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1OO JAAR VLAAMSE STUDENTEN BEWEGING

ProgÍamma van de viering in het Klein Seminarle le Roesèlare

* zondag 31 auguslus 1975 le l0 uur:

Plechtige Eucharistieviering vanuit de St.-Michielskerk te Roeselare

die rechtstreeks uitgezonden wordt door de Vlaamse Televisie-

* zaterdag ll oKober 1975 te ll uurl

Opening van de tentoonstelling " 100 jaar vlaamse Studenten

Beweging "

Presentatie van een iubileumuitgave met unièke en biizondere bii-

dragen van bevoegde Personen.

Speciale dagpostzegelafstempeling.

* zalerdag 18

zondag 19
zalèrdag 25
zondag 26 oklober 1975 te 20 uut.

Cpvoering van het etr'ocalief showspel " De Groote Stooringe ' op

tekst van Anton van Wilderode, lid van koninklijke academie voor

taal en letterkunde en doctor honoris causa van de K-U L én in
de regie van Remi Van Duyn.

WIJ VERWACI.iTEN HEEL VEEL OUDLEERLINGEN
OP DEZE J UB ILEUI\,lVlER ING

NU REÉDS ZEGGEN WIJ U HARTELIJK WELKOIV.

Het anrìchtend comité.



GENESIS VAN EEN STUDENTENREVOLTE, DE <GROOTE

STOORINGE > TE ROESELARE IN 1875

Verzeî beginf niet met groÍe uoortlen,
ryaar meî kleine d.aden.

Remco CAMPIRT

Het lijkt balraal honderd jaar Grooîe Sîaoringe, en de daaruit gesproten
Blauwvoeterij, te willen herdenken op eer.r ogenblik dat de rùlesterse

consumptiemaatschappi j af te rekenen heeft met eer.r hollende inflatie
er.r een economische recessie, r'aardoor de sociale stabiliteit ernstig is
bedreigd en de wereld geen evenwicht kan vinden tussen de ontwik-
kelde en de ontwikkelings-landen. Voor dieger.re die zich dan ook nog
vtijblijvend engageren komt dergelijke herdenking zeker als pertinent
belachelijk aan.

En toch.

Zonder enig historisch parallellisme te willen suggereren en zonder
onvergelijkbare toestanden en waarden met elkaar te r.illen confron-
teren, kan immers niet geloochend worden dat zowel de mensheid in
haar geheel als iedere volksgemeenschap afzonderlijk, die liet meer
beseft van v/àar zij komt, zeker niet meer v/eet noch vinden kan waar-
heen zij gaat1.

Op het ogenblik dat de V.laamse volksgemeenschap, en meteen ook en
vooral de Vlaamse jeugd, minstens in een zelfbewustzi jnsmalaise ver-
keert en waarop zij onu.eerlegbaar maar ook onontkoombaar funda-
mentele opties moet nemen, mag het r.el eeÍÌs van laderbij bekeken
l.roe honderd jaar geleden juist het Vlaams-nationaal probleern de

r Van de nonsens van een O-groei, over Marx permanenre vervreending van de mens,
naar de afgrond van de ontvolking gedreten blijken hedendaagse historici en cultuur
filosofen duidelijk een radicale ideeénr.volutie als enige uitwcg te poneren ; zie : p.

CHAUNU, De lhi a;te à la p/otfec/ire, Paris. 197t, passim;P. VAN DE MEERS-
SCHE, Is de dede ueteldoorlag besonnen 2, teuven, 1975, passim; K. BOEY, De nenr
achterna, Leuyen. 1974. looftl blz. 1t7-182.



katholieke studerende ieugd' begon te beroeren en te bezielen' Min-

dere feiten genieten tegenwoordig soms grotere aandacht.

in 1860-1870 was de maatschappij in Vlaanderen Paternalistisch vast-

geschroefd in starre kerkelijke en sociaal-economische structuren, waar-

in ons volk qua natie bovendien als een cultureel-miskende, gekolonia-
' niet onderdrukte meerderheid willensLlseerde. geestelrlk-veratmoe zol

r.rillens vegeteerde. De industrièle revolutie, geholpen en financieel ge-

steur.rd doir een volksvreemde staatsstructuur3, bevestigde de scl.reef-

getrokken toestand, verhoogde de sociale wantoestanden en belem-

merde ee.t economische ontwikkeling van het Vlaamse land. Het vi
serende individualisme en het in elkaar haken van de diverse maat-

ich.rppelijke structuren (Kerk. Staat, industrie, bankwezen, politiek en

cultuur) ontnam aan ieder verzet, hoe goed ook bedoeld, iedere kans

op enig succes'.

' Onmiddelliik voegen wij eraan toe dat io h€t liberaal en vriizirnig student€nmidden

tevens Vlaamsgezindheid is ontstaan. Op 2r februari 1812 reeds siicbtlen drie leerlingen

uit de poèsisklas van hei atheneum te Gent, nl. Julius Vuylsteke, Victor Van Wilden en

Isidoor Haemelynck, een Vlaams studentengenootschap onder de naam 'T Zal tt'el Gaax

Inspirîtor was leraxr Johan Heremans. Samen met Vuylsteke verhuisde dit genootschap

naar de Gentse ìÌniversiteit. 'T Zat uel 6aaz mag overduidelijk als de liberale tegenhan-

ger van de katholieke ,4,f et Tiià en Vliit (zie roetnoot 16) ie Leuven beschouvd worden;

sporadisch (o.a. met Eugeen Van Oye) bestond enig contact tussen beide Vlaamse hoog-

studentengenootschappen. Zie : R. VAN VLAENDEREN, De Geschiedenù wn het Taal'

minneîd l denteflgenootschap 'T zaÌ uel Gaan' Genr' 19)2, (J8ste Gentse studenien-

almanak). blz.35-67.
3 E. \íILIKINS, De Taal:tiìd in Bels;é, 1840']884, in Algemete Gerhiedexù det

Nederlandex (A.G.N.), deel x, r9t5, blz \12 OnalhanÉelíjA Belgiè neldde zich in

lddlopzicht da als een Funse rtlldî ; to(h moet oPgemerkt dat juist door deze sociale

siratificatie van een verfranste bovenlaag boven het Vlaamse dl (- de gewone, lagere

bevolkingsklasse), het proletarische bevolkingselement zich later (18t6: eerste slndi-

caten) als een onderdeel van een Vlaamse volksbeweging zou kunnen inteSlelen
a De revolutie van 1848 te Parijs had dit kapitalistisch systeem in zijn voegen doen

kraken i voor geheel EuroPa betekende deze relolutie, spijt haar misluLking, een ver'

versieviging én van de democratische én van de nationale waarden (centraliserend in

Duitsland en in Italiè, centrifugaal in de Donaulanden) In Belgiè had de revoluiie van

ls48 (Kafl Marx verbleef te Brussel) weinig weerklank, tenzij als stimulans tot consolida-

tie van de staat. In Vlaanderen vreesde men... een Fîanse annexatie en slooi men derhalve

nauwer rond de troon aan, terwiil bii enkelen toch een meer radicale en meer democra-

tische houding te bespeureo viel, oa. in het weekblad De Broedernìx (2t j.uoi 1948'
jùni 1859) te Gent en bij Domien Sleeckx die sterk aandrong om het lot van de gewone

mao als Vlaming te behartigen.Zie: M. DIJ VROEDE, De Vladnre reaîî;et op de Februa'

úom&erteli,lg ldn 1848, in Nieru Vlaan: Tijd$hùft' Jg 1' 1946'1911, blz 912'927'

Dit sociale element bleef trouwens blijvend aanwezig als deel van de Vlaamse Beweging

zodaÍig dat A. PRAYON VAN ZUYLIN, De Bels;rche Tddltetlen' Gent, 1892' blz

179 getuigde: De Vlaansche Beueging is eene terlsuetÈi|g Aer Vlaan:chgebleuene

m^ssen tegen de grootenàeeh rcrlrar:chte rcgeetenàe klassen. Z\e ook toetnoot 9



In Vlaanderen ontbrak het sinds 1810 niet aan min of meer gmrgsni-
seerde verenigingen. De flagrante aanfluiting van de bescl.rerming der
fundamentele rechten van de mens (o.a. de vrijheid van taalgebruik
(a"rt. 23 'r^n de grondwet), de gelijkheid van alle staatsburgers voor
de wet) door de Belgische grordwet gevrijwaard enerzijds, maar an-
derzijds ook de opbloei van het Europese romantisme in kunst en let-
teren, deed de Vlaamse Beweging ontstaan;. Zrj zon zich nu juist gaan
inplanten in deze verenigir.rgen die, veelal onbewust maar enthousiast,
het behoud van eigen taal en zeden in hun doelstellingen schreven ;

zo o.a. te Antwerper.r met Theodoor Van Riyswìjck in De Olijftak
(1835), te Gent met Jan Frans Willems rn De Tael in gansch het Volk
(1816) en in de door \flillems en David opgerichte Aldetscha?pij îer
beaorderins d.er Nederdaitsclte 7'aeÌ- en Letîerkunr|e, Hendrik Con-
sctences Leeuu aan Vlaenderen zou vanaf 1818 deze literaire trend
ombuigen naar een bewust besef van Vlaams-nationale waardigheid
en anti-Frans verzet. Hippoliet Van Peene en Karel Miry gaver in
1845 dan ook het strijdlied De Vlaemsche Leeuw aan deze eerste fla-
mingantische gelederen.

Len brede stroming - van Taelmlnnaren tot aaLr. fuleetingpartij, van let-
teroefeningen tot aan Vlaamse landdagen. gevoed met ontelbare pu-
blicaties en petities - wilde aan de denigrerende Vlaamse achterstar.rd
en ondetdrukking een einde stellen. Het petitionnement van 1840, met
ongeveer 100.000 handtekeningen, r'as er de concretisering van... doclr
zonder groot succes. Toch htd het rccht L-an een 1)olA teeds het recht
aan een taal als determinerende ideologisclie basis van de beweging
vervangen. Het flamingantisme was geboren.

5 Determinereod lvas Philip Blommaerts maniÍest AenmerAing ot,er de rcruactlozirg
àet Neded4t:the Tael, ra blz. in r8l2 t€ cent verschenen. Invloed van de duitse filo-
soof Herder valt aan te wijzen (naiics zijo natuurlijke door God gewilde eenhedeo, zij
bevestigen zìch doot eigen zeden (rc|É:geetrl en eigen taal). BÌommaetts opîoep Gii ten
minste, gij onu'erbasterde teeh tì.er teÌgex tan Voeringen, un KanriiÉ.., xeemî als een

heuchapen t.olA uu t,aderhnA:che zeden ex urJetland:che taal wer ,rr, had niet Be-
ringe weerklank. Het \r'as echter Jrn Frans rx/ill€ms die in 1814 voor het eerst de t€rm
f ldanrche Benegìng gebîúkle.

6 H.J. nfIAS, Getchiedenit un de Vlaan:e Geàachre, DeeI II, Àntwerpen, 1961, blz
161 : Onder de offerulaAte !t/.)ortt het onbeur:te dat ziin be:taan slechts lat,t rtttti.
festeert. Zo gdat het ooL net àe Vldnnre Beuegiry en net de Vlaante getlachte in dìe
ee/tte perìoàe. Men dtaagt, in d.e Belgìsche nanìlettarie xan zijn getoelew, rcedr otbe-

-^ttt de ged.achte mede tan eer eìgen tolÈs bettddn &aa/ti/ì nex te Grgeelt d.e geliiA.
aatclige aldtaÉ zoeAt bíj Ae Walen ol h ìe fran:talige Arìngen te Bns:el. Tesex àeze

nat;ebouLe/'de gedachte zal z;ch het lelzet crirtdÌiteler tund een Belgi:cbe Aern, zouel
in de Beueging zell doat de pogingen on Laar te urengen tot eet tlal- e ctth*rrbe.
u'egixg, als )n d.e fran:talìge Èringen uaar het retzet Ettdt ,at eer? tolledige onrle n;nE

tax haar techt oP bertaan. Alle ltoblenen zijn, in hnn €ert, reeds gestelà... eer :trìid.
uas beeonnen en alleen Goà uiÍ uaú d;t allet zor heenleìden.



De grootste handicap echter werd de stnds 1835 gegroeide, in 1847

georganiseerde en sedert 1857 geheide tegenstelling tussen liberalen

en kathoheken, tegenstelling die zich bovendien gror.rdig aanscherpte

naarmate beide filosofische opties zich méér en méér partij-structu-
reel gingen opstellen en bekampen'. Bovendien vertoonde de prille
Vlaamse Beweging vanaf haar ontstaar.r bii velen een refonnistische
ingesteldheid, waardoor zij, mits herstel van enkele scheefgetrokken
en onaanvaardbare situaties (de beruchte grìeuen), de ware emancipa-

tie van Vlaanderen binnen het Relgisch staatsbestel, als te velwezen'
lijken (en ook als voldoende) achtten". Deze politiek-verzuilde evo-

lutie was minstens remmend voor eerì snelle en afdoende Vlaamse

ontvoogding. Zíj heeft bovendien geenszins de ontsluiting bevorderd
van de strakke volksvreemde sociaal-economische", politieke en kerke-
lijke structuren, noch de democratische bervir.rdvorning in de Belgische
stír&t gestimuleerd. Zo kon MichieL Van der Voort bij het graf van
Pruderrs Van Duyse in 1859 pijnlijk verklaren : Zal de fransche tael,
de inuoersîer vap ureemtle begrippen, dan zegepralen ap de P inen
t,an het ulaemsc/t, uaer de ueinìge ot,erblij't,en,/en maer kracbt rueer

bebben zullen otn bet <<uee lerazalem >> rit îe roePen 2 - Dat terhoe-
tle God !... Il/ | noeten l1,den, en lang /1,den zullen u,y nog misschìen,
omdat u1 geene u'ilshracht genoeg hebben : ontdat ut onze eìgene be-

I Talrijk *aren dan ook de flamingantische pogingen om juist deze partij-poìitieke

handicap ie overwinnen o.m. door kiesverenigingen op te richten met als doel van buiten

uit een Vlaarnse optie van de partijen af te dwingen; namen als Snella€rt, De Laet,

Snieders, Gerrits en Conscience zijn aan deze pogingen verbonden. Organisaties schreven

dan ook een a-pxrtijpolitieke opstelling in hun statuteo in I het l/lalmlch Verboud te

Brussel (1861, zonder succes) ; De Veldblaen (18t2) tc Brussel; de Nederdùt:cbe

Brrl te Antx'erpen (1861( mei Julius De Geyter), uaaruit de lleeti sl,dtî;i ontstoùd

(met succes in 1863- 1872). Aan de partijpolitieke dualit€it beantÍ-oordde de stichting

,,.an het Willenrlond.: in 1851 cn vn het Daùdsfondt te leuven in 187t ,

3 L. NlILs, De OnntiÉÈelìng un de se.lathtexinha l der Vlaan:e Beuesíiq toî 1911,

Antwerpen, 19t5, blz. 113-11t. De Conni::ie der Vlaen:cbe Gt;etet ia 1856 'loor de

katholieke regering opgericht (t'.a. mct Cons(ience, David, Snellaert, R€ns, De Gevter)

st€lde -zeer gematigde eisen op o.a. de tweetaligheid in Vlaams-Belgiè, in hct leger, de

.ldminrsrrarie. bet gerechr en het ónderwii'.

'g Hei is belansrijk hier op de sociale geladenheid te rvilzen, waaraan reeds zeer vroeg

flxmingantische auteurs hun Vlaams'ziin koppelden Julius Vuylsteke (die te Gent con

tact zocht m€t de arbeid ersbe['egi ng ) . Emile Moyson, Eugeen Zetteîman, August Snieders.

Hendrik Conscie.ce en Lodewijk Gcrrits, moeten hier stellig vernoend Gerrits betoogde

n\ ]819: Vii ,taeîen m;ndet tìià aan àe hoge Ala::ett tettfìllen at de flaantrhe nacht

neet i het toxl/laamscbe t'oth zoeten de bne i: de herleting det Nederdair:rhe taal

door de nrht tles tolh (geciteetd bii L. WILS, au,blz 9rt) In deze gedachtengang

moet ook de invloed van de Lamennais vermcld ; zie: \1. GRAULS, De inloed tdn

Ldneflna;! oP de tLordìxg un Ae Belgitche ltndt, ii lvletertchdppelìiÈe Tìidìngen, jg.21'
(1964-65\, ît 4, maart'april 1965, blz. 19t'199

6



langen te LeeJ bot'en die der groote zaek stellen ; omdaî uI nieî
ntenscblietend, n)et rcrdraegzaem genoeK zlin tegen onze î edestrii-
ders : omdat te rclen, t,ergeef l: et m),, bj een gral liegt men nrct !
omdat re t'e/en, ze g ik, ueldheeren z)ttl úil/en. en bescbaemd z1,n ìtt
da rei d.er sc.tld.aten te sîr1'den.

Ten slotte drongen deze partil-politieke opstelling en dualiteit ook ir.r

l.ret Vlaamse kamp de Vlaanse enancipatie zotriet op eer.r duistere (of
verduisterde) achtergrond, dan toch dwongen zij de optie voor de
Vlaamse zaak binr.ren dit politieke keurslijf. Als xationa|e idee raakte
deVlaamse beu,eging niet îussen de kathoJiehe en liberaJe helangen ùt:
hun botsing schiep een t,eru'ijdering die de cult*rele uaarden nieî kon-
den oterbraggen. De beueging droeg alCas een terniPperd harahter
en zìj uocht op rcrscbìllende fronîen, uaar zìj enhel hleine t,oardeleu
kon afd.uingen. nooìî een rad)cale sanering'0. Aldus werden vanaf
1870 de eerste resultaten van de or.rtvoogding vastgelerd in (ongetwij-
fetd noodzakelijke maar dan toch slechts) taahvetten (strafzaken 1873,
bestuur 1878, middelbaar onderwijs 1883), r,aardoor de Vlaamse
meerderheid in de Belgische staat helLr minderwaardigheidspositie
heeft beveiligd, beschermd en (bijna te vergeefs tot op heden) heeft
verdedisd".
Het is geen toeval dat de speerpunt van de Vlaamse Beweging rond
1870 in het studentenmilieu kwam te liggen''. De psychologische in-

r0 L \arILIEKINS, De Taalrtìtà ;n Belgiè t81o-1884, in .r.G.N. deel X, 195t.
blz. 169.

11 Bepaalde gebeurteniss€n hebben deze riclìtin8 \'an de Vlaamse Beweging Bestimu
leerd, o.a. de zaak Jacob Karsman (warnoor Juiius Vuvlsteke in het Nederlands wilde
pleiten te Brussel. wat hem ges,cigerd werd) in 1861 I de zaak Coucke-Goethals (t\r-ee

Vlaamse *'erklieden die door het Assisenhof \'an Heneltouwen wegens roofmoord ter

dood veroordeeld en gcèxccutcerd serdeo... alhoevcl zij geen $'oord Frans keoden noch

begrepen) in 1861 ; de zaak Jozef Schoep (de drukkersÉírst Lrit Sint Jans Molenbeek die
*eigerde een Franse geboorteaktc lan zijn zoon te laten regisireren en dan ook vetoor'
deeld werd... tot in Verbreking) in 187,.

12 Alle auteurs ,ijn het eens om het katalvsator belang van de studentenbe*'eging t,,or
De Vlaamse tsevegjng te bevestigen ; niet alleen het radicaliseren van de voorgehoìÌden
doelstellingen en iderlen, maar looral hei vormer van een < leidende generatie van mor-

facn > moet op het actief van de stuclent€nbeveging ingcschrcven. Nameo volstaan om
dit te b€\rijzen: Frans Van Cau\\'elnert, Joris Van Severen, pater Stracke, Lodewijk
Dosfel, Karel Dubois e.a. Zie: L. \X.ILS, De Vlunse St1!,lertenb.u egitlg ix het aatt.t-

bìsdon l4echelen in de 19de eeru, in Krhnrler en, 1.)60, nr I, blz. 272-2Aa , M. PLUY'
MERS, arr onthìAen ur her:ndenrìloze terexìginssleten aan àe Lertente aì;trrit.ìt
(187t-19oo), in Aradenische Tijdi'Cet (K.L'.L.). Leuven, jg.9,.r 11, 18 apriÌ 197t,
blz. Lr I ooè zo den de ga,u'gil.len éh rn ,Je drìitende Arachten in .le Vlaanre ont-
1oaElìng.úbìid u'oftJen... Het belans tan de rtade"!e,tbt cging t'oot cLe Vlaante Beue-

8;ns n4e nìet ondeucbat uaràen.



gesteldheid van de jeugd voor verandering en revolutie" volstaat ech-
ter niet om dit fenomeen afdoende te interpreteren. De fundamentele,
natuudijke eis voor bewustwording, voor zelf-realisatie en voor eman-
cipatie van het Vlaamse volk, sprak onweerstaanbaar de jongeren
aar.r". Dit nationaliteitsbewustzijn en de bezieling voor r.rationale vrij-
heidsidealen plaatsten dan ook de Vlaamse studentenbeweging in eer.r

speciaal daglicht en in een minstens merkwaardige positre. NIet Fried-
rich Heer moet hier tevens gewezen op de fundamer.rtele aspiratie v.u.r

iedere jeugdbeweging om zich a-partijpolitisch (s'at toch niet a-poli
tisch betekent) op te stellen en te affirmeren'".

In het katholieke Vlaanderen viel sedert 1860 een radicalisering vast
te stellen en wel op twee verschillende niveau's: de katholieken wer-
den Vlaamser, door de Vlaamse kwestie op Ìrun programma in te
schrijven ; de katholieken werden bovendier.r katholieker, door radi-
caal het politieke en vrijzinnire liberalisme te verwerpen en de her-
kerstening van het openbare leven tegenover de laìciserende staat te
steller.r. Het Vlaarns-katholieke werd een flagrante opponent van het
liberaal-verfranste. Ook bii de katholieke studenten was deze evolutie
waarneembaar en kreeg in het licht van de bovengeschetste fundamen-
tele studenten-ontvankelijkheid een des te grotere affirmatie. De ge-

r3 F. HEIR, Vetthets Vzeg in A.en Lindtsromd. Ge:cLichte der lagexdheúesas,
Miinch€n, 1974, 22.f blzn., wijf terecht op een fùodamentele en permanent€ en'aring bij
de jeugd om zich in een bepaaldc cultuurgeÍÌcenschap als tegengesteld (alternatief, op-
positioneel) te voelen tot de andere (leidende) generatie; het groot cnihousiasme dat
de Vlaamse B€weging juist in hct Vlaamsc studcntcnmidden vond werd derhalve dubbel
gevoed door de fundamentele oppositie t€gen de oudere maar b:rvendien ook verfranste
(bourgeois)klassen in Vlaanderen. Ik meen dat de verschuivinÉÌ in de sociale siratificeti€
van de hogcre naar de lagere bourgeoisie, waxruit sedert 1870 de universitairen méér en

méér werden gerecrutccrd, úberhaùpt nos ileze alternatieve (dus Vlaamse) houding bij
de studeotcn kwam accentueren.

11 P.J.A. TIR rIoEvEN, Stndenîen ;n àe aanLal, Alphen aan àe Rijn, r97o, blz.
20-21, definieert als volgt de emanciepatiefactor s het bolleètieÍ teruerren ux rcrìale
eréenning ir een !ìtutie, uaatìn aan de arfìraliet ún een Stacpeú 8 n;eî (,neeî) uatdl
t'oldaan. De naocJzaaÈ tat emdltciiaî;e t'ordt h Ìtet biizonda rcelbaar zod.ra een tlijgetule

{oett in de uaadex en nor }en tutl eet gethagde sattexleting Seen be1)tedìgende plndtr
Èan Linden. De àrrh tot enanripitie u,atìt d.awzaner naarmtte de obiectì*e fm€ties
un eelr o|Éanende gtoep rcor de:anenleúrg ak gebeel meer geuìcht bebben. De;xzeî
r',1" het enanc;pat;eftocer i! eex hètzieni"s M" de rocinle itrrtìlicatie.

1r Het nationale kenmerk van de Vlaamse studentenbeweging plaatst haar categofisch
eerder naasi (doch in de tijd n'el vóór !) identieke benegingen die rond de eeuwwisseling
in de Donaumonarchie, in Rusland en in Polen (*'aar ook Rodenbach inspiratie vood !)
wnren ontstaan! dan vel naast de Duitse Jugendbewegung die hoofdzakelijk musìsch en

religieus seinspireerd was (de drang naar Duitse eenmaking... en na een Deutsches

Reich ontnam haar immers ieder volks'nationale asniratie).
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keurslijfde verenigingen van de studenten aan de colieges en de Leu-
vense Alma Mater'u waren per se ongeschikt om deze evolutie op te
vangen én aan de gewijzigde aspiraties voldoening te schenken. Als
ideologie en als waardeorièntatie voor het strijdend streven dat rond
1870 het Vlaams studentenmidden (en dan vooraL in \fest-Vlaande-
ren, het moet gezegd) valt vast te stellen, waren het eigen-volkse
leven (romantisme) in eigen-volkse structurer (volksn.rtionalisme)
determinerende elementen, hoewel deze zich úbed.raupt (ten gevolge
van de genoemde partij-politieke polarisering) aanboden en affirmeer-
den met een radicale (bij de katiroliekelr) godsdier.rstige of (bij de
liberalen) vrijzinnige inslt g. Zo r-as in de bisschoppelijke colleges
iedere Vlaamsgezinde, iedere taal-nationale (en dus lanneembaè)
uiting per se een bevestiging van groeiend katholicisme; in die zin
stimuleerde bij voorbeeld de Brugse bisschop in 1tì67 Gezelles uitg.rve
Rond den Heerd.

In deze optiek zette de bisschoppelijke overherd derl.ralve
ook het oprichten van godsdienstige" gilden el letterkundi-

rri Naast de religieuze vercnìgingen (ùfariaco {e?atie en Conletentìe tan Sìnt.yh.etj-
ti t à Pd la) r'aren de leuvense studentcn in studje, en dis.ussiegroepen jngcdeeld. H€t
letterlievend genootschap lfet Tild en Vlìit, ii 1$7 opgcricht, evolue€rde rond 1870
lan een liieraire discussiegroep naar een i'rtellectueel forum van cle Vlaamse tse\€ginB.
Na het verblijf te Leuven van Albrecht Rodenbach en Zeger Maelfait, beìrìe oudstudenten

van het Roeselaarse Klein S€minari€, en van Pol de Mont, begon hct bcwustzijfl van de

Vlaamse student€n aan de Alma Mater sterker te groeien door het stichien van g()uw-

gilden (o.a. in Vest Vhandcren in 1881), lyat de gelcìdclìjke maar zekcre dood be-

tekende vao de in 1878 opg€richte (en gerichte l) Soîiété Gétténle Cer D Aìants.7n 1902

ontstond dan ook sescbeidet een KatholieÈ flaan:ch ferbottd nazst de Gé"étu\e. Zie:
J. AERTS, De Shtdentenbeuegi"g te Le teD (1835.t880) in Acadenì:the Tijd.hge,?,
jg. 8, ft 4, 8 november r97a, blz. r2-r1; M. PIUYÀ{ÈRS, d.a. blz. 70 72.

1r In het Klein Seminarie te Roeselare ontstond in 1810 ,l-a Co gtégdtìo" de la Société

de la Saìnle Vierge érisée :otts le titte d.e l'In,t'utlée Conceptio" \oot de interne leer-
lingen; de teÉÌenhanger voor d€ externen Lt Co gégatio'l de l'ìntnamlée Co ception

d.e la Sairte Vierge was op 21 juni 1si7 opgeri(ht. Hei is zeker belangrijk te wrjze! op

de nauwe en voortduîende conta.ten dic bestonden tussen deze beide college-congreg.rties

et\ Het Genoo^.hdP àer Onbet'lelte O húgen;J tdtt de Allerheiligtte Maegd en Moeder

Cods l|aùa dat te Roeselare (Sint-Michiel was de enige parochie) op I december 18.17

ontstond en zls KatholieAe longelingenlùng er.olue€rde tot een belangrijke formatie lrLr
de plaalselijke katholieke partij De EenrJucht in r863 sesticht, I'aarvan o.a. Berten
Rodenbachs vader medestichter was ; zie: Nf. DE BRUYNE, Handerd iaú Kan;nÈlijÉc
Stndrhd,tto ie ran Roetelare en hd b;idvge tat het crhueel leten in de Rotlenbarh:rad
1867-1967, k)mbeke, t967, blz. 12.44 en 49 ; zie ook ,oet,'aot 19.



ge'i gilden aan, waarin naast de collegeleerlingen de priester-leraars

ioniet de leiding dan toch medezeggingschap hadden"

Vooral in \West-Vlaanderen was deze belangrijke evolutie I'aarneen.r-

baar. De gunstige actie van bisschop Jean-Baptiste lfalou tussen 1848

er 1864, 
-die 

in zi;n hervormingsplan voor het middelbaar onderwiis

de volle aandacht vroeg voor het moedertaalonderwijs, en alle initia'

tieven en uitingen ter bevordering van het Vlaams bij de leraars aan-

moedigde, L:wam stellig deze evolutie uitermate begturstigen Hier

blijkt onmiddellijk de doorslaggevende rol die het Klein Semir.rarie te

Roeselare, als belangrijkste katholieke onderwi jsinstelling van het bis-

dom en in 'ùlest-Vlaanderen, kon spelen. er.r dan ook l.reeft ge-

speeld''. Bovendien moet iedere interactie die tussen het Klein Semi

larie en het Roeselaarse eigentijds socio-culturele (en ook politieke)

Ieven of vice versa heeft bestaan" minstens in beschouwing worden

1. In het Klein Semirarie te Roeselare kreeg de Socìété Litéldift vaste vorm onder

superior Joannes-Jozelus Faict. 'fx ee afdelingen, eeu Vlaamse o-lv Bruoo Van Hovc

(clie geeo flamingant uas) en een Franse o lv Nforcl, waren (sedert 18t6) voorz'en Tot

186t ging deze leitergilde aan het sl.bakken, doch na 186t was zij de kern van actief

flamingantisme. Het mag merluaardig lijken dat de eerste VlaamstaliSe letteroefening

van eeo fudeot in àe Socìété Lìtéldùe pla.ats had op 10 februari 18t6' nl een rers Dc

Vtantingen (nzgqolgd uit Horatius IV B der Gez ) door B Losschaert ln dezelfde

optiek moet ook ile oprichting rond l8t0 \'an Àe Socìété Saìnte Clt;/?, of colÌegemuziek'

gesitueerd worden. Zie : Archìef Klein Seminarie Roeselare ( = AK'SI.)' VerlagboeÈ

t,tn tle |eryaderìrgen .dn de Socìété L;tétuie 1stot863 (niet gepagioeerd)' passrm;

J. DE MùETENAERE, l\t./ziet en 
^Ltz;àa 

ten in Gezeltes Roetelaatte pet;ode in Gezelle'

Ètu,;eh 6, 19.1o, blz. ll3-11ó.

ri In andere colleges ran het Brugse bisdom varen dergelijke gilden ook opgelcht

Hun behan<teling, hoe belangrijk ook voor het onderwerp' ìs in deze beknopte bijdrage

onmoselijk.

:ro R VAN LANDSCHOOT, Kleìn Seminaie Rotselue in En''vlofetlie !d" de

Vlaanse Beuesìng, I, 1973, blz. 791'

!1 Zie I M. DÈ BRUYNE, Het Klein Se i aùe ìn de Stad Roe:elarc' ir Conîacî iS )(I'

nrs. t-6. meiiurìi 1967, blz 6'10
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Hendrik Jozef DELBAR o Moeskroen 7 juni 1833 - + Menen 24 november 1894
superior van het Klein Seminarie te Foeselare van 2 juli 1869 tot 21 november 1884.
Schilderij (1882) in het Klein Seminarie te Roeselare, door kunstschilder Désire
À,'lergaert. - Foto - Cracco - cliché geschonken door Fotogravure Deckmyn &
Co, Nl.V., Roèselare.
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genomen om (eventueel) de juiste impulsen, implicaties en resultaten
te kunnen vaststellen en evalueren",.

Or.rder het superioraat van Joannes Jozefus Faict, van augustus 1g49
tot oktober 1856, en van Augustin Jozef Frutsaert. van oitober 1856
tot september 1819, kwam in het Roeselaarse seminarie een groep le-
ra.ars aan bod, die wij geleigd zijr.r de pre-f lamingantiscl.re leraarsgolf
te noemen. Zij hebben het ontkiemen van het Vlaams bewustzijn in
het instituut mogeÌijk gemaakt,,. Somm:ge onder hen (o.a. Bruno
Van Hove, Guido Gezelle) stelden bovendien het onwrikbaar en con-
servatief katholicisme vetjes in de pedagogiscìre verf, waardoor zij im-
plicia het unionisme (tussen katholieken en liberalen) afkeurden en

,: Deze evaluatie en dit on<lerzoek, h,. seJangrijk nok, moeten -i' hi.. ;;;Al
handeling laten. lfoch vem'ijzen vij m€r opzct naar de verschillende Vlaamse vereniein-
gen die te Roeselare en in de omliggende gemeenten bestonden.

D€ naettcha11t toot tael. en leîr€rcefenìng net ÉenjpretÈ draegende < De Vriend:thap >

x'as in de Mandelstad op 15 november 1944 opgericht nret als hoofddoel àe betotaetng
Mn Ae I/laemtcbe laele; tussen 18j,1 en 1892 rvrs Hendrik Horrie (leraar aan het Klein
Seminaîie, zie verder) de voorzitter van de,e strijdende Vlxamse vercniging, die ondcr
haar leden o.a. Frans De Pottcr, Albrecht Rodenbach, Zeger Maelfait, Alfons Carlier,
Pieter Denijs, HuéÌo Veffiest, Hendrik Conscien(e telde. Vóór 18j0 kwam de Vlaams-
gezinde toneelkring De ùIaelettael iot stand dragende aÌs kenspreuk De Leerztcht. Zie:
M. DE BRUYNE, Hondertl. jaar Konìntrlìitre Sîdàl\rîutov;e, a.tc., blz. 18. De aloude
rederijkerskamer De Zeegbaer Hc*en bleeÍ van een Vervlaamsingspoging niet gespaard.

Het I/làenîch lexetlandìg genootr.hàp De Vlaem:che /'ral ontstond ìn de schoot van

dc Roeselaarse lo|gelingeni.rìng (zie rcetnoot 17) vermo€delijk in het begin van het
jaar 1858 (jaar van Gezelles Vlaamse oproep in Vlaan:che Dìchtoeletìnger) ; in april
van 1858 schreef dit genooisch.p eeo le rtt,iil uit onder her motto Waato/, naet le
Vlarniry zìjn taal beninnex, gtondìg *euten at ì ner Ladeàigen?; zie: A. DE.
\IEERDT, Het V laans-t rlttreel arpett ldr àe Rotteladtse !ongelìngenÉring. Eerste ìrìe
decennia (1817-1877), ra )lollarìextìa t,, r913.l)lz. rr6.rt0.
Te Rumbeke startte in 1853 het letterkundig grnootschap De l,ereenigde Vùenden onder

impuls van de te Antsrefpen gebolcn flamingant ùtichiel Van der Vooft en van Ange
Angillis, de letter-vfiend van Snella€ri en lan Gezelle.

Te lzegem startte op 11 septembcr 1861 de letterkundige ,tetenìging Vaor Tael t,ereenìgd,
te $lestrozebeke srareÍ De Roozebeetrrche Kerel: actref en te Moorslede De Klaruaefis.

J3 Voordien had priester-leraar Domien Cracco (1190-1860) er succesvol het spel
lingsdebat gevoerd ten voordele van het algemeen Nederlands (commissiespelling) en

tegen de B(ugse bisschop Frans René tsoussen en superior Bernard Nachtergael, dìe hel
particularistische Vlaams voorstondcn ; borendien introduceerde Cracco de gemoecls,

pedagogiek (waanan later ook Gezelle en Verriesi de vertegenwoordigers waren) ; zic.
M. Dn BRUYNE, Cr,l.co Do'nien, h Nntìonnal Diosral)rcb Voordenboeh, Deel r ,
1968, kol. 221-250; J. GITDHOF, West I/l,knl.rcn ìn de jpellìngtootlog &t1 )811, irl
BieÉorf, jg. LXI, 1960, blz. 79-81, 275-2sr en lt9-14.1.



een eventuele zin voor een voorzichtiSe democratische inspiratie on-

mogelijk markten".

Enkelen onder lren verdienen nadere aandacht Hendrik Horrie'-, de

eerste directeur van de in 1837 te Roeselare opgerichte stedeliike aca-

demie, was kr:nstleraar aan de Normaalschool die als afdeling van het

Klein Seminarie tussen 1838 en 18'i6 in de Niandelstad was gevestigd ;

hij bleef nadien leraar van tekenen in het St.-Michielsinstituut van het

Senrinarie. Horrie was een flamilrgant, medestichter rn 1844 v e.n De

Vriendschap, waarvan hij tusser 181'1 en 1892 ononderbroken de voor-

zitter was. In 1866 werd hij tot lid van de provincieraad gekozen eu

legde, als eerste in \ù/est-Vlaanderen, in juli 1872 de eed van provirr-

ciaal raadslid in het Nederlands af. ln 1875 werd hij voorzitter (tot
1878) van de te Roeselare o;rgericbte afdeling van het Datidsfonds.
Iìij was ook lid van de l)7 e.tt t'loamsc l:e Bond toor Taal en Volk (zie
verder). Horrie mag als de verbindingsman tussen het Vlaamsgezínde

bevolkir.rgsdeel van de stad én de ontluikende Vlaamsgezindheid bij
de leraats in het KLein Semtnarie bescbouwd worden.

Priester Bruno Roose, sedert oktober 1849 leraar van de vijfde Latijn-
se, gaf er lessen nederlands voor de vierdes en de derdes samen ; hii
zette de studenten aan ook Vlaamse boeken te lezeu en maakte hen

o.a. Jan Baptiste David bekend'". Ook priester Victor Huys, vanaf
maart 185,1 << professor der Franscùe en \/laemsche taelen >> aan het

Senrinarie, auteur van Een RooLersbende in 't Vrybusch (1857-1858)

i1 Parallel met deze toestand in het Klein Seminarie kwam iussen 1850 en 1865 tc

Rocs.larc in de plaatselijke politiek cen einde aan hct unionisme (snnrvan o a. Alexander

Rodenbach, Bertcns grootoom een aanhangcr nrs), zie: Nf DE BRUYNE, Leofold I ex

lloe:elnte. Van 1830 tur ttt65, Rumbeke, 1966, blz. 111-112 Tlperend is ook het feit dat

vanaf 1860 in <le Roeselaarse gùneente.axd op het ex(lusjef gebruik van de Vlaamse taal

in de administrntie tordt aangedtongen; op 17 februari 1860 lerzocht raadslid Renaat

Cauwe (1s08'1879) dat alle betuedslasinget ttn den conntulen raul in het Llaen:

Aienen opgrttell te ztr, zie: M. DE BRUYN-E. d.".. blz 118.
i5 Hendrik Honìe zag het levenslichi te Roesetare op 5 juoi 1807 en overleed er op

t sept€mber 1901 ; hii was gehuvd met Barbara Deckmyn, versante van de Rodenbachs,

bij x'ie h;j zeven kinderen won. Hij vern'ierf, builen zijn Vlaamsgezindheid, ook als

portrctschilder enige vermaardheid. Zie, A. DE\I'EERDT. 100 idd/ D idlfanàt te Roe'

ral,zre, Roeselate, 197t. blz. 1s-r9; Nf. DE BRUYNE, Hotie llendrìk Ananda: Amst'

r.h;ld.e, Palìtìc6, Vlaant toornan. b;jdrag€ te v€rsch;j.co in Deel \ai hct Ndî;onaal

Bìogtalis cL w oodenboe A.

16 Bftno Roos- (Klerken 16 xpril i824 2r oktober lil6r) spoorde Èugeen Van oye

aan boeken te lezcn I toch waren, volgens Van O1c. Ce Leetlr 1..1n VlaaxtÌeren et de

Boeren|rììs van Conscie.cc verboden literxtuur aan hct Klein Seminaric I Zie I M DE

BRUYNE, Er:grer Vax Oye un het Kl!ìn SenìMtìe te Roetelatt, in Ee/rìidr, ie 1, ff 2,

december 1969, blz. 25 26.
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(de beruchte bende van Baeckelant), naast Eduard Huys, Pieter Jar.r
Ds Leu, Jan Schipman en econoom Filix Bethune, zouden hier een

nader onderzoek recl.rtvaardigen. Nochtans blijven zij allen overscha-
driwd door Guido Gezelle, die tussen maart 1854 en augustus 1860
als leraar (in 1857-1859 als leraar van de poèsis) te Roeselare ver-
bleef, wier betekenis voor het ontluiken van de Vlaamsgezindheid fun-
damenteel was". Het nanìfelt in zíjn Vlaatnsche Dichtoeleningen (13
nei 1858) aan zijn leerlingen opgedragen, sloeg vuur : Pogìngen ziln
heî orn ons ulaantsc/t uooren te Jtaafl e te doen gelti.en, als ne0gerec/t-
tigd ont deel te maken t,an de tale des grooten Diet:cbsprekend.ea Va-
d erlands. Zrjn vers

Alijn Vlaanderen spreehî een eigen îaal :

God gal elÈ land de zijne,
en, laat ze rijk zìjn, laat ze haal,
ze i: Vlaanuch. en ze is de nùjne !

bleek de er.rthousiaste, en juist door Gezelles optreden tot taalminnen.
de Vlamingen ontpoDte leerlingerr, stelselmatig te begeesteren". De
beslissende betekenis van Gezelle als bron en beweger werd later door
zijn leerlingen - Adolf en Hugo Verriest, Karel Callebert, Karel De
Gheldere, Constant Verhelst, Hendrik Van Doorne - duidelijk erkend.
Eureen Van Oye formuleerde het als volgt : De bett,eging - zooals ze
later ìs losgebarsten - hestond nctg te ciien tijde nteî. Vel bestond ze
in kiem. Guido Gezelle Lad ze in Ce ltarten gezaaid. Hugo Verriest
zegt ergens dat uij niets t,an de Vlaatnsche beueging alwìsten. Dat it
niet beel en al n-aar, ten mi rte iet tooi enkele uertrauuden tan d,en

AIeester. Die uas op de boogte en sfrak er - mij ten minste - dikuijls
cn,er en 9af ons boeken en îìjdschùt'ten te lezen. Wij ttaren of u,erdett
dus Vlam)ngen. Vlantingen door en door, tprahen dikuijls er t,eel en
geertdr;ftig onder ons ot,er de ons nìeuue betueging, m.aar o ze
V laamsch gezind Leid tuas toen aog platonisch... Later eerst ìr ze te

':i Het mag volstaen Hcndrik ELIAS, r.r.. Deel IlI, blz. 88 re citereo De Wett-
lldàn!e rtalnlooq zor Ae Vhan:e BetLesìns. lanss huat AathoLe|e sedeelte on, ètnnen
toen rctz'tlùen hebben ìt een itzich ooî proúnciali:ne. zond.er nìeru'e sroeìhracbt.
IIiet heelt ethrer lott Vlanderer het senìe. doot zìin t'ootbeeld. en zì1n :cheppenle
trracLt, riet allee" dlxebrolen naar oot r:pseh,',u.1. Dìr senie ua: de dìchrer Gùìo
Gezelle. Zondet hetn uas er ruarschiinlìlA geea I'laant:c Rodenbach geu'eet. Zie ook

J.J.M. \I.EST.ENBROLK. Gezelle k Roetehte, in l'laandeten, je. Xv, 1966, blz. 2 7.
!r Voor het leraarschap van Guido Gezelle te Roeselare, zie: J. GELDHOF, Gezelle

te Roelelúe, in B;e€otf, js. LX, 19t9, blz. 261"266 \ iît de Lerreryilde wzs Gezelle slechts
sporadisch aanwe,ig, .Ì. op 2l jaouari, 6 ma'lr, t2 juri er 7 augustus r8t9; zie ook:
Em. JANSSINS, De onze€ere otuoe.let Gtì.la Gezelle, i.n weten:chafpelìiAe Tìjd;nee".
jg. J2, 1971, nr l, Íìei-juni 1971, kot. 169-180.



Roe-relare tlaaduerkehjk geuorden, Doch zonder Gezelle ware ze dat
nler-".

\Was het Klein Semir.rarie te Roeselare toonaangevend voor de ge-

schetste evolutie, toch mag volledigheidshalve de ilrvloed van een ge-

lijkaardige ontwikkeling in de andere Srestvlaamse colleges niet ver-

geten zo niet geminimaliseerd worden.

In het Kortrijkse college was de toestand op Vlaams gebied het minst
gunstig'.. De politieke toestand in de stad, waar de liberalen het be-

wind hadden, zal daaraan r.el niet vreemd geweest zijn. De aankomst
valr Hendrik Conscience in januari 1857 als arrondissementscommls-
saris braclrt wel nieuw Vlaams leven aan, ook in het college, alw:Ìar in
1866 de lettergilde ontstond onder impr.rLs van principaal Ferdinand
Parmentier". Het college te Tielt kende vanaf 18ft een oPmerkelijke
opgang. De lettergilde startte in 1810 met principaal Verhougstraete,
en de studie van de moedertaal werd er gestimuleerd". Ter"wijl in de

colleges te Oostende, Veurne, Ieper, Poperir.rge en NIenen - waar de

Iiberale preseltie in de gemeenteraden kenmerkend was - de toestand
terzake de door bisschop N{alou gestimuleerde hervormingsbeweging
minder gunstig verliep, klaarde hij echter in het Sint-Lodewi jkscollege
te Brugge sirids 1851 stelselmatig op. Vanaf 1854 bt fù4 zou frinci-
paal Emiel Eugeen Minne, die in 1854 onmiddellijk de lettergilde op-
richtte, een Gezelliarns opvoedingssysteern aankleven. Bovendten zou
Minne terzake de Vlaamse evoh.rtie een markante steun vinden bij Lo-
dewijk De Bo, auteur van het Vesttlaamsch ldioticon, die tussen 1851
en 1871 (vanaf 1865 als Ìeraar van de retorica) zijn aanschouwelijk
en literair-critisch onderwijs aan de leerlir.rgen meegaf"".

20 G€citeerd bij l. DOSFEL, Schets rax eene Geschìedenir det VLldnr.be St dente -

beueghg, Gert, 1921, blz. 11-41. \ilij laten hier opzetteljjk de polemiek rond het \X/cst-

vlaams taalparticularisme onaangeroerd, alhoc\\€l zijn betekenis gee,rsz;ns ma8 gcminima-

liseerd worden.
30 Alhoewel Domien Cracco er de Vlaamse kiem had verspreid tiide.s ,ij. letaarschap

van 1844 toi 1852, gesteund trouwens door Désiré De Haerne.
31 Zie P. VAN coLEN, Pal;î;e4 l€1'€D te Koúiià 1830-1811, blz. 62'63, 69-72, rr9

en 754-755I T. SEVENS, Hendri€ Contcience te KotttiiÉ 1nn 18t7 tot 1u68, KoÍtrijk,
1912. blz. 8-9: zie echter roetnaot 35.

3, 5. INGHILRAM, St.-Jozelrcollege te Tielt. Ge:cbied.Èrndige tchets, Tielt; 1913,

blz. 41 en vlg.; de'naam van Firmin Verhelst is in die tijd verbonden met het Tieltse
college.

33 Zie: G. IORCEVIILE, Delen L.L. De Bo en ziln WesnlaanscJ: Id;otican, 1962,

blz. 1ot-ro7 ; GedenAbcteL ee|t.f€ert ú het St.-LoàeuilAcollese B/"89e' Br]ugge, r9t6,
blz.30.
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In sommige steden van Vest-Vlaanderen ontstonden bovendien stu_
dentenbonden, oorspronkelijk bedoeld om de jeugd:ge creativltert op
te vangen en te begeleiden gedurende de vakantieperiodes ; zij oni
popten zich echter geleidelijk tot nuttige klankborden waarop de geest_
drift voor de Vlaamse.zaak (en na 1875 voor de Blauwvoeterij r7 gro-
te weerklank zou vinden. Te Roeselare kwamen de studenten van het
Seminarie zeker reeds in 18t8 terecht in het letterkundig genootsclìaf
De VlaemscLe leugl, een afdelilg van de katholiekJ longelingei-
kring. àre trouwens nauw contact onderhield met De Vriinascnap,
waarvan Hendrik Horrie de voorzitter was',,.

Te Kortrijk, waar zoals gezegd het Vlaanrs leven stagiteerde,", bestond
circa 1865 een studentenvereniging mn wie Emiel Neyrinck uit lze-
gem, sticlrtend lid van de Vest.ulaansc/:e Bond t,oor Taal en VoÌle
(zie verder) volgend typerend vers opdroeg:

Doar treemrLe zu,,elgzucl:,r. die beschaúng heet
lYordt al uat Vlaamscb, uat NeèrlandscL is, bestreden.
Biedt stand ! en u'ijkt norb dein.rt geen ùngerbreed,
Cetrouu aan Vlaamscbe deugcl en zeden !
Totd.aÍ het Èuaad hier sicldrentl u,ijÈt,
En lal en redding:loos bezuijkt !

Te Izegerl stichtte priester Pieter Raes in 1863 een studentenbond
Vlaamscb en Vroom, waaryan studenten uit het Klein Seminarie
van Roeselare lid waren. Julius Devos, de eerste martelaar van de
Blauwvoeterij, sloot zicl.r in 1370 bij deze lzegemse studentenbond
aan".

Rond 1860-1870 was in \West-Vlaanderen, zowel in de bisscÌioppelijke
colleges als stellig daarbuiten, eer.r gunstig stramien aanwezig *rrrrp

31 A. DI\IEERDT, Het Vlaan:-nltmeel atpeù 1àn de Roetetaarre lansetì:îsenltì,s.
Eer:te àrìe d.ecemìt (1847 1877),tnRollarien:ìa1]r',19-73,b12. 1,16 151 ;x,ij vermclden
de ioneelopvoering in àe longelillsenÉrins \^o De 

^tiltrÈte 
tranaeat op B ceccmDer

1865 ; zie ook Loeînoot 22.
35 Te Kortrijk ontstond in 18t3 c'cn letterkundige vereniging De Leetlr rd Vtann.

deren ; zij kslam niet van de grond (zie : T. SEVINS, d.u.. blz. s) Hendrik Consaence
zou er toe bijdragen het vlaams-cultureel leven in de croenhgenstad te stimulervn ; een
Maaîtthdqpij tel aanmoed.ìgì,9 

'let 
tcl,o,r e Ètrnjlen en ,1.e1. LettetLmde kwam iot stand

(F. GIRMONPREZ, KarùijÉre lis le , blz. t8 t9) en samen mct Adoti Verriest, de
broer van Hugo, stichtte Conscience op 16 decenblr 186\ tle Cettle Liuétaìj.e ('f. SE.
VÀNS, r.1/., blz.8). Rond 1869-1870 kÍ'am nieurv vlaams l.'!en met de vereniging 1,
Vlaan{eren Vlaam:rh, waarvan Désiré Van B€celaere, latÉr stichter van de Westtlaan:che
Bond rcor Taal en VolÉ, de hooÍdntzn was.

36 J GELDHOF, Vliest de Bla|ul,oet. De eer:te naielaLt tan cle Vlaarn:che Snden-
tenbeueaira. E.P. Renatr! Dero:, Brugg,e, 1955. blz. 29.)o.



een succesvol alnbrengen van een [ìeer strijdende Vlaanrse (en dus

ook katholieke) Beweging mogeliJk was. Uit het voorgaande blijkt
echter duidelijk dat het Klein Seminarie te Roeselare de meest-qe-

sclrikte, zoniet de uitverkoren voedinqsbodem was.

Op het einde van 1859 volgde Bruno Van Hove, gewezen leraar van

dé retorica, Augustijr.r Frutsaert in het superioraat op. Rustig en ge

matigd zette hij de hervormingsplannen van bisschop Nlalou door,

-a"rl,r de nadruk lag op de linguistischliteraire vorming en de studie

van de moedertaal. Tiiderrs zijn tienjarig beheer kwamen ir.r Ìret Ie-

raarskorps enkele jongere priesters, die zelfs de gematigdheid van

Gezelle wilden ombuigen ttaar eet, meer radicale, vlaams-ketholieke,

f lamingantische houding. Ongetwijfeld hed de evolutie van de Vlaam-

se Beweging in bet algemeen op hen invloed uitsoefer.ìd; zij wilden
dan ook de nauwere Gezelliaanse vertrekbasis verruimen. In deze

flamingantische leraarsgolf kunnen wij aanduiden : Cyriel-Jules De-

pr.r, sinds het schooljaar 1965-66 leraar van de eerste klas van de

Coars Frangais; Hugo Verriest, op 16 september 18ó7 leraer van de

poèsis er.r Gustaaf-Hendrik Flamen, varaf dezelfde datum Leraat van

de tweede klas valr de Cours Frangais; Alfons de Leyn, leraar van

derde latijnse en Emiel l)e Ntonie leraar van de vierde latiinse. Zij
hebben naast de Gezelle-pedacogiek ook een strijdend flamigantisme

bij de studenten verspreid en verdedigd", wel I'etende dat naast lren

een deeL van bet leraarskorps (o.a. Rufijn Delbaere, Jan Catulle en

August De Boudt) geenszins deze strijdbaarl.reid aanvaardden

Het geheimzinnig, duister << verdwiinet.r >> van Gezelle in augustus

1860" liet een leemte na in het gematilade kamp. Superior Van Hove

verloor met Gezelles heengaan immers een afdoend en betekenisvol

middel waarmee hij het aanrolLer.rde flamingantisme van de nieuwe

leraars, in naarl van een echte, dus gen.ratigde Vlaanrsgezindheid kon

bekampen'"'. Daarvoor vond hij ook bij Joannes Faict, de oud-superior

rr Zie bv. de invloed van De Monie, Flameù erì V€rriest op Albrecht Rodenbach; F

BAIJR. AtLtuht Rodenb,tch. Vctzatnelde Vertren I Het Letet De PersoonlìiIheìd

Tjeli. 1960. blz. 69'rt8; c. NEIITJENS, De o tui"Lhelìry tan Rotletbach': letensinzicht,

Anrw.rpen. Les{ blr. ll-l I el r- 4(,

rs Voor die geheimzinnige rcftttlil/tns van Gezelle uit Roeselafe (naar het Engels

college te Brugge), zie o.a. -d. DEMEUIEMIESTER, Brttrt l:an Hote en Gezelle ia

GezelleÈronieu ó, 1970, blz. 108 112.
rie Als bisschoppelijk schootinspecteur schreef Bruno var Hove nog in 1875 1880 :

I.a qrurtion Ílantíngante, n €rt l,nr td qte:rìon flana'/àe. I-.! lldnì Yn/r telt qz tl' t al'

lichen dan: pltsieu: ntaix.'nt lont taù a lletnad t fat lettt e:ptìt cle t)ltème Porité

i ttlt di/x engéMt;anr le: pht rìdìnlet 2. ! letî mattl e rle dircetneme t et dbrwde :

zie:4. DENÍEULIMEESTER, D, Peltoa"lìiÈheid un He*ÌriA Delbdt (1833 1891)

irpeiot adt het Kteir Seninatìe te Roerclaft (1!t69'1881) Il ;n llall ìen!;d lll 197r'

blz. 1 12.

18



die op 18 oktober 1864 tot b:sschop van Brugge was gewijd, de in_
stemmende steun- Hij ontving de nieuwe bissclrop dan-ook.reeds op
23 november 1864 in zijn KÌein Seninarie. De bisschop sprak gema_
tigd-bemoedigend de studenten - en dus ook de leraars i- tàe. Nàoerrs
dit bezoek noteerde Gezelle, r.ru onderrector van het Engels college te
Brugge, daarbij schrander ín 't laet 30 van 27 ,rou.--b., 1864: dat
monseigneur zich verontsclruldigend affirmeerde aìs volgt : 'K ga ik
fran:cb sprekea, sc/soon t)at hit onze îale niet en 4, lr, ,no2 rn
|.e.lsr.rfr te z1n'o. Ongetwilfeld heeft superior Van Hove gretig derge-
lijke bisschoppelijke gematigdhe:d terzake de Vlaamse-zaali bevor_
derd, zoniet willen doorvoeren. Het bleek ecl.rter teverqeefs. Zelfs het
verplaatsen van lelaars zou niet meer helpen. V/.rnt / c.rp rir de systène,
opposant altn la bonne di.rcipl.ìne et l ancien e:prit du Petit Sémiu.tire,
waarmee hij de Vlaamse strijdbaarl.reid van sommige leraars (o.a. Ver_
riest !) hekelde, had zich nu ook exîra marcs dooigezet (en: oÍ intra
m ror eînstrg verstevigd). Tekenend daarvoor is de verkiezing te
Roeselare op 28 mei 1866 voor de provinciale raad van \ù/est-Vla.rn_
deren, van Hendrik Horrie de Vlrimse voormrn vrn de katholieke
parti,.

De benoeming op 2 juli 1869 van de \rfaal Hendrik fozef Delbar tot
superior bleek bovendien de gesprnnerr verhouding in het lerearskorps
aan te scherpen". De gebeurtenissen, zowel binnen als buiten het Sl-
minarie, zullen echter meer determinerend zijn geweest dan het geiso_
leerd persoonlijk optreden (bv. van superior Delbar) . V an:rf I}TO

at) Zie: J. POLLE f, Het r peùrdttt rtn Bftna Vrì Ì!.,8 (ts)9-)869) in De He/aL,,
jg. XI, nr 3, december 19t8, blz. 1l-Ì7 en jg XIII, nr 2, juli 1961, bl,. tt-lj. Hier
moet opgemerkt x'orden dat trtgf. F.ict steeds Gezelle bleef aanmoedigen en hem meer,
maals uit €en oomogelijk geworden sitùntie heeft gered ; bovendieo heeft hij cezelle
opdrachten gegeven die ten sloite de zeer,gevoelige priesterìichter het heú hebben lrct
bliiclt: zie Àa,a,rolet J DE MúETENAIRE, De Leùo dinz Gezette-paìct aan de rcor-
atontl der stìchting ux Rond. det Heed, ;n llìetorl, jg. LXVI, 1965, btz. 36r-J6j.

Ir Voor de figuur van Hendrik Delbar veî.*,iizen vii naar de uitsiekeode studre van
A. DE MEULEMEISTÈR, De penoa"hjAheid un Iien,riÉ Delb (1s33-1891), npe,
riot aan bù Kleìn Senixarie re Rac:elarc . 1s6g-t884),I in Rollaùextia II, r97o, btz.
5-50 en 1l in Rolldienria III, 197r, blz. t-6,t ; J. GELDHOF, Roetelaare Blattutoeten-
nartelaat. Het beleìd ut nperìot Dell:at )869 1881, ìn BieÈo,J. jg. LXIV, 1961, blr.
a69-180.



had de Vlaamse Bewegrng in West-Vlaanderen hevige wind in de

zerlen ln"

Op ó juni 1870 kwam te Kortrijk àe W'estulaarnsclte Bond aoor Taal

ti Volh tot stand, met als doetstelling /a Vlaarnsche belangett te hand-

hauen. De stichters wilden oPzetieliik een V/estvlaamse tegenhanger,

zoniet zusterorganisatie ziin vl,n de Nederduiîse Bo d te AntwerPen.

Over geheel de provincie richtten zij plaatselijke afdelingen op, veelal

door opname van de reeds bestaande letterkundige- of toneelverenl-

ghgen. Zo wx De Vriendscl:ap te Roeselare en àe Vereenigde Vrien-
r/ez te Rumbeke de plaatselijke afdeling var.r de Bottcl.

Alfons Carlier'" uit Roeselare, vriend en medestrijder van Helrdrik
Horrie, werd op 5 mer 1872 tot voorzitter van de V/ esîtlaartsche Bond

aangesteld.

\flat superior Delbar heeft aangezet"{ om Hr.rgo Verriest, die var.raf

septembir 1871 studiemeester van de internen en leraar van gods-

# De oorlog tussen Frankrijk en Duitsland in 1870 en de daaraan verbonden c,,n-
nane Ie P^îrjs heeft zeker invloed uitgeoefend op de anti-fransgezindheid. Terzelfdertijd

viel er een verstrakte katholieke houding te noteren. De oorlog tussen de Pauselijke Staten

en ltaliè, van 1860 toi 1870, was l]linstens medebepalend voor deze vefscherpie katho'

lieke (zelfs uiiramontaanse) houdins. Hct Klein S€niDîrie heeft van dc sirijd om hct

Pabinor:; "r Pebi rot in 1960 de sporen behouden o a in het zoeavenkorps ; namen als

Pieter Laigneil en de blau\\'voei Amaat Vvncke vereeu*igen dit engagemeni.
lJ Alfons Carlier, de hoot'dnan tan Vlaanàercr' r.g het levenslicht te Roeselare op 23

februari 18.{t en overleed er op I oktober 1912 i hij was gehuwd met lrma Andries uit

Veurne, bij uie hil vijf kinderen *'cn Hij pleegde cnkele verzen, doch beksanr ver

maardheid als befaamdc spreker nr de rerschillende afdelingen van De BanA' wzzrvm bij
in 1872 de voorzitter *erd; na de schcolstrijd trad hij méér en méér op in de katholieke

partij, trad in 1890 in de Ro€selmrse gemeenteraad en \las schepen van openbaer onder-

vijs vao 1897 tot aan ziin overlijden. Voor De Viat:clap dichtte hij op 22 mei 1870

een gelegenheidsccantate waanLit wij volgend ters lichten

l l/ldand ten l/ldu tch : nler eer' dìe Tale

h ontleruij: en VolÉ:he:tìer'
Zi) Iliú' tuellaat ì71 'r Rechtctrzale,

et 1.î;je Lle"7 ex los:en zultt l
Zie: A. DE\IIERDÎ, 1o0 idar Dat'idsfr.tndt re Roeselute, d1., blz 2126;M DE

DÉ BRUYNE, Carlier Alfan: Polltoor, hoúelaar, Poliîictt, A;cbîer, Vladmt ttootmax'

bijdrage te verschijnen in deel 6 van het l',ltìon,!al Bìogtafirch lYoorderboe€.
aa \rij menen dat Delbar geenszins onvetend was ter?ake de houdine van zijn leraat

Veîriest; zijn naùúgezette rapporten over zijn leraars be\'t'ijzen immers het tegenoverge-

stelde. ContraIF. DE PILLECYN, Htgo Vetìe:r, Tielt' zj,2deuitgave, blz.45: Sz-

peior Detba4 aotzaaÈ ran Aeze beliidetìr, L;rt iet unt Lii geàaan hatl

Voor de uitnodiging van Delbar aa. Verriest om in De Bad te spreken, zie I A DE-

MEDTS, Hrg, Verriest àe Letentte€*er, Roeselarc, zi, blz. 52; M.CA VANDER

HEIJDEN, Stre*nd Vlad"dere" 19e'eea se leÉite, ìn Letbattì net Vldan.Jercnt helop'

lc'ins, A.nt:weîPen, 1964. blz. 2)6; wij voncìen echter geen enkel archivarisch bewijs

van Delbars uitnodiging
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dient was, te verzoeken om voor le Barzl te Roeselare te spreken, moer
ongetwijfeld tegen de plaatsclijke politieke .rchtergronà gesitueerd
worden. Ook hier was het antagonisme tussen liberalen en katholieken
verscherpt. Tekenend daarvoor was de stljd tussen twee muziekver-
enigingen, de aloude ltarnanie tan Sint-Cecilia (r'aarvan de liberale
familie De Brouckere de sponsor v.'as) en de ft-Lnftre De Vereenigde
Vrienden (waarvan Hendrik Horrie erelid was). In 1865-1867 laaide
de strijd tot in de gemeenteraad, kwestie van betoelaging, hevig op.
Het gevolg was de oprichting in 18ó7 van cle katholieke Ìrarn.ronie ven
de I ongelin genkring. àíe in feite het stadsmuziek werd. In 1872 weiger-
de de harmonie Sint-Cecilia dan ook nog iedere betoelaging van stads-
wegelr. De Lberale invloed kon zich ecl.rter doorzetten in de eeuwen-
oude rederijkersk àmeî De Zeegbaer Herten, en in de Sint-Joris en dc
Sint-Sebastiaan schuttersgilden ; De Vrìendscltap (met Her.rdrik Hor-
rie) bleef uit de liberale invloedsfeer. Voor de gemeenteverkiezingen
van 26 oktober 1869, had Nfgr. Faict op 1ó juli reeds verboden de

Politieke strijd ir.r het teken van de kerken te zettel.ì. De liberale bur-
gemeester Constantijn Dubois legde op 25 oktober 186!, daags voor
de verkiezingen, zonder bisschoppelijke aanweziglreid, de eerste steen
van de Sint-Amandskerk, spijt het reeds bestaan van een voorlopige
hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw. De katholieken vreesden een libe-
rale doorbraak langs deze kelkenpolitiek om en ontweken, aange-
spoord zoals gezegd door de bisschop. derhalve de kiesstrijd rorrd dit
netelig probleem ; zij veroverden op een dubbelzinnige wijze de rr.reer-

dedreid... maar leden echter eer.r groot stemmenverlies. Bij een globaal
herkiezen van de gemeenteraad in nei 1872 wilde l{gr. Faict nu zeker
de herhaling van deze nederlaag voorkomen"t.

In het licht van deze gebeurtenissen mag de vraag gesteld worden of
superior Delbar Pto?1'ìa ntotl/ heeft gehandeld om Verriest naar de
provinciale vergaderilrg v;.n De Bottd af te vaardigen, ofwel of hij
daartoe door Mgr. Faict werd aangezet. lr moet hier bovendien op
gewezen worden da,t de verl.roudine Verriest-I)elber in 1872-187J
geenszirls gespùxren bleek. Delbar z zeker Ìret aristocratisch, keurig
en gezagvol optreden van de begaafde spreker die Verriest toch was,
gewaardeerd en benlrt hebben om buiten de hekkens van het Klein
Seminarie de \X/estvlaemse voormannen in De Bond te versasten. I{is-
schier besefte de superior - die later op Ì1 jaourri 1876 in een brief

r; M. DE BRUYNE, lloxdad iad, KoxkAlìiÈe Sr.rd:harnonie r,ax Roetehte, tu.,
blz. 31.42 en ,3-56.

16 J. HUYGHEBAERî, De tueelinsrpdtothiet ur St..Anaú. en O.L.Vlaru te Rae-

telare, Om en bìi de aftìchîirS (1861 1slJ2) Ro€selare, 1969, blz.66-72,81-83.



aan bisschop Faict Verriest als I'hontme de Ja liberté et des idées aea-
eer typeerde" - tn 1872 nog niet dat zijn bewaker nieuwe ideeèn be-

leefde en verkondigde. \ù/ij rnoeten echter opmerken dat Verriest zelf
verklaarde Sedert lang tt,enscl:Íe ik uoor u hetzelfde onderu,erP (nI.
over de Vlaamse Beweging) îe mogen behandelen. Bovendien liet het
bestuur van De Bontl de publicatie van Verriests toespraak begeleiden
met volgende politieke opmerking : De Vest-VÌaamschen Bond is boe-

genaamd geene politieke inrichting. Hij is t,laam:ch, t,laamsclt tooral,
ìn eex uoord, ùtslaìtelijk aamsch en sîelt zicb boren alle stdaîh tt-
dige uerde eld hed.en" . Al,s retorica-leraar, van 1873 tot 1877, zou
Hugo Verriest voor superior Delbar de vertegenwoordiger wordelr
van dit ideologisch reformisme, van een doorgedreven Gezelliaanse
pedagogiek" en een revolutionaire esthetiek, wat tot een onoverbrug-
bare tegenstelling tussen beide persoonlijkheden zou leiden.
De nieuwe ideeèn van Verriest zouden én in het Vlaamskatholieke
m:dden én bij zijn studenten bepaalde opties en nuances affirmeren,
waardoor de tot 1870 aanvaardde reformistische en op compromissen
aansturende vlaan-rsgezindheid omgebogen werd naar een ideologo-
gisch meer gefundeerd en een bewust flamingantisme"o.

17 A. DEMEULEMEESTER, a.r., in Rollaùentìd II, r97r, blz. r1.

aa De Bond, jg I nr 9, 1ó maart 1873, blz. 3.

ae Het is hier niet de plaats een eynhraiic yan Verriests pedagogie te geven, alhoe-

wel deze pertinent (evenals zijn estheiica irouwens) inhaaktc op zijn ideologie. Voor Ver'
riests ondern'ijs zie: F. BAUR, a.u. Deel I. blz. 105'1t8, Vierde hoofdfuk: Ds lrl/lrg
1)a, H/e.) Verliert; E. LAU\íERS, Httgo Verrìe:r al: leraar. in De Vlaan:che Vlagge,
jg. XXX, 1911, blz. 17 en vls. ; A.N.O.P. (: P.J.À. NUYENS), Oprced! nAige uaar'
àe tan het ue u Pd eî HLso Vetlìerî, rn tuerbode't lYeeAhlad, jg. 16, nt 12, r7
oktob€r 1926, blz.6o2-6ot en nr 13,24 oktober 1926, blz. 610'611. V€rîiest sprak over

de vigerende tradjtiofele onderwijsmethode als tan het o,,zinn;ge letentloze Pdpìettr
on.lù--;it (F. DE PILLECYN, a.u., blz. a5\.

50 H.J. ELIÀS, r.?/., Deel IlI. blz. 102.
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Hugo Verríest, de << moderne middeleeuwer >"' lìeeft zijn ideologie'"
in enkele geschriften"" en in meer dan achthonderd yeeldla6htsnir oe-

il P.J. NUYENS, Pa:toor tan te Lanàe Htso l/eúìeÍ. il Ketl en Lel.en,23 no\em.
ber 172, blz. 1,1.

ii Iùlij verkiezen hier het woord ideologie boven filosofie, alhoewcl het begrip ideolo-
gie onderworpen is aar eine ternìnolagtuche (la.rìcherheìt, die eine tíelerliegende Unge-
L;rienheb nher d;e Rolle rcn Iàeen beì rJe' Entstehang ge.tchìchtlicher Beuegmgen ur
detr|iegelt, zie: George LICHTHEIM D,!r Kanzcpt aet ld.eologie (uit het Eng. vertaald
door F. Griese, oorspr. titel :'lLe couept ol ld.eolag and other hral:1 F.a.Main, 1973,
blz. 7.

Veîriest was echter wars van elle louter geideologiseer : En eertt doe iÈ U benetÈen,

niine Heeren, dat ik seen :tel:el ol thea;ìe u ille rcorenbaùen en wdedìgell ; ' dat ìh
zeu: noch goe.l nach Lutaà Aaue. naat alleenliil be:tatige, ùtlegse en uttelle uut
de Krn in WetLldaùetex .'ar en i!, e,? uat bèt Valtr àaatìn te zien ol durùt te
halen heelt. H. VERRIEST, Onze K r! en ort l,olÈ. 1901,612. 3. Bij Veffiests opvat
tingen lijkt het franse katholiekc zekere invloed te h€bben uitgeoefend :

hier mag de naam van Ernesi HELLO (Lorient 4 november 1828 - 14 juli 1885) vallen,
doot de enen als illtnìné. door de anderen als een gènìe verdeten. Hello was de auteur
vafl apologetisch-aandoende werken, vertaler va. Ruusbroec. cn teÉienstandcr vao het hu
maniora onders-ijs, dat door een heidens classicisme q'as doordrengt ; hij schreef o.a.

L'Hontne (.18"721 waarin hìj een nbsoluurkathol;cisrne propageerde; Hello mag samen

met Bloy, Péguv, Huysmans, d Aurilly, Barrés e.a. vernoemd worden; zie: L PAU\{/IIS,
Etùes et Elqùtlet Lìtétuìrcr, Antwetpen 7902, blz. L69-176; R. GRIFFITHS, Àl?o-
l"tìon ,à rcbour. Le teno ted/t ctttholiqrc ìdrt l! líttérdttre ftansaise de 187O à 1911,
(uit het E.g. vertaald door Nfarthe lory), P^ris,',97t, a49 blz.

:t3 H. VIRRIEST, Drìi secltebite rco rachten, cent 1899; Resenboos it and.ere

k[e rcr, Geî,t 1899 (waarvan verschilende heruitgaveo) , T1t;ttìs Vlaanlch€ Èol)pe".
Roeselar€, 1901 (úaarvan veîschillerde heruitgaven) \ Op IYandel, Roeselare'Amsterdam,
7904; yoofdnthtcn, Roeselare-,{msterdam, r9o4 . Redaoelì"g 1'd/t H. Veliert. HLlde
tax her Datid.:lonà: aan Gtìàa Gezelle. 1905, Ieper, 2.j., 12 blz. , onze K n en O"t
Volk (overdruk van de Kon. Vl. Acad. voor Taal en Letterkunde), Gent, 1907, 32 blz.
Verriests bijdragen 1n De I'laantcbe Vlas,se eo io De Nietu'e Tlll dienen genoteerd.

Zie . P.J.A. NUY.ENS, Hrr beléns rón de purooÌ d? het a erè nx H"8a Ve' uett ;i
Wetentîhdq?eliiÉe Tìiù"Cen, je. ll, nr l, mei-juni 1912,612. r5r-rt9.

.t P.J.A. NUYENS, Hrso Veff;ejt et het Dazìd.tlontlt, in lrleten!chal)pe,iAe TiìAin-
ge , jg. 1r, nr 1, januari-februari 1912, blz. 29.a5.
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definieerd. De voordracht van 26 december 18725; op de provinciale
vergadering van De Bond te Roeselare mag echter als essentieel voor
Verriests oFvattinÉlen aengezien rvorden. Hij was bovendien determi-
nerend én voor Verriest-zelf (alhoeweL hij als realist nooit halstrrrig
àirn zgz. onveîLnderlijke stellingen vasthieid, en een zeket pragmatis-
me bij de ontwikkeling van zijn standpunten valt waar te nemen, wat
hem trouwens ook werd verweten), én voor zijn toehoorders, voor
wie deze rede als een VÌaarns elangehe gedurende lange tijd bleef gel-
den. Voor de Rlauwvoeterij was deze toespraak het charter van
geestCrift en v,u xct e. Daarop heeft Filip De Pillecyn terecht ge-
wezen-n. In deze Roeselaarse toespraak lagen trouwens elementen,
stapstenen, waarop de studenter.rbeweging rretig zou steunen. Reeds

5; Dc eerste versie van Verriests redc publicecrdc het periodiek 6lad De Bond. I'oor
Tdal en VolI, jg. 3, nr 9, Roeselare, 1ó maart 1871, blz. 3-6; zie de integrale tekst ook
ln Eeùij'lr, je. 1,^r 2, dec€mbff 1972, blz. l-11 €n in À{.C.4. VAN DER HEYDEN,
Sttetend Vlaadercn, d.u., 1914, blz. 2i9-248, onder de titel Brrl.
Talrijke historici blijken, hetzij wegens de gevoelsgeladenheid en het romantisme waar'
mee Verriest zijo voordrachi stoffe€rde, hetzij door de geringe respots (q1id. bantn a

Ralldr;o ?) à|e de voordracht jn de toenmalige publicaties te beurt viel, weinig aandacht
op te brengen voor een inhoudelijke studie ervan. :roch is hei b€langrijk erop te wijz€n:
1 dat Albrechi Rodenbach, samen met lodewijk Laevcns, op 26 december 1872 bij Ver-
riests voordrircht aanwezig was, zie: R.F. LISSENS, Brieten un Albrecbt Rodenbach,
Antwefpen, 1942, blz. 133 ;

2. dat Gustaaf l.lamen, collega van Verri€si, op diezelfde vergadering hei voord nnm met
een luimige schets tdn al het slechte cn belachelille da tie geen lan ftrlrauchìrg in
Vlaaùeren teueeg brengt. zie: De Botd.. lloor Taal en VolÈ. jp,. 2, nf l, 10 maaft 1872,

blz.2-).
3. dlìt Verriest op 2l februari 1873, zijn voordracht, enigszins geÍ'ijzigd en meer anti.
liberaal, herhaalde in de katholieke lovgelingen*rìns te Roeselare, zie: De Vlaantche
Vlds. jE2, ra76, nr l, blz. 1 t9, De LandbohLer, jg XXVI, nr 1271,27 febîùari 1873

F. DI PILLECYN, a.tu., blz. 46-19.
:r'r F. DE PILLECYN, d.u,., blz. 50-51 : tu uij t ete" aoÍ ddt, ten tijìe l6n zijn prc-

le:tor:chap;n het Kle;t Seninaúe te Roe:elare, er aldaar een < Blarutt'etetie 
'> 

orxtaan
ìî: een o|nanding tar de tlaamscle, strtletexde iergd tegen een ondetuiivegien, dat
het tert'reenàe t,an hw tlaatntche xatu* en dat tq ùt Roe:elare Ae branA zìix genstets

zaxd ot,er beel het Vlaatn:che lant. llaar d.e naan un Venìetî taftJt er naar terloop:;
bij tetneld. Dìe heu)senc en utc,\tbare ìaren zìjn bhtlz;iden tìt de gercbletenì: un de

Vlaan:cbe herucftl.iag, uadthj Hrso Venìe:t ìx bet Lall àùrtet bliilt. En nochîd"t dk
peùode, àdl ;t j"irt àe fetìade kr,? Veffiert, un A.en nan ,'et)ert. .an den Vlaning
Veff;eÍ. W;i zkllen h de nlsende bla,,lù1tten ttachten aan te taonen bae hii:toù ix /tet
hart un de Blaattoeterie; cn blz. 5.1 : z;jn foúnttlet;xg ùt d.e toordtacht in den

<<Bond> uat ìc haùleidìng gerorden un Ae t,ladm:chgezbde rtud.enten. Ook Fîa.ns

Van Cauwelxert getuigde I llrSo Vqùet had op àe ontui(heling Lan d.e Vlaamscbe Be-

ueging, nìet alleen ah meetter tun Alblerht Roclexbach, naar aJ: een Vlaam stìid.er,
udatun n.i. de beteÈeni: rr,:t oîtzt Beu'ecins nag niet rcldoente seÉend ;r... een dtep-

sunde ;nloeì lbseoefúà, zie: R. DE SCHRUVER, Uìt het archief un Frans uan

Cauwelaert, I (1895')918), Àntwerpen, 1971, blz. 186.
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Hugo VERRIEST - litho doof Gustaaf Van de Woestijne, 1913. Bereidwillig ter
beschikkìng gesteld door de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief, Brugge.
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GELOOFD ZtJ JESUS-CHRISTUS.

.È.

T.et Z,alíget Geòacbtenie
vTN EERWEBRDEN HEER

HUGO VERRIEST
ODvolgeftllik :

Prolessor io St. Lodewtlk te B.ugge la64
Proferso. 1e Rou!!el{?e la67
Bcrtuurd€r te ll€ute . lA77
Prirclpaal tó Yper la?a
Poltor te wacket! l88a
P.6tor t€ InAoygh€m . 1895

Ru6teld. Paltor te lrgovgh€m. . l9l2
Cebor€r t€ DEERLIJK dèo 2s November

1840, tr detr tl€€r ontsraper ie INCOYOTIEM
ilèn 2l Octoher 1922,

=-.@--
Hù bemiode zijne! fiod,
Hii betDitde zÙne Kerk,
Hij b€mitrde ziin volL, zijne taal, zún latd'
Eo heeft z€ getrouwelÚk ìi/illen dieDeo.

OEBED : O He€r. oDlvars uwen diet:ar
ir geoade, opdat hij iar all€ schúld ontslag€n'

blj U moge verbliideo door alle €euwisheid

Ame!.

logoygbem, druk. Hoet.D€rYcle.
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in de door Verriest gebruikte tern.rinologie kan men woorden aandui-
den die Blauwvoettermen werden, als knape, ntatt, jongeling, un
r.,adex eed. het hoot'd ouhoog. Evocatíeve schetsen en historische re-
mir.riscenties bleken gemeengoed en preh:deerden op de Blauwvoeterij,
je I op Rodenbachiaanse gedicliten. Betekenisvol was volgende allusie :

.ùIoert gij mij urugen ol er nog ip tlie scltolen r:laamsche kinderen en
jongelingen zijn: úer tl.uizend stemtnen zouden a antuoorden en roe-
pen dat de groncl. ert,an zou d.aterett : Hìer zijn wij, ex ìn on.r lìgt de
toekomst ! en: Ldaî ons eigen zijn ! en dan het hoold omhctog, zeket
e Lasî en opuankelbaar ! Latt :e erens on! peizen en zeggen en
tloen u,at zìj uiÌlen:lacben en rpotten zaorcel. als zij uillen.

Verriests Bondsrede,later gekend onder de trtel Eertìjds l:eeft er een
Vr.tlk bestaan, v/as trouwens een ideologische verantwoording van zijl
Vlaamsgezindheid, waarvan de krachtlijnen als volgt kunner.r worden
samelgevat :

1. Noodzakeli jkheid van Vlaarnse eensllezinde actte .. Daar is nu den
Bond om a/ dìe krachten îe tereenìgen, te zamea te leggen en een en
dezellde rìchting te gelen natr één Doel.
2. Het doel van de Vlaamse Beweging beperkt zich niet tot het recht-
zetten varì (hoofdzakelijk) taal- en andere onrechtvaardigheden oz
heî t,laams|rekend uolk in zìjn rechîen te doen komen...'î Is rechtuaar
tlig genoeg en te tuenschen, ruaar is 'î al ? - Neen 't, ttog aiet ! ... Ver-
onderstelt, raor een oogenblik, daî al ruî gij traugî in gerecbt. bedie-
ningen, en oaeral, u îoegestdan uorde en ddî ons Belgiè zijn eenuige
anafhanhelijLbeid"' zeher zij - Vare dan de Vlaamsche beueging zon-
der reden en bijgeaolg dood en gestorten ? Neen, duizendmaal neen !
en naar mijnen ùn zoa zij nog m,tar eigentlijk beginnen.

3. Vlaamse bewegir.rg is essentieel bewustmaking'u van het Vlaamse
volk"o

ìir Volgens sommige Vlaamsgezinde. reas het herstel 1an de Vlaamse taal de grootste
waarborg voor Belgic's oÒafhankeliikh€id... tegenover de Franse invloed. ,{ldus ver-
klaarde Alfons Catlier, de hoofclman an De Bonì, dat de Vlaamse beweging het besie
niddcl q;s on, B,lg:,. art;ua.tlìt.r! t. :'ttùit,r.

ís Aldus beantwoord Verriest srelliÉr aan een He!Ìeliaanse (en later Marxistische l)
stelling : Drr Prcblen der Gercbìchte it tlat Pnblent der Be 

'trtreinr, 
c. LICHTHEIM

a. .. btz. 58.
:'s Io Resenboos út anr.lere Llewca. Roeselare, 190'1, blz. 7 schreef Verriest over /lr

tolL. Dituìjls hebbe iÀ nosex b.tpebe/j doat U, hoe onr aardis tulA úl rlàtrende
Èrachtex zìr, rcl drconend goed, nl uacltertl f:úadd, tul uo end.ex recie, rcl duin.
genden spitt, tol hst, tol u'ee, Lol teedig laen, en dar beschfijlt hij gretig maar scherp
deze gewone, Vlaamse mensen, waanoor hij 

^ls 
pdrtet !.t te hnAe rc \X/akken e. te

Ingooigem grote sociale aandacht had.



- over ziin verleden : hier leunt Verriest duidelijk aan bij het roman-

tisme

- voor zijn toekomst : de Vlaamse vern'orvenheden van het verledeu

(vrijheid, macht, nijverheid, wereLdhandel, kunst, taal, godsdienst,

eigen gedaante, houding, < gedacht >>, inborst, opvoeding) onder-

kennen en verwerkelijken in de toekomst

- door eìgen gedacltt, u,)l en bestaan (mogen wij zessen Vlaamse

politiek, maiht en bestrÌur) aen het Vlaamse volk te geven ; daar-

voor is echter essentieel, persoonlijk Vlaans te zrin : 't is in onr dat

het Vlaamsch uolÈ eer.rt tÌrceî best4/1t1 In onze geest, in ons l:erî,
in onzen uille en uerk... ìn httìs, itt faùlie, ìn opuoeding en ge'

bruiken;
door Vlaams te zijn naar buiten, in het openbaar leven, om aldus

de verfranste bovenstructuur om te buigen, te vermderen, te ver-

vlaamsen.

Deze Vlaamse krachtlijnelr integreerde Verriest bovendien in een ge-

heel van opvattingen, een rangorde vln u'aarden, die als basis van ztln
ideologie moest dieuer. Eerst en voo.ral q'as het katholicismc, hoe hef-
tig ook tegen het sectaire liberalisme (van de Franse vrijmetselarij) ge-

kant, voor Verriest geenszins in contradictie rnet een progressief -Luma-

ne levenshouding; hierdoor stelde hij zich wel enigszins oP tegen eer.t

te gestreng triomfalistisch ultramontanisme (dat veelal toch door de

officièle kerkinstanties rverd beleden)"". Ten tweede was Verriests
streven gekenmerkt door een sociale bewogenhe'd voor << dat volk >>"',

volk dan in de meest-ruime betekenis van het woord, boven alle statr-

denonderscheid en zeker niet de minstbedeelden uitsluitend; in deze

optiek strookte het algemeen s'elzijn in Vlaanderen met de heropstan-

ding van ((dat volk)). Ten derde mocht volgelìs Verriest een volk zijn
eigen wezen, zijn natuurlijk-zijn, zijn eigenaardigheid niet verlooche'
nen, wilde het zijn potentièle capaciteiten (de tolkskrac/tt) verwezen-
lijken ir.r het belarg van al zijn leden. Eìgen aard bepaalt imners eìgeLr

lot en bestemming. Daarom zijn eigen taal (voor Verriest niet beperkt

'i0 In het zoeaveokorps, dat in i!167 reeds aan hei Kleir Seminarie te Roeselare \ias
opgericht en vanaf 1870 tot 1872 o.dcr het bevelhebberschap van de studeot, gewezen

pauselijk zoeaaf, Amaai Vvnckc stond, v'as superior Delbar vanaf 1871 Éiener:lal, en

Verriesr in 1872 en 1873 kolonel en lar 1874 tot 1877 luitenxnt-generaal. \{rij durt'en

st€llen dat dit zoeavenkorps door velen (ook door hct bisdorn) als een uiting lan ultra-
montanisme u'erd beschouwd, wat echter ni€t impliceerde dat ieder lid ultramontaars rvas.

fir ln deze sociale lijn lag latcr Verr;ests fedactcurschap bij het weekblad De Nie L,e

f;ll, dat iusse'ì t november 1u9ó en 14 oktobcr 1901 lerscheen en waarin Achiel Lau-

wers (van 1890 toi 1904 priesterlera.r aan het Kiein Seminarie ie Rocsclare) sociale bij
dragen pleegde.
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tot het \(estvlaams), maar ook eigen kunst, eigen kennis, eigen kunde,
essentièle vereisten om de volkskracht te verwezenlijken. Webu: de
Franse hegemonie (vooral door de taal), doch ook door de maatscha;r-
píj- en de staatsstructuren belemmerde deze opgang en kon dan ook de
volksvernieling niet stuiten, laat staen omkeren ; enkel een nationale
d.i. authertieke actie voor de heropstanding van dat volk kon Vlaan-
deren doen herleven"'.

Verriest herhaalde zijn Bonttsrede van 26 december 1872, enigszins ge-
wijzigd, op 23 februari 1873 voor de katholieke I cn gelitgerkrìn g te
Roeselareu'.

In september 1873 promoveerde hij van hoofdsurveillant var het inter-
naat tot leraar van de retorica, wrar hij Rufijn Delbaere verving.
Later, op 18 juli 1877 schreef superior Delbar aan grootvicaris Rruno
Van Hove, over deze bevordering : le t,ols d.iraì que AL Verrìesî a
coulé, par le s1,stème tlu'ìl suit, AI. DclL,ter{1. De tegenstelling Delbar-
Verriest storrd dus reeds in 1871 vast. De oorzaak Ìag ongetwijfeld,
naast het Vlaams probleem stellig in de onderwi jsrnethode d,e Ver-
riest toepaste. Vijzen wij er trouwens op dat het lerarenkorps in het
Klein Semir.rarie zich méét en méér in twee kampen indeelde en toe-
spitste. Nrast Verriest kwarn voor het schooljaar 1872-1873 Alexis
De Carne in de handelsklas. Anderzijds was op 6 .rugustus 1873 Gus-
taaf Flamen, leraar in de tn'eede klas yrn de Cours lrangais. wegens
flamingantisme op 2ó septenrber 1873 vervangen door Alfons Van
Hee. Naast Superior Delbar schaarde zicìr Theophiel Barbe, als hoofd-
surveillant in opvolging van Verriest.

Vergeten wij niet dat in 1873 de eerste taahÀ'et op het gebruik der
talen in strafzaken (wet Coremans) werd gestemd en dat de zaak
Schoep heftig het Vlaamse lar.rd beroerde. De agitatie bereikte haar
hoogtepunt op de Vlaamse landdag van 29 juni 1871 te Brusselcs.

c Eenzelfde gedachtengang mcren \-ij tcrug te linden bij Lodev,ijk Dosfel o.a. in
zijn Oret het Belgi:ch Vade aù. yax Dr. L Fieîeir. Et hiidtase tot àe uìitbegeeúe
der Vlaun:t6e Belt'egins (19r9), zie: L. DOSFEI, llerzntelà V;etk, Deel j, Tielt,
2.j., blz. 5-43.

t;:t Zie lioetnoot 55 , De l.lddrlt.be Vlag. jg. II, 1876, nr j, blz. t-19; H.J. ELIAS,
a.u., Deel 3, 1961, blz. r05.

61 A. DEMEULEMEISTER, /.r.. in RolÌdrìex:ù ItI, 197r, blz.910.
05 H.J. ILIAS, ,1.u., Deel a,6l:-. 42-4J, Alfons Carlier (zie .aelnoot 4l) voorzirt.r

\an de Bond en Isidoor Van Eeckboutte, lid, s'aten op deze landdag te BrusseÌ aan$ezrg;
zie: Stadsarchief Rocsclafe (S.A.R.), t'ettligboeÈ IlÌ Ldn De Vùe àrchdl) (18ó9-tBB0),
ff 1930 (27 juni 1873) cn îr r9at (7 

'ùli 
1871) : z;j brachten h De Vùe"d$hdp \el

slns uit.



Ook buiten het Roeselaarse seminarie wts er iets aan het broeden in
'$lest-VIaanderen. Aar.r het Groot Semir.rarie te Brugge stichtten Amaat
Vyncke'"', de gewezen pauselijke zoeaaf, en Zeger Nfaelfait"', beiden

oudJeerlingen van Verriest te Roeselare, op 20 oktober 1873, de IYest'
Vlaamscbe Gebroeders. die zich reeds oP 24 maart 1a74 de Vest-
Vlaam.rcbe Gilde noemde. Het doel was de lt lanin gen 7eh aau doen

blìfuen aan G od, Taal, Vaderland, onder de beschermirg van Sint-Lui-
gert en onder de leuze

l/aor God en f ,ìe en Vaierlan.l
Vooraìt ! Gebroeders Hand ìn Hand !

Op steun van Guido Gezelle deden zij tevergeefs beroep ; Hugo Ver-
riest maande hen lan nr.t g een jatu ol /lr,r, te wachten, daar de geeste-

lijke overheid hen vinden zou.'. Onstuitrig wilden Vyncke en Maelfait
echter doorzetten en een publicatie verspreiden onder de titel Alnapab
t'oor de l.eerende jeugtl. Lan VÌaanderen. Op 22 augustus 1874 gaven

zij reeds een circulaire uit, verzonden naar alle colleges in het bisdom,

waarin lrun pubLicatie s'erd aangekondigd. Deze lY est-V laarn tcl,e

Gilde wrc vanaf het sclìooljaar I874-7t eefl agerende verbindings-
post tussen de verschillende \lestvlaamse collegestudenten en leraals,
o.a. met Roeselare langs Jozef Axters, met Rrugge en met Tielt. Van-
uit Rrugge vertrokken blauubriet,en (gesmokkelde brieven) tussen

verplaatste leraars en tussen studenten''".

Zelfs onder de leraars-prìesters e'às er iets aan het roeren. Op 13 fe-

bruari 1874 sticlrtten Desiderius tr{eersseman, Adolf Duclos, Pieter

Baes, Rijk Carette, Frans Mervillie, Victor Vancoillie, Priesters, en

Eugeen Vansteenkiste en Karel Verschelde, leken, te Brugge de Gilde
t,ttn Sinte Laitgarde, waarachter Guido Gezelle stak, met het doel de

Vlaamse literatuur en het Vlaamse volksleven te bestuderen en te ver-

spreiden'n.

l'Ì L. ITONBALIU, Ratte Vvcl;e, Roeselare, 197'1, l'ooral blz 86'95 I Vyncke zou

(nog vóór zijn priesteru,iiding op 10 juni 1876) oaàr het Klein Seminari€ terugkeren rn

dec€mber 1875, als plaatsvervanger van -Alfons Van Hee. die ziekelijk I'as

"' M. DE BRUYNE, Zeser tlaellaìt. Vldnlnr ttliide, tthtìlLa, in Natia"att Biosrd'

lirh Vooràenboeh, Deel l, 1968, kol. 5:7 530.

"" 1 nODENBACH, Albruht Rod.enbach en d.. Blattttoett;i Amsierdam, 1909,

Deel 1, blz. 7ao. Dìe teet rcone IIì!tolie... ler trone yt:ter cnde t.rcerJe ghesech.len

det catíetige :nllnete Aìe ùeî2 oetnet Dc llldenrthe L'lagse (= VldSSeboeL),'lìelt,
1926, blz. 19-25; Sint Llttgd,t Pdtrcn€i 1tx I'laawleren, Tentoonstelliòg 17 25 augustus

1974, K^ta].ooq, blz. 25-27.

'rs F. B,AUR, 
^.\\'., 

Deel 1, hlz. 174'175.
70 S;tzt L/t,gdtt..., Kataloog, ,.r., blz. 1t1u; P. ALLOSSERY. Kau Adoll Drclot

(1811-1925), B|'rqge, r9ao, blz. 2a 2r'
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Tildens het befaamde schooljaar 1874-1875 telde het leraarskorps"
aan het Roeselaarse Klein Seminarie zeventien Driestersrr. Zii warct
(min of meer) duidelijk opgedeeld in twee k.rmpen-, nl. de behouds
gezinden (niet of weinig Vlaamsgezind) die zich rond superior Delbar
scbaarden enerzijds, en de flaminganten (ook met nuances) die het bij
Hugo Verriest hielden anderzijds. Bij de Delbaristen behoorden: Al-
fons Boone, leraar van de derde Latijnse ; August De Boudt, leraar van
de vierde Latijnse ; Frederik David, leraar van de zesde Latijnse ;Theo-
fiel Barbe, hoofdstudiemeester van de internen en leraar godsdienst-
leer; Jan Catulle, econoom en ondersuperior ; en Alexis Chombaert,
surveillant van het externaat. Naast Verriest stonden : Eduard De
Gryse, sedert augustus 1874 leraar vxrì de afdeling wijsbegeerte ; Emiel
De Monie, letaat van de poèsis; Theofiel Moulaert, leraar van de
vijfde Latijnse;Jules Delorge, vakleraar ìn de wiskunde en de weten-
schappen; Alexis De Carne, leraar van de har.rdelsklas; David Lans-

sen, directeur varr de afdeLing vxn het St.-N{iclìielspensionaat ; Cyriel
Deprez, leraar van de eerste klas van dit pensioraat ; Alfons Van Hee,
leraar van de tweede kl:rs, sedert 26 september 1873 ; Jozef Axters,
hulpsurveillant vanaf september 1873.

Bij de aanvang van het schooljaar L874-1875 telde het Kleir Serlinr-
rie 411 leerlinger.r, waaronder 27t internen; doch op 15 juni 1875 wa-
rcn er 497 leerlir.rger.r, waaronder 46 ir.r de afdeling wijsbegeerte, 18 in
de retorica, 28 in de poésis, 33 in de derdes, 3ó in de vierdes, 38 in de
vijfdes er.r 39 in de zesdes'*.

Trjdens hetzelfde schooljaar was Hugo Verriest directeur vln de Leî-
tergìLle, dre haar lederr recruteerde onder de leerlingen van de poèsis-
en de retoricaklas, terwijl Albrecht Rodenbach secretaris was".

Rond Nienwjaar 187) verscheen - de Alrtanak t,an den jarc ()nzes

Heeren lezu Christì 1875 toor de leerende jeugtl tan Vlaanderen u)t-
geget-en ander de beschermìng t'an Sinte Luìtgaarde. PaÍronesse der
Vlaqmsche Taal & Leîterkunde, uitgegeven te Brugge ter drukheùj

i' Dc leranrs vafl de lagere school uitÉiezonderd. nl. J. Vanden Bulcke, H. Van Besien,

O. Callebert, Joha. De Sioop, Eduard Van Hee, Louis Dercleyn en J. Duriez.
rj Naaf die zeventien pri€sters gaf de Engelse leek Joseph Algar, de vriend van

Guido Gezelle, Engelse les;hij ook schoot niet goed op met superior Delbar. De groeps'
foto van die leraars en Algar st^^t irl' Eettiì^, j8. .i, nr 2, deceftber 1972, bllz. L

rr Voor deze opsrelling verwijzen vii naù A. DEIÍEULIMIESTER,.!.a.. in Rolldrìen-
tid III, 197r. blz. 5-40.

ir À. DEMEULEMEESTER. ,2.;., blz. 41 : volgens de Palmares van het schooljaar
1874'187t telde de poèsis-klas sleclìts 26 le€rlingcn.

rr F. BAUR, t.11 ., DeeI 1, blz. 702 zie ook 1oe1Íoo/ 77.



l)lrfl Madesî De/place, in de Geerolfstraaî.It àe inleiding poneerden

de redacteuren van de West-Vlaanscbe Gi/de' de grootseminaristen

Amaat Vyncke en Zeger Maelfait : . . . tuìj tuillen - 't is misschien uat
ueel, maar toch ! de Vlaming heet't altìid gtooîsche gedachten, - u'ìj
hebben uoor ooguit dat de Leerenc/e leugl niet ten achîeren bliye aat
de uare Vlaantsclte Beueging;a'ij uillen das met UÌietlen eert han-

deAe toesteken am de Vlaanzsche Beu'eging ap gaeden Srand en oP

den reclÍen u,eg te houden. Llier leggen aij na den eersten steen : en,

i:'t dat juel tnee ttilt,'t en zal de laaîste niel ùjn, nocb de mee:te
ook nìet ; maar Gijlieden, t,l.aansche Stude ten. maet ons helpen en

ondersteanep en oteral uaar gii kunî.

Ierst na nieuwjaar L87, zoLr de roeringe, zoals zii door voorÉlaînde
evolutie in de gedachten en door het optreden van de leraars was ge-

conditioneerd, losbreken. Daar de poèsiskles van Emiel De Nfonie
daarbij de hoofdrol zou spelen - zij moest traditiegetrouw immers de

feestviering van superiors naamfeest voorbereiden - is het belangrijk
de narren van deze lYonderklasse te memoleten'".

1. Adriaens André, uit Zedelgem;
2. Boucquet Gustaaf ;

3. Bruwier Alois, uit lchtegem;
4. De Coninck Arseen ;
5. Delobelle Herrri ;

6. Delputte Achiel ;

7. Denys Kamiel ;

8. Devos Julius, uit Izegem ;

9. De \Xrilde Romain ;

10. De Ruytter August ;

11. Huyghebaert Rodolf ;

12. Laevens Lodewijk ;

13. Lerouge Hendrik ;
14. Lievens Constant, uit Moorslede;
15. Lootens Adiel ;

16. Reynaert Pieter, uit Kaclrtem ;

17. Rodenbach Albrecht, uit Roeselare ;

18. Roets Frans ;

19. Rooms Florimond ;

?G A.K.S.R., Palnarct :rhooliaat 1874'1575, blz. 6l-67; Alois Bruwier, Albrecht Ro

denbach, Jules Siichelbaui, August Vynckier 'o,tt l ltrc ìîe pa,t à ta r ler coxcotrs de

I'Année. Y,ras ziekte daarvan de oorzaak ? Julius De Vos siaat in de palmares ook niet
vernoemd... daar hij doorgcstuurd *'as voot de prìideling eo dus officieel geen resul-

taten kon hebben; zie I J. GELDHOI, l'lìest ae Bbluoet, a.u., blz. 25.



20. Stichelbaut Julius, uit Kortrijk;
21. Tyberghein Emiel, uit Moorslede;
22. Van den Bulcke Alfons;
23. Van f'omme Arthur ;

2,[. Vercruysse Alidor ;
2). Vynckier August, uit Izegem;
26. \ratteeuw Kamiel.

-A.llroewel het omstandig relaas var.r de << groote stoorìnge > teeds door
vel9n, g1 dan met de nodige varianten en onjuistl.redén, is gegeven,
toch willerr wij hier de essentièle lijnen van een revolte, die Ioe inci_
denteel zij ook mocht wezen, toch als de uiting val eer.r psychologische
e:calat:: mo:t 

-geìnterpreteerd 
worden. Vat er achter de louterà (ten

slotte kleine) feiten stak, is duidelijk te situeren in het geheel van de
ontwikkelins zoals wij die hebben geschetst. Aanvullingen aan de hand
var de zondagse bijeenkomsten vatt de Le ergilt/e, iaarvan Hugo
Verriest trouìvens de directeur was, zullen de psy5hologische geladen_
heid nader illustreren.

l.*,.op 6 januari 187) zong de leider van de poésisklas Albrecht
Rod91b5h Vlaamsgezinde liederen in het bijzi.ln van superior Delbar ;
o.a. hief liij de bekende strijdroep aan:

Waar klinkt nog de aloutle ulaam:che klanA !
in V laaxderen.

Waar strijtlt. men tegen elken duang ?
Ip V/aanderen,'.

Of de ontstuimige Rodenbach, die toch heel dicht bij Verriest stond,
met dit lied allusie maakte op de duang van Delbar, kan in het licl.rt
van de tot op dit momer.rt eerder blijkbare verdraagzaamheid van de
superior minstens betwist wordqn. Delbar liet immers op 7 februari
187) de katholieke dichter Lodewijk De Koninck (Hoògstraten lO
oktober 1838 - Retie 22 maart I92ri) naar het Seminarìe koÀen, alhoe-
wet hij stellig wist dat De Koninck nu de gevierde spreker was in het
Vlaamse katholieke midden. De dichter kv'am voorlézen uit de zo pas
verschenen gedeelten van zijn katholiek-ultramontaans epos Het N;rÌJ-
dom uerlr.tst. In zijn gematigde strategie begroette Delbar de dichter
in het Vlaams en waagde zelfs een gemakkelijke woordspeling op zijn

rr Alle grgevens nopeis .le Le cls;tàe die hjcrna volgen zijo gepLrt uit: A.K.S.R.,
VerslagboeA ux de Societate littetarìa 4ro netìtt: in;1enue exîold t,tr drtct ... 

^nnee187.1-1875, lli€t gepagìnecfd, passim; r'erder geciteerd als Ver:tagboeà Lc ery;Ue tsTq-
1885.

ì. Het VlagseboeÉ, blz. 1r.



n;;trn . E konìng zrlt gìj ziin rlie Koninck wordt genoemd' Voor dit
gepland bezoek t,add." de leerlingen uit De À{onies dichtersklas de

ópàracht gekregen een gelegenl.reidsvers te pLegen''. Rodenbachs ge-

dirl'tt Aott L. De Koninck bleek het beste, en de ionge poèet las ziln

gewroc}rt, hoofdzakelijk kristelijk geìnspireerd en gematigd, voor'

i)och ook andere poèsisstudenten hemelden de dichter op, blijkbaar

in meer Vlaar.ns-getinte verzen. Onder hen waren Constant Lievens",

Julius Devoso' .n Adi.l Lootens. Z:Ljn geArcht Lodeuijk De Konìnk
tuerkt loor ltet goed"" besloot Lootens als volgt:

Staat op 91 cl:risten vlaamsche jeugd

Een nieuu,e zoon is u(w) xer-rc/:enen :

Herschep maar rnoed, t'ooruìî meî ttreugd'

En tlieg uoor GotJ naar't strijdperk henen !

V ooraiî t or.tr God en laal en land !
Dat srttal op zijne n.rant geschret'en;
Den aìjancl noedig aangerand !
Den Heer zij ons herî en leaen.

Op dezelfde dag van het huldefeest voor de gevierde dichter besloten

de poèsisstudenten, blijkbaar aangemoedigd door de gunstige houding

van superior Delbar, op het aanstaande Soapet Champétrsi waarmee

tradrtióneel de tweede dag van het supetiorsfeest besloot, de twee ge-

bruikelijke Franse liederen door twee Vlaamse te vervangen. Voelden

de studenten zich aangemoedigd door Delbars optreden ? Tekenend
voor die ontvankeliike geestesgesteldheid was de voordracht oP 28

febrnari in de Letîergilde van de legende VJaanderen heelt een goe-

r/en laîroott, door Karel Den Duyver leerling van Verriests letoricn-

klasul. Mogen wij Verriest als inspirator vermoeden ? \X/ilden de stu-

denten superior Delbar diplomatisch ir.r hun Vlaamse kamp betrek-

ken ? Karèl Den Dulwer aludeerde oP 1302 en de zege de.r Vlamingen:

Vúi uappert de raan o! de daken tan Genî' en

duikt in haar llooien den gtijnzenden Leeuw,

7, J. GETDHOF, a.L., L,12.37.
so F. tsAUR, d.u:., Deel 2,'lteÍ, 1966, blz 202'201, dateerde het gedicht in februari

187t.
s1 A.K.S.R. Ver:l,tgboeà Letteryiàe 1!t/4,1815, inhoudstafel achteraan; een snode

hand verwijderde de oorspronkelijke ieksi van lìevens gedicht !

3, J. GILDHOF, a.&., blz. 1r.
5r A.KS.R., Ver:lagboe, Letetgilde 1871-1875 i in juni i87t droeg Adiel Lootens

dit sedi.ht, naat hij zelf s.hrijft geschreven bint àe usten 1875' in de Lettetgilde toor

samcn met Hoe .ìat leztt te Betlehert tellateú úerd
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den Leeuu in de Kortrilksche ae/den ber.uonnen.
den Leeuw cÌie grimmend de Leliaarrs yerslindt !

Docl.r deze zege was broos... en de sluwe Filips de Scirone beraan.rde
een krijgsplan voor de herovering van Vlaandéren, terwijl de Vlamin_
gerr zegez^t en onbewust l.run gewone leventje hemamen. Een onbe_
kende gri.jsaard - de onger.roenrde patroon varÌ Vlaanderen I - waar-
schuwde hen en spoorde tot herwapening aan. Te Atrecht verloor de
Franse vorst opnizuw de strijd. Karel Den Duyver besloot hoopvol

En of soms el een t)ija d het joA tailde lrukken
op ,'î zij met de u'dpenr,'t zii meÍ u'r Íale
îe gtanrle îe slaan,'t zij door andere lìsten,
nog eenJ zal I/laanclerens ptttroon nederd.alen en
ntannen doen op;îaa ont krijgers te u,ekken
tor.tr't land en cle taal die leelt ex zal leuen.
Zoo zij het. Amen.

Het succesvol optreden van De Koninck in het Klein Serninarie én l.ret
voorkomend gebaar van superior Delbar, was ook te Roeselare niet
ongeme.rkt voorbij gegaan. Op De Konincks lezing er.r de daarbijho_
rende dichtershulde was al wie in het Roeselaarse Vlaamsgezind was
aans/ezig. Dit heeft stellig de band tussen het Seminar-e en de Vlaamse
verenigingen te Roeselare, o.a. De l/riendschap, Ítauwer en hoopvoller
aarrgelrr.rld. Mrg De Kouinr ks optreden in het Semirr.rrie .lr,,ibouen
niet aan de basis gelegd worden v.rn het oprichten in de trLLnclelstacl
van een afdeling van het Dat,ìdtfo , op f4Inr.Ìrt 1875, efdeling die
startte met 93 leden waaronder o.a. Hendrik Horrie (die uoorlitt".
v/erd), Alfons Carlier (die ondervoorzrtter werd) err Isidoor Van
Eeckhoutte (die secretaris werd) o-.

In deze gunstige constelhtie - of was het van hoop op steun vanwege
het hoogste Seminariegezag ? - had Rodenbach ondertussen, onder
supenisie van de twee studiemeesters 'I'hmfiet Barbe en Jozef Axters,
de twee Vlaamse liederen geschreven voor het boerenrnaal van het aan-
staande superiorsfeest; nl. de eerste versie van LIet Lietl der Vlaant_
sche Zonen'n, waarvoor Johan De Stoop, de muziekleraar aan het
St.-Michielsinstituut3' de krachtige, opzwepende melodie had gecom_

35 A. DE L/EERDT, 1A0 jatlr Dd ;dtfanìr te Roetelarc, n.u., blz. 16-ra.
3'r F. BAUR, a.u., Deel 7, blz. 176 en Deel 2, blz. 10 11 en 293 ; Baurs oarelng

\'an deze eerste versie, op 20 september 1875, is zeker onjuist; hct moet minstens voor
de maand juli zijn, wij denken zelfs nog vroeger aangezicn de studenten én de reksr en
de melodie moesten aanleren.

5î M. DE BRUYNE, Sîoop loha Frdu Jazef de. Vlaan: cotn[oni:t, nuìeAtetaar. \n
Nationaal Biag litch Woodenbaeh, Deel 5, 1972, kol. 839-s.tj.



poneerd, lied dat in naam van de Vlaamse studenten, en Het Lied der
'Dichters 

(wschl. in samenwerking met Karniel \fatteeuw) *", dat in

naam van de poèsisstudenten zou gezongen worden. Rodenbachs eetste

versie van Hit Lìed der l/laarnscbe Zonen, hoe vlaamsgezind van in-

houd en hoe Blauwvoetsiriidend van terminologie zii ook moclrt zijn,

prees en dankte superior Delbar:
(>) Gi uaardeert ot:.t.'t Is gebleken

als gij '"-oor den DìtbteY xondt
en a r îale wildet sPteken

en zulke eedle uoorden l'ondÍ.
(6) Prìester, uil den dank onÍI,lngen

aaa het dankbaat ulaamscl:e kind,
ìn zijn uiltle en uoeJte z,tr2gen'

amdat gìj zijn aantscl:'zijn nìnt

Het was den ook niet verwonderlijk dat Theofiel Rarbe goedkeurend

de herhalingen van deze liederer.r bijwoon de. Zelfs bij Rodenbach

bleek de ontspanner.Ì, gur.rstige atmosfeer kalmerend te werken, en

vóór Pallnzondag 187t droeg hij in de Lertetgilde ziin versencyclus

De .ù[aagden'" voor, een trits van zes reLigieuze gedichten waarin niet

de minsti allusie op een gesPannen, zoniet strijdende toestand valt na

te speuren.

Op Palmzondag, 21 maart 1875, gaf de begeafde Hendrik Desmet, uit
Vèrriests retoricaklas, een hoogdravend sedicht te horen, onder de

titel .\lrfre AIoedettle. Dmruit noteren wii :

Gij Kind.ers uan ' t noorden, gij zonen t'an V laandetep

Indien dat au'tonge nog îoone/l kan slaan'
lndien dat au gorgel nog klanhen doet klinkep'
Vang "-reagdig en uol;ik clen zegezang aan.

no'o, ,n zal tJe zee ctuer Vlaancleren spoelen'

En eer u,ordî het licbt uan de zonne gedoofd,
Eu eer kctml ltet uier heeJ den aatdbol terslìnden'
Dan daî gij mijn Vlaamsch uordt aan Vlaanderen ontrooll.

lk groet u mijn Vlaamsch en ik zueet het met eed'

Voor u wil ik /eten, t,oor u uil ik stert'en,

Voor God en t)oot lt 'k ben tot alles gereed :

O !Daî mijn tonge 4d 't gehemelte kleue

!3 F. tsAUR, d.u., Deel r, b12 176'r'1 1- en Deel 2, blz llr en 3ll
se F BAUR, d.u.. Deel 2, blz. 2o4, 205, 207 e^ blz 6 en 7

36



En dat mìjne band mij uer,.lraoge aan het lijl,
Indien dat ik u, O mìjn Vlaamsc/:, o nrìjn tale
Niet altijd en eeuuig genegen en blijf !""

In deze vredige, vrolijke, zegepralende atmosfeer verscheen rond pa-

sen - 28 maart 1875 - De Vlaarusc/:e Vlag - ondu de beschennìng aan
Sinîe Lútgarde Aan de leerende .ieugd t,an Vlaanderen - laargang
m, dccc. lxxxtj, bij hlodest Delplace, Geerolfstraat îe Brugge - onder
de leus : AIet't krzis ìn to? - zoo uren ntìj - Door's ueilà tij - Ten
hoogen hemel op, en onder de symbolen van het Kruis en de Zwarte
Leeuw. De West-Vlaamsche Gilde. met À{aelfait en Vyncke, publi
ceerde in deze eerste aflevering : Een cb'ìsten /laming kan niet orer-
dreren zijn, noch te t,ierig als hìj t,r.tor't Vlaamsclt te t,elde trekî, om
dat de Vlaamsche bewegìng, gelijk zij olt den d.ag uan aandage baren
gdng gaaî, eene zaak is aan leren ol dood t'oor eett gebeel aolh, om-
daî men door een slechîe Vlaannc/,e beu egtag onze oog roo kuboliehe
Vlamingen zou tt'illen ltunnen god:dìenst, bunne zuircre zetlea doen
alsÍaan. lLen opttaud)g ma|"a tige,t Ketb en Paas"'.

Heeft de publicatie van de De V/ag de gematrgde houding van supe-
rior Delbar verandert ? Nam hii het relaas over Lodetujih de Koninck
te Rousselaere, dat in deze eerste mflevering verscheen, als een aanval
op zrcl'tzelÍ, daar de schrijver'f.E. .rllusie 

'r.rakte 
op een verbetering

van de studie van het Vlaams in het Seminarie aan de hand van het
verslag dat ilÌ het plaatselijk blt"d De Laxdboale/ verscl.ìeen', ?

Ging volgende passus van het relaas, waarin de superior onrecht-
streeks onder àe dappere toort,echters t)dn dl uaî goet! en tlaamsch ìs,
werd geschaard, voor de \ùlaal Delbar nu pertinent te ver ?

De jeugdige Jîtld.e îe8... betoonden allen zonnek/aar tloor heî uiîuoe-
ren banner gearocLten, clat le xudie der moederîaal geenszins axàer
lsen t,eruaarloosd uordt, dat et ylaamscb bÌoed ìi l,anne ad.eren
stroaml en dat cbrisîene en zait,er t,Jaamscbe seesî al bunne uerken
bezie/t : ìp een uoord, dat ze bunne acl:tbare leirneestets, de zoo dap-
pe.re l,ooraecl.)terc tan al uat goed en l)laamscb ìs, waarlijk ueerdig
z11n,,,

lVìj slùten met de uoorden tan het alaamsche genegen blad << de
Landbouwer >> tan Rousselaere en zeggen: << Intussc/tentijd, De Ko-
ninch, gij zuÌt uit de oogen cÌer hatholieke Vlamingen niet nteer gaan !

,0 A.K.S.R., V en lagboe È Letlery; I Lle I 87 1- 1 87 t.
N1 De Vladn.trhe VldS, le. I, nr t, 187j, blz. 24 Het Vlaggeboe,. blz. 35.40; L.

DOSFEL, S.r?/r eenT setchiedenìt ux de Vlaan:the Beuegìns, a.u. blz. ,4 en 56.
e, De Vlaan:che yld., jg. L, nr 1, Pasen 1,815, hlz. 2r-22.



Waî u tet herte ligt, ligt ons Íer lterîe: uue belangen ziin de onze !.'.

la ! zoo lang bet Kleen Serninarie Seminaùe lteet, en zoo lang Vlaan-
deren Vlaanderen zal zijp, za/ de nuant tan De Koninck in eer en

acb ng blijt,en >>.

Het staat vast dat Delbar nr Pasen niet meer dezelfde was als vóór

het Verrijzenisfeest". Voelde liij zich na de paasvakantie door de fei-

ten voorbijgestreeft ? \list lrij dat én Gezelle én Verriest bij Vyncke

en Maelfait hadden aangedronger-r op uitstel voor de publicatie v.rr.r

de AlmanaL ? Zag hrj nu - te laat ? - in de ontstuimige verzen en toe-

spraken van de studenten, zelfs in het gekende optreden van Verriest I

- een mogelijke revolte tegen het gezag ?"n.Yu de De Vlaamse Vlag
voor Ìrem een uitdaging ?

Twee kleile incidenten, gerappo{teerd uit het Vlaamse kanp, wat aan

de geloofswaardigheid per se niet afdoet tn:rat de exlcte voorstelling
kan vertekenen, incidenten die bovendien als een groeiende Vlaamse

reactie kunnen geìnterpreteerd worden, zullen Delbar zeker hebben

gedwarsboomd zoniet geaf fronteerd.

Jefke De Cuypere uit Rumbeke had van sotnmige leraars, o.a van

Eduard De Gryse (in het hebreeuws) en van Emiel De ÀIonie (in het

Grieks en het Latijn) antwoordspreuken aangeleerd, waarop het on-

schuldig kind de passende, klinkende repliek moest geven. Zo had
August l)e Boudt, die Hendrik DeLbar gunstig gezir.rd was en zeker

niet als flamingant bekend stond, het jongentje oP de kreet Vliegt de

Blauuvaeî./, het keervers Sîalm o? Zee ! àoen roepen, duideliik ge-

inspireerd weliswaar op Consciences De Kerels tln V laant/eren vzn
1871. Al spoedig verbood Delbar die onstuimige sPreuk als strijdig
met het reglement op 't verplichte fransspreken; wat spottend, uitda-
gend door de studenten werd ontweken door de roep te l.ìoesten of te
kuchen : Krl: Kch Kc/t ! !,.. Kch Kch Kch /o'. Bovendien had Constant
vrLn Coillie, voorzittertat de Leîtergilde en reloriustudent, een

waalse klasgenoot die aan kalverliefde leed, in een Frans distichon be-

lachelijk gemaakt. De eerste regel van zijn spotrijmpje luidde :

i3 Het Vlaggeboe,, blz. 12 \ H. ELIAS, ,.?r., Deel 3, 1961, blz. 111.
sa Zoals Robert BUYSI suggereert in IIct Kleh Semì,1àùe te, 'fiiàe 1,4n Albrech,

Rodenbach, Roes€lare, 1909, blz. r7 en 19: Hìi (Delbar) neende ìn de ottu'aAin8 tan
uderlan:che guoeleu dìe onàer zijn oogex ge:thieàde, trienen tax an :entelìnq te ant'

u,arex, ùe gat:ú eè r)!tee,Ì 1'ai oproedìnS, selìiÍ hij het letrtontl ,)oeJten 1et i,lig?a
(Hii) bezat een goed hart, ee, se"tdLÈdiiA ÈataLter" àe s'lhte fa .. ua: dat h;i op de

haos/e niet úand, en a"l,eÈLran udr o"z te be{iire" udt .,"àet z;ln aogen guchieàde;
zìe ook Het VlaggeboeA, blz. 42-41.

os L BÀUR. r.,/.. Deel 1. blz. 180.
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. C,e ieule bomme est un lade .,. (le ntctt n'est ltas poétique)
de volgende regel eindigde op Cupidon. Het genòot ènorme úijlral.
Overgepend vulden enkelen echter in de plaats van de allusievolle
puntjes het woord WalÌon in. Superior Delbar kreeg daarvan een
exemplaar in handen en voelde zich getroffer"r ir.r zijn persoonlijke
waardigheidoe.

In de studiezalen schoven nu van hand tot hand Vlaamsstrijdende ge-
dicl.rter.r door, wat prompt door Theofiel Barbe aan de kolerieke Delbar
werd gerapporteerd.

Op zondag 9 mei 187t droeg Julius De Vos in d,e Lettergilde voor lrt
Gezelles Gedichten, Gezangen en Gebeden (verschenen te Brugge in
1862). Htj besloot aldus :

Heet en A[(erter ijt gij ntj.
En iÈ hoop het, z t gij blijren
Voor elk danhbaar Vl.aamsch kind
Ddt lÌe :îroome heelt genaten
Van au zingend dichterhert:
Velen meugen U terachîen ;
't Blijft het steedr aan u geÈleeld :
Boaen sloîrentijen rijzend
't Staat bij U daar sterk en fier,
Met zìjn oud.e en urije îale
TaJe tan We st-V laanderenland,
In lset cl:risten zonteblinkett
Van de L/ laanse poèzìj"'.

Gedurende een << spannende >> meimaand droeg Rodenbach op z3 ( ?)
rnei 1875 zijn De Laatste Starnt voornu.

De traditionele bedevaart van de studenten naar O.-L.-Vrouw varr
Dadizele had op 15 juni 1875 plaats"'. Adiel Lootens had aan studie-

,6 J. CRICK, o? inter|ìet bìì latu Reuat De l'o:. ìn OÌr V.,lÉ onruddb, 2r sep-
tember 1919; deze verklaringen vao pater De Vos vorden overgenomen door F. BAUR,
d.u., Deel r, blz. 178 en door J. GELDHOF, a.u., blz. 12.

0r A.K.S-R., Vetslagboeà Leueryilde 1871-1875 i tegenover de handtekening, met de
bekende vier puntjes tussen de armen van het kruis, schreef een onbekende ha,oó: l" s

ue/à. ueesercbopt ondat hìi rlaan:sezitú trc (en doorsireept) d.oor àen Fnxsgezinden

03 À..K.S.R., ibid., ìnbodstafeÌ (aansevuld) achteraan; een snode hand verwijderde
uit dit verslagboek de oorsptonLelijke tekst van D, Lanxte Storm, eveóals de tekst van
Aan de Btaedert;F. BAUR, l?.?r'., Deel 2, blz. 21.

e'g F. RODENBACH, Albrecht Rodenbach en de Blaruuteteúe, d.1!,., D..el 7, blz. 126 |

F. DE PILLECYN, a.ît., blz. 15 vlg. : F. BAUR, ,.4,.. Deel 1, blz, 180.



meester Theofiel Barbe om een gunst verzocht dat de studenten, op de

voettocht langs de landwegen naar het bedevaartoord, in het Vlaams

zouden mogen bidden. Het antwoord van Barbe, or.rgetwijfeld op bevel

van Delbar, was negatief... wat Alois Bruwier hopeloos deed uitroe-

pen Z,t Franttbe fatLrnosltt! op ous lert'

Op 4 juli 1873 bracht Rodenbach n de Lettergilde zrin gedicht Aan de

Broetlers ten gehore'no, een evocatie van een (liberale !) moord op een

bedevaarder, moord die daarenboven door de politie in de doofpot
werd gestoken door de dood aan een zonneslag toe te schrijven. Spijt
Delbars verbod nog enige allusie op De BJauut'oet te maken, luidde
het slot van Rodenbachs vers:

Ende zie !'A Stond ìn uu midden.
Broeders, erz uij dîoegen alLe

Knodsex, en onze oogen sîraalden
ende trilden onze herten.
Kloek seroelden ue onze zielen,
KloeÈ geuoeltlen rrq onze armeni
en uij zuaaiden onze knoÌsep,
en donderende rìe1ten :

Vlieg de Blauuoet ! - Storm oP zee !

Ongetwijfeld klonk dit wel uitdagend, revolutionair... maar tocl.ì niet
rechtstreeks tegeil heî gezlrg, verpersoonliikt ir.r superior Delbar, ge-

richt. Twintig dagen later, op zaterdrt 24 juli'o' kwam Delbar tusselr.

Terwijl Jozef Axters surveilleerde bij een groep, die onder leiding van
Rodenbach strijdlustige opschriften en slogans, bestemd voot het na-

kende feest, aan het scl.rilderen waren (met remir.ìiscenties uit Con-
sciences Kere/r tan V/aanderen), kwam Theofiel Barbe in naam van

de superior aan de verzan-relde zangers melden dat één van de twee
voor het Souper Cbantpètre gePlande, en reeds aangeleerde Vlaamse
liederer.r door een Frans liedje moest vervanflen worden, zoniet dat
slechts twee Franse liederen zouden toeqelaten worden. Bovendien

10o F BAUR, ,j.u.., Deel 2, blz. 2!4.219; J. pOLlET, Het Klein Seninaie en Al.
bretht lloAexbacb. ir lYest Vlaanderen, 19t6, blz. 188 ; de inhoud van dit Sedicht is ge-

baseerd op een Gents schandaal nl. de overval op een bedevaart oaar Oostakker (17 mei

r87t) waarbij een bedevaarder de doocl vond.
r0r Over deze feitefl ziin echter vetschillende veîsies in omloop ; wij houden ons aan

de meesi aanneembare. Zie echter : Het V laxgebaeh, blz d5 vlg. ; F. DI PILLICYN'
a.u., l:'lz.64 vlg. (die uit een notaboekje van Verricst put); R. BUYSE, dr:, blz rt
vlg.; L. DOSFEL, Sthet eexer setchìed.enis ran de I'luntche rtùeìtenbeuestnS r'u ,

blz. 62 J. GEIDHOF, Vliest de Blatttttoet l, a u'., blz. 12'34;F BAUR, dú.,Deelr,
blz. 177'181 (die naar een kort relaas van Rodenbach verv';jst berustend in het Archief

en Museum voor Vlaams Culiuudeven te Aotverpen).
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moest Rodenbaclrs Het Lietl der I/laamscbe Zonen (eerste gematigde
versie), hoewel sterk vleiend voor de superior, samen met Rodenbachs
feestwens Op den Feesîdag laa den C)t,ersteru, die voor de deftige
plechtigheid ir.r de refter bestemd s'as, beide gewijzigd worden

Ook de gebruikte symbolen - de Vlaamse leeuw en de Franse lelie -

waiumee de varkensblazen voor het studentikoze duel aux t,essies va-
ren versierd, moesten stdnte pede door lndere tekeningen vervangen
worden'o'. Julius De Vos stond, in afwezigheid van Rodenbach, sur-
veillant Barbe te vr'oord ; hij deed een stout tegenvoorstel, nl. Ne pas
chanîer du tout ! Barbe ketste dit bitsig af met le laisse l.a responsabi-
hté de la chose à ceux qui la proposent, tr'aarop De Vos kordaat re-
plikeerde: Hè bìen, je la propose !
Daarop beraadslaagden negentien studenten uit de poésisklas. Zes-
tien'o' spraken zich uit tegen het zingen van om het even wat in het
Frans ; twee (nl. Arthur Van 'Iomme en Pieter Reynaert) weigerden
te stemmen en Julius Stichelbaut uit Kortrijk onthield zich. De poèten
kregen verbod te zingen. Tevergeefs poogde Barbe de studenten van
retotica en van de afdeling van de wijsbegeerte te overhalen ; zelfs
de raad van de Congregatie en van het S)nt-V incentius getroottc l)dp
zegden de << rebellen >> steun toe'.".
L'r deze uitermate gespannen toestand - het blijkt dat Barbe zelfs op
de slaapkamers probeerde de poèsisstudenten te overhalen - kwam de
Lettergilde. als koortsmeter van de toestand I, op zondag 25 juli, de
negende zondag na Pinksteren, bijeen. Het toeval( ?) wilde dat Julius
De Vos er uit pakte met een visionair, hoogdravend, haastig, maar il
de gegeven omstandigheden betekenisvol prozastuk De Uils'o', waar-
van de slotsekwens dreisend klonk:

Uilen. b /'a,tr U uit d.tt gtoaJ nt)jtr /:ert,u
Alenscben die dien nane nieÍ eens tueerd en zìjt.
Die geschapen ont te zien en /oten,
Naoiî en ziet, en altijd lalfen la.rter spaigt:
'k lYìlde, nocht mìjn t.oet u gamch uerîerdten,
En u bùjzelen en tloen fe niet in't stol :

tor F. BAUR. a. .., Deel r. blz. 2rr.2r4.

'0:r Hun namen zijn: Julius De Vos, Kamicl \Watteeur', Adiel lootens, Lodevijk
Laeve.s, Frans Roets, André Adriaens, Alfons Vanden Bulcke, Alois Brunier, Arseen
De Coninck, Achiel Delputte, AlidLrr Vercruysse, Kamiel Denys, Romain De llilde,
August Vynckier, August De Ruytter en Albrecht Rodenbach.

ro, F. DE PILLECYN, a.u.. blz.66 (uir de notas van Verriest).

'o5 AKS.R j Ver:lasboeh LetterytLÌe 1871't81t i hei stuk is ondertekeùd door Julius
De Yos: gelezen àe grte zonrJq achter Sinxen, Hooì, ìn t H. Jddt 1875. lez't! en

Onze Liete Vrclue. zii lof, in allet eertet erarìeheden.,4nex.
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Maar het troost rnij - lezus onzen Heere
ooh had Pbarisaeèrs t,loekentl op zìjn baan.

En de Pbarisaeirs zijn te niete.
En ons Heeren uerk en kerke bloeit en graeit !

Deze heftige opwellir.rg varr de onstuin.rige De Vos lag volledig in de
lijn van de briefjes dre hij sarnen met Rodenbacl.r als ophitsende vlug-
schriften liet verspreiden'o"; in één van die pamfletten schreef De Vos :

Z uren ttij ons Vl.ddmrche go ueît
tan den lauu- en leliaart

Steeds getrouu den leeuuenaard.

De eerste, meer plechtige dag van het superiorsfeest, dinsdag 27 juli
1875, verliep kalm en zielloos. Doch op de tweede dag, woensdag 28
juli, barstte de ramulte los. 'l'ijdens de prijsschieting warcn De Vlaam-
sclse Leetu et Het Lied der l/laamsche Zonen (tweede versie) niet
uit de lucht. Naar alle waarschijnlijkheid had Rodenbach (zelfs met
medewerking van De Vos'o') ondertussen reeds een nieuwe (tweede)
versie gemaakt vtn Het Lied der Vlaamsche Zonen, dat weldra De
BÌ.auut,oet heten zou Íaa, court'o\, waarvoor trouwens de muziek van

Johan De Stoop ongewijzigd kon gebruikt worden. In het geheel ver-
loop van de revolte hebben deze nieuwe Blauwvoetversen een narkan-
te betekenis

(4) En hier sî'Mn u! 't hoofd oml:ooge
raisten sidderentl, koÈend bloed,
tlamme in't hert, amnte in de oge
elt onJ uaarn ons trillen doet,

(7) O p ons uane'o' ulie gî de BÌauu.,-oet
die rcorspelt ltet zee getlruisclt
en d.e Leeuu er met zijn klauu hoedt
't zegepralend Christi Kruis !

en (8) Weg de bastaard.r, u,eg d.e lauwaards !
Ons bel:oort lteî noorderstrand,
ons, den Kerels, ons, den KÌauuaards,
Lete God en Vlaanderland !"o.

to6 J GELDHOF, a.u., blz. 34.16, citeert twee bevaaÀe brìefjet vln Julius De Vos,
\I/aarvan het tÍ'ecdc ioch tot gehooEaamheid aan de oversten aaospoorde.

ror J. GELDHOF, a.L'., blz. 116 toetnaot 22 en blz. 30.
1or F. BÀUR, a.u., Deel 2, blz. l2-2a; Rodenbach'zelf gaf twce data op voor deze

tweede versie van het lied nl. (verkeerdelijk) 25 september 1875 en (aanvaardbaar) 28
juli 1875.

roe Dit sras duidelijk een allusie op de verschenen eerste afleveriog ran de Vlaauche
Vlag.

r1o Vergeten *'ij niei dat iedere strofe het refrein meekteeg: Vliegt de Blaturoet !
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Tijdens het avondlijk Souper CLdmpèt1"e op de speelplaats ingericht,
verzocl.rt superior Hendrik Delbar leraar Cyriel Deprez een Frans
liedje, let gekende Zar Cairassiers, te zirìgen. Het is mierkw.r.rrdig dat
de studenten nu pron-rpt naar l.ìet verzet overschakelden en het refrein
Car nous sammes cuirassìen behendig en bedoeld trt Car nous totnmes
caiîs assez, met dan de r.rodige n.rdruk op asJez, veranderden. Delbar
doorzag de allusie en schorste l.ret feest, bitsig mompelend S'ìÌ faut en
chasser dix, j'en clussetai la. Toevallig speelde student R. Jacques
op zijn bugel de tonen van het verboden Lied der Vlaamsche Zoien,
waarop jubelende studenten de verbannen kreet Vliept de Blaawtoet !
- Sîorm op Zee ! scandeerd.en ln de shrdie hieLd de vèrbolqen supenor
Delbar een strafpreek en dreigde met verbanning ; ook de leraais kre-
gen een. vermaning Si /es professeurs soatienneot le nuut,ais espriî
der étud.ìdnts, q 'ils sachelt que leu place n'est lì/ts ici.

Door zijn optreden v/ilde Delbar blijkbaar nu eens voor goed een einde
stellen aan een reeds lang door hem moeilìjk te aanvlarden evolutie
van een steeds maar aangroeiende oppositie en van een doorzettende
Vlaamsgezindheid van studenten en prolessoren. Op zondag i augus-
tus 1875 ontbood hij Julius De Vos uit lzegen. Hij had inmers ver-
nomen dat Julius aan zijn klasmakker Julius Van de Putte had aange-
raden volgend jaar opnieuw geen enkel Frans lied te zingen. De Vos
werd de laan uitgestuurd... en was de eerste Blauwvoet-martelaar I,,,.
Vanuit Roeselare zouden over geheel Vlaanderen de Blauwvoeten uit-
vliegen. De kleine studentenrevolte, de resultante van een gehele psy-
chologische en ideeèn -san.renloop, groeide uit tot een door alle liistórici
efkende stimulans voor, zonìet tot een determinerende factor van de
Vlaamse Bewegrng. Hoe na 1 augustus 1875 de reacties én bij supcnor
Delbar ér.r bij de bisschoppelijke overheid én bij de leraars én bij de
studenten snel op elkaar volgden, kunnen wij niet in deze studie be-
handelen. Toch willen wij enkel aanhalen dat Hugo Yerriest, samen
met Eduard De Cryse. de Brugse blsschop F.rict pirrg spreken...

Het is bovendien niet onze opzet de zin en de betekenis vr,o de << Groote
Stooringe >> voor de Vlaamse Beweging te analyseren. Velen hebben dit,
en op een grondige en historisch-verlntwoorde manier gedaan. Toch
citeren wij graag Nfax Lamberty : De << B/autt t orrerie D ]ie )n Let co/-

11r J. GELDHOF, a.u.., blz. 38.)9: F. BAUR. ;.2r,.. Deel 1, blz. 1s1-182 I het sraar
vast dat Delbar om bepaalile redenen zomaar niet Rodenbxch kon verbannen; encrzijds
wegens hei politiek impact dat in het Roeselaarse midden dergelijke sanctie zou hcbben,
anderzijds ook door het feit dat het seminarie op dit ogcnblik in onderhandelnl; r.as
mer de familie Rodenbach terzlrke de verkoop rao een onroerend goed; zie 

^. 
DEMEU_

LEMEESTIR, n., in Rcllaúenia LIL 19ir. b\2. 11.



Ìege le Roeselare in 1875 uitbreekt' )s de uiting ran een ruoluîionaire

giut d,, zirh progressief oret ganscls lV est-V laandeten uersprddt' on'

)orks ,le schirpi tegenhantin! c-an de hoogete g-ee:telijke o,r'erheid'

Hij zat t and.aai ,1, 
"Lrnrrrrri, uniterùteit bereiken Hii zal de ste-

ttpsre prondslag u'ort!en tan de Katboliehe VJaantsche Beueging' uel-

kì i, d', ,olg"ìJ, tienrallen tun jaten' zulk oteruegend aandeel in de

Itamiagantiiche beu'ustuording tan het Vlaamse land zal nemen"''

De genese van àe << Groaîe Stooringe >> gtf dmtenboven een merkwaar-

dige'bevestrging vrn een lristoriogr.rfiscìre stellirrg - Ìnogen wij lret een-

uo"udi"."n i., í"n d. gesclriedenìs noemerr - nl': De gevltieJe.n)t leert

on ior, *orrru alt onlaldbaar aangetoelde lc'testanden de ìdeaÌe

psychologi:che onrstandi glted.en tot st;nd brengen uoor een.radicale'

,rif., ,rr:olatiooaire actii, tnen toms op een toet'allìge, ,indirecle 
ge'

beurîenis moeî uacbten om de beu'eging Ìe r'tntketenenr'3 In de be-

vri jdingsbeweging van Vlaanderen was de (ìrote Storinge eelr derge-

lijke, ríaar din.-ook determinerende gebeurtenis, luist omdat zij de

jeugd - dus de toekonst waarvan Verriest zo Saalne sprak - rnsPrreer-

de. Het symbool van de Blauutoel. ontsProten uit deze revolte van

1875, ontPlooide zich tot een begrip van bevrijding orn, zoals Richard

Baclr het Jonathan Livingston Seagull laat ze11en, tro be uhat ue

N{icliiel De Bruyne.

r1,r M LAMBIRTY, Phìta:ophie det Vlaansthe Beuegiis' Brugge, 1944, 3de uii-

g.ìve, blz. rrl; J. DIERICKX, De Ittddmre:ndentenheuegitg er hdal h;rtati!che bete'

henìs, ìn Ons Verbond KVHV. Gent, november'december 1970 en ianuari 1971

r1r Diverse, Naat een nìeru,e Internntionale economìsche anJe, À BZ 3, Tìjd:chr;ft

ta, b.t nitrteùe tan Bnìtenlantlse zaÈen. Btitenl;nd:e handel et OntuiÈhelìng:sane*

tL.tài e, Zomeî 1915, blz 9.
1r1 R BACH, Jotkltha,ì L;1iìtgtt.,Ì Seagttlt. A :torl New York, 191), blz t04



ECONOOM OCTAAF HANSSENS (1913-1939)

Als tJ alleen zoekt naar zijn foto, dan bekoml U achter dat * berdelen aange-
zicht, een vlakke en valse voorstelling van die rijkbegaafde en markante per-
soonlijkheid met zijn golvende gevoetigheid.

Een familielid van mij trok bij Albert Servaes in Zwitserland : " Begeert U een
foto dan moet U naar een portretmaker gaan. Verlangt U dat ik Uw ziel laat
leven, dan kan U bij mij terecht". Een Albert Servaes te bereiken beweer ik niet
en zal alleen maar proberen om met mijn magere zwart-wit doch met de dank-
bare liefde en geschakeerde bewondering van zovelen den zeer verdienstelijken
Econoom te laten verrìjzen en verschiinen.

Na ziin verrijzenis en ook voordien voerde Jezus met Zijn apostelen en Zijn
vrienden door Ziin verrassende verschijningen een menigvuldig en verheugend
liefdesspel. Hièrin ook deed onze Econoom den Here na doordat hij met een
verstopperspel zijn grootmenselijke goedheid achìer dat lattestoorgezicht zo vaak
verborgen hield en zeldzaam liet verÈchiinen.

Onze oud-collega, Leo Carbonez, praamde mij om over Octaaf Hanssens toch
eens le schrijven- " Dat is een mens die niet mag vergeten worden. Een man die
niemendalle zei, maaf die toch alles dei " I

Zeer weinig mensen kenden en nog minder gebruikten zijn voornaam : Octaaf.
Zonder een symbool van muzikaliteit 1"C'est du bruit qui coute cher" zei Leo-
pold ll) was zijn voornaam toch een melodieus akkoord van acht harmonisch
genoleerde gaven I

1. Een voor velen diep gevreesd en hoge eerbled inboezemend gezag.
2. Een pllchtgelrouwe zakenman
3. Een raadverstrekkende mens
4. Een hulpverlenend man
5. lmmer werkzaam met immer taai qeduld
6. l,,let schalkse humor
7. Nederjg en standvastig
8. en doorheen de materièle bezorgdheid een geestelijk gerìchte beschikbaar

heid.

L Ziin gezag

Dat was overheersend. Een uiting van onze geestige en nederjge Superior Adolt
Quagebeur: "Als de mensen mij willen vleien, dan zeggen ze mijnheer den
Econoom tegen mij | " En datzetfde . Suuptje " surveilleerde op de koer van
Felicien Van Hauwere, inlernaat B : een jongen komt vragen : " Miinheer de
Superior, zou'k mogen naar de kamer gaan van mijnheer den Econoom ? " - " En
waarom dat, mijne vriend, - " Om toelating te vragen om naar huis te gaan " -
. Jamaar, ik kan dat ook geven | " " Komt dat tegen l" vertelde ons de gulle
lachende Superior.



In 1913 als diaken aangekomen was hij ofwel opeenvolgend ofwel ongeveer

tegelijk, directeur van de lagere afdelìng, econoom, stichter en directeur van oe

land- en luinbouwschool.
lk herinner mij nog een van zijn preken voor de kleinen : ( Een goed voorbeeld

dat is een goed werk zonder einde, dat nooit ophoudt te besÌaan Een ander

volgt je voorbeeld na, een derde zet dat goede werk weer voort, een vierde komt

daarna en zo komt het dat het goede voorbeeld nooit slìlle staat "
Als zijn rijzige gestalte en zijn imponelend zvtijgzaam gezicht door de leerlrngen-

refter kwam werd er nog slechts gedempt gesproken.

Een longen moest naar ziin kamer komen ging ziiten en de gastheer aan zijn

schrijftaieì gezeten, werkte zYlijgend voort Nliddenin de bange stilte vermocht de

bevreesde genodigde niel een bepaalde hydraulische drìjfkracht te beteugelen'

Paul Sobry zond een leerling der rhelorica om een nieuwe kolenschop Die bood-

schap overtrof zijn stoutmoedigheid en uit vrees moest hij het vertikken'

ll. Een plichtsgekouw zakenman

Op alle markten thuis kon hii de meest gewiekste handelaar te woord staan, oaal-

de trao na trao met de kwantiteìt te verhogen naar de laagste en gunstigste

oriizen toe. Voor een lnstallatie in een Roeselaars klooster bedong hij zeìf een

vermindering van 10.000 frank.
Eenmaal toch werd hii "gezet, De portier kondigde een vertegenwoordlger aan

- " 'k ben niet thuis !" - De boodschap werd overgeheveld - " Krijg ik dan mijn

visitekaartje terug ? " - " Hij heelt het gehouden !".

lll. Eèn raadverstrekkend mena

De twee opeenvolgende Pauzen werden getypeerd: Pius Xìl was een man, Johan-

nes XXlll, een mens ! Onze mens was een gezochle raadsman voor leraars en

ouders en voor zovelen nog buiten de seminarie_sfeer'
Op de vergadering voor de rapporten was het de econoom die zo dikwiiìs met

zijn appreciatie tussenkwam : hij kende van ontelbare leerlingen de gewichtige

familiestam.

lV. Een huloverlenend man

Elke zieke, leraar of leerling, kwam voor en binst en na het doktersconsult bii

hem terecht.
Talrijke lezers van dit artikel zouden kunnen vertellen over verdoKene en hane-

lijke bijstand. lk kan er persoonlijk noemen, maat kaî ze ook verzwijgen

foch wìl ik nog vermelden dat hij onder de oorlog als deken le Poperinge ook

met de materièle noden van ziin pastoors was begaan en voor zijn hulpverlening

aan kolen reeds een warme dankbaarheid verdiende.

Zijn dekanale woonst werd door de leraars van het bezette college betrokken'

Naas't de principaal waakte hij mede over hun gezondheid en wees een nacht-

arbeider naar zijn bed.

V, Immer w€.rkzaam en steeds geduldig

Onder kommernissen bedolven bleef hij sereen, rustig en onbezorgd. Doordat hij

zichzelf niet zocht beheerste hij als een stoere toren de troppelende huizen van

de dagelijkse moeilijkheden. Op de grote dagen die voor ons vreugdevolìe feest-

vieringen waren, was hij nog werkzamer dan ooit, present en als alles in orde

kwam ging hij aanzitten op de laatste plaats van de lange tafel.
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Vl. Een schalkse humol

Denkt nu maar nlet dat hij geen gezellige collega was' Hij kon spotten en spot-

ternij ondergaan. Enkele stressen maar'

Een der kleine internen scnreel op een open kaart : " Dierbare ouders ik kan

het hier niet meer uithouden Als gij dinsdag naar de markt komt en mij hier niet

weghaalt, toop ik er vandoor' Beminde ouders' lh schrijf niet voor de muren >'

Jozgf Decadt vertoont die boodschap aan de Econoom " Niet verzenden l" Kort

daarop een toevallige ontmoeÎing in de gang met de loenmalige contestateur'

Een gewone gezagvoerder zou deemoedig en medelijdend neerbuigen over der_

gelijk; ongelukkige onderdaan. Octaaf Hanssens niel : " Jongen' ik zie op je

gezicht dat ge je hier ieunt | , n Ja lllijnheer | " En de wolken waren vervlogen

Een leraar die zich aan iafe'l een spotternij liel ontvallen aan 't adres van de

Econoom werd door een collega vrijschutter gewaarschuwd: "Weel ie dan niet

dal in de diocesane Almanak miinheer de Econoom als ondersuperior staat ver-

meld ?, Even vlug was de repliek . Gij zoudÌ beter wat meer onder de superior

staan 1". En zijn galgenhumor dan I Op het eind van de oorlog kreeg de stervende

ddken in het Sint-Jans-Hospitaal te Brugge het bezoek van Maurits Daisomont en

Gerard Louwaegie. (Wij zijn U toch zoveel dank verschuldigd omdat gìj te
Roeselare zo ijverig voor ons hebt gezorgd " "Jamaar''k zijn nog niet dood'

weet ge't ? " 't Was te vroeg voor een liikrede.

Vll. Nederig en slandvastig

Met de beschrijving van zijn nederigheid kaart ik miin grootsle troef' de

trìomf van zijn grootmenselijkheid. Hij gaf me eens de raad "Tracht diegenen te

verdragen die tegen U zijn en zwicht U voor diegenen die met U vleien !"
Tègenover lovende woorden stond hij wantrouwig en hij verdroeg meer van een

collega aan wie hii niet kon behagen.
Hii verlelde me dat hìj op een morgen in de koestal stond. Hij hoorde twee le-

raars doende onder elkaar: " Hlodwig Booryck ligt zwaarziek op de infirmerie,

maar een kranke koe, dat gaat voren !,. ( lk heb niet gereageerd, maar had

kunnen antwoorden dat ik heel de nacht bij hem had gewaakt l" En de be-

wuste pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwparochie te Tielt heeft me bevestigd dat
's avonds te voren de Econoom op de ziekenkamer kwam met een matras waarop

hij de ganse nacht bij hem heeft doorgebracht. Om zo nederig te zwijgen heeft

zulk een groot mens ook na zijn dood nog rechl tot spreken. Nel als de H Jo-

hannes van het Kruis.
. Hèt is grote wijsheid zwijgend te kunnen lijden' zonder er op te letten wat men

elders zegt of doet. ,
Op bezoek bii Hlodwig Booryck, Princìpaal te leper, werd hij door Moeder Oversle

ontvangen. " Nrijnheer, ik heb de eer niet U te kennen !" - " Gij verliest er niet

vele bìj 1".
Pater lvlaurits De Brabandere, scheulist en provinciaal in de Philippiinen' vertelde

over tafel als gewezen klasgenoot dat Oclaaf Hanssens had bekomen " Le prix

de sagesse décerné par les elèves " En onze sprankelende superior met een

oratorisch gebaar, citeerde Racìne uit " Athalie " i " Comment en un plomb v'l'
l'or pur s'est-il changé ".
lk ging hem feliciteren als hij pas tot deken benoemd was: " Wij zijn hier onder

elkaar; zeg eens, ben ik nu een mens om deken te zìjn ? "
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Nederig liet hij zich bespotten in dat intellectueel milieu, als de man van de
conserveblikken, van de patatten, vlees en groenten, en van al wat naar materie
rook.

Vtll. Een geesteliik gerlchte beschlkbaarheid

Een leraar kwam in de refter: (Wat ik nu gezien heb, de èconoom aan't bre-
vieren in de dreve !".
Hij leerfde boven zjchzelf uit in de priesterlijke wij-verhouding en meerzaamheid
verDorgen.
Door zijn stoffelijke instelling en materièle verwezenlijkingen plichtsgetrouw ver-
scholen achter doek en schermen liet hij de geestelijke elucubraties van anderen
voor het voetlichl verschijnen.
Wat een weelde van genaden verwierf de magistraal uitgevoerde vernieuwing van
de collegekerk. Hij liet zich inspireren door l\riohiel Englisch maar hij is het
die nog aanhoudend onder en rond dat machtige ciborium " incrememtum dedit "
een genadebron die als dat geciteerde voorbeeld nooit stille staat.
In zijn lijkrede te Poperinge zeide groowicaris Jeroom lrahieu: " In de afdeling
wijsbegeerte behoorde hij niet onder de uitblinkefs maar hij was de primus in de
levensfilosofie !" Dank U, lvlonseigneur Mahieu, dank U, Mijnheer de Econoom.

Jozef Versele.
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250 JAAR KERK KLEIN SEMINARIE

Het aloude en eeuwig-jonge Klein Seminarie te Roeselare, bekend in binnen- en

buitenland door Gezelle, Verriest, Rodenbach en de blauwvoeterie, door ziJn

oudleerlingen die nationale en ìnternationale functies bekleden en niet het minst

door ziin honderden oudleerlingen bisschoppen en mìssionarissen ,vierde met

een reeks reìigieuzè en arlistieke manifestaties het feit dat zijn kerkgebouw 250

jaar bestaat.

Het is dan ook passend dat wii u, oudleerlingen, langs Uw blad een en ander

laten weten over deze kerk en over de j{]belviering ervan

Het jaartal 1725 op de geklasseerde voorgeveì in de Zuidstraat verwijst naar het

iaar van de plechtige eerste steenlegging De wijding van de kerk door ltîgr'

Caimo vond eerst in 1757 plaats. Dat dit kerkgebouw er 25A iaat staat is een

historisch feit. Dit werd herdachl. maar deze viering was meer dan de herden-

king van een historisch feit. De kerk heeft in de voorbije 250 jaar niet alleen en

niet in de eerste plaats betekenis gehad als historisch gebouw. Ze was eerst en

vooral een centrum van religieuze en artistieke uitstraling Dit is geen groot-

spraak als wij bedenken dat duizenden oudleerlingen en oudleraars, nu over de

ganse wereld verspreid, eertijds in de kerk neergeknield, gebeden, gezongen en

liturgie gevierd hebben. De meesten onder U hebben zes of meer jaar dit inte-

rieur als dekor gehad voor de kerkelijke diensten Daarom ook geven wij U hier

loch heel in 't kort een woordje geschiedenis.

HOSPITAALKERK

In 1260 stond er ongeveer op de plaats van het huidige kerkgeboL.lw, wellicht wat

dichter bij de l\,4andel, een hospitaal met een kapel waarin de "kapelnyo van

O.L.Vrouw gevestigd was. Er was een eigen kapelaan.

Het hospitaal werd bediend door viif zusters. Het beantwoordde aan een nood-

zakelijkheid. In die tijd heersten te Roesèlare immers herhaaldelijk epidemieén

van pest en melaatsheid. Tijdens de godsdiensttroebelen bij hel einde van de

16de eeuw werd het hospitaal ge'hee verwoest. Het werd nooit heropgebouwcl.

KLOOSTER DER AUGUSTIJNEN

In 1634 vroeg Michaèl Pauludanus, provinciaal der Augustiinen, aan het Stads-

bestuur en de bisschop van Brugge de toelating om te Roeselare een klooster
te stichten. Op 11 januari 1635 kregen de Augustijnen van de hertog van Neu-

burg, heer van Wijnendaele en Roeselare, de goederen van het vroegere hospF
pitaal, door zijn voorvaderen opgericht, met de toelating er een klooster en een

kerk te bouwen.

In oktober 1936 kregen ze van het Stadsbestuur de loelaling tot het bouwen van

een klooster en een kerk. De bisschoppelijke permissie volgde op 13 februari 1639.

Met de bouw van het klooster werd in 1642 begonnen- Op '1 februari 1643 werd

een kapel in gebroik genomen. Deze kapel werd een centrum van volksdevotie
voor " O.L-Vroúw ten Augustijnen, en voor de heilige Nicolaas van Tolentijn.

50



KnRx nnn P,urRs AL.cusrr.rNEN {179b),

(Cliché: eigendom G. Verhelst.)

51



Klooster en kapel hadden zwaar te lijden van oorìogsplunderingen tussen 1645 èn

1658. Tussen de jaren 1652 en 1672 bouwde men het klooster verder uit Pas als

dit gedaan was, begon mén met de bouw van de eigenlijke kerk. In de Roese-

laarse stadsrekeningen van 1669-1670 ìs er sprake van de eerste steenlegging'

KoTì na deze plechtigheid werden de werken evenwel stilgelegd. Het ì'vas een

periode van oorlog, onrust en armoede. Pas omstreeks 1713 kon weer aan bou-

wen worden gedacht. In 1725 werd opnieuw een eerste steen gelegd.

Op 31 juli 1737 zegende deken Norbertus de la Salle de kerk in. De plechtige

consecratie door Mgr. Caimo, bisschop van Brugge, had plaats op 24 juni 1757'

De kerk was af en staat nu nog in grote trekken zoals ze er toen uitzag : een

éénbeukige kerk met nauweliiks uitspringende kruisbeuk, een veelhoekig koor en

een voorgevel in sobere barok. Op de gevel bevìndt zich het wapenschild van

Johann-Wilhelm van Pfalz-Neuburg, heer van Wiinendaele en Roeselare en de

beelden van O.L.Vrouw van Loreto, St.-Augustinus en St.-Aloysius van Gonzaga

De kerk werd al spoedig bekend bij het volk door de bedevaarten naar Sinl-
Nicolaas van Tolentiin die nu in de kloosterkerk in plaats van in de kapel werden
genou oen.

Als gevolg van de Franse revolutie werden de paters op 21 ianuari 1797 uit hun

klooster verdreven. Kloosler en kerk werden aangeslagen en te koop gesteld

Enkele welstellende Roeseaarse burgers kochten de gebouwen voor de paters

lerug. Deze laatsten konden er echter niet lang gebruik van makèn want hun

kerk werd opnieuw gesloten omdat zij de eed van haat aan het koningdom wei-
gerden af te leggen. Na het concordaat van 1801 tussen de paus en Napoleon

werden de kerken opnieuw geopend doch niet de kerken van de kloosterorden.
De paters Augustijnen wilden dan ook hun klooster, kerk en school verkopen

KLEIN SEMINARIE

De Gentse bisschop Fallol de Beaumont kocht de gebouwen en opende er op 27

mei 1806 zijn eerste Klein Seminarie. De kerk die zeer gèhavend uit de revolutie
gekomen was, werd opgeknapt. Hel bedevaartbeeld van Sint-Nicolaas van Tolen_

tijn mei de relikwie van het wonderbare bloed van de heilige werd in 1868 naar

de O. L.Vrouwparoch ie overgebracht. Terzelfdertijd verrhuisden ook de devotie en

de bedevaarten.

ln 1871 werd het hoofdaltaar vervangen door een marmeren altaar uit de Graven-

kapel van de Kortriikse O.L-Vrouwkerk. Er kwam een eikenhouten muurbekìeding
In 1872 betaalde men 2.800,20 fr. aan de Roeselaarse kunstschilder F. Callebert
voor een kruisweg. De kunstschiìder beeldde zichzelf uit als Simon van Cyrene.

Later kwamen nog een nieuwe communiebank en banken voor de leefingèn.
Het dak werd gedeeltelijk vernieuwd en koor en kerk werden geschilderd en

versÌerd. Op het einde van de eerste wereldoorlog brandde de kerk uit- Er was

heel wat schade. Zo verdween het fameuze orgel, gebouwd door Pierre Charles

van Peteghem tLrssen 1808 en 1838. Ook werden verschillende graven in de crypte
door de bezetter geschonden.

HERSTEL

Onmiddellijk na de wereldoorlog begonnen de herstellingswerken. Reeds op 19

maart 1919 werd de kerk opnieuw gewijd. Er kwam een voorlopig orgel dat in

1953, onder het superioraat van Kan. A. Duforret, door een prachtig nieuw orgel



vervangen werd. Het hoofdaltaar, dat nu midden het koor, onder een baldakiin
werd geplaatst, we.d op 24 juni 1927 geconsacreerd door Ì\49r. Waifelaert, bis-
schop van Brugge. De laalste weken dateren uit de grote vakantie 1973. Het koor
werd uitgelengd in de richting van het schip. Het nieuwe altaar werd dichter bij
de gelovigen gebracht. Achteraan werd een wand geplaatst waarin vier panelen
halfverheven beeldhouwwerk - gered uit de brand van lg18 - verwerkt werden.
Ze stellen de vier evangelisten voor.
Deze kerk heeft 250 jaar, dat is vele generaties lang, mensen ten dienste gestaan.
Duizenden jonge mensen hebben er de vroegere dagelijkse mìs bijgewoond, even-
als de zondagse hoogmis, vespers en lof. Veel eenvoudige lieden kwamen er
vroeger bedevaarten om troost en genezing te vinden. Honderden Zoeaven
knielden er neer en zwoeren trouw aan de paus en de kerk. Hier zochten vroeger
heel wat studenten in de wijsbegeerte dieper contact met hun Heer. Hier kwamen
regelmalig de oud lee rlingen-b isschoppen op bezoek. Hier werd er gezongen en
gebeden en onder dit gewelf walmde hel van wierook en geurde het chrisma bij
het Vormsel en bij de priesterwijding, terwijl de orgeltonen wedijverden met de
frisse knapeo- en zware jongemannenstemmen die vele plechtigheden opluister-
den. Ook nu nog is en blijft de kerk van het Klein Seminarie het kloppende hart
van onze collegegemeenschap.

JUBILEUMCOMITE

Zoals hierboven reeds gezegd werd dil jubileum gevierd met een reeks retigieuze
en artistieke manifestaties.
De initiatiefnemer, de man die er het eerst aan dacht " 25O jaar Kerk Klein Se-
minarle " te vieren, was E.H. A. Loose, de onvermoeibare scholameester en Dezte-
ler van Colliemando, Canteclaer en Ons Muziek. In oktober '74 richtte hji een
jubÌleumcomité op. Uit elke afdeling van het Klein Seminarie was er een afge-
vaardigde, die samen met Z.E.H. Superior, Z.É.H. Econoom en Dhr. Hans Decroos
onderdjrectèur, de werkvergaderingen uitmaaklen.
Reeds vlug werd er vergaderd, werden programma's opgemaakt en werden de
taken verdeeld. Er werd niet geslapen maar goed gewerkt.

KERSTPLAAT EN KERSTCONCERT

Een eerste 'ealisatie was het persen van een kerstplaat. Samen met het ensemble

" Pro Musica" van het college te Tiett werd er druk geoefend en herhaatd door
ons koor <Colliemando" en begin december kwam "Op enen Kerstnacht " op
de markt. De plaat had zo'n succes, dat de drie opeenvolgende persingen onmid-
dellijk uitverkocht waren. Kort daarop, op 28 december volgde in de jubiferende
kerk een groot kerstconcert met het " Westvlaams Jeugdorkest, o.l.v. onze leraar
Franz Soete, met " Pro Musica uit lielt, en met < Colliemando " o.l.v. E.H. A.
Loose. Het werd opnieuw een daverend succes, het werd een bujtenqeworìe en
keurige uitvoering.

KNAPENKOOR ZINGEN BACH EN FAURE IN DE VERNIEUWDE COLLEGEKERK

Op 11 februari werd opnieuw een prestigieus concert gehouden in de vernieuwde
kerk. Ditmaal met een bezetting van 200 uitvoerders.
Vanop het doksaal werd het concert geopend met twee driestemmige motetten
voor bazuin, hoorn en trompet van een anonieme 14de eeuwse toondichter. Het
klonk luisterrijk als aanvang.
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Onmiddellijk daarop volgde * lch will den Kreuzslab gerne lragen " voor barìton-

solo, hobo, koor en orkesl van Johan Sebastiaan Bach en het enig impressio-

nistische * Requiem " opus 48, voor sopraan en bassolo, koor en orkest, van

Gabriél Fauré. Het 45 man sterke orkest van Belgische artisten en de 150 knapen

van ( In dulce Jubilo " uit SinfNiklaas; van de " Schola Cantorum ' uil Genl en

van ons collegekoor . Colliernando " maakten er een echte sublieme avond van

FEESTKRANS VAN 20 APRIL 1975

" De feestkrans voor 250 jaar Klein Seminarie wordt verder gezet ' blokletterde

de pers.

* Eucharistieviering, voorstelling geschiedkundig werk en tentoonstelling' hoofd-

ingrediènten van de komende feestelijkheden rond de jubilerende kerk in het

Klein Seminarie ' Dat was het inderdaad : een ' feestkrans " Reeds lang was

er naar deze dag uitgekeken. Sommigen verlangend om wat was aangekondìgd

te kunnen meemaken. Anderen met een angstig hart' bang dat al het geplande

niet biitijds zou klaarkomen. Gelukkig l<wam alles in orde, al was het wel in de

vroege morgen ie 0,30 uur.

PONTIFICIALE HOOGMIS

Reeds geruime tiid voor 1O.OO uur begon de collegekerk vol te lopen met ouders'

studenten, sympalhìsanten en vooraanstaanden Voor deze gelegenheid brandden

de kaarsen op de kerkwijdingskandelaars en werd er voor een extra bebloeming

gezorgd.

De pontificale dienst, geleid door ceremoniaris E H Vandeburie, werd gecele-

breerd door Mgr. De Smedl, Z.E.H. Superior l\,4odde, Z E H. Econoom Deweerdt en

de É.E.H.H. L. Goélhals en H. Deroo ln prachtige gouden gewaden, met bor-

dLrurwerk uit de 17de eeuw en vroeger, schreden zij naar het altaar onder oe

hemelse muziek van de mooie gregoriaanse gezangen vertolkt door het Sinl-

Jczefskoor.

HISTORISCHE PLAATS VOOR DE KERK IN VLAANDEREN EN IN DE WERELD

In ziìn homilie wees Mgr. De Smedt erop dat deze kerk geinlegreerd is in een

geheel van gebouwen die met elkaar verbonden ziin door deuren en poorten Zo

kwam hii tot het evangelie van de dag waar de Heer zegt: " lk ben de deur van

de schaapsstal. Als je in die schaapsstal binnen wilt, dan moet je langs mlJ naar

binnen ". Voorwaar een prachtige beeldspraak die lvlonseigneur nog verder uit-

diepte in de richting van het beantwoorden aan de geesteliike roeping:het was

immers ook roepingszondag. Vervolgens zei de bisschop : " Over deze gebeds-

ruimie spreBkt men met een zekere schroom, omdat 250 jaar lang jonge mensen

hier Christus hebben ontmoet en hier de zin van het evangelie hebben aange-

voeld en beleefd..-

Hier zegden ontelbare jongeren: "Spreek Heer, Uw dienaar luisterl" Een onder

hen, pater Lievens, wiens standbeeld in de tu n van het college staat, koos de

levensspreuk: . VIER MOET BRANDEN " Hii droeg DE boodschap de WÉRELD

rond... Het Klein Seminarie is een opvoedingsinsiituut waar de studenten naast

wetenschap ook een levensvisie en wiisheid, geinspireerd aan de kracht en het

licht van het evangelie meekrijgen--. Zoeaven vertrokken om te Rome voor de
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Zicht op het nieuwe binnenportaal achteraan in de kerk en op het nieuwe orgel.



paus en het geloof te gaan vechten .. Hier zijn honderden mensen voorbijqegaan

die zich voor het Vlaamse volk in de strijd hebben geworpen Hier is de leuze

(Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus" geboren misschìen niet

voor het eerst uitgesproken, maar aangevoeld, geboren, beleefd,' Van hièruit

vertrokken sociale voorvechters naar de massa .- Gehoor gevend aan de stem

van de Heer ziin velen priester geworden : stille bezielers van ons volk of dur-

vers die Chrislus uitdroegen tot het einde van de wereld Hier kwamen honder-

den Ìeken voorbij die hun verantwoordelijkheid opnamen in de Katholieke Actie'

de Kerk ten goede... DEZE PLAAÍS lS EEN HISTORISCHE PLAATS VOoR DE

KERK IN VLAA,NDERÉN EN DE GEHELÉ WERELD. WIJ WILLEN VERANTWOOR-

DELIJK ZIJN VOOR HET VOORTDRAGEN VAN DE ZIN VAN DIT GEBOIJW'

ACAOEMISCHE ZIfÎING

Na de pontificale mis werd in de kapel een academische zìtting gehouden Daar

binnenhuisarchitect Cyril Maertens, die de aanpassingswerken van de kerk

ìeidde. onverwachts niet kon aanwezig ziin om deze veranderingen toe te lichten'

gaf E.H. Lode À/lonbaliu een korle uitleg waarom en hoe de vernieuwing van het

kerkinterieur tot stand is gekomen (Om beter en gemakkelijker de nieuwe li-

turgìe te kunnen vieren, om beter contact te hebben met de studenten en om

het betekenisvoller te maken als er kleinere groepen zijn, werd het koor uitge-

lengd in het middenste gedeelte, zodanig dat men voor en links en rechts van

het altaar kan plaatsnemen. Op dit vooruitsprìngend koor werd een nieuw altaar

geplaatst, vervaardigd naar de Plannen van de heer C Maerlens Het tabernakel

werd nu op het rustaltaar onder het baldakijn geplaatst en de sluitsteen van de

crypte waar de paters Augustiinen begraven liggen, werd achter het nrsteltaar

ingemetseld.

Om storende elementèn uit de kerk te weren werd er achteraan onder het dok-

saal een geluiddempende wand aangebracht, waarop vier panelen prachtig snij_

werk - de vier aoostelen voorstellende - werden aangebracht De banken werden

aangepast, geen knielplank meer en èen schuiner leunang

Spreker dankte ook nog Z.E.H. Verhelst en Z É H. Econoom Deweerdl, de initia-

tiefnemers van deze vernieuwing.

VOORSTELLING VAN EEN HISTORISCH BOEK

Vervotgens werd De Heer l\,4ichiel De Bruyne ingeleid Deze oudleerling is de

auteur van het werk n De Augustiinerkerk van het Klein Seminarie te Roeselare "
Hijzelf kwam dan naar voor om zijn studie toe te lichten

Het boek is ingedeeld in drie grote hoofdstukken:
De kapel van de Paters Augustijnen 11642 - 1725)

- De AugLrstijnerkerk te Roeselare 11725 - 1805)

- De Kerk van het Klein Seminarie (1806- 1975)

Het werk is buitengewoon boeiend geschreven. Het bevat 124 bladzijden 9e-
schiedenis van paters, onderhandelaars, kooplieden, metselaars' bouwheren'

kunstenaars, timmerlieden, prÌeslers en gelovigen, leraars en studenten, kortom

de geschiedenis van het stenen gebouw en ook deze van de menselijke Kerk'

Naast deze revelerende geschiedenis heeft men nog 72 illustraties op 49 blz'
waarvan 8 in vierkleurendruk, die het geheel historisch illustreren
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TENTOONSTELLING KERKELIJKE KUNST

Na de toespraak van Z.E.H. Superior waarin hij alle medewerkers van het jubi-
leumjaar en alle personaliteiten en aanwezigen bedankte, nodigde hij Mgr. De
Smedt uit om de tentoonstelling van kunstschatten uit het patrimonium van het
Klein Seminarie te openen. Deze laatste deed dit dan ook met krachtige hand en
onmiddellijk liep de tentoonstellingsruimte vot.
Na een korte uitleg door E.H. Monbaliu over de tentoongestelde schilderijen,
meubelen, houtsnijwerk, en het edelsmeedwerk kondèn de honderden aanwezigen
hun bewondering de vriie toom laten. De te Roeselare nooit vermoede schilde-
rijen uit de 16de, 17de en 18de eeuw maakt€n sommigen sprakeloos, anderen
loslippig. Niet minder belangstelling was er vcor het mooie gotische en renais-
sance zilverwerk van kelken, cibories, wierookvaten en ampullen terwiil kenners
van oud houtsnijwerk aan het afwegen waren uit welke eeuw < hun " kunstwerken
wel zouden stammen. De dames hadden uiteraard veel belangstelling voor het
borduurwerk van de cude liturgische gewaden. Deze lentoonslelling werd de
week daarop door alle klassen bezochl en de volgende zondag, op het school-
feest, waren er meer dan 1300 bezoekers.

RECEPTIE

Qp uitnodiging van Z.E.ll. Superior werd in de refter van de leraars en in de

" belendende percelen, aan alle gencdigden en aanwezigen een receplie aang+.
boden. Waren op deze dag onze speciale gaslen : Monseigneur E.J. De Smedt,
bisschop van Brugge; De Heer Arondissementscommissaris Deprest, persoonlijk
vertegenwoordiger van de Heer Gceverneur; De Heer De l\,4an, Oud-Minister,
Burgemeester van Roeselare; De Heer Oud-Minister Degryse ; De heren Parle-
mentairen en Schepenen van Roeselare; Z.E.P. Provinciaal van de Augustijnen ;

De Heer en Mevrouw J. Camerlynck; De Heer Vrederechter Lemahieu; Het be-
stuur van de oud leé rlingenbond en van de cudervereniging om er maar enKete
te noemen. De Heer Goeverneur en de leden van de bestendige depulalie hadden
zich wegens een buitenlandse sludiereis iaten veronlschuldigen.
Na een stevige heildronk en door velen een aankoop van het nieuwe boek over
de kerk werd de receptie en het iubileum besloten.

Lode Monbaliu

P.S. Degenen, die dit merkwaardig boek nog willen aanschalfen voor hun per-
soonlijke bibliotheek of voor een geschenk, kunnen het nog bestellen door 4SO fr
te gareren op postgiro 000-0004878-28 van het Ktein Seminarie ie Roeselare.
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BASKETBALCLUB WYTEWA ROESELARE :

25 JAAR JONG

lnderdaad. wanneer in september '75 de nieuwe kompetilie een aanvang neemt

is het precies 25 iaar geleden dal men te Roeselare met basketbal slartte- In

1950 werd basketbalclub Olympic Rceselare opgericht Ondeftussen is de naam

Olvmoic verdwenen, daar men een paar jaar terug fusioneerde met Wytewa

Roeselare. Énkele spelers, pioniers van toen, vinden we nu terug in het huidig

bestuur, o.a. P. Dusselier, P. Deforche, K- snauwaert, G Dekeyser.

Ter gelegenheid van dit 2s-jarig jubileum past het een overzicht te brengen van

Wytewa Roeselare, dat een paar jaar na Olympic' van wal slak in hel Klein

Seminarie, na heel wat voorbereiding en initiatle.

We menen in dit overzicht drie duideliike delen te onderscheiden ln de aanloop

wordt gehandeld over de start van het basketbalspel ìn het college, starl die

culmineerde in de eerste kampioenstitel in 1961- In een tweede gedeelte zal de

steile cpgang worden benadrukt, met als hoogtepunten : kampioenstitel in lste
provinciale en doordringen in de Belgische beker tot de 4de finales ln een derde

en laaiste gedeelte wordt een nieuwe start genomen, na een jaar inaktiviteit; de

fusìe Olympic en de huidige problemen en toekomstperspeklieven komen aan bod.

Hoe het begon...

Turnleraar Gilbed Devos en E.H. Baert waren reeds een tiid bezig met een groep

belangstellenden in de geheimen van de basketbalsport in te wijden Het is im_

mers zeer duìdelijk dat basketbal van alle spelers een ernstige lìchamelijke kon-

ditie, reaktievermogen, balvaardigheid en behendigheid vereist.

In de lcop van het schooliaar 195&'57 trad men voor het eerst buiten de muren

van het college. Tertia Externaat en Poèsis Exlernaat verloren van het Sint-

Amandscollege Kortrijk met respektievelijk 38-47 en 24-34 Op het college zell
was Poésis Internaat alle andere ploegen te sterk. Op 23 sept.'56 speelde Reto-

rika Internaat tegen het regentaai van Torhout. Eindstand 87-20. Hubert Ver_

cruysse scoorde 32 punten.

Er werd ook gestart met een vertegenwoordigende collegeploeg De selekiie en

coaching berustte bij de heren Devos en Vanthournoudt.

Bij de kadeiten en miniemen, die niet zozeer op wedstrijden, dan wel op hel be-

heersen van de balbehandeling en de spellechniek geoefend werden, had E H

Baert samen met Dhr. Vanthournoudt het loezicht. ln november overwon het In-
ternaat met 30-26 het Exlernaat. In deze laatste ploeg werden de namen geci-
teerd van C. lvlarrécau en B. Donck. De Retorika Internaat was echter niet opge-
wassen tegen het hels tempo van het SinFAm an dscollege Kortrijk en verloor
mel 20 - 73.

17 februari 1957 werd voor de collegeploeg een grote dag. Men nam te Gits deel
aan het provinciaal tornooi. De ploeg bestond uit: H. Vercruysse (kapitein) - C

Í\4arrécau - B. Van Brussel - W. Ver Eecke - C- N.4erchie - N/. Delporte - J. Carpen-
tier - P. Kennes - J. Bouckaerl - coach Devos. De eerste wedstriid tegen Hermes
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De Reserveploeg : Staande v.l.n.r. : coach P. Vanwijnsberghe, c. Hessels, H. De-
blauwe, E. Dermaut, W. Marrécau. A. Van Eeckhoutte. Zitlend v.l.n.r. I H. Schelde-
man, M. Vanrolleghem, M. Vantomme, Fr. Vandecasteele.

De Scholierenploeg : Staande v.l.n.r. : P. Vanwijnsberghe, W. Fattyn, B. Van
Brussel, J. Vanlerberghe, C. l\,4arrécau. Ziitend v.l.n.r. : P. Kennes, H. Donck,
B. Donc(. G. De Sutter.



Oostende betekende 15-11 winst dank zii de zone-taktiek in verdediging en de

snelheid van de tegenaanvallen. De tweede wedstrijd Boeselare - Gits eindigde

op 22-22. Het werd een adembenemend zij aan zii Gits, luidruchtig gesteund

door ziin supporters kon de gelijkmaker scoren juist op het eindsignaal In de

verlengingen wist Roeselare in het begin een 28-22 stand te bewerkstelligen

lMaar dan begon de betere fysieke konditie, van de monìloren te spreken S0

seconden voor tiid werd het 2B-29. Na een minuut rust, waar de coach de laat-

ste taktische richtliinen gaf, scoorde M- Delporle met een afstandsworp de be-

slissende kort. De linale zelf was een loutere formalìteit De reserves mochten

ruimschoots aantreden. Einduitslag : Roeseìare l8 - Moeskroen 9'

Om het tekort aan kompetilie-ritme op te vangen, wat duidelijk tol uiting was

gekomen op het provinciaal tolnooi, oa in de wedstrijd tegen de moniteren van

Gits, werd begloten een interl(laskompetitie in te richten, waaraan 6 ploegen uit

de hoogste klassen der Humaniora deelnamen : Retorika Internaat _ Belorika

Exiernaat - Poèsis - Moderne - Internaat ll - Tertia.

In de loop van het derde lrimester van '56-'57 werd besloten met een ploeg

deel te nemen aan de officièle kompetitìe van de Belgische Basketbalbond Dit

op herhaald aandringen van oud-leerlingen en leerlingen van het college Het

was maar in vierde provinciale maar de ambities reikten duidelijk verder' Beroep

werd gedaan op elke ouCstudent, die basket-minded was, om bij te springen

Ouders, en leerlingen zelf v,/erden gevraagd zich klaar te houden om te suppor-

teren voor WYTEWA BBC Roeselare.

Bii de start van de kcmpetitie raadde coach Devos ons aan geen te hoge verwach-

tingen te koesieren. wij vonden hem een zwartkijker. Toen de 1e ronde der kom-

petitie achter de rug was, moesten we hem ge ijk geven \ /e betaalden leergeld en

dat is lastig. De zevende op negen ploegen is zeker geen schilterend klassement

Twee magere overwinningen i tegen Wikings Kortrìjk (11-12) en tegen Olga

AveÌgem, het zwakke broertje uit de reeks. Voor het overige: vijf nederlagen De

beoordeling van onze Wytewa-ploeg was typisch | . Gii speeit goed, zeer goed

zelfs. maar niemand van de spelers heelt reeds voldoende routine om zijn stempel

op de wedstrijd te drukken. "
In de tweede helft van de kompetitie wist Wylewa zich te herpakken met een

reeks indrukwekkende zegepralen. Het leverde hen de vijfde plaats op met 15

punten. Na elkaar moesten twee lilelkandidaten er aan geloven : Zwevegem ver-

loor op eigen terrein met'15-'17, evenals Rapid Langemark met 18 - 31. Avelgem,

nieuweling zoals wij, werd zwaar verslagen me't 39-14. De volgende week werd

Kortemark met 33-'19 geklopt. Ook Tielt werd, zij het met nipte cijfers, over'
wonnen:37-35. Uiteindelijk eindigde Wytewa op de vijfde plaats in de algemene
rangschikking van de 4de provinciaÌe afdeling.

Hèt collegq.basketteam kende in het schooljaar '57-58 geen geluk, daar heÌ

onmiddellijk tegen de kampioen van Belgiè-NVSO Sint-Amandscollege Kodrijk
moest spelen. Tot overmaat van ramp kwam de helft van de spelers met haast

een uur vertraging te Kortrijk aan. Zo stonden we na 5 minuten spel met 14-0
achter. Dan werd gelijke tred gehouden tot aan de rusl. ln de tweede helft werd

zelfs geknaagd aan de Kortrijkse voorsprong, maar 5 minuten voor het einde
kwam een gewe dige inzinking, zodat de tegenstrever zijn voorsprong opnieuw
kon uitbouwen. Eindstand 41 -23. De ploeg: Bouckaerl J. _ Kennes P. _ Vande
Puìte P. - Carpentier J. - Donck B. - Donck H. - Marrécau C. - Merchie C. De
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De kampioenenploeg : Staande v.l.n.r. I E.H. A. Baert, stichter en bezieler van
de_basketsport op het college, J. Vanlerberghe, C. Marrecau, Fr. Vandecasreete,
E. Dermaut, B. Van Brussel, Hr. N. Bouckaert, voorzitter. Zittend v.l.n.r. : W. l\,,lar-
recau, P. Vanwijnsberghe, l\,4. Vantomme, A. Snaet, B. Donck

Gelukwensen van Z.E.H. Superior A. Duforret



terugwedstrijd, die doorging in de sportzaal te Gits, werd eveneens verloren en

wel met 46 - 21 ciifers

In het kompetilie-jaar 1958-'59 liep Wytewa flink van stapel Te Tielt versloegen

ze de gastheren met 47-51, hel hoogste puntenciifer dat ze ooit bereikten' De

zondag ercp speelde mèn te Waregem een slechte eerste helft en werd tenslotte

met 28-25 verloren. Na een nieuwe nederlaag te Wevelgem' kregen we de lwee

zwakste ploegen van onze reeks als tegenstander' Onze basketters maaKlen er een

schietoeiening van: 69-16 tegen de nieuwelingen uit Ooslrozebeke en 67-30

tegen \,Vikings Kortrijk. Nadien werd nog gevvonnen tegen Bèka Zwevegem' lze-

gem en Langemark. Wytewa eindigde op de vierde plaats'

Ondertussen kreeg de bezieler van Wytewa, E H Baert, meer en meer steun Hij

was de oprichter, hij had de club materieel en financieel op de been geholpen

en gehouden. Vedetten van internationaal gehalte (ooit gehoord van Zaziko

Boyal lV. Antwerp of Fresh Air) bracht hij naar het college om onze spelers

vertrouwd te maken met al de knapen van de buitengewoon ri,ke speltechnleK

Zelfs de bondstrainer kwam onze spelers onder handen nemen Een bescher-

mingcomite werd opgerichl, onder het erevoorzitterschap van EH Duforret'

superior, en telde volgende leden: voorzitter I Dhr' N Bouckaert; onderyoozitter:

Dhr. Fr. Van Brussel ; penningmeester : Dhr' lvì Donck ; secretariaat I E H A

Baert I trainìng : HH. G. Devos en G Vanthournoudt ; propaganda: Dhr' G- Kindt

De nationale hootdtrainer Dhr. Verswiifel kwam tijdens hel seizoen 195$60 een

volle week ons spelinzicht verbeteren Tevens werd een scholìerenploeg opge-

richt. Pol Vanwiinsberghe en E.H. Baert zorgden voor de begeleiding Halfweg

de kompetitie stond Wytewa op de tweede plaats, na Beka Zwevegem De twee

vorige seizoen werd Beka door ons op hun eigen terrein geklopt, maar nu werd

Wytewa in slaap gewiegd door de oudere spelers van Beka' zodal ze hun snel-

heid zelden konden aanwenden. De reserves echter bleven deze van Beka over-

tuÌgend de baas. De scholierenploeg overwon Zwevegem met 50-7

Begin januari kwam voor de scholieren de grote schok tegen Olympia Kortrijk'

die in hun reeks onklopbaar schenen Tot aan de rust hielden wij gelijke tred

Stand 26-20. Vooral M. Vantomme en M. Vanrolleghem liepen in de kijker' Na-

dien verdapperde Olympia en I werd een 42 - 33 eindstand Toch waren we er op

vooruit gegaan, want in oklober'59 verloren we met 42_20 Als we lerugblikkén

op de voorbije kompetitie moeten we vaststellen dat de scholieren zeer goed

prèsteerden. Na verlìes in de twee eerste wedstrìjden herstelden zij zich schit-

terend. Ze eindigden dan ook op de 2de plaals (Zie foto's blz 36)

Onze reserves leden geen enkele nederlaag en behaalden de titel De fanion-

pìoeg moest echter met de derde plaats op 1 puntie van de tweede genoegen

nemen. Dezè eervolle klassering scheen niemand te voldoen Wat begrijpelijk is

voor een team dal lange tijd voor litelkandidaal nummer één werd gehouden

Doch onze ploeg miste nog hel nodige zelfvertrouwen en vooral maturiteit

Het seizoen 1960-61 werd grondig voorbereid. Op'14 mei '1960 werd deelgeno-

men aan een tornooi te lzegem. Wytewa speelde in de schiflingen tegen Lange'

mark. Gestart met de lraditionele basisopstelling : Pattyn, Vanwijnsberghe, C

Marrécau, Van Lerberghe en Kennes, was hun superìoriteit duideliik Na 10 mi-

nuten was de stand 10_0 in hun voordeel.

Praktisch de ganse basisploeg werd dan vervangen door spelers van de scho-

lierenploeg: Vantomme, w. Marrécau, Vandecasteele en Van Rolleghem Het

werd uiteindeliik een overwinning met 35-21. Nadien won lzegem van Tiell ln

62



de finale werden zowel de eerste ploeg als de jongeren opgesteld. Toch werd de
beker in de wacht gesleept en dit met nette cijfers : 65 - 35.

Ook de tornooien te Tielt en bij Beka Zwevegem werden evenveel overwinningen.
Bij de start van de kompetitie was Wytewa dan ook titelkandidaat nummer één.
De wedstrijd op Langemark werd een nederlaag met een paar punten verschil.
Beveren-Leje, Gulìegem en Wikings Kortrijk werden aldoende geklopt. Halfweg
de kcmpetitie slond Wytewa alleen aan de leiding. Na de relourwedstriid op
Beveren-Leie, die gewonnen werd mel 13-26, hadden we 4 punten voorsprong
op de 2de in de rangschikking. Ondertussen werd Calos N.4arrécau kapitein-
trainer en Bart Van Brussel coach. Men moest levens tijdelijk de diensten missen
van Pol Vanwijnsberghe, die zijn legerdienst vervulde in Limburg.

Na 11 gespeelde wedstrijden zag de rangschikking er als volgt uit:

aantal wedstrijden gewonnen verloren gelijk punten
l. Wytewa 11 10 1 0 20
2. BBC Waregem 10 8 2 0 16
3. Bartho Kortemark 11 I 3 0 16
4. Sparla Beveren-Leie 11 8 3 0 16
5. Rapid Langemark 11 6 5 O 12

6. N4andelclub lzegem 10 5 5 0 10
7. Teba Wevelgem 11 4 6 1 I
B. Wikings Kortriik 11 4 6 1 I
9. Sporting Gullegem 10 3 7 o 6

10. Rozenbeka 11 2 9 0 4
11. Durendal Kortrijk 11 0 11 0 0

Naast de officièle kompètitie nam het Klein Seminarie ook deel aan het Inter-
scholentornooi, ingericht door de Belgische Basketbalbond, met een kadetten-
en een scholierenploeg. Er werd gestart met twee successen : de kadetten gingen
in Koekelare hun allereerste kompetiìiematch winnen met 21 -32 | de scholieren
speelden in Torhout de normalisten van het terrein : 37 - 79.

Cp woensdag B fèbruari '61 werd het ernstiger: Oostende kwam op bezoek en
dit met het kruim uit de jeugdploegen van K.V.c. Oostende, die in de hoogste
baskelklasse 2de geklasseerd stond, en geleid werd door Dhr. Mol, diensldoend
coach van de Belgische nationale ploeg. De kadetten speelden dapper maar
moesten gedurende de ganse wedstrijd de lechnische en taktische meerderheid
der Oostendenaars aanvaarden. Toch bleef de nederlaag eervol.

Onze soholieren startten geweldig. Na 5 minuten was het 9-O. G. Hessels, E.
Dermaut, l\,,1. Vantomme, Fr. Vandecasteele en Marc Vanrolleghem speelden de
Oostendse zone uit haar verband. A,an de rust was de stand 21 - 10 in ons voordeel.
Na de rust begon het drama: plols was de zaal van Marièndale koud en leeg.
Alle supporters, die in de eerste helft hun aanmoedigingen niet gespaard hadden,
waren spoorloos vefdwenen. Ooslende kwam stilaan terug. Het werd 27-27, en
meteen lieten de collegejongens hun armen zakken. Het werd uiteindelijk een
41 - 54 nederlaag.

Wytewa consolideerde tijdens de rest van de kompetitie ziin voorsprong. Ook
Waregem werd geklopl en uiteindelijk werden we kampioen met 6 punten voor-
sprong. Onze reseaves moesten het stellen met een tweede plaats.



De gelukwensen van onze erevoorzitter superior Duforret' de receptie op het

stadhuìs, dit alles kulmineerde in het gezellige clubfeest Maar de spelers hun-

kerden reeds naar de nieuwe kompetitie Al de tornooien waarop ze uìtgenodigd

werden en de vriendenmatchen die in de tussenperiode werden gespeeld, bete-

kenden evenveel overwinningen. Enkel de oefenwedstrijd tegen onze stadsge-

noten van Olympic werd een nederlaag. Op 17 september start de nieuwe kom-

pelitie met een derby tegen hetzelfde Olympic.

Bij het behalen van de eerste kampioenstitel past het ook het bestuur geluk te

wensen om de behaalde resultaten Voorzitter Bouckaert, E H Baert en de heren

Donck, Vanrolleghem, Lebon en van Brussel maakten samen met de spelers de

club bdkend in gans West-Vlaanderen.

(vervolgt) Fons Lammèrtyn.



ROESELARE, EEN HART MET TOEKOMST

Roeselare is eén grote bouwwerf geworden. Van de hallen, het vuilverbrandings-
complex in opbouw (Diksmuidsesrteenweg) over de nieuwe wìnkelgalerijen naar
het nieuwe postgebouw (St.-Alfonsiusstraat), hel Kultureel Centrum en de Acade-
mie. Verder het enorme complex van de H. Hartkliniek. En straks ook de nieuwe
insteekarm van de vaart en cie nieuwe snelwegen rond Roeselare, de spoorweg
en het station.

Een gelukkig toeval is wel dat deze uitbarsting van energie samenvalt met de
vijftigjarige toewijding van Roeselare aan het H. Hart_

Het biedt ons de gelegenheid even aan te sluiten op deze sfeer van terugmij-
meren en een brok Roeselaarse sociaal-ekonomische ontwikkeling te schetsen,
een ontwikkeling die momenteel opnieuw een stroomversnelling kan wordèn op
voorwaarde dat efficièntie, planning en geloof in een Roeselaarse toekomst voor
universitair gediplomeerden en economischè kansen, die vooral de huidige infra-
struktuurwerken bieden, max!maal laten renderen.

ROESELARE'S ECONOMISCH VERLEDEN

Gans Roeselare's wording is bepaald door een uiterst belangrijk geografisch
feit I Roeselare is centraal gelegen ; het is een hart. Het " hart van West-Vlaan-
deren ".
Dat maakt Roeselare uniek. Dat heeft gedurende de verschillende economische
stadia, die Roeselare de laatste eeuwen doorliep, haar permanente en buiten-
gewone groei mogelijk gemaakt.

Vóór de industrialisatie Roeselare bereikte, was onze stad vooral veeorgend
voor agrarisch Midden West-Vlaanderen. Roeselare lag op twee toenmalig be-
langrijke handelswegen, nl. de verbinding van Brugge met Kortrìjk en leper.
Tijdens een tweede periode, 1870 lot '1965, ontwikkelde Roeselare zich tot op
het niveau van Brugge, Kortrijk en Oostende.

In de tweede helft van de 19e eeuw overspoelde de induslrialisatiegolf ook Roe-
selare. De mijlpaal hier was 1871 | inhuldiging van het kanaal. Hel belang van
dit grote infrastruktuuruurwerk kan niet overschat worden : door dit kanaal Roe-
selare-Leie, in 1863 gegraven en in 1871 voltooid over een lengte van 16 km., is
Roeselare aangesloten op de waterwegen in Belgiè, zodat de stad verbonden is
met de wereldhaven Antwerpen, met Gent, de Kempen, het Belgisch Kolenbekken
en Noord-Frankrijk.

Waar Roeselare rond '1870 te vergelijken was met steden zoals Tielt, 'forhout en
Poperinge, werkte onze stad zich in de loop van de volgende decennia op tot het
niveau van de grote Weslvlaamse steden. (zie tabel blz. 66)

Dit gebeurde in tì/vee fazen :

Vooreerst de periode 1870 - 1940 : het kanaal en de spoorweg, samen met de werk-
loze landarbeiders uit het gewest, schiepen een gunstig economisch klimaat voor
een arbeidsintensieve industrie te Roeselare I textiel. Weldra was Roeselares
naam op dit gebled gevestigd. De groolste bloei hier viel na de 1e Wereldoorlog.
Na de 2e Wereldoorlog vermindert langzaam rnaar zeker het belang van de tex-
tielnijverheid.
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Roeselare kon echter haar economische groei tijdens deze periode onafgebroken
verder zetten, en dat dank zij haar centrale ligging binnen een landbouwgebied,
N{idden-West-Vlaanderen.

In deze periode is er een landbouwlechnologischè revolutiè: hel op grote schaal
gebruiken van kunstmeststoffen in de landbouw, het gebruik van veevoeders in

de massakweek. Voor de aanvoer en de verwerking van meststoffen en veevoe-
ders was de haven van Roeselare ideaal geiegen ten overstaan van haar land-
bouwhinterland. Daarom werd onze haven op korte tijd een van de belangrijkste
koncentraties van veevoeder- en kunstmestfabrieken van het land, ìeverancier
van gans west-vlaanderen.

De derde periode, 1965-1975: Roeselare stagneert. De economie evolueert snel-
ler en sneller, mede door een steeds bewustere planning van de economische
determinenten. Verschillende ons omrìngende gewesten gingen daarom int€r-
communales oprichten, die een planning van het gewest voorstelden aan politieke
en industriéle kringen. En met hèt resultaat: een coherente sociaal-economische
ontwikkeling.

Voorbeelden hier zijn de intercommunales te Brugge en de intercommunale
Leiedal te Kortrijk. Deze eerste fealiseerden de havenuitbreiding, de snelwegen
rond Brugge, industrieparken, toeristische promotie, stadsrenovatie en milieu-
zorg ; deze laatste te Kortrijk: universiteit, snelweg, industrieparken, huisvuil-
verwerking, verkeeasvrije wlnkelstraten...

Het werk binnen deze intercommunales en de realisaties ervan boden vele ar-
beidsplaatsen, en speciaal dan voor gediplomeerden.

Tijdens deze periode gaat Roeselare stagneren. Grote realisaties bleven uit.
Roeselare werd steeds meer en meer - vooral in de ogen van haar afgestudeer-
den - een " provinciestadje ". Een Roeselaars jurist, econoom of socioloog dacht
er zelfs niet aan in eigen stad of omgeving werk te zoeken.

Een grote brain-drain van Roeselaarse hersens naar Leuven, Antwerpen, Brussel,
Kortrijk, Brugge en Gent was hiervan het gevolg. Roeselare verloor meer en
meer geloof in eigen mogelijkheden.

Deze toestand kon niet blijvèn duren. In de iaren 7G.75 komen, als gevolg van
de naoorlogse babyboom, abnormaal veel afgestudeerden op de arbeidsmarkt.
Roeselare's gebrek aan plannìng kwam dan ook uiterst ongelegen.

ROESELARE'S IOEKOMST: TERUG OP DE GOEOE WEG ?

Politieke, kulturele, sociale, industrièle milieus gingen het niet meer up to date
zijn van Roeselare beseffen. Een aantal realisaties bleven dan ook niet uit.

Induslrièlen drongen aan op de verbreding en de verdieping van het kanaal {tot
op de Europese tonnemaat: '1350 ton) zii eisten eveneens een lweede haven-
zone, die zal lopen tot aan het industriegebied van Beveren. Verder de realisatie
van de ring rond Roeselare, aangesloten op de expresweg Roeselare - Ku urne -
Deerlijk-É3 de snelweg Kortrijk-Roeselare-Brugge-Zeebrugge. (zie kaart blz.68)

Socio-kulturele middens bekwamen aangepasté en moderne gebouweninlra-
structuren : zwembad, academie, kultureel centrum, sportaccomodatie in de
nieuwe sporthallen, wijkcentra.

Handelsmiddens willen Roeselare's faam als inkoopstad nummer één waar maken
door een drietal winkelgaleriien, door parkings, door de expohallen.
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Deze infrastructuurkerken " kunnen s voor Roeselare een grote economtsche
stimulans betekenen. Zij . kunnen " het universitairen mogelijk maken werK In
eigen streek te Vinden. Zij " kunnen " het middel zijn waarmee Roeselare haar
provincionalisme doorbreekt.
( Kunnen !, want dergelijke groei is geen automatisme. Enkel een coòrdinatie
en planning van de nu nog min of meer versnipperde initiatieven maakt het mo_
gelijk ontwikkelingsmodellen op te ste en die geen verzwakte copies zrln van
wal ìn omringende steden is gebeurt, maar die integendeel volledig op maat zijn
van de Roeselaarse economische mooeliikheden.
Een voorbeeld :

Ontwlkkelingsmodel, gebaseerd op de hoge landbouw-ind ustrìa liseringsg raad
van Roeselare.

Weinigen beseffen het belang van de landbouw en de nevenindustrieèn otnnen
de Roeselaarse economie.

En toch zegt een zelfs oppervlakkige benadering reeds genoeg : na de vroe-
gere veemarkten, kwam het landbouwonderwijs (de landbouwschool van het
Klein Seminarie heeft een grote naam). Nreer recent: de veÌling, nu een van de
belangrijkste van het land, de veevoederfabrieken aan de vaart, het provinciaal
Onderzoek- en Voorlichtingsce ntru m voor Nijverheidsteelten, Rumbeke_Beitem,
een opkomende vleeswarenindustrie, voedingsnijverheid.
Deze functie van Roeselare, nl. het hart te zijn van een landbouwstreeK, wtnt
nog steeds aan belang.

De Boerenbond bvb. ziet dit reeds in en opteert voor Roeselare voor de Inptan-
ting van haar provinciale diensten op het gebied van verzekering, spaarkas en
socio-kulturèle activiteiten voor de land bouwm iddens.
Naar een doelbewuste en progressieve planning : Het À,4inisterie van Landbouw
te Roeselare.

Het socio-economisch stelsef van Roeselare is, zoals hièrboven aangetoono, ,n
grote mate gebaseerd op de landbouw. Wanneer we nu allerwege een steeos
strker wordende eis tot decentralisering voor de dag zien komen (het " ontvetten "
van Brussel) dan vinden we het vanzelfsprekend dat Roeselare hier volfedig ver-
antwoord haar rechten kan laten gelden en de inplanting van het Ministerie
van Landbouw hier in de stad kan eisen.
Dit vergt natuurlijk een doelbewuste politiek, een klare kijk op de zaken. Zoals
bvb. bij onze Noorderburen, waar het Ministerie van Landbouw werd overgebrachì
naar de verafgelegen landbouwprovincie Groningen.
Het hoeft nauwelijks vermeld welke consekwenties dìt voor de universitaire te-
werkslelling te Roeselare zou hebben : land bouwingen ieu rs, juristen, economen,
veeansen, e.d.

Binnen de taken van een gecoórdineerde planning zou eveneens de permanente
animatie van Roeselare als inkoopstad liggen...

Noél Hostens
Pol Lefevere



EEN GETRAUMATISEERDE KLAS-RETORICA

1933

Ter gelegenheid van de uitvaart van onze klasmakker, Albert De Clerck maakle

ik de opmerking *Wat zijn wij toch een beproefde klas- Onze klas lijkt me reeds

aan de herfsttijd gekomen te zijn. ln de laatste 13 maanden hebben wij vier klas-

makkers verloren.

Bii de viering van ons 40,aar Retorica, september 1973, waren onze vrlenoen

Jan Gorissen en Fafher Andrew Taillieu ernstig ziek Bii deze aankondiging

door onze oud-leraar Kan Jos. Versele, ging er een schok door de groep dle

vefenigd was in de kerk van het Klein Semìnarie

Onder hel feestmaal in kwam er e€n telefoon uit de USA: de stem uit Detroìt

van Father Taillieu, die zich innig verbonden voelde met ons, zich verontschuldig-

de wegens zijn toestand, zeer zakelijk maar tevens in een bewonderenswaardiqe

overgave aan de Gcddeliike Voorzienigheid. ledereen voelde aan dat het zeer

ernstig was en wij vreesden het ergste dat volgen moesl

Én toch was Jan Gorissen nog de eerste ln november waren wij verenigd in

Oostende voor de uitvaart en de Eucharistieviering voorgegaan door Kan versele

die de leraar. Jan Gorissen, kenschelste als een vuurtoren voor ziin leerlingen'

Wij waren verslagen. Zo €en stèrke wan, physisch en intellectueel, die nog nooit

ziek geweesl was wcrd plots uit dit leven weggerukt

Dan volgden zware, lange maanden, voor onze vrìend Andrew Taillìeu Wij, het

thuisfront, voelden innig mel hem mee, maar het missiefront liet hem ook niet

los en er bestond geen afsland meer tussen Amerika en Belgié Ziin ziekbed werd

een ontmoetigscentrum voor zijn vele vrienden en kennissen. Velen gingen ver-

sterkt en aangemoedigd weg van deze grote zieke die wij kwamen opbeuren en

vertroosten. Waar haalde hij nog die morele kracht ?

In mei kwam de verlcssìng. Father Andrew had alles goed geregeld' als een

echte manager en ziin conclusie, na een rijkgevuld leven en een ongenèèsbare

ziekte heldhattig doorstaan was het thema van de homilie van Father Versele :

" God is groot en de mens is loch zo klein "
Lang ziin wij dan samen gebleven rond de koffietafel, de vriendschapsbanden

werden dichter loegehaald alsof er een gevaar ons bedreigde en wij voelden de

behoefte nog dezelfde maand een klasvergadering te beleggen.

Op de laatste zaierdag van oktober kregen wij de mare dat Hubert Lasure plots

overleden was. Hij zag er in mei nog zo springlevend en geestdriflig uit op de

klasvergadering. De echte ouwe Berten Lasure, met de gulle lach, de rokende pijp

en een paar vurige ogen die iets kwajongens uitstraalden. Hij zong nog eens ziin

iiiflied en knipoogde mij tce | " Ah, s'qu'on est tier d'ètre Mouscronnois

"Wat een som van gezonde humor en levensbliiheid deze talentvolle kunstenaar

ons heefl bezorgd weet alleen de Heer. Huberl, wij danken de goede God, omdat

hij u plaatste op onze levensweg. > (Uit het in memoriam van ziin vriend-priester)

Zcndagmorgen voor Kerstmis kwam het laconisch bericht over de radio dat oud-

minister Albert De Clerck overleden was. Een klasmakker belde mij op om het

nieuws te horen bevestigen. Hij kon het niet geloven Dit verlies deed de maat

overlopen. Wij zeiden ondereen: "'t is tijd dat het jaar 1974 voorbij is'



N.4et het heengaan van Berten De clerck verliezen wij "een groot man" met (een

groot hart'. De geschiedenis zal uitwijzen dat zijn "keuze" van grote betekenis
geweest is voor onze generartie.

De man zonder komplimenterìr, die evengoed met de kleine man als met de
grote industrieel kon omgaan, hen begreep en kon beluisteren. lk weet, bij onder-
vinding, dat men op hem kon rekenen- Eerder zwijgzaam en ingekeerd maar met

het gepaste woord vol begrip en sympathie voor mensen en loestanden ; met

zijn heldere blik en gespannen lippen ov€rwoog hij alles in zijn hart.

Sederl ons Retorica zìjn wij menigmaal samen gekomen bij de uitvaart van een

klasmakker.
Spontaan komen de herinneringen mij voor de geest- Als een film rollen de kolle-
gèjaren als vluchtende paarden voorbij. Aanvankelijk waren wii gescheiden in
een zesde en vijfde A en B. Het werd één klas in de vierde latijnse met t zestig
man. Een zware cpgave voor Prof. Rooryck en hij vìel ziek. Wii zagen het aanko-
men en waren niet verwonderd. Maar er kwam een brief met een (Sursum corda>

en onze prof keerde genezen terug. Wat ik mij herinner is dat het stil was in die
grote klas. Vrijwìllig aanvaarde discipline met een rustige sfeer en 'lajd om een

boek te lezen. In dlt iaar kwam de eerste kontrontatie met de dood Alfons Doom

werd ziek en zou niet meer terug komen. Wij voelden mee maar stelden ons
geen vragen. Het leven wenkte, wij moesten vooruit. Na de derde latijnse trok
eèn grote groep met Kan. Dubois op bedevaart naar Rome. 'l Werd een beùvogen

en omslreden bedevaart maar wij, als jongstudenten, gaven èr ons geen reken-

schap van. In Poèsis kwam de ziekte en de beprceving. Bij toeval ontmoettte ik

Jozef Betlens in dè infirmerie. Hii had een afspraak met de dokler en in zijn nai-

viteit zeide hii mij "als de dokter mij maar niet verbiedt te roken"

Twee klasmakkers moesten naar het sanatorium. De een kwam genezen terug
maar voor Betlens was het maar een beetje uitstel.

In aoril 1935 riep de Heer Joze,f Bettens tot zich. En de serie was ingezet. Jaar op
jaar sloeg de docd toe. Albert Kina in 1936. Pol De Berdt in 1937 en Robèrt

Samain in 1939. Telkens voelden wij de wonde en het verlies. N,4aar er was toch
tijd nodig, nietlegenstaande wij een grote groep waren, om de wonde te genezen

en het verlies te verwerken-

Jozef Bettens komt mii voor als een Johannes Berchmans. Hij nam alles zo

lìcht cp, zelfs ziin zwarc ziekte, speelde met het latijn om er jaloers van te zijn.
was ingoed en de eenvoud zelt.

Wie had gedacht dat Alberl Kina, joviaal en levenslustig, ook een kindeke van de

dood zou zijn ?

In 1937 werd de primus perpetuus van onze klas getroffen door dezelfde ziekte.
Wij stonden verstomd en Pol had ook niet veel meer te zeggen bij eén kort bezoek
in het begjnstadium van zijn ziekte. ùiel zijn helder verstand zag hil misschien
verdèr èn spaarde ons de ontgoochèljng. In die korte jaren dat wij het voorrecht
hadden hem te leren kennen openbaarde hij ons zijn schone ziel en zijn aange-
naam karakter. Ons Heer had de beste uitg€kozen en bij Zich genomen. "Polke"
was de vriend van ons allen. De minzame jongen die belangstelling had voor ie-

dereen en kon luisteren naar zijn minder begaafde klasmakkers. Hij was vroeg rijp
voof de hemel. Wij vonden het spijtjg en begrepen niet dat zo een veelbelovende
jongen zijn ideaal en zijn roeping niet zichtbaar voor ons mocht beleven.

Robert Samain, de zwijgzame jongen, droeg zijn zièkte in stilte en bracht het
cffer van ziln iong leven in 1939- Een belangriik jaar voor vele van ziin klas-
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makkers. die hun priesterroeping en ideaal mochten beleven Graag waren deze

vier laatste vrìenden ook "opgegaan naar Gods altaar, naar God, die hun jeugd

verblijdt,, maar hun eerste H. Mis was het offer van hun eigen leven "Waarom
zii, waarom zo vroeg ? ' zong onze tenor Gilbert Cafmeyer op onze jubileumvie-

ring in 1973. Pas in de lente van het leven

Dan kwam de oorlog en de bezetting Hier moesten wii ook onze tol betalen'

Albert Vandendriessche bezweek kort na zljn thuiskomst ìn 1940 ten gevolge

van een besmetting opgedaan tijdens de dramatische meidagen

Valeer Van Riebeke, leraar aan het College te N'4enen' liel zijn leven in een edel-

moedìge poging om twee drenkelingen te redden in een modderige arm van de

Leie. Hier mogen wij de woorden van het Evangeìie aanhalen : "Niemand heeft

grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden'

Arseen Debaiìlie betaalde ziin trouw aan land en volk met de doodstraf in Wolfen-

bùtter. Zijn liefde voor de vrìiheid en zÌin levensdrang terwìlle van anderen

waren groter dan zijn vrees voor de dood.

In iuli 1959 werden wii plots opgeschrikt door een tragisch ongeval dat onze

vriend Albrecht Lambrecht overkomen was in Spanje, op bedevaart naar Fatima
( Der starke ìsl am màchtigsÌen allein " was een van zijn leuzen Wal die man

gepresteerd heeft in díe 20 iaat op het College in Menen is naar de maat van de

persoon. À/laar niet alleen als ekonoom op materieel gebied ook als principaal

investeerde hii in mensen en de geestelijke vruchten bleven niet uit

De verdrinkingsdood van onze vriend Michel Mahieu, midden de zomer van 1962,

kwam ons voor als en absurditeit. Wii slelden ons vragen : Hier werd een jong

gezìn met kinderen getroffen. lVIaar Mevrouw Mahieu heeft een veelzeggend

antwoord gegeven ; als een slerke vrouw heeft zij haar schoon gezin opgevoed

en tol bÌoei gebracht.

In 1969 werd de familie Camerlynck diep beproefd Na het overlijden van de

broer: Pater Egide in Braziliè, riep God tot zich hun oudste zoon Joris. En het

offer was pas volbracht toen Edmond door ziekte werd aangetast. De hemel werd
geweld aangedaan: men geloofde in een m;rakel. Het mirakel kwam maar was

van een andere aard dan wii, mensen, ons kunnen voorstellen Wij hadden het

voorrecht Edmond oo ziin ziekbed te kunnen bezoeken Dat was een wonderbare
zieke. Hier waren wij getuige van een mens die waalijk zijn dood beleefde Hij

riep vragen op legenover het mysterie dat dood leven en toekomst kan hebben.

Zijn antwoord was in volledige harmonie met de optiek en voor ons waarlijk
stichtelijk en onvergetelijk.
God, wij danken lJ voor deze mens en voor al die vrienden die ons zo dichtbij
waren met hun eigenheid, hun onvolmaaktheden, maar vooral met hun oprechtè
genegenheid.
Van d'eerste bewaren wij de herinnering aan hun stralende ogen en levensblij-
heid, eìgen aan de lente van het leven.

De middengroep boeit ons met ziin dynamisme en werklust die in volle zomer
eìndigde, nu eens tragisch dan weer heldhaftig.
De laatste groep bewonderen wii in hun strijd voor het leven met een standvas-

tigheid, die de dood trotseerde, om hun dierbaren het scheiden meer dragelijk
te maken.
Alleen het geloof kan ons een antwoord geven op al onze vragèn : God blijft
ons trouw in de dood, zo trouw dat ik voor hem bliif leven.

Valeer Vandaele



PRO ANEKDOTOKOTEKO

In 't verleden ligt het heden
In het nu, wat worden zal IAR)

Tueede Aeel ran 11e ttlebeàe ap de orhììodìnsildg 1.ît i0.11.1971, hortìende pa:ìtìef

Het eerste tleel udt eetdo nesatìel bìj t ergeliiÉrts lui d' see!î ìn het College xù, tegen
olej 1912, îoe, eet o*rlegeliìÉ rcglenert..let pndìg erl ontleed, rogun totpnjexg

Dames, U hebt niet, zoals uw achtbare echtgenolen, het grote geluk gehad
tussen deze muren uw opvoeding, opleiding en opschik te hebben genoten. Maar
moest U, zoals wlj, wél dit genot hebbon gesmaakt, dan zou U ook, in de geest
van het oude en goede reglement, op alle tonen voorgezongen geweesl zijn dat
gij de toekomstige leidsters van ons volk waart, of zoudt worden.

Hebt U reeds over de diepe zin daarvan nagedacht ? over dat enorme feit dat
wij allemaal bijgevolg, en zonder uitzondering, gewezen toekomstige leiders
van ons volk zijn ?

Vat U de diepe betekenis daarvan, en de zwaarte van de last die we daardoor
op onze schouders zagen laden ?

Voor de enen zal de nadruk wel méér op het "gewezen> liggen, en voor andeaen
op het toèkomstige. l\,4aar toch, allemaal "leiders".
Aangenomen dat dil zo is, en waarom zouden we daaraan twijfelen, denk ik dat
we het aan het Seminarie en ook aan onszelf verplicht zijn te denken aan oe toe-
komst van ons verieden, en aan het verleden van onze ioekomst.
Laat me toe dit nader te verklaren.

Wat gebeurt er met leiders van een volk ? Wel, daarover worden er ten gepaste
tijde biograf ieSn geschreven.

Kijk naar Guido, Hugo en Albrecht, naar Lievens en Rate Vyncke, naar Tone
Vander Plaetse, supericr Delbar en de vele anderen, al kreqen ze maar e€n
plaats in ne pereant, of Eertijds.

En wat is er van node voor een goede bicgrafie ? ln de eerste plaats dar ztl ge-
stoffeerd zjjn met betrouwbare data en feiten, omwille van de historische exact-
heid, en in de allereerste plaats met anekdoten, wil men dat iemand de moed
opbrenge ze tè lezen.

En diè anekdoten vindt men aan de bron, zou ik denken, en een grote en rijke
bron daarvoor zou het college moeten zijn, voor alle oud-leraars en oud-sruoen-
ten. We leven lenslotte in en tijd van herbronning.
Beste vrienden, wat zal hij vinden die later uw biogratie wil sahrijven, of enkef
maar een toespraak bjj uw 50-jarig huwelijks-, ambts- of priesteriubileum, wanneer
hij daarvoor bij het College zal aanktoppen ?
ll( vrees, tenware er geheime dossiers zouden beslaan, dat de ooqst eerder
mager zal uitvallen.
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In vroegere palmaressen kan men vinden dat iemand de éersle kon zijn in uitmun-

tendheid en de laatste in goed gedrag, ol omgekeerd Dat een latere grote reoe-

naarde|aatsteWasinwe|sprekendheid.Maarditzaleerderuitzonder|ijkblijven'
en bovendien, er worden geen palmaressen meer gedfukt'

in de rekeningen zal men vinden welke ouders gebroken ruiten moesten tletalen

of een supplement voor aanvullende voeding voor hun zwak kind' maar bii de

kinderrijke gezinnen van toen zal men niet welen om welk van de vele kinders

van die ouders het ging

lk denk dat het hoog tijd is dat men daaraan gaat denken' en daarom doe ik

hier openbaar het voorstel om over te gaan tot de oprichting van een Anèkdoto'

kotèèk

Ja, geachte toehoorders, er besraan bibtiotheken, apolheken' mediateken' pina_

kotéken en andere tekens: maar geen anekdotokoteek

Edoch, zull U zeggen, dat is nog een parastatale erbii lk zou ìiever spreKèn van

een oarapastorale, maar het kan allemaal veel eenvoudiger dan U denkt en rK

mag het zeggen, juist omdat ik bercèpshalve tegen te veel administratie ben'

En is het wel nuttig, dit nieuwe geval ?

Dames en Heren, ik zal U een paar voorbeelden geven en oordeel dan zelf ls

het van belang of niet dat het nageslacht in uw biografie kan lezen' of eerder

nog, dat men voor he't huidig geslacht bii uw jubileum of viering personalia kan

aanhalen in de aard van de volgende l

- dat een minister in functie, die hier ocit kapitein der zouaven was' in volle

parade, zijn broekband voelde lossen, waarbij het steunloze kledingsstuk een

neerdalende beweging uitvoerde...

- dat een brave parochiepasioor, toen leerting van de vijfdes, van biechtvacter

wou veranderen, en dat zijn vaste biechtvader de boeteling in kwesrtie uit de rij

van ziin concurrent kwam halen, met de woorden : "gii zijt de m'jnen"'

- dat een gekend theoloog en moraiist van nu ooit in de klas' uiteraard in een

onbewaaki ogenblik, een wind liei ontsnappen' niet "cirbaaÓ' maar zeer hoor-

baar. en dat de leraar, tussenkomende in het tumult dat daarop volgde de schul-

dige aanwees, .Jan, 't is van U> en dat deze Jan, Iood van verontwaardiging'

antwoordde : *'t is geen waar, mi,nheere ge moogt me zelfs aftasten" '

- dat in de poèsisklas de leraar uitleg gaf over het schrilverskoppel Carel Scharten

en Margot A,ntink, en hun boeken *Een huis vol mensen" en 'Sprotie" en de

gcciale inslag daarvan, en aan Gilbert die met wat anders bezig was vroeg: wat

weet ge van Scharten-Antink ? en dal Gilbert cp zijn poten viel en zeer konkreet

antwoordde : niet veel, miinheere, maar't is voorzeker een gevolg van jeukte aan

't ding...

- dat een niet or,verdiensteliik schrijver teEen 11 november' een opstel moest ma_

ken over "de eerste soldaat die sneuvelt' en dat de leraar de pennevrucht voor-

las met de bemerking dat Pol het nooit ver zou brengen in de letterkunde' want

de man had geschreven dat de arme soldaat zijn hoofd boven de verschanslng

uitstak en als gevolg daarvan getroffen werd in volle borst '

- dat iemand het zó ver bracht dat hij nu in Canada zit, ook in de poèsis' eens

in plaats van zelÍ zijn ve?èn te maken, een gedicht had afgeschreven uit een oud



tijdschrift, en bij de verbetering moest horen dat het gedicht in kwestie destijds
door zijn bloedeigen leraar werd ingestuurd aan het tijdschrift in kwe€tie

- dat een eerbaar koopman van nu, ooit acht dagen buiten vloog, omdat hij het ge-

waagd had op het ijs, een pasje met een jongedame te schaatsen, en dat was
nog niet eens met het meisie zijner dromen...

- dat een verstrooide leraar enkele knopjes van de onderste étage van zijn sou-
tane had laten openstaan, en het zo ver dierf drijven van tiidens de les te ver-

klaren dat er een geurtje hing in de klas...

Wel, Dames en Heren, ik vind het nu eenmaal wel nuttig dat deze en nog veel
andere dingen niet zouden verloren gaan, en gevondèn kunnen woíden om bio_
grafieèn en andere teksten te stofferen, en daarom: leve de anekdotokoteek.

En het moet niet eens geld kosten. Maak dit bekend langs de Oudleerlingenbond
en Eertijds. Stel bv. voor dat ièder die wat weet over ziin oudleraars, oudleer-
lingen en/of collegas {en wie weet dat niet) de anekdote instuurl. Liefst op een
gele postkaart, dat is goedkoper, en komt wegens de uniformiteit goed uit in het
kìassement.

De kaanen kunnen geklasseerd worden, eerst in lege sigarenkistjes en later
in grotere kistles, alfabetisch naarmate ze binnenkomen, dan heeft de portier
of secretaris ook reeds een deel van 't plezier, en hij kan ze meteen ter kwo-
tering, zoals in de filmkeuríng gebeurt, voorleggen aan de directie, diè er een
middel van bezinning in zal vinden.

Ziezo. lk hoop dat het voorstel goed is en dat het de medewerking en het succes
moge ontmoeten dat het waard is.

Wie weet wat ? Stuur het in.

Mettertijd zal men de collectie van in het buitenland komen besluderen, wat de
faam van het College en zijn oudgedienden maar kan ten goede komen.

Gerard Desmet



SPREEKBEURTEN

Of het nu werkelijk uit edukatieve bekommernis was van ons lerarenkorps dan wel
het schild dat de bekoring dekle om het een paar trimesteruren wat kalmpjes aan
te doen, ik heb er hel raden naar. Feit is dat we van in de zesde elk jaar ge-
konfronteerd werden met het probleem van de spreekbeurlen. Het problemati-
sche van dit probleem lag voor mij niel zozeer in die speech naar voor te bren-
gen, dan wel hem te maken. We hadden wel geleerd opstelletjes te schrijven
volgens hel nimmer versleten recept in le id ing-m idden-s lot, maar nooit hadden wè
geleerd een speech uit te schrijven zoals die het best overkomt op een luisterend
publjek. Daarom nam ik veelal mijn toevlucht tot vaders boeken of grootvaderc
tijdschriften waaruit ik na wat grasduinen een artikeltje opdiste dat zonder veel
gevaar voor identificefing kon gereciteerd worden (tenzij de leraar in zijn tijd
toevallig diezeifde boeken en diezelfde tijdschriften...).

Eens de substantie van de voordracht bijeengekluwd stelde zich een lweede
probleem. lk kon immers wel steeds voldoende zinnetjes afschrijven om een pre-
sentabel stuk te stofferen, doch hoe begint men zo'n speech en hoe eindigt men
dat ? Hier slond de redenaar in zijn blootje. De meest spontane aanhef is wellicht
deze die ik Lrit de zesde rekapiluleer. Schuchter en zenuwachlig komt de kers-
verse zesdeling de trede op en richt zich zonder veel beuzelarijen tot zijn simpel
gehoor: beste kindertjes. Kon het beter ?

In de vijfde latijnse werd ons voor het eerst een Frans discours opgelegd. lk
putte mijn materie uit een oud prentenboek waaryan de afbeeldingen door inzen-
ding van premiepunten waren verkregen bij een sinds lang vergane firma en
waarin de onderteksten toevallig tweetalig waren. Geen problemen dus, mijn
Franse tekst moest ongeveer wel perfekt zijn en daarenboven wist ik wat ìk
zegde want de Nederlandse vertaling had ik er zomaar voor mìjn ijver bijgekregen
Toch twijfel ik eraan of miln jeugdige toehoorders - en die éne oudere toehoorder-
geboeid te hebben. Het boek bevatte namelijk een verzameling afbeeldingen
en beschrijvingen van uitheemse vogels en ik had uitgerekend dat ik de loege-
meten tien minuten omkreeg door drie van die rare dingen aan mijn geacht pu-
bliek voor te stellen. lk was er nog minder in gelnleresseerd dan de minst ge-
inÌeresseerde onder hen. Doch het betrof hier een taaloefening en men mag daarin
net zolang raaskallen als men zonder fouten kan. Anderzìjds blijf ik niet blind
voor het feit dat uit onze klasgroep een ornitoloog is gegroeid en vlei ik mij met de
gedachte dat een loopbaan altijd érgens begint.

In de vierde schoot ik een totaal andere pijl af: ik had het over de èkonomische
krisis van de derliger jaren. Hoewel ik toen eigenlijk niet goed wist wat het
woordie ekonomie betekende, kon ik minstens met slaande feiten komen aan-
draven. Deze werden me voorgeschoteld door de auteurs van ons geschiedenis-
boekje. Daarenboven zal ook de literaire waarde van mijn stuk door het vertaal-
werk wel ernstig beproefd geweest zìjn, maar men mag toch niet alles eisen
van èen vìerdeling. Zau ik zo zeggen.

In de derde beproefde ik het wèer eens zoals twee jaar voordien. Het systeem
had zijn degelijkheid bewezen, ik kcn erop verlrouwen. In mijn vaders bibliotheek

76



had ik een tweetalige tekst gevonden over dè Wiener Sangerknaben. Enkele
tientallen jaren voordien was die brochure uitgegevèn naar aanleiding van een
lournee door ons kunstminnend landje. Opnìeuw dus een onberispelijke spreek-
beurt, un discours impeccable. En de leraar had de uitvoering van voor zoveel
jaren niet bijgewoond (of ten minste, hij had zeker geen brochure gekocht).

In de poésis was ik waarlijk sensalioneel. Mijn betoog werd met een wantrou-
wige verwachting tegemoet gezien want ik had een vulgariserend werkje over de
slaap in handen gekregen en had dan ook lang vooraf aangekondigd dat ik het
daarover zou hebben. De slaap. Le sommeil. Hoe kan men nu over zoiets alle-
daags als de slaap gaan oreren ? lk heb het al gezegd, het betrof hier een formele
taaloe,fening: wàt men uitkraamt is niet erg belangrijk. Toch meende ik het
doodernstig. lk was gegrepen door het onderwerp (mÌjn toehoorders bij nader toe-
zien ook) en bazelde wel lwintig minuten door. Had ik er dan nog twintig minu-
ten praktijkoefening moeten aan toevoegen, ik had hen waarlijk niet moeren In

slaap wiegen.

Wiè verwachtte dal de redenaar zou gemaakt worden in de retorika kwam bedro-
gen uit: het was geen rederijkerskamer. Wel bestond er zoiets als een letter-
gilde waarin wij regelmatig naar lezingen luisterden. De klassieke spreekbeurten
bleven achterwege. De leraar Frans hield echter voet bij stek. In die tijd was ik een
geestdriftig vereerder van Georges Brassens, want iedereen was dat zo ongeveer
een beetje. lk moest me dus niet pijnigen om voor mijn Franse discours een on-
derwerp te vanden. Daarenboven wilde ik graag eens aanschouwelijk te werk gaan.
lk bracht dus mijn bandopnemer naar de klas mee om mijn markante ideeèn of
beter mijn vertaling van die markante ideeèn met enkele van Brassens' markante
ljedjes te illustreren. Het ge,heel duurde zowat een half uur en het is de kortste
speech gewordèn die ik ooit gehouden heb. Het illustratiemateriaal heeft uiF
stekend zijn diensten bewezen en toen de leraar na vijf, zes liedjes van Brassens
de show onderbrak dankte ik in naam van de zanger voor de gewillige aan-
!dacht.

Een belangrijke uitzondering op de retorische laagle van de retorika is er nocn-
tans wel geweest. Op het studentenkarnavalfeest werd de kreatieve welsprekend-
heid van de kandidaat-prinsen ge'lest door hen de onmogeljjkste titel te geven
voor een korte speech. Het resultaat van die test was onverwacht vrij goed. Het
zou me daarom niet verwonderen indien, die narrengroep van toen morgen of
overmorgen een goed politicus zou baren. want speechen over het minst moge-
lijke onderwerp voor het meest mogelijke punten, dat hebben ze daar alvast ge-
leerd.

Lieven Vandekerckhove
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MEDEDELINGEN

GROOT ONTMOETINGSFEEST

Op dinsdag 11 november 1975 heeft onze volgende grote ONTMOETINGSDAG
van oudleerlingen plaats in het Klein Seminarie.

De uitgangsjaren van de Oude- en lvloderne Humaniora die dit jaar uitgenodigd
zullen worden ziin :

1920 en voorgaande jaren
1925

1931-32-33-3+35
194ù47-4&-49-fi
1961-62-63-64-65
1970

Wii nodtgen U nu reeds dringend uit deze ddum vrii te houden en in uw agenda

te notefen.

Plan uw iaarliike klasvergaderim op dèze dalum. Het loont beslist de moeite
ook andefen èens terug te zien.

Neem als klasverantwoordèluke conlacl op met H. Decroo€, Klein Seminriè'
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare.

EERVOLLE BENOEMING

Wij vernemen dat onze vriend Ludo De Gryse door de koning benoemd werd

tot advokaat bij het Hof van Verbreking.

Het Bestuur van de oudleerlingenbond wenst hem langs deze weg van harte

proficiat I
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KOMBINEER TAAL EN VAKANTIE

AUDIMA
ln€tltuut voor levende lalen

Stationsdreet 77, 8800 ROESELARE - Tel. (051) 20 67 54

ZOMERKURSUS

ENGELS FRANS SPAANS

voor jongens en meisjes uit de hoogste DRIE klassen van de humaniora.

- BUITENLANDSE leraars, waaronder
- Prof. N4. ROBIN ROGERS, docent aan de Universiteit van Cambridge
- Drs. lvl. HENRI GROBELAK (Frankriik)

- maximale KONVERSAT|Emogelijkheden

- audio-visuele methode - TAALLABO

- één objektief: de kursisten een taal leren SPREKEN

beperkte groepen (12 leerlingen)

- verbazende resultaten

Periode : 4 - 26 augustus. Kursus ofwel in de voor- of namiddag.

Nieuw: U kunt twee talen KOMBINEREN.

Inschríivíngen NU: iedere dag van 10 tot 12 u. en van 16 tot 18 u.
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FAMILIEBERICHTEN

GEBOORTEN

Koen, zoontje van heer en mevrouw Ernest Pauwelijn - Delcour uit Waasten -
Waasten, 24 september 1974.

lsabel, dochtertje van heer en mèvrouw Herman Deckmyn-Chys uit Roeselare -
Roeselare, 6 oktober 1974.

Delphine, dochtertie van heer en mevrouw Paul Malisse - Vanden bussche uit
Leuven - Leuven,9 oktober 1974.

Hilde, dochtertje van heer en mevrouw Marc Sioen-Neuviìle uit Poperinge - Po-
peringe, 14 oktober 1974.

lsolde, dochtertje van heer en mevrouw Luc Aerbeydt - Vansteenkiste uit Roese-
lare - Roeselare, 17 oktober 1974.

Johan, zoontje van heer en mevrouw Johan Feys-Neels uit leper - leper,28
oktober 1974.

Griet, dochtertje van heer en mevrouw Guido Sinnaeve - Beele uit Herent - Herent,
15 december 1974.

Barbara, dochtrtje van heer en mevrouw Paul Verhalle-Brouw uit Rumbeke -
Roesefare, 22 december 1974.

Sam, zoontje van heer en mevrouw Jan Vanden Berghe-Van Walleghem uit
Hansbeke - Roeselare. 3 januari 1975.

Dieter, zoontje van heer en mevrouw Willy Vandecasteele - Callebert uit Roeselare -
Roeselare, 22 lebruari 1975.

Vincent, zoontje van heer en mevrouw Jean-Pierre Baelen - Haghedooren uit Roe-
selare - Boeselare, 13 maart 1975.

Eveline, dochtertje van heer en mevrouw Luc Baelen - Matthys uit Roeselare - Roe-
selare, 14 maart 1975.

Fabrice, zoontje van heer en mevrouw Jacques Loones-Depuydt uit Roeselare -
Roeselare, 14 maart 1975.

Goedele, dochtertje van heer en mevrouw Gerard Vandeputte - Victor uit Roe-
selare - Roeselare, 19 maart 1975.

Liesje, dochtertje van heer en mevrouw Luk Vergote - Crabbe uit Roeselare - Boe-
selare, 25 maart 1975.

Wouter, zoontje van heer en mevrouw Geen en Annie Vergote - Casteleyn uit Roe-
selare - Roeselare, 11 april 1975.
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An, dochtertie van heer en mevrouw Johan Brusselaers - Moerman uil Roeselare -
Roeselare, '14 april 1975.

Vanessa, dochtertje van heer en mevrouw Paul Bruynooghe- Pattyn uit Roeselare
- Roeselare. 18 aDril 1975.

Steven, zoontje van heer en mevrouw Luk Bouckaert- Ghe€quiere uit Oud-Hever-
lee - Leuven 1 iuni 1975.

HUWELIJKEN

heer en mevrouw Rik Nuytten - Geerardijn, Voormezele 18 okotbe|fg74.

heer en mevrouw Jos Depondt - Claerhout, Meulebeke 15 november 1974.

heer en mevrouw Hendrik Theys-Dhondt, Moerkerke 16 november 1974.

heer en mevrouw Wilfried De Rammelaere - À/latten, Sleihage 4 december 1974.

heer en mevrouw Dirk Samyn - Dejaegher, Moorsele 20 december 1974.

heer en mevrouw Geert Wyffels - Eeckhout, Roeselare, 21 december 1974

heer en mevrouw Herman Samyn - Verhaeghe, Roeselare, 1 februari 1975.

heer en mevrouw Roland Foulon - Claerbout, Moorslede 26 maart 1975.

heer en mevrouw Jan Haspeslagh - Van Wing, Herk-de-Stad 31 maart 1975.

heer en mevrouw Karel Dumont - Bataillie, Roeselare 31 maart 1975.

heer en mevrouw Jos Santy- Gheysen, Roeselare 4 april 1975.

heer en mevrouw Stefaan Vandewalle - Vande-Velde, Wingene 12 april 1975.
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OVERLIJDENS

mevrouw Alice Brinckman - Everaert, geboren te Biedene op 3 oktober 1919 en
overfeden le Hasselt op 20 aptil 1974.

heer Paul Decoene - Devolder, geboren te Roeselare op 25 april 1910 en overleden
te Roeselare op 23 oktober '1974.

mevrouw lsabella Demeester - De Bergh, geboren te Woesten op 15 november 1910

en overleden te Roeselare op 28 oktober 1974.

mevrouw Margareta Babylon-Denys, geboren te Roeselare op 14 september
'1903 en overleden te Roeselare op 29 oktober 1974.

heer Maurits Vanhaelewyn - Vangheluwe, geboren te Roeselare op 1 februari 1912

en overleden te Roeselare op 1 november'1974.

heer Stanislas Vandamme - Roelens, geboren te Merkem op 17 februari 1901 en
overleden te Torhout op 1 november 1974.

heer Alfons Declercq - Staessens, geboren te Roeselare op 11 december 1895 en
overleden te Roeselare op 10 november 1974.

mevrouw Gabrièlla Callebert- Cauwelier, geboren te Roeselare op 2 maart 1916

en overeden te Roeselare op 11 november 1974-

mevrouw lrma Roseeuw-De Zulter, geboren te Bassevelde op 21 mei 1906 en
overeden te Roeselare op 17 november'1974.

heer Alberic Coghe-D'Hondt, geboren te Roeseare op 1 juli 1887 en overleden
te Koolskamp oo 28 november 1974.

juffrouw Elisa Deweerdt, geboren te Oostkamp op 12 december 1896 en overleden
te Assebroek op 4 december '1974.

mevrouw l\4arie-Henriette Spyckerelie - Gelders, geboren te Kinshasa op 22 de-
cember 1924 en overleden ie Roeselare op 9 december 1974.

heer Remi Dewilde - Alleman, geboren te Diepenbeek op 3 augustus 1919 en
overleden te Handzame op 14 december'1974.

mevrouw Sylvie Panen- lvluylle, geboren te Kortemark op 28 september 1893 en
overléden te Roeselare oD 17 decerhber 1974.

mevrouw Johanna Dejonckheere - Vansteenkiste, geboren te Roeselare, op I
november 1904 en oveleden te Passendale op 27 december 1974.

heer Achiel Verbrugghe - Verpoort, geboren te Roeselare op 28 december 1904
en overleden te Roeselare op 30 december 1974.

heer Joseph Vercruysse - Parmentier, geboren te Roeselare op 2 maart 1893 en
overleden te Kaohtem op'1 januari '1975.

mvrouw Catharina Vanlhuyse - Caluwaerts, geboren te Antwerpen op 3 februari
1894 en overleden te Roeseare op 3 januari 1975.

mevrouw Paula Vergote - Vandoorne, geboren te Lendelede op 6 maart 1905 en
overeden te Roeselare op 18 ianuari 1975.
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heer Frans Leoen - Degraeve, geboren te Ardooie op 13 januari 1907 en overleden
te Roeselare op 21 januari 1975.

mevrouw Marlha Defraeye - Castelein, geboren te Roeselare op 21 januari 1895

en overleden te Roeseare op 23 januari 1975.

heer Bruno Neirynck, geboren te lzegem op 21 februari 1891 en overleden als
rustend pastoor te lzegem op 31 januarl 1975.

heer Julien Ducolombier - Ajimuratowa, geboren te Roeselare op 15 juli 1914 en

overleden te Roeseare op '1 februari '1975.

heer Gerard Calmeyn - Kerrinckx, geboren te Roeselare op 8 september 1902 en

oveleden te Roeselare op 3 februari 1975.

mevrouw Flavie Lievens - L4uylle, geboren te Roeselare op 2 november 1885 en
overleden te Pittem op 5 februari 1975.

mevrouw Anna Van Cauwenberghe - Hoorens, overeden te Anlwerpen op 6 tebru-
ari 1975.

heer Emiel Lammertyn, echtgenoot van mevrouw Godelieve Dobbels, geboren te
Detroit U.S.A. op 6 augústus 1905 en cverleden te Ingelmunster op 7 februari '1975.

heer Gerard Coussee - Cracco, geboren te Roeselare op 20 november 18 en

oveleden te Roeselare op 12 februari 1975.

mevrouw Maria lngelbeen-Catry, geboren te Geluwe op 23 september'1888 en

overleden te Poperinge op l6 fèbruari 1975.

heer Antoon Verhaeghe, overleden te Roeselare op 1 maart 1975.

heer Antoon Verborgh, geboren te Moorslede op 7 april 1928 en overleden te
Brugge op 6 maart 1975.

heer Henri Desimpel- Lombaert, geboren te Hooglede op 30 januari 1893 en over-
leden te Roeselare op 6 maart 1975.

Dom. Hieronymus (Albert) Tuytten, geboren te Esen op 14 februari 1920 en over-
eden te Afflighem op 9 maart 1975.

heer Willem Provoost - Provoost, geboren te lchtegem op 5 mei 1939 en overleden
te Gent op 11 maart 1975.

jqffrouw Marie Delbaere, geboren te Rumbeke op 25 mei 18B5 en overleden te
Roeselare op 13 maart 1975.

mevrouw lraria Vandeginste - Vandebussche, geboren te Ardooie op 26 julì 1896

en overleden te Lichtervelde op 17 maart 1975.

heer Guido Dendooven - Teerlinck, geboren te Brugge op 4 iuni 1939 en overleden
te Assebroek oD 30 maart 1975.

heer Leon Pottie - Kindt, geboren te Gullegem op 6 februari 1899 en overleden te
Roeselare op 5 april 1975.

heer Marcel Nowé-Deleu, geboren te Geluwe op 27 auguslus 190O en overleden
le Rumbeke op 15 april 1975.

heer A,lbert Goethals- Legein, gehoren te Lokeren op 16 september '1916 en
overleden te Harelbeke.




