goed

gehumeurd.

Ons uitgangsjaar heeft nu al een veertigtal "klasdaged' gehad en telkens was er wel

iemand die bii Mon Quagebeur, onze Kortrijknaar, informeerde naar de
gezondheidstoestand van E.H. Legrand en die kon tot voor kort steevast antwoorden dat
hil nog steeds dezelfde gebleven was. We hadden hem ook een paar keer te gast op de

retinie van onze Vriendenkring en toen vielen ons twee zaken op: a. hij wilde niet ten

laste zijn en aanvaardde nauwelijks een koffie, b. ook ddn had hij zich op de ontmoeting

voorbereid, wellicht door de namenlijst van'41-'42 nog eens door te nemen. Naderhand

stelde ik nog iets anders vast: zoals vroeger als leraar, verviel het luimig gesprek ook nir

niet in intimiteiten. Hij bleef altijd afstand houden en handhaafde steeds een
gereserveerde houding. Ook ddt is een levenskunst.

Ook bij vele anderen uitgangsjaren zullen op de hun volgende bijeenkomst vele straffe

verhalen de ronde doen over de legendarische en onnavolgbare E.H. Legran4 de kleine

erudiete man die door een ganse generatie studenten "patatje" werd genoemd, eigenlijk

eerder een koosnaampje dan een bilnaam. Op honderden leerlingen moet hij niet enkel

een onvergetelijke indruk gemaakt hebben; zo ondermeer door zijn ascetische

levenswijze; hij bleef immers winter-zomer steeds met dezelfde versleten soutane op pad

gaan, zelfs wanneer die al verkleurd was. Hij heeft vooral veel bijgebracht voor hun

ganse leven aan honderden studenten. Onze oud-leraar mag ervan verzekerd zijn dat wij

ons zijn unieke persoon en zijn orginele /essen zullen blijven herinneren. Geen wonder
dat vele van zijn (ook al belaarde) oud-leerlingen het tot hun plicht rekenden hem een

laatste groet te komen brengen op zijn uitvaart.

Joz. De Prest
Retorica 1945



MIJMEREN BIJ FOTO'S OVER ONS MUZIEK

ln EERTIJDS van december 2002 staan twee volle bladziiden foto's van ONS MUZIEK
afgedrukt.
Des Guten zuviel? Niet voor mij en mijn leeftijdgenoten, die het ontstaan en de groei en de
bloei van onze collegeharmonie van tamelijk nabij hebben gevolgd.

lk begin bij foto nr 5: daar zitten ze'. onze jonge muzikanten in pedect uniform met hun
blaasinstrument. Op de foto: klarinetten, saxofonen, hoorns en trombonen. En tussen de
klarinetten, in het midden van de eerste rij, vlak voor de (onzichtbare) dirigent, de
dwarsfluit. lk heb daar ook een paar jaar gezeten, met datzelfde instrument: een zwaar en
moeilijk bespeelbaar ding: een fluit in ebbenhout met een metalen mondstuk, made in

Tsjecho-Slowakije. Waar ze het uitgehaald hebben, weet ik niet. Een curiosum. Hoe ik er
Mozart, Bach en zelfs het menuet van Boccherini heb kunnen op spelen, kan ik mij niet
meer voorstellen. Naast grote fluit, speelde ik, vooral in marsen, ook kleine fluit. lk had ook
zo'n onding om op te spelen: een houten instrument met slechts enkele sleutels en
gestemd in des! lk heb er leren transponeren, wat mij trouwens later nog goed is te pas
geKomen.

De foto moet dus na 1955 genomen ziin, het jaar dat ik de fluit heb ingeleverd.
lk ken de fluitist van foto nr 5 niet. Hij is dezelfde als op foto 2.

Er waren in mijn tijd zeer weinig fluitisten. In de muziekschool waren wil slechts met twee
leerlingen fluit. Nu zijn er zeer veel. T6veel zeggen de dirigenten, tegenover te weinig
klarinetten. Je kunt er zogezegd "de straat mee plaveien!"
Toen ik in 1965 terugkeerde in het Klein Seminarie vond ik "miln" fluit gebroken terug: de
houten buis in tweedn gekraakt. Het deed me pijn, omdat er zoveel zweet van mijn handen
aan vast zat. Maar als je dit verouderde model vergelijkt met de vederlichte yamahafluiten

die de leerlingen nu tussen de vingers nemen, dan kon dit zware instrument alleen nog
voor het instrumentenmuseum waarde hebben. En effectief, ik heb hetzelfde instrument
zien liggen in het instrumentenmuseum in Brussel.

Veel van de instrumenten van Ons Muziek zouden nog van het Duits leger afkomstig
geweest zijn. Dal is best mogelijk, want vooral de tuba's, baritons en bombardons hadden
draaiende ventielen, zoals typisch voor de Duitse kopers. Ons Muziek bezat ook nog een
drietal grote ruiterijtrompetten. Ze stonden in bes, waar men bij ons meestal speelt op
instrumenten in es. Een paar van die instrumenten zijn te zien op foto nr 3, voor de twee
landsknechttrommen. Niemand weet waar die instrumenten nu zijn.

Foto nr 5: echt een boeiende toto. Zie eens met welke concentratie allen aan het spelen
zijn. Jammer dat we de dirigent (Frans Soete?) niet zien en vooral jammer dat we ze niet
horen soelen!
Links onderaan met klarinet zou Tony Soete zijn.
De middelste van de saxofonen lijkt mij dezelfde jongen te zijn, die saxofoon speelt op foto
4, maar daar iets ouder.

Foto nr 2 is dus ook na 1955. Dit ensemble is niet "Ons MuzieK', maar het
strijkersensemble (niet zo ongewoon dat er ook een fluit in meespeelt.) dat ook af en toe in

het Klein Seminarie werd samengesteld. Godfried Thiers herkent de cellist gans links: Luc
Vanlede (ret. ca 1965) en de grote violist achteraan, in het midden van de foto: Geert Van
den Driessche (ret. ca 1962). "Deze foto zou dus van het einde van de jaren vijftig kunnen
dateren of van het begin van de jaren 60.", schrijft hij. Antoon Petillion herkent ergens Paul

Dewulf. Zou Antoon zelf ook niet op de foto staan, links als de streng toekijkende leraar?
Meer zekerheid hebben we dat hij het is op foto nr 1, gans bovenaan samen met een
groeple gitaristen.

Een heel belangrijke foto is foto nr 3.

Wie dirigeert? Godfried Thiers vermoedt: meester Maurice Dewulf. Het zou kunnen. De



foto is te onscherp om het zeker te zijn.
De accordeonist, gezeten, is E.H. Hugo Dhondt, surveillant in de landbouwschool.
De vier leraars die rechtstaande spelen ziln vier leraars aan de muziekschool: van rechts
naar links: dhr Devos, leraar klarinet, dhr Adriaan Filez (instrument niet zichtbaar op de
toIo. Ze zijn trouwens aan het zingen. lk meen me te herinneren dat meester Filez hobo
speelde in de Stadshamonie.), dhr Muylle (leraar klarinet, hier met een tenorsaxofoon) en
dhr Dewulf (leraar trompet). Dhr Dewulf niet te verwarren met een van de onderwijzers
Dewulf. De trompetleraar Dewulf was een internationale virtuoos, ooit nog eerste prijs te
Gendve! Valeer Dessein en Marcel Buyse menen dat de trompetist Herman Plets is.

Het belangrijke aan die foto is dat je bemerkt hoe in die tijd muziekschool en Klein
Seminarie heel goed samenwerkten. De foto vertelt iets over het optreden van een
gelegenheidsorkestje met leraars van beide instituten. lk durf er foto 4 ook bijvoegen:
zelfde decor!

Zoals iedereen wel zal weten is de muziekschool van Roeselare een van de grootste en
meest bloeiende van Vlaanderen. In de iaren 50, met Jozef Hanoulle als directeur, begon
die positieve evolutie zich al duidelijk af te tekenen. Voor de leerlingen van het Klein
Seminarie was er een orobleem. We mochten niet te veel de studie verlaten. Daarom werd
een uniek plan uitgewerkt. In de plaats dat de jongens naar de muziekschool zouden
gaan, zouden de leraars van de muziekschool naar het Klein Seminarie komen les geven.
Er waren meteen voldoende jongens in het Klein Seminarie die zich inschreven niet alleen
om klarinet, trompet of een ander blaasinstrument te leren, maar ook om notenleerklassen
te vormen. Het sterke van die klassen was, dat Jozef Hanoulle voor de klassen notenleer
bij voorkeur onderuijzers aanstelde, mensen dus die verstand hadden van les geven en
van met kinderen om te gaan. (zie dus foto 3: drie leraars die eveneens onderwijzer
waren!)
Je hoefde dus voor de muziekles niet ver te lopen. De lessen werden gegeven bijv. in de
klaslokalen boven de studiezaal. En wie klaar was met de individuele les, ging naar studie
terug en verwittigde de volgende om op ziln beud naar de leraar te gaan.

Dit gunstige systeem leverde veel bekwame muzikanten op en drukte een heel sterke
stempel op de uitgroei van de collegeharmonie. Toen Lode St. Madin in 1949 benoemd
werd als muziekleraar en de leiding van het orkest op zich nam, slaagde hij er dan ook in

om er een goedklinkend orkest van te maken. Hij gaf de longens een uniform (zie foto 5)
en gaf het orkest de naam ONS MUZIEK. Het was nog niet de tijd van de grote uitstappen,
maar toch herinner ik mij dat we speelden in iedere stoet of processie, op de kiosk op de
Grote Markt en dat we in 1952-53 voor de Lievensviering in Leuven een tweedaagse
uitstap meemaakten. Voor die laatste gelegenheid componeerde Jef Van Hoof zijn
Lievenslied voor eenstemmige zang en klein ensemble van kopers en slagwerk. lk
speelde triangel want ik had mijn vinger gebroken. We kregen allemaal een splinternieuw
zouavenuniform. De Jezuieten hebben dat verfilmd en ONS MUZIEK komt in volle glorie in
die film voor! Die film zou nog bestaan en bewaard zijn in het KADOC. Dat wist de
conservator van hel Lievensmuseum in Moorslede mij te vertellen.

lk heb als leraar niet zoveel met ONS MUZIEK te maken gehad. De taken werden zo
verdeeld dat ik het koor (de schola) zou dirigeren en Antoon Petillion het orkest. Onder zijn
leiding (vanaf 1962) behaalde ONS MUZIEK nog een eerste prijs in Neerpelt. Toen Antoon
benoemd werd, werd mij gevraagd door de superior ook het muziek te dirigeren. lk heb dat
een tijdje gedaan, maar dat was een ramp. Het enige positieve dat ik, naar mijn mening
toch, heb gerealiseerd is dat ik een serie kleine trommels heb aangekocht en het oude
uniform heb afgeschaft en een nieuw ingevoerd. De tijdsgeest volgen, weet je wel! Geen
korte broek meer maar een lange donkerblauwe jeans. We lieten een soort trui maken, wit
met de tekening van een grote vlam naar een ontwerp van tekenleraar Lino Deroo. De
jongens waren trots en kenden veel succes met hun frisse verschijning. Maar na mijn korte
passage in ONS MUZIEK, kwamen andere dirigenten met andere smaken. De kleunijke
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truien werden opgeborgen en zitten wellicht nu nog altijd met mottebollen ergens in een

kleerkas.
Miin opvolgers waren daarentegen betere dirigenten: Jos Lewille, Gilbert Hinnekint, Frans

Soete, Lionel Bekaed en Johan Vandevelde. Henk Laridon heeft ook nog veel van zijn

energie gestoken in het trommelkorps. lk laat het aan anderen om over die periode te

vertellen. lk weet dat ze regelmatig op reis gingen en ooit nog in Praag met veel succes zijn

opgetreden.

ONS MUZIEK is een tiental jaren geleden ter ziele gegaan.

Ons blazersorkest heeft altijd moeten optornen tegen de kwaliteitsorkesten van het

Roeselaarse: het Gildemuziek, de Stadsharmonie, de korpsen van Beveren, Rumbeke,

Kachtem of Lichtervelde. De beste muzikanten waren lid van een van die korpsen, volgden

nog uitvoerig les in de muziekschool van theorie, instrument en samenspel en het ontbrak de

meesten aan tijd en aan interesse om nog eens binnen de school een wekelijkse repetitie bij

te wonen. lk vermoed dat hier de oorzaak van de achteruitgang ligt.

lk heb de foto's van onze collegeharmonie, die in oudere nummers van EERTIJDS staan

afgedrukt, uitgeknipt en ze liggen hier terug voor mij. Een schitterende groepsfoto (foto nr 12,

blz 1 1 uit Eertijds december 98) uit het jaar 1956: afscheidsfeest van de oude

muziekmeesters Gyssels en Carrette. Meester Gyssels gaf pianoles en meester Canette gaf

de koperblazers. maar dat meest aan de internen, die niet naar de muziekschool gingen.

Meester Carrette zorgde ook voor de instrumenten, die voor een deel gehuurd waren bij de

Sladsharmonie en hij heeft ook honderden bladzijden muziek overgeschreven, in een tijd

toen er nog geen fotokopiemachines bestonden. Beide gevierden zitten in het midden naast

suoerior Duloret en Lode St.-Martin. ONS MUZIEK telde toen blijkbaar meer dan zestig

muzikanten!

Een andere interessante foto is nr 9, blz 16 uit Eertijds juni 1999. De collegeharmonie voor de

komst van mijnheer St. Martin. Jaaftal vermoedelijk tussen 1947 en 1950. Op het voorplan:

Karel De Wilde en Antoon Labeeuw, twee priesters die zeer begaan waren met de

oarascolaire activiteiten in het Klein Seminarie. Antoon Labeeuw heeft ziin "kontekletse/'aan,

wat wijst op het feit dat het een feestelijke dag was, inclusief het bezoek van de bisschop. Let

op een typische verschijning uit die tijd: de "drager van de grote trom" gans vooraan.

Misschien is het een foto van de H.Hartprocessie!

Boven de foto van de H.Hartprocessie (3) staat een foto (foto 8, blz. 16) van de schola, onder

de leiding van Antoon Petillion. Jaanal 1962-1964. Antoon nog in soutane, de jongens met

strikje of vlindertje. Antoon herkent onder de jongens op het voorplan Johan Van Robaeys.

"Beelden uit mijn kinderjaren!"
Toch bestaan er in West-Vlaanderen nu nog steeds een aantal schitterende schoolorkesten.

Niet meer zoveel als vroeger, toen iedere school ziin harmonie had.

Ja, het zegt me iets wanneer ik zo'n schoolkorps zie optreden.

Laat toe dat ik, uit grote waardering, ze hier opsom:

In Brugge: de Koninklijke speelschaar SFX olv Marc Decraemer en de Koninkliike

Scoutsharmonie St.-Leo olv Bruno Leys.

In leper: de Kerels V.T.l. Muziekkorps olv Michadl Luca, de Drumband T.l.H. Familie olv Filip

Staelens en de Koninklijke Jeugdharmonie Scherminkel olv Bjorn De Kock.

In Kortrijk: De Sint-Jozefharmonie olv Herbert Matton

In Oostende: Het Jeugdmuziekkorps O.-L.-Vrouwecollege olv Wim Moerman

In Poperinge: de St.-Stanislasspeelschaar olv Jean-Marie Tahon

In Diksmuide: de Sint-Aloysiusspeelschare
En niet te vergeten in Gits (Dominiek Savio): Fanfarela.

West-Vlaanderen is zonder twijfel de enige provincie waar nog zoveel schoolorkesten

werkzaam zijnl!!
Allemaal nog in volle bloei. We kunnen maar hopen en wensen dat ze blijven stand houden.

Arnold Loose, Ret. 1954



NIEUWS UIT HET COLLEGE-ARCHIEF

De meeste resultaten van de vele 'muzikale' foto's, afgedrukt in Eertiids van decemDer
2002, zijn terug te vinden in het artikel van Arnold Loose Mijmeren bij foto's over Ons
Muziek.

Ondertussen kwam nog een late reactie van Marcel Buyse op foto's uit vorige nummers,
nl. juni en december 2001 . We gaan hier niet dieper op in, maar anderzijds wijst dit er tot
ons grote genoegen op dat Eertijds, in tegenstelling tot veel andere tijdschriften, niet na
enkele weken in de papiermand belandt.

Misschien weet u ons bij de onderstaande foto's meer te vertellen dan enkel een paar
namen. We naderen immers het 'magische' jaar 2006, waarin het Klein Seminarie niet
zonder trots de tweehonderdste verjaardag van haar stichting zal vieren. Dat lijkt nog
veraf, maar de tijd vliegt en zo'n tweede eeuwfeest vergt de nodige voorbereiding. Een
enthousiaste ploeg leraars is al een paar keer bijeen geweest om de festiviteiten, die
zullen lopen van mei 2006 tot mei20o7, in kaart te brengen. Aan originele voorstellen is
er alvast geen gebrek. Over wat er allemaal staat te gebeuren, kunnen en mogen we nu
nog niets verklappen, behalve dan dat er een werkgroep boek is opgericht met de
bedoeling enkele publicaties te laten verschijnen. Er komen (als alles volgens plan
verloopt) plezante en fictieve boekjes, maar uiteraard werd ook gedacht aan een
herschrijven van de geschiedenis van het Klein Seminarie. Hoe meer pittige of
waardevolle verhalen en gebeurtenissen we kunnen verzamelen, hoe beter en
leeswaardiger ons historisch overzicht wordt. De beschikbare archiefbronnen leren ons
heel wat over benoemingen, schoolreglementen, vakken of puntenregelingen, maar veel
minder over het dagelijks leven: handboeken, het gebruik van didactisch materiaal, hoe
men als leerling de lessen of het religieuze leven onderging, het internaatsleven, de
schoolreizen, ... Alle verhalen, foto's of herinneringen zijn welkom. Hartelijk dank aan
iedereen die bereid is hiervoor even in zijn pen te kruipen!

Johan Strobbe

Leraar en archivaris

Het correspondentie-adres:

Archief Klein Seminarie

Zuidst"aat27
8800 Roeselare

Tel. (051) 221524
Fax (051) 2437 66
E-post: college @ kleinseminarie.be

of : johanstrobbe @ hotmail.com



Foto l

Foto 2



24



隧彎αι ttαηグ
PETER DOUSY OVER ZIJN SPORTBEOEFENING

Als je het ouderlijk huis van Peter Dousy in de Kleine Zilverstraat 1 te Rumbeke
binnenkomt, springt een foto van een voetbalploeg onmiddellijk in het oog. Het is die foto
die ons op het idee bracht om Peter Dousy te interviewen over zijn sportbeoefening in het
college. Dat de sportmicrobe Peter al van jongsaf te pakken had, is niet verwonderlijk.
Zijn vader Pieter heeft zelf gevoetbald en is vele jaren scheidsrechter geweest en zijn
moeder Yvonne is nu nog een fervente supporter van haar kleinkinderen, o.a. Servaas
Vercruysse die bij S.V. Rumbeke speelt.
De vraag-antwoord methode leek ons de ideale manier om Peter te laten vertellen over
zijn jeugdjaren in het Klein Seminarie.

ln welke jaren voetbalde je in de collegeploeg?
Vanaf het schooljaar 1975-1976 tot het schooljaar 1980-1981.

Ken je nog de namen van de medeleerlingen die in de ploeg stonden?
De meeste spelers ken ik nog aangezien ik reeds in het eerste, derde en vijfde laar van
de humaniora er in slaagde om een plaats in het elftal af te dwingen. lk heb nog goede
herinneringen aan Filip De Graeve, Filip Eeckhout, Raf Vynckier, Bob Crombez, Geert
Dumoulin, Guy Vangheluwe, Johan Maertens, Bart Moerman, Danny Decru, Marnick
Vanoverberghe, lvan Vanlerberghe, Filiep Debeaussaert, Jan Derudder, Hugo Bentein,
Bart Bos, Bernard Coussement, Philippe Dobbels, Lieven Storme, Piet Stragier, Michiel
Decroos, Guido Desloovere, Johan Vanbecelaere, Peter Duthieuw, Kurt Degruytere,
John Wallican, Bart D'Hondt.

Bovenste rij vlnr.: Jan Derudder, Hugo Bentein, Barl Bos, Bernard Coussement, xx, xx,
Philippe Dobbels, Lieven Storme, Dhr. Marc Dehem.
Onderste rij vlnr.: Piet Stragier, Michiel Decroos, Peter Dousy, Guido Desloovere, Johan
Castelei n, J ohan Vanbece I ae re.



Op welke plaats speelde je in de ploeg?

Mijn positie in het elftal volgde dezelfde evolutie als die in de jeugdelftallen van KSK

Roeselare, namelijk: in het 1ste, 3de en 5de jaar, m.a.w. als 66n van de iongsten van het

elftal, steevast als rechts achter en in het 2de, 4de en laatste jaar meestal libero of soms

eens centrale verdedigende middenvelder.

We kennen wel jouw bescheidenheid maar wat was iouw sterkte?
lk had een uitstekende fysieke conditie (uithouding en snelheid) met voornamelijk

verdedigende kwaliteiten (hard, doch fair), gepaard aan een degelijk speldoorzicht en een

behoorlijke techniek.

We weten dat veel leraars na de lesuren de leerlingen naar het sportveld begeleidden,

maar wie waren jouw coaches?
In het eerste en tweede jaar: Raoul Werbrouck. Hij was overigens ook mijn eerste trainer

die ik ooit heb gehad als 9-jarige bij KSK Roeselare.

Marc Dehem en Marnick Bossuyt waren de vaste begeleiders.

In het derde en vierde jaar: Willy Vandecasteele met als vaste begeleider Etienne

Roelens.

Beiden waren niet vies van een grapje. Daardoor waren dit wellicht de iaren waarin er

naast het voetbal het meest plezier werd gemaakt.

In het vijfde en zesde jaar: EH Patrick Perquy.

Hoe verliepen de trainingen en werden jullie extra getraind?

In het eerste jaar waren er heuse "selectietrainingen" nodig om tot de vorming van een

elftal te komen. Velen voelden zich immers nog geroepen...

De jaren nadien lagen de namen die kans maakten op een selectie, op een enkele na,

reeds bij de aanvang van het schooljaar ongeveer vast.

De trainingen (1 uur d 1u30) hadden meestal plaats op maandag na de lesuren op de

oude collegeterreinen. Na de training werd iedereen dan terug veruacht in de studie.

Vooral onder E.H. Patrick Perquy werd er fanatiek getraind. Hij was zelf nog in

uitstekende conditie en was fervent supporter van Cercle Brugge. Een oefening die ik mij

van hem absoluut nog herinner was het uitlokken van een strafschop; dit liet hil ons

steevast uituoeren als het terrein tamelijk zompig lag. (N.v.d.R.: Nee, dat hadden we van

Patrick niet verwacht).

Hoe gebeurden de verplaatsingen?

Hier dient gezegd dat we veel leraars moeten dankbaar zijn, want de verplaatsingen

gebeurden steeds met personenwagens.

Welke scholen waren de sterkste tegenstanders?
Dat kan ik mij eigenlijk niet zo goed meer herinneren. lk weet enkel dat onze "lichting" zelf

niet echt sterk was, waardoor we nooit konden doorstoten naar de eindfase van de

Kardinaalsbeker. Maar dit tekort werd ruimschoots vergoed door een sterke vriend-

schapsband in een tof college.

Heb je in jouw collegejaren mooie overwinningen behaald, of een beker gewonnen?

Als je zes jaar meedraait in een collegeploeg, beleef je fantastische matchen. lk geniet er

nog van als ik eens die ouwe foto's bekiik. Zo herinner ik me nog dat er tiidens het eerste

en het tweede jaar een competitiewedstrijd werd gespeeld voor het veroveren van de
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Stadsschaal. Daarin trokken we, meen ik, telkens aan het langste eind: 66n maal teqen
het VTI en een tweede maal teqen het VMS.

Vormden die collegejaren niet de basis van een mooie carriere bij KSK Roeselare? Hoe
verliep de overgang?
Beide activiteiten (school- en clubelftal) vloeiden in elk geval perfect over in elkaar; ze
vormden absoluut geen beletsel voor elkaar.
lk vond het zeer leerzaam om in contact te komen met tal van spelers van KFC
Roeselare, SV Rumbeke, De Ruiter, Staden, Lichtervelde, Moorslede, SK
Oostnieuwkerke, met andere kwaliteiten, karakters, speelwiizen...
Bij KSK Roeselare was er op dat moment immers nog geen sprake van jeugdtransfers.

Men speelde dus jaren na elkaar met ongeveer dezelfde ploeg. lk herinner mij dat Marc
Degryse bij KSK Roeselare 66n van de eerste spelers was, die de eerstejaars scholieren
tijdens een tornooi in Rijsel, kwam testen.
Bovendien leerde men tijdens de trainingen en de wedstrijden de coaches en
begeleidende leraars ook eens op een andere manier kennen.

Was u nog op andere sportvlakken actief?
Zoals reeds gezegd had ik een uitstekende fysieke conditie waarbij mijn voorkeur uitging
naar de loopnummers op langere afstand.
Vooral bij Roland Libbrecht (vijfde en zesde jaar) kon ik gedurende het derde trimester
steeds mijn hartie ophalen. Het eigenlilke "turnen" lag mij immers niet zo goed.
Voetballers zijn ook niet gekend als de meest lenige sportlui.
In 1981 namen we in Herentals deel aan de nationale kampioenschappen waarin we in

de 8 maal 100 meter nationaal een tweede plaats wegkaapten en daarmee provinciaal
kampioen werden. In de ploeg liep ook Jan Derudder uit Beveren, zoon van leraar Frans
Derudder.

Ook deze verplaatsing gebeurde met personenwagens. We mochten reeds op een
woensdag omstreeks 11u in de voormiddag de les verlaten. lk herinner mij dat de koffer
van de wagen van EH Lode Monballiu volgestouwd zat met belegde boterhammen,
water, frisdrank en sinaasappels. De "catering" was dus tiptop in orde. Dank u, Lode.

Wat vindt u van de combinatie studies-spott?
ls m.i. tot op een bepaald niveau perfect te combineren. Het kan zelfs, dat was in mijn
geval zo, een positieve invloed hebben op elkaar. lk heb zelfs nooit aan een training
verzaakt omwille van examens. De tijd die men in de buitenlucht op het voetbalterrein
doorbracht was immers een gezonde ontspanning tussen de studies door. lk kan mij mijn
collegejaren niet voorstellen zonder sport. Het college was sport en sport was het college.
lk hoop dat mijn kinderen ooit in het college terecht komen.

Raf Parent
Oudleraar



隧働ルjαθ∫θθψ
DE STILTE VAN DE SALIENT

Johan Meire publiceert originele doctoraalstudie

Johan Meire, Latijn-Grieks 1991, behaalde dit jaar een doctoraat aan het departement

Sociale en Culturele Antropologie van de K.U.Leuven. Het droeg de titel 'De tijd der

traagheid. Een diachronisch-antropologische studie van de sociale herinnering aan de

Eerste Wereldoorlog in de streek van leper'. Een oudleerling die voortaan als 'doctor'

door het leven mag gaan is voor een school altijd een blijde gebeurtenis, maar nog

mooier is het als het onderzoek voor een breed publiek wordt opengesteld in de vorm van

een publicatie. Al te weinig vorsers kennen het geluk een enthousiaste uitgever te treffen

die het resultaat van jaren intensief zoekwerk in een leesbaar geheel willen gieten en op

de markt brengen. Dirk Demuynck - ook een oudleerling - van de Tieltse uitgeverij

Lannoo zag brood in de zaak, want de Eerste Wereldoorlog blijft een thema dat een ruim

publiek kan aanspreken. En zo verscheen 'De stilte van de Salient. De herinnering aan

de Eerste Wereldoorlog rond leper.'eind september in de winkelrekken.

Johan Meire is antropoloog en ontving tussen 1998 en20O2 een beurs waardoor hij als

aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen zijn doctoraat kon

voorbereiden. Professor Filip De Boeck was de promotor.

De aandacht van de antropologie voor een begrip als de sociale herinnering is vrii nieuw.

Er liggen dus nog vele onderzoeksdomeinen open. Zelfs bij een uiterst grondig

bestudeerd onderwerp als de Eerste Wereldoorlog, komt de antropologische benadering

eerder zelden aan bod en de sociale herinnering al helemaal niet. De stilte van de Salient

vult dus een leemte in.

Johan Meire bakent in zijn inleiding het behandelde onderuverp duidelijk af. Hij beperkt

zich tot de voormalige frontstreek rond leper. lndividuele herinneringen van frontstrijders

of burgers komen niet aan bod, maar wel zegt de auteur te willen nagaan ,,op welke

manieren en via welke praktijken - in musea, op pelgrimstochten, tiidens herdenkingen,

... - inwoners en bezoekers van deze voormalige frontzone vanaf de oorlog zelf tot op

vandaag hebben gepoogd om met het pijnlijke oorlogsverleden om ie gaan."

Het boek is onderverdeeld in vilf delen: oorlog, de oorlog bedindigen, rouw en het

naoorlogse herinneringsproject, een moeilijke erJenis, herdenkingsrituelen. Het deel over

de oorlog telt een zestigtal bladzijden en kan men zien als een lange aanloop naar de

eigenlijke herinneringshoofdstukken. Wie vertrouwd is met de geschiedenis van 1914-

1918 zal hier weinig nieuwe dingen vernemen, maar de vlotte schrijfstiil van Johan Meire

maakt het lezen aangenaam.
Persoonlijk vond ik deel 2 en 3 het boeiendst. Over de terugkeer van de burgerbevolking

naar de verwoeste gewesten, de (Engelse) pelgrimstochten van familieleden van

gesneuvelden naar de Salient in de jaren twintig en dertig of het snel opgekomen

oorlogstoerisme leest men zelden iets. ln de meeste historische werken eindigt de Eerste

Wereldoorlog in 1 918 of bij de Vrede van Versailles van 1 91 9, maar in werkelijkheid bleef

de oorlog voor honderdduizenden oudstrijders en talloze families voortduren, want de

verschrikkingen of het verlies van geliefden kon men onmogelijk vergeten. Johan Meire

wijst op het conflict tussen de teruggekeerde inwoners van leper, die hun streek zo snel
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mogelijk het vertrouwde uiterlijk wilden teruggeven, en de veteranen, die het slagveld in

ziin oorspronkelijke staat wilden laten. Als een Britse veteraan kort na de oorlog ziet hoe

de leperlingen een kermisfeest houden tussen de ruines, beschouwt hij dat als een vorm

van heiligschennis. Ook de verhouding tussen streekbewoners en ex-soldaten enerzijds

en de vele oorlogstoeristen anderzilds lag moeilijk. Velen leefden van dat toerisme, maar

toch wenste men het offer en het lijden van zovelen niet commercieel uit te buiten.

Aan de hand van enkele persoonlijke getuigenissen lezen we hoe familieleden van Britse

slachtoffers op hun pelgrimstocht naar leper troost vinden bij het graf van hun geliefde,

maar soms ook geshockeerd zijn bij het aanschouwen van de verwoestingen en de

verschrikkelijke omstandigheden waarin hun dierbaren dienden te vechten.

Deel 4 buigt zich over de'moeilijke' jaren na de Tweede Wereldoorlog. De mensen die de

Groote Oorlog zelf hadden meegemaakt werden steeds ouder. Pelgrimages, optochten

en herinneringsmanilestaties werden minder vanzelfsprekend, naarmate de afstand met

de gebeurtenissen groter werd. De aandacht voor de Eerste Wereldoorlog brandde

tijdens de jaren zestig en zeventig dan ook op een laag pitje. De ommekeer kwam er

volgens Johan Meire vooral door twee initiatieven van de in 1977 opgerichte

Elfnovembergroep: een 'volksboek' met interviews van de laatste getuigen en een

'volksspel', een toneelstuk over de oorlog, dat zich in een grote belangstelling mocht

verneugen.

In het laatste deel tenslotte worden twee herdenkingsrituelen grondig uitgespit: de

dagelijkse Last Post en een eenmalige herdenking van Indische Sikhs in 1999.

Wie "De stilte van de Salient" ter hand neemt, zal het misschien snel weer terzijde

leggen, afgeschrikt door de omvang of het beperkte ondenruerp. Wat die omvang betreft,

dat valt best mee. Het verhaal is vlot geschreven, goed geillustreerd en de lezer heeft op

geen enkel moment het gevoel een antropologisch doctoraat te doorploegen. Het

onderwerp daarentegen hadden wij liever wat ruimer gezien, met bijvoorbeeld aandacht

voor de Duitse verwerking. Ook de Belgische of de specifiek Vlaamse of Waalse

herdenking komt slechts marginaal aan bod. Over een toch meer dan merkwaardige

manifestatie als de lJzerbedevaart wordt met geen woord gerept; het In Flanders Fields

Museum daarentegen krijgt een beschrijving over dertien pagina's. Misschien neemt

Johan Meire de handschoen op en verrast hij ons in de toekomst met een nog bredere

kijk op dit boeiende thema.

JOHAN MEIRE. De stilte van de Salient. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog

rond leper. Uitgeverij Lannoo Tielt, 2003, 460 blz., € 29,95.

」ο力an Sfrabbθ

TOM VANTYGHEM (Lat-Wet 1979) werd op 22 oktober 2003 uitgeroepen tot 's lands
beste kredietmanager.

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door het Instituut voor Kredietmanagement van de

Vlerick Management School. De motivatie van de jury luidde: "het kredietmanagement bij

Sioen Industries Ardooie onder leiding van Tom Vantyghem wordt gekenmerkt door
professionalisme, toekomstgerichtheid, communicatie en samenwerking met verkoop, en

een sterk diaonostische aanoak". Proficiat Tom.
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zUlD-AFRIKA: EEN TIJDBOM?

Rond iedere grote stad zijn "townships" of "plakkers = Zuid-Afrikaans" ontstaan. Slechts
enkele staan op kaart of zijn bewegwijzerd. Zo onder andere in de buitenwijken van
Johannesburg ligt Soweto (afkorting van South Western Township), waar we doorreden
met de mobilhome, een groot stedeliik gebied met meer dan twee miljoen inwoners,
voornamelijk zwarten.

Veel "plakkers" bestonden uit eigen kleine huizen (voor gezinnen) met blikken of
golfplaten daken, zeer warm in de zomer, koud in de winter. Andere staan vol met
erbarmelijke barakken voor arbeiders, zonder basisvoorzieningen zoals stromend water,
riolering en elektriciteit met 66n kamer voor 4 d 8 personen.

Vanaf de jaren veertig (1940) probeerden zwarte Zuid-Afrikanen aan de rand van de
blanke gebieden een beter leven te starten. Maar er kwamen verschillende wetten om
deze toestroom te voorkomen en ook tegen te gaan. Ze bleven komen gedreven door
armoede en hoop op een beter leven.

Tildens de Apartheid (waar zwarten en kleurlingen zich niet meer mochten mengen
tussen de blanken) hebben vele blanke autoriteiten gedwongen verhuizingen uit de
townships laten uitvoeren. Dit veroorzaakte enorm veel leed bij de families, wier
schamele hutjes met de grond gelijk gemaakt werden.

Foto nabij Pretoria bij een Ndebeledorp, woonplaats van de Mapoch Bantoes. De
vrouwen staan er bekend om hun kunstzinnig kralenwerk en de huisjes zijn er in vrolijke
kleuren opgedirK.
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De autoriteiten van Johannesburg stichtten Sophiatown, een gemeentelijke locatie voor

zwarten met rioolwaterzuiveringinrichting en elektriciteit, dit weerhield de blanken om

daar en vlakbil een huis te kopen of te bouwen. Sophiatown is uitgegroeid tot een

multiraciaal, levendig gebied. Er heerst in Sophiatown een gezellige, kosmopolitische

sfeer, waar schrijvers, journalisten, musici en zelfs priesters omgaan met "tsotsis" (kleine

criminelen). Rond Sophiatown, en andere townships, zijn de laatste tien jaren opnieuw

sloppenwijjken "plakkers" ontstaan met krotten van plastic, karton en golfplaten, precies

een vuilnisbelt. In dergelijke sloppenwijken moet je het niet wagen om binnen te komen

als blanke of vreemde, men zal je met een stenenregen ontvangen.

In dit soort getto's bloeide een ondergrondse cultuur, bekend als "marabi" een mengeling

van drank, muziek, seksuele vrijheid en loutere uitbundigheid.

Het hart van "marabi" is de muziek, een mengeling van gospel, ragtime, jazz, swing en

traditionele Af rikaanse ritmen.

De huidige townships zijn een lelijk litteken langs de verbindingswegen naar de steden of

de wijken waar de blanken wonen, ommuurd met prikkeldraad waar elektriciteit op steekt

om de zwarten erbuiten te houden.

De blanken hebben er het kapitaal, de zwarten sedert '1994 de macht maar ze ziln veelal

onmachtig want de "Apartheid" leeft er nog heel sterk.

Hoe lang nog blijven de zwarten dit (ver)dragen?

Een ervaring opgedaan tijdens onze reis doorheen Zuid-Afrika in maart 2001 .

Johan Vandevelde

Leraar



PASCAL DELHEYE BEKR00ND MET YOUNG INVEST:GATORS AWARD

Op het jaarlijkse congres van het European College of
Sport Science (Salzburg, 09-12 juli 2003) won Pascal
Delheye (retorica 1996) de Young Investigators Award
2003. Met jaarlijks meer dan 1500 deelnemers is het
ECSS-congres het grootste internationale congres dat alle
sportwetenschappelilke domeinen overkoepelt. De Young
Investigators Award bekroont een veelbelovende jonge
onderzoeker. Pascal Delheye bekwam die prijs ter waarde
van 5000 EUR met zijn voordracht "Statistics and
gymnastics: the origins of movement science in Belgium
(1 869-1 908) ".

Pascal Delheye is als Aspirant van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen verbonden aan

het Departement Sport- en Bewegingswetenschappen van de Katholieke Universiteit
Leuven. Zijn doctoraatsproject - met promotoren: Prof. Roland Renson en Prof. Jo
Tollebeek - is wetenschapshistorisch van aard en handelt over de opkomst van de
bewegingscultuur in Belgid en haar wetenschappelijke legitimatie en institutionalisering
(1830-1914). In die periode speelde Belgid immers een voorname rol op gebied van
'wetenschappeliike' bewegingscultuur. In 1908 werd nameliik aan de Rijksuniversiteit van
Gent het Institut superieur d'Education physique (ISEP) opgericht. Dit was het eerste
universitaire instituut ter wereld dat de academische diploma's van kandidaat, licentiaat en
doctor in de Lichameliike Opvoeding uitreikte. Deze mondiale primeur was het hoogtepunt
van een jarenlange verbeten methodestriid, voornamelijk uitgevochten tussen de
aanhangers van het Duitse turnen enerzijds en de aanhangers van de Zweedse
gymnastiek anderzijds.

In zijn bekroonde voordracht " Statistics and gymnastics: the origins of movement science
in Belgium (1869-1908) " analyseert Pascal Delheye de rol van de statistiek in die
methodestriid. Geinspireerd door de gerenommeerde Belgische wis- en sterrenkundige
Adolphe Quetelet, werd statistiek vanaf 1869 geintroduceerd in het domein van de
gymnastiek. Vooral kapitein-commandant Cl6ment Lef6bure, directeur van de militaire
Ecole normale de Gymnastique et d'Escrime (ENGE) in de periode 1902-1908, maakte
ervan gebruik om de Zweedse gymnastiek te propaganderen. Op basis van statistieken
van de lichaamslengte argumenteerde hij dat de Zweedse bevolking door de 'rationele'
Zweedse gymnastiek steeds in lengte toenam, terwijl de Belgische bevolking steeds
kleiner werd en aan het degenereren was (door het 'empirische' Duitse turnen). Met
statistische tabellen van antropometrische en fysiologische metingen van onderofficieren
die aan het ENGE volgens de Zweedse methode getraind werden, wilde Lef6bure de
beleidsvoerders overtuigen om gymnastiekleerkrachten te vormen aan een op te richten
universitair instituut. Op die manier kon de Zweedse gymnastiek volgens hem algemeen
worden verspreid en kon het Belgische volk worden geregenereerd. De universitaire
institutionalisering vond uiteindelijk plaats in 1908.

De prestatie van Pascal Delheye is des te meer opmerkelijk omdat in het verleden vooral
medische, biomechanische of fysiologische bildragen de Young lnvestigators Award
wegkaapten. Van de 60 kandidaten die door de preselectie waren geraakt, was hij dit laar
dan ook de enige met een ondeniverp dat zich situeerde binnen het domein van de
humane wetenschappen. Na de 'final four' bleek hii echter geschiedenis te schrijven door
als eerste met een historisch ondenverp deze prijs in de wacht te slepen. Hij is dan ook
heel verheugd met de prijs, niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn onderzoeksdomein.
Door geschiedenis te studeren en te bestuderen word je volgens hem geen beter mens,
maar ie moet al heel goed je best doen om er niet bewuster door te worden...
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VIJFTIG JAAR VLAAMSE TELEVISIE EN ... COLLIEMANDO

De BRT viert dezer dagen met uitgebreide programma's haar 50ste verjaardag. Er
worden personen en programma's getoond die in de voorbije jaren succes hadden.
Ons COLLIEMANDOKOOR behoudt ook enkele herinneringen aan dit BRT-TV-verleden,
omdat het verschillende keren de kans kreeg om op het scherm te komen. Wellicht
kansen die niet terugkeren, want de programmatieregels van nu ziin totaal anders dan die
van vroeger.

We zongen vooreerst in een aantal Tv-missen, hoofdzakelijk in de Sint-Michielskerk.
Deken Oost had goede connecties met de producers, en zo kwam de BRT met zijn
cameraploeg meer dan eens naar Roeselare.
Het lijstje van de vieringen waaraan Colliemando mocht meewerken, meestal samen met
andere koren of groepen, is niet zo klein: 7 mei 1967 (eeuwfeest Kon. Stadsharmonie),9
juli 1972 (priesterwijding Johan Deburghgraeve en Antoon Vansteeland), 31 augustus
1975 (100 jaar Blauwvoeterie), 25 september 1977 (KSA-jubileum), 20 november 1977
(samen met Pro Musica in Tielt) en'15 juni 1980 (samen met het Sint-Michielskoor, naar
aanleiding van 100 jaar overlijden Albrecht Rodenbach).

Ook onze goede relaties met Marc Roseeuw, producer bij de K.T.R.C., gaven ons
verschillende kansen om voor de tv te verschiinen.
Op 20 november 1985 zong ons kinderkoor Canteclaer een vormsellied. De bedoeling
van die uitzending was dit lied te promoten voor de verschillende parochies van
Vlaanderen. Marc vond het vervelend dat ons kinderkoor enkel jongens bevatte en zo
hebben wij op zijn vraag er enkele frisse meisjesgezichtjes bijgehaald (Je weet wel hoe
dat gaat: het dochtertie van een goede bekende). Zo werd ons jongenskoor in een
handomdraai een gemengd koor. De echte fusie van jongens en meisjes in Colliemando
heeft oo zich laten wachten tot 2002!

Een tweede samenwerking met de K.T.R.C. was het resultaat van een nogal harde
discussie tussen Marc en enkelen van het Colliemandobestuur. De K.T.R.C. had toen de
gewoonte in ieder van haar veertiendaagse uitzendingen een lied uit Zingt Jubilate te
programmeren, gezongen door een parochiekoor. Een goed idee uiteraard, maar wij
vonden de manier waarop allesbehalve:
"Stel u eens mooi op in twee, drie rilen. Zing de eerste strofe en stop."
De camera wordt van haar statief genomen en naar de andere kant van het koor
verplaatst.
"Zing nu maar de tweede strofe."
en zo verder voor de derde strofe.
Een stijf en statisch gedoe, vonden wij, alles behalve boeiend.
Nee, daar moest meer beweging in komen. Het lied moest uitgebeeld worden, verteld.
Dus moest er geacteerd worden en was er meer camerabeweging nodig. Waarom geen

soort "videoclios" maken?
Marc luisterde aandachtig naar onze fantasievolle voorstellen en het gevolg was dat we

met Colliemando een Zingt-Jubilateproject zijn gaan uitwerken.
Een vriend van ons bestuurslid Bart Delobelle was pas afgestudeerd aan de RITS als tv-
regisseur en hij kreeg de opdracht de scenario's te schrijven van enkele Zingt-
Jubilateliederen. Dat deed hij voortreffelilk, volledig in de geest van onze "videoclips-

idee6n". Maar dat zo'n project niet zo simpel is, zijn we dan ook snel gaan ondervinden.

Het eerste lied "Here Jezus, om uw woord" zou opgenomen worden in de collegekerk.
Priesters en misdienaars zouden langs achter de kerk binnenkomen en in stoet naaraan
komen. Brandende kaarsen en wiegende wierookvaten zouden beweging brengen in het
beeld. De collegeleerlingen kenden het lied goed en zongen het graag. Het was telkens
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een feest als dit lied in een viering gezongen werd. Dus, geen probleem om daar een
geestdriftige weergave van te maken, dachten we. Maartoch...
De opnamedatum werd vastgelegd op een vrije namiddag tijdens de krokusvakantie,
kwestie van niet te veel storende geluiden te hebben.
Maar toen iedereen moest aanwezig zijn waren buiten de koorleden maar een vijftal
jongens afgekomen. Resultaat: het voorziene scenario viel in duigen. Geen processie.
Wel kaarsen en veel wierook. Onvermijdelijk dus toch een statisch gebeuren van het
koor? lets wat we van bij de aanvang hadden bestreden. Maar goed. De technici hebben
wonderen gedaan door veel beeldwisselingen toe te passen en het eindresultaat was na
veel zwoegen en zweten toch niet zo slecht.

Tweede lied: Bouwen aan een wereld. Het scenario voorzag dat de longens zouden
akteren op een bouwwerf.
Het gebouw van de rijkswacht in de Beversesteenweg stond in ruwbouw en was dus een
geschikte plaats voor de uitbeelding van ons bouwgebeuren. De jongens moesten niet
zingen, want alles was play-back. Ze konden zich inderdaad uitleven als echte
bouwvakkers. De ene droeg stenen, de andere duwde een kruiwagen, een derde stond
aan de betonmolen, een vierde timmerde balken. Alles ging goed, alleen... het vroor
buiten -20 gradenl!!
Maar goed. Het was dus vorstverlof en we konden vrijuit op de bouwwerf rondlopen.

We hadden meer problemen met Vriendelijk Licht.
We slaagden er maar niet in -alle inspanningen ten spijt- een goede klankopname van de
vierstemmige zetting van Peter Malisse met Colliemando te maken. Uiteindelijk werd het
Sint-Michielskoor erbij gehaald en die zongen het delicate avondlied behoorlijk.
De opnamen moesten volgens onze nieuwbakken tv-regisseur gehouden worden bij de
brandende haard van de familie Berteloot (het ouderlijk huis van Wim) in Moorslede.
Maar dat lukte niet. Onze cameraman beweerde dat hij onmogelijk zijn camera met een
gepaste beeldhoek kon plaatsen in die huiskamer. Wat gedaan? Er moest toch een
opname gemaakt worden... Juist op dit moment begonnen in Moorslede de kerkklokken
te luiden, letterlijk, want het huis Berteloot ligt naast de kerk en er had juist een trouw
plaatsgehad. De cameraman riep uit: dan gaan we naar de kerk. Dat deden we dan ook
onmiddellijk. De cameraman liet het script van onze regisseur vallen en improviseerde
met close-ups, tegenlichtopnamen en kaarsvlammetjes in de zijkapel van de
parochiekerk van Moorslede een geslaagd filmpje vol sfeervolle avondbeelden.

Maar toch liep ik nadien een zuchtende Marc Roseeuw (Marc, dat heb je me toch al
vergeven?) tegen het lijf. lk was vergeten te zeggen dat de klankopname van het Sint-
Michielskoor achter die van Colliemando op de klankband stond. Dat had ik w6l gezegd
aan de technici voor de beeldopnamen, maar in de montagestudio wisten ze niet beter
dan dat er slechts 66n opname op de band stond, en dan de goede. In de montagestudio
heeft men water en bloed gezweet om de kunstvolle beelden van het Sint-Michielskoor te
synchroniseren en te monteren met de minderwaardige Colliemandoversie!

Er was ook nog een script voor het lied "Ga in het Schip zegt Hij". De opnamen zouden in
Oostende gebeuren en Jan Corneillie zou zorgen voor een vissersboot. Maar omdat de
fondsen door de vorige opnamen reeds waren opgesoupeerd, is van dit laatste lied nooit
een opname gemaald.

Toen, in de goeie ouwe tu-tijd, was alles duidelijk gemakkeliiker dan nu.
Het volstond blijkbaar om een beleefde brief te schrijven naar Nonkel Bob: "We zouden
met ons kinderkoor graag eens optreden in jouw programma 'Kom toch eens kijken"'.
Enkele weken later, een brief: Kom maar af.
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We konden inderdaad toen enkele referenties voorleggen: we hadden prijzen behaald als
radioschoolkoor in de BRT-wedstriiden en we hadden naam gemaakt in Neerpelt, maar
toch... er waren nog kinderkoren in Vlaanderen die graag eens. . .

En zo zongen we op 30 september 1978 in de Reyerslaan twee kinderliederen. We
werden daarbij begeleid door de combo van Al Van Dam. Tussen de liederen mochten
een paar jongens iets vertellen over "Hoe leuk het is in een koor te zingen-" Een
gebeurtenis die we graag in herinnering brengen.

Colliemando in de BRT-tv-studio in "Binnen en Buiten" op zondag 28 december 1974.

Onze sterkste tv-story is zeker ons optreden in "BINNEN EN BUITEN" op

zondagnamiddag 28 december 1974. Een life-optreden was dat in een programma met

een hoog kijkcijfer.
Het verhaal begint bij SK Roeselare 2.9..
Het voetbalbestuur had bij het productiehuis "Pims" te Antwerpen een singeltje laten
maken met een paar voetballiedjes om af te draaien tijdens de thuismatchen.
Toen die singeltjes klaar waren en ze aan het bestuur werden overhandigd, volgde een
kleine receptie met een pintje en babbeltje. In dat babbeltje werd gepraat over het vak "de

kunst en de problemen van de singeltjesmakerij" en men mocht vernemen dat Pims een
kerst-lp wilde realiseren en dat men nog een kinderkoor zocht. Allard Verbrugge, vader
van een paar Colliemandozangers, riep uit: Maar ik ken er een. Vraag het eens aan
Colliemando.
Zokreeg ik op zekere dag een zekere mijnheer Ren6 aan de liin:
yMag ik eens komen luisteren naar je koor. We zouden eventueel beroep op jullie doen
voor een kerstolaat."
"Moeilijk! De jongens zitten volop in de examens. (Het was juni geloof ik). Maar ik kan je
wel opnamen laten horen van vroegere kerstconceden."
Milneer Ren6 kwam dus op bezoek en ik liet hem enkele opnamen horen. Niet veel
bilzonders, vond ikzelf. Maar toen ik hem "Stille Nacht" liet horen met het frisse
sopraanstemmetje van Bartje Caes, werd onmiddellijk een akkoord gesloten.
We zouden een volledige lp met kerstliederen zingen. We kregen carte blanche voor wat
de liederenkeuze betreft, behalve dat zeker Stille Nacht, Susa Ninna en White Christmas
er moesten op voorkomen. lk vroeg of ik de medewerking mocht vragen van het Orff-
ensemble Pro Musica uit Tielt, en ook dat was geen probleem.
De lp werd gemaakt zoals afgesproken. Het liep niet allemaal van een leien dakje, maar
dat doet niets ter zake voor ons verhaal.



De grote vraag was natuurlijk, ambitieus als we steeds zijn: Hoe de lp verkopen? Willen
we eens proberen de BRT in te schakelen?
De producer van Radio 3 in die tijd was iemand die ik nog in het Lemmensintituut gekend
had. Dus stuurde ik hem de lp met een beleefd briefle. Maar twee dagen later kreeg ik de
lp teruggestuurd met het verdikt: "Deze opname beantwoordt niet aan de
kwaliteitsnormen die Radio 3 voor zijn uitzendingen stelt."
Anderen hadden mij ook al in het oor gefluisterd: "Voor een goede productie moet je naar
het buitenland gaan. In Belgid kan er niemand een goede persing maken." Dat was
natuurlijk nu te laat.

Maar ook mijnheer Ren6 van Pims schiet in gang.
Hij kent de BRT beter dan gelijk wie. Geen buitenstaander mag binnengaan op de
Reyerslaan zonder voorleggen van een officidle uitnodiging, maar mijnheer Ren6 loopt
daar zonder problemen vrij in en uit.
Hij weet bij wie hij moet zijn. Hij is daar vriend aan huis. "Kijk, dat zijn onze laatste
realisaties. Dat moet ie draaien, want dat komt zeker op de top tien;' Zo gaat dat daar.
Een bepaalde dag gooit hij onze kerst-lp op het bureau van een bevriende producer en
inderdaad ... onze lp wordt op Radio 3 gedraaid, beide kanten aan 66n stuk, zonder
onderbreking. Ook het volgend jaar en het jaar nadien heb ik in de kerstperiode een
enkele keer een van onze liedjes op de BRT gehoord , zij het dan eerder op radio 1 en 2.
Maar hoe hij erin geslaagd is ons ook voor de tv te brengen is een nog mooier verhaal.
Dat heeft mijnheer Ren6 mij zelf tot in detail verteld.
Hij gaat het bewuste bureau binnen.
-'Kiik, dat is onze laatste productie: een kerst-lp en jullie moeten dat koor life in uw
kerstprogramma brengen."
-"Maar, Ren6. Dat kan nu niet meer. Alles ligt reeds vast. Nu zijn we al eind november. Je
weet toch dat wij maar 66n life kerstprogramma hebben. En dat is Binnen-en-Buiten op
zondagnamiddag 28 december! Alle artiesten zijn reeds onder contract!"
jwie zijn die artiesten. Toon mij eens de lijst."
.'De lijst hangt aan het prikbord daar. Kijk maar, het programma zit vol. lk kan daar niets
meer aan veranderen."
-"lk wel, zegt mijnheer Ren6, kijk maar."
Mijnheer Ren6 gaat naar het prikbord, neemt zijn balpen en doorkruist met een paar
trekken de naam Radio-amusementsorkest Francis Bay en schrijft erboven Jongenskoor
Colliemando."
Enkele ogenblikken later krijg ik een telefoon: "Maak je klaar om op 28 december in het
tv-programma Binnen-en-Buiten op te treden. Later verneem je nog meer gegevens."
Een paar weken later kregen we bevestiging door de regisseur, die ons erbij vertelde dat
we slechts met I iongens mochten gaan en dat we het liedle zouden zingen: Een Kind
geboren te Bethlehem."

De keuze van het liedje vond ik uitstekend. Het was inderdaad 66n van de best
geslaagde nummers. Het werd op de lp heel licht en zuiver eenstemmig gezongen door
de sopranen met begeleiding van een viertal xylofonen. Maar dat we maar met acht
jongens mochten naar Brussel gaan was wel een probleem. Ons jongenskoor telde
nameliik vijftien sopranen. Wie mag mee en wie moet thuisblijven?
lk riep de sopranen samen met het fantastische nieuws dat we dus op de tv zouden te
zien ziin maar ik vroeg meteen dat er zeven zich vrijwillig zouden opgeven om thuis te
blijven.
Daar was natuurlijk geen sprake van. ledereen wilde mee. Anderzijds wilde ik geen
selectie maken. lk wilde ook niet loten. lk wenste vrijwillige offers.
lk herinner me zeer goed dat we er lang over gediscussieerd hebben. Op een bepaald
moment was Piet bereid zich in een vlaag van edelmoedigheid te offeren maar toen hij
vaststelde dat hij de enige was, trok hij dan ook zijn kandidatuur in.
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Het uiteindelijke compromis luidde dan:
Je mag alle vijftien mee naar Brussel. Zodraik de regisseur zie,zalik hem beleefd maar

met aandrang vragen toch alle vijftien in beeld te brengen. Wil hij niet, dan moeten er
zeven iongens, van wie ik nu de naam moet kennen, bereid ziln om achter te camera te
komen, buiten beeld, naast de dirigent.
ledere jongen was akkoord met dit voorstel en iedereen was zelfs kandidaat om zo nodig

zich terug te trekken achter de camera.
Een tiental dagen voor het grote gebeuren, zag ik plots op de speelplaats een van miin

sopranen met een blauw oog. lk probeerde voorzichtig: Je kunt toch op zo'n manier niet

op de tv verschijnen! Zou je niet beter thuis blijven? Maar het lukte niet. "lk ga zeker mee.

Trouwens tegen 28 december zal miin blauw oog niet meer le zien ziin'" Het was toch

nog een beetie te zien in de uitzending, maar ik mag niet vooruitlopen in het verhaal.

We reisden dus die zondagmorgen naar Brussel, en onderweg stopten we in Tielt waar
zes orffspelers opstapten. Dit laatste was een flater. Want toen we goed en wel in de

studio waren aangekomen, kreeg Gilbert, de leider van de Tieltse iongens, de regisseur

op zijn nek: "Wat doen jullie hier? Jullie ziin niet gevraagd! lk heb gezegd, acht jongens

en niemand meer." Lijkbleek komt Gilbert naar mij. "Je moet eens luisteren wat ons

overkomt."
lk stap voorzichtig naar de regisseur om hem met mijn meest vriendelilke en beleefde

woorden uit te leggen dat dit voor al die jongens toch een uitzonderlijk moment is,

wanneer vader, moeder, broers en zussen, nonkels en tantes, klasgenoten enz.
(ledereen was verwittigd!) naar de tv zullen kiiken en dat hii die pijnlilke beslissing toch

niet mag nemen om de helft van de groep naar huis te sturen.
-"Nee, dat kan niet. Alles is anders afgesproken. Trouwens, het decor, de belichting en de

camera-instelling ziln anders ingesteld."
-'Mag ik u toch het volgende voorstellen? Kan het dat le iedereen laat plaats nemen, de

orffspelers vooraan en de zangers in twee rijen er achter maar dat je alles opneemt zoals

voorzien, met eventueel niet iedereen in beeld. Moeten sommige jongens dan achteraf,

wanneer ze thuiskomen, vernemen dat ze niet in beeld ziln geweest, dan zal dat niet zo
pijnlijk overkomen als wanneer je ze nu zomaar wegstuurt. Trouwens, de fout ligt niet bij

ons. Men had mij niet gezegd dat het een play-back-opname zou ziin. Voor een life-

opname heb ik zeker die instrumenten nodig en daarom heb ik ze erbijgevraagd."
-"Goed dan, maar achteraf geen kritiek!"
En zo is het gegaan. Toen we thuis kwamen, hoorden we dat alles mooi was

overgekomen en... dat iedereen in beeld is geweest. Slechts 66n iets was jammer. Ons

nummer was het allerlaatste van het programma (dat twee uur duurde!) en reeds bij onze

tweede strofe begon men met de generiek, waardoor de zingende en spelende jongens

niet meer zo goed zichtbaar waren.

Er is ook nog iets anders voorgevallen, dat ik zeker moet vertellen.
Een goed halfuur voor de uitzending verschijnt daar plots in de opnamestudio Francis

Bay met zijn amusementsorkest! lk zie de regisseur naar hem toe gaan.

lk vermoed dat hil zal gezegd hebben: "Mijn beste Francis. Hebben ze jullie niet gezegd

dat je in het programma bent geschrapt?"
lk hield mijn adem in. Wie wordt het: wil of Francis Bay?
Maar zoals het bil beroepsmensen meestal gaat: geen probleem.

lk hoor Francis Bay tot ziin muzikanten zeggen: "Mannen, vandaag moeten we niet

spelen. Die jongens van Roeselare zullen een kerstliedje zingen."
"Goed, dan steken we onze instrumenten maar weer in de valies."
Helemaal geen gemor. Integendeel, want onmiddelliik na het programma, op het moment

dat in de studio het rode licht uitgaat en dat we weer mogen praten omdat we niet meer in

beeld zijn, was Francis Bay de eerste om naar me toe te komen: "Jullie hebben mooi

gezongen. Proficiat!"
Arnold Loose, ReL 1954
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はれルb霧

AMAAT VYNCKEFONDS

1. Evaluatie viering 20 iaar Amaat Vynckefonds

De viering "Lijden.....een verhaal van alle tijden" of de passietijd in woord, beeld en klank
was een heel sterk moment zowel op godsdienstig als op cultureel vlak. Artistiek heel
goed uitgewerkt en inspirerend zowel op tekstueel als op muzikaal vlak. Het werd iets dat
nog lang achteraf blijft nazinderen.

2. Briefwisseling

Bernard Masson - Brazili€ - februari 2003.
In een klimaat van onveiligheid en onzekerheid heeft Bernard in de wijk Campo Bello drie
nieuwe basisgemeenschappen opgericht. Binnen deze keiharde realiteit moeten zij als
kerkgemeenschap een teken van hoop blijven. Voor die drie basisgemeenschappen
zoekt hij naar een verbeterde infrastructuur en via de pastoraal voor kinderen bereikt hij
een honderd arme gezinnen.

3. Proiectensteun 2003

1. € 625 aan Geert Bouckaert, High School Main Building, Nueva Viczaya, Filipijnen
2. € 625 aan Bernard Masson, Jardim Paraiso - Brasili6.
3. € 625 aan Joris Deleye Peru

4. € 625 aan de Lievensacademy van Mgr. Toppo India.

5. € 775 aan Andr6 Decock Brazili5.
6. € 250 aan Bernard Maes Filipijnen.
7. € 25O aan Michel Migneau Indonesie.
8. € 625 aan Gilbert Keirsbilck Indonesid.
9. € 350 aan Suman India.

4. Zaligverklaring Pater Lievens

Mgr. Toppo steunt het proces tot zaligverklaring. De Lievensmissie ls 66n van de meest
succesrijke ooit geweest en draagt nu nog veel vrucht (zie Lievensacademy). Zelfs
Moeder Teresa, die reeds op 19 oktober 2003 gecanoniseerd wordt, is ooit naar lndi6
gekomen in het spoor van de Lievensmissie. Hij had liever chronologisch eerst de
zaligverklaring van Pater Lievens gehad, maar ja....Moeder Teresa is nu al zo
wereldberoemd en Paus-Johannes Paulus ll wil haar nog tijdens zijn leven zalig
verklaren. Mgr. Toppo wil ons hierin sterk aanmoedigen. Zij zelf in Ranchi kunnen er niet
zoveel voor doen, vermits Lievens hier bij ons geboren en vertrokken is. De aanvraag
komt dan ook van het Amaat Vynckefonds en Mgr. Vangheluwe is de aanvragende
bisschop. Er is volgens hem al veel gebeurd en postulator Odiel Denorme doet hard zijn
best. De zaligverklaring kan ten vroegsle binnen twee jaar verwacht worden. Mgr. Toppo
dringt bii ons aan op een goed opgevolgde verderzetting van het ingezette proces

38



5. De Lievens Academy Ranchi lndia

Het was op 1 mei 1999 dat de Lievens Academie, een Engelse (Engelstalige) middelbare

school, in het leven werd geroepen, ter ere van de grote 'Apostel' van Chotanagpur,

Pater/Broeder Constant Lievens. De school werd naar hem genoemd en kreeg de leuze

"Vier moet branden" mee, wat de liifspreuk was van Pater Lievens.

De school stadte met zowat 50 leerlingen. Nu is dat aantal reeds gegroeid tot een 500-

tal. Aanvankelijk startten we met onze school op de Parish Campus.

Toen de Zusters Karmelieten/Karmelietessen er echter in toestemden zich mee in te

zetten voor de school, hadden we problemen om gepaste accommodatie voor hen te

vinden. Gelukkig 'hielp' hun eenvoudige levensstijl ons om twee klaslokalen om te

toveren tot hun verblijfplaats.

Nu was de lacht op een eigen stek voor de school begonnen. En wat duurde dat lang!

Uiteindelijk konden we na twee jaar een stukje land kopen. Meteen werden de

bouwplannen voor de school aangevat. Hoewel, de financi$le situatie was ook niet

meteen je dat.

Vertrouwend op Gods voorzienigheid en de vriendelijkheid van de mensen begonnen we

met de bouw van de school. Er waren en ziin nog steeds vele hindernissen die daar bij

komen kiiken, vooral het verzet van sommige fundamentalistische groeperingen. Zij willen

immers geen christeliike school in hun gebied omdat ze het zien als een kans voor cle

'marginalen' en de onderdrukten om hun stem 'door te drukken''

Daarom spanden ze enkele rechtszaken aan tegen ons in verschillende rechtbanken. Dit

natuurlijk allemaal om ons te pesten en de bouw van de school te stoppen. Maar Gods

genade is altijd met hen die in God geloven. We wonnen die rechtszaken 66n voor 66n

en konden verder gaan met de bouw. Nu ziin onze tegenstanders echter in hoger beroep

gegaan. Toch blijven we vertrouwen op onze Goede Heer, aangezien het toch Zijn werk

iS waarvoOr we ons inspannen. Daarom vragen wij al onze vrienden om voor ons te

bidden.

E6n van de problemen, namelijk omtrent het vervoer e.d. van Studenten die veraf wonen,

werd ondertussen al schitterend opgelost, mede door de steun van het Amaat Vyncke

Comit6. Met hun steun konden we ons immers een schoolbus aanschaffen.

Zegening en inwiiding

De derde mei 2003 is en was een dag die voor altiid in het geheugen van zowel de

leiding van de school als van de studenten gegrift zal staan. Op die wonderlilke dag werd

onze Lievens Academie immers gezegend en ingewiid, hoewel het schoolgebouw nog

altijd niet volledig afgewerkt is/was.

Aadsbisschop Telesphore P. Toppo leidde de plechtigheid, waar naast de leiding van de

school ook de studenten en sympathisanten aanwezig waren. Hij zegende dan ook de

school. Een 'hooggeplaatste afgevaardigde' (???) van Lohardaga, M. Amar Kumar,

huldigde de school vervolgens in en knipte het lint(je) door.
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De kleinsten van de school vermaakten het hooggederde publiek met zang en dans. Het
was echt een onvergetelijke dag.

De klassen in het nieuwe gebouw...
De vreugde van de studenten straalde letterlijk van hun gezichten toen ze de nieuwe
klaslokalen binnengingen op 2 april 2003, de start van een nieuw schoollaar. Er is immers
6cht wel een groot verschil tussen de oude, geteisterde klaslokalen en de 'luchtige',
ruime, maar nog niet helemaal afgewerkte nieuwe lokalen.

E6n ding is wel al dik in orde: er zijn genoeg speelpleinen/speelplaatsen, waar ze zich
volledig kunnen uitleven.

Nog een hele afstand te gaan...

En dit is eigenlijk nog maar een kleine stap in deze grote 'onderneming'. De gebouwen
zijn nu bijna afgewerkt, meubilair wordt in orde gebracht, computers zullen gelnstalleerd
worden in het vooruitzicht van beter onderwijs... verder moeten er ook enkele labo's
ingericht worden, enkele voertuigen, waaronder een kleiner voertuig voor het personeer,
moeten gekocht worden... De noden zijn dus groot. Daarom blijven we vertrouwen op
Gods genade en de vriendelijkheid van de mensen om dit 'project van de liefde' tot een
goed einde te brengen.

Vier moet immers branden, niet alleen in onze harten, maar zeker ook in de harten van al
onze broeders en zusters van Christus die het minder goed hebben en nog altijd tasten in
de donkere wereld van analfabetisme en onderdrukking. Ze roepen om onze hulp, zodat
ook zij het licht kunnen zien en kunnen opstaan met waardigheid. Dat was immers de
opdracht van Pater Lievens 6n ook de onze.

Met uiterst dankbare harten herdenken wij, het bestuur, het personeel en de studenten
van de Lievens Academie, al de milde schenkers, de sympathisanten en vrienden die ons
op de een of andere manier geholpen hebben en ons nog altijd helpen onze droom te
realiseren. God zegene jullie en jullie grootmoedige harten. We bidden voor jullie.

vanuit het Amaat vynckefonds willen Marc Dehem en Geert coghe in samenwerking met
de directeur K. Pouseele van het Klein seminarie een partnerschip met de Lievens-
academy sluiten. Hiermee willen ze ook een nieuwe elan geven aan de missiegedachte
bij de leerlingen en de leerkrachten van een school, die in zijn geschiedenis heel veel
oud-leerlingen en oud-leerkrachten naar de missiegebieden overal in de wereld heeft
gezonden.

Verslag: Marc Dehem.
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LIEVEN LOMBAERT, ONTWIKKELINGSHELPER IN SANTIAGO

Lieven, Erik Lombaert, zoon van Robert Lombaert en Paula Missinne, Ruiterijstraat, 35,

8800 Rumbeke, is sinds 14 jaar, sociaal werker (ontwikkelingshelpefl in de armste

volkswijken van de zuidzone van de Chileense hoofdstad Santiago. (Zuid-Amerika).

Hil heeft er een NGO gesticht onder de naam "Corpolacidn programa CHASQUI". Een

soort VZW met als sociale doelstelling de promotie en de bescherming van de

kinderrechten. Zijn project richt zich tot de probleemkinderen tussen 8 en 18 jaar. Het zijn

kinderen met familiale problemen, straatkinderen, kinderen met drugproblemen,

kinderprostitutie, bendevorming, misdadigheid, seksueel mishandelde kinderen,

kinderdiscriminatie en dergelijke meer.

Beschikt over "centros comunitarios por los derechos infanto-juvenilos" een"

volksbibliotheek", een" escuela de informatica y ciudadania". Schrijft studiebeurzen uit

voor kinderen en jongeren in extreme armoedesituatie, doet aan vormingswerk ten

voordele van opvoeders en sociale professionele werkers tewerkgesteld in

kinderorganisaties, steunt verschillende kinder- en jongerengroepen, organiseert en

neemt deel in meerdere gemeentelijke en regionale netwerken, verbonden met kinder- en
jeugdwerk, enz

Maar kampt voortdurend met financi6le moeiliikheden!

Elke steun is bijzonder welkom!

Waarvoor dank .

Voor meer dokumentatie verwijzen wij naar de website van Lieven-Erik LOMBAERT

(tweede naam Erik is zijn gebruikelijke naam in Chili) www.chasqui.cl (Er is Spaanse

tekst, maar klik op Nederlands voor de Nederlandse tekst). "CHASQUI

BOODSCHAPPER! "

N.B. Stortingen van minimum 30 euro via rekeningnummer 000-01 171 18-39 van

Broederlijk Delen - Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel met de vermelding "CHlL00l4
programa de promaci6n infanto - Lieven Lombaert" ontvangen een fiskaal attest.

Ofwel op zifn persoonlijke rekening nummer 748-6140895-254 van Lieven Lombaert
(=zonder fiskaal attest.)
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EEN KARDINAAL V00R`JHARKHAND'

Op de foto herkennen we v-l.n.r.: Lode Monbaliu,
Mgr. Toppo en Gilberi Lievens

De paus heeft de lijst der
kardinalen aangevuld. Onder die
hoogwaardige excellenties was er
tot verrassing van velen, de
Vlaamse jeugdvriend, een studie-
genoot uit vroegere tijd. Hij werd
daarom, een beetle inderhaast,
eerst tot bisschop gewijd. Maar
gezien zijn leeftijd zal hij geen
stem kunnen uitbrengen bij het
eerstkomende conclaaf .

Op de lijst van de 'nieuwelingen'
stond ook de naam van Mgr-
Toppo, aartsbisschop van Ranchi.
Ook dat was wel onverwacht ...
en toch terecht, zo menen wij.
Ranchi is de hoofdstad van de

jongste staat in India. Die staat is een afsplitsing van het vroegere 'Bihar' Er waren
immers heel veel moeilijkheden en spanningen ontstaan in Bihar met als gevolg dat de
Gouverneur werd ontslagen uit zijn ambt. Om die spanningen te ondervangen werd Bihar
in twee deelstaten gesplitst: Bihar en Jharkhand (divide et impera!). Jharkhand is een
naam die verbonden is met de bevolking. Een groot deel van die mensen zijn 'Adivasis'
d.w.z. afstammelingen van de oerbevolking die in vroegere tijden en tot op vandaag
'verdrukten' zijn, meestal armen en die behoren tot heel wat verschillende stammen o.a.
Munda's, Oraons, Kharreas. Pater Lievens heeft zich, samen met heel wat Vlaamse
Jezuieten m66r dan honderd jaar geleden, ingezet voor deze verdrukte en uitgebuite
mensen. Dat was toen een riskante onderneming die beroering heeft verwekt. Zelts zijn
confraters waren aanvankelijk zeer kritisch ingesteld tegenover Lievens' initiatief. Maar
Lievens is geslaagd op een uitzonderlijke wijze. Lievens verdedigde de rechten van zijn
mensen tot bij het gerecht en zij namen in dankbaarheid Lievens' geloof aan. De
verdrukking van de Adivasis gaat verder tot op vandaag, al gaat het nu niet meer over
eigendomsrecht of pachtgeld. Nu zij de christen Adivasis omwille van hun geloof het
voorwerp van pesterijen. De fundamentalistische Hindoes willen immers India omvormen
tot 66n Hindoestaat. Politieke partijen steken wel eens een kerk in brand, ze willen een
boete opleggen aan allen die zich tot het christendom bekeren, ze overvallen kloosters en
parochies en eisen dan de doopregisters op (maar de missionarissen laten dat niet
gebeuren en verwijzen dan naar de bisschop: 'Alleen de Bisschop heeft recht op
inzage'!). ln zo'n situatie bisschop zijn, moet wel een moeilijke opdracht zijn. Maar door
Mgr. Toppo tot kardinaal te benoemen, heeft Bome heel duidelijk de miskende
inboorlingen, als groep en als volk, bevestigd en ondersteund- Wij kunnen dus voortaan
spreken van 'de kerk van Jharkhand'.

De naam van Chota Nagpur zal wellicht in de toekomst verdwijnen. De naam van Lievens
niet. Ook omdat hij een oud-leerling is van het Klein Seminarie, ook omdat hij een
uitzonderlijke missionaris was, ook omdat nu de aandacht van Rome wordt gevraagd om
deze man zalig te verklaren, ook omdat de postulator zegt: het hele dossier is bijna klaar
(al ligt het deel over genezingen of wonderen nog niet eens op tafel.
Maar nu eerst:

Wie is Mgr. Telesphore Toppo?

lk herinner mij een woord van die bisschop. Wij - een groep die onder de leiding van
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O. Tanghe zaliger een bezoek bracht aan India - werden verwelkomd in het bisschops-
huis (en dat is wel vijftien jaar geleden). De bisschop had zijn welkomsttoespraak goed
voorbereid. lk had de indruk dat hij zo wat orde op zaken wilde stellen. Hij zei:"...wijzijn
allemaal kinderen van God..." als wilde hil zeggen: "wij zijn allemaal van hetzelfde geloof.
Europeanen en Belgen, ze zijn niet m66r christen of betere christenen dan wij." En dan
volgde: "Gij hebt gisteren het seminarie bezocht, dat is het hart van het bisdom... maar
hier staat voor u het hoofd van het bisdom: de bisschop." Die woorden wogen zwaar. Het
seminarie was toen nog in handen van Vlaamse missionarissen. Onderhuids voelden we
aan: de tijden zijn veranderd, het zogenaamd koloniaal karakter van de missionering
heeft uitgediend. WIJ bouwen hier ter plaatse de kerk nu uit. De aanwezige
missionarissen moeten dat wel een beetje pijnlijk hebben aangevoeld. Wij hadden
verwacht dat zij minstens een eervolle vermelding zouden krijgen. De bisschop was
duidelijk en heel beslist. De tijd zou wel komen dat wil zijn woorden ietwat genuanceerder
zouden verstaan. Toch wisten wij tegelijk: Mgr. Toppo is een vechter. Mgr. H.D'Souza,
aartsbisschop emeritus van Calcutta, schreef: "Hij is een geboren leide/'. Mgr. Toppo is

een vechter, maar innerlijk een sterk bewogen man, diep gelovig, met een brede visie op
de dagelijkse realiteit, aanvoelend wanneer hij moet spreken of voor de lieve vrede best
nog een tijdje moet zwijgen. Soms trachtte men hem uit te dagen... om zijn woorden te
kunnen verdraaien. In 'TheTimes of India ' (Patna, 30.07.95) verscheen een 'Open letter'
die begon met "Dear Bishop Telesphore". Daarop volgt in een vinnige taal de spottende
uitnodiging: "Telesphore, spreekl... Gij zijt bezig de Bijbel te verdraaien om van de
Christus een nieuwe Karl Marx te maken... Gij werkt met wijwater en een gebedenboek
en maakt van de idyllische hof van Eden een hel die opgevuld is met alle mogelijke ruzies
en spanningen... Gij wekt bij uw volk dwaze dromen, krankzinnige aspiraties, verkeerde
verlangens... Gij verkoopt een levensstijl die totaal vreemd is aan ons comfortabel,
verankerd feodaal systeem... Wat heb le daar op te zeggen? Spreek... of op een dag zal
uw tong voor altijd zwijgen." Maar Toppo reageerde niet en legde de bedreiging naast
zich neer...
Zou een mens daar niet wakker van liggen?
Mgr. Toppo is ook President van de Katholieke Conferentie van de bisschoppen in India
(CCBI). Hij is voorzitter van de Dienst voor Evangelisatie (FABC) en kon in die functie
een permanent secretariaat opzetten in Goa. Die uitgekozen plek getuigt van een
scherpe visie. Zij is heel belangrijk voor die Dienst voor de evangelisatie in Azi6.
Voor zijn eigen aartsbisdom is hij weer naar Vlaanderen gekomen. Hij heeft het Amaat
Vynckefonds benaderd en een voorstel gedaan. De aartsbisschop voorzag reeds een
snel opkomende industrialisatie in het gebied van Ranchi. Hij wilde graag een stuk grond
kopen (17 ha) om er goedkope huisjes te bouwen ten gerieve van heel wat arme mensen
die in de industrie een vaste loopbaan zouden vinden. Het Amaat Vynckefonds heeft
ervoor gezorgd dat hij die grond kon kopen... en die huisjes zijn al gebouwd. Applaus
voor het Amaat Vynckefonds!!!
De benoeming tot kardinaal kwam op het goeie moment. Jarenlang hebben de stammen
van Chota Nagpur gevochten om hun eigen identiteit te doen erkennen. Nu zijn ze fier dat
een geboren Adibasi het tot kardinaal heeft gebracht. Rome heeft ziin waardering
uitgesproken voor de vele missionarissen, paters en zusters, die Jharkhand aan de kerk
gegeven heeft. Rome heeft de kwaliteit van het geloof bij de christenen van Jharkhand
erkend en goedgekeurd. Jaren geleden schreef pater Meulder een boek over dat
stammenvolk. Het boek droeg als tilel"Ze hebben nog niet gesproke". Met de benoeming
van Mgr. Toppo tot Kardinaal van de Adibasigemeenschap zal de stem van het volk nu
wel gehoord worden. En de band tussen Ranchi en Vlaanderen zal versterkt worden,
want sterker dan ooit zal onze Telesphore Toppo nu kunnen herhalen wat hij al dikwijls
heeft gezegd: "lk ben het mirakel van Vlaanderen." We wensen Kardinaal Toppo veel
moed en we bieden hem van harte onze warme oelukwensen aan.

E.H. Frans Herpels
Oudleraar
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ONZE DENKSPORT

Beste ouzzelaars.

Hierna volgt de oplossing van puzzel 14. Daarmee valt dan ook het doek over dit

onderwerp in Eertijds. De respons verminderde danig de laatste tijd (5 inzendingen!!) en

staat zeker niet meer in verhouding met de tijd die ik eraan besteedde. Jammer maar
helaas. Misschien keer ik ooit nog terug, zeg immers nooit'nooit' in het leven.

Oplossing puzzel 14'.

ledereen had dat gevonden maar de schiftingsvraag besliste wie zou winnen:

Dhr. Luc Clarysse, Kortwagenstraat 11, 8800 Roeselare. Proficiat, Luc!

De boekenbon van 25 EURO ligt te wachten.

Aan alle andere deelnemers: Hartelijk dank voor lullie inzendingen.

Debels Jan
uitgangsjaar'73

11 NOVEMBER 2OO3

1 1 november 2003 was een succes. Onder de stuwing van een jong bestuur werd

volgens een vernieuwde formule de traditionele terugkomdag georganiseerd.

Het gehele feest greep plaats in het college zelf. Op de 2 volgende pagina's de foto's van

de jubileumjaren. Oud-leerlingen die 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar geleden het

college verlieten.
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JUB:LEUM」 AREN

Uitgangsjaar'43
Waren aanwezig (alfabetisch): Bertrand R., Blockeel Jozef,, Bouckaert, Casselman

Gaston, Coppens Andr6, De Debrabandere Stefaan, De Clerck Remi, Declercq Edgard'

Decock, Delie Jos, Denys Paul, Feys Etienne, Laga Carl, Maes Joseph, St Martin Lode,

Van Coillie Frans, Van Den Bulcke Herman, Verhaeghe Hugo, Vermeersch Alfred

Uitgangsjaar'53
Waren aanwezig (alfabetisch): Baert Pascal, Bouckaerl Andr6, Buyse Marcel, Cappelle

Gilbert, De Moen Dries, De Prest Kr., Demuynck Gerard, Goethals Joseph, Hanssens

Gustave, Jansseune Joel, Lamerant Norbert, Lammertyn Georges, Maddens Eric,

Masschelein Jozef, Moerman Hugo, Staessens Joan, Tylleman Urbain, Vanneste Hugo,

Vansteenkiste Luc, Vermaut Joseph



Uitgangsjaar'63
Waren aanwezig (alfabetisch): Adriansens Jan, Biebuyck Xavier, Boucquey Raoul,
Boudrez Gust, De Schepper Marc, Demuyck Luc, Hostens Gaby, Loose Frans, Luyckx
Erik, Maddens Dirk, Nuyttens Donald, Pollet Arseen, Roseeuw Marc, Schockaert Dirk,
Schotte Paul, Terryn Marc, Vandendriessche Johan, Vandeputte Gerard, Vandewalle
Ludger, Vandoorne Marc, Vansteeland Rik, Vergote Joris, Verstraete paul

Uitgangsjaar'78
waren aanwezig (alfabetisch): Bosmans Jean-Paul, Bruggeman Lieven, callewaert Jean-
Claude, Casier Filip, Cloet Geert, Coghe Guido, Coghe patrick, Coussement Carl,
Covemaeker Dirk, Danneels Lode, ,De Coninck Peter, Debaene Tom, Debaillie Bernard,
Defraeye Johan, Dejonckheere Pieter, Demasure Herman, Demasure peter, Denoo
Peter, Dereere Luc, Desmet Geert, Devloo Luc, D'Hondt Dirk, Gallant Dominick,
Halewyck Johan,Hennin Martin, Huyghe Luc, Muylle Bart, Nuytten Gabri6l, Ostyn Jan,
Pollentier Johan, Scharp6 Johan, Sercu Paul, Stevens Miguel, Terryn Hans, Timmerman
Patrick, Van Daele Ludo, Van Holsbeeck Kristo, Van Slambrouck patrick,
Vancoppenolle Guido, Vanden Kerchove Emmanuel, Vandenbroucke Geert,
Vandenbroucke Luc, Vanderhaeghe Joost, Vandewiele Frank, Vanneste Marc,
Vanysacker Lieven, Verbanck Paul, Vergote Johan, Vergote philip, Vermander Willy,
Verstraete Joris, Victoor Werner, Wvbo Joris
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GEBOORTEN

Hannah, dochter van Arnout Nys (La-Wi '89) en Benedicte Craeye, geboren op 2 juli

2003.

Pieter, zoon van Alexander Goethals (weB '87) en Trien Van waes, geboren op 11 juli

2003.

Silas, zoon van Pascal Delheye (GLA '96) en Windy Vercamer, geboren in Roeselare op

1 0 augustus 2003.

Louise, dochter van Luc Maddens (La-Wi '86) en lsabelle Schotte, geboren in Roeselare

op 15 augustus 2003.

Louis, zoon van Karel Vanthuyne (oud-leerling) en Mieke Pollet, geboren in Roeselare op

21 augustus 2003.

Pieternel, dochter van Jan Vandoorne (oud-leerling) en Sophie Vanhulle, kleindochter

van Marc Vandoorne (adlunct-directeur), geboren in Roeselare op 28 oktober 2003.

HUWELIJKEN

Albert Deboutte (weA '84), zoon van Johan Deboutte (La-Gr',50), gehuwd met Laurence

Declercq in lzegem op 5luli 2003.

Jan Leuridan (oud-leerling, zoon van Danidl Leuridan, (oud-leraar), gehuwd met Leen

Plesters in Mariakerke-Gent op 5 iuli 2003.

Dieter verhulst (La-wi '94), gehuwd met Anne claeys in Kessel-Lo op 27 september

2003.

OVERLIJDENS

Roger Cafmeyer, echtgenoot van Denise Mergaert, geboren in Knokke op 22 ianuati

1916 en er overleden op 20 november 2001 (broer van Gilbert Calmeyer, beiden oud-

leerlingen).

No6l Van Maele, echtgenoot van Gerarda Defour, vader van Dimitri Van Maele (We-Wi A

2001 ), geboren in Pittem op 14 februari 1 938 en er overleden op 9 juni 2003.

Paula Buyse, weduwe van Omer D'Halluin, schoonmoeder van Stefaan Bolle (oud-

leerling), geboren in oostrozebeke op 31 januari 1925 en overleden in Pittem op 24 juni

2003.

47



Jos De Bie, echtgenoot van Margriet spaepen, schoonvader van Lieven Verbanck
(leraar), geboren in Gierle op 28 juli 1928 en overleden in Turnhout op 1 1 juli 2003.

Paul Verstraete, echtgenoot van lvonne Vromman, vader van Guido Verstraete (La-we
'73, penningmeester oud-leerlingenbond), geboren in Meulebeke op 29 juni .1920 en
overleden in Roeselare op 14 augustus 2003.

Josephine vermeulen, weduwe van Robert Verfallie (oud-leraar), moeder van Nic (leraar)
en Tom Verfallie, geboren in staden op 11 februari 1934 en overleden in parijs op 14
augustus 2003.

Leo Delafontaine (La-Gr'44), echtgenoot van yvonne Rommens, vader van peter (La-wi
'73), Kristiaan (La-we '80) en Koenraad (La-Gr '83) Delafontaine, geboren in Roeselare
op 23 april 1925 en er overleden op 22 augustus 2003.

Andr6-Joseph Vanacker, weduwnaar van Paula Descheemaeker, schoonvader van
Johan Desnyder (Eco '76) en vader van Lieven Vanacker (La-Gr 'g3), geboren in
Hooglede op 29 mei 1928 en overleden in Roeselare op 22 augustus 2003.

Magdalena Moerman, echtgenote van Joseph Decock, moeder van Johan (Eco ,72) en
Jan (Ec-wi 2003) Decock, geboren in Roeselare op 5 december 1926 en er overleden op
8 september 2003.

Gilbert De Four (Mod. Hum.'51), echtgenoot van Betsy Vandendriessche, geboren in
Pittem op 2 augustus 1 932 en overleden in Brugge op 13 september 2003.

Pater Frans Petteloo (La-Gr'51), missionaris van scheut, geboren in sinfEloois-winkel
op 4 december 1930 en overleden in Kortrijk op g0 september 2003.

E.H. Gerard Legrand (oud-leraar 1934-1949), geboren in Menen op 11 luli 1909 en
overleden in Kortrijk op 4 oktober 2003.

Marguerite Gelders (schoonzus van dr. Lieven spyckerelle), geboren in casablanca
(Marokko) op 3 septembet 1927 en overleden in Etterbeek op 4 oktober 2003.

Luc Olivier (Eco'73), levensgezel van Carine Feys, broer van Marc (La-Gr,71 ,leraar
college en lid redactieraad Eertijds) en Rik (WeA '74), geboren in Roeselare op I
november 1 954 en er overleden op 21 oktober 2003.

Maria Desmet, echtgenote van Marcel Debels, moeder van Jan Debels (leraar) en
grootmoeder van caroline Debels (oud-leerling), zuster van willy Desmet (oud-leraar
Lagere school), geboren in sint-Baafs-Vijve op 24 mei 1927 en overleden in Roeselare
op 22 oktober 2003.

E.H. Andr6 Steyaert (oud-leraar 1946-1951), geboren in Moerkerke-Damme in 19p2 en er
overleden op 29 oktober 2003.

Maria Opsomer, weduwe van dokter Leon Amery, geboren in Merkem op 10 juni 19Og en
overleden in Roeselare op 8 november 2003 (moeder en schoonmoeder van wilfried
Tanghe, Willem Amery en Arnold Decuypere, oud-leerlingen).

Rachel Desutter, weduwe van Gerard De Cokere, moeder van Jos6 De Cokere (leraar),
geboren in Egem op 8 maart 1 913 en overleden in Tielt op 15 november 2003.

Samengesteld door M. Olivier
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