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Tot vrome nagedachtenis van

JOZEF

CAMERLYNCK

Beh eerde r-D i recteu r-Gene raal
Voorzitter van het Directie'
comit6 van de Bank van
Roeselare en W.-Vl. N.V.

geboren te Passendale op
3 maart 1904 en overleden te
Roeselare op 18 mei '1976.

Met de stichting van de oud-leerlingenbond aan het. Klein seminarie, waar hij-
zelf gestudeerd had, was Jozef camerlynck bijzonder gelukkig en geinteresseerd.
ln die tijd, nu acht jaar geleden, hebben wij er lang over gepraat en het was
zijn vurige wens dat de nieuwe oud-leerlingenbond een bloeiende vereniging
zou worden, die de vriendschapsbanden tussen de oud-leerlingen zou verstevigen
en die er het hare zou toe bijdragen om in deze snel evoluerende tijd de
christelijke levenshouding duidelijk te stellen om aan de verschillende generaties
waarachtige motieven te geven om te hopen.
Een vereniging ook die aan waardevolle en hoogstaande culturele uitstraling
zou doen en die een bijzondere aandacht zou hebben voor onze missionarissen.
De uitgave van het oud-leerlingenblad " Eertijds D zag hij als een voorname
uitgave, waarin velen de kans zouden krijgen om over het rijkgevulde verleden
van het Klein seminarie te schrijven en ook om langs deze uitgave perspectieven
te openen voor de toekomst.

Hij is ongetwijfeld diegene die, hoe bescheiden ook, de meest verdienstelijke
hulp was om oud-leerlingen aan een passende betrekking te helpen in het bank-
wezen of daarbuiten en om hen op vee! andere terreinen van dienst te ziin. Nooit



zijn wij vruchteloos bij hem gaan aankloppen om de onontbeerlijke steun te
verkrijgen om bepaalde initiatieven te kunnen verwezenlijken, ook al waren die
soms gedurfd en al kon hij die niet altijd ten volle bijtreden. Bij dergelijke gele'
genheden gaf hij nadien graag en onomwonden zijn mening, waarvan de eind-
balans altijd woorden waren van waardering en aanmoediging om voort te doen.

In hem verliest de oud-leerlingenbond een wijze en evenwichtige raadsman, een
goede vriend en ee,n sterke bemoedigende steun. Daarom mocht in dit eerste
nummer van " Eertijds " nazijn afsterven dit pidteitsvol aandenken niet ontbreken.

Wij bewaren aan hem de dankbare herinnering om alles wat hij van zichzelf be-
langeloos aan onze oud-leerlingenbond heeft gegeven.. en dit is zoveel. Het
bestuur van de oud-leerlingenbond zal zijn nagedachtenis blijve,n in ere houden
en hem met diepe eerbied en erkentelijkheid blijven gedenken om het groot
vertrouwen dat het steeds bij hem mocht ervaren.

Maar laten wij Jozef Camerlynck zell aan het woord.

Zo nam hij afscheid van het leven midden onder ons

Nader bil U mijn God !

...een mens te zijn op aarde
in deze moeilijke,
woelige toch schone wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden. de vrede.
het werk en de strijd,
de dagen en nachten, de vragen en
angsten, de kommer, de koorts
en het lijden
dat is de Geest aanvaarden die naar het
Eeuwig Leven leidt.

Ik dank God, Schepper van hemel en

aarde, om het leven dat Hij mij schonk,
om mijn geboorte uit diep christelijke
ouders in ons zo schoon Vlaanderen.

Dank aan de goede God om het heilig
doopsel, voorbereiding tot een eenvoudig
vreugdevol en diep geloof.
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Dank om mijn kinderjaren, om de eerste
communie, om het heilig vormsel, om het
jongelingsleven.

Dank om Jezus-Christus offer, Liefde en
goedheid, om de vele weldaden en be-
scherming, om Zijn Barmhartigheid, ver-
giffenis mijner zonden en tekortkomin-
gen.

Lof en dank omdat het mij mogelijk was
tijdens de lange rusturen te leren luiste-
refl flaar de stilte en zo nader bij U, mijn
God, te leven en te danken om de vele
genaden en talenten mij geschonken.

Dank de Goddelijke Voorzienigheid om
de lieve, goede doorbrave Simonne, mijn
begenadigde echtgenote, om ons gelukkig
huwelijk, om al de vreugde, genegenheid
en lijden ons geschonken.

In Uw naam en IJ ter eer liet U Goede
God, ons toe kinderen, noodlijdenden, de
jeugd te helpen, de naastenliefde te be-
oefenen, broededijk te delen et zo ge-
lukkig te zijn.

Dank zeer oprecht aan ofize talrijke merde-

werkers, onze priesters, missionarissen,
kloosterzusters en biddende orden om het
ons geschonken vertrouwen.

Dank Barmhartige God om de lasten,
kommer, moeilijkheden allerhande, om



de blijheid en voldoening in het werk,
om de soms zeer zware opgaven mij toe-
vertrouwd.
Ik heb het mogelijke gedaan om anderen
te helpen en gelukkig te maken. \Tanneer
door woord, geschrift of daad iernand
misdaan werd, gekwetst of ongelukkig
gemaakt, dat hij het mij vergeve.

Goede Hemelse Vader, zegen overvloe-
dig mijn lieve en beminde Simonne,
troost haar, sta haar blj : Zlj was zo goed
voor mij en zal het blijven voor allen
door Uw Voorzienigheid aan haar toe-

vertrouwd.
Dank aan mijn beminde en goede schoon-

moeder om alles en niet het minst om
het toevertroux'en van haat dochter
Simonne.

Zeer oprecht dank aan mijn broeders,
zusters, familieleden, vrienden, mede-
werkers, priesters, geesteliiken orn de

aangeflame betrekkingen en samenwer-

king, om de gebeden en het mij geschon-
ken vertrouwen.

In Uw grote Barmhartigheid, ontferm U
over mij, Goede Jezus, mijnZaligmaker.

zo sprak onze oud-leerling Deken G. Oost tijdens de Eucharistieviering die tot
ziin vrome nagedachten'is werd opgedragen ln de St.-Michielskerk.

Monseigneur de Bisschop,
Achtbare Mevrouw en achtbare familie, goede vrienden,
Dierbare gelovigen,

Het land is duister, Heer, dat om uw woning ligt, en tastend moet de weg ge-

vonden en gemeten ; Wat mensen saAm van Uw geheimen weten onthult nog

niet 66n rimpel van Uw aangezicht. (Alb. Kuyle)

Zovelen - en we zijn hier talrijk ! - zovelen als wij hier samen zijn in deze kerk ;

hebben wij allemaal op een of andere wijze iets te maken gehad met de Heer
Jozef Camerlynck. En in die rnate vieren wij hier de Eucharistie met een min of
meer sterke herinnering aan ljn persoon. Maar wie zal er juist zeggen wat er
in ons omgaat, als ik probeer even zijn leven en sterven voor ogen te stellen...
om doorheen zijn leven ie'ts van Gods geheimen te onthullen ?

Vergis ik mij ? Of zou het dan toch w6l zo zijn, dat iedereen - vrijwel zonder
onderscheid - die, hoe dan ook, met hem in voeling is getreden en hem ervaren
en gekend hee,ft als een veelzijdig-begaafde naar geest en hart, in denk- en

werkkracht, dit heengaan ervaart bijna als een persoonlijk verlies en een piin-
lijke verarming ? Wat mensen saAm van Uw geheimen weten, Heer, onthult nog

niet 66n rimpel van Uw aangezicht...

E6n van die geheimen was ongetwijfeld zijn gebed ; zijn bidden. Hij was rotsvast
overtuigd van een bijbels wereldbeeld met vaste gegevens. Een wereldbeeld met
God die Schepper is, die de mensen gaarne ziet, ook in de beproeving, een God

die beloont, verlost en straft ; een God die altijd het goede wil ; een God die
( zalig > maakt. En vanuit de redle menselijke schepsel-kleinheid en onmacht en

zondigheid... was bidden voor hem een samenspraak van het nietig schepsel
met de Almachtige Schepper: danken, aanbidden, verzoenen en smeken. De

Heilige Mis, die hij dagelijks bijwoonde, was er de synthese van.

Zo kon hij wonderwe,l spreken over " De Goddelijke Voorzienigheid ", over de

" Barmhartige God ", over Jezus, de " Zaligmaker ". En het had allemaal een
persoon'lijke kleur en het klonk niet vals als hij dan zegde : " lk dank de goede

God om al de vreugde, genegenheid en... lijden, ons geschonken >.



Als hij priesters, missionarissen, kloosterzusters en biddende orden kon helpen,
was dan nog zijn eerste gedachte : God, Ge zijt bedankt dat ik dit doen kan !

Zo hielp hij kinderen, noodlijdenden en zijn naastenlieJde eindigde me.t het
gebed : Dank U, God, om het vertrouwen dat mensen in mij stellen...

Wellicht is het bidden van deze man een sleutel om iets te weet te ko,men van
Gods diepste geheimen.
Een ander verhelderend gegeven is het geloof in de Incarnatie, in de Mens-
wording van Jezus Kristus. God is m6ns. geworden. God treedt de mens naderbij.
God benadert de mens in de schoonheid van mensen en dingen, in de goedheid
en in de waarheid.

Hij komt naar de mens in de stille zware nacht, en in de dag die begint met
regen of zon ; Hij is de mens nabij in de,stille werkuren 's avonds, in de,eerlijke
beslissingen en in de soms zware levensopdrachten. Hil is te vinden in de
mensen die van je houden... in de mensenkinderen die vragen naar een dak
boven het hoofd, naar begrip, naar genegenheid en een beetje warmte.

Als God dan zo is : moet de gelovige daarop antwoorden. En h6t antwoord is
dan met mildheid en wijsheid, met gedurfde visie en met wijze raad, God in
het mensenkind dienen en bezorgd zijn, naast de materiele zorgen en bekom-
mernis, voor opvoeding, voor geloofsleven en diep-kristelijke levensvorming.

" Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan... "
Het is een striemend antwoord op de wereld die God geen plaats meer gunt
in de proppensvolle herberg van het moderne zakelijke bestaan.

Een derde verhelderend gegeven is deze vaststelling. Na de eerste harde slag
van het overlijden, hebben wij allemaal al ervaren hoezeer het leven zijn gewone
gang verder gaat. Het leven staat niet stil. We moeten verder, of we willen of niet.
Ons leven gaat door Goede vrienden, ook voor hem is dit waar. Ook zijn leven
gaat door. Gods belofte gaat voor hem in vervulling : " wie gelooft in MlJ, ook al
is hij gestorven, zal leven in eeuwigheid ". Het is een belijde.n dat wij, Gods
kinderen - Gods mensen, dat wij toekomst hebben. Dat God onze toekomst is :

Hij die naar ons toekomt.

Alles wat God bedoeld heeft en gemaakt heeft en tot stand heeft gebracht,
gaat niet verloren. Dan mag en moet e,igenlijk " Het Leven " verder gaan

- voor o.ns allemaal, kristenen

- en voor hem, voor wie Het Leven na de dood, het eeuwig Leven nu werke-
lijkheid is : een toekomst die voor hem al begonnen is. AMEN.

De Redactie.



lN MEMORIAM

RAF
VERCRUYSSE

Het schooljaa( 1975 - '76 is bijna voorbij. In de oude gang van de Vierde
Algemeen Middelbare is ogenschijnlijk de trend van ieder schooljaar opnieuw
aanwezig. Doch menigeen van ons verwacht ieder ogenblik nog de zware regel-
matige stap van Raf op de houten vloer. Op die ogenblikken herleeft dan, tijdens
een kort gesprek, onze goeie vriend Raf.

In 1956 startte hij als jonge kersverse leraar in het Klein Seminarie. Hij werd les-
gever algemene vakken in de Vijfde Algemeen Middelbare en de Zesde Latijnse.

In 1959 werd hij titularis van de Vierde Middelbare B. Tevens werd hij leraar
Engels en Nederlands in alle vierdes. Hier heeft hij dan onopvallend een vaste
regel geschapen, die nu na zijn heengaan veel bewuster wordt ervaren.

Hij was zeker niet de figuur die zich opdrong. Toch werd hij heel dikwijls door
talrijke collega's in stilte bij hem thuis opgezocht, hetzij om raad te vragen, hetzij
om zijn mening te horen nopens een of ander probleem. Zijn kennis en belang-
stelling waren immers zo diep en verscheiden. Hij hield van antiek, doch kon
anders even vlot diskussidren over fotografie. Hij ging zelden op reis, en toch
kon hij urenlang geboeid en opmerkzaam naar een reisverslag luisteren. Je kon
hem gemakkelijk ontmoeten in winkelgalerijen, doch even gemakkelijk kon je
hem vinden tussen zijn bloemen en vogels.

Wie met hem samenwerkte, ontdekte een blije en plichtsbewuste collega. Raf
was, ook tijdens klasvergaderingen of vrije ogenblikken op school, steeds opge-
we,kt. Wanneer de last van een bijeenkomst op ieder van ons al eens te zwaar
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doorwoog, dan speelde hij het steeds klaar om de stilte door middel van een

vrolijke opmerking of van een gefluisterde kwinkslag even te doorbreken.

Niet alleen zijn collega's, doch ook zijn vele oud-leerlingen, voor wie hij zich al

die jaren grenzeloos en onopvallend heeft ingezet, zullen aan hem een dankbare

herinnering bewaren. Onuitputtelijk was zijn fantasie. Steeds kwam hij voor de

dag met nieuwe idee6n, die dikwiils het resultaat waren van urenlang zoeken en

piekeren. Soms was hij na de lestijd heel vlug verdwenen, vooral wanneer hij iets

nieuws aan het ontdekken en onderzoeken was. Daarmee verraste hij dan on-

verwacht zowel zijn collega's als zijn leerlingen.

Wat van iedere leraar heel wat inspanning en tijd vergt, namelijk nieuwe lesme-

thoden te toetsen, nieuwe handboeken te bestuderen en concreet te onderrichten,
was voor Raf een dagelijkse plicht. Hij voelde zich inderdaad n'iet zo strikt ge-

bonden door een leerprogramma ; veeleer had hij belangstelling voor die frag-
menten, waarvan hij overtuigd was, dat ze zijn leerlingen op een menselijker peil

zouden brengen.

Weinigen kenden de aard of de ernst van ziin,ziekte. Hij kon immers te gemak-

kelijk luisteren naar de kleine problemen van anderen. Hij kon hen geruststellen

of opbeuren. Wat de zijnen betrof, lielver een andere keer dan.

Voor velen kwam zijn afsterven dan ook plots en onverwacht.

De Redactie.



25 JAAR EVOLUTIE

We schrijven'1976 en blikken even achterom tot in het begin van de vijftiger jaren.
D'e orote technische revolutie van de tweede naoorlogse periode gaat volop
verder : atoomcentrales, eerste T.V.-uitzendingen, computertechnieken en minia-
turisatie. De golden sixties zijn in aantocht en de welstand neemt snel toe. De
arbeidsduur per week wordt in die tijdspanne met 200/o verminderd, de zaterdag
wordt een volledig vrije dag, iedereen komt aan vier vakantieweken per jaar.

De ideednwereld verandert snel : iedereen leest meer tijdschriften en bladen,
boeken zijn meer toegankelijk en de internationale contacten langs toerisme. en
T.V. zijn nog nooit op zo'n korte tijd zo snel gaan toenemen. Het kon niet anders
of dit alles zou ook terug te vinden zijn in de wereld van de school.

De bedoeling van dit artikel is niet de geschiedenis te schrijven van deze peri-
ode : de ruimte is daartoe te be'perkt en de voorstudie zou veel diepgaander
moeten zijn. Wel willen we aan de hand van enkele markante verschuivingen een
evolutie schetsen die van de school van toen voor een goed stuk een nieuwe
school heeft gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan de evolutie van het aantal leer-
lingen, aan de nieuwe afdelingen, de gewilzigde dagorde, het internaatsleven,, de
vrije weekeinden, de godsdienstoefeningen op school, het lerarenkorps, de toe.
komst der leerlingen, de algemene belangstellingssfeer.

1. Het aantal leerlingen

Het schoo'ljaar 1950-51 wordt ingezet met 1155 leerlingen en met 1122 be6in-
digd. De afdeling Wijsbegeerte zou pas in december 1952 naar Brugge overge-
bracht worden, maar een aantal andere afdelingen zijn nog nie.t uitgebouwd
zoals nu : nog geen afdeling Bijzonder Onderwijs. geen eerste en tweede leerjaar
lager onderwijs, de landbouwafdeling telt nog maar 66n jaar in de Hogere Graad
en er zijn nog geen beroepsafdelingen, noch in de Tuinbouw noch in de Land-
bouw.

Duidelijkheidshalve worden 1950-51 en 1975-76 in tabelvorm vergeleken.

Afdeling Wijsbegeerte
Lager onderwijs (eerste 3 graden)
Zevende Voorbereide.nde
Bijz. Onderwijs
Tuinbouwafdeling
Landbouwafdeling
Oude Humaniora
Moderne Humaniora

1950‐ 51

82

191

1061

106

136

362

139

1975Ⅲ 76

288

59

220

3213

317

650

1.122 1857

Het compf ex aan de Zuidstraat is dus in die tijdspanne van 25 iaar met 735 leer-
lingen gaan toenemen of met 65 0/0. Het aantal internen is in dezelfde periode
in absolute cijfers weinig gedaald nl. van 517 naar 48O; veel sterke,r is die daling
wanneer ze in procent van het aantal leerlingen uitgedrukt wordt, nl. van 44o/o
in 1950-51 n'aar 25o/o nu. Voor de lagere afdeling valt vooral de verdwijning



op van het zevende leerjaar, dat een tijd lang meer dan 100 leerlingen telde en
sedert dit schooljaar bij wet afgeschaft is, na een ernstige feitelijke daling in de
laatste jaren. De verlaagde nataliteit en de aansluiting van alle lagere vrije jon-
gensscholen van de Stad bij het Klein Seminarie als inrichtende macht verklaart
ook voor een goed deel de daling van de Voorbereidende afdeling die in 1956

tot 497 leerlingen was gestegen, zevende leerjaar inbegrepen.

De technische afdelingen die volledig uitgebouwd werden met een beroeps-
afdeling en een volledige hogere graad zagen hun getallen meer dan verdub-
belen: zij tellen nu samen meer leerlingen dan de Humaniora in 1950-51. De
daling in de Latijnse afdeling in de loop van die jaren is niet zo groot (toch
een daling van 25 0/o in vergelijking met het beste jaar: 427 leerlingen in
1958-59), maar in vergelijking met de spectaculaire groei in de Moderne (511

leerlingen meer of een toename met 367 0/o) staan we voor een uitgesproken
terugloop van de Oude Humaniora. De omnivalentiewet van 1964 waardoor aan
alle leerlingen uit om 't even welke afdeling van de Humaniora dezelfde wette-
lijke mogelijkheden toegekend worden, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan.

Een volledige verklaring is het evenwel niet.

2. Nieuwe afdelingen

Het steeds groeiend belang van de techniek en van de wetenschappen alsmede
van de internationale handel in onze geindustrialiseerde wereld zou op de duur
meebrengen dat een ruimer deel van de lessen op de middelbare school aan
deze disciplines zou toegemeien worden, alsmede aan de wiskunde als nood-
zakelijke onderbouw. De monopoliumpositie van de Grieks-Latijnse als enige
normale en rechtstreekse ooort voor de meeste universitaire studies zou niet
houdbaar blijken voor de toekomst. De omnivalentiewet van 1964 zou daar trou-
wens een einde aan stellen.

Wat nu betreft het ontstaan van de nieuwe afdelingen in het Klein Seminarie,
zullen wij ons beperken tot de Humaniora. In het schooljaar 1950-51 bestonden
er alleen maar twee afdelingen, de afdeling Latijn-Grieks en de Wetenschap-
pelijke A, d.w.z. een uiigesproken wiskundige afdeling in de Moderne en een
uitgesproken literaire afdeling in de Latijnse De literaire afdeling telde in de
hogere graad 145 leerlingen, de Moderne totaliseerde in diezelfde jaren van de
hogere graad slechts 49 leerlingen. Het overwicht is meer dan duidelijk.

Eerst zal men in de Moderne starten met een Derde Economische in het jaar
1953-54; van 4leerlingen zal het getuigschrift ter homologatie voorgelegd wor-
den in het jaar 1956. De 5e Latijn-Wiskunde wordt op stapel gezet in het jaar
1957-58. Zoals te verwachten zal men twee jaar later de nieuwe afdeling door-
trekken in de hogere graad met ernaast een afdeling Latijn-Wetenschappen.

Voor beide afdelingen wordt 1962 het homologatiejaar. Amper een jaar later zou
dan begonnen worden met de laatste ontbrekende toegelaten afdeling, nl. de
Wetenschappelijke B die in 1966 de homologatie zou halen. Zo werden in enkele
jaren tijd vier nieuwe afdelinge.n gevoegd bij de twee bestaande.

De oprichting van deze nieuwe afdelingen kwam niet alleen tegemoet aan de
vraag vanuit de maatschappij om meer wiskunde en wetenschappen ingebouvrd
te zien in de programma's van de Humaniora ; ze diende evenzeer de leerlingen
zelf die met een vrij gediversifieerde aanleg hun studies beginnen. Elke her-
vorming inzake onderwijs zal die diversificatie in de leerpaketten trouwens nog
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verder uitwerken, rekening houdende met de verschillende aanleg en de ver-
schillende aspiraties van de leerlingen. Persoonlijk blijven we het echter betreu-
ren dat men de kans niet heeft gekregen tot de oprichting van een afdeling
Latijn-Moderne Talen, wat dan toch voor 66n afdeling de kans zou hebben open-
gelaten voor een degelijk literatuuronderwijs.
Mede omwille van de verruimde wettelijke mogelijkheden na de studies in de
Moderne zal de nieuwe massale aangroei studenten na de oorlog de weg naar
de Moderne kiezen. Zo vertegenwoordigt voor de laatste vier schooljaren de
hogere cyclus van de Moderne 64 0/o van de totale hogere graad in het huma-
nioraonderwijs in het Klein Seminarie.

Maar ook in de Latijnse zal de meer positief gerichte en begaafde jongere zich
laten aantrekken door de studies met een sterkere inslag wiskunde of weten-
schappen. Berekend op de globale bevolking van de laatste vier schooljaren
ziet de verdeling per afdeling in de hogere graad er als volgt uit : in de Latijnse
kiezen 3Oo/o der leerlingen de afdeling Latijn-Grieks,25olo de afdeling Latijn.
Wiskunde en 454/o de afdeling Latijn-Wetenschappen ; in de Moderne is het
overwicht van de Wetenschappelijke B eveneens duidelijk, ook daar kiezen 45o/o
der leerlingen deze richting, 330/o de Economische en slechts 22o/o de Wete,n-
schappelijke A.

Gezien slechts 3,0'0/o de'r studenten in de hogere graad de Grieks Latijnse kiest,
zal ook op die manier het ste,rk overwegend literair karakter van de vroegere
Latijnse ernstig afgezwakt worden. Het relatief klein aantal uren wiskunde en
wetenschappen (5 samen) uit de Grieks-Latijnse wordt opgedreven tot 11 uren
in de Eerste Latijn-Wiskunde met daarnaast nog 2 uren wetenschappelijk en veel
tijd vragend tekenwerk ; in de Latijn-Wetenschappelijke wordt het 9 uren wis-
kunde en wetenschappen met'l uur tekenen. De nodige aandacht die aan deze
vakken toegemeten wordt verzwakt fel de literaire gerichtheid van deze beide
vormen van latijnse opleiding. Alleen de Grieks-Latijnse zal dan ook een uitge-
sproken literair karakter behouden en de leerlingen met die aanleg aantrekke'n.

We besluiten dit overzicht van de nieuwe afdelingen met een verwijzing naar
de integratie van het Vrij Lager onderwijs voor jongens in de stad Roeselare
onder de naam Instituut Klein Seminarie. In het jaar 1962 wordt eerst de lagere
school van de Vikingstraat met haar afdelingschool in de Kattenstraat opgeno-
men in de voornoemde V.Z.W. Instituut Klein Seminarie. Bij de start van het
schooljaar 1964-65 sluiten hierbij aan de lagere scholen van de Wilgenstraat,
de Kerkstraat, de Tulpenstraat, de Vierwegstraat (kleuterafdeling en gemengd
lager onderwijs) en de Mandellaan (voorbereidende afdeling Broederschool).

Vanaf het schooljaar 1970-71 volgt dan de aansluiting van de lagere jongens-
school van het vroegere Beveren in de Wijnendalestraat.

Uiteindolijk zal dan bij het begin van het schooljaar 1975-76 de opname'volgen
door fusie van de lagere meisjesschool uit de Vikingstraat, zodat deze school
hiermee een gemengde school wordt.

3. Keuzwrijheid tweede, derde en vierde taal.

Het Frans als grote wereldtaal is in het Westen duidelijk afgezwakt in de 20e
eeuw in het voordeel van het Engels. Dat het Duits in sommige gewesten van
on,s land sterker aan bod komt dan het Frans is ook zonder meer duidelijk.
Daarmee is het probleem gesteld.



Daarbij komt nog dat de vreemde talen meer nog dan vroeger talen geworden
zijn voor dagelijks gebruik of minstens voor veelvuldig gebruik. Vandaar de
dwingende vraag naar de kennis van gesproken ialen, waar de leerlingen zich
mondeling leren uitdrukken in die vreemde talen. De tijd die vrij blijlt voor de
studie van de literatuur zal daarmee afnemen. Indien men het zich vroeger kon
veroorloven een volledig werk van Shakespeare of van Schiller te lezen met een
zeer beperkte kennis van het Engels of van het Duits, blijkt dit niet meer haal-
baar, daar men nu vraagt naar een parate talenkennis omwille van het toerisme,
de handel, het versterkt gebruik van het Engels aan de universiteit en waarom
ook niet omwille van de T.V.-programma's in die talen. Vooral in de Latijnse
Humaniora moest er iets gebeuren.

De programma's oude humaniora van 1934 (Berichten en Mededelingen Bisdom
Brugge, jgr. 1934, p. 132- 33) voorzagen slechts 12 uren Nederlands tijdens de
6 jaren humaniora tegenover 27 uren voor de studie van het Frans. Voor Engels
en Duits waren 4 uren voorzien (1 uur per week vanaf de Vierde). En alle les-
uren waren toen uren van 60 minuten.

De nieuwe programma's na de oorlog voor de Latijnse (lessenrooster 1944-45,
ibidem, jgr. 1940 -44 p. 158) voorzien meer uren voor Nederlands (19 u.) ; het
aantal uren Frans blijft hetzelfde. Het aantal uren Engels wordt versterkt tot
6 (3 in de Vierde en telkens 1 u. per jaar verder). Het Duits behoudt zijn vier
uren van vroeger. In de Moderne is het aantal uren nogal afwijkend: 27 uren
Nederlands,35 uren Frans, 12 uren Engels (6 x 2) en 11 uren Duits in de Econo-
mische en 9 in de Wet. A. Daarvoor wordt reeds in de Vijfde Moderne gestart
met 3 uren Duits per week.

De programma's van 1953 zullen slechts lichte wijzigingen aanbrengen voor de
Moedertaal. Voor Frans wordt het 25 uren in de Latijnse en 30 in de Moderne.

Vooral het Engels in de Latijnse wordt gevoelig verminderd, nl. van 4 uren op 3
(geen Engels meer in de Vierde) ; in de Moderne komt een uur bij maar er staat
geen Engels meer op het programma van de Zesde. Het vak Duits wordt facul-
tatief in alle afdelinge,n met uitzondering van de Economische (er mag evenwel
1 uur gegeven worden in de andere afdelingen, wat ook zal gebeuren), in de
Economische worden nu 8 uren gegeven maar dan slechts in de hogere graad.

Het Duits is overal geschrapt uit de programma's lagere graad.

Deze situatie blijft nagenoeg ongewijzigd wat betrefi het aantal uren in de
nieuwe programma's van 1961. Het Nederlands krijgt nog een uur bij, het Frans
1 uur minder in de Latijnse en 3 uren minder in de Moderne. De leerlingen uit de
nieuwe afdeling Latijn-Wetenschappen zijn verplicht de laatste twee jaren een
uur Duits in hun programma op te nemen.

Er komt nochtans een belangrijke andere wijziging voor op het programma 1961 .

De nadruk komt duidelijk te liggen op de kennis van de gesproken taal. Het
volstaat voortaan een uittreksel te hebben gezien van Molidre,, Racine en Cor-
neille en de literatuurgeschie'denis wordt herleid tot 15 bladzijden tekst. De
oude Calvet behoort hiermee definitief tot de geschiedenis, maar ook voor e€n
goed deel het inzicht in de literatuur.
Vanaf het schooljaar 1969-70 treden nieuwe wijzigingen in. De leerlingen heb-
ben voortaan de keuze tussen Frans of Engels als tweede o{ derde taal. Duits
blijft vierde taal. Vanaf hetzelfde jaar wordt het aantal uren Engels in de Latijnse
verviervoudigd: het wordt voortaan 3 uren Engels per jaar vanaf de Vierde. Pa-
rallel zal het Frans en ook het Latiin met 1 uur verminderd worden.
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Van'af het schooljaar '1971 -72 wordt het Duits gelijkgesteld met het Frans en
het Engels en kan het ook gekozen worden als tweede, derde of vierde taal.

Wat zijn nu de gevolgen van deze keuzevrijheid ? Het aantal leerlingen dat er
gebruik van gemaakt heeft om het Engels als tweede taal te nemen is nogal klein,
nf. 1 op 10. De nabijheid van Frankrijk voor onze gewesten zal daar wel voor
iets tussen zitten. Belangrijk blijft ongetwijfeld de veel ruimere' kans voor de
leerlingen uit de Latijnse om vrii goed de Engelse taal te lere,n. Jammer bij dit
alles is dat dit gebeurd is ten koste van een uur Frans per week. AIs we dit
zo stellen, dan bedoelen wij hiermee dat de studie van de Franse literatuur die
re,eds heel wat werd afgezwakt door hEt programma 1961 nu nog sterker in
het gedrang is gekomen, wat in feite ineebrengt dat onze humaniora opnieuw
wat mee,r geworden zijn : scholen, waar men talen leert, maar waar nog minder
aan literatuur gedaan wordt, waar he pragmatische het opnieuw gehaald heeft
op de cultuur waar het nuttige de voorrang heeft gekregen op het meer mense'
lijk verruimende, op het aanbrengen van zin voor schoonheid en gevoeligheid
voor meer algemeen menselijke waarden. In zekere zin is het een verarming
geworden van onze humaniora, niet omwille van het Frans, maar omwille van
het verzwakte contact met de mens doorheen het literair werk van grote auteurs.

Anderzijds moet toch ook gezegd dat een goede keuze van literaire teksten een
bij uitstek geschikt terrein biedt om een aantal nie'uwe aandachtspunten en me-
thoden aan bod te laten komen (groepswerk, vergelilkende studies, interdisci-
plinaire aanpak, nieuwe vormen, van tekstanalyse en -benadering...).

4. Een dagorde die zich langzaanr wiizigt.

In het schooljaar 1951 - 52 is reeds een deel van de aloude strengheid gemil-
derd. De internen staan < eerst " te 6.00 u. op en niet meer te 5.30 u. zoals
v66r de oorlog ; de exte,rnen komen ook maar te 6.45 u. op en niet meer te
6.15 u.

Het dagprogramma duurt dan iedere weekdag, de zaterdag inbegrepen, tot
19.00 u. Op dinsdag- en donderdagnamiddag is er sport of wandeling, waarna
studie. De feerlingen van de Voorbereidende van het 5e, 6e en 7e leerjaar zijn
eveneens vroeg in de morgen aanwezig, n{. te 7.15 u. 's Avonds evenwel mogen
zij naar huis te 18.45 u. en de zaterdag is er voor hen geen studie. Hun sport-
namiddag, enige vrije halve dag per week, valt op de donderdagnamiddag.

ledere dag is er H. Mis. Te 6.25 u. voor de internen, te 7.00 u. voor de externen
en een half uur later voor de Lagere.

Op zondag is er een co,mmuniemis te 7.30 u. en te 9.30 u. een hoogmis, gevolgd
door speeltijd en studie tot 11.30 u. Vespers en Lof volgen in de namiddag te
15.00 u., waarna speeltijd en studie tot 18.00 u. Ook voor de Voorbereidende
zijn er twee missen in de voormiddag en in de namiddag Lof en studie tot 16.3O u.

De in,ternen brengen al hun zondagen do'or op school. Wel zijn er enkele vooraf
vastgestelde bezoekdagen.

Het schooljaar eindigt op 15 juli. (in het schooljaar 1925 was dit 4 aug.). Het
halftrimestrieel verlof van februari vangt aan op zaterdagmiddag (de lessen van
die zaterdagmiddag worden verplaatst naar de donderdagnamiddag) om de
maandagavond te eindigen voor de internen. 11 en 15 nov. worden op school
doorgebracht ; 1 mei en O.L.Heerheme'lvaartsdag eveneens. Van I mei is nog
geen sprake. Het nieuwe schooljaar begint op woensdagavond 5 sept. voor de
internen (voor het schooljaar 1925-26 was dat 28 sept.).
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Langzamerhand zal dit alles verder in beweging komen ; het zal ons leiden naar
de huidige situatie. De voornaamste veranderingen worden hier opgesomd, zo-
veel mogelijk in chronologische volgorde.

1949 - 50
Dit schooljaar had een eerste bres geslagen in het zondagsregime. Eir waren bij
het begin van het jaar 2 zondagen per trimester voorzien met " uitgang in stad ".
Tijdens het derde trimester worden ze dan veranderd in " uitgang naar huis ".
(Na de hoogmis tot 20 u.). De ononderbroken aanwezigheid gedurende 6 weken
van de internen op school hoort hiermee tot het verleden.

De " vrije zondagen " beginnen op zaterdag te 16.00 u-

1953 - 54

De " vrije zondagen " beginnen nu te '12.00 u. op de zaLerdag. De lessen van de
zaterdagnamiddag worden daartoe overgebracht naar de donderdagnamiddag.

19il - 55

De woensdagnamiddag wordt vrije dag voor het lager ondenrrrijs i.p.v. de don-
derdagnamiddag.

1955 - 56

Het zondagprogramma wordt vereenvoudigd. Er is maar 66n H. Mis meer en wel
te 8.00 u. voor de internen en te 9.00 u. voor de externen. De zondagaanwezig-
heid voor de externen begint nu pas te 9.30 u.;zij blijven in studie tot 11.3,0 u.

Ook voo,r de lagere afdeling is de zondagsmis nu gesteld te B.O0r u. Er is dan
studie van 10.45 u. tot'11.30 u. Het einde van het schooljaar wordt nu voor het
eerst gesteld op 3,0 juni.

1956 - 57

De internen mogen naar huis om de veertien dagen, maar nu vanaf de zaterdag-
namiddag te 16.0O u. tot de zo.ndagavond daaropvolgend.

1S57 - 58

De Mis vor de externen op zondag wordt verplaatst naar 10.45 u. en de studie
naar 9.30 u. Reden : de wet op het nuchter-zijn (3 u. voor de communie) laat
niet toe van de mis te 9.30 u. een communiemis te maken.
In datzelfde jaar komt ook een versoepeling van de regeling voor de mis op de
weekdagen. In de winterdagen, moeten de buitenleerlingen nu in, hun eigen
parochiekerk dagelijks de mis volgen ; de stadsleerlingen, komen daarvoor verder
naar school. Deze regeling zou veel narigheden meebrengen,, vooral in examen-
tijden. De buitenleerlingen hadden meer tijd om te studeren, want velen gingen
niet naar de mis... Vanaf 31 mei 1958 (de zaterdag na Pinksteren) komt er een
tweede vrije namiddag voor het lager onderwijs, nl. op zaterdagnamiddag.

1958 - 59

De middelbare afdelingen passen zich aan, deze regeling aan. De vrije namid-
dagen worden nu ook verplaatst naar de woensdag- en zaterdagnamiddag (nie,t
meer dinsdag- en donderdagnamiddag). Er is evenwel studie o,p zaterdagna-
middag tot 16.00 u., later tot 15.30 u.

1960 - 61

Elke zondag vrij voor iedereen.



1962 - ffi
De dagelijkse mis wordt behouden, maar wordt verplaatst naar het vierde lesuur
in de voormiddag. De discriminatie tussen stadsleerlingen en buitenleerlingen
wordt hiermee opgeheven. ledereen komt 's morgens een uur later naar school.

Een aantal internen kunnen hierdoor ook extern worden. Het nadeel evenwel is
dat sommige lessen moeten verschoven worden naar de avondstudietijd te
16.40 u.

1963 - 64

De leerlingen gaan voortaan driemaal per week naar de mis : op maandag,
woensdag en vrijdag voor de hogere graad ; op dinsdag, donderdag en zaterdag
voor de lagere graad. Het week-end voor de internen eindigt voortaan ook op
de maandagmorgen.

1966 - 67

Geen zaterdagnamiddagstudie meer voor de externen. Ze blijtt evenwel bestaan
op zaterdagvoormiddag van 11.00 u. tot 11.50 u.

1968 - 69

Er is slechts nog eenmaal mis per week op school, nl. op donderdag of op
vrijdagvoormiddag. I november 1969 (zaterdag na Allerheiligen): de vijfdaagse
schoolweek wordt ingevoerd voor de leerlingen van de Voorbereidende Afdeling.
Het nieuwe schooljaar is ook het startjaar voor de Moderne Wiskunde.

1970 - 71

ledereen gaat naar huis te 11.00 u. op zaterdag.
17 november 1973

Wegens de olieschaarste zien de scholen zich verplicht op zaterdag te sluiten.

Tot Nieuwjaar worden de lessen van de zaterdag naar de woensdagnamiddag
overgeplaatst ; na Nieuwjaar komt de woensdagnamiddag vrij en worden de les-
sen verdeeld over de andere dagen van de week. Het Gdagen-systeem treedt
opnieuw in voege vanaf 1 maart.

1974 -75
De vijfdaagse schoolweek is voor iedereen begonnen. De aanwezigheid van de
leerlingen op school wordt ook verschoven van 8.00 u. naar 8.10 u. omwille van
de betere aanpassing aan de bestaande busregeling.
Kort een paar bedenkingen.

Er is heel wat gebeurd in die 25 jaren. De zaterdag en de zondag zijn volledig
verdwenen uit de dagorde van de school. De woensdagnamiddag eindigt te
15.30 u. voor de hogere graad en men poogt hem in stand te houden tot 17.0O u.

voor de lagere graad om nog wat sportgelegenheid te redden. Voor de lagere
afdeling ligt het aantal halve schooldagen nu dicht bij de 330 per schooljaar ;

in een schrijven van de diocesane inspectie van 16 nov.1955 wordt er daaren-
tegen nog op aange.drongen dat men er zou voor zorgen dat er minstens 400

halve schooldagen zouden ziln. Bovendien is voor allen het Zevende afgeschaft,
wat de lagereschooltijd nog eens met een jaar heeft verkort voor velen.

Intussen is de leerstof ongewijzigd gebleven. ledere klas heeft vanaf het school-
jaar 1970-7'l zelfs 32 lestijden per week, wat voor de meeste klassen 2lestiiden
meer betekent dan voordien. leder student is er dan ook op aangewezen op eigen
kracht buiten schoolverband heel wat uren thuis te studeren en ieder leerkracht
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ervaart hoe nadelig de veelvuldige studieonderbrekingen kunnen zijn. Velen stel-
len zich dan ook vragen over het peil van de studies en zien de verkorte arbeids-
week als een belangrijke rem voor velen die ook eens droomden van hoger
onderwijs. En er zal wel niemand meer zijn die niet weet dat men veelvuldig
spreekt van een nieuw vraagstuk, nl. dit van de vrije tijd.

En wat voor de volgende 25 jaar... ?

5. Flet internaatsleven

De zes weken na mekaar op school doorgebracht behoren tot het onvoorstelbare
verleden. De internen zijn nu vrij vanaf vrijdag 16.00 u. tot de maandagmorgen
te 8.15 u.

De stevige en sterke band die groeide door die lange aanwezigheid " intra
muros > is daardoor wel wat afgezwakt. Het aantal internen in de hogere klassen
figt aan de lage kant en ze ziin bovendien nu verspreid over zes afdelingen,
zodanig dat de klasband onder hen zwakker werd. De vele activiteiten vroeger
op touw gezet zijn zeldzamer geworden. Er waren Zouavenfeesten, er was een
K.S.A.-Bond Intra, men vierde afzonderlijk eucharistie, men had zijn sectiefeesten
en het lange samenzijn op die lange zondag bracht mee dat op het internaat
iedereen iedereen kende met name en zoals hij was. Zelfs de huisvesting in die
tijd bracht mee dat men dichter bij elkaar leefde. De periode van de ( cham-
brette " bracht een andere sfeer op de slaapzaal dan de huidige meer comfor-
tabele kamer.

Er werd nochtans in die tijd heel wat gedaan om de zondagen lee{baar te maken.
Een klein voorbeeld : 6 januari 1957: S.K. Roeselare-Ronse; '13 januari : Film

" De Geluidsmuur > ; 20 januari : vrije zondag ; 27 januari : toneel op iedere
sectie door een klas; 3 februari : vrije zondag ; 10 februari : Feest van Sint-
Amandus, missiedag ; 17 februari : film " Mijnheer Hulot neemt vakantie " ; 24
februari : half trimester.

Langzamerhand zou dit alles nochtans afbrokkelen. De leerlingen verlangden
het; een groot deel van de ouders vroegen het; in de grote steden was het
reeds een verworven feit ; de internaten, zo zei men het, deden de kinderen
vervreemden van hun thuis; het aantal leerlingen werd groter en het aantal
priesters om de zondagen te animeren werd kleiner ; het personeel verzette
zich tegen het werk op zondag ; de zondag op school maakte de internaten
duurder ; een verplichte aanwezigheid in film en match smaakte toch anders dan
vrijheid.

Een daling van het aantal internen deed zich voor wanneer de dagorde verlaat
werd naar 8.00 u. ; ook nog wanneer het toegelaten werd per bus en trein naar
school te komen (niet toegelaten v66r 1962-63). De toestand heeft zich echter
gestabiliseerd. Internaten bieden een goede studiesfeer gedurende' vijf dagen
per week ; als ver wonende extern heeft men tiidrovende verplaatsingen en moet
men toch op school blijven eten ; men vervreemdt niet meer van thuis (men

slaapt driemaal per week thuis) ; het internaat beschikt over een T.V. ; men
heeft een goede huisvesting (lnwijding nieuw gebouw op 28 mei 1967).

Zelfs indien ze duur geworden zijn, ligt de kostprijs van een internaat ver bene-
den de kostprijs van een verblijf buitenshuis in het hoger onderwijs. Ook werden
een groot aanta internaten gesloten : leper, Diksmuide, Blankenberge, St.-Lode-
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wijk Brugge, de Xaverianen Brugge, het Damiaancollege Kortrijk, St.-Gabridl
Kortrijk. Straks komt ook nog Menen aan de beurt.

Zo is nagenoeg nog 1 op 7 van de leerlingen intern in de Middelbare afdeling.
Wellicht is men nu dicht bij een evenwichtspunt tussen leven in familiekring en
i ntern aatsleven.

6. De godsdienstoefen,ingenr op school.

Wat nu overdreven, zal schijnen, was op een bepaald ogenblik normaal. Men
aanvaardde het en de gemee,nschap buiten de school leefde sterker een aantal
godsdienstoefeningen mee. Wie herinnert zich niet de vastenpreken op de pa-
rochie, de diensten van de Goede Week, de eerste vrijdagen en de eerste
zaterdagen,, de okto.bermaand met de rozenkrans in familie, de St.-Jozefmaand,
de bedevaarten en de Mariadevotie in de meimaand, de H. Hartbonden, het
avondgebed in de meeste gezinnen, de processies, de biddag, de strenge vasten-
tijd en de lange rijen biechtelingen met de paastiid en de hoogdagen. Dit alles
maakte het mogelijk in de scholen een godsdienstbeleving uit te bouwen die op
dit ogenblik niet meer denkbaar is.

ln het overzicht van de wijzigingen in de dagorde werd reeds gewezen op het
verdwijnen vdn de tweede mis op zondag en later op het verdwijnen van de
ganse zondagsliturgie op school. De dagelijkse mis werd een we,kelijkse mis.

De veertiendaagse biecht werd vervangen door sterk gespreide biechtvieringen
en een nogal zeldzame biecht zoals vroeger. Een biechtgesprek is er bijgekomen,
maar vroeger besto,nd in veel ruimere mate voor oudere leerlingen de geestelilke
leiding.

Om maar even te laten aanvoelen wat het toen was, wijzen we naar het school-
jaar 1950-51 en zijn programma godsdienstoefeningen. We beperken ons tot het
eerste trimester.

7 september: te 8.30 u. Veni Creator, Votiefmis van de heilige Geest en toe-
wijding aan O.L. Vrouw.

I september : O.L. Vrouw Geboorte. Plechtige mis. 's Avonds te 18.15 u. Sermoen
als opening van het klein triduum bij het begin van het schooljaar. Lof te 19.00 u.

9 september: te 8.3O u. tweede sermoen en daarna algemene biecht. Te 11.15 u.

derde sermoen.

zondag 10 september: sluiting van het triduum en te '16.00 u. O.L. Vrouwpro-
cessie. Verder plechtige gezongen missen op 29 sept. (St.-Michiel), 7 okt. (feest
van de Rozenkrans, 14 oktober (St.-Donatianus),'15 november (feest van de Dy-
nastie), 22 nov. (St.-Ce'cilia), 26 november (St.-Jan Berchmans).

Oktobermaand : in elke sectie dagelijks de rozenkrans ; rozenkransprocessie op
zondag I oktober.

22 oktobet: missiezondag. Sermoen en missiefilm.

6 november : plechtige mis te 8.30 u. voor de overleden oversten en leerlingen.

11 november: communie'mis en te 9-0O u. Requiemmis voor de gesneuvelden.

8 december : feest van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 7.3O u. : co,mmuniemis ;

9.00 u. : plechtige hoogmis; 15.00 u. : plechtige vespers en lof.

Deze opsomming die loopt over een trimester geeft ongetwijfeld voor een goed
stuk de sterke godsdienstige omkadering weer van het christelijk onderwijs van
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toen. Ze roept heel normaal een aantal vragen op en het antwoord erop zal niet
voor iedereen onmiddellijk even duidelijk zijn. Het blijft evenwel goed dat ze
gesteld worden in het kader van een oordeel over het christelijk onderwijs.

7. Het lerarenkorps,

Een oud-leerling die na enkele jaren opnieuw het Klein Seminarie betreedt, stelt
vast dat veel van zijn oud-leraars niet meer op school zijn. Dat is op zichzelf
een normaal verschijnsel, was het niet dat een ander feit dat eerste kwam door-
kruisen, nl. dat het lerarenkorps vroeger nagenoeg uitsluitend uit priesters be-
stond en dat deze meestal maat 12 tot maximum 15 jaren op het Klein Seminarie
verbleven. Het korps leerkrachten was altijd zeer jong.

Om dit duidelijker te maken stellen we vast dat onder de leerkrachten uit het
college er in het korps slechts 4 overblijven die er reeds waren in het school-
jaar 1953-54. Voor de Land- en voor de Tuinbouwschool waar minder priesters
werkzaam waren is dat respectievelijk 7 en 6 terwijl die beide,scholen samen op
dat ogenblik precies de helft van de leerlingen hadden van de humaniora's,
nf. 281 tegenover 562. Het verschijnsel van de veroudering zal zich nu wel voor-
doen nu iedereen, op de priesters na, zal moeten blijven tot zijn 6O jaar, een
eventueel brugpensioen niet te na gesproken.

De priestergroep op school die destijds indrukwekkend was, is inderdaad fel
geslonken. We vergelijken hier met het jaar 1953-54, jaar van eigen aankomst,
jaar ook waar de afdeling Wijsbegeerte er voor het eerst niet meer bij was. Voor
de 1235 le'erlingen die de school in dat jaar telde stonden er 35 priesters ter
beschikking. Op dit ogenblik voor een leerlingenaantal dat heel wat groter is (622
meer dan in 1953) blijven, er 15 priesters in dienst, dit wil zeggen 20 minder op
22 jaar tijd.
Wanneer we ons beperken tot de humaniora's, worden deze getallen 24 bij het
begin van het schooljaar 1953-54 (Econoorn inbegrepen) en 10 bij het begin van
het schooljaar 1975-76 (Econoom eveneens inbegrepen). De middelbare afdeling
(Latijn en Moderne) is intussen gegroeid met 405 leerlingen. Jaar na jaar is dat
aantal priesters gaan verminderen. In 1961 -62 was het totaal aantal priesters
nog 30. Sindsdien is het op de helft gekomen. Ook hier moet de vraag gesteld
worden naar hetgeen ons te wachten staat indien deze trend verder gaat...

Naast deze felle vermindering van het priesterkorps, stellen we e,en nog snellere
groei van het aantal leken-leraars vast. Niet alleen nemen ze de plaatsen in van
de priesters die niet meer vervangen worden, maar het aantal leraren zelf is fel
gegroeid. Het jaar 1953-54 vermeldt 33 personeelsleden voor een aantal stu-
denten dat 562 bedraagt in de humaniora's (leraars en subregenten samen met
econoom en directie) ; onder hen zijn er 9 leken waarvan slechts 2 een full-time
betrekking hadden. Op dit ogenblik zijn er voor 967 leerlingen 77 personeels-
leden waarvan 67 leken. Onder hen ziln er 58 die een full-time betrekking
hebben.

Deze enorme aangroei wordt als volgt verklaard. Natuurlijk eerst het gestegen
aantal leerlingen (4O5 meer), de veel lagere splitsingsnormen (wie herinnert zich
niet de klassen met nagenoeg 50 leerlingen zowel in de Zesdes als in de Reto-
rica ?), de groei van het aantal afdelingen (hoe meer afdelingen hoe meer kans
op kleinere klasgroepen en op gunstiger splitsingen voor de niet-gemeenschap-
pelijke vakken), de invoering van het Engels als tweede taal (weerom kleine
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groepen die afzonderlijk les krijgen). Er kwam ook meer hulp-opvoedend per-
soneel (studiemeesters-opvoeders) en zelfs in het laatste jaar een paar leden
van het administratief personeel door het Rijk bezoldigd.
Wanneer men dan beseft dat al deze verschijnselen zich ook hebben afgespeeld
in de andere afdelingen (beroepsklassen, verlaging van normen, verhoo.gd aantal
studiemeesters en leden van het administratief personeel, een leraar L.O. voor
de Voorbereidende afdeling, een taakleraar, klassen Bijzonder Onderwijs met een
klein aantal leerlingen per klas), dan begrijpt men dat een grote school thans
een indrukwekkende bezetting kent aan personeelsleden die elk een deeltaak in
dat grote geheel waarnemen. Zij zelf verdedigen hun belangen niet alleen naar
buiten door hun lidmaatschap in hun beroepsvereniging, maar ze zijn ook in
de school opgenomen in een Directieraad die nu reeds sinds beEin 1g68 maan-
delijks bijeenkomt om samen met de directie de vragen die er zijn te bespreken
en beslissingen te helpen voorbereiden. Ook is een oud-leraar lic. Wiskunde, sinds
september 1960 aan de school verbonden, sedert september 1969 onderdirec-
teur geworden.

L Het algemeen klimaat.

Dit laatste onderwerp, wellicht het moeilijkste, omdat het zich niet laat vatten
in cijfers, wil een pogen zijn om een aantal gegevens te benaderen die het
schoolleven een eigen kleur geven, het helpen bepalen en zelfs ook een weer-
gave zijn in de school van hetgeen er buiten leeft.
We wijzen om te beginnen naar enkele hoogtepunten van een klassiek school-
jaar uit het begin van de vijftiger jaren. Enkele dagen worden er plechtig ge-
vierd : het feest van Christus-Koning, meestal ook topdag voor de K.S.A., de
biddag, de plechtige communie en vorming op school, het St.-Amandusfeest of
feest van de oud-leerlingen missionarissen die in het land zijn, de Goede Week,
de priesterdag. Een aantal processies horen ook tot het programma: de Rozen-
kransprocessie, de H. Sacramentsprocessie en hier in de stad de H. Hartpro-
cessie. Een aantal feesten wijzen naar het klimaat van de tijd : hulde aan peter
Benoit (3 mei 1951), de Pater Lievensfeesten van 7 en 8 juni 1952; het Zouaven-
korps gesticht in 1867 waarvan Lievens lid was in de jaren 1874-77 en zijn vriend
Rodenbach in'1876 brengt het vuur naar Heverlee. Nagenoeg jaarlijks is er ook
een groot zomerfeest waarop de ouders uitgenodigd worden.

Typisch zijn ook de Bisschoppelijke wedstrijden ; de plechtige proklamaties en
de prijsuitdeling onder voorzitterschap van Mgr. de Bisschop (voor het laatst In
1962-63), de nieuwjaarswensen in de feestzaal en de plechtige viering van het
feest van de Superior bij het einde van het jaar met zijn feestwensen in de
feestzaal en de volksfeesten voor de studenten gedurende meerdere dagen in
afwachting dat de palmares klaar komt, palmares die eveneens tot het verleden
behoort. Het klassiek halfvastentoneel waagt zich jaarlijks aan de opvoering van
een belangrijk toneelwerk, een heel voortreffelijke vertolking voor studenten van
een klassiek meesterwerk.

Langzamerhand, ook buiten de scholen, zullen een aantal vragen gesteld worden.
De triomfalistische toon in de Kerk zal afnemen, en het concilie wordt voorbe-
reid ; het aardse engagement voor een betere wereld wordt sterker benadrukt,
varianten daarop zijn de horizontale dimensie, de medemenselijkheid als grond-
houdlng, de secularisatiogedachte ; de democratisering zou veld winnen in alle
geledingen, ieder groep moet aan zijn trekken komen in de maatschappij. Hierbij



sluit de idee aan dat de besten niet altijd op het schavotje mogen geroepen
worden, terwijl de zwaksten vernederd worden door proclamaties en publicatie
van uitslagen. Krachtmetingen onder scholen, zelfs onder de vorm van Bisschop-
pelijke examens, konden best verdwijnen ; alleen in de wereld van de sport is
die competitie verder georganiseerd geworden.

Diezelfde democratiseringsgedachte zou leiden naar een effectieve participatie,
vandaar de stichting van een directieraad (1968), een oudervereniging (een eerste
pogen daartoe in de periode van de schoolstrijd, een tweede met duidelijker
bekommernis voor participatie in het sqhooliaar 1969-70), een leerlingenraad
(sept.1968). Elkeen van die raden komt bovendien tot stand op een democratische
wijze door verkiezing of vrije aanwezigheid. We staan hierbij ver van een gezag
dat door een heel beperkt aantal mensen gedragen werd en van de grote af-
stand die de relatie leraars - leerlingen in het verleden heeft gekenmerkt.

Datzelfde idee zou brengen tot meer aandacht voor de zwakke leerling en tot
oprichting van een school voor bijzonder onderwijs. In dezelfde zin zou het
Nationaal Studiefonds vernieuwd worden. De financidle tegemoetkomingen die
eerst werden verstrekt aan de meest begaafden na een vergelijkend examen
zouden late,r vervangen worden door studietoelagen voor de minstbegoeden in

de maatschappij en nu zonder selectieproef.
De wens naar nauwer en blijvend contact zou ook leiden naar de stichting van
een oud-leerlingenbond in 19&l die in 1969 ook een tijdschrift boven de doo.p-
vont zou houden, dat de naam " Eertijds " zou dragen.

De druk van de democratisering en de bewuste weerstand van een deel der
jongeren tegen een zogenaamde burgerlijke maatschappij zal ook leiden tot
het doordringen van een lossere kledij, waarin vooral de das zal geweerd worden
in zekere mate het symbool van de burgerlijke maatschappij of van de volwassen
wereld. Het zou bovendien moeilijk zijn een gepaste houding te vinden tegen de
druk van bepaalde modestoffen, de onverzorgde kledij, de lange haren, het on-
verzorgd uiterlijk. Een zekeie vorm van anti-cultuur hangt immers in de lucht
als gewilde weerstand tegen een maatschappijpatroon dat bij een deel van de
jeugd in discrediet is geraakt als niet-authentiek, niet echt en geconditioneerd
door een bepaald maatschappijbeeld.

Hier raken we meteen een nieuw verschijnsel aan. De jeugd stapt minder ge-
makkelijk op achter de vlag van gevestigde machten en is in haar kritische
gezindheid gevoelig geworden voor een aantal nieuwe waarden. Het ontbreken
ervan wordt ook stof tot aanklacht. lJen reageert tegen de consumptiemaatschap-
pij, men komt op straat tegen de milieuvervuiling, tegen het vernietigen van
groen en bomen, men contesteert de niet aflatende aanleg van steeds meer
autowegen, de bewapening, de autoritaire regimes in de Derde Wereld of in

West-Europa, men is voor een goed stuk anti-amerikaans en in het algemeen
is men allergisch voor structuren. Er leeft tot op zekere hoogte een anti-houding
tegenover wie meer bezit, meer macht heeft, een sfeer die men links gaat noemen.

Er zijn nog wel machthebbers, maar er is weinig verering van groten.

Dit alles vindt zijn uitweg in de vorming van een aantal groepen ter bescherming
van de natuur (Natuur 2000 en B.J.N. of Belgische Jeugdbond voor Natuur-
bescherming), ter bevordering van de hulp aan de Derde Wereld (Derde,Wereld-
winkels), ter verdediging van de inbreng van de jeugd in de maatschappij (Ste-
delijke jeugdraad, bundeling van een aantal subgroepen), ter groei van een
eigentijdse Kerk waar de jongere zich thuis voelt (Jongerenkerk). Vele jongeren
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vindt men ook terug in de groepen voor Vormselcatechese, moderne aanpak
van een stuk levende Kerk. Teach-ins worden georganiseerd door de Interscolaire
Raad over de brandende onderwerpen : Vietnam, Griekenland, Chili, e.a. waarbij
de buitenlandse inmenging het moet ontgelden, samen met de autoritaire regi-
mes. Soms toch voelt de jeugd zich gemanipuleerd en neemt men de reclame
en de in{ormatie op de korrel. De aandacht voor de mindere uit zich in het
ontstaan van een aantal groepen die zich ondermeer inzetten voor spastische
kinderen en gehandicaptenzorg. Bevrijdingsbewegingen krijgen ook heel wat
sympathie en er ontstaan ontmoetingsplaatsen waar een aantal jongeren in een
sfeer van maatschappijkritiek elkaar terugvinden.

Hierbil kan trouwens opgemerkt dat de school zich noodgedwongen heeft open-
gesteld voor de veeleisende buitenwereld en dat omgekeerd de buitenwereld
een aantal mogelijkheden aan de school ontnomen heeft. Hoe meer vrije tijd
buiten de school doorgebracht wordt, hoe moeilijker het organiseren is gewor-
den van parascolaire activiteiten door de school. Velen eisen bovendien dat de
school niet alleen het wetenschappelijk en cultureel erfgoed uit het verleden zou
doorgeven, maar mede de huidige maatschappij zou herdenken en hervormen
opdat ze morgen voor de jongen van vandaag leefbaar zou zijn.

De traditionele jeugdbewegingen, die nog steeds veel leden, tellen, hebben het
wel lastiger in de groep van de 16-18 jarigen, de leiders van de jongere groe-
pen niet te na gesproken. Veel jongeren van die leeftijd gaan nu ook werke'n,
wat hen een stukje zelfstandigheid helpt bezorgen en hen toelaat zich een der
statussymbolen van de jeugd aan te schaffen.

De sensibilisering van de jeugd in deze post-koloniale tijd voor de achterge-
bleven gebieden op aarde, de aandacht voor de armoede in, de Derde Wereld, die
zich ondermeer ook gaat uiten door de diensttijd als ontwikkelingshelper door-
gebracht, heeft meteen ook voor een deel de aandacht afgeleid van de eigen
binnenlandse problematiek die eens zo sterk de Vlaamse jeugd heeft beroerd.

Ons gebied is na langdurig Vlaams verweer geen echt strijdgebied meer, de
jeugd voelt onze streek niet meer aan als een verweesd gewest nu zij gevoelig
gemaakt werd voor de overconsumptie waarin wij leven en waarin wij dreigen ten
onder te gaan, de echte problemen liggen wat van ons verwijderd en de strijd-
vaardigheid voor een beschaafde taal die zich kan doen gelden in het Land
neemt af, nu die taal een verworven feit is althans hier ter plaatse. Intussen
leeft bij vele jeugdigen sympathie voor de gastarbeider die in ons land dikwijls
het zware werk komt doen en aldus het lot overneemt van de seizoenarbeider
of van de uitwijkeling om den brode die wij niet meer kennen. Voor velen onder
hen is de Vlaamse ontvoogdingsstrijd een geschiedenis die tot het verleden be-
hoort, maar die hen nu maar matig beroert.

De jeugd heeft zich ook in zekere mate losgemaakt uit een aantal normen die
vroeger geldig waren. De scholen leggen hen geen verbod meer op drankgele-
genheden te bezoeken ; in de hele laatste jaren is dat recht zelfs bevochten
geworden door de meisjesstudenten, wellicht in het kader van de emancipatie. Dit
was tot voor enkele jaren veeleer de levensstijl van de hoogstudenten en be-
paalde enqu6tes wijzen reeds naar de vele gevallen van drankmisbruik. Die-
zelfde verruiming van de normen heeft ook geleid tot allerlei vormen van ge-
mengde ontspanning. Een juiste dosering bij dit alles blijft evenwel moeilijk.
Men heeft soms wel de indruk dat de jeugd die zich meer dan vroeger kritisch
opstelt, slechts matig weerstand kan bieden aan de manipulaties door de re.



clame, aan de beinvloeding vanwege allerlei ideedngroepen. Ten allen tijde be.
stond er een kloof tussen de generaties, maar de indruk leett wel dat die is gaan
toenemen door de grote nadruk op de idee van de vrijheid, van de zelfstandig-
heid, van de emancipatie, van de democratie, van het pluralisme, van de authen-
ticiteit en van de echtheid. Gans de maatschappij aanvaardt minder gemak-
kelijk gezag en niemand is er die geen weet heeft van de vele drukkingsgroepen
die ontstaan wanneer een beslissing in de maatschappij dient genomen te worden.

Het Westers gezag, de democratie die wij kennen, is daarbij niet altijd voor-
beeldig en wordt dan ook gemakkelijker aangevallen dan de autoritaire staten
van het Oosten die men slechts van op afstand kent. Men kan zich dan allee.n
maar ergeren. De aanvallen op het Westen hebben dan ook een grotere weer-
klank dan de aanvallen van een Solzjenitsyn op het Oosten dat men niet kent.

Niettemin leeft de indruk dat een deel van de agressiviteit van de jeugd op de
consumptiemaatschappij verloren is gegaan in de laatste jaren. Wellicht heeft
dit iets te maken met het nieuwe gevaar waarvoor de jongere zich gesteld ziet
in de nabije toekomst. De overvloed en de groeiende welstand is een O'groei
geworden en de recessie heeft de tewerkstelling ernstig aangetast. De con-
testatie van de overvloed is omgebogen tot een eis van werk voor iedereen. Dat
gevoel van onzekerheid heeft de plaats ingenomen van de euforie waar men
jaren in had gelee{d.

BESLUIT

Hoewel voor een goe'd deel dezelfde idealen van christelijk engagement, mense-
lijke grootheid en soliede bekwaamheid zijn blijven leven in onze scholen, toch
zijn de werkvoorwaarden, de programma's en de algemene sfeer in ernstige
mate gewijzigd.

De school is groter geworden ten gevolge van de grotere welstand en de demo-
cratisering van de welvaart, de programma's zijn anders geworden, moderne
wiskunde, maar vooral meer wiskunde en wetenschappen, meer kennis van de
moderne talen maar minder literatuurstudie, een dagorde die twee dagen per
week heeft vrijgegeven zonder het aantal lestijden te verminderen, een internaats-
leven dat nooit langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen, een sterke vermin-
dering van het aantal godsdienstoefeningen op school, een sterk gegroeid en
voorlopig vrij jong lerarenkorps, een algemene s:feer die doortrokken blijft van
jeugdig dynamisme en openheid voor vele waarden, maar die heel wat nieuwe
accenten heeft gelegd.

Zo zijn 25 jaren voorbijgegaan, waarvan er 20 gekenmerkt waren door een grote
economische groei e.n alle door een stroomversnelling in de wereld van de
ideedn. De huidige recessie bracht inderdaad geen stilstand in de wereld van
de ideedn, alleen maar een ernstiger besef van de nood aan rationalisatie'. Dit
voorspelt dat de evolutie die ongemeen groot is geweest in het nabije verleden,
lang nog niet voorbij is. Het K.B. van 31 juli 1975 over de organisatie'van het
secundair onderwijs wijst trouwens de weg naar een aantal wijzigingen die straks
moeten ingebouwd worden.

Die wijzigingen gaan dikwijls naar de kern zelf van de zaak. Eigenlijk wenst men

voortgezet onderwijs voor allen, althans voor een aantal jaren, logisch gevolg
van de democratiseringsgedachte. Opdat eenieder zich echter optimaal zou
kunnen ontplooien wordt een te vroege keuze vermeden en wordt de oridnterings-
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opdracht een belangrijke deeltaak van de leerkrachten zelf. De zorg voor de
persoonlijkheidsvorming doorheen de aandacht voor de leer- en gedragsattitudes
wil het te enge intellectualistisch opvoedingspatroon doorbreken. Het bijbrengen
van basisinzichten en leerhoudingen vanuit duidelijk omschreven leerdoelstel-
lingen moet gebeuren in het bewustzijn van de noodzaak van verdere permanente
vorming. Het leerproces moet voor een goed deel creatief verwerkt worden en
moet opvoeden tot een gezonde kritische houding om wegwijs te kunnen zijn in

de overvloed aan informatie. Deze vernieuwingsstrategie wordt dan ook toe-
gespitst op de didactie'k en de docimologie (doelstellingen, methoden, leerin-
houden, evaluatie...), dit ongetwijfeld mede onder invloed van het toenemend
belang van de menswetenschappen. En hier ligt op lange afstand toch een re6le
mogelijkheid tot vernieuwing van mens en maatschappij, wat als opdracht van
de school ideologisch niet onmiddellijk haalbaar bleek.

Hierbij lijkt de groei naar een eenvormig onderwijs voor alle kinderen in dit
land niet uitgesloten, al betekent dit meteen een evolutie zowel binnen het
huidig V.S.O. als binnen het traditioneel secundair onderwiis. Evene€ns vanuit
eenzelfde bekommernis voor meer rationalisatie, soms ook vanuit mee'r princi-
pidle redenen, wordt op meerdere plaatsen het verlangen geuit naar gemengd

onderwijs. Vooral in het lager onderwijs komt die schoolvorm steeds meer voor,
maar soms ook in het secundair onderwiis (een zestal meisjes studeren nu in de
hogere graad van het Vrij Tuinbouwinstituut). Het zou in elk geval ondenkbaar
zijn dat de evolutie nu zou blilven stilstaan.

Aan ieder dan de krachtlijnen van die nieuwe toekomst, laatste kwart van de
20e eeuw, te onderkennen en te voorzien, om misschien later er zich mee te
verzoenen.

And16 Modde,
Superior.

Op het ontmoetingsfeest van donderdag ll november 1976

worden de volgende uitgangsiaren uitgenodigd.

1926

1936  ̈37 ‐ 38  ̈39  ̈40

1951 ‐ 52  ̈53  ̈54 中 55

1966 ‐ 67 ‐ 68 ‐ 69 ‐ 70

1971

HOUDT DIE DATUM NU REEDS VRIJ.
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Was mir das Herz bewogen,
Das sagt jetzt treu mein Mund.

ONVERGETELIJK

Wanneer het hoofd door een droevig bericht in zijn denken geremd wordt, dan
komt het hart in beweging.

Zeg nu niet dat wat volgt een tranerige romantiek is van een overgevoelig hart,
hoewel ik graag toegeef dat deze regels meer met het hart dan met het verstand
geschreven werden.

Maar wanneer het verstand, dit menselijke brein dat al zoveel technische en
medische wonderen heeft verricht, toch nog machteloos blijft tegenover de af-
takeling van een schoon en jong wezen, dan doet het soms deugd eens de ziel
te laten spelen in een andere wereld dan die van de rauwe werkelijkheid, waar-
in oud-klasmakkers, zo vroeg reeds, door het leven werden getekend.

Ervaring, zo zegt een volkse spreuk, is de beste leermeesteres en de taal waarin
ze onderwijst is zo echt, zo pijnlijk waar soms. Hoe oprecht en waar klonk dan
ook de nieuwjaarswens van een door de ervaring getekende oud-klasmakker toen
hij me schreef : " Mocht een vroege scheiding gespaard blijven voor al mijn
vrienden. "
Wie nog niet door die ervaring geleerd werd, kan zo moeilijk de diepere, betekenis
van < vroege scheiding " begrijpen, want voor ons, de niet-getekenden, is het nog
altijd zo normaal dat een huisgezin uit een man en een vrouw en uit kinderen
bestaat, zo normaal zelfs dat we bijna niet eens meer beseffen hoe gelukkig
we wel zijn. Hoe leerrijk is dan niet die schrijnende ervaring van goede vrienden !

Leert ze ons niet hoe bevoorrecht wij zijn dat we een smart nog samen kunnen
delen, problemen samen kun'nen oplossen en van een gedeelde vreugde samen
dubbel kunnen genieten.

Pijnlijk deed het dan ook aan wanneer hij verder meldde : < Met de vrouw van
een andere klasmakker gaat het ook niet te best, om het zacht uit te drukken. "
Om het zacht uit te drukken : een zalvende term uit de taal van een dokter die
vlij'mscherp laat vermoeden hoe hopeloos het geval wel is en die je daarom zo
machteloos doet voelen tegenover het leed van een goede vriend.

Hoe rijk onze taal ook is, toch lijkt ze je ineens zo arm wanneer je een wezen
wil troosten en opbeuren dat door de nuchtere diagnose van de medische weten-
schap reeds ter dood werd veroordeeld.

En hoe meer je je woorden wikt en weegt, hoe meer je ondervindt hoe ongeluk-
kig ze klinken, hoe gebrekkig en zo vals soms als de klank van een springende
vioolsnaar die te strak werd aangeschroefd of te wild bespeeld. Te wild bespeeld,
ja, omdat je hart nog altijd de ijdele hoop blijft koesteren dat de medische we-
tenschap wellicht gefaald heeft.

En dan komt plots een bericht je melden dat die wetenschap, hoe machteloos ze
soms ook nog is, toch gelijk heeft gehad, want : " Na een lange lijdensweg is
zachtjes ingeslapen... "
Dan is het dat het hoofd wordt geremd en het hart in beweging komt. Dan is het
dat je je ziel laat spele,n gaan in een andere wereld dan die van de rauwe werke-
lijkheid.
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Ook dit geliefde wezen werd aan de aarde toevertrouwd : een steen, een kruisje,
een naam. Geen denderende eretitels die de vreemde voorbijganger even doen
stilstaan. A,lleen wellicht een krans, wat bloemen en een opschrift, onzichtbaar
voor de vreemde bezoeker, maar gegrift diep in het hart van haar dierbaren :

" Onvergetelijk ".
Een opschrift, een zieleklacht zo echt als de laatste zucht van de stervende. Een
opschritt zo hartelijk, zo naiet soms dat het je gemoed schokt, dat je hoort hoe
bij het heengaan van dit geliefde wezen een huis kraakte,, een familieband
scheurde, een lie,fdeketen brak... een gebroken liefde die schreit nu in stilte
om de schone parel die veel te vroeg in haar schelp wee.r geborgen werd ; een
liefde die bidt en snikt en hoopt, want het kruisje op de steen : een sprekend
symbool van de' toekomstige wederopstanding.
Hoe ongelukkig de ongelovige die de horizon van het bestaan niet wijder meent
dan een mensenleven.

" Onvergetelijk " : ook dit opschrift zal diep in ons hart gegrift blijven voor de
klasmakkers, hun echtgenoten en kinderen die ons reeds zijn voorgegaan, en tot
de vrienden, door de ervaring reeds getekend, zeggen we: wanhoop niet, want
te midden van 's levens duisternissen en ellende is er nog altijd iets lichts, iets
liefs dat u blij verrassen kan.

H. Brouw
Reto '39
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*CANTATE DOMINO... SCFIOLA CANTORUM "

Vaak haalt een koor zijn adelbrieven uit een verre, soms verdacht-duistere'oor-
sprong in een of andere kapittelschool of een eerste zingende verzameling van'

kloosterlingen. Klonk het niet, nu al weer een jaar geleden, tot viermaal toe uit
de luidsprekers tijdens de " Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali ", te
Loreto, ltalie, over ons koor : < Le origini della Corale risalgono al 1725, allorchi
i Padri Agostinian.i costruirono un monastero, dove i canti liturgici furo,no affidati
ad un coro di monacl,,. >. En toch ! Het is een misleiding ! Tenslotte wordt e'lk

koor - en dan zeker een collegekoor - elk jaar opnieuw gesticht en is er van
continuiteit weinig sprake. Het prestige ervan wordt meer bewezen door die
taaie, steeds herpakkende, opeenvolging van koorleiders en -leden. Niet een
k66r wordt doorgegeven, wel het voorbeeld van een daadwerkelijke inzet ! In

een zo wisse.lend milieu, 6n van leerlingen, 6n van leraars, is dit de echte adel-
brief.

Vanuit persoonlijke getuigenissen van nog levende dirigenten van. het collegekoor,
trachten wij de nog haalbare geschiedenis van de " Schola " te belichten. Be-
reidwillig leverde elk dirigent, vanuit de diaspora van de pastoraal meestal, een
getuigenis binnen. O'ntgoochelende en verblijdende getuigenissen tergelijkertijd !

Ontgoochelend, daar een modern lezer, steeds op sensatie uit, al vlug ontdekt
dat in die bonte verscheidenheid van dirigenten en zangers, die elkaar sinds
Wereldoorlog I opgevolgd hebben, weinig nieuws onder de zon is : opluisteren
van collegevieringen, jaarlijks enkele prestaties naar buiten uit voor ouders-
feesten of parochiegebe,urtenissen en de laatste jaren, af en toe een deelname
aan festivals en wedstrijden, waarbij - net zoals het olympisch ideaal het uitdrukt -

het deelnemen veel belangrijker is dan het resultaat. En toch ook een verblij-
dende getuigenis : het feit dat zange;-s en dirigenten steeds elkaar enthousiast
hebben kunnen maken voor het eenvoudig musiceren in dienst van anderen, van
eredienst, van schoonheid ; genoe,g hebben aan een brok schoonheid en daar-
voor urenlange repetities veil hebben ! Deze naar binnen gekeerde ambitie straalt
uit vele verslage'n en kleurt de herinnering aan dit musiceren tot een warm
schilderij, waarin d6taillijnen en contouren wazig worden, maar de " Gesamtein-
druck " des te treffender.

Maar terug naar de geschiedenis. We pikken aan bij de eerste wereldoorlog.
E.H. Dumez wist er in het college de wetenschappen en de muzikale' geneugten

wonderwel te combinere'n. De " Schola " bestond er uitsluitend uit de filosofen,
maar voor hoogdagen en bijzondere gelegenheden (processies bijvoorbeeld)
mocht er wel een kinderkoortje bij.

ln 1927 werd E.H. Dumez als zangleraar door E.H. Cyriel Vergracht, nu pastoor

te Jonckershove, vervangen,. Hij bleef op het college tot '34. Uit ziin werkver-
slagje citeren wij : < lk had veel genoegen in de Schola en in gans het koor.
Bijna iedere zondag zo'ngen al de filosofen samen het introiitus van de mis,
ongeveer 80 man:.. Dat was zeer mooi. De reden waarom de gregoriaanse zang
zo moo,i gezongen werd was omdat wii de methode van Solesmes volgden en
instudeerde,n.., r Hierbij volgt in het verslag een technische verklaring over het
ritmisch solfidren volgens de uitgave van Descl6e. Naast gregoriaans werd jaar-
lijks een cantate gezongen (vb. de Van Rijswijck-cantate). Het bestaan van een
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De voltallige schola in 1944 samen met hun dirigent Z.E.H. A. Labeeuw.

Een groep scholaleden klaar voor de H. Hartprocessie ten tijde
van Kan. P. Van Hee.



sporadisch optredende " kleine Schola " lijkt een feitje dat enkel in een post-
scriptum mag vermeld worden. E.H. Vergracht leek wel zeer methodisch te werk
te gaan : hier ook vermeld hij als methode de " Musica sacra > - methode van
Kan. Vijverman uit Mechelen.

In 1934 werd E.H. Cyriel Vergracht onderpastoor te Gits en door E.H. Gerard
Louwaege, nu rustend pastoor te Brugge, vervangen. De toestand verande,rt wei-
nig. Hoogmis, vespers, lof werden nog steeds door de filosofen-schola opge-
luisterd. Voluntaristisch wordt er in het verslag tussen haakjes aan toegevoegd:

< Ook volledig graduale en alleluiavers ! >, Dus geen toegevingen ! Voor het eerst
krijgen we een achter-de-schermen-informatie : ( Daarvoor ging ik tweemaal per
week, zo voor een 3 kwartier naar filosofie voor de repetitie, > En met een dikke
wierookwolk naar de filosofen : < lk moet zeggen, het was in de volle bloei van
het gregoriaans, en ze deden dit perfect ! D.

Daar het toen ook de strekking was, de leerlingen in de diensten te betrekken,
gaf E.H. Louwaege nu en dan e,ens les in kerkzang aan heel de sectie, en af
en toe aan alle leerlingen in de kerk zangles. ln de regel op zaterdagnamiddag.

Slechts tweemaal per jaar werd er poiyfonie gezongen : op het naamfeest van
de superior en op de biddag.

Vooral het einde van de trimesters zijn in het hoofd van E.H. Louwaege als
zware dobbers blijven hangen : Kerstdag, Goede Week, Superiorsfeest. Heit was
ook de tijd van het " Volkszangboek "" van E.H. Ghesquiere, waarin het Ordi-
narium, gezangen voor het lof en de schoonste brokken van het Proprium van
de grote feesten geheel de kerk aan het zingen konden brengen. Een visueel
d6tail nog : op de grote dagen stond de schola, in soutane en superplie, in een
halve cirkel om het koor opgesteld.

E.H. Antoon Labeeuw nam in 1938 de muziektaak over. Superior Quaegebeur
gaf hem de opdracht : 4 uur per week zangles in filosofie, repetities van de
Schola en zorg voor de kerkelijke diensten. E.H. Louwaege bleeif nog een laartje
leraar en trok dan in'1939 als onderpastoor naar St.-Salvators te Brugge. Niet
dat E.H. Labeeuw het zonder hem niet kon klaarspelen ! Hij had toch al een
drietal jaar op het St.-Leo-college van Brugge dezelfde taak waargenomen. Maar
Roeselare, dat geeft hij grif toe, was wel een zwaardere opdracht ! Kwam daar
nog bij dat hij vanaf 1940 het uurtje les erbij moest nemen dat E.H. Paul Frangois
wekelijks - vanaf '1935 - aan de filosofen kwam geven.

In zijn verslag wijst E.H. Labeeuw op de voor onze tijd nu benijdenswaardige
recruteringsmogelijkheden : < Het was nog een tijd van veel roepingen. lk heb
een iaar geweten dat er 92 waren ! Soms '150 en meer filosofen- Er was dus gele-
genheid tot recruteren voor de Schola.. De grote Schola bestond uit 35 - 40 e,n

soms nog meer filosofen >.

Einde 1938 start hij weer met een kinderkoor (E.H. Louwaege deed het zonder !).

Uit de 6de en sde Latijnse gerecruteerd - een 20-30 leden - trad dit voor het
eerst op als " kleine Schola " op O.L.H.-Hemelvaart en Pinksteren 1939 : voor-
zang in het Ordinarium, meestal het Alleluia met vers en dan de antifonen van

de vespers op grote feestdagen. Bij de aanstelling van Superior Vandenbussche,
op Christus-Koning 1939, trokken ze voot het eerst de " kapkes " aan - witte
alben met kapje en rode cingel. Dat was de definitieve start van een volwaardig
knapenkoor. Met de oorlog vielen. de hoogdagvieringen op het college uit, maar
het knapenkoor trok, " kapjes " incluis, naar de kerken in stad en omliggende :
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St.-Michiels, St.-Amand (waar oud-dirigent Dumez nog pastoor was en Iater
E.H. Leys), naar Hooglede, Zilverberg. Ook Kerstfeestjes en K.S.A.-bijeenkomsten
werden graag door de " kleine Schola " opgeluisterd.
Een greep uit het repertorium onder E.H. Antoon Labeeuw : De " Missa Solem-
nis" van De Boeck voor 4 gemengde stemmen en orgel (uitgevoerd in 1941);
een driestemmige mis in 1942 (de componist ontgaat hem) ; in 1944 de mts van
Perosi. Als motet bleef het " Ave Maria " van Arcadelt - het motet dat het nog
steeds doet - hem in het geheugen. speciale bijval genoot het laat-romantische
" Dextera Domini " van Cesar Franck, voor 4 gemengde stemmen en orgel. Al
is de dirigent in de loop van die veertig iaren menig componist en werk vergeten,
toch staat zijn ambtswisseling hem nog klaar voor de geest.
< December '46. lk was bezig met kerslnacht voor te bereiden - gregoriaans en
meerstemmig' - toen men kwam melden dat Econoom verraes plots overleden
was. Dle kerstnachtviering is niet doorgegaan. In de plaats daarvan zongen wij
in de voormiddag de begra{enis. Enkele dagen later werd ik tot opvotger van de
overleden econoom benoemd en daarmee kwam een' einde aan een periode van
meer dan 11 jaar, waarin ik zoveel met de zang was bezig geweesl. Als econoom
heb ik steeds mijn opvolgers linancieel veel gesteund, en heb ik een droom
kunnen verwezenlijken : een nieuw orgel in de stemmige kerk van het Klein
Seminarie (1953) D.

Toen E.H. Labeeuw econoom werd sprong E.H. paul Van Hee in de muziek-
functie. < Het kwam natuurlijk bij al de rest : een soort bijwerk, gesteund op lief-
hebberij en eigen scholing, waar een mens tijd en plaats moest voot vinden >.

En weer die spontane bewondering van de koorleider voor de inspanningen van
KOOr :

< lk heb ze soms bewonderd. Na hun klasuren moesten ze stukken van hun
recreatie, ook van hun studie, prijsgeven; en, waar de andere leerlingen naar
huis toe konden, kwam daa,r voor hen soms nog een noodzakelijke repetitie voor
een of andere hoogdag of feestetijkheid >.

Er werd veel gezongen. Vaak in de week 's morgens in de mis, of in menig
avondlof. Het < Volkszangboek > was nog een veilige en verantwoorde, bloem-
lezing. Een bijzonder succesnummer hieruit - in een tijd dat s.K. Roeselare nog
niet door de populariteit van Club Brugge bedreigd werd - was het motet " O,
Esca Viatorum ". Op hoogdagen zongen nog altijd filosofen en knapen samen,
vaak zelfs polyfonie. Een frustrerende herinnering blijkt J. Van Nuffels mariamotet
voor I december te zijn, dat de onverdroten repetities niet met een glansop-
voering mocht bekroond zien. Meer solaas beleefde hij aan een driestemmige
Kerstmis op basis van Oud-Vlaamse kerstliedsysp,, en aan Jozef Reylandts " De
Goede Herder ". De opbloei van de Roeselaarse muziekacade,mie betekenoe een
stevige muzikale injectie bij de koorleden, zeker van het ogenblik af dat er met
een afdeling ini het Klein Seminarie zelf gestart werd. En met volgend fait-
divers, dat bewijst dat de zangers toch ook wel eens hun stofferige zangboeken
voor andere dingen konden ruilen, eindigt koorleider Van Hee zijn getuigenis :

< Jaarlijks konde,n de knapen, als suikerpremie, een halve dag excursie maken,
naar Brugge, de zee, enz,,. Daar konden ze zich ( ontspannen >. In een bepaald
iaar zei ik hun dat we naar de Vtaamse Bergen gingen, naar de Kemmelberg.

Nadien kwam een. knaap vragen of ze mochten < koorden D meebrengen om te
klimmen, Het kan best dat hij van, een echte klimpartii droomde, want hij had
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De Schola tijdens een optreden onder leiding van E.H. L. St.-Martin

Optreden van " Colliemando " en " Cantaclaer " tijdens een
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veel verbeelding. Het kan ook een vraag voor de grap ziin, want hii was grap'
penmaker en goed toneelspeler. In ieder geval, toen we op de kemmel aan'
kwamen, stormden ze naar boven en, als ze helemaal boven waren, klommen

ze in de bomen ! < lc poghe om 't hoghe ). Mocht het waar ziin >.

" lch poghe om 't hoghe ", een inzet van leider en zangers, een steeds herbe-
ginnen ! Nu, vanaf 1949 onder E.H. Lode St.-Martin. De tijd van Si bemol (of -
zoals hij het zelf schrijft : < korler, intiemer : Si be r Voor het ontstaan van die
zo populaire naam, luisteren wij naar zijn eigen welsprekend getuigenis :

( 't Was de tijd dat er in ieder klas van het Middelbaar < serieus > muziek zou

gegeven worden. Een volledig klasuur (50 minuten in de 6des en 5des, en een

halt klasuur in de 4des en 3des. Si bemol was er nogat ras de eerste voelbare
vruchl !

Ze moesten zoeken wat er fout was aan dat liedie < Zingen doet het harte goed >.

Het stond in Fa groot maar het wiizigingsteken was vergeten aan de sleutel :

een Si bemol... 't was boven, '1 petje van Pol Helteleer en Joz. Himpe en ... Si

bemol was geboren ).

Het was de tijd dat de " Schola " figuur moest slaan en dat er geen vuile was

mocht buiten hangen : De " Schola ", net zoals de grootse toneelopvoeringen
uit die periode, dienden het prestige naar buiten uit : meerstemmige missen

werden voor de radio gebracht (3 x), plechtige recepties werden met een humo-

ristische noot, met liederen als " O Pepita " of " Menu " of " Daar was een

wuuf dat spon " ietwat gerelativeerd, al was de superior wel verwonderd dat de

mensen zo'n liederen " geestig " vonden op zo'n plechtige aangelegenheden.

Voor eigen publiek waren er de gebruikelijke opluisteringen van Hoogmis, Vespers

en Lof, met op de hoogdagen de witte piities. < We zongen gregoriaans (Latiin)

en de jeugd begreep hel niet, maar 't schiep een religieuze sfeer, dat onbegrip.
Nul, zegt Bomans, zingt de jeugd in 't Engels opdat er ook sfeer zou ziinr.. >

merkt Lode St. Martin schamper op.

Het was de tijd ook vani de grote overheveling van de filosofen naar Brugge
(Kerstvakantie'52-'53), met de daarbij komende problemen voor de recrutering
van de ( grote Schola ". Een boeiende passage uit het verslag :

< MEr. De Smedt kwam dit zeggen op een oflicieel bezoek bii alle studenten. De

superibr was ziek e,n 't was zo dat de directeur van filosofie daar stond om te
doen wat Mr. de Superior eigenliik moest doen. Hii was nameliik geopereerd

van ape'ndicitis (met nadruk op -itis !), 't Was dan dat al de bloemen rond de
orkestbak waren yerdwenenr en er porei, selder en kolen stondenu Ook waren

al de paltitutenr van het muziekkorps verdwenen' Gelukkig konden ze zonder
partiluren blazen. Er moest trouwens geen Brabangonne gespeeld worden (h6'

Hugo Brutln !). Al die fiere zonen van Rodenbach ! Roeselare blee Roeselare.

Bakermat van de Vlaamse gedachte: Gezelle, Verriest, Rodenbach, Verschaeve

en ... Brutin ! Filoso{en weg. Klein Seminarie bliift Ktein Seminarie. Superior
bfijft Superior en die wordt zelfs kanunnik. Hii belee{t er de'ugd aa.n, zo goed of
wii hem ken e,n, en wij met hem. Allemaal kregen wii zijn foto: Kanunnik Supe'
rior Duforret, zallgrer nagedachtenis. Een fiine figuur in de geschiedenis van

't Kle,in Seminarie. Zo tevrede,n a,ls hii was met ziin nieuwe titel, zo triestig was

hij ook om 't verlies van de filosofen en ... hun stemmen voor de zondagsmis.

Nu nog ben ik blij voor hem de volgende zondag reeds te hebben gezongen met

retorica en pc6sls en .., 't was goed ! Ze deden het met hart en ziel en een air :
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( Wii kunnen wii dat even, goed als al die toekomstige ( pasters D), Tlouwens
van toen reeds was het doen prettiger dan kiiken en luisteren. In ,t lof zongen
we zelfs 2-stemmig mote ies, maar gedubbeld met knapen en mensenstemmen.

't Klonk goddelijk eenvoudig en de superior hoorde wel tien stemmen en dat
zonder de filosofe,n. 'k Heb nooit m66r felicitaties gekregen van de superior als
toen en gans zijn apendicitis was genezen. D

Het was een feestvierende periode ! Het nieuwe orgel werd luisterrijk door Flor
Peeters ingespeeld in 1953. Het grote " Jubelfeest " van het Klein seminarie in
1956 met de " Jubelcantate " van Dombrecht, in open lucht ! Kerstavonde,n in de
prachtige Gudrunzaal in stad, in de collegefeestzaal. In al die drukte vond de
koorleider een enorme steun in E"H. Andr6 Vermeulen, nu medepastoor op
O.-L.-Vrouwparochie te Roeselare. E.H. Vermeulen nam vaak het koor onder zijn
leiding, dirigeerde de kerk en wist met zijn rijzige gestalte, zijn forse stem en
brede armslag geheel de kerk tot 66n zingen op te voeren. u Die jaren zie ik als
een afgestorven liefde verder en verder verdwijnen, kleiner worden. Een weduwe
gebruikte eens dat beeld voor haar aigestorven man. En toch, hoe verder en
kleiner, hoe scherper en mooier geheel ! D.

Toen de leerlingen om de 14 dagen, daarna wekelijks voor het weekend naar
huis mochten, brak een moeilijke tijd aan. Repetitietijd werd nog moeilijk ge-
vonden. En toch moest er steeds uitgevoerd worden !

In september'1961 werd Lode St.-Martin benoemd tot me'depastoor op de St.-Ro,
chusparochie te Kortrijk. E.H. Antoon Petillion, toen leraar aan de Vierde Latijnse,
nu medepastoor in Dadizele, zorgde voor de opvolging. ( Het is nog de tijd met
veel optredens voor een overvotle kapel ter gelegenheid van' allerhande kerkelijke
feesten... Er werd nog Gregoriaans gezongen uit dikke eerbiedwaardige boeken,
zoals het ( Cogitationes D, ( Cibavit D en ( Dominus Dixit a me D en nog wel
andere klassiekers uit het gregoriaans repertorium. Een jaarlijks weerkerend
hoogtepun voor de Grote Schola was de zang van het volk in het la'ng evangelie
van Goede Vrijdag, Je had eens moeten horen met welk een enthoesiasme zii
zongen van ( Non hunc, sed Barabbam D en ( Crucifige, crucifige eum D. Chfistus
zal ook wel van hen gezegd hebben ( Vergeef het hun, want zij weten niel wat
zij... zingen > ... Ook de Latiinse Ssle Mis en Paasmis met Kyrie, Gloria, Sanclus
en Agnus Dei waren nog alom gekend in die dagen. Daarnaast werd ook af en
toe een vierstemmig, lied aangeleetd waarvan ons het best in het geheugen ge-
bleven zijn : < Ave Verum > van Mozart, < Jezus, diepe vreugd des Harten, en
< Wachet auf, ruft uns die Stimme > van J.S. Bach >,

In die periode greep de grote stoot van het Nederlands kerklied plaats. Liederen
van l. De Sutter en psalmen van Jozef Hanoulle verdrongen er geleidelijk het
gregoriaans. Buiten de kerk bleef het ook druk : superiorsfeest, halfvastenfeest,
in 1962 de uitvoering van fragmenten uit de Jeugdcantate " De Waereld in " van
Peter Benoit, en uit < Carmina Burana " van Carl Orff. In 1g64 was er de uitvoering
van meerstemmige Nederlandse psalmen van J. Hanoulle als inleiding op een
bijbelavond en in 1965 een bloemlezing uit Vlaamse liederen, begeleid door de
Collegeharmonie.

Een laureaat van het Lemmensinstituut, E.H. Arnold Loose. was in 1g65 de waar-
dige opvolger, " the right man on the right place ". Uitgerekend op zijn naamfeest,
'18 augustus, kreeg hij de opdracht de opvoering van de jeugdopera " De Ratten-
vanger van Hameln " van Eberhard Werdin, verder voor te bereiden. < Mijn
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Opvoering in 1965 van de jeugdopera . Rattenvanger van Hameln "
van E. Werdin in de regie van M.A.J. Hoste.

Opvoering van jeugdopera " Een egel als bruidegom D van C. Bresgen
in 1968 in de regie van Magda Vandewalle.



schachtendoop was een optreden van het koor, toen ik pas vier weken actief was

als koorlelder, op een avond in de feestzaal toen collega Flor Claerhout een

DuEts e'n e6n Frans jongenskoor had uitgenodigd en wii samen met drie koren
een compleet koorprogramma brachten. >, zo getuigt hii.

Door het feit dat de grote zondag- en feestdqgvieringen weggevallen waren, werd

het accent van de koorwerking elde,rs gelegd. Viermaal reeds werd een jeugd-

opera opgevoerd ; na " De Rattenvanger van Hameln " - waarin Jan vercruysse,
die toen in het 7de leerjaar was, zich als groot fluitist ontpopte. Jan Vanden-

driessche, burgemeester van Hameln, is nu nog steeds actiet in de theaterwereld.
In'1967 kwam Paul Hindemith "Wij bouwen een Stad ", ee'n stukje van amper 30

minuten, waarvoor de zangers zelf decor, kostumes en een gedeelte' van de

teksten maakten. " De Egel als Bruidegom ", jeugdopera van Cesar Bresgen, in

1968 opgevoerd, was een meer eisende productie. Dansleiding en regie was in

hande,n van Magda Vandewalle ; de dansers en knapensolisten, en le'raar Herman

Plets, deden alles zo lichtvoetig en muzikaal dat deken Vervenne zich spontaan
ontvalfen liet : < lk heb vanavond toch geen zeer aan miin hoold gehad ! >. Dacht

hi! aan vroegere <zware " halfvastenstukken ? In 1975 werd het dan een ander
Duits werk " Des Kaisers neue Kleider " - in vertaling uiteraard - van Eberhard

Werdin. Het stuk kreeg een actuele dimensie door een door regisseur Jan De-

maitre ontworpen raamspel. Net zoals dit reeds een gewoonte was geworden in

het jaarlijks toneel werden ook meisjes gerecruteerd. Begeleid door een muzi-

l<antengroepje achter scdne werd alles een fijn kleurrijk spektakel.

En dan waren er, net zoals het begonnen was, de vele internationale koorcon-
tacten ! Naar aanleiding van een tweejaarlijks optreden te Neerpelt in het " In-

ternationaal Festival ", vanaf 1968, werd de naam " Colliemando " (ligt het college
niet op de samenvloe'iing van Collievijver- en Mandelbeek ?) gecreeerd. In een

nieuw uniform traden zij op met moeilijker polyfone muziek. Ze namen deel aan

diverse B.R.T.-wedstrijden, voor radioschoolkoren. Maar laten wii de koorleider
opnieuw zelf aan het woord :

( Om dit alles mogel,iik te maken werd het aantal repetitles opgedreven tot een
gezamenlijke duur van 2 u. 3O per week. We schrikken er niet voor terug te
lepeteren op de vrije dagen en onze laatste prestaties werden zells gedurende

de ganse kerstvakantie ingestudeerd. Dat gebeurt natuurliik niet zonder pro lemen'

voorat voor de interne,n. Ook vonden we het noodzakelijk te starten met een

koor in de voorbereidende afdeling, dat onder de naam Canteclaer als eerste

opleiding voor het koor gold, maar dat toch ook af en toe als zellstandig
kinderkoor optreedt binnen en buiten de school,

ln 1970 behaaldenr zowel ( Canteclaer D als ( Colliemando > de onderscheiding
< Pto Musica > van het Min,isterie tiidens het festival van Neerpelt. De provincihrle

prijs, verbonclen aan de B.R.T,-wedstriid, werd ln 1970 door < Canteclaer > en in
1973 door < Gotliemando > behaald. ln 1971 behaalde ( Canteclaer > de erepriis
in het koorfestival van C.O.V.-West-Vlaanderen.

1972 werd het iaar van de creatie van ( Anthropos 1972 D van ons oud'lid Eugeen

Liwens, die ondertusse,n al verschillende compositieprijzen in de wacht sleeptel
Verder mochten onze koren meezingen in concerten, samen met andele koren,

ln de < Johannespassie > van J.S. Bach (1967) en in de < Mariavespers D van

Monteverdl (1973).

Het vorige schooljaar is wel een topjaar Eeworden met het uitgeven van een

kerstplaat ( Op enen Kerstnacht D, want het kerstre'perlo'rium is traditie gebleven'
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Opvoering in 1975 van de jeugdopera " Het nieuwe gewaad
van de Keizer " van E. Werdin in de regie van J. Demaitre.

de reeds vermelde j.eugdopera, de uitvoering van het o Requiem u van Faur6,
samen met knapenkoren uit Gent en St,-Niktaas en vooral de uitnodiging naar het
festival van Loreto (ltali6) ".
De studievrienden Gi,lbert Hinneklnt, dirigent van < Pro Musica ) van het St.-Jo-
zefscollege van Tielt, en Arnold Loose, valten de idee op nauwer samen, te
werken voor concerten en misvieringen, onder de naam < Tin eling D brachten
zii op 2 en 3 maart te Roeselare en op 13 maart 1976 te Tielt een programma
< Dag Lleve Mensen D. Op 14 maart verzorgden ze een mis in de St,-Piele'rskerk
te Tielt ; op 8 mei in de kerk te Roeselare. De misviering van Tielt werd door
de B.R.T. uitgezonden.

BESLUIT

< Schola : veel goede wil, een beelie talent en gaarne zingen !> Met die definitie
van E.H. Lode St.-Martin kunnen wij deze historiek samenvatten. Er werd niet over
schaduwzijden gesproken, over slecht bijgewoonde repetities - en kwam toen
juist de persfotograaf niet ? - ,over het trieste verdict van de Neerpeltjury na een
ernstige slipper, over het isolement van het koor binnen de schoolgemeenschap,
over dirigenten die hun geduld verliezen en in een kwade bui de repetitie op-
schorten, over " trucage " door andere zangers in de groep te me'ngen... Maar
wie gaarne zingt - en dit geldt voor koorleider 6n voor koorzangers - komt altijd
terug, begint altijd opnieuw, al bsn je vaak met niet genoeg om twee stemmen
te vormen. En dit doorzetten is het echte prestige van een koor ! Greativiteit is

altijd de moeite waard. En mogen oud-zangers ook eens in hun pen schieten en
heel die historiek vanuit hun kant belichten. Het beeld kan er maar des te com-
pleter door worden, de " Gesamteindruck " van het schilderij des te tre{fender !

En vergeet vooral de pittiEe anecdoten niet !

Joost Vanbrussel
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COLLIGITE FRAGMENTA, NE PEREANT
(1918 - 1924) (Vervorg)

DERDE (1921-19221

Het was wel een kleine tegenvaller dat we in de derde een titularis kregen die

we reeds kenden, in de persoon van E.H. Raphael Van Eeckhoutte. Dat snijdt
de pas af aan alle illusies en inbeeldingen over de onbekende nieuwe leraar.

Wij waren intussen drie jaar ouder geworden en heel wat veranderd, en we von-

den wel dat hij on,s nog als " zesdelingen " wilde behandelen. Hij had te doen

met een groep die minder volgzaam was en meer eigenwijs. Toch werd er goed

gewerkt. We trokken de Alpen over met de door eigen gewicht stabiele - pondere

ipso stabiles - olifanten van Hannibal, die enkel kwetsbaar waren < molli cute
sub cauda >, we " anabaasden D verder met Xenophon, en we kregen zelfs
griekse geheugenles te leren, " ti de oi Maccabaioi ", de panegyriek van Grego-
rius van Nazianze over de Makkabeedrs.

Maar E.H. Van Eeckhoutte blijft voor mij als de beleving van de schoonheid van
de liturgie. Groot van gestaltd, met een klare, goed verstaanbare stem, met
mooie liturgische gewaden gekleed, droeg hij iedere dag eerbiedig en waardig
de Fieilige Mis op in de schone grote kapel. lk zou denken dat de meeste later
priester geworden studenten daaryan een blijvende indruk en invloed hebben
ondergaan. Heel het jaar door deelde hij ons alle liturgische wetenswaardigheden
mee. In de studie, aan de kateder van de bewaker, hing hij iedere week de
teksten, uitleg en reproduktie van de Kerk waar de statio oorspron,kelijk gehou-
den wefd en andere inlichtingen uit op het uithangbord, om ons op de zondag-
mis voor te bereiden. De restauratie van het koor van de kaoel met het mooie
baldakijn is onder zijn leiding gebeurd. Hij was een van de voornaamste mede-
werkers, ik denk medestichter, van het Vlaams Liturgisch Tijdschrift, waar meer-
dere studenten op geabonneerd waren. Als we hem onder de vakantie gingen be-
zoeken op zijn kamer met vier-vijf studenten, dan werden we ontuangen als
heren, e'n brachten er een paar gezellige en leerrijke uurtjes door.

Op het einde van de de,rde wilde hij even anticiperen, en liet ons als huiswerk
voor de eerste maal verzen maken.

De reden waarom E.H. Van Eeckhoutte in 1921 naar de derde overkwam was dat
E.H. Ephrem D'Hondt met het groot verlof tot principaal benoemd werd van het
college van lzegem (was dat het begin van dit college ?) - en dat de leraar van
de derde tot zijn opvolger, en dus surveillant benoemd werd.

E.Fl. Karel Vande Putte werd dus bewaker van het externaat in 1921. Zoals nu
nog de subregenten waren de surveillanten in dien tijd de hoogsten in de hi6r-
archie van het professorenkorps, juist onder de Superior en de Econoom. Een
vertrouwenspost die grote verantwoordelijkheid met zich meebracht, want de

" vorming " op heel de lijn van de studenten was overwegend hun taak.

Alhoewel E.H. Vande Putte, dien we voor 't gemak " Putte " noemden, van aan-
stonds na de oorlog in 't Klein Seminarie was, en we hem dus genoeg gezien
hadden, was hij toch voor al wie niet in zijn klas gezeten had een onbekende:

Er lag een terughoudendheid, een soort geheimzinnig'heid, of schuchterhe.id, of
wantrouwen over hem die maakte dat ge bij een eerste kontakt niet op uw ge-
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E.H. K. Van de Putte, subregent van het externaat in 1921



mak waart. Hij kon u zo aankijken, schuins, van onder zijn wenkbrauwen, dat ge
u afvroeg wat hij wel van u dacht. We hadden hem kunnen Karel de Zwijger
noemen, en Kan. J. Versele in " Eertijds " van juni '1972 betitelt hem heel juist
als " vrijschutter ".
Vrij was hij zeker, onafhankelilk en zelfstandig, hij wist waar hij heen wilde, zag
alles, zegde weinig, en ging op het doel af.

Schutter was hij ook, goed loper in de voorlijn en doelmaker bij het voetballen
in de wintermaanden, en 's zomers aan de gaaipers goed schutter, die zijn tijd
nam om te mikken en dikwijls raak schoot. D,ie schutterii heeft zelfs een eind
gesteld aan zijn collegeloopbaan toen een vallende pijl hem in het oog trof toe.n
hij juist omhoog keek om zelt aan te leggen. Maar hij was nog meer schutter
in zijn dagelijks gedoe. Hij koos zijn doel uit, zijn < gdai > als ge wilt, wikte en
mikte en deed wat hij dacht. Zo kon hij ook meer belang stellen in studenten
waarvan hij ze'ker was dat hij hun veel mocht vragen. Vandaar dat soms gezegd
werd dat hij " fisters " had of " ke,ppekindjes ". Zo zie ik het helemaal niet, en
ik loop niet het minste gevaar dat iemand mij bij die categorie zou gerekend
hebben. In feite durfde hij aan de mannen van de hogere klassen sommige vrij-
heden toelaten die niet volgens het reglement waren. Hij mocht gerust de studie
verlaten voor een half uur en langer. Hij vertrouwde ons, wij begrepen het, en
er gebeurde niets. Met een gelegenhe,ids-surve.illant die toonde dat hij ons be-
waakte kon het er minder rustig aan toegaan.

E,ens kreeg ik een felle, maar halfverdiende uitbrander, en... " kom zondag na de
studio eens naar mijn kamer ". lk was gereed om te vechten. lk werd beleefd
neergezet, en hij begon mijn karakter te onfleden, te' beginnen met mijn goede
kante,n. Dat had men mij nog nooit gezegd dat ik die ook had. De rest nam ik
er dan ook maar bij. Gelukkig heeft men onlangs de bevestigingspedagogie uit-
gevonden.

onze opvoeders beschikten over twee belangrijke middelen om van ons mensen
te make'n " met een hart en een liefde", opgeruimde en trouwe idealisten, me,n-
sen die hoger op wilden : een sterk aangemoedigd geestelijk leven, en een
schijnbaar ge,remde Vlaamse aktiviteit.
Het geesteliik leven was een esse,ntieel bestanddeel van de vorming .De geest
die ontstaan was voor de oorlog'14-'18 na het verschijnen van de encycliek van
Pius X " Quam singulari " over de veelvuldige kommunie der kinderen, * een
ge'est van edelmoedigheid, van vurigheid, van zucht naar zelfvervolmaking en
kristelijk apostolaat, bleef na de oorlog voortleven in het Klein se,minarie. De be-
ziele'r van deze nieuwe gedachte was de toenmalige leraar in de wijsbegeerte,
Professor Dr. De saeghe.r. Zijn prachtig boekje " Bidden en strijden D was als
een compendium van geestelijk leven. Het werd weldra voor ieder student de
leiddraad van zelfkennis en zelfvermaking. De trouwe helper van professor
De saeghe'r was de E.H. Leo Deleu, toenmaals bewaker van het internaat. later
zelf superior en in 1928 als deken te Gistel gestorven. E.H. Deleu was een buiten-
gewone werkkracht met veel praktische zin. Hij was daarbij een overtulgde kop-
pige vlaamsgezinde, die ervoor zorgen zou dat heel deze geestelijke her-
nieuwing, gesteund op onderling ve,rtrouwen en edelmoedige berhartiging van
het kristelijk ideaal, ock heel en gans 'n Vlaams karakter zo,u dragen. "(1)

1 zie : " Firmin Deprez, studentenleider, blauwvoeter o door Dr. Leo Ghesquiere,
uitgave " Bedevaart naar de Graven van de lJzer " 512. 15.
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Men kan zich mooilijk voorstellen welke vormende kracht er onbewust uitging
van die dagelijkse korte meditatie, 's morgens vroeg op onze nuchtere maag,

van die goed verzorgde dagelijkse H. Mis, waarin de overgrote meerderheid
dagelijks communiceerde.

le'dere morgen kort na 6 u. zaten er een zestal biechtvaders aan hun biechtstoel
te wachten op klanten, en er werd goed gebruik van gemaakt. Heel wat studenten
gingen regelmatig om de veertien dagen te biecht, en als de biechtvader zei :

" kom die of Cie dag eens wat praten op mijn kamer ", dan moesten we aan
niemand iets zeggen of toelating vragen om de speelplaats ie ve,rlaten.

O'nze leraren waren voor on.s voorbeelden van geloof en ernst.

De E.K. (euc,haristische kruistocht) heeft diep ingewerkt bij degenen die ver-
langden er deel van uit te maken, en aanvaard werden.

We' schreven met evenveel overtuiging onder onze naam : R.H.S., ridder van het
Fleilig Sakrament, als we boven op ons blad zetten AVV-WK.

De Congregatie van O.L.Vrouw, die de zondag voormiddag plaats had, ik denk
eens te maand, in de kapel van de kleine koer langs de Zuidstraat, en waarvan
men ook vrijwillig deel uitmaakte, was de gelegenheid voor onze surveillant om
ons een degelijk sermoen mee te geven. lk geniet nog van die prachtige Mis

" Gaudens gaudebo " die we onder zijn leiding leerden zingen voor de speciale
M'is van 8 december in diezelfde kapel.

In het Aartsbroederschap van het Heilig Sakrament leidde E.H. Verhaeghe eens
per trimester, denk ik, ee,n uur aanbidding.

ln de studie werden de beelden van O.L.Vrouw of van het H. Hart in de meimaand
of junimaand overvloe'dig met bloemen versierd, en voor het beeld van 't H. Hart
brandde een eeuwig lichtje.

ledere vrijdag te 10u30, na de tweede klas, was er een rush van een hele groep

studenten, die elk voor zich de Kruisweg gingen doen. E.H. Vande Putte durfde
aan sommige studenten voorstellen dat .ze op eerste vrijdag 's morgens te 5u30

in de kapel zouden zijn om een " heilig uur D te doen. En ze waren er.

ledere dinsdagavond zaten we met een groepje van'l&18 studenten op de laatste
rijen rechts in de paterki's-kerk in onze eigen afdeling voor de " Heilige Fa-

milie " met een uur gebeden en sermoen van P. Frutsaert. Na meer dan 50 jaren

is niemand daarvan scheef gegroeid, ver van daar.

De Vlaamse aktiviteit was ook op het externaat heel intens.

Daar werd in het geheim gewerkt, dat was iets dat niet mocht, tenminste onder
het schooljaar. In de vakantie hadden we onze studentenbond, en die werking
liep door. Wij konden natuurlijk de " Vlaamse Vlagge " thuis lezen, maar ons
gildeblad, door ons zelf opgeste.ld en in handschrift, werd stiekem in, de studie

doorgegeven. We wisten to,en niet dat onze surveillant voor de oorlog'14-18 het-
zelfde had gedaan, en een belangrijke rol had gespeeld in de studentenbond,
waar hij dan ook na de oorlog samen met P. Nap Flameygh, Jozef Lobel en

anderen meewerkte aan het herschrijven van de keure.

Wij hadden onze ( geheime Vlaamse Bond " waar we met een kleinere groep

heel ernstig werkten om de kulturele en sociale problemen van Vlaanderen op
te lossen. Niemand wist er iets van, dachten wij... ook zij niet die er mee begon-
nen waren.
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Onder het verlof hadden wij het druk met spreekvergaderingen, gouwbonden,
tcneelopvoeringen, en iedere morgen zaten we met een hele groep in de Mis
van 7 u. in St.-Michiels. Dat was onze < bondsmis ".
Zo heeft Karel Vande Putte een grote invloed uitgeoefend op de studenten van
toen, zonder dat het ve,el opviel. Zo was het ook met Felicien Van Hauwere,
mooie stem en goed toneelregisseur, die heel zijn studie wist te begeesteren
door missiekennis en missieliefde.

Een gevolg daarvan : in 1931 kwamen er elf studenten uit een klas naar Scheut,
en alle elf zijn trouw gebleven.

Korts na het cverlijden van E.H. Vande Putte ontmoette ik Z.E.H. Kan. A.
Vervenne. We hadden het allebei maar te laat vernomen. Toen zei de Kanunnik :

" 't Was 'nen echte Roeselaarnaar tot op 't laatste : hij deed het, hij zweeg er-
over, en hij miek zich stilletl(es uit de voeten "

POESTS (192,-19231

We noemden hem G6rard, soms ook Champollion, met de zingende-zagende-
slepende laatste lettergreep zoals hijzelf sprak.

" Nascitur poeta " wordt er gezegd, maar onze brave leraar van Podsis,

E.H, G6rard Van Gheluwe, die later een heel graaggeziene onderpastoor van
St.-Michiels zou worden, was geen poeet geboren, en is het later ook niet ge-
worden. Hij gaf cns een goede kennis mee van de taal van onze griekse en
latijnse schrijvers. Het dichterlijke moesten we eerder zelf ontdekken. Toch
zijn et heerlijke akkoorden blijven naklinken van die schoonheidssymphonie
die de podsisklas geweest is... Achilleus (of was 't zijn broer ?) - droevig wan-
delend langs het strand van de veelschuimende zee... of het kindje dat lacht
door zijn tranen... de u rari nantes in gurgite vasto " drenkelingen...
Zelf geen poeet eiste onze leraar niet dat zijn studenten het zouden zijn. Een
paar keren voor opstel verzen maken, en voor de meesten klonk het verdikt:
gij zoudt beter proza schrijven.
Geschiedenis en aardrijkskunde lagen meer in zijn aard, en hij kon goed samen-
vatten. zo kan men moeilijk vergeten dat oostenrijk een kind is met een water-
hoofd .Een zin die ik hem ook nog hoor zeggen : " Rappelez-vous la conf6rence
du Pdre Lebbe ". Pater Lebbe is inderdaad meermalen in het Klein seminarie
geweest, en gaf er ons een confere,ntie over China.
De aanleiding daartoe was het probleem van de chinese studenten in parijs en
Europa. china had in 1915 de oorlog verklaard aan Duitsland. Na de, oorlog
werden heel wat studenten met studiebeurzen naar parijs gestuurd. ln china
trok het communisme de studenten aan, en in augustus 1920, korts na de stich-
ting van de communistische partij werd de " socialistische Jeugd van china o

gesticht. Mao Tse-toeng onderhield een drukke briefwisseling met de studenten
in het buitenland. In Parijs was chou En-lai, die studeerde aan de sorbonne. en
die in 1922 naar China terugging, zijn correspondent.
was het tengevolge van die communistische invloed dat of china of Frankrijk
geen studiebeurzen meer uitbetaalden ? ln elk geval vele studenten dreigden
communist te worden en zaten in de penarie ; en het is to,en dat p. Lebbe, in
vele colleges gaan vragen is om daar een paar van die studenten te mogen
plaatsen. lk geloof dat er eerst een en dan nog twee samen in Roeselare aan-
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belandden. Zij volgden lessen in verschillende klassen volgens nut en bekwaam-

heid, en stelden ook belang in de godsdienst. E.H. Van Eeckhoutte werd hun

vriend en leider, en mocht ze onderric,hten en op het doopsel voorbereiden.

Het was een aangrijpende plechtigheid die 17 juni 1923 toen ze gedoopt werden.

Achteraan in de kape'l was een verhoog opgetimmerd, zodat we alles goed kon-

den volgen.

Onder de grote vakantie na de Podsis zijn wij niet te voet op bedevaart naar Halle
gegaan zoals het de gewoonte was. Daar deelde men aan de klasgenoten mee

wat men van plan was te doen na de retorica. Zo wisten wij het niet olficieel
van me,kaar. Het we,rd enkel bekend gemaakt voor heel het college te Dadizele

op tweede Sin,ksendag. In onze tijd werd daar niet op gewed.

RETORTCA (1923-1924)

E,H. Oscar Verhaegfie was onze vereerde en graag geziene professor van Reto-

rica. Hij was in 1909 tot titularis van deze klas benoemd. Wij ware'n dus zijn
vijftiende, maar ook laatste groe'p studenten.

Hij was goed, wijs, eenvoudig, geleerd. Er zouden bladzijden te schrijven zijn

om hem te loven, te danken en te hrJlcligen. Het is nu niet het ogenblik. Dat werd

reeds eenmaal gedaan toen op 15 mei 1967, tien jaar na zijn afsterven' een

grote grcep van zijn oud-studenten hem herdachten, en uit dankbaarheid, voor
hem en zijn familie, een mooi grafmonument oprichtten op het kerkhof te Egem.

Wij kunnen best verwijzen naar het " Oscar Verhaeghe'hulde " album toen uit-
gegeven, met bijdragen van verschillende vrienden en oud-leerlingen. En aan-
gezien " Eertijds " toen nog niet bestond zou daar kopij kunne'n insteken. Het

zou interessant ziin eens de volledige tekst te kunnen lezen van de rede van

EiH. Odiel S'pruytte bij het 2l-jarig priesterjubileum op Sint-A,mand van E.H'

Verhaeghe. Uit het album citeer ik enkel deze zin van Andr6 Demedts : " Mis-

schien zal die herdenking in hart en geest van een iongere die wil niet kennen

het verlangen doen o'ntkiemen om Oscar Verhaeghe na te volgen ".
We noemden hem " Verhaegschi ", met eerbied en sympathie. Hij was geen

groot spreker, geen declarnator, maar wat hij zegde boeide ons. Hij kon zulke

wondere uitweidingen en toepassingen maken, en schijnbaar heel ver van de

behandelde stof afdwalen. Wij bewonderden zijn grote pastoorszakken' Wii had-

den er niets van bemerkt, en ineens kwam daar een boek of een hele rol minis-

terpapier uit te voorschijn, en... we mochten ons boek laten openliggen of dicht-
doen. Zo hebben we in ons jaar samen kritisch het handschrift, geheel of gedeel-

telijk(?), gelezen van de roman van Warden Oom : * Pee Vlaminck ". Of hij las

ons uit zijn brevier een mooie brok voor van Sint-Augustinus, zoals het commen-

taar op het "sicut gallina" de klokhen... ge moet haar niet zien, noch haar
kuikentjes... ge hoort dat ze moeder is.

Als hij een les gaf in kunstgeschiedenis liet hij daags te voren doo'r een paar

studenten een hele muur van de klas volhangen met een rijke keuze van repro-
ducties over de kunst van die school, die kunstenaar of dit land' Zelf heeft hij

veel duimspijkers gebruikt, en in zijn onderpastorij van Sint-Amand zat hii te
kijken op een muur e fenaf volgespijkerd met foto's van vrienden en oud-
studenten.

We hadden in retorica interessante voordrachten waarvan we dan als huiswerk
een verslag moesten maken. We hoorden Frans Van Cauwelaert (sprak hij ons
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over staatshuishoudkunde ?), Henri Gh6on over ziin leven en werk. Hugo ver-

riest was er ook geweest, nog in 1922 denk ik. Missievoordrachten waren er

regelmatig. P.st. De clippele sprak over constant Lievens ; G.G. Schotte over

china; P.N. Flameygh over congo, e.a. we reden naar Kortriik om Albert vogel,

hee,l alleen, het Passieverhaal van Verschaeve en Antigone van sophocles te

horen voordragen, of om er een tentoonstelling van Albert Servaes te gaan be-

zien en ons een opinie te vormen over ziin toen veelomstreden Kruisweg.

ln de lettergilde die onder leiding van onze professor stond leerden we echt

een inspanning doen om iets persoonlijks en van langere adem voort te brengen,

en het was een interessante beleving iedere zondagavond. E.H. Verhaeghe leer-

de er ons o.a. (al was hijzelf helemaal geen zanger) met Oger De Meiiere aan

het klavier. de liederen van Schumann, Schubert en anderen beluisteren en ge-

nieten. we werden aangemoedigd. Louis Debusschere gat in 1924 in " De vriend-
schap > de eerste " lezing D over Pasterke Denys, 't pasterke van de Fransmans'

Het was een heerlijk jaar. En toch verschenen er onweerswolken aan de hemel

van ons romantisch bestaan. Wij ondergingen onbewust de invloed van de dis-

cussies(2) die onder " oudere " Vlamingen plaats hadden over nationalisme'
federalisme, wij eisten " zelfbestuur en vlaamse regimenten " wij wilden al de

kant van de besten staan, en dat wqren natuurliik de radikaalsten' We waren

antimilitarist en antibelgicist, en in onze retorica droegen we het leeuwenspeldje

met de N. (zie weergave in " Eertijds " 6e j9. nr. 2, dec. 1974, blz. 35). Tot dan

toe was het altijd de leeuw met het kruisje bovenop geweest.

Toen gebeurde er een onnozel feitje, dat schijnbaar helemaal vergeten werd, en

dat toch, zou ik denken grote gevolgen had, en wellicht het begin van een

reaktie van hogerhand hielp bespoedigen.

Was het oktober of november 1923 ? November zou ik denken. In de namiddag
komt een italiaanse " schamateur " in de grote volle feestzaal zijn gooc'heltoeren
vertonen. Op 't einde van het eerste deel komt er daar ergens een grote bel-
gische vlag van achter zijn rug te voorschijn en begint hij er mee te zwaaien.

Doodse stilte in de zaal. Korte pauze bij de schamateur die herbegint. Twee of
drie van de filosofen achter in de zaal klappen in de hand... licht gebrom van
enkele studenten. De ltaliaan wacht, verbaasd, en he'rbegint ineens met een
grote zwaai en roept : " Eh bien ! moi je suis ltalien et je dis Vive la Belgique ! "
Protestgeroep in heel de zaal. - De ltaliaan verdwijnt van het toneel, de surveil-
lanten doen het weer rustig worden.

De volgende dag, te Brugge, Superior Deleu gaat naar het bisdom. " Dag Mijn-
heer Superior. Komt U verslag uitbrengen over wat er gisteren in uw gesticht
gebeurd is ? " - " ls er iets gebeurd, Monseigneur ? Wat dan, iets ergs ? lk ben
gisteren na de middag naar Brugge gekomen. Wat is er gebeurd ? > - < Als ge
van niets weet, ik zal het u zeggen I " En de superior krijgt een gedetailleerd
relaas, dat dus was overgeseind misschien wel door een van die filosofen.

Degenen die daarvan wisten hebben zijn benoeming een paar maanden later
daarmee in verband gebracht.

Men heeft wel beweerd dat de benoeming van E.H. Verhaeghe tot onderpastoor
van Sint-A,mand in 1924 een verwijdering was omdat hij gedeelteliik verantwoor-

2 Zie'. Dr. M. Cordemans, Edrnond Rubbens, uitg. Story-Scientia P.V.B.A. Gent
(1965) hfdst. V Nationalisme, blz. 191-241, vooral 220 en vlg.
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delijk zou geweest zijn voor de geest die onder de studenten leefde. In elk geval

was de brave man echt zie,k de laatste maanden Van dit schooljaar, en was er

reden genoeg om hem eens in eigen huis zijn eigen regime te laten volgen'

Maar dat er een contestataire geest aan 't groeien was, dat is zeker. Als franse

dissertatie kregen wij op het concours van het bisdom op 't eind van retorica

te be,handelen : " On peut Ctre un h6ros sans ravager la terre ". Als de bedoeling

was eens te peilen naar de antimilitaristische en antibelgische gevoelens van de

studenten, dan zou dit opstel kunnen revelerend geweest ziin.

In het derde trimester en in de vakantie gingen wii met een paar man E'H' Ver-

hamme gaan helpen om de fiches van de volksbibliotheek op de Zwijnsmarkt bil

te houden. Een gelegenheid om met onze biechtvader, voor wie wii veel eerbied

hadden eens op geliike voet te discussiiiren. We hebben daar zeker heel krasse

dingen gezegd over nationalisme, zelfbestuur en dergelijke. We voelden ons

buiten schot daar we toch niet naar filosofie gingen. Maar wie weet hebben we

de brave man niet de schrik op het lijf geiaagd, en zijn latere strakke houding

helpen motiveren ? Als wij weg waren is de reaktie pas gekomen.

ln juli-augustus schreef Lodewijk Dosfel in Het Vlaamse Land ziin " Brieven aan

een doode" (E.H. Poppe), en die lazen wij. Op de Landdag van 1924 werd,

onder Dosfels invloed, het Vlaams nationalisme als leidend beginsel voor de

studentenbeweging aangenomen. Dit stuitte op het verzet van de geestelijke

Overheid, die het Jeugdverbond voor Vlaanderen voor katholieke actie opricht-
te. "(3) Einde van een periode ! 1924 was werkelijk een keerpunt in de geschie-

denis van Vlaanderen, van de studentenbeweging en van het Klein Seminarie.

POST OMNES VENERABILIS ABBAS

Om de stoet te sluiten zou ik nu wel graag, in extenso, de lof zingen van de

man die in stilte, meestal achter de schermen, overal aanwezig was als bezieler

en leider van het Klein Seminarie, die bii al zijn medewerkers met raad en daad

de toewijding wist aan te moedigen, en de voorwaarden wist te sche'ppen om ons

werkelijk te laten opgroeien tot gelukkige idealisten en edelmoedige realisten.

De man zonder wiens discrete aanmoediging en oogluikend medeweten een

Jules Flipts, een Karel Vande Putte, een F6licien Van Hauwere nooit zouden

hebben kunnen verwezenlijken wat ze in zich droegen. Spijtig dat men toen " le
travail en 6quipe " en de groepsgesprekken niet had uitgevonden. De man in

kwestie is vanzelfsprekend Superior Kanunnik Leo Deleu, als deken overleden

te Gistel op 17 september 1928. Hii was in 1921, om ziin uitstekende verdiensten,

door Monseigneur tot ere-kanunnik benoemd geworden, en in februari 1924

verplaatst naar de dekenij Gistel.

Superior Deleu was een man uit een stuk, diepgelovig priester, overtuigd Vla-

ming. Hij had voor en op zichzelf zijn zielekracht door wilskracht moeten ver-

overen. Als jong student was hii getraumatiseerd geworden door een vreselijk
gebeuren dat zich onder ziin ogen voordeed. Lang was hij er ziekeliik en zwak

van, en moest hij strijden tegen eigen angst, en die te boven komen. Zo vormde

hij zijn wil en sterk karakter. Was zijn licht hinken wellicht daar een gevolg van ?

En zijn ruimtevrees ? Een pree,kstoel, schijnt het, kon hij niet bestijgen. lk her-
inner me niet hem u uit de hoogte " te hebben zien spreken. Hij besteeg de
kateder niet als hij in de studiezaal aan ons jaar apologetica gaf. Wel moest hij

3 Zier : M. Cordemans, Op. cit. blz. 22O



het brede podium op voor de proclamaties. Hij was een hard werker, die iedere
nacht heel laat opbleef, niettegenstaande de waarschuwingen van zijn vrienden
dat het voor hem niet goed was.

Als men op een zekere leeftijd het album van het leven eens openslaat en in
verbeelding het portret oproept van mensen die men vroeger als waardevol er-
varen heeft, dan zijn er voor wie maar weinig achting overblijft, maar anderen
gaan schitteren en stralen naarmate men ze van nader bekijkt. Zo iemand is
voor mij Superior Leo Deleu.

lk wil hier enkel enige zinnen aanhalen uit het artikel over hem verschenen, bij
zijn overlijden, in Ons Volk Ontwaakt van 14 oktober 1928. "...er was niets
gevoelerigs, niets vaags, niets absirakts in de persoon noch in de beweging
die van hem uitging.
Hij welkte zoals hij was en dacht : niet met pathos, doch in zeer concrete en
welomschreven vormen. Doch zijn bij uitstek practische klare en methodische
gedachte tintelde altijd van leven en bezieling, zij streefde altijd naar verwerke-
lijking.

Zo was hij zelf, zo was zijn vorming.

E.H. Deleu was gemaakt van vrijheid en overtuiging ; die het geheim waren van
zijn nooit versagende volharding in het grote zoals in het kleine. E'n deze twee
dingen waren de grondslag van zijn opvoeding. Hij wist dat goede gevoelens ge-
woonlijk onbekwaam zijn om het gedrag op het college en in het leven te rege-
len, indien zij niet gesteund zijn op klare en grondige overtuigingen.
Hij heeft een godsdienstig overtuigde en tot apostolaat bereide jeug.d gevormd...
Hij bezat ook een Vlaams- en volksgezinde overtuiging... Nochtans heeft hij nooit
de flamingant uitgehangen voor de studenten, noch zijn gezag en prestige op
Vlaamsgezindheid gevestigd.

Een opvoedingsstel bezat hij niet, doch een zeer grote opvoedkundige zin. Ziin
gedachten putte hij niet uit boeken, hoewel hij tamelijk belezen was, doch uit de
werkelijkheid.
Hij was man van de daad zoals geen ander, en toch wist hij dat leiding geen
voogdij is.

Hij zelt had een sterke ziel immer bereid tot verantwoordelijkheid, immer vaar-
dig om hinderpalen te overwinnen.
Hij diende. Daarom lag het in de lijn van zulk een leven tot het heroische op te
klimmen...
Alleszins blijft Z.E.H. Deleu in de geschiedenis van het Klein Seminarie een
groot Superior, ja, de tweede stichter van dat bloeiende gesticht, dat in, de ge-
schiedenis van het katholie'ke Vlaanderen zulke grote rol speelde en, laten wij
hopen, nog zal spelen.
Na de Sup kregen wij 't Supk€, Z.E.H. Kan. Quaegebeur, over wie Z.E.H. Kan.
Versele sappige bladzijden schreef in Eertijds van juni 72. Wij hadden hem maar
4-5 maanden, en beleefden dus niet veel met hem.
Hij ging joviaal en lachend door het leven, en er is me maar een spre,uk uit die
tijd van hem bijgebleven. We gin.gen, kort voor Sinksen zeker, naar de kamer
van de Superior om te zeggen wat we na de retorica dachten aan te vangen.
Voor ieder had hij een grappige bemerking, en toen een van ons zegde dat hij
dacht voor veearts te leren, was de reactie : " wel, proficiat ! En dan zult gij ten-
minste niet te veel last hebben met de mensen ! "

Michiel Denys
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BASKETCLUB WYTEWA ROESELARE:
25 JAAR JONG (deer 3)

Gedurende het seizoen 1966-67 was Wytewa inaktief. Dit bracht met zich dat

men volgend seizoen een klasse lager zou moeten starten. Door deze gedwongen

inaktiviteit besloten verschillende basisspelers alle basketbedrijvigheid te stop-
pen. Een aantal jongeren verhulsden voor 66n jaar naar klubs uit het omliggen-
de (o.a. lzegem), waar ze hun konditie poogden op peil te houden.

Het volgend seizoen (1967-68) werd opnieuw van wal gestoken; in lste provin-

ciale. Dit met een' fel uitgedund spelers- en bestuurspotentieel. De uitslagen
waren dan ook navenant, met als gevolg de degradatie naar 2de provinciale.

Positief tijdens dit seizoen was echter de hechte vriendschap tussen de spelers.

Het kwam bij het begin van het seizoen 1968-69 tot een fusie tussen Wytewa en

Olympic Roeselare, met de bedoeling de basketsport in onze stad zijn vroegere
glorie terug te schenken. Vvltewa leverde voornamelijk het spelerspotentieel, ter-
wijl het zo nodige bestuurskader door Olympic grondig werd aangevuld. De kom-
petitie werd intens voorbereid. Met het aanwerven van de bevoegde oefenmees-
ter Godfried Ghyselen werd een eerste stap gezet in de nieuwe richting. Voor
het nieuwe Wytewa betekende dit seizoen immers een overgangsjaar. Toch stak
men het niet weg dat de titel het voornaamste doelwit werd. Na 6 wedstrijden
stonden we derde in de rangschikking met I punten, 2 minder dan leider JSP

leper.

Ook de scholierenploeg met Vanhaverbeke, Demeyere, Riviere, Deraeve, Hannon
als voornaamsten deden het niet onaardig. Na 6 wedstrilden stonden ze op de
6de plaats met een totaal van 6 punten.

Ondertussen stonden de Wytewa-meisjes aan de klaagmuur. Ze komen uit in 4de

afdeling. Na het dubbel succes te Houtem en tegen La Louvidre, volgden 3 ne-

derfagen. Maar het waren niet zozeer die nederlagen zelf dan wel het gevoel

een beetje zichzelf te moeten meesleuren. Het is niet bemoedigend na aanvan-
kelijk verschillende nieuwelingen de rangen te zien uitbreiden, diezelfde nieuwe-
lingen te zien wegblijven na enkele mislukte trainingen. Wellicht is het eenvou-
dig zo dat het met de Wytewa-damesbasket nagenoeg identiek gesteld is als

met de damesbasket op het nationale plan: onvoldoende interesse vanwege
de verantwoordelijken.

Na de veldslag op JSP leper, waar Wytewa, na het verlies, voorbehoud liet aan-
tekenen, stond de ploeE na 17 wedstrijden op de 4de plaats met 21 punten, dit
is 8 minder dan leider JSP leper.

In januari ontviel ons Jean-Pierre Lebon. Men had zich in de laatste dagen met
het onafwendbare verzoend, maar toch heeft het verscheiden in de grote
Wytewa-familie de indruk verwekt alsof de wereld was blijven stilstaan. Wij heb-
ben een leeEte rond ons gevoeld en een gevoel van totale onmacht... Drie jaar
terug moest de wellicht meest belovende jonge Roeselaarse basketkracht op
aanwijzing van de geneesheren zijn geliefkoosde sport en zijn studies vaarwel
zeggen, op het ogenblik dat hij op weg was om de hoogste baskettop te berei-
ken. In de toenmalige successen van Wytewa kende hij een ruim aandeel. Hij
werd in de nationale juniores-kern opgenomen. Toen is het begonnen. Niet



zonder harteleed verliet hij de Wytewa-familie waarvan vader Joseph stichter en
sekretaris was. Wytewa verloor zijn beste jongere. Hij was toen niet eens twintig.

Drie jaar later is hij de zijnen ontvallen. Het verlies was groot, onhe,rstelbaar.

Wij voelden ons toch zo onhandig klein bij het wegvallen van deze prins van de
ba6N<etsport, die alles had om een grote te worden. Helaas...

De Wytewa-invallers brachten datgene voor mekaar, wat we van de fanionploeg
hadden verwacht : de titel in hun reeks ! Kapitein Frans Vandecasteele en Ar-
mand Vandenbunder waren er in alle omstandigheden bij. Wytewa eindigde de
kompetitie op de 4de plaats met 27 punten. Kampioen JSP leper totaliseerde
er 37. Volgende titularissen speelden in de eerste ploeg : JoJl Raes, Lucien
Vandeputte, Johan Bouckaert, Fiugo Dufour, Jan Boutens, Gerard Geerolf, Jaak
Bouckaert, Herman Deckmyn, Frans Vandecasteele.

De damesploeg met Laurette Vanderhulst, Rika Lattr6, Mevrouw Muylaert, Anne-
mie Charles, Christine Lauwers, Christine Loosvelt en coach Pol Loosvelt. be-
haalde in 12 we'dstrijden 3 overwinningen en eindigde op de 6de rang.

Het seizoen 1969-70 werd grondig voorbereid. Sinds eind juli werden de trainin-
gen onder leiding van Godfried Ghijselen hervat. Twee nieuwe spelers werden
aangeworven : Dirk Schelpe van Mandelclub lzegem en Adel Valcke van Rapid
Langemark. Verder beschikte men nog over volgende spelers: kapitein Jo6l
Raes, Jaak en Johan Bouckaert, Lucien Vandeputte, Jan Boutens, Hugo Dufour
(legerdienst), Herman Deckmyn (legerdienst). D,aarbij kwamen nog Frans Vande-
casteele, Armand Vandenbunder, Jan Demeulenaere, Rik Denolf en de jongeren
Hugo Depestel, Luc Vanden Be.rghe en Bart Deraeve. Johan De,ckmyn werd we-
gens stage in het buitenland onbeschikbaar. He't bestuur kende enkele verande-
ringen. Pol Deforche werd als sekretaris opgevolgd door Jos Dobaere en de
funKie van schaibewaarder ging van Walter Geldof over op Pol Loosvelt. De
damesploeg trad niet aan bij gebrek aan speelsters.
l-iet seizoenbegin was slecht : nul op vier. Er werd verloren tegen Beveren
(48-50) en tegen cullegem (73-6O).

Voor het ee.rst stelde Wytewa 2 jeugdploegen op. Ze werden wekelijks door
Godfried Ghijselen getraind. Men bleef zich echter niet blind staren op die jon-
gens, die in kompetitie uitkwamen. In de Vrije Middelbare School en het Klein
Seminarie werd er voor gezorgd dat iedereen de gelegenheid kreeg om met de
basketspo,rt in kontakt te komen. Tenslotte was er nog een derde front. In het
college werd er in de lagere afdeling gestart met mini-basket.

Halfweg de kompetitie stond Wytewa laatste gerangschikt. Niemand had het
verwacht. Doch er waren ruime verzachtende omstandig,heden. Johan Bouckaert
moest tijdelijk de basketbedrijvigheid stop zetten. Hugo Dufour en Jodl Raes
waren verschillende weken onbeschikbaar. Gelukkig stonden de reserven weer
op de eerste plaats, zodat op hen kon gerekend tijdens de terugronde. Op 4
wedstrijden van he't einde kreeg men zekerheid : wytewa bleef in 2de provinciaal.

De wedstrijd tegen Gullegem werd gewonnen. Scheldeburcht Avelgem speelde
kampioen met 39 punten uit 22 wedstrijden. Wytewa eindigde gde op 12 proegen
met ',|8 punten. De reserven behaalden andermaal de titel met 36 punten.

V66r het seizoen 196&.7'l waren er enkele spelerswisselingen. Dirk S,c,helpe, die
naar Brussel verhuisde, verloren we en Adel Valcke keerde terug naar Lange-
mark. Twee getrouwen, bijna van het eerste uur, Herman Deckmyn en Armand
vandenbunder vroegen e,n verkregen hun transfer naar Gullegem. Twee nieuwe
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krachten werde,n aangeworven : Jaak Durieu en John Buckhurst, beiden van

Athlon leper en nu voor een jaar bij Wytewa. Ook Johan Bouckaert konden we

dit jaar opnieuw rekupereren.

Het werd trouwens een belan,grijke kompetitie. Tildens de laatste algemene ver-
gadering der Westvlaamse basketbalklubs werd beslist dat men de derde pro-
vinciale ree,ksen zou uitbouwen door een aantal ploegen uit 2de provinciaal te
doen zakken. Konkroet betekende dit dat uit de huidige 2 tweede provinciale
reeksen telkens 6 ploegen verdwenen. Het eerste Wytewa-obiektief was dan ook
vrij duidelijk : kost wat kost in de eerste zes eindigen. Eigenlilk speelden we de
top maar ook andere ploegen hadden die zeer uitgesproken bedoeling en waren
tijdens he tussenseizoen even aktief geweest.

De eerste uitslagen, alhoewel niet allemaal gewonnen, waren positief.

Langemark - Wytewa 4$54
Wytewa - VTS Kortrijk 65-56
Teba Wevelgem - Wytewa 74-72
Harelbeke - Wytewa rg-45

Wytewa - Wikings Kortriik 6+55
Beveren - Wytewa 56-54
Wytewa - Ruddervoorde 9G40
St.-Paulus Wevelgem -Wytewa 75-80

Na 8 speeldagen stond Wytewa alleen aan de leiding met 14 punten, gevolgd
door Beveren met 12. Teba Wevelgem, Wikings Kortrijk en Langemark werden
met forfaitscores beboet, wegens het opstellen van spelers zonder licentie.

Wij zagen het lieiver anders maar reglementen zi,n er om toegepast te worden.

Ook onze kadetten deden het goed. Na 6 wedstrijden stonden ze nog ongeslagen
aan de leiding. l-let duo Kiepe-Goddeeris speelde zich hier bepaald in de kijker.
Halfweg de kompetitie was er nog niets gezegd in verband met de titel. Elen vin-
nige strijd was te verwaohten tussen de eerste vier gerangschikten. Uit elf wed-
strijden puurde Wytewa 18 punten, Beveren '16, Gullegem 14 en Teba even-
eens 14.

Ondertussen speelden de reserven reeds 10 wedstrijden na elkaar zonder neder-
laag met volgende spelers : H. Denolf, H. Depestel, J. Deckmyn, F. Lammertyn,
J. Vanwaeyenberghe, H. Riviere en kapitein Frans Vandecasteele.

Op 4 wedstrijden van het einde leidde Wytewa met 3O punten, gevolgd door
Gullegem met 28 en Wevelgem met 26. Dan volgde een antiklimax. Op 2 wed-
strijden van het seizoene'inde zette het beroepscomit6 de klassering op zijn kop.

Teba Wevelgem, in beroep gegaan tegen het verlies van 3 wedstrijden wegens
het opstellen van spelers die niet in orde waren met hun licentie, kreeg van het
beroepscomit6 een gedeelte van de verloren punten terug. Wytewa en Gullegem
speelden enkel nog voor de 2de plaats. Dit duel werd door Gullegem gewon-
nen (64-53). Wij wonnen onze laatste wedstrijd tegen Nemea Kortrijk en eindig-
den op de 3de plaats met 34 punten na kampioen Wevelgem (38 p.) en Gulle-
gem (36 p.). Beveren eindigde 4de met 28 punten.

Wytewa kende bij de aanvang van het seizoen 1971-72 een paar grondige ver-
anderingen. Trainer-coach G. Ghijselen besliste Wytewa te verlaten en besloot
zijn geluk te zoeken bij Koekelare. Als trainer werd hij opgevolgd door Jaak
Durieu, nu definitief bij Wytewa aangesloten. Coach werd bestuurslid Pol Van-
wijnsberghe. Jdhn Buckhurst keerde terug naar zijn vroegere club JSp leper.



Kampioenenploeg 1972

9taande v.l.n.r. : Jan Boutens - Johan Goddeeris - Jo Deckmyn - Jo
Bouckaert - Pol Lebon - Hugo Dufour - Frans Vandecasteele.
Zittend v.l.n.r. : Johan Claus - Jaak Durieu - Jaak Bouckaert - Luc Van

den Berghe. Omringd door bestuursleden en supporters.

Onze eerste basketploeg die in 1974 uit het Klein Seminarie
doordrong tot de finale van de Kardinaalsbeker.

met als eminente trainer G. Ghvselen.



Hendrik Rividre vroeg zijn transfer naar SV Roeselare. Hugo Depestel wilde het

bij Langemark proberen en Jo Vanwaeyenberghe deed het bij Sint-Eloois Winkel'

We dankten hen allen voor de bewezen diensten en wensten ook hen veel succes.

Johan Claus, verleden jaar nog titularis bil Athlon leper, kwam onze ploeg ver-

sterken. Dit jaar werden naast miniemen en kadetten ook scholieren in kompe-

titie gebracht. De training der jeugdploegen berustte in handen van Hugo Dufour

en Lucien Vandepitte.

Wytewa won ziijn eerste 5 wedstrijden, maar verloor dan de topwedstrijd op

JSP leper. Wiizen we erop dat eind oktober het overdekte basketbalterrein van

het Kerelsplein werd dicht gemaakt, zodat we nu beter beschut waren tegen de

weerso mstand ig heden.

Na 13 wedstrijden stonden Wytewa en JSP leper samen aan de leiding (24 pun-

ten), gevolgd door Gullegem en Deerlijk met 19 punten. Ook de reserven stonden

met 5 punten voorsprong aan de leiding. Ze verloren op Beveren met 20"0 we-
gens het niet in aantal zijn ; toch wonnen zil de oefenwedstrijd die dan maar
werd gespeeld, afgetekend en dit met voorzitter Pol Dusselier als vijfde man.

Op 4 speeldagen van het einde (na de schitterende overwinning tegen JSP

leper) stonden wij 4 punten voor op leper en 5 op Deerliik en Gullegem. Door

het verlies van leper op Gullegem, werden we twee wedstrijden voor het slot
der kompetitie definitief kampioen. We telden 5 punten voorsprong op de 2de,

dit niettegenstaande onze nederlaag tegen Harelbeke. Wytewa werd uiteindelijk
kampioen met 36 punten uit 22 wedstrijden, gevolgd door Deerlijk (33 p.), Gulle-
gem (31 p.) en leper (28 p.).Volgende ploeg bracht Wytewa weer in lste provin-

ciale: Jan Boutens, Johan Goddeeris, Johan Deckmyn, Jo Bouckaert, Pol Lebon,

Hugo Dufour, Frans Vandecasteele, Johan Claus, Jaak Durieu, Jaak Bouckaert,

Luc Van'den Berghe. Wijzen we er nog op dat ook de reserven opnieuw kam-
pioen spee,lden.

Onmiddellijk na de kampioenenviering werden de koppen bij elkaar gestoken in

het vooruitzicht van de nieuwe kompetitie in eerste provinciaal (seizoen 1972-73)-

Er werd naar gestalte uitgekeken. Daarom werd Norbert Vyncke, titularis van

Be'aulieu leper, voor 66n jaar naar Wytewa gehaald. Bij datzelfde leper werd

ook nog Nlorbert Eeckhoudt weggehaald, zodat we nu over vier leperlingen be-
schikten aangevuld met o.a. de gebroeders Bouckaert, Hugo Dufour, Johan

Goddeeris, Luc Vanden Berghe. Als trainer werd Etienne Dermaut aangeworven,
een rasecht Wytewa-produkt, die dit se'izoen bii leper speelde. Onder ziin lei-

ding moesten onze spelers tot meer bekwaam ziin dan zich gewoon handhaven,
ze moesten opn,ieuw de top kunnen spelen.

Na heel wat palabers en bijna een jaar training traden dit jaar opnieuw Wytewa-
dames in kompetitie. Ruim 20 aktieve speelsters trainden onder leiding van Luc
Vanden Berghe. Het eerste seizoen was ongetwiifeld hard. Hun tegenstrevers
waren Zomergem, Deinze, Melle, Zwevegem, Gullegem, De P'inte en Aalst.

Bij het begin der kompetitie werd Sobeka Zwevegem, samen met De Panne als

de grootste titelkandidaat gezien. Wytewa werd beschouwd als underdog. We
begonnen de kompetitie met overwinningen tegen minder hoog gekwoteerde
ploegen. De eerste ernstige konfrontatie : uit tegen De Panne werd verloren
met afgetgkende cijfers i 97-72. Maar ook De Panne liet reeds een puntje op
Wevelgem en verloor op Concordia Brugge, terwijl Zwevegem reeds 2 neder-
lagen leed.
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Na 9 wedstrijden stond De Panne aan de top met 15 punten. Wytewa met 1 wed-
strijd minder behaalde 14 punten, zodat we virtueel leider waren. Sobeka stond
3de met 14 punten. Dan volgde D'amiko Kortrijk met 11 punten.

In de kompetitie voor de Beker van Belgid werden voortreffelijke successen ge-

boekt. Nadat we op het einde van de vorige kom,petitie 2 Westvlaamse ploegen
uitschakelden, en onlan,gs met 2 Oostvlaamse ploegen afrekenden, wonnen wij
ook onze 5de wedstrijd tegen Antwerpse BBC, een ploeg uit vierde nationale.

In de Sde ronde werden we uitgeloot tegen Prado Kortrijk, ploeg die evenals
Wytewa uit een college ontstond (Sint-Amandscollege) en onder hun vorige' be-
naming Otympia Kortrijk langzaam maar zeker doorstootte naar de, nationale
reeksen. Nru staan ze aan de top in 2de nationale. Om die plaats te verwerven
waren zij 66n der eersten om buitenlands talent aan te trekken. Ze bleve'n ook
niet bij de pakken zitten toen de extra-sportieven in basket opdoken. Zo moest
ook hun eigen grote naam verdwijnen en plaats maken voor een extra-sportieve
benaming. Hun ploeg bestaat uit gekende namen : de marokkaan Seyad (kapitein),
de amerikaan Carlson, Vandewalle uit Roeselare die in het huidig seizoen 1975-76
voor Wytewa speelt. Maar Prado heeft ook eigen talent : De Clerck, Knockaert,
Delaere, Decaluw6. Dit danken ze aan hun ver doorgevoerde jeugdpolitiek. Prado
is toonaangevend in min,ibasket, stelt /i ploegen miniemen op, 2 ploegen kadetten
en 1 scholierenploeg. We verloren weliswaar deze bekerwedstrijd, maar Prado
moest tot het uiterste gaan. Even werden we herinnerd aan de bekerwedstrijd
tegen Standaard Luik, een paar jaren geleden.

Na de nederlaag op Zwevegem hadden, we nog weinig hoop op de tite'|. We
waren deze belangrijke wedstrijd nochtans goed gestart en, na een aanvankelijke
12 punten voorsprong, stonden we aan de rust nog altiid 6 punten voor. Da4rbij
liep Sobeka-topspeler Karpati met 4 fouten,. De richtlijnen van de coach werden
in de tweede helft slechts gedeeltelijk uitgevoerd, zodat Karpati in de wedstrijd
bleef en zelfs vee'l begon te scoren. Wytewa werd zenuwachtig, het ploegspe,l

verzwakte. Uiteindelijk behaalde Sobeka een niet erg logische 17-punten over-
winning. Toch was het een sportieve wedstrijd.

De talrijke toeschouwers zagen een boeiende partij basket en onder die toe-
schouwers werden veel mensen van Roeselare opgemerkt. Dat is zeker een
pluspunt. Nadien verloor Zwevegem nog op Damiko Kortrijk, zodat we weer op
gelijke hoogte stonden. Maar de volgende week kregen we zelf op Stene een
ongezouten pandoering. Uiteindelijk werd Zwevegem kampioen. We verloren
wellicht de titel als gevolg van teveel individueel talent en te weinig echte ploeg-
geest en kameraadschap. Deze faktoren zijn in basketbal nog erg belaugrijk.

Na de kompetitie waren we opnieuw uitgenodigd op het tornooi van Mibac Mid-
delkerke, tornooi dat we vorleden jaar wonnen. In de schiftingen dreigde het op
een flop uit te draaien daar zowel Eeckhoudt als Durieu afwezig bleven. Etienne
Dermaut speelde dan maar mee als vijfde man met goedkeuring van tegen-
stander Mibac. Hij scoorde slechts 66n korf maar Vanden Berghe, Bouckae,rt,
Goddeeris en Dufour deden een geweldig 6G103 resultaat optekenen. Sobeka
Zwevegem (zonder Karpati) had heel wat meer moeite om met 6$68 te winnen
van het pas in tweede provinciaal kampioen gespeelde Beveren-Leie. Het duo
Durieu-Eeckhoudt kon gerecupereerd voor de finale, net als Karpati bij Zweve-
gem. Het werd (zonder Dermaut) een bijzonder spannende wedstrijd : 70-68
zege voor Wytewa na extra-times. Wytewa verloor op het einde Durieu voor vijf
fouten en daar een minder goed draaiende Vanden Berghe er reeds de brui had
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aangegeven, werd bestuurslid F. Lammertyn dan maar noodgedwongen opge-

steld. sobeka dichtte de kloof bij het eindsignaal : 62-62. Dan maar 5 minuten

extra, waarin wytewa niet alleen gelijke tred hield, maar uiteindelijk de overwin-

ning uit de brand sleepte met 2 punten. De wisselbeker verhuisde voor de tweede

keer voor 1 jaar naar Roeselare.

Vyncke keerde terug naar leper. In zijn plaats werd voor het seizoen 1973-74 de

gestalterijke' Fons Declerck aangeworven, trainer-Speler van Waregem (3de natio-

nale) en oudspeler van Avanti Brugge. Wytewa vond een nieuwe extra-sportieve
partner in het weekblad Knack, terwijl het tot nu toe gesteund werd door de

Weekbode.

Het nieuwe seizoen startte niet zo daverend. Na 6 wedstrijden hadden we 4 pun-

ten. De 2 thuiswedstrijden werden gewonnen, maar de vier uit-wedstriiden (o.a.

tegen Blankenberge, Wevelgem, De Panne) verloren.

De dames van hun kant werden dit jaar getraind door een BLOSO-monitor en

hadden als tegenstrevers Prado Kortrijk, Zwevegem, st.-Georges Kortrijk, Gulle-

gem, De Panne en Koksijde. Bestendig werden er vorderingen gemaakt' Deze

vorderingen manifesteerden zich momenteel niet in overwinningen, maar wel in

een stilgend spelpeil en een groter aantal gelukte korven.

onze jeugdploegen, sedert verleden jaar getraind door Godfried Ghijselen, stel-

den het beter dan vorige jaren.

Na iets meer dan e6n derde der kompetitie was het duidelijk dat de strijd om de

titel zich zou beperken tot de twee nog ongeslagen teams : San Marino Kortrijk

en De Panne. Het verrassende Knokke staat op 3 punten. Teba Wevelgem wis-

selde zeer goede prestaties af met zeer zwakke, en Koekelare loste de ver-

wachtingen niet helemaal in. Daarmee zitten we reeds in de middengroep :

O'ostkamp, Beveren, Concordia Brugge en Wytewa. Deze ploegen hadden niets

meer te winnen of te verliezen, wel konden zij een rol spelen in het titeldebat.

vooral wytewa moest dat kunnen : zowel de 2 leiders als de 3 onmiddellijke
achtervolgers moesten in de tweede ronde naar het Kerelsplein komen. Achteraan
bengelen 3 ploegen die strijden tegen de degradatie : Olbak Kortrijk, Blanken-

berge en Stene.

Sinds 17 november kende Wytewa de nederlaag niet meer en ondanks een vrij
zwak seizoe'nbegin werd er op het Kerelsplein niet meer verloren tot de komst

van De Panne. De Panne werd kampioen en Wytewa eindigde op een niet onver-

diensteliike 4de plaats.

Onze jeugd deed het bijzonder goed. De Wytewa-miniemen A werden in hun

reeks kampio'en met slechts 66n nederlaag tegen Zwevegem. Ze wisten in de

eindronde een behoorlijke repliek te geven tegen de sterkere ploegen van

Beaulieu leper en Sunair Oostende. Ook onze kadetten mochten terugblikken op

een geslaagd seizoen : als eerstejaarskadetten werden zij tweede in hun reeks'

O'nze dames maakten onder leiding van E. Willemyns beslist flinke vooruitgang en

bevestigden dit door na de kompetitie de trofee " De Weekbode " te winnen

tegen St.-Georges Kortrijk, Koksijde en De Panne.

Met een nette 73-49 overwinning tegen het O.L.Vrouwcollege van Assebroek werd
de kadettenploeg van het Klein Seminarie provinciaal kampioen in de scholen-
kompetitie. Deze provinciale titel is de bekroning van veel training onder leiding
van Godfried Ghijselen. Volgende spelers traden aan in de finale : Maertens -
Pe'tralia - Masschelein - Deltour - Couss6e - Dekeyser - Lust - Vannieuwen-



huyse - Baert - Delbaere. In de kwartfinale voor de kardinaalsbeker werd
St.-Louis Brussel met 43-36 verslagen. De halve finale werd gewonnen teEen het
sint-Maartens Instituut uit Aalst. Te Meise werd dan de nationale finale betwist
tegen Saint-Servais uit Luik. Het werd een nipte 53-47 nederlaag. Toch blijft het
een prestatie. Het was de eerste keer dat een basketploeg uit het college door-
drong tot de finale van de karidnaalsbeker. Proficiat aan verantwoorde{iike E.H.
Jos Bebaere, trainer-coach Godfried Ghijselen en de spelers.

Wytewa zag op het einde van het seizoen Jaak Durieu vertrekken na vier jaar
trouwe dienst aan zijn klub. Volgend jaar speelde hij bij lebac leper. Jaak is
de eerste vreemde speler geweest die door Wytewa werd aangeworven.

We zullen hem straks missen als speler en als mens. Toch lieten we hem niet
gaan zonder een geschenk. Een geschenk dat hij als het ware zelf gekozen
heeft en waarvoor hij zelf hard heeft gestreden : de trofee die wij drie jaar na
elkaar op Midde,lkerke wiste.n te winnen en dan ook definitief naar Roeselare
mochten meenemen. Die trofee verhuisde nu naar leper.

O'm Jaak Durieu als spelverdeler te vervangen werd in eerste instantie piet
Dewulf, reserve-speler van Sunair Oostende voor 1 jaar aangeworven. Van Lange-
mafk kwam Johan Vanhoorne voor 66n jaar met optie over.

Onze eerste ploeg staftte het nieuwe seizoen 1974-75 niet fameus, mede door
het feit dat Norbe,rt Eeckhoudt verkoos niet te speien.

Daarentegen zorgden onze dames, versterkt door Mimi Van paemel, die ook de
trainingen leidde, voor een flinke start met overwinningen tegen Desselgem en
Gullegem.

O,nze nationale kadetten begonnen hun seizoen eveneens met twee overwin-
ningen. Thuis tegen Athlon leper, beslist een referentie, en op verplaatsing bij
Tissac Gent.

Een innovatie was dat Wytewa een basketschool lanceerde. De toekomst der
basketsport ligt ongetwijfeld bij de jeugd. Daarom wilde nten voor die je,ugd een
bijzondere inspanning doen. Sportieve jongeren tussen 1O en 13 jaar met inte-
resse cn aanleg voor basket kwamen iedere zaterdagvoormiddag van g tot 11 u.
terecht op het Kerelsplein. Onze eminente jeugdtrainer G. Ghijselen stond e,r
met een aantal toegewijde assiste,nten klaar.

Wytewa kende dit seizoen veel tegenslag. Johan Goddeeris werd verschillende
weken geschorst. Johan \"anhoorne werd gokwetst op school en was voor meer-
dere weken out. Voeg daarbij het niet aantreden van Eeckhoudt en oo,k het uit-
vallen van Hugo Dufour. Onze ploeg werd tijdelijk gehalveerd. Na 10 wedstrijden
stonden Koeke,lare en Knokke met 16 punten aan de leiding. Wytewa stond op
de gde plaats met I punien.

Een andere handicap, in de loop van het seizoen, was het vertre,k van Jaak
Bouckaert naar za:ire voor 2 jaar. In Jaak verloren wij een toegewijd bestuurslid
en talenitvolle coach. Als student van het Klein seminarie doorlie'p hij indertijd
de jeugdafde'linge'n van Wytewa en wist zich een plaats te verweryen in de ploeg
die het tot in 4de natio,nale bracht. Universitaire studies en de teleurgang van
het oude Wytewa hebbe.n zijn basketcarridre dan enigszins afgeremd, maar hij
stond klaar toen het nieuwe Wytewa gemaakt werd, jarenlang als speler en nu
als coach (en spe,ler bij de reserven).

Ondertussen was hij samen met J. De.rmaut, F. Lammertyn en Johan Deckmyn
het bestuur van vers bloed komen voorzien. Als coach werd hij opgevolgd door
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trainer-speler Fons Declerck, op de bank bijgestaan door Jo Deckmyn'

De kadettenploeg van het Klein seminarie werd in februari '75 opnieuw provin-

ciaal kampioen in de scholenkompetitie. De finale werd ditmaal met 54-55 ge-

wonnen tegen het college, van Assebroek. De eerste wedstrijd van de nationale

eindronde gewonnen, maar men sneuvelde eervol in de kwartfinale tegen

het sterke Lier.

Uiteindelijk werd Koekelare kampioen, op 1 puntje gevolgd door Knokke. wyte-

wa eindigde in het midden van de rangschikking. De damesploeg speelde een

verdienstelijke derde plaats.

Het seizoen 1975-76 betekendo voor de basketsport te Roeselare een jubileum-
jaar. Het is inderdaad vijfentwintig jaar geleden dat men te Roeselare in de

schoot van Olympic met basket startte. Dit jubileum werd op waardige wijze

herdacht in het begin van het nieuwe seizoen met een mis voor de overleden

leden, geleid door onze pionier E.H. Baert ; met een ontvangst op het stadhuis ;

met de uitgave van onze prachtige jubileumbrochure ; met een koud buffet

in de zalen D'e Beurs en een gezellig samenzijn.

Op het transfertfront was ondertussen heel wat gebeurd. Norbert Eeckhoudt be-

kwam' zijn overgang naar Koekelare en Johan Claus kreeg zijn transfer voor
Ploegsteert. Beide spelers speelden vorig seizoen toch niet meer, zodat hun
transfer voor Wytewa de beste oplossing was. Johan Bouckaert, ondertussen ge-

huwd, stopte alle basketbalbedrijvigheid wegens beroepsbezigheden. Piet Dewulf
en Johan Vanhoorne bleven nog voor een jaar bij Wytewa. Verschillende spelers
kwamen de ploeg vesterken en nog meer gestalte geven. Antoon Claerhout,
woonachtig te lngelmunster kreeg zijn definitieve transfer van Concordia Brugge.

Eric Dermaut, de jongere broer van Etienne, bgkwam zijn definitieve transfer
van Carad Brugge. Maurits Neyt, woonachtig te Moorslede kreeg e'en vrije
transfer van St.-Paulus Wevelgem wegens bewezen diensten. Erik Vandewalle
bekwam zijn definitieve overgang van Prado Kortrijk. Samen met Roland Demeu-
lemeester, Jciran Goddeeris, Hugo Dufour en het duo Rik Masschelein en
Stefano Petralia, beiden vorig jaar nog bij de nationale kadetten spelend, be-
schikte speier-trainer Fons Declerck over een sterk uitgebalanceerd geheel om
zonder veel problemen door de kompetitie te komen. Armand Vandenbunder,
oud-Wytewaspeler en tevens bestuurslid, werd de nieuwe coach. Daarnaast be-
schikte Wytewa ook nog over een niet onaardige reserveploeg.

Na amper 66n derde van de kompetitie moesten we vaststellen dat 66n ploeg
zich reds duidelijk had afgescheiden van alle andere. N'a zeven speeldagen
inderdaad was Wytewa er !n geslaagd zich probleemloos los te maken van
andere potentiele titelkandidaten. Beveren-Leie, lebac leper, O'lbak Kortrijk
en Houtland Torhout volgden reeds op 4 punten. Toch dient er op gewezen dat
Wytewa in de eerste ronde een eerder gemakkelijke kalender kreeg voorgescho-
teld. In de terugronde. moest onze ploeg nog naar alle andere topploegen.

In de loop van de verdere kompetitie begon men stilaan te dromen van de titel
in'lste provinciaal. Op een bepaald ogenblik stonden we acht punten voor op
onze naaste belager. Dan volgde op Stene een tweede seizoennederlaag, maar
op zes speeldagen van het einde bethielden we nog altijd zes punten voorsprong.

De uitwedstrijd op lebac leper werd met 4 punten verloren (71-67), maar de
twee resterende wedstrijden tegen Wevelgem en Olbak Kortrijk werden verdiend
gewonnen, zodat we onze 4 punten-voorsprong behielden. Precies in het jubi-
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Wytewa herenploeg 1975:76
Staande v.l.n.r. : Paul Dusselier, voorzitter ; Erik Vandewalle, Erik Dermaut, Johan
Goddeeris, Fons Declerck, Roland Demeulemeester, Antoon Claerhout, Armand
Vandenbunder, coach ; Rik De Nolf, sponsor Knack.
Zittend: Hugo Dufour, Piet Dewulf, Stefano Petralia, Rik Masschelein, Maurits Neyt.

Wytewa Damesploeg 1975:76
Staande v.l.n.r. : Fons Lammertyn, coach ; Sabien Werbrouck, Nele Snauwaert,
Roza Bommerez.
Zittend v.l.n.r. : Oda Kindt. Sabien Snauwaert. Katrien Deforche. Maoda Verhack.



leum-jaar werd Wytewa opnieuw kampioen in lste provinciaal, zodat volgend
jaar opnieuw nationaal zal worden gespeeld.

Ook de Wytewa-meisjes deden het verre van slecht. Nochtans werd de defini-
tieve overgang van Mimi Van Paemel door Blankenberge geweigerd zodat Mimi
besliste twee jaar inaktief te blijven om zodoende automatisch vrij te zijn. Antoon
Claerhout werd aangezocht om de trainingen te leiden, terwijl F. Lammertyn
bereid werd gevonden om de ploeg te coachen. Dit jaar is de Westvlaamse
dameskompetitie voor het eerst een volwaardige kompetitie met 12 ingeschreven
ploegen. Na 7 speeldagen stonden onze dames zelfs aan de leiding van het
klassement, zonder nederlaag. Uiteindelijk werden de konfrontaties met De Panne
en Kctksijde evenveel nederlagen voor onze ploeg, zodat men met een derde
plaats in de eindstand moest vrede nemen. Nra de laatste wedstrijd tegen Gulle-
gem, vlot gewonnen met 6&24 werden Oda Kindt, Nele Snauwaert, Magda Ver-
hack, Sabine Werbrouck, Anne Kindt, Rosa Bommerez, Katrien Van Eeckhoudt,
Chantal Van Eeckhoudt en Sabine Snauwaert in het Park Rodenbach door het
bestuur van \M/tewa met een bloemetje bedacht. De uitbaters van het Park
Rodenbach, de heren Degrijze werden trouwens bereid gevonden om volgend
seizoen als extra-sportieve partner van onze dames op te treden.

Na het succes van de basketschool in het vorig seizoen, werd ook nu met een-
zelfde initiatief uitgepakt. Het konkrete resultaat na 66n jaar basketschool is wel
dat we dit seizoen niet alleen met 2 kadettenploegen en miniemen aantraden
maar ook met pupillen. Opvallend is wel dat Wytewa in de pupillenkompetitie
tegenstanders heeft uit hogere reeksen : Sunair Oostende, Athlon leper, Dynamo
Brugge, Carpenter Brugge. Zij behaalde,n tegen deze ploegen trouwens reeds
diverse overwinningen. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd en'kele spele'rs,
gegroeid in de eigen jeugdploegen naast Masschelein en Petralia in het eerste
elftal begroeten. Dan eerst wordt de Wytewajeugd inderdaad een wissel op de
toeko,mst.

In schoolverband had de scholierenploeg van het Klein Seminarie zich zonder
veel moeite weten te plaatsen voor de provinciale finale van het vrij onde,rwijs.

Niemand gaf hen in die finale veel kans tegen de ploeg van Vilo Meulebeke.

Deze ploeg bevatte en'kele basisspelers uit ploegen die in 4de nationaal uitkomen
en verleden jaar geselekteerd werden voor de nationale ploeg van het vrij onder-
wijs. De wedstrijd we,rd door trainer Ghijselen taktisch zeer degelijk voorbe-
reid. Daar Rik Masschelein in een begenadigde dag verkeerde, moest de college-
ploeg zeker niet onderdoen voor Meulebeke. Aan de rust leidde men zelfs met
4'l-36. Na een wanhopige pressing van Meulebeke, dat in de tweede helft op
twintig punten achterstand werd geplaatst, wezen de bordjes bij het eindsignaal
75-6.3 voor onze collegeploeg. Voor deze zeer verdiende overwinning te danken
aan gaaf ploegspel en stipt opvolgen der talktische richtlijnen, zorgden, Rik
Masschelein, Gontrand Nyssen, Stefano Petralia, Lieven Lust, Jan Delbaere, Bart
Deltour.

Wytewa staat op het punt zijn vroegere glorie en standing opnieuw in te nemen.

Hierbij past het nog even aan de pioniers van toen te denken. Hun enthousiasme
moet ons altijd als voorbeeld blijven. Maar er is meer nodig. Basket wil thans
een betere akkomodatie zowel voor de spelers als voor de toeschouwers en

het bestuur verheugt er zich over dat de Stedelijke Sporthalle in dit jubileum-
jaar klaar gekomen is. Zeker geen jaar te vroeg. Deze akkomodatie moet het
talent dat thans in Wytewa te, vinden is maximaal laten renderen. Het moet ons
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toelaten de jeugd in optimale omstandigheden op te leiden. D'it alles brengt
ons nog niet in de baskettop. Maar we willen ons in de nationale reeksen wel

op een degelijke manier verdedigen. Hiervoor is er echter ook meer geld nodig.

Basket is het amateurisme der pioniers ontgroeid. Wytewa kan het niet stellen
zonder sponsors, adverteerders en mensen die ste'unen. Om niemand te vergeten,
wensen we geen namen te noemen. We danken hen allen zonder uitzonde'ring.
Wij hopen in de toekomst nog meer op hen een beroep te kunnen doen. In naam

van alle welmenende basketfans: \/YTEWA GOOD-LUCK.

F. Lammertyn

Op DONDERDAG ll NOVEMBER 1976 worden do voigende
uitgangsiaren verwacht op het GROTE ONTMOET:NGS¨

FEEST.

1926

1936 ‐ 37 ‐ 38 ‐ 39 ‐ 40

1951 Ⅱ 52  ̈53 Ⅲ 54 ‐ 55

1966 ‐ 67 ‐ 68 ‐ 69 ‐ 70

1971

59



PRO ANEKDO丁OKOTEKO

Sodert G. Desmet de gedachte lanceerde op 11-11-'75 kwamen reeds verschillen-
de anekdotes binnen.

De reeks wordt voortgezet. Aan U oud-leerlingen deze rubriek te helpen ver-
De Redaktiezorgen' Dank U' 

* + ai

E.H. Karel Hostens, die ook een tijdie in Roeselare leraar geweest is, was 66n
van de eerste priesters die een auto bezat, en dan nog zonder toelating te
vragen in het bisdom. 't Kan ook een wagen van thuis geweest zijn, maar in elk
geval was die op het college, toen er bezoek kwam van Kan. Verhamme, presi-
dent van het Grootseminarie in Brugge, Die zei :

" Welwel, Mr Hostens, en 'k zie dat gij ook al kunt in auto ri6n. E Ba ba, en gaat
dat nog een bitje ? "

- " Jajaat, Mr de president " zei Karel- Zoe je ergens willen gevoerd zin, mis-
schien ? '
- " Ewel kijk, 't is een gedacht. Kwe,stje zou je me naer de statie niet voere.n,
no mienen trein. >

't Was op een dinsdag.

- " Inderdaad, zei Karel, 't is moar een gedacht. Stap moar in.,, Ze kwamen
op de markt, en was 't met bedoeling of niet, 'k weet het niet ; maar Karel reed
daar een marktkraam omverre.

Verhamme stapte uit, en ze.i : " Karel, ge zijt bedankt, zulle, 'k ga 'k ik te voete
naar de statie ".

8**

E.H. Louwaege, aanvankelijk surveillant van de grote externen en later leraar
van de derde, voelde zich sterk geroepen door God om veel priesterroepingen bij
zijn leerlingen op te wekken.

Van hem was de spreuk goed gekend : " Ge zijt een slechte klasse ; ge gaat
allemaal trouwen ! "
Op een andere keer gaat hij wandelen met zijn sectie op de nieuwmarkt. Hij
komt daar ee,n, gildige Tanite tegen, die zegt : " Welwel, mijnhere pastre, wuk
een schone bende joenkheden; waar gaan we van ze leven al dat vrouwvo'lk
halen om dat te gerieven ? "
En 't antwoord van Louwaege zonder enige aarzeling : " 't ls ge,en avance, ma-
dam, ze leren al voor pastre',. 

n * *

In onze zesde latijnse (1938-39) hadden wij E.H. Fritz Vuylsteke als leraar. In
die tijd had hij nog niet de slanke lijn die hij thans met zweet en tranen ver-
overd heeft.

Op een dag wou hij ons een dieper inzicht geven in de betekenis van het woord

" humor ", en hij zei dat humor gewoonlijk ontstaat, wanneer men twee woo,rden
of dingen samenbrengt, die eigenlilk niet samen hoorden. "bv. zei hij : een olifant
met een zwembroekje aan ". Dat hebben wij wel enigszins op zijn postuur toe-
gepast in onze verbeelding.

a**
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In podsis bij E.H. stefaan Gyselen moesten wij voor elke les van Nederlands de
twee volgende strofen leren uit " Beatrijs " van Boutens.
Op een dag hadden wij het eerste uur wiskunde, en voor het tweede uur, dat
Nederlands was, wilde iedereen nog eens vlug zijn Zuid en Noord bekijken om de
geheugenles wat op te frissen.

De strofe die we moesten kennen, begon met : " Ze gleed door de gang met
stille tred "... Roger Vancoillie, een eeuwige grapjas, die naast me zat in klas,
zei halfluid terwi,l de leraar binnenkwam : " Ze gletste deur de gang " met een
geweldige nadruk op " gletste ". We hebben er alle twee zo geweldig mee ge-
ladhen dat er geen ophouden aan was, zelfs niet toen wij allebei ons geheugen-
les moesten opzeggen. lk kende ze nochtans, maar kon geen woord spreken.
E.H. Gyselen zei er niets van, en wou alleen na de les eens weten waarom we
zo geweldig gedache,n hadden. Toen wij het vertelden, lachte hij hartelijk mee, en
daar bleef het bii.

{'s+
E.H. Albe,rt Smeets kende wel goed Nederlands, maar kende nog beter Frans,
en had het soms wel moeilijk om het juiste woord te vinden, vooral in spreek-
woorden. Hil wou zeggen : " Er is een kink in de kabel D maar hij zei : " Er is
iets aan de klink ! "
Hij ondervroeg eens Jozef Driesens, die verrast was door de vraag, en onwetend
naar Mr. Smeets stond te kijken, en Smeets zei : " Maar Jozef, ge kijkt naar
een zieke koe ! "
Op een andere dag wou hij een grapje vertellen, maar halfwek bleef hij steken,
en hij herinnerde zich het vervolg van het verhaal niet mee'r. Toen zei hij :

" Enfin, het is nie't erg, het was iets om mee te lachen. Lacht u maar | "
++*

E.H. Karel Thorez, surveillant van de grote externen, was afkomstig van Pope-
ringe en zijn vader was een gewezen douanier, dus ook een goeie blauwer.
Op een keer zegt Karel : Mijn vader is weer eens naar Frankrijk geweest en hij
heeft voor mij enkele flessen Cognac meegebracht, zoals ge er nog nooit ge-
dronken hebt. Ze komen toe met mijn volgend pakje ondergoed, en 'k ga dan
eens tracteren.
E.H. Jozof Goethals verwittigt de portier, dat het pakje dat zal toekomen voor
Thorez, bij hem moet afgeleverd worden. Dat gebeurt. Goethals doet het open,
haalt er de 2 flessen Cognac uit en maakt het netjes weer dicht. Nu mag de
portier het aan Thorez gaan afgeven.
's Avonds zit Thorez vies te kijken ; " komt dai tegen, ze beloven die Cognac
en ze vergeten dan nog van hem mee te geven,. - " Jaja, zegt Goethals, 't is
altijd hetzelfde met Thorez, ne grote mond en vele beloven, maar als het te
doen is, heeft hij wel een uitvlucht. Maar kijk, Karel, ge moet er niet mee in-
zitten. 'k Heb ik ook Cognac op mijn kamer ; als je wilt, we gaan die eens proe-
ven. 'k Ga 'k ik wel tracteren. D

Ze komen met velen samen bij Jozef Goethals en als iedereen meer dan vol-
daan is en wegtrekt naar zijn bed, zegt Goethals tegen Thorez : " Hierzie, 'k ga
je de reste cadeau doen, want 't is toch van den dien die gij niet gevonden
hebt. " ***
E.H. Dumez was leraar wetenschappen. Zijn wetenschappelijke proeven
slaagden echter niet altijd. Op een dag zou hij een elektrische proef voordoen in



klas, en de leerlingen moesten goed de naald van het meettoestel in het oog

houden.

- "Ziet ge die naald uitslaan ? " vroeg Mr Dumez.

Niemand zag iets.

- " Jamaar, gij kunt dat niet goed zien omdat ge te ver zit, maar hier vooraan

zie ik het goed ".
Een leerling steekt zijn vinger op : " Eerwaarde, is het nie't nodig van e'erst de

orise in te steken ? "
Dumez stak kalm de prise in, en iedereen zag de naald heen en weer slaan.

*++

E.H. Gerard Louwaege gaf godsdienstles over 't Evangelie. Hij las over de ver-
schijning van Christus aan de apostelen. " Maar Thomas Dydimus was niet bij
hen, ". Louwaege stelde de vraag : " Waar wirs Thomas Dydimus naartoe, ? A116,

wie weet er waar dat Thomas Dydimus naartoe was ? Egide Camerlynck, sta

recht ; weet gij niet waar dat Thomas Dydimus naartoe was ? >

Camerlynck antwoordde heel onzeker : " Hij was misschien gaan vissen "' Maar

de * v o van vissen was niet al te duidelijk uitgesproken ,en iedereen, leraar in-

cluis, had een ande,re letter verstaan. En dat zoiets juist bij Louwaege moest
gebeuren, de baas der puriteinen 

* $ +

In de sectie bij Louwaege moesten de retorikanen om beurt na de studie de
paternoster voorleze,n. 't Was aan Willem Denys, en die las nogal stil en slordig :

" Wees gegroet, Maria... "
Louwaege riep plots : " Stop ! Denys, trager en luider ! "
Willem deed voort maar er was niet vele veranderd.

Almeteens Louwaege : " Denys ! 'k Hee gezeid : trager en luidere ".
En Willem begon met een stem als een klok : " Weeees gegroeoeoeoet,

Maaariiaaa, vooool vaaan graaatie ;;; " Vijijijfde blijijijde mysteee'rie : " De

UlTvinding van Je,zus in den tempel ". Misschien had hij er wel niet om gedaan,

maar dat moest Louwaege niet weten. 't Was oorlog.



FAMiLIEBERICHttEN

GEBOORTEN

Koen, zoontje van heer en mevrouw willy Martin uit Ke'ssel-Lo - Leuven, 2 oktober

1 975

Liesbet, dochtertie van heer en mevrouw Patrick Dufour-Bailleul uit Dadizele -

Roeselare, 14 oktober 1975

Bert, zoontie van heer en mevrouw Rogier Deckmyn - Ramboer uit Roeselare -

Roeselare, 9 november 1975

Franky, zoontje van he'er en mevrouw Frans Pyck - Lammerant uit Westouter -

Poperinge, 21 november 1975

Emmanuel, zoontje van heer en mevrouw Johan Vanbrussel - Palad uit Roeselare

- Roeselare, 24 november 1975

Tomas, zoontje van heer en mevrouw Rik De Meyer'Lepoudre uit Roeselare'-
Roeselare, 26 november 1975

Yves, zoontje van heer en mevrouw Luc Vandenbussche - Plovier uit Gits - Roese-

lare, 5 decembe,r 1975

Stijn, zoontje van heer en mevrouw Luc Plets-Vandecandelaere uit Wichelen -
Blankenberge, 20 december 1975

Hendrik, zoontje van heer en mevrouw Kristiaan Sobry - De Vooght uit Jumet -
Jumet, 3 januari 1976

Veerle, dochtertie van heer en mevrouw Lieven Desimpelaere-Deiaeghere uit
Roeselare - Roeselare, 23 februari 1976

Pieter, zoontje van heer en mevrouw Jan Derluyn - Depreytere uit lngelmunster -

lzegem, 24 tebruari 1976

Ineke, dochtertje van heer en mevrouw Jozef Billiet-Eggermont uit Deerlilk -

Kortrijk, 8 maart 1976

Els, dochtertje van heer en mevrouw Jos6 Van Hevel -Vandaele uit E.ernegem -
Brugge, 17 maart 1976

Filiep, zoontie van heer en mevrouw Eiik Vangeluwe - Boutens uit De Panne -

Veurne, 9 juni 1976.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Pol Tessier-Devriese, Roeselare, 20 september 1975

Heer en Mevrouw Jos Remaut-Houwen, Roeselare, 5 december 1975

Heer en Mevrouw Jean-Pierre Desmet-Delva, Roeselare, 6 december 1975

Heer en Mevrouw Jozef Dessein-Verbeke, Roeselare, 19 december 1975

Heer en Mevrouw Roland Watteyne - Nollet, Pollinkhove, 2O december 1975

Heer en Mevrouw Marc Ollivier-Desmet, Moorslede, 20 december 1975

Heer en Mevrouw Frank Beeckaert-Vanhuyse, Roeselare', 24 ianuati 1976

Heer en Mevrouw Nodl Vancoillie - Degroote, Woumen, 31 januari '1976

OVERLIJDENS

Heer Remi Vandeputte- Nelis, overleden te lzegem op 14 augustus 1975

Mevrouw Emma Van Eeckhout-Mandeville, geboren te Roeselare o'p I januari

1886 en overleden te Roeselare op 30 september 1975

Mevrouw Angela Deleye-Demey, geboren te Rumbeke op 22 oktober 1920 en

overleden te Rumbeke op 17 september 1975

Heer Georges Vanderhaeghe - Steyaert, geboren te Westrozebeke op 3O augustus

1903 en overleden te Staden op 30 oktober 1975
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Jongeheer Lode Hessels, geboren te Roeselare op lg juli 1g75 en overleden te
Roeselare op 29 oktober 1975
Heer Jozef Baert-vangheluwe, geboren te Roeselare op 1 februari 1906 en over-
leden te Kortrijk op 10 november 1975
Mevrouw cecilia Deboutte-Declercq, geboren te Ardooie op 15 september 19o5
en overleden te Roeselare op 19 november 1975
Heer Karel vandekerckhove- De Meester, geboren te Roeselare op 6 juni '1904

en overleden te Roeselare op 24 november 1975
Heer Alois Peers-Vandemaele, geboren te ooigem op 26 oktober 1gg5 en over-
leden te Roeselare op 27 november 1975
Heer Leo Ghesquiere - Bouckaed, geboren te Torhout op 9 juli 1891 en overleden
te Halle op 8 december 1975
Heer Norbert Ghekiere - Scherpereel, geboren te st.-Eloois-winkel op 20 mei 1gg1
en overleden te Roeselare op 17 december '1975

Eerwaarde Heer Antoon Breyne, geboren te Moorslede op 26 mei 1g11 en over-
leden te Roeselare op 24 decembe,r 197S

Mevrouw Josephine Huys - Houtteman, geboren te Tielt op 3 januari 1903 en
overleden te Deinze op 26 december 1975
Mevrouw Maria Thoen - Pintens, overleden te Roeselare op 30 december 1975
Heer Frans Wullepit-Hoorne, geboren te Langemark op 11 oktober 1909 en over-
leden te Hooglede op 3 januari 1976
Mevrouw Maria-Louisa Saelen-Flament, geboren te Beselare op 17 januari 1896
en overleden te Passendale op 15 januari 1976
Mevrouw Marguerite Moyaert-Vuylsteke, geboren te Ingelmunster op 1 april 1891
en overleden te Roeselare op 8 januari 1976
Heer Eugeen DeEryse-Laisnez-Talpe, geboren te Roeselare op 19 september
1893 en overleden te Roeselare op 20 januari 1976
l'leer Ernest Schoutteten-Degryse, geboren te Moorslede op 20 juli 1882 en over-
leden te Le.degem op 24 januari 1976
Mevrouw Zoi Vanhee-Dierynck, geboren te Menen op 7 september 1905 en over-
leden te Roeselare op 26 januari 1976

Heer Paul Scherrens, geboren te Roeselare op 21 september 1956 en overleden
te Kuurne op 7 februari '1976

Op het ontmoetinEsfeest van donderdag 11 november 1976

worden de volgende uitgangsiaren uitgenodigd.

1926
1936-37-38-39-40
1951-52-53-54-55
1966-67-68-69-70
1971

Zorg ervoor dat uw klasgroep voltallig aanwezig is. -

Dank U.
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