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Wftedactionr,el

Beste laatstejaarsstudent,

Proficiat met je diploma!

Straks zwerm je uit, vanuit je vertrouwde basis waar je klaargestoomd werd.
Een boeiende wereld staat voor je open.
Je hebt je keuze al gemaakt of je moet er nog even over nadenken, maar 66n ding is
zeker, je hebt grootse verwachtingen.
op jouw manier wil je een steentje bijdragen op economisch, cultureel, sociaal, sportief
of maatschappelijk vlak.
waar je straks terecht komt is nog een groot vraagteken. Blijf je hier in de regio, blijf je
hangen in een studentenstad, zoek je het in de grootstad of trek je naar het buitenland,
wie zal het nu al weten.
De bestuursleden en alle leden van de oud-leerlingenbond, wensen je alvast heel veel
succes op je zoektocht.
Wij zijn ervan overtuigd dat met de bagage die je hier in het Klein Seminarie meekreeg, je
zult slagen in je opzet.

Geniet met volle teugen van je jonge leven en tot straks op een van de terugkomdagen
van onze vereniging.

Het ga je goed!

Manu De Meester
voorzitter



EERTIJDS... MEER DAN OOIT

Beste lezer,

'Elk Eertijds-nummer is een biizonder nummer'. Het ziln de woorden van Raf Parent,

jarenlang de man achter de schermen van het tijdschrift van onze oudleerlingenbond.

Ook de vele lezers in binnen- en buitenland, en zij die de nummers jarenlang reeds trouw

verzamelen, zullen Raf niet tegenspreken.

Toch is dit nummer nog meer biizonder dan anders.

Aan inhoud was er ook dit keer geen gebrek, waardoor we sommige bijdragen

noodgewongen dienden te verplaatsen naar een volgende uitgave. Zo kan U nu al

uitkijken naar een zeer boeiende bijdrage 'De Kleene Stooringe' van de hand van Jozef

Vandendriessche (retorica 1948). Dank ook voor de vele groeten en suggesties die we

mochten ontvangen naar aanleiding van ons vorig Eertijds-nummer.

Dit nummer leidt in, maar wuift ook (zij het gelukkig niet definitief) uit. Onze nieuwe raad

van bestuur stellen we verder in dit nummer graag aan U voor, en tegeliikedijd maken we

de balans op van 40 jaar oudleerlingenwerking met onze voorzitters in al die jaren. We

verwelkomen onze nieuwe oud-leerlingen die dit nummer gratis verkrijgen, en wuiven

hen als herinnering graag uit met de klasfoto's die U verderop terug vindt. We kijken

vooruit naar de vieringen voor 200 jaar Klein Seminarie, en blikken even achteruit hoe

zo'n jubilea vroeger werden gevierd.

Maar vooral: dit Eertijds-nummer draagt voor het eerst sinds lang niet het gezagvolle

'imprimatur' van de bezieler van het eerste uur, Raf Parent.

Zoals dat gaat met wijze hoofdredacteuren, wenst Raf nu vooral met veel bijstand en

goede raad het oudleerlingenblad te ondersteunen. Het redactieteam van Eertijds wacht

de niet eenvoudige taak om Rafs geesteswerk verder te zetten, maar dankt hem

bijzonder hartelijk en met veel respect voor alle vaak niet geziene uren en gedreven

contacten die Eertijds hebben gemaakt tot wat het vandaag is: een klasse-blad. In dit

nummer blikken we graag even terug met Raf Parent op'Eertijds'- 'the making of'.

Op diezelfde lijn gaan wij straks verder: het verder uitbouwen van ons oudleerlingenblad,

aangepast aan de lezers van gisteren en van morgen, zowel naar inhoud als naar vorm.

Voortbouwend op de kwaliteit ervan, verder sleutelend aan het bereik. Binnen het

redactieteam werken we hieraan de volgende maanden.

Ook op die manier is dit Eertijdsnummer misschien tegelijkertijd een inleiding als een

uitwuiven. Maar de grondgedachte blijft dezelfde: 'Eertijds'- meer dan ooit.

Namens het redactieteam,

Kris Declercq (ret. 1990)



& Contaclueel

NIEUWE RAAD VAN BESTUUR OUD― LEERLiNGENBOND

in februari 2004 werd Manu De Meester opnieuw verkOzen als voorzitter van de

Oudleerlingenbond  」an Degryse werd opnieuvv aangeduid als zun rechterhand―

secretaris

Tege1lkertり d Werd de Oudleer!ingen‐ ploeg uitgebreid met nieuwe en ionge mensen,die

de volgende iaren Verder zu‖en werken aan de uitbouvv en modernisering van onze

verenlg:ng.

00kitt kan meedOen!Stuur een maittle naar manu@comad be ofttn deOrvse@skゝ 但et be

We nemenie graag opin de p10eg!

Eerste rr Krrsfraaη  Poυ seeれ Maηυ De νeesわみ Micわ e′ 1/JrsreκQ Pat″ eκ Caffysse,

Raf Parent.

Tweede ij: Walter Quintens, Aimd Vermeersch, Eric Steen, Luc Haegeman, Geert Coghe,
Hans Terryn.

Derde rij: Jan Degryse, Miguel Stevens, Marc Vandoorne.
Ontbreken op de foto: Karel de Meester, Kris Declercq, Pieter-Jan Durnez, Wim Goderis,
Brecht Speybrouck.
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.NOOITVERGETEN OM TE DROMEN'

4 Oudleerlingenbond-voorzitters in gesprek

2004 is voor de Oudleerlingenbond vanuit verschillende opzichten een bijzonder jaar:

niet alleen werd de bestuursploeg verder vernieuwd, uitgebreid en verlongd, 2004 is

eigenlijk ook een 'informeel' jubileum voor de Oudleerlingenbond.

Veertig jaar geleden, op 3 mei 1964, vonden meer dan 200 oudleerlingen van de

retorica's vanaf 1940 elkaar voor de eerste maal terug in een georganiseerd treffen: na

de misviering was er een academische zitting, daarna een feestbanket en gezellig

samenzijn. Op 30 mei 1965 werd het initiatief ruimer en zo mogeliik met nog meer

succes hernomen. Meteen was de vraag gesteld naar meer regelmatige biieenkomsten,

waar oudleerlingen elkaar zouden kunnen ontmoeten.

Uiteindelijk kreeg de werking in 1968 vaste vorm in de oprichting van een

'Oudleerlingenbond'. ln datzelfde jaar verscheen ook het eerste nummer van 'Eertijds'.

Redenen genoeg om veertig jaar alumni-historiek te doorkruisen in een boeiend gesprek

met zowel de 'founding fathers' als de kapitein van het college-vlaggenschip vandaag.

Over plechtstatige uitnodigingen tot feestmissen in den beginne tot het website-beheer

vandaag, of hoe de discussies over al dan niet een 'schoolschort'zelfs nu nog voor

geanimeerde momenten zorgen. De vierschaar ontmoette elkaar in de schaduw van de

collegekerk, in de stemmige sfeer van een kroeg die niet symbolischer kon gekozen zijn:

'De Groote Stooringe'.
We spraken er met Aim6 Vermeersch, Michel Vulsteke, Patriek Cattrysse en Manu De

Meester.

Voorzitters op een rij

. Aim6 Vermeersch, '1935, oudleerling Latijn-Grieks 1954, studies

geneeskunde te Leuven, huisarts op rust sinds 2000, stichtend voorzitter

oudleerlingenbond, voorzitter 1968-1 971 en 197 4-1978
. Michel Vulsteke, '1937, oudleerling Latijn-Grieks 1956, studies industrieel

landbouwingenieur te Gent, verkoopsdirecteur, schatter in verzekeringssector,

voorzitter oudleerlingenbond 1982-1999
. Patriek Cattrysse, '1965, oudleerling Latijn-Wiskunde 1983, financieel

bedrijfsdirecteur, voorzitter oudleerlingenbond 1 999-2002
e Manu De Meester, "1960, oudleerling Economische 1979, hoofd centrum

voor accountancy UNIZO, vooaitter oudleerlingenbond 2002- ...

Leo Deburghgraeve, overleden, was samen met Aim6 Vermeersch een van de

stichters van de oudfeerlingenbond en was voorzitter van 1972-1974 en van

1 979-1 982.



'Nooit achter U kijken, steeds voor U kijken'

Heren voorzitters, wie zoveel jaren na zijn collegetijd nog zoveel vrije uren
besteedt aan zijn college, moet zonder uitzondering positief terugblikken op die
jaren.,,

Patriek'. Terugblikkend op mijn collegetijd kan ik me
inderdaad slechts weinig slechte herinneringen voor
de geest halen. Mindere momenten zijn er natuurlijk
wel geweest maar die vergeet je vlug. Positieve
herinneringen zijn er echter nog in grote getale en

dan vooral nog met betrekking tot de vele
parascolaire activiteiten zoals Ons Muziek, het koor
en de interscolaire raad. Deze hadden niet alleen het
voordeel dat ze leuke nevenactiviteiten waren buiten
de les, maar dankzij deze moest er ook wat minder
tijd in de studie worden doorgebracht.

Veel van de vrienden die ik vandaag nog ontmoet zijn bovendien die vrienden die ik
leerde kennen in de KSA.

Aim6: Ook ik ging vooral naar het College voor de
parascolaire activiteiten. Naast de lessen gebeurde
er in het Klein Seminarie zoveel. Een minpunt van de
school vond ik vooral de nadruk die werd gelegd op
de competitiviteit tussen de leerlingen. Sommige
leerkrachten hadden een boontje voor de goede
studenten, daar waar anderen heel wat minder
aandacht kregen toebedeeld.
De sociale toepassing van het zogenaamde

watervalsysteem blijkt andezijds een van de sterktes
te zijn die de kwaliteit van de school waarborgt, ook nog vandaag. Maar het evenwicht
tussen kwaliteit en prestige mag niet leiden naar een soort elitarisme. Al moet ik
toegeven dat een gezonde competitiegeest ook wel stimulerend werkt. Precies omdat er
zoveel buitenschoolse activiteiten zijn, is de balans eigenlijk zeer positief.

MicheL Mijn goede herinneringen gaan vooral terug
naar de hechte vriendschappen die ontstonden op

het internaat en de vele prachtige momenten die ik

beleefde met de KSA. De KSA stond dan misschien

wel los van de lessen, maar de lokalen lagen ook op
de campus en blijven voor mij dan ook onlosmakelijk
met het Klein Seminarie verbonden. Nog steeds
herinner ik me de bezoeken van de stichter, kanunnik

Dubois, en de begeesterende manier waarop hij kon

vertellen. Mensen als een professor Lagae, Lode

Saint-Martin en de onnavolobare Antoon
Vanderplaetse hebben mijn jonge leven belangrijk gekleurd.
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Manu De lessen Frans van leraar Patrick

Perquy zullen mij steeds bijblijven. Het

was trouwens hil die ervoor zorgde dat ik

de naam Eertilds in het Frans altijd zal

blijven herinneren: 'Jadis!' Perquy was

een strenge leraar. Hij was nog 66n van

de weinigen die eiste dat we onze schort,

onze schabbe, droegen tijdens de les tot
we er in 1979 in slaagden deze af te
schaffen. En o wee als Perquy je op

zalerdag met een meisje aan de hand

gezien had in de stad: appdl verzekerd op maandag!

Bewondering blilft over voor specifieke figuren: Paul Thoen die toch maar steeds

opnieuw met engelengeduld je over de Latijnse verbuigingen heen hielp, en natuurlijk de

subtiele humor van Lode 'Ratte Vyncke' Monbaliu..

Het is eigenlijk frappant om te merken dat de leraars waar we toen als ionge snaak het

meest problemen mee hadden, nu het meest respect afdwingen.

Opvallend is wel dat veel van miln klasgenoten het einde van de humaniora zagen als de

start van een 'vlucht uit het college'. Misschien was dat wel een sfeer van de tijd, want

veel klasreunies hebben wij nooit georganiseerd. Het is eigenlilk op vraag van Michel

Vulsteke dat ik me, en nu nog anderen van mijn generatie, heb geengageerd in de

oudleerlingenwerking. Misschien had Patrick Perquy toch nog gelijk toen hii me destijds

inpeperde: 'Nooit achter U kijken, maar steeds vooruit blikken.'?

De fundamenten van de oudleerlingenbond

Aim6, aan het eind van de jaren zeventig schoten de ouder-en
oudleerlingenbonden als paddestoelen uit de grond. Jij was de bezieler van de

Klein Seminarie-beweging.

Armd: Tijdens mijn collegetijd was ik al vrij actief buiten de lessen. lk was kapitein van de

voetbalploeg van het College en leider in de KSA en spendeerde dus vele uren buiten de

lessen binnen de schoolmuren.

Toen Andr6 Deweerdt en Georges Verhelst mij dan ook vroegen of ik me wou engageren

binnen een oudleerlingenbond moest ik niet lang nadenken. Georges Verhelst vond het

vooral belangrijk dat er met een tildschrift zou worden gestart. Andr6 Deweerdt was

meer een econoom en zag een oudleerlingenbond als een verenigende kracht binnen de

'katholieke zuil'. Hij vond het vooral belangrijk dat oudleerlingen elkaar konden blijven

ontmoeten en het samenbrengen van mensen was voor hem dan ook het belangrijkste.

lkzelf vond drie doelstellingen belangrijk: het contact met oud-leedingen en oudleraars

onderhouden, de organisatie van een jaarlijkse culturele manifestatie en de opbrengsten

van onze activiteiten besteden aan steun voor onze oud-leerlingen-missionarissen. Die

opbrengsten moesten het mogelijk maken banden met de oudleerlingen in het

buitenland tot stand te brengen en te onderhouden. Vanuit die doelstellingen zou later in



1982, naar aanleiding van 175 jaar Klein Seminarie, het Amaat Vynckefonds ontstaan.
De stichtingsvergadering van de bond lokte veel mensen en dankzij de administratieve
ondersteuning van het college bereikte het ledenbestand al gauw de duizend leden.
Financidle bekommernissen waren er in het begin niet, want het tijdschrift was nog niet
van start gegaan, maar de ledenbijdragen waren er wel al. Daardoor werd het mogelijk
een jaarlijkse culturele activiteit te organiseren, jarenlang in de vorm van een
Kerstconcert.

lk denk echter ook met veel plezier terug aan het grote 'Antropos'-project in 1972, onze
tentoonstelling bij het 25 jarig bestaan van de oudleerlingenbond, de activiteiten rond
'De Groote Stooringe'in 1975. En we organiseerden zelfs nog een galabal destijds met
de oudleerlingenbond!

lk was voorzitter tot 1971 . Daarna werd ik opgevolgd door Leo Deburghgraeve, daar
statutair werd vooaien dat de voozitter afwisselend uit de moderne en de latilnse
humaniora moest komen. Van 1974 tot 1978 werd ik opnieuw voorzitter. maar ooK
vandaag blijf ik de 'jonge garde' graag ondersteunen bij de organisatie van een en ander,
zoals het concert en de tentoonstelling rond Moderne Vlaamse Religieuze Kunst in 1993
of vorig jaar nog de evocatie 'Lijden, een verhaal van alle tijden'.
Michet Yoor Eertijds en de oudleerlingenbond bestond voor de humaniora echter al

langer iets gelijkaardigs. Oudleerlingen uit de modernes gaven een tijdschrift uit dat de
naam De Heraut droeg. Het werd voor het eerst uitgegeven in 1947. De oudleerlingen
van de Latijnse humaniora hadden dit niet. De start van Eertijds betekende wellicht het
einde van De Heraut.

De Trappistenclub

Michel, ook de bijeenkomsten van het bestuur van de Oudleerlingenbond verliepen
in een uiterst vriendschappelijke sfeer.

Michel: lk was voorzitter van 1982 tot 1999. De Oudleerlingenbond was vooral actief
dankzij een beperkte groep. Het Dagelijks Bestuur, dat naast mij ook uit Leo
Deburghgraeve, Hans Decroos en Johan Plets bestond, kwam maandelijks bijeen ten
huize van 66n van de leden, wat algauw de 'Trappistenclub' werd genoemd. Jaarlijks
maakten we er ook een gewoonte van om naar het Brugse af te zakken en er te gaan

eten samen met Lode Monbaliu.
lk ben trots op de vele activiteiten die we in die 17-jarige periode realiseerden, al

moesten ook wij meegaan met de eisen van de tiid.

Na verloop van tijd werd het Kerstconcert afgevoerd. Er was een te ruim gelijkaardig

aanbod in het Roeselaarse. Wel werd nog met succes een Schubertiade georganiseerd.

Aim6: Het trouw publiek van de culturele activiteiten kalfde inderdaad stilaan af. Daarop

ontstond een grotere aandacht voor de afgestudeerden en startte de Oudleerlingenbond
met verschillende succesvolle colloquia rond jeugd en ondernemen.

Michel: De oudleerlingenbond ijverde ook sterk voor het culturele patrimonium van het
Klein Seminarie. Zo werd sterk gelobbyd voor het behoud van het 'torentje' en de
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,cirque' langs de dreef (waar nu het fietspad naar Malachiet ligt tussen de speelplaats

van het Z - gebouw en de VAB|-speelplaats). Superior Delbeke wou echter niet

toegeven. Tot op vandaag bliift dit een spijtige zaak, zeker wanneer men nu kijkt naar de

heraangelegde dreef. Naast de vele goede momenten, blijft dit voor mijzelf en veel oud-

leerlingen een ontgoocheling.

lk ben dan ook zeer verheugd met de inspanningsverbintenis van directeur Pouseele om

de zoeaven-kostuums en op die manier een belangrijk deel van de collegegeschiedenis

oonieuw te herstellen. Misschien komt er eindelijk een echt zoeaven-museum van?

Toekomstmuziek

Patriek, in 1999 richtte jij als voorzitter vooral de focus op de iongste

afgestudeerden,

Patriek: Het belangrijkste dat ik naar mijn eigen mening kon realiseren was de eerste

aanzet tot de vernieuwing en verlonging van de oudleerlingenbond. Van zeer groot

belang hierbil waren de terugkomdagen voor de jong-oudleerlingen die op initiatief van

Jan Debels werden gestad. Voor de jong-oudleerlingen bliiven deze momenten tot op

vandaag de belangrijkste connectie met het Klein Seminarie. Tevens slaagde ik erin de

eerste aanzet te geven tot de discussie over Eertijds en eventuele veranderingen aan het

concept. Maar in een Oudleerlingenbond gaat niet alles even snel als men soms wil. Het

blijft natuurlijk essentieel vrijwilligerswerk.

Manu'. Ook voor mij waren de contactmomenten van de jongoudleerlingenbond en de

vernieuwing van het 11 november-gebeuren tijdens de laatste jaren het belangrijkste

voor de vereniging. Dit moet blijvend in stand worden gehouden. Dit is van het grootste

belang samen met de activiteiten die naar aanleiding van het 200 jarig bestaan van het

College worden georganiseerd. Beide activiteiten moeten er voor zorgen dat de

oudleerlingenbond wordt wat het volgens mij moet ziin: een feestelilk gebeuren!

Manu, wat zijn de belangrijkste speerpunten voor de oudleerlingenbond straks?

Manu'. Het belangrilkste is uiteraard een goede ploeg met enthousiaste mensen. lk ben

blij op Patrieks 'personeelsbeleid' te kunnen voortbouwen, zodat we nu ook inhoudelijk

onze activiteiten verder vorm kunnen geven. We hebben nu een groep mensen uit alle

generaties, met opbouwende vergaderingen en een 100 %o medewerking vanuit de

directie van het Klein Seminarie. lk ben er van overtuigd dat we verder kunnen bloeien

en groeien nu: het weze meteen een oproep aan iedereen om zich bij ons aan te sluiten!

Patriek: De oudleerlingenbond moet vooral terug erin slagen alle oudleerlingen, van de

verschillende generaties, terug samen te brengen. In het verleden was de

oudleerlingenbond te veel een organisator van activiteiten voor de Roeselarenaar. De

uitgeweken oudleerlingen kwamen op deze activiteiten niet af.

Wat ik ook nog wel zou willen gerealiseerd zien is een prijs voor een verdienstelilke

oudleerling. Onder mijn voorzitterschap ben ik er niet in geslaagd dit te organiseren.



Maar het zou mooi zijn moest twee- of driejaarlijks een verdienstelijke oudleerling in de
bloemetjes worden gezet. oudleerlingen zijn immers overal, in de meest diverse
sectoren actief, vaak zelfs niet geweten. Het zou dan ook interessant ziin die mensen
eens in de kijker te plaatsen.

Aim6: lk raakte wat teleurgesteld in de oudleerlingenbond toen ik vaststelde dat ons
ledenaantal terugliep, terwijl het aantal oudleerlingen zelf alleen maar toenam. Maar ik
ben zeer gelukkig met de revival en de versnelling die nu ingezet is.
Manu: Toen ik directeur Kristiaan pouseele bij zijn aantreden voor het eerst hoorde
stelde hij aan de leerlingenbond de vraag waar deze zou staan in 2006. lk zie dit ats een
opdracht naar de oudleerlingenbond toe en ik hoop dat we hem in 2006 niet zullen
teleurstellen.

Nieuwe mensen binnen de raad van bestuur en het vernieuwde Eerlijds moeten oaaryoor
zorgen. ook de nieuwe communicatiemiddelen zoals internet moeten woroen
aangewend. Een grootse activiteit van de oudleerlingenbond naar aanleiding van 200
jaar Klein Seminarie moet deze vernieuwing bezegelen.
Michel: wij zijn meer dan ooit op de goede weg, ik ruik het enthousiasme. of zoals ik
mijzelf altijd voorhield: 'Nooit laten om te dromen!'.

Brecht Speybrouck (ret. 2000) & Kris Declercq ( ret. 1990)

CNVOM
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1856, 1906, 1956, 1981 ...

OF HOE MEN IN HET KLEIN SEMINARIE EEN VERJAARDAG VIERT

ln 2006-2007 viert het Klein Seminarie haar tweehonderdjarig bestaan.

Wat er in 2006-2007 precies in het feestprogramma zal staan, houden we nog even

geheim, maar een blik in het verleden toont duidelijk aan dat men in het Klein Seminarie

jubilea gewoonlijk niet onopgemerkt laat voorbijgaan"

Het eerste grote collegefeest vond plaats in 1856, toen het instituut vijftig jaar bestond'

Een groep oudleerlingen richtte toen een feestcomit6 op, onder voorzitterschap van

graaf de M0elenaere en met vicaris-generaal Scherpereel als ondervoorzitter. Aan alle

oudleraars en oudleerlingen werd een uitnodiging gestuurd voor een 'herinneringsfeest'.

Ook de stad Roeselare richtte een commissie op. De stad diende immers waardig

versierd om de vele prelaten en

hoogwaardigheidsbekleders te

ontvangen. Een dubbele haag

van sparren was vanaf het

station tot aan het Klein

Seminarie geplant, verbonden

met slingers van groen en

bloemen, met vlaggen en

wimpels, met opschriften en

Venetiaanse lantaarns. Klokken-

gelui en kanongebulder opende

de feestelijke dag, 11 augustus

1856. ln stoet trok men van het

station naar de school: vooraan

stapte de collegeharmonie,

daarna kwamen de leerlingen

en- oudleerlingen. De bis-

schoppen van Gent en Brugge

en de leden van de commissie
sloten de rij. Meer dan 400

oudleerlingen woonden de

plechtigheid in de kerk, de

feesttent en de eetzaal bij. Er

waren elf tafelredes en de

leerlingen vergastten de aan-

wezigen op zang en podzie in
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alle talen die in het college werden bestudeerd. 's Avonds was er een grandioos
vuurwerk in de tuin.

Het eeuwfeest in 1906 werd met nog meer luister gevierd. ook nu werd er een
feestcomite opgericht door oudleerlingen, nu onder voorzitterschap van bisschop
waffelaert, en met niet minder dan vijftig leden. In tegenstelling tot de Franstalige
uitnodiging van 1856 werden alle oudgedienden in twee talen uitgenodigd. om over de
noodzakelijke ruimten te kunnen beschikken om alle gasten te ontvangen, werden de
meeste leerlingen voor enkele dagen naar huis gestuurd. op de eeuMeestviering waren
ze uiteraard wel welkom. Het Klein Seminarie kreeg een feestelijk uitzicht. In de dreef
stonden 24 masten van 15 meter hoog, met wimpels in de top en verbonden ooor
hangende ranken sparrengroen.

De viering begon op 30 juli met een
gelezen mis voor de overleden leraars en
leerlingen. Daarna werden de hoge gasten

met erekoetsen aan het station afgehaald.
In de collegekerk zong de pauselijk

nuntius, mgr. Vico, een plechtig Te Deum.
Dan volgde een academische zitting in de
feestzaal en weerklonk heI 'Eeuwlied' oo
tekst van Amaat Dierick en muziek van
Remi Ghesquidre. Profesoor Gustaaf
Verriest, broer van Hugo Verriest, sprak de
feestrede uit. Hij had het over de
onvervangbare waarde van de Oude
Humaniora en over de betekenis van het
Klein Seminarie. Na een hulde aan Gezelle
en Rodenbach voegde hij er een

opgemerkte passage aan toe over de
noodzaak van het gebruik van de
moedertaal in het onderwijs: ,,De Vlaming
die zijne moedertaal niet kent, niet eeft, is
een verminl<te Vlaming... Onze taal is ons
grondbezit. Zonder haar blijven wij arm. De
opleiders van onze jongelingschap mogen
noch kunnen dit miskennen."

Ook prof. J. Van Biervliet, secretaris van de
Leuvense universiteit, beklom het
spreekgestoelte. In opdracht van de rector
verleende hij - in het Frans - aan superior
Devroe een doctoraat honoris causa in de
Wijsbegeerte en Letteren. Onverwacht
kreeg ook Hugo Verriest, ditmaal in het
Nederlands, een zelfde doctoraat
toegekend.

Daarop gingen de 550 aanwezigen aan tafel. De feestelijke dis stond gedeK in de
studiezalen van internaat en externaat. Na de copieuze maaltijd was de frisse lucht op
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de speelplaats van de internen waarschijnliik erg welkom. Daar hield het zoeavenkorps

oefeningen en'tableauxvivants', waarbij allerlei taferelen uit de striid tussen de paus en

de nationalisten werden uitgebeeld.

Vuurwerk en verlichting sloten de dag af. Vensters en gebouwen waren versierd met

lichtjes en Latijnse laarschriften. Ook de voorgevel van de kerk was verlicht. Een massa

kijklustigen verdrong zich in de dreef. Het hoogtepunt van de avond was een

vuurfontein, geflankeerd door de in gloeiend licht gevatte getallen 1 806 en 1906, met het

wapen van Roeselare, waarin een 's' verweven zat. Bovenop stond een arend met

opengespreide vleugels onder een schitterende ster. De verslaggever van het blad 'De

Dageraad' schreef na afloop: ,,Wii hebben nog nooit het kollegie zoo heerliik

aanschouwd, en zullen het zeker nimmermeer beleven!"

Als aandenken kregen de deelnemers aan het feest nadien een gedenkboekje van 167

blz. toegestuurd. Een verder gevolg van het eeuwfeest was dat op 21 oktober 1906 een

oudleerlingenbond werd opgericht.

Ook 1956 werd gezien als een'jubeliaar'. De feestelijkheden werden over het schooljaar

1955-1956 verspreid. Op 1 oktober vond een Beethovenconcert plaats. Het Nationaal

Orkest van Belgid en het koor der'Roese/aarse Kunstconceften' voerden in de Patriazaal

de Negende Symfonie en de Egmont-ouvefture uit. Op de Rodenbachherdenking van 27

oktober voerde professor Alber.t Westerlinck het woord. Ook Constant Lievens werd

gehuldigd. Op 5 april werd het Lievensgedenkteken in de collegedreef door de bisschop

onthuld en gezegend. Er ging extra aandacht naar het schooltoneel. De leerlingen

voerden toen de tragedie 'Antigone' van Sophocles op met Antoon Vander Plaetse als

regisseur en lokten hiermee liefst acht volle zalen.

De Inhuldiging van het Lievensmonument in de dreef (1956)

Het eigenlijke jubileumfeest vond plaats op 27 mei, dag op dag 150 jaar na de opening

van het Klein Seminarie. Het begon met een pontificale hoogmis in open lucht op de

speelplaats van de Landbouwafdeling. Op de academische zitting werd tussen de

sprekers door de gelegenheidscantate 'De geest van Roeselare' gebracht onder leiding

van Lode St Martin. Aan het daaropvolgende banket schoven driehonderd genodigden

aan. Zii aanhoorden zeven tafelredes. 's Avonds stond een muziekfestival op het
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programma, waaraan deelgenomen werd door het Gildemuziek, de Koninklijke
Stadsharmonie en de harmonie van het Klein Seminarie. Zoals bij de vorige jubilea werd
de dag afgesloten met feestverlichting en een vuurwerk op de collegeweide
of het feestjaar er iets mee te maken had, is niet zo waarschijnliik, maar in 1955-19s6
was er een aangroei van 98 leerlingen. Voor het eerst diende de klas van het zesde
Moderne ontdubbeld te worden.

De voorlopig laatste grote jubileumviering startte op 27 mei 1981. precies op die 175ste
verjaardag trokken alle leerlingen op jaarlijkse bedevaart naar Dadizele. De eigenlijke
viering vond pas het volgende schooljaar plaats. De aanzet was de retrospectieve
montage'wat'n leven', een boeiend schouwspel rond 175 jaar podzie in en uit het Klein
Seminarie met dia's, muziek, zang en choreografie onder leiding van Raoul Boucquey en
in een regie van Remi van Duyn. Verder waren er een gezinswandeling op initiatief van
het oudercomit6, een feestweekend (14-16 mei), waarbij toenmalig minister van
Onderwijs Dani6l Coens de eerste steen van de nieuwe sporthal legde en de
provinciegouverneur het beeld van Amaat vyncke onthulde, een kunsttentoonstelling, en
een expo over het verleden van de school. Eveneens in het feestjaar verscheen het boek
175 jaar Klein Seminarie te Roeselare van Luc Pillen en Jules Pollet. Het bevat een schat
aan gegevens over het rijke verleden, maar noch in de boekhandel, noch in het college is
het boek nog te verkrijgen. Daarom wordt nu al hard gewerkt aan een waardige
opvolger.

Minister van Onderwijs Dani5l Coens
Iegt de eerste sfeen van de nieuwe
sporthal (1981).

」οわan Strobbe

DE OUDLEERLINGENBOND VIERT 2OO JAAR KLEIN SEMINAR]E
DOE MEE!!

Nu reeds starten de voorbereidingen voor het feestjaar 2006-2007. Ook de
Oudleerlingenbond draagt een (grote) steen bij en denkt nu al na over een aantal jonge
en hartelijke initiatieven.

Ook jouw inspiratie is welkom als je wil meewerken en -denken aan dit feestjaar!
Graag ontmoeten we ook in het bijzonder de jongste generaties afstuderenden.

Zend een mailtje naar onze voorzitter, Manu De Meester. Je bereikt hem op
manu@comad.be
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BEDANKT, RAF!

3500 Eertijds-pagina's onder de pen van Raf Parent

Op enigszins verheven wiize opent superior Andr6

Modde de eerste bladziide van het eerste Eertijds-

nummer van juni 1969:

'"Eertijds heeft er een volk bestaan..." zo begon

Hugo Verriest op 26 december 1872 in 'Het

Paradijs' te Roeselare zijn beruchte rede voor 'de

West-Vlaamsche Bond'. Indien dit woord met ziin

geladen inhoud hier hernomen wordt, dan is het

niet om het verleden zonder meer te verheerliiken:

vroegere tijden keren niet meer weer. Toch ligt in
dat woord bewondering verscholen voor die

waarheden die het streefdoel ziin geweest van

generaties. Hierin ligt de hulde en dankbaarheid

voor menig levenwekker die de riike bron van

jeugdig streven wist te voeden. Wij vinden er ook een zeker heimwee in naar vervlogen

jeugdjaren zo vol belofte, met hun verlangens zonder grenzen en hun weerbaarheid

zonder maat. Wij vinden er vooral redle fierheid en vreugde in om de rijke vruchten voor

volk en kerk die hier in de levenslente van velen zo heerliik mochten openbloeien.'

Vandaag, 36 jaargangen, 70 Eediids-nummers en minstens 3500 bladziiden verder, is

Eertijds er nog steeds. De verheven retoriek maakte plaats voor de postmoderne korte

slagzin, de vormgeving en redactionele indeling evolueerde, ook het lezersaantal ging

mee met zijn tijd.
Wie dit ongelooflijk aanbod college-geschiedenis doorsnuistert, zit op de balans tussen

verwondering, glimlachen en fascinatie. Ook Eertijds is op zich een spiegel van de

geschiedenis geworden: begin jaren '70 werd het nummer nog gevuld met academisch

hoogstaande artikels over de verhouding tussen 'Kunst en Wetenschap' of technische

en goed-doorwerkte bijdragen als 'De belasting over de toegevoegde waarde' ( met de

belofte: 'ln de volgende aflevering zal de studie der wetteksten voortgezet en meer

uitgediept worden'!). Glimlachen met de mooie stukies proza van Lieven

Vandekerckhove, of de college-strapatsen verhaald door oudleerlingen. Na de ernstige

economische en culturele bijdragen in de zeventiger jaren, vinden we in de jaren '80 al

meer 'flitsen van' terug in de inhoudstafel: de MW-cultuur brak bliikbaar ook door bij

Eertilds... Begin jaren'90 nam Eertijds ook een journalistiek karakter aan met duidelijke

rubrieken: contactueel - in de bres - of dit 'op de man af'...Zelfs een rubriek'Denksport'

met een kruiswoordraadsel zag het licht. En telde het eerste nummer een tien-tal foto's,

dan zijn dat er in het derde millennium een veelvoud geworden.



36 jaar lang is Eertijds het geschreven bindmiddel tussen de vele oudleerlingen,
oudleraars en sympathisanten van het Klein semlnarie. 36 jaar boog een redactieteam
zich over ingezonden brieven, uitgesponnen jeugdsentiment, rake bedenkingen,
maatschappijkritische bijdragen of plezante anekdotes. De correctie-pen van Raf parent

boog zich over deze vele bladzijden, Raf nam contact met de schrijvelaars in kwestie,
verzorgde de public-relations en was zo de incarnatie van zijn geesteskind.
Naar het voorbeeld van de Britse hoofdredacteuren, maakt Raf parent op eigen verzoek
nu plaats om op afstand Eerlijds verder te ondersteunen. Raf laat zo een niet
eenvoudige taak, maar wel een rijke erfenis na.

We zochten Raf Parent op temidden van zovele jaargangen Eertijds en temidden
evenvele herinneringen: op de man af.

Raf, elke zichzelf respecterende vereniging voorziet in de uitgave van een eigen
tijdschrift, De oudleerlingenbond vormt daar geen uitzondering op.

Bij de stichting van de oudleerlingenbond was de uitgave van een eigen blad inderdaad
een van de hoofddoelstellingen. Het was Georges Verhelst die daar in 1969 de concrete
aanzet toe gaf. Eerder verscheen er weliswaar al het tijdschrift 'De Heraut' in de
moderne humaniora, maar met het oprichten van een oudleerlingenbond over de
moderne en klassieke humaniora heen was een eigen tijdschrift een evidentie.
Twee maal per jaar verscheen het tijdschrift, zij het aanvankelijk zonder echt
redactieteam. Later werd onder aangeven van Hans Decroos een echte redactieraad
opgericht om de inhoud van Eertijds te stroomlijnen en te ondersteunen, als waarborg
voor de continuiteit ervan.

Ook inhoudelijk maakte Eertijds een evolutie door,

Zonder twijfel hadden de eerste jaargangen van Eertijds een wat universeler karakter.
Heel wat academische artikels vonden er hun plaats in, sommigen vatten er hun

doctoraat in samen, anderen wezen op belangrijke samenlevingstrends of
maatschappelijke discussies.
In de loop der jaren is de stijl van de artikels wat anekdotischer en vluchtiger geworden.
Toegegeven, soms moest ikzelf ook wel eens die grondige studie-artikels rustig
doornemen, en word ook ik beinvloed door de 'vlugheid van de tijd'.
Anderzijds denk ik dat het zinvol blijft dat Eertijds een forum kan bieden voor de wat
ernstiger bijdragen. Velen van onze oudleerlingen veruvezenlijken in het culturele,
economische, academische of politieke leven belangrijke zaken: het verdient
aanbeveling dat zij die inzichten ook schriftelijk kunnen delen in ons tijdschrift. Nu
beperken we ons vaak tot de loutere vermelding dat iemand een doctoraat afwerkte. Het
zou jammer zijn dat Eertijds louter een mededelingen - of fotomagazine zou worden.
Het interessante nummer van vorig jaar omtrent '75 iaar KSA' waar Jan Vanneste zo'n
belangrijke rol in speelde bewijst dat degelijke werkstukken door zowel oud als jong
worden geapprecieerd.

Op een totaal ander vlak maken de moderne privacy-regels het ons ook moeilijk om ook
echt alle informatie door te geven die lezers vaak interessant vinden. In de eerste
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nummers publiceerden we nog de examen-uitslagen van onze oudleerlingen in Gent of

Leuven. Nu zou dat ondenkbaar ziin.

Het redacteurschap van een tijdschrift is niet altiid even makkelijk soms zijn er

bijdragen te kort, een andere maal moet men inzendingen weigeren...

'L'embarras du choix', inderdaad. Het is niet eenvoudig om een coherente inhoud van

Eertijds te waarborgen. Vele inzenders wensen uiteraard dat hun bijdrage integraal en

zonder wijzigingen wordt gepubliceerd. De redactionele wetmatigheid beslist daar

jammer genoeg soms anders over. Sommige bijdragen vullen alleen qua kwantiteit alleen

al enkele nummers, en andere biidragen zijn soms zo persoonliik of intimistisch dat een

groot publiek ze niet goed zal kunnen inschatten.

lk ben gelukkig als niet alleen de lezers, maar ook de schriivers gelukkig zijn, al gaat daar

soms enig intens telefoonverkeer aan vooraf. Maar ik ben ook blij als Eertiids een echt

recht van antwoord kan zijn, en zo ook haar relevantie buiten de collegemuren bewilst. lk

herinner me een bildrage van Dr. Jo Van Eeckhout, die als voorstander van alternatieve

geneeskunde een zeer eenzijdige en onrechtvaardige belichting had gekregen in een

televisierepodage. In Eertiids kon onze oudleerling zijn idee[n in een boeiend stuk

uiteenzetten.

Het tijdschrift is soms ook geschikt voor zeer persoonliike, maar goede bijdragen zoals

een indrukwekkend stuk 'Ter herinnering aan miin vader' van Aubert-Tillo Van Biervliet in

1974.
Gelukkig beschikken we ook over een goede schare schrijvelaars die steeds actief zijn

om het nummer origineel in te vullen: de bijdragen van Michiel De Bruyne, Lieven

Vandekerckhove, Johan Strobbe, Peter Malisse of Joost Vanbrussel zijn een keurmerk

van ons tijdschrift geworden.

Veel hangt natuurlijk af van onze sterke redactieploeg: de vele ideden en het avondwerk

van Johan Plets of Marc Olivier, de overzichtelijke rubrikering van Johan Brusselaers, de

spitante vondsten van redactieleden Henri Brouw en Arthur Van Doorne.

Om de inzet van onze verzendingsploeg onder leiding van Willy Creytens en onze vele

gulle sponsors niet te vergeten !

Eertijds wordt nooit controversieel.

Ons tijdschrift brengt opinies aan bod, maar heeft niet de opdracht om opinidrend te zijn.

Alhoewel bepaalde bildragen toch voor het nodige vuur hebben gezorgd. De discussie in

1987 over het Eenheidstype en de bijdragen die daarover verschenen van voor- en

tegenstanders lieten weinigen onberoerd. Het was behalve een politiek thema, ook een

thema dat in het Klein Seminarie en in Roeselare zelf voor voor- en tegenstanders

zorgde. 'Zouden we, nu we de KULAK al hadden gemist, nu ook aan de zijlijn blijven

staan?' Of was het niet beter om ter vrijwaring van kwaliteitsvol onderwijs precies ni6t

mee te stappen in de hervormingsplannen ? Sommigen hebben toen zelfs hun

lidmaatschap opgezegd omdat zij niet akkoord konden gaan met de inhoud van

bepaalde bijdragen.

We mochten soms ook kritische brieven of telefoons ontvangen indien een of ander

artikel betrekking had op de moderne kerk. In de beginiaren was onze redactie vaak



behoorlijk streng op de selectie van dergelijke bijdragen, maar nu stel ik toch vast dat
ikzelf heel wat milder ben geworden.

Vaak werd ik persoonlijk ook aangesproken op bepaalde artikels, maar daarin is onze liin
duidelijk: de schrijver zelf is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.
waarmee andermaal vaststaat dat de kracht van het geschreven woord niet mag
onderschat worden.

Raf, ie geeft nu de fakkel door van Eertijds, maar echt afscheid nemen doen we
gelukkig niet.

Nu ik op rust ben, kom ik sowieso al meer tijd te kort dan ooit: ik lees veel, geniet van de
kinderen, en leg mezelf de discipline op om elke dag te studeren, zoals mijn cursus
Soaans.

Anderzijds ben ik blij dat de spanning om tegen deadlines te vechten of mensen keer op
keer op te bellen voor een foto na al die jaren plaats maakt voor wat rust. De
vernieuwing van het oudleerlingenbondbestuur en de nieuwe mensen in de redactie
maakten dan ook een goed ogenblik uit om mezelf wat meer op de achtergrond te
plaatsen.

lk ben er zeker van dat Eertijds blijft bestaan, al hoop ik dat ook de nieuwe ploeg regen
de stroom in durft te roeien. 'Humaniora' maakt al te veel olaats voor 'scientia': daarom
vind ik het belangrijk dat het oudleerlingentijdschrift toch nog steeds voldoende ruimte
biedt voor goed uitgewerkte bijdragen. De marketing-vereisten van deze tijd zijn
belangrijk maar mogen niet dominerend worden. De formule van Eertilds is misschien na
al die jaren wel vatbaar voor verandering, maar de geest en doelstelling ervan blijven nog
steeds even belangrijk. Indien Eertijds niet bestond, zou het in elk geval uitgevonden
moeten worden.

Kris Dec/erc9 rretοrrca 799o



ACaleidoscoop
WAS ADRIAEN WILLAERT NEN VUILAERD?

De naam van Adriaen Willaert is vorige maanden op een merkwaardige manier terug in

de belangstelling gekomen

Het betrof een hoogstaand concert op B mei, dat zowel in de geschreven pers als op de

radio met veel nadruk werd aangekondigd. Naar mijn gevoel was de titel van de

Knackbijdrage iets te triomfalistisch. Journaliste Greet Van 't veld juichte: DE

HERONTDEKKING VAN WILLAERT.

"Adriaen Willaert. Dat moet de naam zijn van een vroegere directeur van de

muziekschool van Roeselare?"

"lk zag een artikel staan over hem in EERTIJDS. Misschien was hij een oud-leerling van

het Klein Seminarie. Die school is toch al heel oud?

"Of ik cd's van Adriaen Willaed in de rekken liggen heb? Neen, mijnheer, niemand

vraagt daar naar."

"Muziek van Adriaen Willaert zingen met mijn koor? Nee, dat is te moeilijk en te saai."

"Een Willaertjaar organiseren in 1980? Jammer, maar dat is reeds uitgeroepen tot
Rodenbachjaar!"

Adriaen Willaert, de grote onbekende?

Zou ik niet durven beweren.

De naam en de faam van deze in Roeselare geboren componist is echt niet vergeten.

Steeds blijven er ook in onze stad muziekliefhebbers die door de microbe van de

Renaissancemuziek gebeten zijn en initiatieven nemen om met luister de werken van

Adriaen Willaert te programmeren. Daardoor kom je af en toe die naam tegen in een

concertprogramma. In 1985 werd in Roeselare, in samenwerking met Brugge, Kortrijk en

Leuven, een Adriaen Willaertjaar in elkaar gestoken. Concerten, een orgelwedstrijd, een

tentoonstelling en referaten vulden het rijke programma dat toen ook van de

belangstelling van de BRT mocht genieten.

Toch valt het op dat je in het buitenland beter bediend wordt als je als een soott
goudzoeker sporen zoekt van deze XVlde eeuwse componist. Neem nu eens de grote

lijst cd's, die van hem bestaan. Zoek bij de Amerikaanse Amazon-internet-verkoper en je

krijgt een lijst van boven de 70 cd's. De volledige lijst moet meer dan 100 cd's tellen.

Daaronder zijn opvallend weinig Vlaamse producties. De laatste vijf jaar zijn er een 25-tal

cd's verschenen waarop 66n of meerdere nummers van Willaert zijn opgenomen. E6n

enkele is een Vlaamse productie, maar die is dan wel van heel hoge kwaliteit: het

Huelgas-ensemble met liederen op tekst van Virgilius. Op die cd staat dan toch 66n

nummertje van onze grootmeester: hel madrigaal O socii neque enim. Ondertussen

publiceert het "Amerikaans Musicologisoh Instituut" de partituren en de ltalianen een cd-

reeks onder de titel OPERA OMNIA VAN ADRIAEN WILLAERT. In die reeks zrjn reeds 6

cd's uitgegeven. Wees ook nooit verlegen om in het buitenland een winkel binnen te



stappen en te vragen naar een cd met Willaert. Je
zult zelden ontgoocheld buitengaan, zelfs niet in

dat kleine winkeltje in een smalle zijstraat in

Budapest. Het enige probleem is: "Hoe is die
naam geschreven?" De naam Willaert is voor een

buitenlander niet uit te spreken. Dat heeft de
componist zelf aan de lijve ondervonden. Gans
zijn leven wellicht, want hij verbleef doorgaans ver
weg van zijn geboortestreek: eerst een aantal
studiejaren in Parijs en daarna hoofdzakelijk in
Itali6, met ook eens een uitstapje naar Hongarije
en, voor zover we weten, slechts tweemaal een

terugreis naar Vlaanderen. Er weken in die tijd veel

Vlaamse kunstenaars uit naar ltalid. Ze wijzigden

dan vaak hun naam: de Mechelaar Filio

Vandenberghe werd Philippus De Monte, de
West-Vlaming Pieter Verstraete werd Pierre de la

Rue en de Henegouwer Roland de Lassus werd

Orlando di Lasso.

Willaert veranderde zijn naam niet en daarom werd
hij in Veneti6 gemakkelijkheidshalve "Maestro
Adriano" genoemd. Voor de drukkers van die tijd

Trte/bradzr/de 1/an de basρ a″〃yaη

de νυS′Cハ ArO1/4 yan /1drraen
wlrrae″ gedrJ々Fわ 7559わ ソbnef′ё
И/aar力〃″erttam was

was het probleem er niet mee opgelost. De letter "W" hadden zij niet in hun letterbak, zo
konden zij hem niet drukken. De W werd dan vervangen door een dubbele v (zelfde
probleem trouwens in Frankrijk en Engeland). ln de ltaliaanse muziekdrukken lees je dan
voor Willaert: WILLAERT.
Maar hoe moet je een woord uitspreken dat begint met tweemaal een v? En hoe druk je
het als je slechts de eerste letter in een groot karakter schrijft? Gevolg: alle mogelijke
varianten kom ie tegen: Villahert, Vuigliardo en zelfs... Vuilaert (awel, met 66n l)!

Vorig jaar kreeg het plan van enkele Roeselaarse melomanen, die iets wilden organiseren
rond Adriaen Willaed, vaste vorm door het oprichten van een vzw, de Adriaen Willaert
Foundation, of, voor wie moeite heeft met de Engelse naam: de Adriaen Willaert
Stichting. Als start en evenzeer als promotie werd een hoogstaand concert
georganiseerd met muziek van en rond deze in Roeselare geboren componist. 8 mei
werd in de Sint Michilskerk een ganse avond religieuze muziek met motetten die
waarschijnlijk nog nooit in Roeselare werden gezongen. Zonder bluf het beste koor van
de wereld, het COLLEGIUM VOCALE VAN GENT, veaorgde het programma. Nu is dit
koor wel niet zo gespecialiseerd in de muziek van de 16de eeuw. Hun paradepaard is

meer het Bach-repertoire. Daarin zijn ze wereldklasse. Maar Willaert en de renaissance
koormuziek is voor hen geen doetje. Dan nam de koorleiding zelf het initiatief om beroep
te doen op een vreemde dirigent: iemand die aanzien wordt als de grote specialist in dat
genre: Paul Hillier. Deze Engelsman, die ook in Amerika gewerkt heeft en momenteel in
Denemarken woont, heeft verschillende koren gedirigeerd, o.m. het bekende "Hilliard
Ensemble", dat Pieter Andriessen van de VRT graag bestempelt als de "Rolls-Royce"
onder de kamerkoren. Voor dit Amerikaanse professionele koor en dus ook voor zijn
dirigent is Willaert geen onbekende.
Begin mei trok het Collegium Vocale dan met dit programma op concerttournee, eerst
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naar vijf Vlaamse steden en daarna naar ltalie, waar het tweemaal optrad in de streek

van veneti6.
In Roeselare was de belangstelling niet slecht. Neen, het werd geen stormloop, maar het

aantal aanwezigen was behoorlijk, vooral dank zij de grote inspanning van Kiwanis. Het

ootreden in Roeselare werd door de VRT opgenomen en enkele dagen later

uitgezonden. Katelijne Schiltz, post-doctorale medewerkster aan de faculteit musicologie

van de KU Leuven, gaf door haar studie in de programmabrochure en door haar

gesmaakte inleiding de avond van het concert aan het geheel een wetenschappelijk

fundament.

Een mooie muziekavond!

Een tevreden oubliek!

Voor de A.W.F. - A.W.S. een goede start.

Onze nieuwe cultuurvereniging werkt nu eerst verder aan de uitbouw van een

infocentrum. Het is de bedoeling dat op een nog af te spreken lokaliteit partituren, lp's

en cd's van Willaert zullen kunnen geraadpleegd worden. Men zal er ook alle mogeliike

teksten verzamelen: artikels, brochures, boeken en naslagwerken. Ondedussen is de

vereniging druk bezig een webstek te maken. Die zal een uitgebreide tekst bieden van

wellicht 400 tot 500 bladzijden met de volledige discografie, een uitgebreide bibliografie,

een catalogering en analyse van alle composities en een beknopte biografie- Hopelijk

komt dat tegen eind augustus klaar en kan dan gelijk wie, de leek evenzeer als de

musicoloog, in Vlaanderen en in Amerika, informatie opdoen over deze componist.

Volgens de muziekhistorici was Willaert de belangrijkste onder de componisten eerste

helft van de 16de eeuw. Zeker de moeite waard om naar ziin motetten, psalmen,

madrigalen en luimige villanellen te blijven luisteren.

Noteer nu reeds het webadres: www.adriaenwillaert.be
Amold Loose

.,:r3&/tr fa ."-f. -,il fa; *;s*;o

5.,-- lt'9y' ; -l-t f'c- -

Een bladzijde van een manuscript uit Cambrai met de missa Gaude Barbara van Adriaen
Willaerl. Bemerk hoe de bladzijde van de sopraanpartii verlucht is met een tekening van

kinderen die soldaatje spelen, wellicht om het de zangefties aantrekkeliiker te maken.
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EEN LEVEN VOL MUZIEK... MICHEL VANGHELUWE

Michel Vangheluwe is oudleerling van het Klein Seminarie te Roeselare en vottooide de
Latijns-Griekse humaniora in 1980. Nu is hij als beroepsmuzikant verbonden aan het
Vlaams Radio Orkest, het Collegium lnstrumentale Brugensis en als free-lance muzikant
aan tal van andere ensembles. Daarnaast is hij componist en oprichter, bezieler en
artistiek leider van lshtar, een ensemble dat Europese tiefdestiederen brengt door de
eeuwen heen.

Hoe is je muziekopleiding verlopen?

Als kind van I jaar ging ik op aanraden van miln ouders samen met mijn broer en enkele
vriendjes naar de muziekschool te Rumbeke. Wij gingen er heel dikwijls 'en groupe' met
de fiets naar toe. Mijn muziekstudies begonnen zoals bij de meeste collega's met het
eerste iaar notenleer. Het tweede jaar mochten we een instrument kiezen en de keuze
viel op piano. Achteraf ben ik altijd gelukkig geweest met die keuze, niet alleen wegens
de grote veelzijdigheid van het instrument, maar vooral omdat het het door de
meerstemmigheid al vlug een inzicht geeft in harmonie, een toch wel belangrijk vak in de
muziekstudie. lk volgde vijf jaar notenleer en daarna bleef ik altijd pianoles volgen, eersr
in Rumbeke, later in de muziekacademie van Roeselare, die toen nog gelegen was in de
Gasstraat naast de cin6ma. lk was niet echt wat je kunt noemen een zeer gedreven

muzikant of wonderkind. lk oefende veel te weinig en kwam meestal zeer slecht
voorbereid naar de les, wat dan dikwijls uitliep op scdnes met woedende
pianoleraressen...

Op mijn zestiende werd ik leider van de Chiro, en daar leerde ik iemand kennen die
prachtig gitaar speelde. lk werd hierdoor zo geboeid en ontroerd dat ik me inschreef
voor de cursus gitaar bij Karel Vercruysse. Elke dag studeerde ik met veel overgave mijn
uurtje gitaar en ik genoot van mijn vooruitgang op het instrument. lk nam mijn gitaar mee
naar de jeugdbeweging en het gaf veel voldoening om met andere mensen samen
muziek te maken en te zingen. We organiseerden ook lange zangstonden waar we zelf
de liedjes en teksten voor maakten. Dit was een feestelijke tijd voor mij. Het was in die
periode dat ik echt gegrepen werd door de magie van de muziek en de geweldige
impact die muziek kan hebben op de ziel van de mens. Het is een taal zonder wooroen
die toch voor iedereen heel duidelijk en verstaanbaar is. Het is zoals met alle andere
vormen van kunst: je wordt gegrepen door iets wat niet tastbaar is en ook niet met
woorden kan uitgelegd worden. Misschien ligt het feit dat ik daar in die periode zo voor
openstond aan de basis van mijn latere beroepskeuze...



In 1980 ben je naar het Lemmensinsituut getrokken in Leuven' Kun ie iets meer

vertellen over die periode?

Net op het moment dat ik mijn beroepskeuze moest maken, ik was toen 17' heb ik een

ongeval gehad waardoor na verloop van tiid miln kniegewricht moest vastgezet worden.

lk was in die tijd zeer sportief, zozeer zells dat ik overwoog om 'sportkot'te gaan doen

in Leuven. Door de situatie werd daar al vlug een streep door getrokken en stond ik

besluiteloos op de drempel van mijn hogere studies. Toen ik informeerde bij de

verschillende conservatoria om daar muziek verder te studeren kreeg ik te horen dat mijn

niveau bijlange niet hoog genoeg was om muziekhogeschool te gaan volgen. lk kreeg

een priv6-toelatingstest in het Lemmensinstituut, waar ik beoordeeld werd door de heer

Paul Schollaert, die er nu directeur is. Hii merkte al vlug dat miin technische bagage

nogal licht uitviel, maar het feit dat ik een absoluut gehoor had en de muziekdictees

feilloos maakte overtuigde hem blilkbaar om mij toch een kans te geven. De eerste iaren
in het 'Lemmens' waren niet zo vanzelfsprekend: in het eerste 'voorbereidend' jaar

verloor ik drie maanden door mijn knie-operatie waardoor ik tal van examens niet kon

doen. Weer had de directie van het Lemmens begrip voor de situatie. lk mocht toch

overgaan naar het volgende jaar. Dit werd er een van zeer hard studeren en achterstand

inhalen. Ondertussen vroeg de directeur welke richting ik wilde volgen. Weerom

hetzelfde verhaal: voor piano noch voor gitaar stond ik ver genoeg. Hij suggereerde mij

de regentaatsopleiding ofwel... laureaat contrabas... In het schoolorkest was immers

een nijpend tekort aan contrabassisten. Zo deed de contrabas zijn intrede: een

verschietachtig groot instrument! lk kreeg les van Etienne Siebens, schitterende

basleraar en ondertussen succesvol dirigent o.a. van het gerenommeerde Prometheus

ensemble en het symfonisch orkest van Vlaanderen, dat binnenkort in het nieuw

Concertgebouw in Brugge een stek zal vinden. Siebens was een zeer goeie mentor voor

mil, leerde me behalve de techniek van het instrument ook alles over

muzikaliteit,klankvorming, interpretatie, podiumpr6sence, uitvoeringswijzen, enz... lk

werd er voorbereid op het spelen van solostukken met pianobegeleiding, maar vooral op

het orkestwerk. Het is nu eenmaal zo dat de contrabas niet echt een solistisch

instrument is, en zeer weinig contrabassisten kunnen met solorecitals hun boterham

verdienen.

Ondertussen begon ik me meer en meer thuis te voelen in het Lemmens. Contrabas

bleek me echt goed te liggen, ik leerde de knepen van het vak, speelde in het orkest van

de school en maakte grote vorderingen. Ook op andere muziekdomeinen bood het

Lemmensinstituut een sterke basisopleiding. lk citeer enkele vakken: notenleer,

muziekdictee, harmonieleer, gregoriaanse zang, muziekgeschiedenis, muziek-

psychologie, didactiek enz... Na enkele jaren behaalde ik het laureaatsdiploma contrabas

en later het Hoger Diploma. 7o kreeg ik een heel gefundeerde opleiding om als

beroepsmuzikant miin weg te gaan vinden.

Als contrabassist kan men vele richtingen uit. De meest voor de hand liggende zijn het

orkest en het ondenivils. In Vlaanderen ziin er een aantal symfonische orkesten,

waaronder het Nationaal Orkest, de Philharmonie van Antwerpen en het Vlaams Radio

Orkest. Daarnaast zijn er de opera-orkesten zoals de VLOS en de Muntschouwburg en

verder nog tal van andere, meestal kleinere orkesten en ensembles. Het grote voordeel
van de contrabassist is dat hij in vele ensembles en binnen vele muziekgenres aan de

slag kan. Naast de klassieke symfonische orkesten is er ook de barok, de iazz, folk,
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wereldmuziek, hedendaagse of avantgarde muziek, en in de meeste van die groepen zie
je steevast een contrabassist terug. Veel collega's van mij combineren een free-lance job
met een benoeming in het onderwijs.

Waar ben jij uiteindelijk terechtgekomen?

lk solliciteerde nog tijdens mijn studies in enkele symfonische orkesten en vond eerst
een job in het toenmalig Westvlaams Orkest. Die combineerde ik met anoere
opdrachten, oa. het Nieuw Belgisch Kamerorkest, het Antwerps Kamermuziekensemble
en de Filharmonie van Antwerpen. In 1988 slaagde ik in het examen van het BRTN -
filharmonisch orkest. Dit orkest functionneerde toen nog volledig in de schoot van de
BRT. We repeteerden in het Flagey -gebouw, gekend voor zijn wereldberoemde
opnamestudio: studio 4. lk voelde me onmiddellijk thuis in dit orkest, toffe collega's, een
prachtige accomodatie voor de muzikanten en grote dirigenten met goeie programma's.
Het orkest bestond toen uit 93 muzikanten, waaronder 8 collega's contrabassisten. De

meeste orkestleden waren met een vaste benoeming personeelslid van de BRT. We
maakten ontelbare radio-, tv, en cd- opnames, vooral met de chef-dirigent uit die tijd: de
lranees Alexander Rahbari. Eind de jaren negentig werd het orkest losgeweekt van de
BRT: het orkest werd een vzw: het Vlaams Radio Orkest, dat nu nog altijd onder die
naam repeteed in Leuven. Er kwamen verschillende nieuwe statuten voor de nieuwe
muzikanten, we verhuisden vaak van repetitie- infrastructuur en zagen verschillende
directies en dirigenten de revue passeren. Nu ben ik 15 jaar in dienst bij dit orkest. Als ik
terug kijk vind ik het mooiste moment van die periode de tournee naar Buenos Aires. We
verbleven er een S-tal dagen en speelden er een fantastisch conced in het Theatro

Colon, een indrukwekkende zaal.

Naast mijn job in het VRO word ik regelmatig gecontacteerd voor andere losse

opdrachten in ensembles van de meest uiteenlopende aard. De waaier is echt heel

breed: het gaat dan over kamermuziek, operette, musical, folk, barok enz.

Je componeert ook?

Na enkele jaren in het orkest begon bij mij de nood te groeien om creatiever met muziek

om te gaan, dus niet langer enkel als uitvoerend muzikant. lk begon met het
componeren van eigen muziek, aanvankelijk vooral kamermuziekwerken voor kleine

bezettingen. Zo componeerde ik regelmatig de opgelegde werken voor de

contrabasexamens in de muziekscholen. Er is altijd vraag naar werk van Belgische

componisten omdat het examenprogramma minimum 1 Belgisch werk vereist. Een eigen
compositie was ook het werk 'En Suisse... ou presque' dat ik speelde op mijn

eindexamen Hoger Diploma contrabas in het Lemmensinstituut.

Onlangs waren er te Ardooie en te Hooglede conceften, gebracht door het
muzikaal ensemble lshtar, een ensemble dat liefdesliederen door de eeuwen heen
brengt. Hiermee ben jij ook verbonden. Kun je daar iets meer over kwijt?

Een belangrijke ontmoeting met een zangeres bracht mij in contact met Europese
liefdesmuziek. In een uitgave van de Duitse uitgeverij Fisher vonden we stapels oude
liefdesliederen, allemaal genoteerd in de oorspronkelijke taal en met de oorspronkelijke
melodie. lk werd getroffen door de uitzonderlijke schoonheid van die liefdesliederen, de
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kracht en de ingehouden emoties die er in lagen. Er waren melodiedn bij uit alle landen

van Europa, van Letland tot Bulgarije, zowel Jiddische liederen als Keltische,

weemoedige en uitbundige, maar allen getuigend van de emoties die opgeroepen

worden door de liefde in al haar facetten.
In 2001 begon ik zelf liefdesliederen te schrijven en andere te bewerken voor ons

ensemble lshtar, dat ondertussen is uitgegroeid tot 10 muzikanten. Hierbij maak ik

gebruik van de computer: het is een heel handig instrument bij het componeren'

arrangeren, noteren en uitprinten van de muziekpadiien. De instrumentatie van lshtar iS

als volgt: viool, altviool, cello, contrabas, gitaar, piano, hobo, klarinet, percussie en

hoorn. Daarnaast zijn er 3 zangeressen en een zanger-accordeonist, die ons allen

welgekend is: Joost Vanbrussel, oud-leraar Duits, Nederlands en Engels aan het Klein

Seminarie en muzikale duizendpoot.

De microbe van de liefdesliederen kreeg me heel erg te pakken: de droom begon te

groeien om met lshtar professioneel naar buiten te treden. We stelden een programma

samen onder de zeer toepasselijke titel 'TroubAmour': want dit is wat de leden van lshtar

willen zijn: moderne troubadours die de boodschap van de liefde doorheen hun muziek

willen verspreiden. Ondertussen zijn er al een twintigtal concerten geweest, steeds met

een zeer enthousiast publiek. Er is ook een demo - cd verschenen, men kan onze

website bezoeken en er muziekfragmenten beluisteren op www.ishtar.be. Zo werken we

gestaag verder aan de professionele aanpak van onze droom. Hierbij komt veel meer

kijken dan alleen maar muziek spelen: op het niveau van de voorstelling is er ook veel

zoekwerk naar een professionele regie, belichting en geluidsversterking. Daarnaast komt

het werk achter de schermen: beleid, organisatie, public relations,boekhouding en

administratie. Om efficidnt te kunnen werken hebben we het geheel gegoten in de

structuur van een VZW. Om al die facetten van professionele groei beter te kunnen

opvolgen heb ik nu twee jaar loopbaanonderbreking genomen in het Vlaams Radio

Orkest en doe ik een part-time job bij het Collegium Instrumentale Brugensis onder

leiding van Patrick Peire. Het is een job die mij veel muzikale bevrediging verschaft: het

repertoire bestaat heel dikwijls uit barokmuziek, waarbij de baspadij (basso continuo)

een zeer belangrijke functie heeft. Het is ook een iob die me de vrijheid geeft om veel

voor lshtar te werken.

Hoe zie je je toekomst op beroepsniveau?

lk zou heel graag de droom met lshtar in werkelijkheid omzetten. lk denk dat dit de

perfecte manier is om mijn diepste en mooiste gevoelens met andere mensen te delen.



BRIEF AAN THOMAS, LEERLING VAN DE VIJFDES

ln de Roeselaarse Weekbode verscheen enkele weken geleden een journatistieke

biidrage die melding maakte van de belangstelling van enkele cotlegestudenten voor het
Rubens-schilderij in de collegekerk. Het zou de aanleiding vormen voor een
briefwisseling tussen oud-leraar en leerling, die wij hier graag overnemen.

Thomas,

lk was zeer verrast te lezen in De Weekbode van vandaag dat je met je vrienden van je
klas het schilderij van Rubens, dat in onze collegekerk hangt, bent gaan bestuderen.
Inderdaad, ook ikzelf heb destijds dikwijls zitten kijken naar dat mooie kunstwerk en
zoals ie weet heb ik de moeite gedaan, zoals jullie nu, om wat informatie te verzameten.

Wat ik nog weet is dat ik een foto heb laten maken van het schilderij en dat ik met die
foto naar het Rubenianum in Antwerpen ben geweest om uitleg te vragen.
De toenmalige directrice wist onmiddellijk veel te vertellen over het werk want ze had
juist een wetenschappelijke studie gemaakt over de reeks tapijten DE EUCHARISTIE die
naar een ontwerp van Rubens waren gemaakt.

lk kan je nog in verband met dat schilderij het volgende veftellen, hoewel ik vermoed dat
het dingen zijn die je in je opzoekingswerk ook hebt vernomen.

Het verhaal begint bij Albrecht en lsabella, de aartshertogen van de Nederlanden, in de
woelige periode begin 17de eeuw. Toen Albrecht stier-f wenste lsabella, die een zeer
vrome vrouw was, het land te verlaten en in te treden in een klooster van Spanje, de zg.
"Ongeschoeide Karmelietessen".

De politieke verantwoordelijken in ons land drongen er echter sterk op aan dat zij in
Vlaanderen zou blijven en het bewind voeren. De aartshertogin was namelijk door de
bevolking graag gezien en haar gezag zou zeker rust en kalmte waarborgen in onze
streken.

lsabella gaf toe maar nam volgende besluiten:
1 . Ze zou voortaan de nonnenkledij van de Spaanse zusters dragen
2. ZezouaanhetSpaansekloosterwaarzevanplangeweestwasintetreden,eenzeer

waardevol geschenk geven.

Dat geschenk was: een reeks Vlaamse tapijten met als thema 'De Triomf van oe
Eucharistie', geweven in een toen wereldberoemd weversatelier in Brussel. Rubens, die
een beetje hofschilder was en reeds veel meesterlilke tapijtontwerpen had vervaardigd,
werd gevraagd de ontwerpen te maken.

Alles werd gerealiseerd zoals gepland omstreeks 1626.
De tapijten hangen nog altijd in Spanje bij die zusters en worden veel bezocht en
bewonderd door toeristen en kunstkenners.

Rubens heeft al die tapijten eigenhandig ontworpen.
Zijn ontwerpen zijn bewaard in Antwerpen en Brussel.
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Eerst schilderde Rubens de ganse reeks in klein formaat, eerder als schetsen, de grootte

van een A 4 blad, waarschijnliik bedoeld om te tonen aan de opdrachtgeefster

Dan maakte hij een grotere uitvoering, een zg. tapijtkarton, volledig gedetailleerd' als

basis voor de definitieve uitwerking.

En ten slotte werd door zijn atelier een uitvoering op ware grootte gemaakt om te geven

aan de wevers. Dit grote schilderij is niet in Antwerpen gebleven, maar hangt nu in de

V.S., zoals ie vertelt in de krant. Op internet lees ik dat het zou hangen in het "John and

Mable Ringling Museum of Art" in

Sarasota.

Je vermeldt ook dat het schilderij

"linkshandig" of "in spiegelbeeld"
geschilderd is. Dat is noodzakeliik

voor de wevers, die het tapijt langs

de achterkant weven. De tapijten zelf

ziln dus niet linkshandig.

leder tapijt van de reeks stelt een deel

van de eucharistie voor.

Het tapijt, waarvan een kopie hangt in

het Klein Seminarie, stelt het

evangelie voor.

Je ziet de vier evangelisten, (niet de

aartsvaders, zoals te lezen in de

webstek van het Klein Seminarie!) elk

met hun symbool. Lucas met de os,

Marcus met de leeuw, Mattheus met

de engel en tenslotte Johannes met

de arend.

Die vier symbolen vind je ook op de

preekstoel en op de panelen

achteraan in de collegekerk.

Wat mij persoonliik sterk aanspreekt

in dit Rubensschilderij ziln de kleuren.

Ongetwijfeld zijn de kleuren op het

origineel schilderij en op het tapijt veel feller, want inderdaad het schilderij in onze school

is dringend aan een opknapbeurt toe. De goud-gele kleur van de mantel van Marcus

beheerst het clair-obscur. De vier evangelisten zijn niet "evenwaardig" afgebeeld-

Marcus domineert, Lukas is nauwelilks zichtbaar. Johannes, in ziin donkerrood gewaad

kijkt de andere kant uit, schijnt dus afwezig en geeft geen aandacht aan de engel met de

gouden krullenkop die als een stormwind komt neergestreken om aan Mattheus uit te

leggen dat wat hij in zijn evangelie schriift wel degelijk iets moet te maken hebben met

"boven". Vandaar de wijzende vingers van linker en rechterhand.

Merkwaardig hoe dat bovenaan het tapijt enkele engeltjes een tapijt als een gordijn

ophouden. Een tapijt in een tapijt: het is als een toneel in het toneel of een film in de film.

Onderaan verwijzen de hoorn des overvloeds en de dolfijn ongetwiifeld naar de rijkdom

Mei '84: de sopranen van Colliemando staan
opgesteld om de eerste-communiemis te zingen
in de kerk van het Kein Seminaie. Op de
achtergrond het schilderij van P.P. Rubens.
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van de evangelische woorden die bestemd zijn om over de ganse wereld verspreid te
worden.

Wie de kopie van het Klein Seminarie geschilderd heeft, is niet bekend.
In het Rubenianum wist men van het bestaan van die kopie, maar er stond in hun
boeken dat de kopie zich bevond in het Augustijnerklooster te Brugge. Het
Augustijnerklooster te Brugge bestaat reeds lang niet meer. Waarschijnlijk zijn bij het
afbreken van dit klooster veel kunstwerken naar het Augustijnerklooster van Roeselare,
dus naar het Klein Seminarie, overgebracht, samen met veel andere kunstschatten die
we hier hebben, zoals kazuifels, meubels en nog andere schilderijen.

Thomas,

Het is de moeite om het schilderij te bekijken en te bewonderen. Rubens verveelt nooit.
Daarom ben ik blij en moet ik je feliciteren voor het feit dat je dat mooie schilderij terug in
de belangstelling hebt gebracht.

Via internet kan je nog meer gedetailleerde uitleg vinden en zelfs een prachtige
kleurenweergave van de ganse tapijtenreeks.
Probeer eens: www.rubensonline.be/zoomRelated.asp?artworklD=1 02252 en je zult je
ogen niet geloven!

Beste groeten.

Je oud-leraar in Colliemando

Arnold

BRIEF VAN THOMAS WITDOUCK AAN PRIESTER ARNOLD

Beste Arnold,

Dank voor de brief, die je mij per e-mail stuurde.

De bedoeling van het project was om vakoverschriidend te werken en het patrimonium
van onze school te bespreken. ledereen die op de foto stond in De Weekbode, moest
iets bespreken van het patrimonium van het Klein Seminarie en ik had het geluk om juist
dit schilderij te kiezen.

Alles wat in uw brief stond, had ik ook ontdekt tijdens mijn onderzoek.
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Heel wat informatie heb ik gehaald uit bibliotheekboeken of van internet. Ook heb ik

contact gehad met het museum van Sarasota (Florida), waar het schilderii nu hangt, en

daar heb ik de meeste info gehaald over het schilderii. Ze hebben mij enkele folders

opgestuurd waarin alles heel gedetailleerd vermeld staat, want in bibliotheekboeken is er

daar niet zoveel over te vinden. Het schilderii is slechts 1 van de 17 die er gemaakt

geweest zijn (en daarvan hangen er acht in het museum van John Ringling).

Het leuke aan dit contact met Amerika was, dat ze antwoordden op miin e-mail in het

Nederlands! Blijkbaar was iemand van de bedienden daar een Vlaming of Nederlander.

Ook vond ik het zeer treffend dat uit de kunstvolle illustraties, die ik mocht ontvangen,

blijkt dat hun collectie van Rubens-schilderijen op een centrale plaats in het museum

hangt. Toen de rijke Amerikaan John Ringling zijn museum ontwierp, voorzag hij er een

speciale Rubensgalerij. Hij kocht meteen in 1926 vier grote schilderijen van de Duke of

Westminster in Engeland, en het werden toen de grootste Rubenswerken die in Amerika

waren. De grote voorliefde van Ringling voor Rubens bracht mee dat hii door de jaren

heen nog meer grote RubenSwerken aanschafte en zo Van het museum in Sarasota een

echt Rubenscentrum maakte. "This is the only painting cycle by Rubens outside of

Europe" staat er trots in de museumcataloog. "There is nothing in America that rises to

the magnificence of the monumental paintings in terms of the grandeur of the European

Barooue."

Het is niet bekend wie de kopie van het Klein Seminarie geschilderd heeft en ook niet

wanneer het werd aangeschaft. In 1975 heeft Michiel De Bruyne een boek geschreven,

getiteld: DE AUGUSTIJNENKERK VAN HET KLEIN SEMINARIE TE ROESELARE. Hij

spreekt niet zoveel over deze Rubens. Zijn boek toont wel een kleurfoto van het werk,

maar vermeldt "Schilderii De Vier Evangelisten - anoniem".

Michiel De Bruyne vertelt hoe twee Franse commissarissen in 1796, juist voor de

uitdrijving van de klooster-gemeenschap, samen met de paters een inventaris van de

kerk en het klooster opstelden. Die inventaris vermeldt twee schilderijen, nl. "de

doornenkroning" en "Sint Niklaas", maar dus geen "evangelisten"'

Pas vele jaren later wordt het schilderii van Rubens vermeld.

Rond 1867 moet de toenmalige kapel een grondige restauratie ondergaan hebben,

waarbij het hoofdaltaar werd afgebroken. "Daarbii", zo vertelt Michiel De Bruyne, "werd

het schilderil dat dit retabel sierde enige tiid ter bewaring ondergebracht in de Sint-

Michielskerk; nadien sierde het het blinde raam aan de zuidkant van de kruisbeuk, waar

het sedert gebleven is. Het stelt de Vier Evangelisten voor, die elkaar verlaten, om het

Evangelie over de vier windstreken te gaan verkondigen."

Het schilderij zoals het nu in onze kerk hangt, is heel vuil en op de foto van internet kan

je duidelijk het verschil zien. Jammer genoeg heeft men te weinig geld om het te
renoveren en we weten natuurlijk ook niet of het schilderij zoveel waard is. Het is het

waarschijnlijk niet.

Vele groetjes

Thomas



In de bres 

-1O KLEINE DOKTERTJES: ER ZIJN ER VEEL TE VEEL

In de jaren 90 besloot de Belgische federale regering de problemen in de
gezondheidszorg aan te pakken. Volgens het ministerie van Sociale Zaken rezen de
jaarlijkse kosten in de gezondheidszorg de pan uit. De toenmalige veraniwoordelijke
minister van Volksgezondheid, Marcel Colla (SP), dacht die problemen te Kunnen
oplossen door het aantal artsen te beperken. Hij besloot vanaf 2O04 elk jaar nog maar
zevenhonderd afgestudeerde studenten geneeskunde in Belgid een RIZIV-nummer toe
te kennen. Met andere woorden: ook al kwamen meer nieuwbakken adsen op de markt,
slechts zevenhonderd per jaar zouden een praktijk kunnen starlen waarbij de patidnt
voor een consultatie terugbetaling zou genieten. De minister ging ervan uit dat patidnten
nooit naar een arts zouden stappen bij wie de patient geen deel van de consultatie zou
terugkrijgen via de ziekenfondsen.

Met die maatregel stelde de federale overheid de gemeenschappen voor een voldongen
feit. De toenmalige Vlaamse minister van Onderwijs en parlijgenoot van Colla, Luc Van
den Bossche, was blijkbaar niet op de hoogte van de plannen. In Vlaanderen was
iedereen het erover eens dat men het aantal artsen beter aan de instroom beperkt, voor
ze aan hun studies geneeskunde beginnen. Beter dan aan de uitstroom, na zeven jaar
studeren. De vraag naar een toelatingsexamen was hiermee gesteld. Hoewel een
toelatingsexamen misschien 'de minst erge oplossing' leek te zijn, rezen er toch vragen,
in het bijzonder in studentenkringen. Want, hoe kon je in zo'n korte tijdsspanne een goed
en representatief examen oroaniseren?

De studenten geneeskunde, vooral die in Leuven, startten een intensief overleg met hun
collega's over het hele land. Al gauw werd een consensus gevonden tussen de
studenten geneeskunde van de Vlaamse universiteiten. Aan Franstalige kant bleef het
oorverdovend stil. De Franstalige studenten geneeskunde en hun beleidsmakers lieten
alles op zijn beloop. Terwijl de vlaamse studenten een actieve inbreng hadden in het tot
stand komen van het Vlaams toelatingsexamen voor artsen en tandartsen, zouden hun
Franstalige collega's na drie jaar studies geneeskunde wel zien wie geschikt was om
verder geneeskunde te studeren. Het resultaat: aan Vlaamse kant was 'het orobleem'
beheerst en aan Waalse kant beperkte men na de drie jaar studies onvoldoende het
aantal studenten, waardoor Franstalig Belgi6 in 2004 met een overschot aan
afgestudeerde artsen kampt.

'Le MR veut la peau du numerus clausus,
Erger nog, de Franstaligen dokterden een 'simpele' oplossing uit om de minimale
beperkingen na de derde kandidatuur, onder de vorm van "A" en "8" attesten (een ,,A"
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attest bood uitzicht op een RIZIV-nummer, een "8" attest niet), op de helling te zetten:

met het decreet Dupuis schafte de Waalse Gemeenschap de alternatieve numerus

clausus af 6n dit met terugwerkende kracht.

Het officidle motief om de numerus clausus op te blazen aan Franstalige kant is een

zogezegd tekort aan artsen in Walloni€. Doch wanneer je rekening houdt met het aantal

artsen dat er al in Belgi6 is, dan krijgt de discussie omtrent de contingentering een heel

andere dimensie. De plethora (het teveel aan artsen) in Walloni6 wordt geraamd op 23%o

tov. Frankriik en 317o tov. Vlaanderen. In de Franse gemeenschap is de plethora voor

het aantal specialisten 34%o tov Frankrijk en 38%6 tov. Vlaanderen. Om het nog eens

anders te stellen, er is in Vlaanderen een plethora van 22%6 tov. Nederland en een van

46yo voor Wallonie ook ten opzichte van Nederland! Met andere woorden: er zijn al te

veel artsen (voornamelijk dan nog duurdere specialisten) in de Franstalige Gemeenschap

(en dan zwijgen we nog over Brussel). In die optiek is de vraag om vast te houden aan

de contingentering een terechte eis, voornamelijk voor wat betreft het zuiden van het

land.

leder vogeltie zingt zoals het gebekt is.

leder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar de Franstalige decanen houden er toch een

eigenaardige snavel op na in De Standaard van O1/O4/2O04. Aanvankeliik waren de

Franstalige decanen (zeker die van de UCL) vragende partij voor een ingangsexamen in

Walloni6. Toen dit niet kon, losten zij dit op met zogenaamde "A" en "8" attesten.

Wanneer het decreet Dupuis dit met terugwerkende kracht ongedaan maakte, zaten de

heren professoren met de handen in het haar. Doch in plaats van hun pillen te richten op

het beleid dat verantwoordlijk is voor deze wantoestanden schreven ze een vrije tribune

in La Libre Belgique en De Standaard, waarin ze "de pedalen verliezen" om het met de

woorden van de studenten geneeskunde te Leuven te zeggen. Ze koppelden de

"Europeanisering" aan het dossier en spanden daarbij Busquin voor hun kar'

Gemakkelijkheidshalve vergaten ze dat er een Belgische en geen Vlaamse plethora is 6n

wel degelilk een Waalse plethora. Even ongenuanceerd als de decanen zouden de

Vlamingen een verandering van de 60/40 verhouding naar een 75/25 verhouding ten

voordele van Vlaanderen kunnen claimen. Vlaanderen kan dan binnen zijn contingent de

minder interessante soecialiteiten herwaarderen waardoor de nieuwbakken artsen uit het

iets groter Vlaamse contingent terug interesse krijgen in de geriatrie, psychiatrie,

huisartsgeneeskunde, hematologie, ...

Tanden breken, het kan ie kop kosten.

De stoere taal van de voormalige minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke

kostte hem zijn kop. Hij zou het been, aan Franstalige kant, stijf houden en dus een

aanzienlijk aantal Franstalige, net afgestudeerde, artsen de toegang tot het beroep

ontzeggen, wat puur menselijk een drama is. Zo ver liet de PS het dus niet komen.

Vandenbroucke mocht zich nog alleen met de pensioenen inlaten en Demotte kreeg de

superportefeuille Volksgezondheid 6n Sociale Zaken voor het deel Volksgezondheid. De



laatste berichten wijzen er nu op dat Vandenbroucke ook federaal de plaats mag ruimen
en verwezen wordt naar het "B-elftal": de Vlaamse regering, waar zijn pleidooi voor
responsabiliseren alleen nog Vlaams zal weerklinken.

Demotte blaasde ondertussen warm en koud tegelijk. Toch lijkt het er meer en meer op
dat hij formeel de contingentering ter discussie stelt. Ook al luidt het advies van de
planningscommissie dat er geen extra artsen erkend kunnen worden tot en met 2O1Z 6n
dat er geen verschuivingen van het huisartsencontingent naar het contingent
specialisten kan, dan toch heeft de federale overheid het laatste woord. Demotte plant
het gebruik van RIZIV-nummers uit 2010 en 201 1 voor Wallonid in 2004.

De Vlamingen die gezagstrouw de federale beperking van het aantal artsen hebben
nageleefd worden nu twee keer gestraft: de Franstaligen gooien nog meer artsen op de -
ook Vlaamse - markt, die daarenboven nog meer gaan voorschrijven en daarmee het
failliet van de gezondheidszorg bezegelen. Verder schenden ze elk principe van
gelijkheid tussen Vlaamse en Franstalige studenten: geen enkele Franstalige student
werd de toegang tot de artsenstudie geweigerd, terwijl duizenden Vlaamse kandidaaf
studenten uit de boot vielen. Daarenboven gaan straks een 1000-tal Vlaamse 18-jarigen
hun ingangsexamen geneeskunde doen, terwijl hun Waalse vrienden van hun vakantie
genieten 6n het teveel aan Waalse net afgestudeerde artsen, op hetzelfde moment hun
RIZIV-nummer krijgen.

Deze wantoestanden zijn op conto van de Vlaamse en Waalse socialisten te schrijven:
De Galan, Busquin, Vandenbroucke, Golla, Dupuis, Demotte, ... allen heboen ze
verzuimd een goed en evenwichtig plan te ontwikkelen. De hele kwestie versterkt nog
eens het pleidooi voor een eigen Vlaamse gezondheidszorg. Alle medici en paramedici

moeten beseffen dat als nu nog niet de Vlaamse kaad wordt getrokken ze weldra
werken in een puur door prive-initiatief gestuurde gezondheidszorg. Daardoor verliest
iedereen: medici, paramedici 6n patidnten.

Dr LOυたrde.
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NIEUWS VAN HET AMAAT VYNCKEFONDS

KARDINAAL TOPPO UIT RANCHI WAS TE GAST OP HET COLLEGE

Mgr, Toppo, het Mirakel van Vlaanderen

Mgr. Toppo leidt het bisdom Ranchi sedert 1985. In 2004 werd hij de eerste Aborigine

Kardinaal in de wereld. Hij is vooaitter van de Indische Bisschoppen conferentie met

140 Bisschoppen en 2 Kardinalen.

Kardinaal Toppo, die ooit in een klein plattelandsdorpje woonde waar noch electriciteit

noch watervoorziening was, kon studeren dank zii de opvolgers van Pater Lievens (oud-

leerling van het Klein Seminarie.) De Kardinaal noemde zichzell ooit het Mirakel van

Vlaanderen.

In 1995 werd door hem een middelbare school opgericht in Lohardaga, de streek waar

Constant Lievens gewerkt heeft.De School kreeg daarom deze naam. Er werd gestart

met 50 leerlingen en thans volgen er reeds meer dan 500 leerlingen middelbaar

onderwijs.

Nu er praktisch geen Vlaamse missionarissen meer ziin en dus ook deze financiele

hulpbronnen opdrogen, droomt Mgr Toppo van een sood iumelage Klein seminarie-

Lievens-Academy. Het zou de bedoeling ziln dat een deel van de jaarlijkse vastenactie

aan de Academy wordt afgestaan en dat er en correspondentiewisselwerking zou

ontstaan tussen de beide culturen.Twee leden van het Amaat Vyncke-fonds die tevens

lesgever zijn in het College namelijk Marc DEHEM en Geert COGHE hebben het voorstel

aangekaart bij de college-directie. Directeur Pouseele en zijn staf waren enthousiast.

Marc en Geert zijn belast met de uitwerking en de opvolging van het project.

Bezoek

Het Amaat Vyncke-fonds mocht met Mgr. Toppo vergaderen in luni 2003 en nu opnieuw

op 7 juni ll.

Dit bezoek betekende de start van een "TWIN-BROTHER"- gemeenschap tussen het

Seminarie van Roeselare en de Lievens-Acadamy in Lohardaga Jharkhand-State India.

Na het bezoek van de Kardinaal (op 10 juni ll.) aan verschillende klasgroepen werd hem

door de college-overheid een receptie en een maaltijd aangeboden waarop onze beide

leden leraren en onze stichter Afgevaardigde Beheerder Lode Monbaliu mee uitgenodigd

waren.

Hopelijk wordt die scholenverbroedering een vervolg hiervan. Bij de uitreiking van de

Zesde Vredesprijs van Kerk en Leven zei iemand van 83 iaar " De medewerking van de

jeugd is essentieel voor het welslagen van initiatieven.'
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Steun ons

Natuurlijk blijven de werken van onze eigen oud-leerlingen missionarissen en
ontwikkelingshelpers al onze aandacht genieten. Ze zijn nog steeds met 22 actief in
diverse ontwikkelingslanden. Jullie steun blijven ook zij broodnodig hebben. Laat bij
stoding, op bijgaand formulier in dit Eertijdsnummer jullie voorkeur blijken, hetzij voor het
Lohardaga project hetzij voor een van onze missionarissen.Daar houdt het A.V.Fonds in
de mate van het mogelijke rekening mee. Voorwaarde is echter hiervoor, dat ze een door
het Ministerie erkend projectnummer moeten hebben. voor stortingen van minimum € 30
wordt een fiscaal attest bezorgd.

De leden van het A.Vvnckefonds:
Coghe Geert, leraar; Cosaed Geert Grafisch bedrijf; Dehem Marc leraar; De Meester
Jean-Marie, Tandarts; De Bruyne Michiel, Jurist, gewezen stadsarchivaris op rust;
Foulon Luc, Apotheker, Onder-Voorzitter; Lachat Wilfried, leraar op rust; Laridon Henk,
Lector Catho; Mombaliu Lode,Pastoor,Afgevaardigde-Beheerder; Vermeersch Joris
Lic.L.O. op rust, Schat-bewaarder; Vermeersch Aim6, Huisarts op rust, Voorzitter;
Vyncke Jean-Marie Wijnhandel.

Donderdag 10 juni was Kardinaal Toppo, aaftsbisschop van Ranchi, tndia op onze school
te gast. Hij sprak tot verschillende klassen en gaf zijn zegen op het einde van de
eindejaarsvieringen.
Zo werd officieel een samenwerkingsverband tussen het Klein Seminarie en de Lievens
Academy in India gestaft.
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VOORUITBL]K OP DE TERUGKOMDAG VAN 1 1 NOVEMBER

Onze oudleerlingenbond organiseert elk iaar op 17 november een feesteliike

terugkomdag in het Klein Seminarie voor zii die al een tiidie de collegepoorten

achter zich sloten. Voor de iongere generaties wordt een ninstuif-drink'

georganiseerd op zaterdagavond 13 november' De uitnodigingen moeten de deur

nog uit, maar nu al kijken we vooruit met zii die straks iubileren: ze verlieten het

college 25 en fi jaar geleden ...
Maar eerst blikken we nog even terug naar de geslaagde instuifdrink op 16

november N@ met een van onze youngsters'.

5 jaar weg, alsof het gisteren was

Dat het Klein Seminarie een school is waar de leerlingen centraal staan, en niet als een

nummer worden behandeld, wordt snel duidelijk uit de moeite die de school doet om elk

jaar een reunie te organiseren. Zaterdag was het dan ook weer zover. De alumni van de

laatste vijf jaar, werden vergast op een natje en een droogje. Terwijl klasfoto's de revue

passeerden, konden de oudgedienden van vroeger vertellen over hun wonderbaarlijke

studie-exploten, en Sommigen konden zelfs al getuigenis afleggen over hun eerste

werkervaring. Ervaringen konden echter niet alleen meegedeeld worden aan ex-

studiegenoten, maar ook aan vroegere leerkrachten die in beperkte getale waren komen

opdraven. Wat opviel was de vrij massale opkomst van de jongste jaren, terwijl voor de

oudsten al die bijeenkomsten blilkbaar niet meer zo nodig hoeven.... Enkel een boutade

kan dit afsluiten: de afwezigen hadden ongelijk! Tot volgend jaar hopelijk....

Olivier Paesbrugghe, retorica 1998

"Over vijfentwintig jaar ......."

We hebben het al tientallen malen gehoord "over vijfentwintig jaar .....'".

Nu is het zover. wij zijn vijfentwintig jaar verder. 25 jaar afgestudeerd uit het college.

Velen horen nu nog de schoolpoorl achter zich dicht vallen.

Sommigen zagen elkaar, anderen verdwenen als het ware van de aardbol.

Waar is iedereen gebleven, is iedereen er nog, wat is er van elkeen onder ons geworden.

Hoog tijd om na 25 jaar de zoektocht in te zetten. Een zoektocht die ons misschien ver

zal leiden, maar die zeker de moeite waard is.

Na zovele jaren zal er zeker veel te vertellen vallen. De mooie herinneringen, de mindere

perioden, anekdotes en natuurlijk de straffe verhalen die nooit mogen ontbreken op een

retinie.



Tijd ook om terug te blikken op wat wij uit onze collegetijd meegedragen hebben. Wat
toen tijdens de lessen misschien saai of totaal overbodig leek, is nu mogelijks een
leiddraad in ons bestaan.

Wat hebben wij tot nu toe gepresteerd, wat verwachten wij nog of kunnen wij samen nog
iets creeren.

lk kijk alvast uit naar die terugkomdag op
vijfentwintig jaar zullen terugzien.

Tot straksl

dewelke wii velen voor de eerste maal in

Manu De Meester - Economische 1979

50 jaar geleden: het jubileum jaar 1954, een hecht blok

Op het einde van onze humaniora werden we met 49 gediplomeerd in de Grieks-
Latijnse.

Sindsdien houden we, eerst afzonderlijk (internen-externen) - daarna samen - en nog
later met de dames erbij ononderbroken klas-vergadering de zondag voor 1111 1.

Dit jaar doen we het op 11/11 in het College zelf.
Niet met 49 echter, aangezien er al 10 onder ons vroegtijdig overleden.
Van 6 onder ons is de echtgenote al overleden.

8 onder ons maakten zich als lesgever verdienstelijk in dit Seminarie.
1 werd er onderdirecteur en 1 tot aan ziin pensioenleeftijd de onmisbare leraar muziek en
zang.

Een paar onder ons lagen mede aan de basis van de oprichting van deze oud-
leerlingenbond.

Enkele damesweduwen blijven trouw lid van onze jaarlijkse klas bijeenkomst.

Eer van onze klasgenoten verbleef sinds 1964 na 4 iaar studies pedagogie te Leuven,
40 jaar lang, dit is tot op heden, als Scheutist in Brazilie en schreef naar aanleiding van
ons jubileum een merkwaardige brief, die je verder in dit nummer vindt.
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4 van onze ex-leraren hopen we als onze eregasten er bij te hebben op 1 1/1 1:

- Carl Lagae, Grieks-Latijn

- Wilfried Pauwels, Geschiedenis

- Jacques Seys, Wiskunde en Natuurkunde

- Frans Vereecke, Surveillant Internen

Een bondig curriculum van deze 4 eminenties vind je hieronder:

Jacques SEYS, Leraar Wis- en Natuurkunde

"lk zag het levenslicht te leper op 5 Maart 1923.

Algauw stelde ik vast dat ik terechtgekomen was in een diep christeliike familie. Miln

vader had drie broers Scheutisten in China en een zuster Carmelites. Mijn moeder had

drie zusters religieuzen in het onderwijs,waarvan er twee werkzaam waren in Brazilie.

Ook mijn twee eigen zussen waren religieuzen. De jongste trok in 1960 naar Zaire waar

ze in 1974 overleed op 60-jarige leeftijd.

lk deed mijn humaniora in het Sint-Vincentius-college in leper. Eind Retorica iuli 1941 .

Daarna kandidatuur geneeskunde te Leuven. Op 1 1 juni 1942 korl voor het eindexamen

van het eerste jaar opgepakt door de Gestapo en goed voor een verblijf van 5 maand in

het Pandreitje in Brugge. Als gevolg daarvan gezondheidsproblemen. lk kon geen

examens afleggen gedurende de oorlog omdat ik geen arbeidsdienst gedaan had.

Na de oorlog kwam ik terecht in Seminarie Leo Xlll te Leuven,daarna Groot Seminarie te

Brugge. Priesterwijding 17 februari 1951 .Twee interims:eerst in Sint Leocollege te

Brugge. Daarna viel mij een bewakerschap te beurt in de moderne afdeling van het Klein

Seminarie.

In september 1951 begonnen 11 gelukkige en rustige jaren in het Klein Seminarie,onder

de leiding van Superior Z.E.H.A.Duforret. Toen de superior Deken werd te Tielt, werd ik

onderpastoor op Sint Elisabeth te Kortrijk,met als collega Robert Vanbesien (oll KSR).

In 1953 werd ik Pastoor-Deken te Avelgem met als collega Lucien Vuylsteke (oll KSR).

Tenslotte werd ik in Februari 1980 overgeplaatst naar Stalhille. Sedert juni 96 ben ik op

rust te Kortrijk in de Simon Stevinstraat 4."

Frans VEREEGKE, Surveillant Internen

Oost-Nieuwkerkenaar geworden op 6/ 4/ 1 928.

Student aan het Klein Seminarie Grieks-Latijnse Humaniora en 2 jaar Filosofie van 1940

tot 1949. Daarna tot'53 Theologie aan het Groot Seminarie te Brugge,met tussenin

legerdienst anderhalf iaar. Priesterwijding 2318/53. Surveillant op het internaat van

oktober 53 tot oktober 60. Daarna onderpastoor 7 iaat te Passendale en 10 jaar op Sint

Andries Brugge.

Van 77 tot 83 pastoor te Wingene en daarna tot 1996 te Loppem. Emeritaat en

Aalmoezenier in Sint Maartenshove te Loppem.

"slechts een paar van de talrijke markante feiten uit mijn collegeloopbaan:

- de dag dat de internen de voetbalmatch wonnen van de externen, met alle naweeen

vandien zowel in de avondstudie van de internen als van externen.
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- de dag van de betoging Collard waar Superior Duforret bezwoer dat klassen en studies
normaal zouden doorgaan,maar waar die dag geen enkele extern van ,s morgens te
bespeuren viel en waar de internen in de tijdspanne van een kwartuur spoonoos
verdwenen waren; met alle naweeen vandien tussen superior en surveillanten.

En toch hebben we het "over"-leefd en ook "be"-leefd."

Carl LAGAE, Leraar Grieks-Latijn.

"lk ben te Roeselare geboren op 29 oktober 1924 en ik werd priester gewild te Brugge
op 4 maaft 1950. Vijf academie-jaren was ik ingeschreven als student te Leuven. Vijf
schooljaren was ik leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare. lets minder dan 10 jaren
van mijn leven (januari 1959 tot december 68) bracht ik door in Brazilie- lets meer dan 20
jaar was ik hoogleraar aan de KU te Leuven.
lk kan niet zeggen hoeveel lustra ik zal doorbrengen in hetgeen de Duitsers de
"Ruhestand" noemen, maar ik zal mijn best doen om het ook hierin een periode vol te
houden die in lustrum-eenheden kan uitgedrukt worden. Dit zal de taak verlichten van
een mogelijk biograaf die het zo kort wil houden als door de redactie van tijdschriften-
"Eertijds"- is geen uitzondering merk ik- gewoonlijk verlangd wordt (en later voor een in
memoriam is het ook nog een keertje handig.)
Deze mogelijke biograaf zal het ook niet uitzonderlijk lastig hebben met het verzamelen
en lezen van mijn pennevruchten. Artikelen schrijven heb ik altijd aangezien als
dwangarbeid en ik heb er mij dan ook zo weinig mogelijk laten toe pramen. De brave
man zal toch een paar talen moeten kennen, tenminste als hij geheel ouderwets, lezen
met begrijpen gelijkstelt, want 's levens omstandigheden hebben me gedwongen te
schrijven in mijn eigen taal en in het Frans en het Engels en ook enkele keren in het
Portugees,om van de uitgaven van Grieks-Patristische teksten te zwijgen. Zij die mij
zullen lezen (heerlijke uitdrukking, zo proppensvol pretentie en zo bescheiden van klank)
gaan dus hetzelfde lot tegemoet als de auteur: ook zij moeten een veroordeling tot
dwangarbeid onder ogen durven zien."

Wilfried PAUWELS, leraar geschiedenis.

"lk was van 1953 tot 1960 leraar aan het Klein Seminarie'van Roeselare. Den 'Duf' sorak
van "ons dierbaar Klein Seminarie", maar toen lachten wij daar nog mee. Het was een
schitterende school, met uitstekende leerlingen en onvergetelijke collega's. lk heb er
overwegend geschiedenis gegeven, wat veel voorbereiding vroeg. lk gaf o.a. ook Latijn
in de vierde latijnse en heb daar van Paul Hannebouw grondig de Latijnse spraakkunst
geleerd.

In 1960 werd ik godsdienstleraar aan het Atheneum van Veurne. lk moest voor dat vak
nog alles leren, want de tijden waren veranderd en zowel het publiek als de aanpak van
de school was anders dan in Roeselare. lk nam mij voor, niet zoals in de apologetica, te
bewijzen dat wij al altijd gelijk hadden gehad, maar ik poogde zelf te vinden wat de
boodschap van het christendom eigenlilk was en hoe het allemaal was ontstaan. In
iedere grote vakantie leerde ik veel bij en ik kon in 1976 een handboek publiceren bij de
Standaard Uitgeverij van Antwerpen: "Jezus Christus in de evangeli6n". Daarin poogde
ik te vulgariseren wat serieuse bijbelgeleerden, zoals de Duitse protestanren en
katholieken in de Formgeschichtliche Schule hadden vastgesteld.
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In het atheneum had ik ook enkele schitterende klassen, maar ik moest ook aan minder
geslecteerde groepen les geven. lk had onder het lerarenkorps een massa goede

vrienden. Het woord 'vriend' had dan nog een ouderwetse betekenis. In die laren werd ik

betrokken bij het maatschappelijk leven van Veurne: proost van de middenstand
(N.C.M.V.), medeoprichter van het Vormingsinstituut en van de muziekschool, lid van het

Jeugdbeschermingscomit6 en uiteindelijk ook voorzitter van de Culturele Raad.

lk ging in 1987 met pensioen en kon ik van mijn vorming als historicus miin hobby

maken met volgende publicaties als gevolg: "Onder Vuur", "De Westhoek Bevrijd",

"Veurne Bezet", drie boekjes overVeurne (1993-95).

Verder nog: "De verdachten van september 1944. lllegale interneringen tijdens de

repressie" (1994) en "Bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en

burgeroorlog. De geheime rapporten van F.L.Ganshof voor de Belgische staats-

veiligheid".

Mijn belangstelling voor deze droevige periode uit onze geschiedenis kwam door een

toevallige ontdekking in het Gentrum voor Studie van W.O. ll van een circulaire waarbij

een toenmalige Minister Delfosse toelating gaf tot "administratief interneren van

vreemdelingen en verdachten " wat in strijd was met de grondwet, doch waardoor

minimum 100.000 mensen illegaal werden aangehouden bij de bevrijding. Prof Lode Wils

Historicus schreef in wetenschappelijke tildingen een lovende kritiek over miin werk, en

ook de inleiding op het tweede boek.

De vurige verdediger van het Communisme J.Gotovitch, directeur van het centrum

W.O.ll in Brussel, was echter geenzins opgezet met mijn publicaties en bedreigde mij

mel een oroces.

Daarom publiceerde ik in 2000 het boek:" De Belgische communisten tijdens de

oorlog:een mythe ontluisterd."
Ondertussen houd ik mij onledig met het schrijven van artikelen overVeurne in de 18de

eeuw."

HOU NU REEDS VRIJIN UW AGENDA
ll NOVEMBER 2004:TERUGKOMDAG

13 NOVEMBER 2004:lNSTUIF DRINK KLEIN SEMINARIE
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LEZERSBRIEF

Beste Klasmakkers van Rethorica 54,

Toen ik nog heel klein was, heb ik geleerd en was ik er van overtuigd dat een eeuw heel

lang duurde, en ook een halve eeuw lag heel ver af. Hoe ouder ik word, hoe kaler, hoe
grijzer, hoe wijzer, en toch voel ik me nog jong. Het deed me deugd van zover een

uitnodiging te krijgen om als eregast aanwezig te zijn op 11 November. lk zie ons daar
nog allemaal staan op de trap van de grote refter wanneer iedereen zijn richting of
levenskeuze openbaarde.

Er was een enorme variatie; heel wat dokters, ingenieurs, juristen, filologen,
wiskundigen...
lk zelf dacht me met nog enkele anderen het best te realiseren, zonder het evenwel goed

in te zien hoe het zou gebeuren, als scheutist als missionaris in verre vreemde landen.

Mijn imago van een goede missionaris, van iemand met een avonturiersgeest naar

vreemde landen naar andere culturen en levensgewoonten; mensen helpen die minder
hadden dan wij, en er zonder veel wiskunde of meetkunde, andere mensen helpen
gelukkig maken en zich daarbij zelf gelukkig voelen. Kortom: ik was toen iemand die
droomde, zelfs een beetje op een revolutionaire manier, een stukie van deze wereld te
veranderen en te verbeteren zoals de zanger Wim Decraene het later zou zingen "ik heb
een steen verlegd in de rivier". lk wou heel wat stenen verleggen. Enfin ik zou het
prooeren.

Zo begon het: 66n jaar noviciaat in Zuun, twee jaar filosofie in Scheut en 4 jaar theologie
in Leuven. Tot op heden begrijp ik nog steeds niet hoe ik dit allemaal doorleefd en

overleefd heb.

Nu moet ik toch getuigen: ik ben wie ik ben dankzij de anderen en vooral dankzij De

Gans Andere. De brousse de Lac, Inongo in Congo zou miin bestemming worden. Dus

alles naar mijn zin: gezond, werklust, avontuur mensen helpen, enz. enz. Na mijn wijding
evenwel, toen ik dolgraag naar Inongo wou vertrekken, besliste Scheut er anders over.
Namelijk beter nog 4 jaar bijstuderen in Leuven: Paedagogie, want jeugd en onderwijs
waren prioriteiten in Innongo.

Doch sinds 1963 was Scheut begonnen in Brazilie en daar had men iemand nodig met

een paedagogisch diploma. De mens wikt maar God beschikt. De Brazilianen zeggen

het mooier "Deus sabe o que faz". God weet goed wat hil doet. Tussen haakjes kent u

het geheim hoe je God kunt doen lachen? Vertel hem heel ernstig en met veel

enthousiasme, je plannen en idealen en je dromen en je levensplan. Hij weet dat Hij heel

wat van die plannen zal veranderen. Nooit heb ik het betreurd die studies gedaan te
hebben en evenmin naar Brazilie gestuurd te worden als missionaris. lk leef het leven dat
ik bemin en ik bemin het leven dat ik leef.

Met de boot "De Alnati" begin 1964 naar Brazilie om er 24 dagen later aan te komen en

er een half jaar studeren om me de taal wat eigen te maken en wat economie
antropologie te studeren en de cultuur te leren kennen.

Halverwege 64 werd ik pastoor in Villa Nova dicht bij Nova lguacu, het werd een soort
stage waarna ik studenten- en leugdbewegingsproost werd. lk bleef er tot in 1982. Een
jonge Braziliaan nam mijn taak over: Waldir di Oliveira. En daar was ik gelukkig mee want
dit was een eerste resultaat van ons jeugdbewegingswerk. Ondertussen 47 jaar
geworden werd ik naar het Noorden gestuurd, 3100 km verder naar de deelstaat Par6. In

het begin had ik natuurlijk heel wat heimwee naar die echt goeie en vriendelijke mensen
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van Nova lguacu. lk had hen lief en voelde me ook door hen geliefd. Maar de Brazilianen

zeggen "saudada nod mata, mas for vizier: d.w.z. heimwee doodt niet maar doet leven.

In het noorden was het natuurlijk een heel andere manier van werken:relatief weinig volk,

maar enorme parochies soms maar 4 over een afstand van 280 km uitgestrekt. De

mensen woonden er in kleine "vilas" (dorpjes) langs de stromen. Mijn eerste parochie in

het noorden was groter dan de helft van Belgie... geen enkel meter asfalt in het droog

seizoen en in het regenseizoen niets anders dan modderpoelen en uiterst slechte wegen.

Mijn benen zijn landkaarten met littekens van de ontelbare valpartiien met miin Honda

moto. lk heb er in het uitgestrekte noorden ruim 20 laar gewerkt en had ondertussen het

geluk eucharistie te vieren in 31 basisgemeenschappen. Elk van deze gemeenschappen

heeft nu een eigen polyvalente zaal voor school, catechese, kursussen, en

vergaderingen, syndicale bijeenkomsten, doopselvieringen of woorddiensten. De grootte

van de zaal is naar gelang het aantal inwoners. lk trachtte tenmiste eenmaal per maand

met die mensen samen te ziin en te vieren. lk trok van de ene post naar de anclere en

sliep bij hen in hun hutjes, deelde hun vreugde en lijden en werd er echt als een familielid

beschouwd. Telkens kwam dan weer dezelfde vraag: wanneer kom je de volgende keer

terug? De Brazilianen spreken niet alleen met hun mond maar ook met hun hart met hun

gevoel en met heel hun lijf; niets is mooier dan het lichaam van een sprekende

Braziliaan: echt aantrekkelilk, fascinerend, intrigerend en bewonderenswaardig omwille

van enorme mogelilkheden die men in zich draagt, in staat tot verbluffende prestaties.

Ook hun lijden is soms hartverscheurend. Dus weer heel veel heimwee toen ik er

weggrng.

Begin van het laar 2004 heb ik het Noorden van Brazilie (het Amazone oerwoud)verlaten

omwille van gezondheidsredenen. lk onderging twee rugoperaties; men stelde hernia

discalis vast met inklemming van de sciatique zenuw. Mijn gezondheid is nu wel weer

goed maar toch heb ik nog veel rugproblemen.

Op 1 februari 2004 werd ik aangesteld in de parochie Santo Elias: een grote perifere wijk

van Nova fguacu, dus ongeveer dezelfde streek van 22 iaar geleden. Kleinere afstanden

maar zeet dicht bevolK. lk hoop dai ik het weer vlug zal gewoon worden op mijn nieuw

missiegebeid.

Als besluit van deze "m6moires" mag ik bekennen zeer vele mensen te hebben ontmoet

op mijn missiewegen: parochies soms met meer dan 100.000 mensen, zoals in Rio.

Anderzijds parochies bezaaid met relatief kleine dorpjes. Mensen uit de grootstad of

ongeletterde mensen uit het binnenland van het immense Amazone gebied. Mensen met

zwarte. rode. blanke en koffie-melk huidskleur. Kinderen, ionge mensen' jeugd en

ouderlingen, zieken, gelovigen en ongelovigen, armen en rijken maar allemaal MENSEN

geschapen door de liefdevolle zelfde Vader wiens bedoeling en bestemming was:opdat

ze allen mogen LEVEN; LEVEN lN OVERVLOED.

Over het woord MISSIE werd al heel veel gepraat en geschreven. Tegenwoordig is dit

dermate geevolueerd dat het 100 gezichten heeft. Het hart ervan echter blijft dienst aan

oe mensen.

Padre Andrd Decock, Scheuflst (Retorica 1954)



WAT ONS GEMOED IN WEEMOED DRENKT

De onoverbrugbaarheid van de eenzaamheid,
de onverstoorbaarheid van het heelal,
de verkruimeling van zekerheden,
de wegdeemstering van de wellust,
de onbestendigheid van de vreugde,
de ontoereikendheid van kerstverhalen.

De ondoorgrondelijkheid van ons hart,
de onbarmhartigheid van de waarheid,
de onverzadigbaarheid van de begeerte,
de geniepigheid van het misverstand,
de teloorgang van de onschuld,
de onvermijdelijkheid van de kraaienpootjes.

De onhandigheid van troost,
de onstelpbaarheid van zelfingenomenheid,
de meedogenloosheid van de tijd,
de onherstelbaarheid van de argeloosheid,
de kwetsbaarheid van de betovering,
de vergeefsheid van de koestering.

De breekbaarheid van het gegeven woord,
de onvervulbaarheid van het verlangen,
de onherroepelijkheid van het verleden,
de ontroostbaarheid van het verdriet,
de onbereikbaarheid van de droom,
de broosheid van het geluk.

De onuitwisbaarheid van de achteloosheid,
de verwelkbaarheid van lentebloesems,
de onnoembaarheid van het gemis,

de doortraptheid van het uitvluchten,
de onontkoombaarheid van de sleur,
de onvertaalbaarheid van kinderdromen.

De onbetrouwbaarheid van de herinnering,
de onafwendbaarheid van het verlies,
de ontoegankelilkheid van het paradijs,

de hulpeloosheid van de tederheid,
de onbeholpenheid van de liefde,
de alledaagsheid van de dood.
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UITGANGSJAREN 2004.

op de volgende bladzijden prijken de foto's van onze abiturienten. Een grote groep

jonge mensen die hun opleiding in het Klein Seminarie doorbrachten.

We wensen hen een boeiende toekomst en begroeten hen zeer graag in ons gild

oudleerlingen en... als lid van onze oudleerlingenbond?

Zittend: Dhr. Karel Dumont, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke, Dhr. Directeur Kristiaan

Pouseele, Dhr. Jean-Pierre.Vyncke, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, Dhr. Peter Lezy,

Dhr. Marc Vermeulen.
1e rij: Gauthier Vandeputte, Roeselare; Olivier Deprauw, Rumbeke; Sander Soenen, Rumbeke;

Wannes Hanoulle, Roeselare; Pieter Noyez, Gits; Jasper Devos, Ingelmunster; Tania Bruneel,

Roeselare; Anthony Ampe, Egem; Barbara Ostyn, Roeselare; Mieke Callewaert, Roeselare.

2e ril: AlexanderAmpe, Egem; Sibylle Delbecque, Roeselare;Steven Debels, Roeselare; Bram Lokere,

Gits; Bart Pattyn, Oekene; Mathieu Buyse, Rumbeke.

3e rij:.Matthias Laga, Roeselare; Dries Braeye, Roeselare; Janus Vanholst, Dadizele; Ruben Claeys,

Roeselare; Emmanuel Develtere Wervik, Jelle Dejonckheere, Roeselare.

6EMT, Economie-Moderne Talen
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6EWl, Economie-Wiskunde

Zittend: Dhr. Marc vermeulen, Dhr. Karel Dumont, Dhr. Ronny vandewaeter, Dhr. Adelson valcke,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr; Bekaert Dries, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne,
Dhr. Peter Lezy.
lste rij: Thomas vermeire, Roeselare; Tom Desimpel, oostnieuwkerke; Gil rossins, Roeselare;
Stefaan Vermoortel, Roeselare; Griet Vanysacker, Rumbeke; Steven Vanhoucke, Moorslede.
2e rij: Bram Vandamme, Staden; Anthony Vinckier, Roeselare; Bart Hoornaert, Staden; pieter Stael,
Werken; Kurt Rommel, Kortemark.
3e rij: Alexander Moyaert, Koolskamp; Els Gelaude, Rumbeke; Bert Vanhoutte, Roeselare

6GLA-LMT, Grieks-Latijn - Latijn Moderne Talen

Zittend: Dhr. Jo Willemyns, Mevr. Miet Hybrechts, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, Dhr.
Marc OIivier.
lste rij: Dhr. Geert Van Coillie, Dhr. Rob Kindt, Andries Vervaecke, Roeselare; Soetkin Vanasscne,
Rumbeke; Brecht Vermeulen, Hooglede; Catheline Linden, Roeselare; Lucas Decuypere, Roeselare;
Gilles Stockman, Moorslede; Bram Callebert, Roeselare; Sardjah Verlinde, Staden; Goedele Cappan,
Passendale.
2e rij: Jonas Mahieu, Rumbeke, Bart Vandenbussche, Roeselare; Ann-Sofie Vancoillie, Roeselare;
Olivier Lemahieu, Roeselare; Liesbeth Develtere, Roeselare; Bert Vandenkendelaere, Roeselare;
Bastiaan Moeyaert, Gits; Anneleen Straetemans, Roeselare.
3e rij: Ruben Vandoorne, Moorslede; Slmon Carette, Ardooie; Elke Van Leuven, Gits; Lynn Breine,
Rumbeke; Ruben Lucker, Roeselare; Benjamin Stammen, Tielt; Ward Rigole, Koolskamp.
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6LWE-MWE, Latijn-Wetenschappen, Moderne Talen-Wetenschappen

zittend: Dhr. Rob Kindt, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson valcke, Dhr.

Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Peter Lezy, Dhr; Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, dhr; Marc

Olivier.
lste rij: St6phane Gruyaeft, Roeselare; Frederic De Graeuwe, Roeselare; Thijs Swaenepoel,

Hooglede; Siebe Snaet, Staden; Kasper Sercu, Roeselare; Mathijs Degroote, Moorslede; Sara

Lokere, Hooglede; Delphine Lefere, Houthulst; Liesbeth Eerdekens, Roeselare; Marijn Vancoillie,

Rumbeke; Brecht Van Neste, Hooglede; Anne-Marie Van Valckenborg, Roeselare; Michel

Haspeslagh, Roeselare; Dhr. Karel Dumont.
2e rij: Klaas Keirse, Roeselare; Thomas Depla, Roeselare; Sophie Van Den Daelen, Gits; Nienke

Vercruysse, Roeselare; Evelyne Gallant, Roeselare; Liese Boudry, Roeselare.

3e rij: Kayleigh Craeynest, Westrozerbeke; Adelheid-Hannelore De Wandeler, Roeselare; Ann

Vanysacker, Roeselare; Frederik De Man, Roeselare; Lies Roelens, Roeselare; Roeland Verbanck,

Roeselare.

Zittend: E.H. Bart Geryl, Dhr. Karel Dumont, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke, Dhr.

Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Roben Vandewaeter, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, Dhr.

Marc Olivier.
lste rij: Maarten Ghequire, Roeselare; Vincent Moeneclaey, Oostnieuwkerke; Alexander Clarysse,

Ledegem; Bart Coopman, Passendale; Wouter Froyman, Roeselare; Jan Bedrand, Rumbeke;

Maarten Vanhaverbeke, Roeselare; Lander Verhack, Roeselare.

2e rij: Alexandra Verbrugge, Roeselare; Sam Cappelle, Hooglede; Tijs Busschaert, Hooglede; Michiel

Deruyter, Gits; Jan Standaert-De Metsenaere, Roeselare; Yuri Cordi, Rumbeke.

3e rij: Lowie Schaubroeck, Roeselare; Stijn Lagache, Zarreni Ward Devriendt, Rumbeke; Cedric

Maton, Ledegem; Heleen De Brabandere, Hooglede.

6LWIA-WWIA, Latijn -Wiskunde A - Wetenschappen - Wiskunde A
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6LWIB-WWlB2, Latijn-Wiskunde B, Wetenschappen-Wiskunde 82

Zittend: Dhr. Rob Kindt, Dhr. Peter Bentein, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke, Dhr.
Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Marc Olivier, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, Dhr. Geert
Van Coillie.
lste rij: Jeroen De Cock, Roeselare;David Goussey, Passendale; Floris De Smet, Wijtschate; Ward
Jonckheere, Oekene, Emeline Vercruysse, Rumbeke; Lieven Lemiengre, Roeselare; Marlies
Vandenberghe, Roeselare.
2e rij: Mathieu Bouten, Moorslede, Lodewijk Rosseel, Rumbeke; Helena Gheysen, Roeselare; Julie
Verschaeve, Gits; Marie Vermander, Rumbeke; Sabine Nelis, Roeselare; Evelyn Verlinde, Ardooie.
3e rij: Andries Van Holsbeeck, Roeselare; Rohan Uppal, Roeselare; Marijn Carpentier, Lichtervelde;
Eva Spillebeen, Lendelede; Leni De Brouwere, Roeselare; Guullaume Vereecke, Roeselare; Maxime
Sercu, Rumbeke.
Afwezig: Julie Van Walleghem, Roeselare.

6 WWIBl , Wetenschappen-Wiskunde B1

a

Zittend: Dhr. Robert Vandewaeter, Dhr. Peter Lezy, Dhr. Ronny Vandewaeter, Dhr. Adelson Valcke,
Dhr. Directeur Kristiaan Pouseele, Dhr. Rob Kindt, Dhr. Adjunct-Directeur Marc Vandoorne, Dhr. Karel
Dumont.
lste rij: Dhr. Geert Vancoillie, Bram Soenen, Rumbeke; Pieter Vynckier, Moorslede; (oenraad
Philippaert, Ingelmunster; Ben Cools, Gits; Lawrence Vancraeynest, lzegem; Chris Coussey,
Moorslede, E.H. Bart Geryl.
2e rij: Tom Scharlaken, Moorslede; Korneel Verhanneman, Moorslede; Christophe Waelens,
Radinghem-en-Weppe, F; Thomas Onraedt, Roeselare; Lieselot Thevelein, Westrozebeke; Sarah-Ann
Aelvoet. Roeselare.
3e rij: Dietrich Theetaert, Moorslede; Birger Wyffels, lzegem; Nikolaas Van Heucke, Roeselare; yves
Obyn, Staden; Frederik Desombere, Roeselare.
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Samengesteld door M. Olivier

GEBOORTEN

Cyriel Deleye, zoon van Brecht Deleye en Hannelore Arteel (lerares college), geboren in

Roeselare oo 30 november 2003.

Marte Tack, dochter van Frederik Tack (Lat-Wet '92) en Hannelore Delva, geboren in

Roeselare op 22 december 2003.

Jasper Descamps, zoon van Francis Descamps (Lat-Wet '95) en Tine Olivier, kleinzoon

van Marc Olivier (leraar college, redactie Eedijds), geboren in Roeselare op 3 april 2004.

OVERLIJDENS

Danidl Pottie (Ret'45), geboren in Gullegem op 20 februari 1926 en overleden in
Roeselare op 4 november 2003.

Alice Plyson, geboren in Keiem op 4 juni 1906 en overleden in Woumen op 6 november

2003, grootmoeder van Marnix (Wet B'77) en Dietrich Sinnaeve Wet B '79).

Ren6 Spruytte (Ret'45), geboren in Staden op 2 juli 1926 en overleden in Anderlecht op

23 november 2003 en zijn echtgenote Georgette Pinchet, overleden op 13 maart 2004.

No6l Dumont, geboren in Kerkom op 4 september 1918 en overleden in Menen op 26

november 2003, oom van Karel en Lieven Dumont (Ret. '67, leraars college).

No6l Bailleul, geboren in Dadizele op 27 oktober 1925 en er overleden op B december

2003, schoonvader van Patrick Dufour (ECO '71 , leraar college).

Albert Verbeke, geboren in Roeselare op 1 september 1916 en er overleden op 18

december 2003. Oud-onderwijzer Lagere School, en vader van Geert Verbeke, oud-

leraar college.

Andr6 Braeye (Ret. '47), geboren in Roeselare op 26 januari 1928 en er overleden op 31

december 2003, vader van Filiep Braeye (Wet B '74) en grootvader van Stijn Braeye

(Mod. talen- Wet. '99).

Roger Dendauw, geboren in Lendelede op 6 januari 1925 en overleden in Roeselare op

15 januari 2004, vader van Luc Dendauw (uitgangsjaar'73), schoonvader van Marc

Callewaert (uitgangsjaar '73), grootvader van Bart Callewaert (Wet-Wis B 2001) en Davy

Callewaert (Wet-Wis B 2002).



Annette Nollet, geboren in Wervik op 17 juni 1949 en overleden in Brugge op 26 januari

2004, zus van Frans Nollet (Lat-Wet '62), tante van Davy Tanghe (Ec- Mod. talen 2003).

Andr6 Van Neste, geboren in Klerken op 23 april 1925 en overleden in Roeselare op 8

februari 20O4, vader van Rik, Koen en Lieven Van Neste, schoonvader van Marc Ketels,

broer van Paul en Jacques Dumoulin, oud-leerlingen.

Leopold De Roo, geboren in Schuiferskapelle op 1 januari 1905 en overleden in Tielt op
21 februari 2004, vader van Lino De Roo (oud-leraar college) en grootvader van Tom en

Koen De Roo, oud-leerlingen.

Antoon Bossuyt, geboren in lzegem op 13 april 1948 en overleden in Brugge op 22
februari 2004, schoonbroer en broer van Kris en Marita Pouseele-Bossuyt, directeur
Klein Seminarie.

Leopold Haegeman, geboren in Moerkerke op 16 augustus 1928 en overleden op 22
februari 20O4, vader van Marc Haegeman en grootvader van Steven en Eveline
Haegeman, oud-leerlingen.

Maria Dutoit, geboren in Moorsele op 24 oktober 1 913 en overleden in Passendale op 28
februari 2004, grootmoeder van Wouter Cokelaere, oud-leerling.

Marie-Madeleine De Cool, geboren in Poperinge op B april 191 1 en er overleden op 5

maart2OO4, moeder van Pol Ingelaere (oud-leraar college).

Alice Eeckman, geboren in Aartrijke op 13 augustus 1919 en overleden in Torhout op 8
maarI2OO4, moeder van Roland Pollet (leraar college).

Luc Lemiengre, geboren in Roeselare op 2 maart 1956 en overleden in Sint-Amandsberg
op 25 april 2004, broer van Marc Lemiengre (oud-leerling).
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Voortaan maken we meer tijd voor onze cli6nten. Zodat we opnieuw kunnen praten. onder
vier ogen. Rustig, in a[[e privacy. In die optiek hebben we de voorbijejaren geinvesteerd.
In automatisering, zodat u eenvoudige verrichtingen op elk moment van de dag kunt
regelen. En in de opl"eiding van onze adviseurs en verzekeringsagenten. 0pdat die de tijd
krijgen om te zoeken naar optossingen. Samen met u. Voor u.

www.kbc.be

we hebben het voor u


