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BR!EF AAN EEN DODE.…

" Te Roeselare leerden wij trouw zijn ! o
(Germain Lootens, Brief dec. 1974)

Dierbare Vriend Germain,

O'p 1 oktober 1976 is uw innigste wens voortijdig in vervulling gegaan : " Uit heel
mijn hart wens ik mijn dagen hier te mogen eindigen... als bewijs van TROUW. >

(brief van 5.10.741

Alwie u kent of gekend heeft, vindt dat ultieme bewijs grondig overbodig, omdat
heel uw schoon, dienstbaar en strijdbaar bestaan 66n blijk van trouw geweest is.
ln de nazomer van 1922 kwaamt gij op ons aller Klein Seminarie terecht. Eerst
op de voorbereidende afdeling, het jaar daarop in de humaniora. Over uw inter-
naatsleven vanaf de Vierde zou ik bladzijde'n kunnen vulle,n. Ove,r uw eerste
indrukken, ervaringen bij de geleidelijk grondiger kennismaking met de sfeer en
geest van het toenmalige Klein Seminarie hebt gijzelf echter aangrijpender ge-
schreven dan ik het zou kunne,n.
Wie zou het u nadoen, wat gij in die bekende gebalde en teve,ns onstuimige
zinnen van u, uw voorbijgang tussen september 1922 en juli 1929 in het traditie
zware Klein Seminarie geschreven hebt ? Gij maakt vanaf de Vierde duidelijk
het onderscheid tusse,n Roeselare en Wytewa. Wie na 193O hun humaniora be-
gonnen of voltooiden zullen deze dubbele benaming niet of maar vaag meer
begrijpen.
Hoe hebt gij het kunnen verwoorden, dat eerste bewustworde,n van het twee-
voudig ideaal dat uw verder leven zou richten en bezielen : Vlaanderen en Kris-
tus. Hoe levendig en treffend wist gij die schok te ve'rtolken die uw geest en
gemoed ondergingen, toen het woord " Vlaanderen > en de zin " Vlaanderen
moet herle,ven " een ope,nbaring voor u werden. Oudere medeleerlingen slinge,r-
den Vlaamse strijdleuzen over de jonge knapenkoppen, doch bij weinigen onder
hen ontstaken die leuze'n zulk e€'n felle gloed als in uw ontuankelijk en diep
gemoed. Bij weinigen deden de strijdliederen en de toespraken zoveel vragen
in' ds 1..t. geest o'ntstaan als in die weetgierige geest van u.
N'atuurlijk was er de romantiek van die jaren, geladen met het veelkleurig ver-
leden van het roemruchte Huis waar Geze'lle, Verriest e,n Rodenbach nog niet
vergeten waren. Ook gij zocht als knaap van de Zesde reeds naar helden om
te bewo'nderen en na te volgen. Gij vondt ze bij ouderen op het groot internaat.
Gij noemt in uw brieven maar twee namen : Karel van Elslande, e'n Maurits De
Keyzer. Zii vooral waren toe,n immers de wekkers van geestdrift, geloof, hoop e,n

liefde in onze jeugdige zielen. Hoe schoon schreeft gijzelf het in uw brief van
15.2.1975: " lk, klein jongetje van Den Broeck van Sinte-Kruis, ik ze,i tegen me-
zelf : ik word gelijk zij, de helden van mijn jeugd ". En zii zijn het gebleven, voegt
gij er nog bij. Toen gij dan zelfstandiger zijt gaan denken en doe,n, zijn die
lichtende voorbeelden een steviger houvast geworden bij de groei van het ideaal
dat in de leuze A.V.V.-V.V.K. vervat ligt. Voor u persoonlijk is deze leuze ge-
sublimeerd geworden tot: Vlaanderen en de Missie. Met heel uw geweldig hart,
met heel uw offergrage ziel hebt gil u op het internaat in de Vlaamse strijd ge-
worpen en daarin hebt gij uw hele wezen gestaald om in staat te zijn als een
der velen ons volk te gaan vertegenwoordigen in de missi6n. Gij citeert het
woord van Verschaeve : ( Als Vlaanderen aan God zijn striiders geeft, dan ma€kt
het God tot zijn strijder >.



Pater Germain Lootens, Scheutist
geboren te St.-Kruis-Brugge 19'10
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Het dubbele ideaal : Vlaanderen en de Missie was van jongsaf aan bij u tot een
eenheid vergroe'id, want ik lees in uw brief van 1s.2.7s: " het 66n uit het ander
en het ander door het 6ne ". verder lees ik : < voor mij was het vlaamse leven
en werken een echt kanalizeren van jeugd en van tome,loze drift. Hadde ik de
vlaamse Beweging niet gehad, lijk ze toen te Roeselare was en lijk wij die toen
beleefd€n, ik zou nooit scheutist geworden zijn. " Dit hebt gij, reeds de vijftig
voorbij, ook gezegd toe,n uw bisschop, Mgr Vanden Berg, op bezoek was. Hij
keek naar het brandraampje in de refter van de missiepost en duidend op de
woorden " Vlaenderen, dagh ende nacht denck ick aen u ,, zei mgr : < lk toch
niet ! " uw reaktie was : < Mgr, had ik dat niet gehad, ik zou zeker g€en scheutist
geworden zijn ".
Dierbare vriend, ik herinner mij me,nig missionaris die zoiets beweerde, alsof
hij in wytewa (in die Vlaamse strijd-sfeer van Roeselare dus) zijn roeping vono.
Daar ik de anderen niet zo goed kende, nam ik dat met de,fameuze korrel zout
op. Maar als gij dat na zoveel jaren op papier zet, u geloof ik op uw woord !

lets moet mij nog van het hart. Gij hebt nooit beseft wat uw overtuigende, mee-
slepende strijdlust op het Roeselaarse internaat in veel jonge zielen aan schoon-
heid, fierheid en trouw gewekt heeft. ln onze klas, een jaar voor u, werd naar u
opgekeken ; in de twee klassen na u die in " de tweede grote storing " nl. in de
verwarrende controverse tussen het oude AKVS en de opge,legde K.A. geworpen
werden, bleven, dank zij de nawerking van uw invloed, bij enkelen nog de oude
geest en de zo vaak gezworen trouw naleven. Vroeger zou ik met zulke oewe-
ringen uw besche'idenheid ontzien hebben, maar doden kunnen beter te,gen lof-
prijzingen dan levenden.
lk weet dat velen smalend of hoogstens begrijpend over iemand als u zul-
len zeggen : op en top romanticus I Maar dan vraag ik mij af of romantiek
dan geen heel bijzo,ndere deugd is, geen uitzonderlijke kracht, dat zij een mens
ertoe kon brengen een heel leven lang trouw te blijven aan zijn jeugdidealen.
Mijn dode vriend, uw voorbijgang in het thans afgesloten aards bestaan zal in
Vlaanderen en in het missieland meer lichtende sporen nalaten dan wij mensen
kunnen bevroeden. Een trouw als de uwe blijft nawerken.
Mijn vreugde om uw brieven uit Yambuku is dezer dagen, bij het herlezen, met
spijt en weemoed gekruid. lk voel mij als iemand die te laat gekomen is op een
laatste afspraak, voor een ultieme ontmoetin.g. lk hoor u al zeggen : " Geen spijt,
geen weemoed. lk heb u in mijn brieven mijn zielstestament nagelaten. Gij kent
mijn jeugd en mijn trouw. > In een van die brieven lees ik nu, met meer ontroe-
ring dan voorheen de echt testamentaire uitspraak : " In de avond van mijn
leven vraag ik mij af : ware het te herdoen ? lk zou juist hetzelfde doen '. Het-
zelfde doen ? weinigen durven dat over zichzelf zeggen. ls daartoe wellicht een
kracht, een geloof en vooral een liefde nodig, zoals de uwe ? lk ben er zeker
van dat gii weer met uw achtergrond van uw humaniorajaren zoudt uitpakken en
zeggen : daar heb ik geleerd wat ik getracht heb van mijn leven te maken.
Heerlijke herinneringen, goede vriend, hebben wij soms uitgewisseld over zoveel
rijke uren van samen rondwandelen en elkaar moed inspre,ken onde,r de bomen
van het groot internaat in dat vertrouwde Klein seminarie. Treuren lag niet in
uw aard, ook niet in de mijne. Uw leven was te schoon om bij uw dood te treu-
ren. Bij God vergeet gij zeker uw vrienden niet. Wij ook u niet.

(Geschreven in de eerste opwelling van gro{e nood
aan een laatste gesprek met de overledene.)

Arthur van Doorne



OMER KAREL DE LAEY
(H00glCdC 1876‐ 1909)

IN DE HUMANIORA VAN HET KLEIN SEMINARIE TE
ROESELARE(1889～ 1895).

Zal ik d.aarom de Harnariiora kleineeren ? Geensztns.

Ein ding heb ik er opged,aan en ik ben ouertuigd dat

dit dinI alies is pal' de Hunaniora leueren kunnen

en ook-u,'at ze Jeueren nloeten : een wil.

O.K. De I'aey, brief dd. 5 maart 19071

Yanaf zaterdag 28 september 1889 was Orner Karel De Laey gedurende zes

laat aIs inwonlnde leiding oPgenomen in de fpische leefgemeenschaP van

het Klein Seminarie te Roeselire, de trots en de sPeerpunt van het bisschoppe-

lijk middelbaar onderwijs in \7est-Vlaanderen.
Het superioraat van Frangois De Brouwet2, van 21 november 1884 tot 28 no-

vembei L894, was nu echter geen hoogtepunt in de glansrijke geschiedenis van

het instituut. Dit had verscfiillende ooriaken. De na-schoolstrijdperiode was

voor het katholiek onderwijs tfouwens een tijd van herstel en consolidatie,

maar ook van nadenken over en toetsen van eventuele nieuwe opties door

sommige katholieke geestelijken, politici en pedagogen naar voren gebracht.'

Het gevaar waarmee de door de liberale regering in 1882-1883 te Roeselare

geplande middelbare staatsschool het Klein Seminarie in de Rodenbachstad

6edreigde, was echter afgewend. Bovendien was superior De Brouwer de op-

1 VLIEBERGH E. - PERSYN J., Het u,erh tan Omer K. De LaeL, Tweede Uitgave,

Tielt, 2.j., Deel V, blz. 87 ; deze studie wordt verder geciteerd als : IYerh.

'? DE BROU\7ER FranEois-Marie, geboten te Brugge op 10 mei 1846, in Sint-Jan

van Lateranen te Rome op 16 april 1870 tot priester gewijd, leraar aan het groot-semi-

narie te Brugge op 12 september 1871, superior te Roeselate op 21 november 1884, ere-

kanunnik van de Brugse kathedraal op 9 april 1885, pastoor-deken van Sint-Vaast te

Menen op 28 november 18p4, pastoor-deken van Sint-Maarten te Ieper op 11 augustus

1897; gedurende de eerste wereldoorlog door de paus benoemd tot apostolisch prefect

met bisschoppelijke rechtsmacht over het niet-bezette Belgische grondgebied; hij gaf op

18 december 1p18 ontslag en overleed te Matedsous op 7 aprll 1927.

3 De humaniorareformbeweging was reeds sedert de wet van 1850 op het middelbaar

onderwifs actueel; deze wet stelde een Conseil de perlectionnernenl de I'enseignement

moyen in. Ook in het katholiek rniddelbaar onderwijs was de refotmgedachte aanwezig;

wii denken hier speciaal aan Gezelles leermetode te Roeselare vanaf 1858. Onder Duitse

invloed verschenen talriike studies over de verbinding tussen de nationale taal en de

klassieke vorming; wij citeren: P. LEBROCQTJY, De /enseignement des langues (1851)

en Fr6d6ric GODEFROY, Les Riformes de l'enseignement second'aire (Paris, 1880). Het

bleef hoofdzakeliik een franstalige aangelegenheid. Eerst vanaf 1900 kwam de reform-

gedachte ook in het Vlaams katholiek midden ter sptake ; wii citeren o.a' kanunnik

J. MUYLDERMANS: De humaniora tln mofgen' in Dietscbe V/arande en Belfort,
jS. Z, t9OZ, deel II, blz. 263-284. Fundamenteel werd de klassieke oudheid als basis

van het moderne opvoedingssysteem im Frage gesteld.

A



volger van Hendrik Delbar, die de 66nheid van visie en actie onder de leraars
na de Groote Stooringe van juli 1875 had hersteld : de vlaamsgezinde leraars
waren v/eggepromoveerd en de door hen gebruikte esprit de syttime vernietigd.
Derhalve was ook de Vlaamse strijdbaarheid onder de studenten teruggeschroefd
en was de Blauwvoeterij in Wytewa vastgelopen en vastgeroest, of zoals Hugo
Verriest het schreef << vernageld >>. In 1881 had Superior Delbar trouwens te-
vreden aan monseigneur Faict geschreven : (( Le mouvement flamand me
semble avoir compldtement disparu >>.1 In 1887 moesten de vlaamsgezinde leer-
lingen op het feest van Sinte-Lutgart hun beste kleren voor hun dagelijkse
verwisselen. Aan de hulde bij de oprichting van Albrecht Rodenbachs praal-
graf op de stedelijke begraafplaats te Roeselare op 2 september 1888 mochten
de leerlingen niet aanwezig zijns. In 1889, het jaar waarin de stichting van
de Wes&laamse Studentenbond als afdeling van het << Algemeen Katholiek
Vlaarnsch Studentenverbond >> op 2 mei te Roeselare was bekrachtigd, mochten
de leerlingen op Sint-Lutgartsdig wel hun beste kleren aanhouden, het feest
viel trouwens op een zondag, maar zij mochten niet ter communie naderen in
de mis.6 In 1890 informeerde bisschop Faict bij superior De Brouwer naar
de namen van de leraars en leerlingen die tijdens de paasvakantie aan de gouw-
dag der Blauwvoeten te Roeselare, spijt zijn verbod, zouden deelnemen.?
Bovendien bleken de kansen op een vernederlandsing van het onderwijs grote-
lijks verloren. Spijt de toelating van monseigneur Faict in 1878 om de cate-
chismus en, het << Vlaamsch >> in het Nederlands te onderwijzen, bleef de
catechismusles te Roeselare tot 1889, na het vertoog van de NTestvlaamse Oud-
Hoogstudentenbond, verfransts. Van een eventuele toepassing van de wet van
15 juni 1883 was onder het episcopaat van Joannes Faict in de katholieke
colleges van \fest-Vlaanderen ilberhaupt geen sprake e, alhoewel vanaf het

a Zie: A. DEMEULEMEESTER. De persoonliihheid. aan HendriA Delbar (1833-1894)
superior aan bet Klein Seminarie te Roeselare (1869-1881), Il, in:. Rollarienria 7II,197f,
passim en blz. 58.

5 De Vlaantschgezind.e stad,enten aan Rorsselaere aan /tunnen toortechter Albrechl
Rodenbach, in De Vlaamsche Vlagge, jg. XIV, no 3, gtote vakantie f 888, blz. 85-88.

6 Van eenen droorner ait lYytewa, in De Vlaamsche Vlagge, jg. XV, no l, grote
vakantie 1889, blz. 116-118.

7 Bisschoppelijk Archief Brugge (= B.A.B.), Acta ll, Faict,blz. 164: Faict-De Brou-
wer, brief dd. 5 april I89O ; Van Soorten, in: De Vlaamsche Vlagge, jg. XVI, no 2,

paasvakantie 7890, blz. 76.
8 L. & L. VOS-GEVERS, Dat VolA noet herleren. Het rtud.ententijd.schrift de Vlaanz-

:che Vlagge 1875-1933, Leuven, 1976, blz. 65. De V/estvlaamse Oud-Hoogstudentenbond
kwam in december 1886 tot stand.

s De organieke wet op het middelbaar onderwijs van 1 juni 1850 - waarin door de
bisschoppen een eerste stap naar laicisering werd gezien - was het uitgangspunt van een

slepende discussie. Het gebruik van de moedertaal in het onderwijs 6n in het godsdienst-

onderricht waren de twee knelpunten. De wet van 15 juni 1883 stelde de moedertaal
voor het onderricht van het Nededands, het Engels en het Duits centraal in het officieel
onderwijs. De bisschoppen namcn dit niet voor hun vrij onderwijs, spijt de enorme druk
van het katholiek Vlaams midden, o.a. het Davidsfonds en de studentenbeweging. Zie:
R. VANLANDSCHOOT, Onderatiis en V(laamse) B(eueging) B. Middelbaar oxderwijs,
in: Encycloped.ie aan d.e Vlaamre Beueging (: E.V.B.), deel z, Tielt, j,97j, blz.
1095-1105.



Omer Karel De Laey

(1876… 1909)

Geschilderd portret door Duiardin(±  1890)



schooljaar 1886-1887 de verplichting q/as opgelegd in alle klassen Vlaamse
stukken te doen lezen en voordragen. Eerst in maart 1890 vaardigde bisschop
Faict enige maatregelen uit waardoor het Nederlands een grotere plaats innam
in de vertalingen uit het Latijn en uit het Grieks. Hij wilde daardoor een

eventuele toepassing van een wettelijke taalregeling in de colleges, die uit de
aanneming van het arnendement-Coremansl'r in het parlement zou voortsPrui-
ten, voorkomen. Aldus kwam het onderricht in de moedertaal toch wel dichter
bij de situatie van het middelbaar rijksonderwijs te liggen, zonder echter af-
stand te doen van de principi€le en onwrikbare houding dat all66n het Frans
de enig-zaligmakende en cultureel-vormende taal (van gevestigde orde en
establishment) was. Het lessenprogramma bleef derhalve, samen met de col-
legegeest, hoofdzakelijk verfranst. Zokwam ook in de gretig-genoemde Soci6t,i
Litiraire, de letterkundige vrijetijdsbeoefening, het Nederlands als een half-
ondergronds flamingantisme aan bod en waren de verslagen dezer lettergilde
dan toch in het Frans.
In het moedertaalonderricht was tussen 1891 en 1894 Roucourts BeAnobte
spraakkuml der Nederduitse Taal vanaf de zesdes tot de derdes in gebruik ;

voor Nederlandse letterkunde stond Davids Vaderlandsche Hhtorie model,
naast De Konincks Het A[,enschCom Verlost en Vaderland'sche Tooneelen,
Vondels Aanleidinge ter Ned.erduitsche Dichthunst, losepb in Dothan et Luci-

ler (it retorica) ; in de po€sis waren daarbij ook de Gedicbten van De Bo
geprograrnmeerd.tt
Pieter August Declerckl2, die sedert 1878 leraar was te Roeselare, stond vanaf
april 1887 superior De Brouwer terzijde als econoom en onder-superior. In de
klas wijsbegeerte voorbereidend op het priesterschap, doceerde sedert novem-
ber 1884 de geleerde Emiel De Jaegher.rs
Karel Vander Heydela was tot februari 1892 hoofdstudiemeester van de in-
ternen. Hij was in november 1881, nog onder het superioraat van Hendrik
Delbar, in deze functie benoemd in opvolging van David Lanssen. In 1881

10 Het amendement-Coremans werd echter verworDen... wat een <<zege>> voor de bis-

schoppeli.jke ovetheid was.
11 L. VOS-GEVERS, 1z het spoor ran de Vernederland'sing. Het Nedeiland's als taA-

en roertaal in het AatholieA niddelbaar onderuiis in het aartsbisdom Mechelen en het

bisd.om Bragge 1864-1e%, in: De Groote Stooringe 1875, Biid.rage tot de Geschiedenis

tan de Vlaamse Stadentenbeueglzg, Rumbeke, 1975, blz. 191-204, 222-211 en 260-261.
12 DECLERCK Pieter August, geboren te Koksijde op 9 maaft 1853, leraat te Roese-

lare op 20 september 1878, priester gewijd op 21 december 1878, econoom op 1 april
1887, pastoor te Dadizele op 12 juli 1901, overleden te Anzegem op l1 oktober 1!18.

13 DE JAEGHER Emiel Jan, geboren te Oostrozebeke op L4 novembet 18J8, was doc-

tor in de wijsbegeerte en de theologie; leruar in de wijsbegeerte te Roeselare op 2)
augustus 1884, ere-kanunnik van de Brugse kathedraal; visitator van de kloosters in het

bisdom en directeur van de Dames van het christelijk onderwiis te Brugge op 3 april
1903, lid van de bisschoppelijke raad en prosynodaal examinator op 24 j:uni 1904, titu-
lair kanunnik op 30 juli r9l5 ; hij overleed te Brugge op 26 januai 1922.

11 VANDER HEYDE Karel, geboren te Oostende op 19 april 1858, hoofdstudiemees-

ter te Roeselare van november 1881 tot februari 1892 ; in februari 1892 onderpastoor te

Menen, daarna onderpastoor te O.-L.-Vrouw-Brugge ; in augustus 1904 pastoor te Doom-
kerke (Ruiselede) ; in mei 1908 pastoor van Sint-Anna te Brugge. Hij nam ontslag in
7924 en ovedeed op 6 septembe[ 1931 te Sinte-Kruis-tsrugge.



was Vander Heyde het voorwerp van kritiek in De Vlaamsche Vlagge om zijn
uitlating : ( Ce ne sera point une poign6e d'6tudiants d'Universiti6 ou de Col-
ldge qui bouleversera la face de la terre : le changement doit venir d'en haut :

des Chambres, du Parlement, de Leopoid II >>15. In zijn inspectieverslag aan

bisschop Faict rapporteerde Amand Dambre daarover : (( Quant i lui, il compte
nullement faire des sorties contre les Flamingants mais plut6t exploiter le
bon c6t6 du rnouvement pour 6touffer ainsi plus sirrement le mauvais, c.a.d.
la tendance du m6pris de la discipline et de l'autorit6, le sans-g6ne et la rusti-
cit6 >>16. Doch in 1890 noemde De Vlaaruscbe Vlagge Vander Heyde dan toch
weer (( mynheer wyfelwufelwofel, wifelwefelwafelghem >), na het incident op
Sint-Lutgartsdag in 1889.17 Karel Vander Heyde had als onderstudiemeester
Alfons Louwagie ; de studiemeester voor de externen was Audomaar Lootvoet,l8
Op het einde van De Brouwers superioraat zou zich terzake de vlaamsgezind-
heid stellig een kentering voordoen met de vooruitstrevende Achiel Lauwersle,
die sedert september 1890 de lessen van wetenschappen en mathesis op zich
nam. Aan de Vlaamse Beweging gaf Lauwers een sociale dimensie ; zijn con-
tact en insoiratie beinvloedde zeker de katholieke Giltle t,an Arubachten en

Neringen, iie te Roeselare in juni 1891 startte. Zo zal hij ook het <<bezoek>>

van de leden van de Soci1ti Litdraire uit het seminarie aan de << Gilde >> heb-
ben mogelijk gernaakt en geinspireerd, waardoor de studenten op 13 novem-
ber 1898 de arbeidersorganisatie leerden kennen.2. Stippen wij bovendien aan
dat Cyriel Verschaeve van 1.886 tot 1893 in de humaniora en de wijsbegeerte

15 EEN, Eene handt,olle slaCenten..., in: De Vlaantsche Vlagge, jg. XI, no 2, paas-

vaKantle Laa). DIz. /5.
16 B.A.B., C 4)), laarrerslag 1884-1885.' << Colldges du Diocdse. Inspection d'6t6 1885.

Petit S6minaire de Roulers, 18 et 19 mai 1885 par l'inspecteur g6n6ral des colldges

eccl6siastiques du diocdse de Bruges, A.L. Dambre, Chan. >.

17 DOKTOR, lYyteua, in: De I/laamsche Vlagge, jg. XVI, no 1, nieuwjaarsvakantie
1,890, blz. 9-r1,.

18 LOOTVOET Audomaar, geboren te Houtem(Veurne) op 12 augustus 1867, pries-

ter gewijd op 11 juni 1892; bewaker te Roeselare, nam wegens ziekte ontslag in
1895. Hii overleed op 1p januari 1897 te Houtem(Veurne). Voor hem schreef Guido
Gezelle een zieledichtje.

1e LAU\trERS Achiel, geboren te Ingelmunster op 31 augustus 1864, priester gevrijd

op 22 december 1888, studeerde wetenschappen te Leuven. Hij was leraat in de

wetenschappen en de mathesis te Roeselare van 14 september 1890 tot augustus 1904,

daarna onderpastoor op O.-L.-Vrouwparochie te Brugge, op 2p juli 1904 proost van
O.-L.-Vrouw-van-Blindekens ; proost van de christelijke arbeidersbeweging te Brugge,

alwaar hij op 28 december 1910 overleed. Tijdens zijn verblijf te Roeselare was hij stich-
ter en redacteur van het belangrijke flamingantische weekblad De Nieutue Tijcl, dat tts-
sen 1.896 en 1901 bii Jules De Meester te Roeselare werd uitgegeven en waaraan Hugo
Verriest, Amaat Dierick, Emiel Lauwers, Stiin Streuvels en zelfs \Willem Kloos mede-

werkten en waarin ook gedichten van Guido Gezelle verschenen. Zie: E. VOOR-
DECKERS, DruhAers elt pefi in het atondissement Roeselare (1847-1914), Leuven-
Pails, 1965, blz. 9l-96; H. SCHOLL, Gescbiedenis aan de Arbeid.ersbeueging in IYest-

Vlaand.eren (1875-1914), Brussel, '1951, blz. 130-148; R. VAN LANDSCHOOT, Lau-
wers, Achiel, priester, sociaal uerAer, i.n: E.'[/.8., deel z, Tielt, 1.975, blz. 83i.

20 Archief Klein Seminarie Roeselare ( = A.K.S.R.), Verslagboeh der Lettergild.e
1895-1910, op datum.
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te Roeselare studeerde, en dat in oktober 1g92 Robrecht De smet, de latere
Groot-Nederlander, uit oostende naar de wijsbegeerte-afdeling te Roeselare
kwam.2' op 11 april 1895 kwam de Roeselaaise itudentenbo.rjtot stand on-
der de naam De Toekomst b_oort der leugd, en onder de bescherming van Sint-

|:,gu*,. De .stichtingsvergadering had plaats in het gasthof << Den Hert >> op
13 april:.vijfentwintig studenten wari'r aan*.zig; of Omer De Laey, di
retoricaleerling, daarbij betrokken was konden wij niet achterhalen. In novem-
ber 1901 sghreef hij echter over de studentenbeweging en over Gezelles fun-
,lamentele betekenis, de veelbetekende woorden , o 

"tt.I 
valt lastig iets speciaal

almanakachtigs 9p !e stellen voor collegestudenten, daar de riciting hrrnn.r
beweging vrij geheel en gansch ver'reemd is. Ik onderstel dat zij sedlert uwen
en mijnen- tijd van kop tot teenen in een nieuw pak zitten en wanneer ik na-
d5n\ op de naieve dwaasheden, welke sommi ge' leatrert o.'s in ilro tempore
als dogmas predikten, begin ik de vroegere vijandelijkheid van de overheid,
ik zeg niet : te rechtvaardigen, maar g"-iLt.tiyl uit te leggen. De kortzichtig-
heid der meesters heeft dikwijls de- bekrompenheid der"Ieerlingen nog ver-
sterkt. Alles .ingezien, het vergeten der vlaimsche taar bij hoolgere .Jt,r,r.-
standen is misschien ,roor onzeir tegenwoordigen herbloei een gro"ote weldaad.
Een volle eeuw onderbreking in de gemeenschap met andere b"eschaving heeft
het leven van ons volk gekortwiekt in breedie, maar zijne geaardhEid ge-
ankerd in diepte. NTaren onze voorouders vooruitgewandeli op"d".t heerlijk"en
maar lastigen.heirweg der negentiendeeuwers, hoJ zou het nu 

^met 
ons gelegen

zijn..? voorzeker niet op een keerpunt tot frissche herwording, maar misschien
nabr,. urtgeput,. academisch verval. Alleszins, het opgroeien van Gezelle b.v.
in vlaanderen is een verschijnsel dat noch bij onze iuiderburen noch bij onze
noorderburen hadde mogeli;'k_geweest, omdai de ontwikkeling der gedachten-
wereld e-r 

^sedert 
lang dit stadium 'an primitieve onverslensdheid Jverloopen

heeft >.t'.spi jt deze fun-damentele kritiek op de beginnende, ongecontroleeide
studentenbeweging, heeft De Laey de laksheid en d! lamlendigh;id op vlaams
gebied, door de overheid van het Klein Seminarie gewild ei bestendigd, als
grievend en denigrerend ervaren. Met zijn spotzieke aatleg laat hij din ook
deze oversten op een Danteske manier ter onderwereld stort-en, in zi'jn gedicht
Dies Letitiae :

Ge weet dat vele principaals,
Om hunne fransche zonden,
in 't Diepste van het vagevuur
een strenge straffe vonden.
Het blijkt zelfs, dat er ook bewakers
en Pfolessoren wafen,
die wegens haat der vlaamsche taal,
ibid em zijn gevaren.:.'

Misschien had De Laey hier wel bewaker Karel vander Heyde op het oog...
superior De Brouwer kreeg op 5 december 1894, omer was retbricastudEnt,

21 R. VAN LANDSCHOOT, Klein Sentinarie Roeselare, a.a., in: E.V.B., deel 2, Tiek,
1975, blz. 797-792.

22 lYera, Deel v, blz.59-60; wat in de tekst van de aanhalingen uit omers brieven
cursief gedrukt staat 'was door Omer onderlijnd.

23 lYerk, Deel II, blz. 127, verschenen in << Keihop ) 1908.



tfouwens Leo De Vroe tot opvolger:n, met wie de kansen op een echte ver-

nederlandsing in geest en onderwijs stellig nog geringer wer{91'?,5' 
^

Naast deze 
^tt 

tt"i ware extroverte actie en betekenis van het Klein Seminarie

mag nochtans geenszins de introverte vorming vefg€ten.wofden, die.bijaldien
oolirroor de sligvaardigheid en het naar-buiten-treden determinerend was. La

bonne marche iu Petit--Siminaire was verzekerd door het Riglement Giniral
du Petit-S,lntinaire de Rottlers, eerst in 1867 verschenen, doch waarvan suPe-

rior De Brouwer in 1886 een tweede, vefbetelde editie bezorgde die door mon-

seigneur Faict op 24 juni 1886 was goedgekeurd. De nadruk lag hoofdzake-

lijk" op het godsdienstig onderricht en de morele vofming. Menigvuldige ket-
tetilti liturgische plechtigheden, een dagelijkse mis, een zondagse hoogmis,

vespers en lof en ein geoiganiseerde structuur.voor de sacramenten, biecht en

corimunie, verzorgden en beveiligden het godsdienstig leven van de lecdingen.
De Congrigation-d,e la Sainte Vierge, waarvan Omer De Laey op,8 december

1890 r;ds"als leerling uit de zesdes het lidmaatschap aanvaardde'6, zorgde

voor de aanvullende uitins van devotie en mariaal leven.

Een ultramontaans katholicisme moest bovendien de strijdbaarheid voor paus

en kerk aanwakkeren. Het in 1866 opgerichte zoeavenkorps hield met militaire
allures, << veldtochten >>, wapenschouwingen, krijgswandelingen en wapenoefe-

ningen deze geest levendig en actueel. Reeds in 1890 was Omer gewoon

zoeiaf gedwende de vierentwintigste veldtocht - de << oorlog >> voor de << ge-

vangene >> van het Vatikaan duurde immers voort I - en in 1891 en 1892 was

hij huzikant bij het korps. \felk instrument hij bespeelde' o.m- tijdens het

vijfentwintigjarig jubelfeest in 1891, konden wij niet uitvissen. Hij werd echter

tot korporaal bev:orderd op 19 maaft 1893 en tot sergeant gedurende de achten-

twintigste veldtocht in t894.'t Dit strijdkorps werd au ttlrieux genomen door

de overheid van het instituut - de superior was trouwens statutair generaal -

6n door het bisdom, niet zozeer voor zijn militaire betekenis dan wel voor zijn
ideologische functie.
Gans deze rigoristische structuur hield de (( ernst van het bestaan, de zin van
het leven, de grote vragen van de tijd, de morele en godsdienstige proble-
men ))28 permanent, begeleidend en duidend in de aandacht van leedingen en

21 DE VROE Leo Henricus, geboren te Zrvevegem op 1) november 1856, was op 10

oktober 1882 tot leraar te Roeselare en op 19 oktober 1887 tot pfincipaal van het college

te Menen benoemd. Van 5 december 1894 tot 25 mei 1908 was hifsuperior te Roeselare;

daarna pastoor te Pittem, en op 26 jtni 1972 pastoor van Sint-Jacob te Brugge, waar hij
op 3 juni L)25 ontslag nam. Sinds 10 augustus 1899 had hij de titel van ere-kanunnik.

Leo De Vroe ovedeed te Gullegem op 28 februari L940. Zie: J. POLLET' Het superio'

rddt Nd,2 Leo Henricus De l/roe (1894-1908) in: De Heraul, ig. XI, no 2, augustus

1958, blz. 74-20.
25 Een flagrante uiting daarvan was het jubelfeest van 1.906 voor het honderdjarig

bestaan van het Klein Seminarie. Niet al166n het programma was tweetalig, maar de brief-

wisseling rond dit feest, bewaard in het A.K.S.R., bewijst uitdrukkeli.ik de ondergeschik-

te positie die het Vlaams was toebedeeld. Een nadete studie over dit iubelfeest is ge-

wenst.
26 A.K.S.R., Map 15, stuk l, Ledenlijst loor lcet internaat 1569-1914, op datum.
27 Ibid., Corps der zoaaaes Etilditmtr. Contrdles annuels 1876'1898, no 129 (sergeant)

immatriculatienummer 1 375.
28 G. VERBEKE, R, Fieuu,, Herinneringex Aan een tiend., in'. Eertijds, jg. 5, no 1,

jrni 1973, blz. 10.
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leraars, en scherpte de pedagogische communicatie ondeding aan. De gestrenge
dagindeling en-punctuele_afwisseling van studie, lessen en-ontspannirig, moest
het karakter, of beter zoals omer De Laey het zegde, de uil v'ormen.-Instem-
mend formuleerde hij 

-het 
als volgt : << De jongeni die een aangeboren ijzeren

wil bezitte.n op de rechte wegels leiden en'delorrg"ns die lamlendig zijn sta-
Ien levenskracht bezorgen, dunkt me, blijft daai (in de hurnanlora) het
ilnum necerrariam. AI 't overige isbijzaak >.e2 ln zijn ioneelstuk Falco uii tgo>
legde hij rector magnificus Novalis die Falco, itudent aan de universiteit
en de mededinger naar het primaat, toespreekt, volgende woorden in de rnond :

<< De toekomst zit verborgen in den wil der jeugd >>.ro \(aarlijk, niet minder
dan een reminiscentie aan 't Rodenbachiaanse << Di toekomst hoort der jeugd r>.

onvermijdelijk was een verstarring, een verburgerlijking, een formalisme aan
dit ten slotte elitair onderwijs ver6onden. In dele periof,e was bovendien nog
steeds de bijzondere, zoniet de eenzijdige gerichtheid van geheel de opleidin!
fp het celibatair priesterschap determinerJnd, wat ongetwljfeld bij sommig!
.leerlrngen frustraties zoniet opstandigheid of afkeuring veroorzaakte. Eind
novernber 1905 schreef Omer De Laey een veelbetekende brief uit Hooglede
aan zijn vriend Emiel Vliebergh te Leuven : << Ik voor mij ben overtuigd, in-
dien onze docerende overheid den eigenaardig wellenden geest der c-ollege-
jeugd wilde opbeuren en louteren in siede hem te beschriinain, dat eene eeuw
verachterd en verdoken leven ons beter dan enig ander volk ter wereld, in
staat gesteld heeft om de spiritualistische overlevering van 't vededen met
v.ruchtbare oorspronkelijkheid aan de toekomst te knoopen ).3r In dezelfde
lijn lag de verstarring van het ondewijs, gekluisterd als htt was aan de tradi-
tionele programmatie van klassieke schrijvers en idee€n, eerder wereldvreemd
dan katholiek-wereldwijd. Gezelles poging om door de zo misprezen gevoels-
pedagogiek daanao enigszins te verhelpen, en Vemiests breie kijli op de
actualiteit van leven en cultuur, was echter onder het superioraat van De Brou-
wer veraf en vergeten. In i888 schreef een Droonter uit Roeselare : << Men mag
bewonderen, leren kennen en ja, navolgen... van in het minste tot in hei
meeste - navolgen in het schrijven van woorden, navolgen in het rangschikken
van woorden tot eene zinsnede, navolgen in het aaneenflansen der iinsneden
tot een rede,-navolgen in gedachten, ja zelfs navolgen in het gevoel... nooit
een eigen gedacht, een eigen gevoelen, nooit iets uit eigen kokir >>rr. Spijt de
waarschuwingen van vooraanstaande katholieken, spijt de kreten van mis-
noegde jongeren, spijt de actie en het geschrijf van pedagogen, bleef een ver-
wachte hervorming van de humaniora, vooral dan in het bisschoppelijk onder-
wijs, stelselmatig uit. De hypocrisie van de strakke opleiding die alle eigen-
heid, alle creativiteit eenzijdig poogde te weren, heeft bij Jnkelen toch een
geestelijke houding gestimuleerd, waarover Omer De Laey op 16 november
L.902 .oit ondervinding het,volgende neerschreef : << van langsbm meer begin
ik te gelooven dat_het veel beter zou gaafl om het ware schoonheidsgevoel-te
leeren smaken en den geest van opmerking te ontwikkelen in een muium dan

2e lYerA, Deel V, blz. 87, brief dd. 5 maart 1.907.
30 lYerA, Deel III, blz. 48.
31 lYerA, Deel V, blz. 6t.
32 DROOMER, Brief uir lYyteu,a, in; De Vlaamsche l/lagge, jg. XIV, no 1, nieuw-

jaarsvakantie 1888, blz. 32-37.



op de banken van een kollegie >).s3 Het lag dan ook voor de hand dat de stap

naar de universiteit rroot u.iln - ook'tooiDeLaey - als een bevrijding werd

ervaren. In 1897 schreef hij in Aan de Schachten :

Tracht 't kollegie te vergeten
Schachten. en het dood latiin,
Dat u nievers meer in Leuven,
Kan van nut of dienste zijn.
Tracht 't kollegie te vergeten
Maar onthoudt de wijze les :

( Numquam soli - semPer tres >>'

Leert de blijde vrijheid kennen,
Leuven, leven en genot;
Laat de domgeleerde blokkers
Zich begraven oP hun kot ;34

In de zesde Latiinse, va1 28 september 1889 tot 11 augustus 1890, had Omer

De Laey Benedictus Edward Fluys3. als leraar. Huys was vefwant aan de be-

kende oastoor Victor Huys, leraar aan het Klein Seminarie van maart 1854

tot in ig6Z, bevriend *"[ Goido Gezelle, en auteur van de \Testvlaamse bes-

seller Baekeland, o"f de Rooaersbende uct?. '1. Vrybasch. IVest-Vlaamsche Legen-

den, in boekvorm in 1860 verschenen. In de zesdes ontmoette De Laey een

schaar leerlingen, die met hem de humaniora zouden doormaken. Wij noe-

men, naast Pierre Deraedt uit Emelgem, Edmond Platevoet uit Moeskroen,

Alfons De Clerck uit \Wielsbeke, Camiel Van Besien uit Heist, Cyriel Claeys

uit Izegem en Jozef De Hulster uit Roeselare, zeker Paul Allosery uit Gelu-

veldto. Met deze laatste bleef Omer bevriend, ook toen hij hem te Leuven op-

3s V/erh, Deel V, blz. t9.
3a trYerA. Deel I. blz. 16.

35 HUYS Benediktus Edward Karel, geboren te Geluwe op 1 februari 1857, zoon van

Ivo Leo en van Melanie Verhaeghe. Hii ontving op 22 augustus 1882 de priesterwijding

€o1wns van 1 oktober 1882 tot september l89L \etaat te Roeselare. Daarna was hij

directeur van de Zusters van de H. Vincentius te Anzegem. Hij overleed te Lapscheure

op 18 maart 1931.

36 ALLOSSERY Paul, geboren te Geluveld op 23 decembet 1875, enige zoon van

gemeenteonderwijzer Edmond en Hortense Hollebecque ; van 1889 tot 1895 deed hij

zijn humaniorastudies te Roeselate en was er Iauteaal van fetofica ; hii werd priester ge-

wijd op 23 december 1899 en studeerde kerkelijk recht te Leuven tot 1903 ; oP 28 de-

cember L903 werd hij benoemd tot onderpastoor te Ardooie, op 2t maart 1910 tot onder-

pastoof van Sint-Anna te Brugge, op 25 september 1979 tot difecteuf van de Zusters van

liefde aldaar en op 13 april I9)4 tot aalmoezenier van de Ri.iksgevangenis in de Breydel-

stad. Hii nam fust op 27 november 1940. Reeds op 18 juni 1926 was hij conservator van

het Gezellemuseum te Brugge, en bleef dit tot aan zijn overlijden te Brugge op 8 septem-

ber 1941. Te Ardooie was Allossery verbonden met de arbeidelsorganisatie de < Gilde

der Ambachten > en te Brugge met het < Middenstandsverbond >>, alwaat hii trouwens

zijn oud-leraar uit Roeselare Achiel Lauu,ers (zie toetnool 19) ontmoette. Hij verwierf

vooral bekendheid als Gezellekenner, werkte trouwens mee aan Baurs lzbileanaitgate aan

Gezelles t2erken (tg30-1915\, en als historicus (medewerker van de socilt| d'Emulation
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nieuw ontmoette nadat Paul het priesterschap had gekozen en zijn studies in

de wijsbegeerte en letteren ,roltroi ; Allosseiy zou in 1909 trouwens de lijk-
rede van Omer uitspreken.

In de zesde Latijnse behaalde Omer de zesde plaats in uitmuntendheid.

Alberfus BoutenssT loodste de jonge humaniorastudent van 1 oktober 1890 tot

L2 augustus 1891 door de vijfdesl Omer was nu de vijfde in uitmuntendheid.

In de"grammatica, van 30 september 1891 tot 10 aug_ustus 1892, kreeg << zijn

ziekte ; een soort chronisch 
-t.o-a, 

hem te pakken. Omer was << een heel sei-

zoen thuis >>, in de ouderlijke woning aan de Geete te Hooglede3s. Als klas-

titularis in de vierdes had hij Viktor Vander Heyde3e, die graag zijn voornaam

tot Zeger verdietste en van 20 februari L892 ziit naamgefloot Karel Van

der Hlyde opvolgde als hoofdstudiemeester van de internen. In de lessen

algebra'had Omer gedurende dit jaar 1891-1892 Achiel Lauwers als leraar.

In hetzelfde jaar kwam omers jongere broer Alban De Laey op de Premier

Cours Moyen', efr zott er verdet zijn humaniora doorlopen tot. en met retorica

1897-t89d+o; hij woonde samen met Omer als pensionaris in het instituut.

De afwezigheid wegens ziekte heeft Omer wel gehandicapt ; toch. was hij nog

de zesde in uitmuntindheid. Had hij grotere aanleg en belangstelling voor wis-

pour I'hisroire de la Flandre). Hij schreef '. Geschiedhand.ige Boekenschoau; Onze IVest'

Vlaamsche Zendelingen (z dln., 1925), en Kan. Adolf Duclos (1841-1925) (Btngge,

1930). Zie M. Van Coppenolle, E.H. Paul Allosserl'), Tielt, 1946, B7 blzn'

omer De Laey leerde Paul Allossery kennen in het Klein seminarie te Roeselare en

later te Leuven; zij bleven vriendschapsbetrekkingen onderhouden. op een naamkaartle

aan onderpastoor Allossery te Ardooie schreef omer (na 1903) : ( Er steekt nogal waat-

heid in uw verwiit. Ik zou echter met even veel reden tegen U hetzelfde bezwaar kunnen

oppefen. Toch beloof ik geen gelegenheid te verzuimen om Ardoye en U gedurende

't jaat te tfachten te bezoeken > (In Documentatie van wiilen Kan. Dochy, bij Robert

vanden Berghe te Brugge). Paul Allossery sprak op dinsdag 2L dec. 1909 de liikrede uit
op de begrafenisplechtigheid van Omer De Laey in de kerk van de Geete te Hooglede'

3? BOUTENS Albertus, geboren te Brugge op 1 januari L865 zoon van Pieter Jozef

en Elisabeth Bancourt. Op lp december 1889 was hii leraat aan het Roeselaarse Klein

seminarie, op 12 naart 1894 onderpastoor Ie zanen, op 15 december 1897 onderpastoor

te Tielt, op 30 april 1914 ditecteur van het Sint-Juliaansgesticht te Brugge, op 23 septem-

bet 1914 pastoof te Houtem-Komen en op 22 oktober 1918 pastoof te Ooigem, alwaar

hij op 26 september 1922 overleed.
sa VerA, Deel I, blz. XIL
3e VANDER HEYDE Viktor, geboren te Oostende op 27 januari rs6: ; hij ontving

de priesterwijding te Brugge op 26 nei 1883 ; hij was leraar aan de vierdes te Roeselate

van december 1889 tot februari 1892 en bewaker van 20 februari 1892 tot september

1902 i van 1896 tot 1902 was hil aornel van het zoeavenkorps. op 26 september 1902

werd hi.j onderpastoor aan de Kortrijkse O.-L.-Vrcuwkerk, op 17 november 1909 Pastoor

te \7est-Nieuwkerke, op 7 november 1919 pastoor te Molendorp-Oostende en op 29

janwari l)21 pastoor te rWaregem alwaar hii op 16 juni L927 ovetleed.

a0 Alban De Laey was in 1897 lid van het bureau van de Soci4td Litlraire. Ongetwij-

feld zal ook Omer in deze Sociit, actief zijn geweest ; spijtig konden wii dit niet achter-

halen daar het verslag over de jaren 188p tot 1895 ontbreekt !
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kunde en wetenschappen, zoals veelal wordt beweerd ?a1. Het volgende versje
zou dit wel even kunnen weerleggen :

<< De memorie der getallen
- 'k ben rechtzinnig, lijk gij ziet -
de memorie der getallen,
Dieu merci, bezit ik niet. ))42

In 1907, in het debat over de oude humaniora, schreef hil echter een zelfbe-
kentenis: ((Nochtans in de vierde voelde ik mijn geest opengaan: horesco
relerens - voor algebra, en in Rhetorika legde ik mil vlijtig toe op de studie
van den electrischen potentiel. \Taarom ? omdat deze twee-vawei mii subito
een horizon nieuwe gedachten geopend hadden welke ik ten slotte besefte en
waarit ik voldoening vond. ))a3 Daarentegen getuigde zijn klasgenoot paul
Allossery : < Hij leerde met ware geestdrift, doch onder al de vikken waren
de geschiedenis en de letterkunde zijne lievelin gen. zijn vermaak vooral vond
hij in de studie der Grieksche en Latijnsche Meesters der dichtkunst, als Ho-
meros en vergilius, die hij heel en al doorgrond heeft zoowel als de meester-
werken der hedendaagse letteren. Dan ook reeds schreef hii, en verscheidene
gewrochten die later in << Met Tijd en vlijt ) te Leuven bewonderd wierden
dagteekenen van in de derdes en de Dichterschool >).aa Bovendien bliiken de
u_itslagen van zijn humaniora (zie verder) te bewijzen dat zijn aanleg en voor-
al zi)n belangstelling all round. was en zrjn opgang naar de schoonhiid eerder
door de strakke linguistische methode van het traditionele Grieks-Latijnse on-
derwiisschema was afgeremd. De derdes en de podsis waren voor omeis evolu-
tie determinerend, waar hij later horresco refer:ens terugdenkt aao zijn haluer-
liefde voor de algebra.

In de syntaxis, de derde Latijnse onder leraar Alois Bilckeas, haalde Omer in
1892-189t zijn achterstand in. Hil was vierde in uitmuntendheid. In dit
schooljaar ontloken zijn eerste pennevruchten ; hij schreef een riddergedicht
ter-gelegenheid van de opname-van zijn vader D6sir6 De Laey in de Leopolds-
orde. Dit gedicht is gedateerd << Roesselare, 2 oest 1893 >> ; het eindigt als
vo-tgt :

Ridder zijn, het is zich scharen
Steeds rond d'eerevaan gestand ;
't Is der riddren leus bewaren :

<< God en Kerk en Vaderland | >>

a1 Vooral door Jules Persyn, zie: lYerk, Deel I, blz. XIII : <<Zijn eerste leerliefde
was voor de cijfers. In de vierde trokken hem de formulen der stelkunde aan later de
onderzoeken naar de geheimen van de barnkracht. Eerst in Podsis begon hij iets van de
klassieken te snappen >.

a2 t'l/erA, Deel I, blz. 91, uit het gedrcht Pantis Parua d.ecent.
a3 IYerA, Deel V, blz.87, briel dd. j ma^rt t907.
44 P. ALLOSSERY, Lijkrede 2t december t909, blz.2-j, hs. in documentatie van

kan. Dochy.
4s BILCKE Alois, geboren te zarten op L7 jantari 1866, leraar in de derde Latijnse te

Roeselare van 8 maart 1890 tot 2I febrsari 190j. Daarna was hij onderpastoor op
St.-Maartens te Kortri.jk, alwaar hij op lj september 1905 reeds overleed.



In de dichterklasse 1893-1 894, zou de aanleg voor de dichtkunst zich ontwik-

kelen, spijt zijn latere afkeer van rijmelarij ett uerzettmakerijao. ln Grad'us ad

Parnassum dichtte hii toen :

'k Heb wel honderd vijftig malen
in bevangen barenszweet
oude stukken hexameter
tot vernieuwden deeg herkneed.

En ofschoon - ik zeg het zelve -

ll?f::d:;'#'i:,["*:n" o',

Over die poesisklasse schreef hii in 1907 : << Rechtzinnig gebiecht, van de

schoonheid der Grieksche letteren heb ik binst mijn collegejaren geen zier be-

gfepen. Merk wel geen zier. De eenvoudige weelde der Grieksche taal echter,

iatie en srnaakte ik ten deele in podsis, dark zij de behendigheid van Nonkel,
onzen leeraar - philoloog, die een halve uur kon praten over de mooie ver-

wantschap met ien stamwoord. Overigens was het idem gelegen.met 't Latijn.
Die taal 

-verstond ik en schreef ik zelfs tamelijk vlot, maar dit alles was littera
qui occidit. Ons ontbrak spiritus qui aitificat. Geen enkel Latijnsche auteur

ireb ik toen uit goeste gelezen. Doch in podsis nogmaals - een luilekkerjaar,
want verzen rnaken bleek destijds een kinderspel te zijn, en we hadden vrijen
tijd in overvloed - heb ik veel genot gevonden in eenige boekjes_van Reclam's

Bibliotheek die wij door dagloopers lieten binnensmokkelen. Aldus kreeg ik
o.a. Lessingsas Sinnegedicbte onder oogen en onder handen en oP 't einde van

den schooliemester was 't boekje zoodanig beduimeld dat het bijna uiteen viel.

a6 Zie o.a. zijn gedichten: Dichter X, Gtadus ad Parnassarn, De Visu, allen in OoA

Verzen, V/erh, Deel I, blz. 82, 92 en 74; Iaten wij ook ziin Nascitar poeta (tbid , blz'
p6) herinneren, waarmede De Laey ttoL|wens zijn bundeltje Ooh Verzen aankondigde op

een koddig, origineel inschrijvingsfoldert.ie << Bijvoegsel aan talmerk 9 van Biekorf >

(t902) (in ons bezit) :

<< Nascitar Poeta, zeide,

zeide vader Quintiliaan,
en ik heb. uit deze woorden,

willen vatten en verstaan,

dat men niet om Poisie ' liik
om Pianoles mag 9aan. r>

a7 V/erk, Deel I, blz. 92.

4s LESSING Gotthold Ephraim, voor wie cle grootheid van de mens in het zoeken

naar de waarheid lag, heeft in de vorige eeuw menig jong dichter begeesterd. Hij was

geboren te Kamenz (Saksen) op 22 januari L729. Hii genoot een klassieke opleiding

aan de beroemde Fiirsrenschale te Meissen en deed daarna zijn theologische studies aan

de universiteit van Leipzig. Hij kwam er in contact met het toneelleven, o.a. met de

actrice Caroline Neuber. Hil schreef een serie comedies (o.a. Die luden, Der Freigeist),

vol sarcasme en kritiek. Tussen 1748 en 1751 verbleef hij als journalist te Berlijn, en na
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Mijn T afontaineae en mijn De Imitatione Cbristiso de eenige boeken welke ik
ooit gelezen hebbende, nu nog regelmatig voort herlees, verslond ik in illo tem-
Pore nog niet )).51

Dit podtische luilekkerjaar bracht omer door onder de leiding van twee klas-
tifularissen ; de eerste vijf maanden was Edward Delanotesz leraar, en vanaf
maart 189453 Amaat Dierick. \Vij menen hier op de invloed van deze laatste

geneeskundige studies te rwittenberg, kwam hij in 1753 naar Berlijn terug. Hij publiceer-
de er zijn epigrammatische Sfungedichte en het eerste Duitse bourgeois-tteurspel zVlrr
Sara Sampsox (1755r. Hij keerde naar Leipzig terug, bezocht Amsterdam, schreef kri-
tische bijdragen en eiste een nationale dramaturgie op vrii van Franse invloed. rn 1759
verschenen zijn meesterlijke fabels in proza, maatschappijkritisch bedoeld. Zijn esthe-
tische leerstellingen verdedigde hij in LaoAoon oder iiber die Grenzen d.er Malerei and
Poerie (1766): de essentie van de podzie is beweging, actie; de kern van de schilder-
kunst is observatie van de ruimte. over Breslau kwam hij in 1765 terug naar Berlijn en
kreeg het aan de stok met Voltaire; hij nam het voor het realisme van Diderot op. In
Wie die Alten d.en Tod. gebilclet (1769) stelde hij de Middeleeuv/en tegenover de Grie-
ken. In 1772 publiceerde hij de briljante tragedie Ernilia Galotti. Armoede dwong hem
echter een bibliothecarisambt te \Tolfenbiittel te aanvaarden. In 1775 bezocht hii lJfenen

en Itali€ en huwde in 7776 met Eva Krinig, die in t778 stierf in het kinderbed van haar
zoon. In 1779 schreef Lessing dan ook zijn dramatisch gedicht Nathan der lYeise; het
vestigde zijn literafue roem. In 1780 bevestigde hij in Die Erziehung d.es Menscbenge-
schlecbls zijn geloof in de eindeloze vooruitgang van de mens naar een volle bewust-
wording en morele vrijheid. Lessing stierf arm, verlaten en vermoeid te Brunswick op
15 februari 1781. In zijn Gescbichte der dett.rcben National-Literatar (Altenbvg, 1898)
schreef Prof. dr. Herman Kluge : < Das streben nach \Tahrheit und Klarheit zeigt sich
auch in der Form, und er er*'arb sich in dieser Beziehung ein wesentliches Verdienst
durch Begriindung und Ausbildung einer gediegenen deutschen Proza;... vielmehr wdhlte
er stets das einfachste und passendste V/ort, den schlagendsten und trefendsten Aus-
druck >. Lessing heeft zeker op De Laey invloed uitgoefend ; gedurende zijn studies te
Leuven heeft hij later veel uit Lessings werken vertaald. (IN/erh, Deel I, blz. XIX.)

ae Vergeten wij niet dat Lafontaine hem minstens inspireerde bij het schrijven van
zijn Dierensproohjes, dre slechts postuum in 1972 verschenen.

50 De Imiratione Christi van Thomas a Kempis (Kempen 1379 - Srnt-Agnietenburg,
Deventer 25 l\li 1471) was het tractaat van de religieuze beweging uit de l5de eeuw,
die de Moderne Devotie wordt genoemd en zich kenmerkte door <( het streven naar ver-
innerlijking van het geloofsleven door middel van zelfondetzoek, meditatie, bijbelstudie
en geestelijke lectuur >>, zoals B. BERKENVELDER-HELFFERICH, Inleid.ing. Catalogut.
Thomas a Kempis en d.e Mod.erne Deuotie, Brussel, 1961, blz. VII, schreef.

51 I,YerA, Deel V. blz. 86-87.

,i, DELANOTE Edward Amand, geboren te Haringe op 2t oktober 1854, was leraar
aan het college te Veurne op 13 september 1882 en aan het Klein Seminarie te Roeselare
op 3 oktober 1887; pastoor te lfaardamme op 6 november 1901, pastoor te Leisele op
25 mei 7904, en narn ontslag op 21 juni t933. }lij overleed te Poperinge op 26 okto-
bet 1934.

53 A.K.S.R.. h:, liist van de leraars.



te moeten wiizen. Amaat Diericksn was op 10 maart 1861 te Izegem geboren

als zoon van schoenmaker Bernardus en Justina Van Pachtebeke. Hij studeerde

aan het Roeselaarse Klein Seminarie, waar hij in 1883-1884 in de po€sis Jozef-
Hendrik Dupan als leraar had55, en in 1884-188) in de retorica cyriel Bus-

schaert56. Na zijn priesteropleiding aan het groot-serninarie te Brugge en zijn
priesterwijding,.stJdeerde fiij te L.rroe.r en behaalde het licentiaat in de wijs-

begeerte en de letteren. Op 15 september 1891 werd hij belast met de zesdes

te-Roeselare, van L892 toi maart 1894 met de vierdes, vanaf maart 1894 tot
augustus 1897 met de podsis, en vanaf oktober L897 tot aprll t9o9.met de re-

tor-ica. Op 19 aprll 1909 werd hij directeur van de zusters van Liefde te Heule,

waar Hugo Verriest van september 1877 tot juni 1879 bestuurde, en op 17 no-
vember i9t3 werd hij pastoor te MoorsleCe. Tussen april 1918 en februari
1919 deed hij dienst als pastoor te Izegem. Hij stond als pastoor te Harelbeke

van 22 december 1919 lot aan zijn overlijden aldaar op 9 decembet L933.

Amaat Dierick, eerder filoloog dan dichter, was Gezelle-epigoon' Yan zrjn

hand verschenen talrijke gelegenheidsgedichten, o.a. in BieAorf; in 1p00 pu-

bliceerde hij een schools-hagiografische bundel Tillo's Lied"?' Hij was ook

medewerker aan Achiel Lauwers weekblad De Nieaue Tiid. In 1906 schreef

hij het Eeuulied van het Klein Seminarie.

Amaat Dierick was een Gezelle-bewonderaar. Hij bezat de gave van het wootd
en bouwde zijn gedichten met gemakkelijke zwier op, waarin bovendien wel
eens een nieuw geluid maar steeds een weemoedige ondertoon klonk.

In een gedicht Op het Blanke Sneeuzutap)it, dat in 1898 te Leuven verscheen

in de Letteruruchten aan bet Taal- en Letterliet'end St/'/dentengenootschap

<< Met Tijd. en Vlijt >), beschreef Omer de verzenmakerij zoals zii in de po€sis-

klas werd beoefend en aanseleerd.

5a Over de priester-dichter Amaat Dierick is weinig verschenen ; hij verdient noch-

tans de aandacht. Zie: E. REI'NAERT, De LetterAtnde te Roeselare, Roeselare, 1956,

blz. 102-104.

Aan Emiel Vliebergh schreef Omer De Laey, begin 1901 << A. Dierick schreef mij over

drie weken om te weten waaraan het loog dat ziin boek te Leuven zoo weinig bijval had.

Ik kon toen nog niet antwoorden, maar heb mij algeliik dul gemaakt. Als gij gevraagd

wordt om in 't tijdschtift eene critiek over Tillo s lied te maken, gij moet de waarheid

niet verzwiigen.>>; brief uit het archief J. Persyn (slechts gedeelteliik gepubliceerd in
Verk,Deel V, blz. 8.) ; met het tijdschrift bedoelt Omer De Laey Dietsche lYatande en

Belf ort.
55 DUPAN Jozef Hendrik, geboren te Brugge op 23 oktober 1851' rJ?.as van af 23

februari 1875 leraar aan het college te Veurne, op 22 augustus 1879 leraar in de poesis

te Roeselare als opvolger van Emiel De Monie, op 27 irni 1888 onderpastoor te Torhout,

op 27 juni 1892 pastoor te Rollegem-Kapelle, op 11 augustus 1897 pastoor-deken te

Menen, alwaar hij op 7 juni 1924 overleed.

56 BUSSCHAERT Cyriel Theoduul, geboren te Marke op 24 november 1846. Letaat

aan het college te Tielt op 29 december 1869, aan het Klein Seminarie te Roeselare op

1 oktober 1877, principaal te Tielt op 27 m aft 1886, pastoor van Sint-Pieters te Ieper

op 8 juni 1892, pastoor-deken te Tielt op 26 oktober 1'90O, alwaar hii op 27 november

1911 overleed.

57 A. DIERICK, Tillo's Lied. Een gedicht door-, leraar in't K|ein Seninatie te Roas'

telare, J. De Meester, Roeselare, L900, 230 blz.

18



In de klasse waar men neerstig
Op commando verzen maakt,
Om te zien of onder rijmlaars
Nergens een genie ontwaakt :

Onze leeraar - hij doceerde -

Jaarlijks in een musenstrijd
Gaf tot onderwerp het klachtlied
Over 't blanke sneeuwtapijt.

Het was noodig, voor beginners,
Dat hii in verheven taal
Zijn subjectum commenteerde :

- i< In ow verzen, dat een straal,
Zeide h|j - van puurheid dringe :

Als gij waarlijk dichter zijt,

ilf 
.; 

J ;ilff:::.1il1;'ii*.' 
o

Doch spijt de uitleg, de lyrische aanmoediging en inspirerende gedachten van
de leraar, schoot ook Omer met deze rijmelarij niet op :

Driftig zocht ik binst fwee uren
Ook het romantieke beeld
Dat de wonderbare witheid
Van het pure sneeuwveld deelt :

En ik had nog niets gevonden
Toen de wekker klonk : 't was tijd !

Dichters wandlen somtiids vruchtloos
langs het blanke sneeuwtapijt.

Velen, in de plaats van zangerr
Over witheid op de lier,
Gaven slechts voor alle witheid
Deze van het wit papier :

'k Hoorde zeggen dat de muse
Door de vedelsnaren snijdt,
Daar het al te koud is zingen
Op het blanke sneeuwtapijt.ss

Hij beeindigde de podsis op de derde plaats in uitmuntendheid.
In retorica L894-I8g5 had Omer de stitige en geleerde Jozef-August Vander
Meerschse als leraar. Hij behaalde er de derde plaats in de uitmuntendheid,

58 lVer6, Deel I, blz. 4.

5e VANDER MEERSCH Jozef August Frans Karel Maria, geboren te Brugge op
L maatt 1868, priester gewijd te Gent op 24 september 1892, behaalde te Rome zijn
doctorstitel in de wijsgebeerte en de godgeleerdheid, en werd op 17 oktober 7894 lenar
van de retorica in het Klein Seminarie te Roeselare en op 27 september lg97 letaat aan
het groot-seminarie te Brugge. Hij bekwam de titel van ere-kanunnik der Brugse kathe-
draal op 21 november 1907 en het secretatiaat van het bisdom op 15 september 1!1p.
Hij werd op 5 juni 1927 kanunnik-penitencier en directeur van de Dames van Hemels-
dale te Brugge, vicaris-generaal van het bisdom op J.8 januari j.9j2, armenisch prelaat
op 1 augustus 1937 et aartspriester van het kapittel en van de stad Brugge op 1 sep_
tember 1943. Monseigneur Vander Meersch overleed te Brugge op L4 iurri Lg52.
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achter Paul Allossery, die laureaat was, en Pierre Deraedt' In hetzelfde iaar
verbleef Cesar Gezelle in de wijsbegeerte-afdeling'

Van Omers humaniorastudies te Roeselare kan volgend bilan voorgelegd wor-

den6o :

vak i889-90 1890-91 t89r-92 1892-93 1893-94 1894'9'
zesde viifde vierde derde po6sis retorica

Uitmuntendheid6t6433
Gedrag en vlijt 18 3 L6 3 3 Prijs
Godsdienst 5 11 12 ) 5 3

LatijnsSt4tj
Grieks861074t
Frans33>64r
Vlaams 1L 3 3 4 4 4

Duits (vanaf 189t) 12 7 3 2

Geschiedenis/
Aardrijkskunde3613T32

\Tiskunde 10 t
Algebra 6 6

\Titenschappen ) t
LezenN.G.{J1 312633
Voordracht N.G.61 10 16 7 8 

'Tekenen I 2

Accesit x x
Diploma 2de graad x x
Diploma lste graad x

Daaruit blijkt duidelijk dat Omer in de vierdes wegens ziekte gehinderd werd,

doch bovendien dat hij in de zesdes niet glansrijk startte en vanaf podsis mer-

kelijk vooruitgang boekte . Deze uitslagen moeten bovendien gezien worden

in verband mJt hit aantal leerlingen dat gemiddeld twintig was'

Toen Omer De Laey in augustus 189) het Roeselaarse Klein Seminarie vediet

had hij ongetwijfeld diverse invloeden ondergaan. Daanan heeft hij later niet

alleen gefuigenii afgelegd62, maat zijn verdere ontwikkeling in geest en werk,

zelts zljn af;eften tegen de verkeerde richtingen in de humaniora, dragen daar-

van tevens de spor!.r. Zo was voor zijn dichterlijke aanleg Amaat Dierick
geen vreernde, was Achiel Lauwers voor zljn sociale aandacht geen onbekende,

E r *ur de minstens (< lauwe )) geest op Vlaams gebied de aanzet voor ziin be-

redeneerd flamingantisme.

Uit zijn collegetijd ztjn naast het gedicht voor zijn vader en het .gedicht 
ter

gelegenheid v"an de eerste communie van zijn jongste broer Rodolf. in 1895,

i"ifig van zijn pennevruchten bewaard. Het gedicht Aan Rodolf , is door

60 A.K.S.R., Jaarliikse palmares Disrribttion solennelle des Prix laite aax 6lit'es du

Fetir-Sininaire de Roulers (druk De Brouwer-Roelens, Roeselare) : 1890, blz. 79-84 ;

1891, blz. 76-8r; 1892: blz.85-90; 1893: blz' 82'87;7894,b12' 90'94; L895,blz'

94-98.
61 Niet geslaagd.
c2 In oktober 1907 schreef hii, alhoewel hij iedere rechtstreekse beinvloeding afwijst, :

< Doch dit neemt niet weg dat onbewuste invloed dwars door gesloten deuren en ven-

sters op iemand kan inwerken >> i lYerk, Deel V, blz. 105.
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Omer.gedateerd op << Passiezondag, 1g9t >> ; de laatste strofe mag hier ge_
citeerd worden : -

Broeder hooger dan de wereld
Rijst des Hoogsten hoog gebod.
Al wat de aarde biedt vernedert.
God is eeuwig, hoop op God.

of hij zijn (( verzen uit Podsis... later alle (zal) hebben geslachtofferd >> zoals
Persyn63 en dokter Cools.a beweerden, en oi hei getuigeni"s van paul Allossery,
nl. d.at 9T..r,1 op.66n uur... 10 tot 15 strofe""kluui kreeg>>uu, waarheid be-
vat, kan bij gebrek aan bronnen moeilijk bewezen of ontkend worden. Min-
der nochtans mag het oordeel van diezeifde dokter Cools zo maar onderschre-
ven.worden, waar hij aan Jules persyn schreef : <<Er zijn lieden die beweren
en die't.schrijven ook, dat omer ...dr 

".n ervaren diciter was, toen hij nog
te Roeselare studerende was. Daar geloof ik niets van. Als omer te Leuven
aankwam, was hij niet in staat een behoorlijk vers te schrijven >>.66

Alhoewel het voor de hand lag dat omer lid was van de socidt| Litlraire van
het Roeselaarse instituut, de oefenschool voor letterkundige en didactische
bijdragen, toch kan wegens gebrek aan bewaarde verslageri van 1g89_1g95,
werk van-zijn hand niet voorgelegd worden. Hmiel vliebJrgh en Jules persyn
publiceerden een gedicht uit omeis poesisjaar .. De Arenscb/n Goisten, dat als
volgt eindigt :

Menig lust het lange maanden
De hieroglyphen of
Hanepooten te onderzoeken
Op ein afgebroken steen.
En voor mij al het gemaklijk,
Al het wonder staat mij aan,
Al het grootsche en al het edel,
Dat het mensenconcours geeft.6r

Wij kunnen Omers collegewerk aanvullen met volgend gedichtGs :

La Reconnaissance
Ensemble avec le Temps, ceint du bandeau c6leste

Un ange aux blonds cheveux,
Sous un voile aux plis d'or, cachant son front modeste,

Est descendu des cieux.
Il r6pand Ie Bonheur et l'Amour sur la Terre

Plus rapide toujours
Son aile incessam6nt l'emporte. oi la Misdre

Rencontre le Sicours.
Quand aux rayons du jour, les perles de ros6e

Font revivre la fleur,

63 ″′″々, Dccl I, blz xIII.
64 fι″.′ blz xlx
65ル″.′ blz xHI
66ル〃.′ b12 XIX
67 1蒻

, Deel I, b12 2

68 〃∫, in dOcumcntatic kanunnik Dochy, voornocmd



Ses doigts touchent la tige et la fleur redress6e

Au Ciel ouvre son cceur'

Sur le bois silencieux, il passe avec l'Aurore
Effleurant chaque nid,

Et I'oiseau chante et de ses chants longtemps encore

Tous le bois retentit'
L'enfant, dont I'eil i peine a Perqu la lumidre,

D6ji connait ses Pas ;

Et, Lui tendant les mains, il sourit i sa mdre,

Qui le Presse en ses bras'

Dans les rangs ennemis, le fier guerrier s'6lance ;

MenaEant il fr6mit ;

II tombe - mais sentant une main qui le panse,

Il s'6meut et b6nit.

Le barbare, sauv6 du gouffre de sa fange
Loue le Lib6rateur,

Car' avec t:l,':il',n:t"i 
Hi: 

ber ange'

Or, cet ange, voil6, sur la maison amie,

or) Science et Devoirce

Forgent i trois cents ceurs des armes pour la vie,

Vient planer chaque soir.?o

Tous les ans, en ce jour de fdte, il nous inspire

Une c6leste ardeur,

Et nous chantons, aux accords de sa lyre,
Un Pdre et Bienfaiteur.?1

N(/ij willen toch even stilstaan bij dit negenstrofige gedicht, sllleesd^ volgens

de door Omer De Laey later rreeigesmadi klassiek-schoolse matelij.-Alhoewel
ieder preciese datering op het handschrift van deze erkentelijke lofzang ont-

breekt, laten sommig".-.u.rdrridingen (<< tous les ans, en ce jour de f€te >>) en

allusies (< il(:1'u{e) nous inqpire"' et nous chantons' aux accords de sa

lyre >) toe dit gelelenheidsgedicht in het podsisjaar 1893-1894 te situeren.

Traditiegetrouw immers zorgde de dichterschool voor het loflied ter gelegen-

heid varihet superiorsfeest Jat, bij het beeindigen van ieder.schooljaar, 9P.lt.t
einde der -.u.ri juli werd gevierd. Omers Reconnaissance is dan klaarblijke-

ee Geschtapt zijn de woorden : < Oi la Foi, Ie Savorr >>

?0 Geschrapt zijn de woorden : << Au Coucher vient s'assoir >>'

?1 Bii dit /:r. steken nog enkele snipperingen, die ook van de hand van omer blijken

te zijn, nl.
<< Die schiinen Blumen die wir pfliicken

Mit Wunschen Dir bei uns bereit

Und unser viel zu svracke(sic) ausdrtcken

Der grundlichsten Erkenntlichkeit. >

en : << Ve present You among the flowers

Improved in the solitude

Of heart, the finest all of or'rrs :

The flower of the gratitude. >>
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lijk voor superior Frangois De Brouwers feest van juli Ie94 geschreven.
Toch is dit gedicht in menig ander opzicht ook merkwaardig en is het relevant
voor de zielegroei en de podtische ontwikkeling van De Laey.
Inhoudelijk grijpen deze Franse jeugdverzen immers terug naar de symboliek
van de literaire, christeliik'romantische sfeer, van de vlaamse christen-dichter-
school?2, die met het leraarschap (van 20 of 2L maafi 1854 tot 21 augustus
1860) van Guido Gezelle in het Roeselaarse Klein Seminade haar intrede
deed.t3 De invloed van Gezelles religieus christendom is niet alleen bii bepaal-
de leraars, maar stellig ook bij talrijFe Gezelle-leerlingen. tot tg65 rec'htstieeks
na te wijzen.Ta Onder deze laatsten moeten zeker Eugeen Van Oye, Karel De
Gheldere, Gustaaf Verriest en Hugo Verriest worden geciteerd ; het getuigenis
van Hugo Verriest mag hier volstaan : << Hij is de Leaentwekher. Aan hem zijn
wij ons leven verschuldigd >>tu.

Alhoewel Gezelles betwiste gevoelspedagogiek'd bij de overheid en vele leraars
geen genade vond, toch bleef zijn ( geest >> als het ware naleven, zelfs nadat
hij in augustus 1860 uit Roeselare naar Brugge was verwijderd... omdat hij in
de Mandelstad << mislukt >> was. Niet alleen zijn Vlaamse, zij het dan ook ge-
matigde optie, maar vooral zijn christelijke r6veil-gedachte 6n zijn literaire
betekenis, bleven bij vele elkaar-opvolgende leraars richting-gevend. Als het
ware ondergronds, zoniet geheimzinnig, bleef de << Heer ende Meester Guido
Gezelle > zelfs gedurende zijn << po€tische >> crisisjaren 1860-1880, in het Klein

72 Van de dichterschool leg;de Gezelle de beginselverklaring vast in het gedicht Prin-
cipiam a lesu !, verschenen in zijn eerste dichtbundel Vlaenzscbe Dichtoefeningen die
in 1858 te Roeselare van de pers kwam. Zie: R.F. LISSENS, KanneAeningen bii de
eerste aitgale tan Gezelles <<Vlaentsche Dichtoeleningen>>, in: Versl. en Meded.elingen
aan d.e KoninklijAe Vlaantse Acad.emie aoor Taal en LetterAund.e, 1964, blz. lOl-3I).

73 Over Gezelles leraarschap te Roeselare, zie:- H. VERRIEST, Guido Gezelle als
leraar, in: Versl. en Mededelingen aan de Aoninklijke Vlaamsche Acadenie aoor Taal
en Letterdande, l9l3,blz.4)7 envlg.; F. BAUR, Uit Gezelle's Leaex en l{/erA, Letven,
1930, blz. 7t-207 ; A. VIAENE, Guido Gezelle te Roeselare, in: Biehorf, L949, blz.
2r7-2i7; J. POLLET, Gezelle te Roeselare, in: Biekorf, 1954, blz. 188-191 ; J. GELD-
HOF, Gezelle te Roeselare, inl. Biekorf, L959,b12.264-266;E. JANSSEN, De onzekere
opaoed.er Guido Gezelle, in: VetenschappelijAe Tijd.ingen, jg. XXXil, 1973, kol. 1.69-

180. Als leraar van de podsis was Gezelle ook aanwezig in de vergaderingen van de
Lettergilde, o.a. op 2) januari, 6 maatt, 12 juni en 7 augustus 1859 ; zie : M.
DE BRUYNE, Genesis lan een studentenretolte de <<Groote Stooringe>> te Roeselare in
787), Roeselare, 1975, blz. '13, 1)oetnoot 23.

zr J. DE MiTELENAERE, Oaer Gezelle's Confraternity, inl. Gezelliaxa, jg. Y, Ant-
werpenJ 1974, Afl. 7-2-3-4, blz. 3 en vlg.

75 H. VERRIEST, Guid.o Gezelle, in: Tu,intig Vlaamscbe Koppen,4de Uitgave, Ieu-
ven, 2.j., Deel II, blz. 17).

7'r U. VAN DE VOORDE, Gezelle's Eros o'f d.e leraarstijd. te Roeselare, Mechelen,
(1931), overdruk \it De GiAr, mei, i930, il, blz. 228-267; deze studie gaf aanleiding
tot de gekende polemiek 'waarover B.F. VAN VLIERDEN, Guido Gezelle tegenooer het
dichterschap, Kapellen, 1967, een juiste evaluatie neerschreef: <<Tussen <Charitas>,..
en <<Eros>>, zijn et nog zovele genuanceerde tussenstadia mogeliik> (blz. 51), om te
concluderen: < Gezelle heeft bewust zijn .r'riendschap willen gebruiken als pedagoog en
als toepingswervende priester> (blz. 82).
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Seminarie aan het werk.tt Als wij hier leraars moeten noemen, dan beperken

wii ons tot Gustaaf Flamen, Alfons Van Hee, Amaat Vyncke, Hugo Verriest,

Aiexis De Carne, Emiel Demonie, David Lanssen, Edward De Gryse' Voor
de leerlingen getuigen de talrijke biidragen in de Lettergilde,,,waardoor Gezelle

tussen 18?5 in fdqO bijna onafgebrof,en in de belangstelling bleef.'8 Voor
de verering die Gezelle aldaar genoot, citeren wij slechts de slotverzen van een

gedicht dat Julius Devos, de ierste martelaar der Blauwvoeten?e, op << Sint-

bregorius Nazianerdag, - Mariamaand zijnde, den 6den Zondag . n"a

Paaichen, 't H. Jaar 18J5 > in de Leltergilde voodas onder de titel : Gedich-

len, Gezangen en gebeden aan Gttido Gezelle :

b;;;"* ook, Gij eedlen boek,
Gedicht, gezangerr en gebeden,
Daarom is 't dat ik u min,
Gij mii diepe ligt in 't herte.
Als een vriend bij mii zilt ziin,
Ende strekken mii tot broeder,
\Vaar 'k ook vare oP 's wereldzee ;

Nooit, en zal ik meer vergeten
Hoe ik menigmaal geprent
Heb mijn hoofd oP uwe blaren
Bij het wegen van de smert ;

Hoe ik altijd heb gevonden
Lavenis voor 't diePste wee
In de borrelende stroomen
Van uw liefde Po€zij ;

Hoe gij hebt voor mij gebroken
Dien zoo sterken tranendam,
En mij dragend tot den Heere
Gij mij gaaft het zoet geween ;

Die U 't dichtersherte gaf
In uw boeken uitgegoten;
Heer en Meester zijt gii mtj,
En, ik hoop het, zult gij blijven

77 Maar ook daarbuiten. \Wij verwijzen o.^. l ar de Gilde t'an Sinle Luitgarde die op

13 februati 1874 werd gesticht, en wij vergeten hier geenszins de ruimere Gezelliaanse

kring in Vest-Vlaanderen. Deze kernen hebben echter niet de waardering van Gezelle in
geheel Vlaanderen gestimuleerd ; Gezelles letterkundig << eerherstel > (o.a. ook van ziin

\Testvlaams pafticulafisme) is trouwens later, ja zelfs na ziin dood verwezenliikt ; zie:

F. BAUR, Guido Gezelle (1 mei 1830 - 27 noaentbet 1899)' lnleiding op Guido Ge-

zelle's DichtuerAen, Deel 1 (Dundrukuitgave), 2de druk, Antv'erpen, 1941, blz. XXIX-
XXX; A. VERMEYLEN, Van Gezelle tot Timrnerntaar, Amsterdam, 1928, blz. 22-23

wijst op Gezelles esthetische en ethische invloed.

78 Trouwens ook buiten het Klein Seminarie, extra muros, te Roeselare in het letter-

kundig genootschap De Vriend.schap was Gezelles podzie een geliefkoosd onderwerp.

7s Zie: J. GELDHOF, Vliegt de Blau.u,aoet. De eerste nrarlelaar tan de Vlaamsche Sta-

dentenbeueging E.P, Renatus Det'os, Brtgge, 1955, passim ; M. DE BRUYNE, Genesis

lan een slud.entenretolte, a,u,,, btz. 15, 28, a0, i5-39.
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Voor elk dankbaar Vlaamsche kind
Dat de stroomen heeft genoten
Van uw zingend dichtershert ;

Velen meugen lJ verachten ;
't Blijft het steeds aan U gekleefd :

Boven spotternijen ri;'zend
't Staat bij U daar sterk en fier
I\4et zijn oude en vrije tale,
Tale van \7est-Vlaanderland,

*.n:: *:','ff ff : Tlii i5'^
En wat Gezelle voor Albrecht Rodenbach, in leven en kunst, betekende kan
hier slechts even aangehaald doch niet minder benadrukt worden... Tekenend
voor Gezelles blijvende invloed is bil'voorbeeld ook het feit dat, wanneer
Amaat Vyncke8r en Zeger Maelfaits, in oktober 1873 als groot-seminaristen te
Brugge de lYest-Vlaamtcbe Gebroedert hadden gesticht, zij op Gezelle (te ver-
geefs, nochtans) een beroep deden voor de publicatie van hun geplande Alma-
nak... uoor cle leerende leugd uan Vlaanderen."r
M66r en m66r was Gezelle een na te volgen syrnbool geworden. Hij vond zijn
literaire epigonen bij mindere dichters, die aan het Klein Seminarie hun podzie-
eruarirg opdeden .1. l": literaire oplejlrn-S genoten.8a Onder deze poetae
minores noemen wij hier Zeger Maelfait, die door Gezelles christelijke
po€zie, door << de Engel der Poezij >> gefascineerd was. Uit zijn schaars-bewaar
de gedichten blijkt deze Gezelliaanse inspiratie en invloed overduidelijk, o.a.
v.it't Is God45, en Zii kennen haar niet, O ! 't Is droeaig enVaartuel /86 \Vij
citeren lit Zij kennen haar niet enkele verzen :

Houd oog en hert op God den Heer,
steunt op het kruis uw Hope, en

lijk, Loth, zoo komt gij in het Rijk,
- geleid, lijk hij, door den engelbewaarder -

in 't Rijk waar er niet meer te vreezen en is,

80 A.K.S.R., Verslagboeh Lettergild.e 1871-1875,
81 L. MONBAILLU, Raue Vynche, Roeselare, t974, vooral blz. 86-95.
S'z MAELFAIT Zeger (Victor), geboren te Roeselare op 10 februari 18t0 en er ovet-

leden op 30 augustus l9l1 : zre: M. DE BRUYNE, Zeger MaelfaiN, Vlaams strijder,
scbrijter, in: Nationaal Biograf isch lYoordenhoek, Deel 3, 1968, kol. 527-530; M. DE
BRUYNE, Gezelles KerLhof blommen III en d.e taalpartihalarist Zeger Maelfait in 1876,
in : Albunz Antoon Viaene, Brugge, 7970, blz. 173-127

83 M. DE BRUYNE, Genesit ran een studentenretolte, a,u'., blz. 26 ; L. e L. VOS-
GEVERS, Dat rclA moet berleten, a.u., blz. 77-1,8.

8a \Vij vernoemen : Alfons Carlier, Julius Delbeke, Zeger Maelfait, Alfred \Teusten-
taad en Amedee Donck uit Ardooie.

85 Z(eger) M(aelfait), 'T it Gotl, in De Vlaamscbe Vlag, Jg. I, 1875, augustus 1975,
blz. 69.

EC Deze laatste drie gedichten verschenen in: Letterurucltten lan bet TaaJ- en Letter-
liettend. Studentengenootrchdp der KatholieAe Hoogescbool lan Leauen, ond.er d.e Zin-
spreuh <<Met Tfi en Vlyl >, Leuven, 1878, blz. 1,20-1,24.
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bij God en zijne engels altemaal,

bii God en Maria en d'Heiligen al :

en daar is het rijk van ons Heer ende Meester
en dat is het riik dat God van in

der eeuwen eeuwigheid bereid heeft,
voor al die getrouw gebleven zijn

aan Hem tot het eind van dit kort leven'.'

Gezelles christelilk wereldbeeld, waarin twee werelden, de zinnelijke en de

bovenzinnelijke, zoniet antagonistisch dan toch duidelijk naast elkaar stondens?,

verdween rond 1880 trouwens uit de katholieke actualiteit. De schoolstrijd van
1879-1884 duwde de katholieken immers duidelijk, zoniet onverwacht, naar

een politiek-cornbattieve hoek. Bovendien kwamen nieuwe ideedn de geesten

beroeren ook bij de geestelijken ; deken Edward De Gryses8, en vanaf 1890
vooral Achiel Lauwersse, trokken als leraars in het Klein Seminarie (en daar-

buiten) de sociale dimensie van de (< v'ereld >> der arbeiders binnen de christe-
lijke levensvisie.eo Het halsstarig vasthouden aan de Gezelliaanse traditie bleef
echter in de letterkundige opleiding en belangstelling gehandhaafd; zii bracht
echter beperking, verstarring, onoorsPronkelijkheid met zich mee, zoniet Ge-

zelle-doenerii, vooral wanneer daarenboven vanaf 1880 de po€sisleraars uit
minder creatief hout waren gesneden. Hier mag zeker Amaat Dierick, de po€sis-

leraar van Omer De Laey, worden genoemd.er

Het is in deze evolutie dan ook merkwaardig dat Omer in ziin po€sisgedicht
La Reconnaisrdnce nan 1894 kennelijk inspeelt, zoniet teruggrijpt naat het Ge-

zelliaanse voorbeeld, naar de identificatie tussen godsdienst en dichtkunst.

Het thema van de bewaarengel, de schutsengel, die niet all66n tijd en aarde,

plant en dier, maar ook de mens en speciaal het kind beschermt tegen de be-

lager, war immers sinds Gezelle als podtisch Patroon en motief op traditionele
*!ze orrerg"leverd en bewaard : de << engelachtige jongeling >> bleef als ideaal
gesteld. O-ok Omer greep hier duidelijk naar dit Patroon. Dat de niet nader

6enoemde engel daarenboven De Laey nog tot scheppende poezie inspireerde,
doet stellig opnieuw denken aan Gezelles Kwaueerdicht van 1846-1847(?).

De aanhef van dit jeugdvers uit het eerste jaar dat Gezelle als leerling aan

het Roeselaarse Klein Seminarie doorbracht, was :

az J.J.M. VESTENBROEK, Guido Gezelle, cJicbter in de negentiende eeuu, in:
GezelleAronieA 8, Kapellen, 1973, blz. 18-22.

8s A. VIAENE, Gezelle en Dehen De Gr\se, in Biehorf, 1953, blz. 265'269.

8s Zie aoetnool 19.

e0 Voor Gezelles << sociale >> conformistisch-conservatieve houding, zie : K. DE BUS-

SCHERE, Gezelles sociale aisie en ziin dicbtkunst, in Gezelle-kronieh -1, Kapellen, r965'

blz. 4l en vlg.

e1 De vraag moet hier gesteld worden in hoeverre die aangeleerde, schoolse Gezelle-

doenerij, de latere afwijzende houding voor Gezelles podzie bij Omer De Laey heeft be-

paald; zie 1)oetnoot g3. De onoorspronkelijkheid van de Gezelle-mode stelde hem boven-

dien minstens een literair argument ter hand om ziln opvatting over de obiectieae

poAzie te stlven,
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De Engel sprak mij in den geest
dat ik op uw' naamfeest
toch en liedie dichten zou...sl

In het licht van De Laeys latere critische houding tegenover de podzie van
Gezellee3, is dit Franse jeugdvers derhalve betekenisvol. Rechtzinnig heeft hij,
toen de grote meester te Brugge op maandag 27 november 1g99 was ovededen,
aan de Gezelliaanse traditie waarian hij in het Klein Seminarie deelachtig was,
te Leuven terug gedacht. << Ieder \Testvlaamsche student vond in de verzen
van meester Gezelle, iets weder dat hij kende, iets van zijn eigen... Hij leefde
mede met Guido's ideaal, dat, in eenen sprong, van het eenvoudig landelijk
leven, tot v66r het aanschijn van God weeCte stijgen... Het ideaal ii de tooits
geweest, waarmede Gezelle de herten der Vlaamsche jeugd in brande stak.
De muziek zijner verzen - waarvan het geheim met hem begraven ligt - heeft
de drommen der jongere studenten van geestdrift doen zinderen en zweren
dat Vlaanderen, kost v'at kost, herworden zaI... >>.so

Over Omers verblijf in het Roeselaarse Klein Seminarie zegde zijn klasgenoot
Paul Allossery rn zijn lijkrede van 21, december l9O9 : << In die jaren hebben
we gelukkig met hem zijde aan zijde geleefd en de geestes- en zielegaven vao
den welbelovenden jongeling leeren naar weerden schatten. Ja, maar 'k weet
waarlijk niet wat er meest onze bewondering verdiende, ofte wel die onbe-
wimpelde godsvrucht, ofte wel die schranderheid van zijnen studiegeest, ofte
wel die nooit genoeg geprczen minzaamheid die hem den vriend van allen
miek, zoo van makkers als van meesters en die altijd het hem zoo lieve, fijne
spotwoordeken ongestoord deed opnemen. Als een pijnlijke ziekten (sic) hem
in 1892 van ons weken op weken verwijderd hield, wierden de vrienden-
banden, nog nauwer toegehaald. Ah I ik herinner het mij zoo goed hoe hij,
bij een bezoek dat wij hem brachten met het Paaschverlof, ons vol genegen-
heid ontving, hoe hij over de minste bifzonderheden van ons collegieleven
binst zijne afwezigheid wilde ingelicht zitr' en hoe hij ons met tranen in de

s2 G. GEZELLE, Proza en Varia, (Dundrukuitgave), Amsierdam, Deel III, blz. 574;
R.F. LISSENS, h4otiel en pottieA ,.< De Engel der Poiizij >>, tn: GezelleAronieA J, Kapel-
len, 1965. blz. 7-jo.

n' Op 12 januati 'l-904 schreef Omer De Laey: << Nu laatst herlas ik Gezelle's bloem-
lezing. Er zijn daar kleingedichtjes die in eeuwen der eeuwen van de tonge der Vlamin-
gen zullen vallen lijk vogelzang. Deze lof is, geloof ik, de hoogste welke men kan toe-
kennen. Geen enkel Vlaamsche verzenmaker heeft ooit zooveel verdiend. Maar ik denk
ook dat hij voldoende is en bij den r.erren *'eerklank van al den onzin welken Hol-
landsche en andere trommelaars nu uitroffelen, ben ik benieuwd te weten wat, eigenlijk
- de Gezelle mode voorbij zijnde - daarvan zal overblijven. Philosophie moet men trou-
wens in deze gedichten niet zoeken. Dezelfde gedachten en dezelfde boombeschrijvingen
keeren gedurig terug en, daargelaten de diepte van het symbolisme, welke de Hollanders
er bijzonderlijk, door de diepte hunner fantaisie, langs om meer in ontdekken, blijf ik
bij mijn meening, dat Guido kan doorgaan als de koning der muzikale schilders of der
schilderachtige muzikanten. Meer niet en vooral niet als lyrieker... >>; lYerA, Deel V,
btz.4z.

s4 ALTA LEDA (: O.K. DE LAEY), Gtido Gezelle en de Stttdentenwereld, in:
Ons Leaen, jg. XII, no 4, vrijdag 8 december 7899, blz. 3, a-b.
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oogen dank zegde voof onze gebeden en onze blijken van vetkleefdheid. Hij
i."'rJ. -.t geeitdrift, doch oider al de vakken waren de geschiedenis en de

letterkunde ?ijne lievelin gen. Zijn vermaak vooral vond hij in de studie der

Grieksche en Latijnsche 
'Meesteis der dichtkunst, als Homefns ss -Vergilius,

die hij heel en af doorgrond heeft zoowel als de meesterwerken der heden-

daags.'h" letteren. Dan 6ok reeds schreef hij, en verscheidene-gewrochten die

latei in < Met Tijd en Vlijt )) te Leuven bewonderd wierden, dagteekenen van

in de Derdes en'in de Dichterschool. Op wandel, op de speelplaats zag \1j,
hoorde hij alles en loerde het af, no en dan aan zijne makkers door een fijn
spreukje latende vermoeden wat er in het diepste ziiner ziel omging. En wij,
ir" \ro"ld"n dat er iets ongemeens in dien makker aan 't worden was en dik-
wijls hebben wij onder elkander in 't stille gezegd: (( Van Omer gaat iets

worden ! >> En de toekomst heeft ons gelijk gegeven >>.e5

Dit getuigenis over de bijzondere, fijne, doch door ziekte gehandicapte en

daarJoor Juist geestelijk bevoorrechte, geestes-scherpe 6n oog-kiikende, spot-

tende en geestige Omer, werd door alle biografen in grote lijnen overge-

nomens6. Veelalls echter de aandacht voor C)mers aanhankelijkheid en vriend-
schap voor zijn medeleedingen vergeten. Nochtans was ook deze ziele-

trek-66n van zrjtr fundamentele eigenschappen, die hij later zo levendig, zo

intens zou bewaren en koesteren te Leuven. Een bewijs daarvan vinden wij
terug in een drietal brieven die hij aan ziin Roeselaarse klasmakkers vanuit
Leuven schreef. Uit retorica waren diegenen, waaronder Paul Allossery, die zich
op het priesterschap voorbereidden in de afdeling wiisbegeerte van het Klein
Seminarie gebleven. Aan hen schreef hij deze brieven. Zij getuigen van een

studentikoze doch gemeende trouw aan een samen-beleefde gemeenschap, hoe-

wel Omer er vooral zijn eerste ervaringen aan de << Alma Mater>> heeft neer-
geschreven.

M. DE BR.UYNE

s5 -Flr. lijkrede van Paul Allessery in dokumentatie van kanunnik Dochy ; deze lijk-
rede is ook gepubliceerd in M. VANCOPPENOLLE, E,IL Paul Allossery' a.u., blz. 94.

eG O.a. doot Jules Persyn, lYerh, Deel I, blz. XI : << Van op 't Klein Seminarie te

Rousselaere bleek De Laey een jongen zooals niemand anders daar... >, en blz. XII: < De
college-jongen reeds was een goed-opgezette photograaf van menscheliike gebreken >.



ONKRUID VERGAAtt NIE丁

Weer eens twee ( ONKRUID >-bijdragen van pros Vermander

Bij een bezoeA aan Pros, areeg ik nd uar planen de hierna tolgend.e reasren ttan de t,oor
d.e Eertijdslezers niel onbehend.e Pro-r Vermander, toor Eertiids mee.

Daar steeds meer lezers de rangen ran Eertijd..r t,efroegen die d.e tutintigerjaren op ber
inlernaat le Roeselare niet rneer zo licbt hannen benaderen, han het geaaar opduiAen
dat d'e mededelingen in deze bijdragen als een t,erzonnen terhaal beschoautd. uord.en.

De << Vri jeti jdsbesteding >> aan de << OnArtid.-liguren >> hier in gearen en h,leuren be-
scbreten en terteld, << berusr >> niet enael op feiten ; het is anders niers dan een relaas
lan een uerAelijA gebearen, door tn66r dan een ooggetuige, door een << med.espelet ofte
ntededader >> !

Han daden, trouu aermeld en in genendele oterdret,en, uijzen nataarlijh. op << een tlucht
uit de realiteit >>. Het is begrijpelijh dat jottger.e en u,ellicbt ooA oud,ere niet ingeuiide
lezets, zich nauueliihs een toorstellin.g Aunnen t'ormen dat zoiets Aon, ZeLer uas het
zelfs in die eerste naoorlogse faren xiet aan iedere klas gegeten een Aern spuiterc ond.er

bun leden te tellen. Die groep lan ze! heelt het klaar Atnnen spelen te DOEN tuat hier
med.egedeeld. ucrd.l, zonder ooit de goede gang uan za|en in ons college te lerJtoren,

Het gebearde immers buiten de << uerAuren >>,

Een ol ander opgefoht boeAenpedagoog ol een ontspoord psycholoog zou ot,er bairen-
sporigheden, uand.ad.en enz. Attnnen spreAett, Vanneer echter alwie deze zes geAend

bebben en nog kennen, getuigen dat zij << in het geuone collegeleaen >> de bezielers waren

aan d.e goede geetl op het inrernaat als in htn Alas, uat zal zo'n geleerd pedagoog d.an

antuoord.en ?

Drie schooljaren heb ik d.agelijAs d.ie zes leerlingen in bun geuone doen gezien: letens-
lustige, rlijtige, Aaneraad.schappeliihe medeleerlingen, en orer <<OnAruid.>> nooit iets
gehoord.. Zo zal het aJ de internen r)ergdan zifn, Was er rrlaar 6ln zalhe hlas met derge-
lilAe groep marginalen ? Mocht eens een leerling der Retorida 1927 een late biecht aan

Eertiids toet)erlrourren, het zott bliitren d.at ooA d.aar door een tiertal auonluurliihe toch-
len ond,ernomen werden,

lf/erpen d'eze meded.elingen geett zeer eigentiids licht op het internaatsleten aan d.ie
jaren te Roeselare ? IVerpex ze geen hcht op de heel aan die tijd.somstand.ighed.en ge-

bond.en sfeer en geert ? De schone, maar zeldzarne liguar tan Jules FLIPTS in ziin
Roeselaarse t)jd zou niet gant tr.tt. haar rec/ct Aannen komen, indien bet << Onkruid.facet>>
tan hel interndat d,er iaren lu,inlig niet erbii betrokLen uordt. Immers, toen deze merA-
waardige << menselijAe ped.agoog>> ttit Roeselare ueg 1r,lJ, bleel zijn geer, er nog rond-
uaren !

Arthur ttan Doorne

DE ZIEKEN BEZOEKEN

Mylle Vincke, was thuis in ziekteve'rlof, bij Nonkel Prudent, te Ingelmunster.
't Was tamelijk serieus, want dat duurde nu al drie - vier weken. Tante Mathilde
verzorgde hem goed, met appelsienen en lekker eten ; - het stond heur aan dat
hij goed at, maar de zieke was niet binnen te houden. Wat voor ziekte hij broed-
de, hebben zij eige'nlijk nooit met zekerheid geweten. - " O'nkruid > was van
oordeel dat " schoolziekte " niet uitgesloten was.
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OpRoeselare-marktdag,kwamCeten,depoester,naar'tCo'llegemetdekom-
plimenten vanwege de zieke, " dat he't niet verslechtte, dat hij deugd zou hebben

van e'en bezoek, gelijk wanneer, en dat ze zouden welgekomen ziin'" - Ziin

vrienden kenden het gul en gouden hart van Nronkel en Tante, en Koenraad,

gelastte ceten, * Goed te zeggen, aan Mylle, dat zii de uitnodiging aanvaardden,

en dat het iets zou ziin voor donderdag... "

Valavond, rond tien uur, wipten de zes, in 't Manestraatje, door het venster van

een Dianokamer en trokken naar het station om een akkoord te slaan met een

koetsier voor de grote reis naar Ingelmunster.

De goede man bezag enigszins verwonderd dat ieugdig reisgezelschap, rekende

uit en stelde zijn prijs niet te hoog, gezien daarbij het late uur. - De jongens

legden hun geld biieen, maar kwamen niet toe voor het kontrakt. De koetsier, die

zijn late klanten wilde gerieven, peinsde, en stelde voor, hen te voeren, voor de

som van 22 lrank tot aan de vaart; zo gaf hij nog een goed stuk toe, ja, tot aan

de vaart en de rest konden zij te voet afleggen. - wat zouden zil wel anders

doen ?

Bij 't bestijgen van de open vierwiel-voiture, met de dikke sarge, warm over de

kniedn, kregen de reizigers een vreemd gevoel van adeldom ; de zwijger zat

boven op de bok, als op een troon, naast de koetsier, met een oude bolhoed op;
en 't was of heel de stad hun toebehoorde. De koetsier, zoals hij placht, verschaf-
te uitleg aan zijn klanten : " Wij riiden door de Ooststraat, de schoonste straat
van Roesolare ; dit is de post, hier is de markt, daar St.-Michielskerk van de

deken. " Alzo die uitleg te aanhoren, op valavond, in open rijtuig, van een koet-

sier met grote, koperen knopen, gaf de indruk van hoge stand, van inspecteur,

kanunnik of zo iets bijzonders, en zij stelden vragen : u Wat voor groot gebouw is

dat hier ? > vroeg Berten, wijzend naar 't College. u Dat hier, mannegies, dat is

" 't kl6en siminarie >, waar da'ze leren voor " Pastre > of " Paetre " ; mijne zeune
loopt hier naar schole om Frans te leren; al pasters, ia, of daaromtrent, 't riekt
hier naar niets anders. Hanssens is de ekonoom ; hii heeft 't hier al te zeggen ;

't is 'ne loze vos, ne gespogen Roeselarenare. " - Heel de stad was ingedut, de
halfverlichte strate'n waren le6g, de winkels gesloten. De pommel6, 'n oud

beestje met kromme poten, deed zijn beste, 't was m66r lopen dan gaan, ja :

ze kregen waar voor hun geld. Buiten stad gingen zij aan 't zingen 't vrije
Vlaamse lied : " En als de kerels te gdre zijn ", - " Mietje Katoen komt morgen
noen o. De schaarse voorbijgangers keken aardig op, naar dat jong leven, die
gewis van een bruiloft kwamen. - Maar schone liedjes duren kort, en het was met

leed, dat zii aan de vaart uit de herbergzame koe'tse spro'ngen, met " platte
beurs ". - Zij trokken de landelijke weg op, ten boere naar de hoeve, lijk door
een vreemde wereld, verre van Gods heiligen. Zij spraken weinig en marcheer-
den d66r, met kloeke stap, in een kalme zomerse nacht, slechts nu en dan ge'
stoord, door 't hol geblaf van een gestoorde hond ; de lage meersen, zacht toe-
gedekt en uitgetekend door een dikke mistlaag, waren afgeboord door bonkige
kopwilgen met hun kruinen dooreengegroeid, schuiloord van bosuilen, en, eertijds,
van spoken, waarvan d'oude mensen steeds voortvertelden ; de frisheid sloeg hen

tegen en pinste in 't vel. En zie dirir, uit de duisternis, dook de hoeve op, zoals
een grote burcht, zoals de oude abdij " Ter Doest van Lissewege " dacht Van

Saeftinghe ; 't was of zij een slot van ridders binnentraden - de gebouwen, met
hoge bomen tussenin, geleken zwarte vlekken, een logge massa, plat op de
grond, als een reusachtige schildpad, kruipend uit de grond.
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De zieke vriend, een hele tijd reeds op den uitkijk, liep de edele nachtridders
tegemo,et en leidde hen binnen in de grote keuken ; het onthaal was hartelijk ;

daar stond Mathilde, als een suikertante, met een open wezen lijk een zonne-
bloem en nonkel stond al lange gereed om de gasten, de hofplaats, rond te ge-
leiden, wat hij altijd placht te doen met voorname overkomst. Eerst naar oe
paardestal natuurlijk, met voorop de boever als gids, op de hoogte van hun
komst ; alles was geschuurd en gepoetst, als een hoogkamer ; de drie zware
kleppers en de loper, met de kop de hoogte in, blonken in hun vel ; - bezie die
rechte poten, tuinstaken in de grond ; waaraan ze ook zijn gespannen, 't moet
me6 of breken. De loper stond te trippelen ; de merries leien d'oren, als de
boever 66rst de staart vatte en de boks inging : u Ouw, Bertha, ouw > en trok 'n
stresse hooi ; hij deed het als een moeder met haar kind ; kletste op de hals
en streelde over de brede rug, van voor naar achter; de loper neide al, als een
jaloers kind, e'n schartte met zijn voorpoten. dat het vuur uit de kalseistenen
spetterde. " Fiel ", zegt de boever, met zijn hand in de manen van zijn zwarte
loper, " Kijk maar, 't ziln de gasten, die gij huiswaarts voeren moet ; hier nog
een bete haver ". De bezoekers trokken elk een brokke van het verse roggen
brood, dat op de graander lag, het smaakte hun als koekebrood. Ceten lag in
zijn brits, naast de haverstande, in de hoek; warm ondergedoken en koes als
een muis in 't stro. Boven zijn hoofd- en voeteinde, hingen de garelen aan een
eiken tap tegen de berrelen wee met tussenin een crucifix met een palmtakje
om iederen morgen zijn peerden te besprenkelen met wijwater. De ongewenste
rustverstoorders douwden de poester haast uit zijn diepen beddebak, tinsten
hem en trokken aan zijn lange tenen, achteraf vond hij 'n groot stuk chocolade
onder zijn hoofdeinde. Zij wisten van uur noch tijd en als tante riep voor 't eten,
was het middernacht gepasseerd.

De lijsters e,n de merels begonnen al te schuife'len, de leeuwerken hingen in de
lucht, wannee'r Fiel, de gasten in de vierwiel-voiture huiswaarts voerde ; de
terugkeer naar de schaapstal gebeurde dus met gezang en concert van 't veder-
volk, zodat er m66r vreugde was voor de zes terugkerende discipels dan voor
heel de rest ingeslapenen.

Dit was de nacht met de kortste slaap, maar met de mooiste dromen, over suiker-
nonkels, en prinsen op een go.uden koets met boven op de bok Hanssens naast
de kootsier.

IN DE KELDERKEUKEN EN... NAAR MOORSLEDE !

't Was al 'n hele tijd dat " Onkruid " ee'n toegang naar de kelderkeuken zocht ;

zij hadden het geprobeerd in de grote refter langs de ascenseur; alles vruchte-
loos; zodat zij ondervonden dat het domein en hoofdkwartier der zusters, kook-
prinsessen, de moeilijst te veroveren stelling van het college was.

Het gebeurde, zoals naar gewo,onte, binst de noenestond, dat Berten neerstig
repeteerde op zijn viool, in het refterke van de meesters ; het eetgerief stond
op de grond voor een dresken met twee deurkes ; de aap sprong uit de mouw;
wat zag het lodderig oog van de muzikant: de deurkes gingen open, daar ver-
scheen een witte kap, en het " dingen " voor de was, verdween in de kelder,
door het keldergat; de weg naar het land van melk en honing was ontdekt, en

de volgende nacht, stond heel de groep in de refter, 't land van belofte, en zij
daalden behoedzaam, de ene na de andere, naar beneden door het nunnegat;



26 landden zij achter " Slot " in een onverkend gebied' en hoe nader bij de

prooi, hoe gevaarlijker hun avontuur; de zoeklichten doorkruisten heel de grote

keuken en zie, het was juist als waren zij daar uitgenodigd en verwacht ; want
in " 't slot > was geen enkel deur gesloten ; en zij vielen van d'ene weelde in

d'andere : Korfjes vijgen, fruit naar keus, wiin : witte en rode, zelfs appelsienen

en bananen ; de keus was gauw gedaan.

Maar juist vedrekkens-veerdig met een volle zak, daar was gerucht, zij hoorden

iemand naderen ; 't waren stappen op de koer van 't externaat, de zware stap
van de nachtwaker. Zij vluchtten, dieper en donker, de kelder in en verstop-
ten zich in de catacombe onder het koor van de kerk ; zij zochte'n heil en dek-
king bij de zalige monniken. Zij hadden een gevoel van hun laatste oordeel en

griezelden, daar, tussen de open en gesloten tomben in de ondergrondse krocht.

- Eigenlijk hadden zij hun redding te danken aan Vader Van Eeckhoutte, die in
zijn lessen van liturgie, gloedvol vertelde over deze gewijde rustplaats van de
paters ; hij had daarbij zeer nauwkeurig, de toegang en de ligging uiteen ge-

daan, zodat het zijn leergierige studenten, niet moeilijk viel nu op 't gepast en
gevaarlijk moment, die lessen nuttig toe te passen voor hun zaligheid.

De zondagavond daarop, in de " Patria ", waar de groep : n Staf Bruggen " -

" Adam in ballingschap " opvoerde, ontmoette " Onkruid " Flipts, o,nderpastoor
te Moorslede, zij jeunden hun zeer vereercje oud-surveillant, een part van hun
rijke voorraad en beloofden een bezoek, naar Moorslede, als er geen belet was,
op woensdagavond. - " Van eigen, is er geen belet, loech Flipts, en kom maar
af. " Hij geloofde er namelijk niemendalle van. Om hun gastheer eer aan te doen
en gelukkig te verrassen, bakten zij voor de gelegenheid een schelf panne-
koeken, zij hadden intussen al veel vooruitgang en ervaring opgedaan ; het lag
natuurlijk in hun verlangen, doch niet meer in hun vermogen, zich nog eens de
luxe te permitteren, te reizen zoals naar Nonkel Prudent te Ingelmunster, met
koets en koetsier, en met hun voeten, warm gedoken, onder een dekkleed; doch
nu was het met hun twee voeten op de grond. Zij trokken op naar Moorslede,
met een grote valies vol kermiskost, slingerend aan een borstelstok. Zij waren in
alles rijk voorzien : twee flessen miswijn * vinum de vite D voor de geheelont-
houders, Pros en Koenraad, voor de andere was het rode wijn van de professors,
van 't jaar 1906, echte goeie. Tegen half twaalf belden zij aan de onderpastorij.

Hier en daar, bij een gewekte gebuur, ging de bovenstoor open met een spleet;
zij zagen op dit uur heel dikwijls een groep vertrekken uit de o,nderpastorij, maar
nooit nog arriveren. Flipts peisde natuurlijk : voor een berechting ; hij viel bijna
van zich zelven aan de deur ; en lijk Thomas, hij zag wel, maar geloofde niet ;

verstomd overging hij ze 66n voor 66n. " Maar jongens toch, alzo uw surveillant
'n g€ete zetten, zijt ge zot? - Gij Karel en De Gruyter, zijn dat toeren ; kijk,
Seppen en Mylle, Berten, natuurlijk !" .Ja, allemaal van uw kwekelingen " zei
Seppen. " Gij ook, Maurice en Pros, wat moet ik nu toch met u doen ? " -

" Juiste maar binnen laten ", zei De Gruyter, " ge wist toch van onze komst ".

" Maar Mijnhere, ge moet U geen ruzie aantrekken, we hebben ons eten mee "-
" Jamaar, zo zere niet, mijn maarte mag het niet weten. " Flipts liep naar de
keuken. " Virgenie,, jong, 't zijn daar nu nog kennissen, gauw, zere naar boven,
en lees maar de blijde mysteries, dat ge morgen welgezind opstaat. >

Daarmee was die struikelblok al uit de weg. Nu trokken zij gerust de keuken
binnen en openden hun voorraad. Flipts draaide rond lijk op 'n pinne, lijk 'n
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rape op het water, en zwaaide de armen in de lucht. was het maar 'n berechting
geweest op 't uiteinde van de parochie ; wat moest hij doen : O,pspelen of er
om lachenr ? Dooh hij was nu toch geen surveillant meer, maar onderpastoor ; -
hij zat hier met de gebakken peren. In de grond had hij er zijn deun in, is't dat
die grap maar niet uitlekt. Navenant vonden zij elkaar en aan de feestdis kwam
het tot een drukke en hartelijke conversatie.

't Was dan ook in de kleine uurkes als zij afscheid namen om terug te keren
naar de schaapstal. - 's Anderendaags al, was Flipts op het college om pools-
hoogte te nemen ; hij zocht Hanssens op en Sobry en slo,eg op de haag ; maar
geen 6en die loste van ee,n vin of uit zijn schelpe kwam, zij waren immers aan
elkaar gemeten en vertrouwde,n elkaar geen zier. " Hoe zou ik iets kunnen we,
ten " zei Flipts, " daar te Moorsle6, van mijn maarte zeker. " - " En ik, zei paul

So'bry, ik nog min, want 't is miln ee,rste jaar ; maar moest het donderen ik zou
het wel horen. " Hanssens sloot als een peperdoos, hij wist dat Sobry hier meest
te duchten viel. - Intussen groeide en bloeide " Onkruid " ongestoord, tussen
de bewaakte hoge muren van 't seminarie.

Pros Vermander
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NA LECTUUR VANIくくCOLLIGI丁E FRAGMENTA,
NE PEREANT' (1918 - 1924)
van M. Denys in de vorige nummers va,n Eertiids

* Facturusne operae pretium sim ? r, vraagt de schrijver zich aI' Wie zijn bij-

drage leest, antwoordt dadelijk positief ! lmmers, er wordt nooit genoeg herinnerd

aan het vele schone en goede wat door de tijden heen in ons aller Klein semi-

narie te beleven viel.
Het verschaft mij veel vreugde dat iemand uit de rhetorica 1924 - wij waren toen

in de vijfde - een zo voortreffelijk vertelde reeks herinneringen laat meebeleven.

Ze smaken naar de trog... om nog !

Zeer dankbaar ben ik om de vriendelijke inlichting die Michie'l Denys, te mijner

attentie, verstrekt nopens het geheimzinnig cahier met gedichten van Camiel

Poignie. ln onze klas - wij waren al in po,6sis, denk ik -, kreeg Michiel Hardeman

het schrift eens in handen en gaf het mij even door, zodat ik enkele gedichten

kon overpennen. lk zal al het mogeliike doen om dit cahier weer eens onder
ogen te krijgen, want het schrift waarin ik die gedichten overschreef, ben ik
ergens kwijtgeraakt. En wie weet, misschien is er toch nog meer waarde aan te
hechten, dan aan heel wat waaraan nu de naam podzie gegeven wordt.
Het boek dat onze leraar zeker van buiten kende en waaruit hij veel jaren na

efkaar bij zeldzame momenten voorlas, is DIE HEIMAT van de Silezische roman-

schrijver Paul Keller (1873-1932). Deze roman is thans opgenomen in de bekende

" Goldmanns Gelbe Taschenbiicher van de uitgeverij W. GOLDMAN - Miinchen.
De Nede'rlandse vertaling (Davidsfondsuitgave) was het werk van een priester
DEJONGHE (voornaam mij onbekend), een oom langs moeders zijde van Camiel
Poignie. De vertaler koos de titel DE THUIS. En onze leraar die zelt erg huis- en

erfgebonden was - denken we maar aan zijn langste gedicht MIJN THUIS, kon
heel zijn ziel in de lectuur leggen. Daarbij komt nog dat de hoofdpersoon, Hein-
rich Raschdorf, een boerenzoon uit de streek van Breslau, Silezi6, een vierdeling
was bij het begin van de roman. Onze leraar kreeg zijn gemoed vol bij de pas-

sage waarin voorkomt dat deze Hendrik Raschdorf na e'lke vakantie een week
lang zijn schoenen ongepoetst laat " omdat er aarde van thuis aan kleefde D.

Onder meer op zijn naamfe.est (Camillus de Lellis - 18 juli) las Poignie uit De
fhuis voor. Een geliefde auteur van hem was ook de beroemde en katholieke
Oostenrijkse Enrica von Handel-Mazzetti, wier KAISERLIEDER in hoogste ver-
voering voorgelezen werden.
Wellicht herinneren velen zich ook dat Poignie die uiterst zelden tot een gevoels-
uiting over zichzelf kwam, op zijn naamfeest toen wij in de vierde waren, een
verklaring waagde van zijn familienaam. Hij bracht die in verband met het La-
tijnse < pungere " = pijnlijk steken, kwetsen en hij voegde daarbij, dat de
Poignie's zeer kwetsbaar van gemoed waren.
Dit is tevens een aanvulling bij mijn eigen bijdrage in Eertijds jg. 6 nr 1 - juni
1974. lk maak van deze gelegenheid ook gebruik om mijn spijt uit te drukken
dat in deel 2 van mijn lN ILLO TEMPORE... ROLLARIENSI - Eertijds jg. 6 - nr 2
- dec. 1974, enkele schromelijke fouten geslopen zijn. lk hoop maar dat de mees-
ten zelf hebben kunnen verbeteren.
Tenslotte nog dit : ik verlang mijn hart uit naar de voortzetting van Michiel
Denys' herinneringen. lk hoop tevens dat velen hem navolgen.

Arthur van Doorne
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PIETER LAIGNEIL, EERSTE ROESELAARSE
ZOUAAF, DANK ZIJ... GUIDO GEZELLE
Aanvullende op een paar korte artikels over Gezelles verhouding tot de pause-
lijke Zouaven, wil deze bijdrage de figuur van de leraar-dichter, anno 1860, tegen-
over de relatief grote Zouaventrek naar Rome belichtenl. De weinige publicaties
of vermelding van Zouaven in het zo drukke leven van Gezelle verwijzen meestal
naar de Zouavenperiode vanaf 1867 op een oge'nblik dat de grootste stroom
Westvlamingen optrekt om de zaak van' Pius lX en het Patrimonium Petri te gaan
verdedigen met de bajonet. " Rond den Heerd ", verschenen vanaf eind 18'66,

bevat betrekkelijk weinig artikels of vermeldingen van onze helden2 en de ge-
sohriften van Gezelle in " llekel en Luim ", " Reinaert de Vos > en << 't Jaer 3O "
zijn in deze zin blijkbaar nog niet geexerpeerd geworden.
Wat zijn de oorzaken van Gezelles stilzwilgendheid tegenover de Zouaven in

1860 ?

Tijdens het schooljaar 1859-1860 is Guido Gezelle nog steeds in het Klein Semi-
narie en zal pas tijdens de grote vakantie naar Brugge " verhuizen o3. Wij weten
uit ee,n brief van de nieuwe superior : Bruno Vanhovea aan grootvicaris Faict,
eind 1859, over de taak van de ex-podsisleraar het volgende : " Aide surveillant
au pensionnat: 11/z h de surveillance par jour ; 13 h de legon5 par semaine.
La soci6t6 litt6raire pour la partie flamande. La m6ditation journalidre aux
6ldves anglais. Un confessional trds suivi "6. Alhoewel diezelfde superior begin
1860 aan Faict schrijtt dat alles gesmeerd loopt met de oude en nieuwe onder-
wijskrachten in het Klein Seminarie - Deo Gratias - toch vraagt hij in een brief
aan Mgr Malou of Victor Huys niet voor enkele maanden bewaker zou mogen
zijn van dit " pe'nsionaat " gezien " l'embarras ou nous met la situation du pen-
sionnat : de taak werd blijkbaar doo,r Gezelle en bewaker Karel Brondel niet
z6 schitterend volbracht "7. Bij de verdere correspondentie, anno 1860, tussen
Van Hove en Brugge, valt het steeds maar meer op dat een wantrouwen groeien-
de is tussen hem en Gezelle. Daarenboven laat Van Hove niet na, openlijk Ge-
zelles dichtwerken te laken, want de dichter zelf meldt aan grootvicaris Faict in
zijn Klachtenbrief van 6 augustus 1860 " He (Van Hove) said that literature is
going to the dogs through me I ". Anderzijds beweert de superior aan Gezelle
dat deze " une mission sp6ciale " heeft en dat hii de leraar, die een ware Gave
Gods blijkt te zijn, zolang mogelijk in Roeselare zal houden. Het is duidelijk dat
Gezelle tegenover dergelijke dubbelzinnigheid zijn armen wanhopig in de lucht
werpt en onbegrijpend vraagt aan Faict " What am I to do amidst all this ? "8.
Deze ene tegenkanting van hogerhand is niet deze enige, die Gezelle in dat
crisisjaar 1860 te verduren krijgt en waardoor hij niet z6 intens de hele Zouaven-

1 Pro Petri Sede, driemaandelijks tijdschrift voor nakomelingen van Pauselijke
Zouaven en Pauselijke gedecoreerden: april 1864 p. 17-22 " Gezelle, supporter
voor Pius lX en de zouaven " (K. DE COCK) en januari 1976 p. 1$17 Pro Petri
Sede en Gezelle " (A. De Cuyper).

2 Zie verder in deze bijdrage.
3 Pas vanaf 25.8.1860 wijzigt Gezelle zijn adres in zijn briefwisseling, zie J. De

lvloelenaere (" Benoit en Gezelle " in Gezellekroniek ll p. 95).
4 Over Superior Vanhove - zie de Heraut 11de jg, nr 3 p '12-58 J. Pollet.
5 Gezelle gaf in de hoogste klassen : Engels, Duits, ltaliaans en Noors.
6 Bruno Vanhove d Faict, november 1859 1859 BAB, Farde KS.
7 Brief Van Hove d Malou 2 januari 1860 BAB, Farde KS.
8 Brief Guido Gezelle d Faict 6 augustus 1860 Jubileumuitgave Brieven ll p 92.
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historie in de pionierstijd kan volgen. Van Oye heeft hem tijdens de Kerstvakan-
tie van vorig schoollaar verlaten en zal in Leuven zijn geluk proberen in de ge'
neeskunde : een roeping zit er dus voor de zielsvriend niet meer in en dat is
een pijnlijke realiteit voor Gezelle die daar ten zeerste op gerekend hads.

Daarnaast krijgt Gezelle van Mgr Malou niet de toelating naar Engeland te tre'k-

ken, wat hij vooral in deze periode dolgraag had gedaan. Reeds in de zomer-
vakantie van 1859 had Gezelle de toelating gevraagd naar Salford te gaan, om

daar te helpen in het bisdom van Canon Benoitlo. Het antwoord van Malou is

negatief maar er zal een tussenoplossing gekozen worden : de anglomaan mag,

samen met Dr Algar, in Brugge een Engels coliege stichten. Op die manier zal

Gezelle dan ook zijn functie aannemen eind 1860: naast het vice-rectorschap van
deze e'endagsvlieg, zal hij ook nog leraar wijsbegeerte worden in het Engels
seminarie te Brugge.
En toch, temidden al deze kopzo'rgen van de besluitloze zoon van Monica De-

vriese, volgt Gezelle de situatie in ltali6. Hij kan dat heel accuraat doen aan de
hand van de " Civiltd cattolica " van de Roomse Jezuieten die wekelijks het be-
droevende lot van Pius lX in de meest exurbant-ultramontaanse kleuren afschil-
deren11. Daarnaast heeft hij ook het werk van Hippolyte Castelli gelezen n Pie IX "
en voelt diep mee met de belagerde < paus > van Roomen12. Trouwens in maart
1860 circuleert de adressenliistl:r ook in het Klein Seminarie te Roeselare en zet
leraar Gezelle er zijn handtekening op, samen met de leerlingen van de huma-
niora en de filosofiestudenten. Superior Van Hove zal de leerlingen van het

Sint-Michielsinstituut, verbonden aan het K.S. echter niet laten meetekenen : il
faut avoir une ligne de d6marcation que ne fasse point de la manifestation une
banbineriall. Met dezelfde gelegen.heid zal eveneens de Sint-Pieterspenning
ingericht wo,rden op school1s. Gezelle zal zelt nog tweemaal melding maken
van deze lijst aan oud-leerling Van Oye. Op 19 maart vraagt hij hem: Staet Uw

naem al ievers op de lijste voor den paus ? en op Palmzondag 18@ voegt hij

eraan toe : De protestanten zelve, de wi.irtembergse edeldom onder andere,

e Waarmee niet beweerd is, dat Gezelle in Van Oye alleen maar een kandidaat
priester zag. Het element " dichter " had hij ook gekoesterd in de Torhoutse
longen.

10 Volgens Caesar Gezelle " Guido Gezelle " p 12J..124 had oom Guido reeds
in 1855 een uitnodiging gekregen van Benoit voor Salford.

11 Wij weten dat Gezelle geabonneerd was op " CiviltEr " 1859 door een brie,f
van Edward Huys 4 decembe,r 1860 waarin deze Gezelle vraagt: Hebt ge geen
jaargang van * La Civiltir " 1859 voor mij ; De mijne heb ik uitgeleend, maar ik
vind hem niet meer. Jubileumuitgaven ll p 100.

12 Brief van Gezelle aan Van Oye mariamaand 1860 jubileumuitgaven, brie-
ven I p 63.

13 De < adressen > was een tekst die de verknochtheid der Westvlaamse be-
volking aan de paus in nood beleed. ledere gelovige kreeg de gelegenheid om
deze tekst te ondertekenen en eventueel een persoonlijke gift uit genegenheid
eraan toe te voegen.
fn mei 1860 zal de lijst dan door E.H. Goethals, samen met 44.743 handteke-
ningen en een reeks giften, naar Rome gebracht worden (zie BAB ACTA Malou
1860 p 249). De precieze tekst van dit " adres " staat o.m. in Gazette van Tielt
18 december 1859.

14 Brief Van Hove aan Faict BAB Farde KS 15 maart 1860.
15 De Sint-Pie erspenning, heringericht begin 1860 zal door laarlijkse, vaste

en minieme bijdrage, 25 ct per persoon de paus een stabiele financiele steun
bezorgen voor de herinrichting van zijn leger. Jaarlijks zal Belgid on,geveer
800.000,- Fr. op die manier naar Rome sture,n.
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Pieter Laigneil Nr 272 4 Komp. F.B.
geboren te Roeselare (Belgie) de 17 april 1842 F.B. 16 oogst 1860.

Veldtocht van 1860. Slag van Castelfidardo 18 september 1860, waar hij
gekwetst werd, de rechterarm gebroken door een kogel. Hospitaal van

Osimo. Ontslagen na de veldtocht.
Overleden te Kortrijk de 17 januari 1907.



teekenen in, zoo niet voor den paus toch voor Pio Nono16. Van Oye schrijft
terug dat ook hij de zaak van de paus genegen is en dat vele vergulden blad-
zijden straks van Roomse martelaren zullen spreken " ad majorum Dei gloriam ".
Trouwens Van Oye' zell zal af en toe neiging hebben om naar Rome op te tre,k-
ken als zouaal'. op 25 juli 1860 schrijft hij aan Gezelle: lk ga mijn certificaat
halen in het K.S. om in de universiteit te geraken. Lukt het niet, DAN TREK lK
HEEN op Gods genade. En later nog zal Van Oye toegeven dat hij van tijd tot
tijd " eene onbestemde begeerte gehad heeft te vertrekken >1?.

In dit instituut, waar Gezelle ziln laatste jaar doorbrengt is er Laigneil. Laigneil
is achttien jaar en zit ook daar een leerling Pieter tijdens het schooljaar 185$
1860 in de vijfde Latijnse, waar hij een zekere Bruno Roose als klastitularis
heeft. Schitterend is deze student zeker niet te noemen en voor Laigneil zelf is
de situatie uitzichtloos geworden. Inderdaad, in het schooljaar 1858-1859, als
leerling van de zesde, staat hij niet eens meer in " excellence > vermeld en heeft
nog slechts twee vermeldingen : Vlaams 5e plaats en Frans 16e plaats. Het
schooljaar vordert en Pieter raakt steevast overtuigd dat hij niet ee,ns meer de
vijfdes zal doorworstelen ; hij zoekt een andere oplossing, een noodoplossing.
Eln de eerste persoon wie hij nogal gewaagde plannen kenbaar maakt, is niet zijn
vader of moeder, maar... biechtvader Guido Gezelle. Op 10 mei 1860 schrijft
Pieter Laigneil aan hem18 :

10sten der Mariamaand
Mijnheer,
Gij weet beter dan iemand mijne neigingen en mijne gesteltenis. Gij weet hoe
ik nu gestaen ben, schier onbekwaam om mijn studi6n voor te zetten. Gij weet
hoe ik achter de grote vakantie'tewege was uit te sch6en. Tusschen twee vieren
zat ik, als almeteens een wonderlijk gedacht in mij opkwam en ik voel in mijn
geweten daer tegen geenen tegenstel en 't dunk mij dat ik alsoo enigszins zal
kunnen voldoen voor hetgene dat ik om mijnen eersten roep beter te kennen
verwaerloosd hebbe,. K'koom nae'r u met betrouwen wetende dat gij ook brand
om die zake te' verdedigen en nog meer opdat gij die mij zoo lange als een
kind geleid hebt, mij nog in die gewigtige zake leidet.
Gij weet de tijdsomstandigheden : den paus moet verdedigd zijn.
Hewel, mijnheer, mijne o,uders bewilligd ; ik trek op. Mijn vriend Edmond kan u

voorder inligtingen ge\/en nopens mijne ouders.
Enz.
Van u, weerde vader, den ootmoedigen en gehoorzamen zoon en dienaer

Pierre Laigne,il
Deze brief wiist er eerst en vooral op dat l-aigneil goed Gezelles houding kende
tegenover de Romeinse kwestie en dat bie'chtvader Gezelle hem weer zal leiden
in deze mo,eilijke zaak. Edmond De Nolf, klasmakker van Laigneil, zal inderdaad
de noodzakelijke gegevens nopens diens ouders doorspe'len aan Gezelle. En op
een dag in het derde trimester trekt Gezelle naar de Noordstraat nummer 36,
waar vader Niklaas, ijzersmid, en moeder Laevens Barbara voor de andere, drie
kinderen zorgt. Zijn stappen zullen niet tevergeefs zijn, want op 10 augustus 18@
staat Laigneil, samen met Severin Vercruysse van Kachtem en Gustaaf Duquesne

16 Brief van Gezelle aan Van Oye - Jubileum Brieven I p 58-59. In de Leuven-
se universiteit zal inderdaad ook een lijst circuleren in deze periode. Student
Jan Miller zal ze zelt op 24 april 1860 persoonlijk aan de paus overhandigen...
en in Rome blijven- Hij zal als allereerste Belg onder de Zouaven dienen.

rz Brief Van Oye aan Gezelle Brieven I p 82 (Brief 11.2.1861).
18 Gezellenbrief " Brieven aan Gezelle 1860" - Stadsbibliotheek Brugge.
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van Kortrijk in het engageringscomit6 van graaf de Villermont, in de Alexiane-

straat nummer 10 te Brussel. Daar tekent de ionge knaap een verbintenis voor

vier jaar ( sans se marier r en legt de nodige documenten voor : geboorte-uit-

treksel, bewijs van goed gedrag van pastoor Karel Bervoet van de Sint Michiels-

kerk en de noodzakeliike toestemming van zijn ouders, gezien hij nog minder-
jarig was1e.

Pieter wordt ingelilfd in de pas opgerichte vierde compagnie en trekt dadelijk

naar het oefenkamp, te Terni, om de militaire knepen onder de studentenknie
te krijgen. De oefening is hard en moeilijk, want er moet geschoten worden met

18e eeuwse Mini6-karabijnen, die in gunstig geval in een goede minuut geladen

worden. Zeer lang zal Laigneil zich echter niet kunnen oefenen in deze onedele

kunst, want op 12 september 1860 wordt in allerijl hei kamp opgebroken: Mars-

bevel Castelfidardo. Na een uitputte,nde tocht van vijf dage'n zullen een kleine

driehonderd pauselijke zouaven, samen met andere pauselijke troepen, ongeveer

vijfduizend in totaal, tegen een sterk getraind Pidmontees leger van viifentwintig-
duizend tot dertigduizend man moeten ten strijde trekken. Het wordt een korte

maar bloederige eenakter op 18 september 1860 op de heuvels van Castelfidardo :

de strijd duurt hoop en al vier uur en de balans, vooral voor de moedige Zou-

aven,, is bedroevend. De helft van de Zouaven ziin dood of gekwetst en de rest

wordt gevangen genomen. Laigneil raakt gekwetst aan de rechterschouder en

verbergt zich in een haverbak van een schuur vlakbij.
De Pidmontezen komen hem echter uithalen, na eerst de meeste zijner bezit-

tingen te hebben afgenomen2o, en dokkeren hem met een kar naar een kapel

in Caste'lfidardo, waar hij op een bundel stro, verzorgd(?) wordt door Pi6mon-

teese aspirant-geneesheren - Emiel Van Heede, een negentieniarige leerling in

het Sint-Lodewijkscollege schrijft over de veldslag onder meer dit : " Van de

twee,enzeventig man mijne'r co'mpagnie bleven wij maer met acht over ; ik was

66n die'r gelukkigen. De vermoeienis en het verdriet van nevens mij al mijne

vrienden te zien vallen, heeft mij ziek gemaakt2l. "
Later verhuist Laigneil, met het intussen dunner geworden groepje gekwetsten,

naar een Frans lazaret in Osimo, waar men op 16 november 1860 - achtenviiftig
dagen later I - de kogel uit de schouder haalt. Laigneil zal het nieuws zelfs

melden aan biechtvader Gezelle. Op 27 november 1860 laat hij een ltaliaanse
brief schrijven - om Gezelle genoegen te doen ? - waarin hij de operatie vertelt.
Hij drukt er zijn spijt over uit dat hii niet eerder heeft kunnen schrijven22, ge-

zien de kwetsuur. Verder meldt Pieter dat hii binnenkort naar Rome zal over-
gebracht worden om volledig te recupereren van de wonde23. Gezelle is uiterst
opgewekt over deze brief van zijn held en seint hem dadelijk over aan Van Oye

in Leuven op Sint-Barbarafeest 1860. Per vergissing (of is het een vertalingsfout)

1s Boek lder Diensfuerbintenissen in Brussel nr 157. Deze dienstverbintenis-
sen, in 11 boeken genoteerd, bevinden zich in het archief van het legermuseum,
Jubeloark te'Brussel.

20 Gelukkig kon Laigneil, naar hij later zelf vertelt aan Defives de Sint Martin,
zijn geldbeugel met zijn linkerhand veilig in zijn onderbroek laten glijden, zijn
versierde tabaksblaas moet hij echter met weerzin afstaan.

21 Brie'f Emiel Van Heede aan ouders Rome 3.20.1860 in Gazette van Tielt
18.10.18@.

22 Laigneil had reeds naar huis geschreven op 25 september 1860, met een
kort verslag van het gevecht bij Castelfidardo G v Tielt 28.10.1860

23 Brief van Laigneil aan Gezelle O'simo 27.11.1860 stadsbibliotheek Brugge,
samen met een begeleidend briefje van vader Laigneil, die de ltaliaanse brief
het eerst ontvangen had.



schrijft Gezelle dat Laigneil " met een kogel in de rechterarm ligt " daar waar de
Italiaanse brief letterlijk zegt dat de kogel enige dagen geleden uit de schouder
genomen werd. Intussen zal Laigneil in december naar Rome verhuizen' om er
in het vatikaan zelf vertroeteld te worden door Mgr de M6rode, Mgr Deneckere
en aalmoezenier de Woelmont:4. Volgens de familie Laigneil, die nu nog in
Roeselare en Kortrijk woont, zou Pieter zelfs de hoge eer te beurt gevallen zijn
aan de arm van de eigenste Pius lX in de tuinen van het vatikaan te wandelen2s.
Begin januari is hij voldoe'nde hersteld ; hij krijgt een treinticket naar civita
vecchia, geld voor de verdere reis en aanbevelingsbrieven'voor de pauselijke
comit6s in Marseille, Lyon en Parils. Rond 10 januari 1861 belandt Laigneil in
Roeselare waar hem een heldenontvangst te beurt valt. Natuurlijk moet hij zich
ook gaan " tonen " in zijn instituut en op 13 januari staat Laigneil te beven op
de planken van het Klein Seminarie, want - zoals hij zelf achteraf schrijft - staat
hij nog liever voor een Garibaldist dan voor al deze " professoren " van het col-
lege. De studenten hebben geld verzameld, tweehonderd tachtig frank, en daar-
mee biede'n ze hun jong idool een zilveren medaille aan. Veertien dagen later
zal Laigneil biechtvader Gezelle bij zijn " Engelsmannekens " gaan bezoeken.
Het onthaal is daar nogal wat uitbundiger dan in Roeselare (er waren maar
achtentwintig man) en Gezelle tekent het als volgt : " Daer wierd getierd, ge-
roepen zooals ik het nog nooit gehoord en had en'k ben zeker dat Pie,r beter
onthael gehad heeft te Brugge als te Rousselaere ":6. Gezelle laat zijn portret
maken dat " krijgelijk " is aan 1,- Fr. per stuk, voegt er een bij voor Van Oye
en vraagt aan Van Oye een lijst te sturen van studente,n die er een verlangen.
Verder vermeldt hij nog dat Laigneil zijn burgerrecht kwijtgeraakt is en nu " Civis
Romanus " is.
Volgens art. 21 van het wetboe'k mag geen enkele Belg zonder toestemming
een vreemd wapen dienen en dat hebben de vijfentwintig Westvlaamse, vrijwil-
figers w6f gedaan, waardoor ze automatisch hun nationaliteit ve,rliezen. De zaak
zal op 1 februari 1861 voor het parlement komen aangezien de meesten die
in dit geval verkeren ee,n petitie naar de minister gestuurd hebben. De liberalen
zijn uiteraard in deze religieuze aangelegenheid voor de toepassing van de letter
van de wet. Minister Charles Rogier zal echter de knoop doorhakken met het
argume'nt dat dergelijke vrijwilligers, die toch de naam Belg eer gebracht heb-
ben, met evenveel toewijding in eigen land zouden vechten voor de vrijheid.
De petitie wordt aanvaard met vierenveertig stemmen tegen dridndertig:2. 1"n
slotte schetst Gezelle onderaan de brief nog eens duidelijk de plaats waar de
kogel zich bevond. Van Oye is ontroerd door deze brief en antwoordt dadelijk
aan Gezelle : " Het portret van P.L. en uwe woorden hebben mij gansch ont-
roerd ; ik was zoodanig in streelende en edele droomen weggezonken dat er
den geheelen dag Zouaven v6or mijne oogen vliegen2s. Van Oye vertelt verder
dat hij een eigenaardige vergissing heeft begaan bij het lezen van de brief. In

bijlage stak e-en foto van Laigneil in Zouavenkledij. Van Oye nam, uite'raard, eerst

'n Mgr de M6rode uit Westerlo was minister van oorlog in, de pauselijke staten
en inrichter van het Zouavenkorps. Mgr Deneckere was principaal van het Bel-
gisch Colle'ge in Rome en " traditionalistische " vriend van Malou. Mgr de Wale-
mo,nt, uit Namen had zich als oud-gediende in het Pauselijk leger, als Zouaven-
aalmoezenier aangeboden na Castelfidardo.

25 Mondeling verteld door Mevrouw Rommens-Laigneil, kleindochter van de
Zouaaf, wonende te Roeselare.

26 Brief van Gezelle aan Van Oye 9.2.1861 Brieven I p 79.
:z Annales Parlementaires 1860-1861 o 475-479
28 Brief Van Oye aan Gezelle 10.2.1861 Brieven I p 80-82.
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Pieter Laigneil werd vereremerkt als ridder in de orde van Pius lX.
Hij kreeg de medaille van Castelfidardo en Bene Merenti.

die foto: "'k Nam hem driftig in mijn handen en kuste hem wel tien keeren,
niets beter meenende dan dat het eene gedenkenis was van den jongen dien
ik heb bemind en dien ik nu bewonderr9. 'k Bekeek het portret en zei in mijn
zelven : " dat is toch Woodward niet " en ik kon er geen Woodward van maken.
Maar toen ik zag in den brief dat het 'n portret van P.L. was, van iemand dien ik
nooit gezien heb en dien ik niet kenne, dan was ik mijnen schuttel ontvallen. "
Daarop eist de - toegegeven - nogal jaloerse Van Oye dat Gezelle dadelijk ook
een portret van vriend Woodward zal bezorgen. Zell durfI hij het niet vragen aan

2s Van Oye was in het KS rond 1855-1857 bevriend geweest met de Engelsman
Henri Woodward, die eveneens als pauselijk vrijwilliger zou dienst doen in 1860
maar dan bij het lerse Bataillion van O'Reilly.



deze puberteitsperiode al voorbij is : " woodward ne se fiche pas mal sans

doute d'un ami d'enfance ". Om Gezelle plezier te doen houdt Van Oye dan

toch maar de foto van Laigneil, maar moet op 11 februari berichten aan Gezelle

dat niemand anders in de Roeselaarse Zouaaf geinteresseerd is : n Volgens

Karel De Gheldere is het " eene zottigheid, eene excentriciteit van Gezelle ".
latet zal Gezelle de Zouaal als voorbeeld van striidlust stellen voor het wel(e en

wisselvallige dokterszoontie van Torhout: op aswoensdag 1861 schrijft hij trou-

wens < Pier Laigneil, I'agnello di Castelf idardo, wat zoudt ge daer van zeggen en

gij Eugenes, Do or Die I niet waer ? "
Gezelle zal trouwens ook tegenover Alberthingk Thijm het stichtend voorbeeld

van Laigneil aanhalen " Laet ons samen en wederzijds malkaers blOed drinken

op oud germaansche wijze en strijden neffens malkaer gelijk den vlaming Pieter

Laigneil (sic) mijn biechtkind en schoenmaker30 den Hollander in castelf i-

dardo31. Ook voor de po'dsisleerlingen van het KS, 1861, moet Laigneil als voor-
beeld dienen " Leve Pier Laigneil, Jan Deneve, Emiel de Kiere' Theotiel Vande-

moortele en al de Vlamingen "az. Laigneil zal trouwens, dank zil de wonde, tot

ridder in de Pius lX orde gepromoveerd worden in juli 1862. Ook dit zal in de

Roeselaarse jongelingencongregatie, waartoe de oud-Zouaaf behoort, aanleiding
geven tot een vreugdevol feest.
In 1868 huwt Pieter met Hortense Delbaere uit Kortrijk en vestigt zich metter-

woonst in Kortrijk, waar hij een textielhandel zal opzetten. Hij wordt ondervoor-
zitter van de " Westvlaamse pauselijke Zouavenmaatschappij ", wanneer deze

in 1892 zich in een Brugs kamp en een Kortrijks kamp gaan verdelen. Hij sterft
in Kortrijk op 17 januari 1907.

Open vraag blijft nu nog of Gezelle, in Roeselare of in Brugge, andere jongens
geholpen heeft op weg naar het verre Rome. Voor Roeselare is de zaak duide-
lijk; Laigneil is de enige student die optrekt in 1860. Later zullen nog verschil-
lende verbintenissen uit het Klein Seminarie ontspruiten, maar Gezelle is dan

reeds uit Roeselare weg en heeft in de meeste gevallen de jongens niet eens
gekend. In maart 1860 trekken twee filosofiestudenten op uit Otegem. Henri
Vandendriessche en Adolf Alsberghe. In 1869 trekt student August de Rynck

uit Koolskamp op, zal tijdens het beleg van Rome gekwetst worden, en het jaar

daarop aan de gevolgen daarvan overlijden in zijn geboortedorp. Ook student
Alfons lde uit Zulte trekt dit jaar op, allicht om het voorbeeld van zijn neef uit
Aarsele, Jules van Oost, te volgen. Adolf Loosveld uit Tielt zal als filosofie-
student in 1867 optrekken en de slag van Mentana meemaken.
Misschien moet hier toch de naam Charles De Ronghe vermeld worden : hij
was leerling van de beroemde podsis 1857-1858, waar Verriest en Van Oye bij
waren. Heeft hem daar de vonk geraakt om in iuni 1860 als bureelbediende naar
Rome te trekken ?

Gezelle zal echter wel tussen 1860 en 1870 de situatie in Rome op de voet vol-
gen en regelmatig brieven krijgen van zouaven. ln Rond de'n Heerd maakt hij af
en toe melding van de zouaven, alhoewel het eerder overlijdensberichten zijn,
(Leopold De Coester Rond Den Heerd 16.11.1967 p 40!405, en Camile Delbeke

30 Schoenenmaekers Louis uit Tegelen was PZ van 5.7.1860 en werd evenee'ns
gekwetst in Castelfidardo. Hij zal in 1861 opnieuw tekenen voor twee jaar en
dan stationschef worden in Venlo N. Cromb6 Matricule du Bataillon Franco
Belge n) 49).

sr Brief Guido Gezelle aan J.A. Alberdingk Thijm 4.3.1861 (in Gezellekroniek ll
- Archwalia " Een niet gepubliceerde brief - J.J.M. Westenbroek).

ez Brief Gezelle aan Podsisleerlingen AD 1861 Brieven ll p 106.
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de Engelsman " 't is zoo vraagachtig " gn bovendien vreest hij dat Woodward
Ro/H 19.11.187O p 415 en 26.11.1870 p 7) of een vers dat oproept tot getrouw-

heid aan Rome. (RdH jg 3 p 104 ,. Zouaven vooruit " jg I p 216, en 1870 p 335

" Vlaamsche Jongens "). Tenslotte zal Gezelle in 1895 een romantisch gedicht
maken oo de zouaven, wat het clublied zal worden van het Roeselaars Zouaven-
korps.

John Goddeeris

ONZE 11 - NOVEMBER -ONTMOETINGSDAG

Zoals het nu reeds een paar jaar naeen het geval was, greep ook dit jaar het
jaarlijks 11-november-ontmoetingsfeest van de oud-leerlingen plaats onder de
deugddoende stralen van een mooi herlstzonnetje dat het koloriet van het prach-
tig herfstlandschap flink deed uitkomen.

De dag werd traditionee'l ingezet met een Eucharistieviering in de herschilderde
en heropgefleurde kerk van het Klein Seminarie, opgedragen o.l.v. E.H. A. Modde,
Superior, bijgestaan door twee priesters-oudleerlingen uit de deelnemende
klassen.

In zijn gelegenheidstoespraak tijdens de daaropvolgende receptie in de grote
fe'estzaal had E.H. Superior het in de eerste plaats over de oud-leerlingen ze'lf die
elkaar terugzien na een scheiding van vele jaren. " Wanneer men hier om wat
stilte vraagt dan duurt het lang vooraleer deze stilte bekomen wordt, en dat be-
grijp ik zeer goed " aldus E.H. Superior, " want vaak heeft men elkaar sedert
lang niet meer teruggezien en heeft men uiteraard elkaar veel te vertellen. On-
gelukkig genoeg kan men dit niet van iedereen zeggen ; zo is E.H. Joye als
oudste van alle aanwezige oud-leerlingen (Retorica 1926) hele,maal alleen van
zijn klas ".
< Wanneer men terugkeert naar het college dan kijkt me'n uit naar wat er nog
overblijft van het college van vroeger en dat is ondanks alle veranderingen nog
heel wat. Maar er is hedentendage veel veranderd. In 1976 volgden er 19,42 leer-
lingen les aan het instituut waarvan'1028 aan de Middelbare Afde,ling. In 1926

waren er dit slechts 394 en toch was het Klein Seminarie toen 66n van de be-
langrijkste onderwijsinstellingen van West-Vlaanderen. Vele toenmalige colleges
hadden immers nog niet eens een Podsies en Retorica (Torhout, Diksmuide',
lzegem). "
Daarna haalde E.H. Modde enkele passussen aan uit een door hemzelf geschrs-
ven bijdrage in Eertijds.

" De school is groter geworden en de programma's zijn veranderd : zij voorzien
meer wiskunde, meer wetenschappen en meer studie van de moderne talen. Deze
vernieuwing betekent niet dat er geen nadelen aan verbonden zijn, integendeel.

Zovalt een grotere parate kennis van e'en taal noodzakelijk ten nadele uit van de
letterkunde van die taal. Vroeger zag men immers vele stukken van Shakespeare
zonder eigenlijk veel Engels te kennen.

De leerlingen hebben het nochtans nu niet gemakkelijker dan vroeger. Ze krijgen
meer te verwerken in heel wat minder tijd. Daarenboven worden alle vakken ge-
geven door specialisten die allen het maximum verlangen voor hun vak.



voor wat de internen betreft, dient gezegd dat er steeds minder en minder da-
gen in het college zelf worden doorgebracht en dit heeft een belangrijKe weer-
slag op de geest van het internaat zelf. vroeger waren dit 6 d g weken aan 66n
stuk, v66r 1940 zelfs van 1 september tot 3'l december. De band die daardoor
ontstond, was zeer hecht. Thans is die band tussen de internen heel wat losser.
Er zijn ook enkele wijzigingen in het leraarskorps ingetreden. Thans is dit vrij
jong en is de samenstelling ervan totaal anders dan 25 jaar terug (in 1953 waren
er 35 prriester-leraars, thans sle,chts 14).

op dit ogenblik zijn er minder godsdienstoefeningen dan vroeger : sle,chts 66n-
maal per week en dan nog helemaal in het gewoon dagprogramma opgenomen. >

Vervolgens wees de spreker op een paar hedendaagse feiten.

" ook het Klein seminarie staat op de drempel van de vermindering van het
aantal leerlingen in het secondair onderwijs. Dit zal belangrijke gevolgen mee-
brengen voor de omvang van het globale leraarsxorps.
Anderzijds heeft de jeugd van vandaag af te rekenen met een belangrijk pro-
bleem : de uitzichtloosheid op de nabije toekomst. Zij wordt voortdureno gecon-
fronteerd met negatieve vooruitzichten, met de ongunstige tijdingen van het be-
gin van een lange crisisperiode. De vitaliteit, de strijd en het verzet van vroege,r
tegen de bestaande siructuren van de maatschappij maken plaats voor voor-
zichtigheid en vrees voor de toekomst. De idealen van vroeger zijn vervangen
door andere. De accenten zijn totaal verlegd. "
Terloops benadrukte de spreker het nut van de oud-leerlingenbond. . Een klas-
bijeenkomst doet altijd deugd. Jammer genoeg is het vaak een minder aange-
naarn voonral dat mensen terug bijeenbrengt : veelal is dit een sterfgeval van
een vroegere klasvriend. Het ontmoetingsfeest van 11 nove,mber wil daartoe ech-
ter bijdragen op een aangename manier. "
Tot afscheid wenste hij allen een dag toe van vreugde, van vriendschap en van
gezelligheid waarin het oude opgehaald en het nieuwe besproken zou worden
onder elkaar.

Na deze toespraak werden door het ruim 17o-koppige gezelschap meerdere heil-
dronken uitgebracht op het gelukkige wederzien. De klok wees reeds 13 uur aan
toen, het voltallige gezelschap zich in beweging zette naar het park Rodenbach
waar de feestvierders een uitgebreid feestmaal wachtte. ledereen vond er spoe-
dig de klasgeest van " eertijds > terug want die sfeer kan geen enkele oud-leer-
ling vergeten en waar oud-leerlingen bijeenkomen, daar komt deze geest heel
vlug weer tot stand.

ook de echtgenotes en verloofdes voelden zich vrij vlug thuis onder de vroegere
vrienden van hun echtgenoot of hun echtgenoot-in-spe.
Na een kort welkomstwoord van de voorzitter, de Heer A. vermeersch, en een
introductie-woordje over het Volksalmanakje n Manneke uit de Mane o door de
Heer M. De Bruyne, praatten, lachten en kaartten vele oud-leerlingen nog lang na
over de vroegere tijd van het college, en dit vaak in, het bijzijn van hun vroegere
leraars, iets door beide partijen erg wordt geapprecieerd.
Hst was tenslotte heel laat in de namiddag toen de laatsten het Rodenbachpark
verlieten met het vast voornemen in het achterhoofd van stellig niet te, ont-
breken op het volgende ontmo,etingsfeest. De dag van 11 november had duidelijk
zijn vruchton afgeworpen : de band van vroeger werd weer strakker toegehaald.

Erik Steen
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MEDAILLE

De tijd vlieEt snel, gebruik hem wel. Je schuifelt op je sokken de retorika in en

ie loopt meteen tegen het einde aan van een aanzienlijk stukje van je leven. Het

gebeurt allemaal zo ongemerkt. Dat jaar, het laatste, is voorbij v66r er iemand

erg in heeft. Je verwierf een vaste kijk op een aantal dingen, een gevormd uit-

zicht op de alte'rnatieven. Je weet waar je heen wil en je hebt je interesses daar-

naar geselelkteerd. Een aanital vakken zijn kompleet uit je blikveld weggevallen

en je raakt er alleen nog maar aan voor zover de noodzaak je daartoe dwingt.

In de klas zit je erbij als een geboeide, de ketens om je heen geslagen, waaruit

zich je geest echter bevrijd heeft. Je zit er afwezig.

Dit is d6 voedingsbodem voor illegale bezigheden van allerlei slag : boeken

lezen, avondtaken maken, liefdesbrieven schrijven, onderbanks kaarten, strips
ronddelen, en dies meer. Sporadisch geraakte de hele klas vervoerd in een ano-

niem spelletje. E6n daarvan fascineerde ons bovenal en indien de leraars het

hadde,n ontdekt, had het hen nog m66r geinteresseerd dan ons allen same'n' Een

snugger man had het immers op zo'n leeg moment in zijn leeg hoofd gehaald om

onze leraars aan een geheime populariteitstest bloot te stellen. De lijst cirku-
leerde de klas rond en naast de namen van de leraars werd door iedereen cijfer-
matig aangeduid in welke orde zij ons aan het hart lagen of, om eens een syno-

niem te gebruiken, in welke orde zii ons op de lever lagen. lk kan mii niet meer

herinneren wie we be,kroond hebben, ofschoon ik vermoedens heb. Doch wat ik

beslist onthouden heb, is dat iemand vrii dicht eindigde van wie men dit terwille
van zijn vak ogenschijnlijk niet zou verwachten, namelijk de leraar wiskunde.

Persoonlijk koesterde ik geen rancunes, ik zwichtte hem noch zijn vak niet m66r

en niet minder dan een ander. lk heb dus bepaald geen persoonlijke reden om me

over dit resultaat te verwonderen. Niettemin deed ik dit, en toch...

Hij had de middelbare leeftijd bereikt, misschien net overschreden, zijn precieze

leeftijd viel moeilijk te schatten. lk was soms geneigd hem te kategoriseren onder
de mensen die precies op de kant van het mes staan : elk ogenblik kunnen ze

de stap zetten, misschien voorwaarts, misschien achterwaarts. Doch stappen moe-
ten zel, want de snede is scherp en pijnigt de voeten. Hun enige aarzeling is :

wAdr moet ik mijn voeten plaatsen, moet ik achteruit, moet ik vechten tegen de
waarheid, of moet ik gewoon de brug over, moet ik vooruit, moet ik mij met de
tijdsstroom verzoenen ? De zwakste oplossing is de eerste, daarom is zii de
meest menselijke. De tweede oplossing is ridderlijk, en daarom even moeilijk
als zeldzaam. Op andere ogenblikken was ik dan weer geneigd te aanvaarden
dat hij die stap reeds gezet had, en ik was er zeker van, hij had het tweede alter-
natief gekozen, hij was voorwaarts gegaan. Soms verschee'n hij in, de klas alsof
hij net alles achter de rug had. Het leek er dan op dat die e,erste verzoenende stap
hem meer pijn had bezorgd dan het gevecht zelf dat hij geleverd had op het
scherp van het mes. Hij droeg er de wonden van en liet er iedereen in kijken.

Doch hij kwam, onder ons als een pijler van rust en van loutering. Hij stond
vooraan tussen de banken, de benen lichtjes gespreid als maakte hij zich klaar
om een tijdlang te wachten op iets. Dan sloot hij de ogen,, bracht zijn hand naar
de mond als wou hij iets uitschreeuwen, doch hij fluisterde alleen maar : zit stille.
Op dit eigenste moment zag hij, die keek, de prijs die deze man betaald had,
de weg die hij gegaan was. A,l het geestelijke in hem was same'ngebald en in
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gedachten overkeek hij nog eens alles wat gisteren nog tot bitterheid voerde.
Enkel de lippen die tot een glimlach plooiden, konden het melancholische uit
zijn wezen wegtrekken en aan de overwinning van zijn wijsheid gestalte geven.
Het schaduwgrijs gleed open, het avondrood was dddrr. Hij kwam terug tot de
wiskunde en nam de draad van zijn les weer op.

Zekere dag verscheen hij niet in de klas. Telkens zoiets gebeurde, werd voor
een vervangingsles gezorgd zonder dat aan de onmondige snaken enige uitleg
werd gegeven omtrent het wegblijven van hun leraar. Doch jongens van die leef-
tijd achterhalen nogal vlug dit soort geheimpjes en enkele dagen later deed het
eerder verrassende gerucht de ronde dat hij vader geworden was. N,a een wee.k
of zowat was hij er dus terug, vrediger en rustiger dan ooit. Spontaan sloegen
wil onze handen op elkaar warm om hem kollektief onze gelukwensen mee te
delen. Niemand wilde ze verwoorden, want elk van ons had er gelijk deel in.

Ontroerd door deze onverwachte en in elk geval onverdeelde blijk van mede-
leven, in veertig paar klappende pubershanden tot hem gebracht, sloot hij terug
de ogen, probeerde mild te glimlachen en waarschuwde toen op zijn gewone
fluisterende toon en achter het gewone verbergende handengebaar : zit stille, hij
zal wakker worden.

Hij beschermde zijn kleine trots tegen het geweld van de wereld met dezelfde
zorg als waarmee Windekind ooit zijn mantel heeft gespreid over de kleine
Johannes : slaap nu vlug, kleine.elf, wie weet hoe kort zal de vrede van de nacht
wel ziin.

CHAPEAU

Kort en hevig. Korter en heviger dan wanneer het niet onverwacht was. Bijvoor-
beeld als het sluitstuk van een geniepig spel van kat en muis, waarin twee-
honderd snaken solidair staan tegenover een opgehitste tegenstrever die nerveus
zijn slachtoffer zoekt, dit vindt en dan toeslaat. Neen, er was niets van aan, geen
heibel, geen rebellie. De troep lag ingedommeld, er was niets kollektiels aan de
hand. En dan ineens die klap. Geen hilariteit in de zaal, geen protest ook. Twee-
honderd koppen vlogen recht en bleven onbeweegliik de stilte respekteren die
de onwaardigheid van het gebeurde hardnekkig in de verf zette. Misschien was
dit toch een vorm van protest, een waardig protest tegen verlies van waardig-
heid. En toen. Toen gebeurde er iets waarvan de betekenis ver en indringend
het aktueel gebeuren overschreed. In aanwezigheid van tweehonderd pubers,
zijn onderhorigen, bood hij zijn ekskuses aan. De ridderlijkheid waarmee een
steekspel gevoerd wordt, was slechts eventjes de mist ingegaan.

Lieven Vandekerckhove



HARTELIJKE GELUKWENSEN

Johan Thoen, geboren te Roeselare in 1949 en leerling van de wA 1968 promo-

veerde op vrijdag 28 november 1975 tot doctor in de wetenschappen op een

proefschrift getiteld : Beeldvormende totochemische leaclies in de polymeer-

matrix. Promotor was prof. dr. G. Smets.

winand callewaert, geboren te Gits in 1943 en leerling van de retorica 1961 ,

promoveerde op dinsdag 16 december 1975 tot doctor in de Oosterse Filologie

en Geschiedenis op een proefschrift getiteld : The Dadopanthi Raiab r a religious'

historical and tiierary study of a selection of Raiab's distichs in his Sarvingi'
critically edited, with annotated iranslation and glossary, Promotor was prof. dr.

G. Pollet.

Jan Now6, geboren te Roeselare in 1940 en leerling van de retorica 1959' pro-

moveerde op woensdag 19 mei 1976 tot doctor in wijsbegeerte en de Letteren,

groep Germaanse Filologie, op een proefschrift getiteld : < Formwille und variant-

bediirfnis ) Versuch einer Strukluranalyse der epischen Dichtungen Hans llenny
Jahnns, Promotor was prof. dr. L. Verbeeck.

Arnold Provoost, geboren te Brugge in 1940 en leerling van de retorica 1959,

promoveerde op woensdag 14 juli 1976 tot doctor in Oudheidkunde en de Kunst-
geschiedenis, Afdeling Oudheid, op een proefschrift getiteld : lconologisch o'n-

derzoek van de laat-antieke herdersvoorstellingen. Promotoren waren prof. dr.

C. Heyman en prof. dr. L. Reekmans.

Dirk Callewaert, geboren te Roeselare in 1941 en leerling van de retorica 1960'

promoveerde op dinsdag 26 oktober 1976 tot doctor in de Wijsbegeerte en de

Letteren, groep Germaanse Filologie, op een proefschrift getiteld : De H. Gode-

lieve van Gistel. Biidrage tot de studie van het leven en de volksverering. Pro-

motor was prof. dr. S. Top.

Al deze promoties hadden plaats aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Eveneens aan de Leuvense universiteit werd op 11 mei 1976 oud-leerling (reiorica
1928) en oud-leraar (1939-41) professor Gerard Verbeke gevierd ter gelegenheid

van zijn 65ste verjaardag. Hij werd gehuldigd om zijn vele verdiensten als weten-

schapsmens en didacticus. Bij die gelegenheid werd hem een huldeboek aan-
geboden, getiteld : lmages of Man in Ancient and Medieval Thoughl.



FAMiLIEBER:CHttEN

GEBOORTEN

Karen, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Ria Haspeslagh - Van Wing uit
Mechelen - Herk-de"Stad, 3 februari 1976

Dieter, zoontje van Heer en Mevrouw Guido en Denise Vandelanotte- Hoedt uit
Rumbeke - Roeselare, 11 februari 1976

Francisca, dochtertje van Heer en Mevrouw Paul en Mia Vanrenterghem -
Ghekiere uit Dadizele - Roeselare, 27 tebruari 1976

Dirk, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Greta Hostens - Keunen uit Kesse,l-
Lo - Tienen, 13 maart 1976

Pieter-Janszoon, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Hilde Le,fere-Desimpe-
laere uit Roeselare - Roeselare, 15 maart 1976

Pieter, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Roos Foulon - De Muynck uit Rum-
beke - Roeselare, 17 maart 1976

Simon, zoontje van Heer en Mevrouw Paul Malisse-Vandenbussche uit Leuven
- Leuven, 25 maart '1976

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Dirk en Jo Van Leuven - Polfliet uit Roe-
selare - Roeselare, 1 april '1976

Gerlinde, dochtertje van Heer en Mevrouw Joost en Marie-Paul Vanbrussel - De
Keukelaere uit Roeselare - Knokke-Heist, 3 april 1976

Stefanie, dochtertje van He,er en Mevrouw Philip en Dorine Vanwalleghe'm-Van-
haelewijn uit Roeselare - Roeselare, 6 april 1976

Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Danidl en Lena Leuridan - Neuville uit Roese-
lare - Roeselare, 16 april 1976

Eva, dochtertje van Heer en Mevrouw Raf en Jes Parent-Callens uit Rumbeke -
Roeselare, 30 april 1976

Brecht, zoontje van Heer en Mevrouw Geert en Annie Vergote-Casteleyn uit
Rumbeke - Roeselare,, 6 mei 1976

Siska, dochtertje van Heer en Mevrouw Eugeen en Lieve Bruneel - Braeckevelt
uit Roeselare - Roeselare, 7 mei 1976

Koen, zoontje van Heer en Mevrouw Emmanuel en Hilda Remaut-Defossez uit
Woumen - Roeselare, 10 mei 1976

Mieke, dochtertje van de Heer en Mevrouw Karel en Chris Dumont-Bataillie uit
Roeselare - Roeselare, 14 mei jg76

Evelien, dochtertje van Heer en Mevrouw Herman en M.-Lou Deckmyn - Chys uit
Roeselare - Roeselare, 19 mei 1976

Michele, dochtertje van Heer en Mevrouw Albert en Christiane Dumoulin-Ver-
morgen uit Roeselare - Roeselare, 25 rnei 1976

Filiep, zoontje van Heer en Mevro.uw Erik en Marianne Vangeluwe - Boutens uit
De Panne - Ve.urne, 9 juni 1976

48



christ, zoontje van Heer en Mevrouw Gilbert en Machteld woifcarius-Van Daele

uit Wakken - Tielt, 14 iuni 1976

Hendrik, zoontje van Heer en Mevrouw carl en Astrid Nuyttens-Deians uit

Oostende - Oostende, 17 juni '1976

Charlotte, dochtertje van Heer en Mevrouw Dirk en Christine Samyn - Dejaegher

uit lzegem - lzegem, 20 juni 1976

Stefanie, dochtertje van Heer en Mevrouw Filiep en Martine Timmerman - Cor-

nelis uit Roeselare - Roeselare, 25 juni 1976

Bruno, zoontje van Heer en Mevrouw Nodl en Kristien Vanraes-Vermeire uit

Roeselare - Roese'lare, 1 juli 1976

wim, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Maria BOmmerez-Delva uit Roese'

lare - Roeselare, 9 juli 1976

Theo, zoontje van Heer en Mevrouw Dani6l en Leona Hostens-vandenberghe

uit Heule - Kortriik, 14 juli 1976

Maaiken, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en An Vanrobays-Blomme uit

Leuven - Roeselare, 26 juli 1976

Steven, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Hedwig Feys-Neels uit leper -

leper, 30 juli 1976

Jeroen, zoontje van Heer en Mevrouw Rik en Lieve Haeghebaert-Snauwaert uit

Knokke-Heist - Knokke.Heist, 20 augustus 1976

Tineke, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Franqoise Deckmyn - Debreyne

uit Borgloon - Oostende, 23 augustus 1976

Dirk, zoontje van Heer en Mevrouw Wilfried Forret - Vandenbulcke uit Kaster -

Waregem, 23 augustus 1976

lsabelle, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Micheline Platteeuw-Feeraert
uit lzegem - Roeselare, 24 augustus 1976

Hellen, dochtertje van Heer en Mevrouw Lieven en Hilde Vandekerckhove - Van-

dendriessche uit Heverlee - Leuven, 24 augustus 1976

Maxime, zoontje van Heer en Mevrouw Jacques Loones - Depuydt uit Roeselare -

Roeselare, 6 september 1976

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Bart en Mieke De Man-Vandecappelle,
Rumbeke, 14 februari 1976

Heer e'n Mevrouw Paul en Leen Van Eeckhout - Vereecke,

Sleihage, 2'l februari ''|976

Heer e,n Mevrouw Marc en Liliane Balduyck - Lauwerys,

Nieuwerkerken, 6 maart 1976

Heer en Mevrouw Guido en Oda Degryse - Kindt,
Roeselare, 3 april 1976

Heer en Mevrouw lgnace en Dominique Vanden Bulcke - Neirynck'
Sint-Pieters-Woluwe, 9 april 1976

HeLr en Mevro,uw Luc en Bea De Brabandere - Hooghe,
Rumbeke, 9 april 1976

Heer en Mevrouw Luc en Linda Van Zandiicke - Debrauwer,

Roeselare, 10 april 1976



Heer en Mevrouw Patrick en Anita Deldaele _ Lauwaert,
Gontrode, 7 mei 1976

Heer en Mevrouw Eddy en Ria Huyghebaert - Vercruysse,
Oostnie,uwkerke, 15 mei 1976

Heer en Mevrouw Arnold en Hilde Deceuninck-Vandenberghe,
lzegem, 25 juni 1976

Heer en Mevrouw Luk en Mieke Depondt-Janssens,
Heverlee, 2 juli 1976

Heer en Mevrouw Johan en Hilde plets - Beel,
Roeselare, 10 juli 1976

Heer en Mevrouw lgnace en Lieve Van Eeckhout - Daeleman,
Heverlee, 10 juli 1976

Heer en Mevrouw Walter en Jacqueline Moyaert-Callewaert,
Rumbeke, 16 juli 1976

Heer en Mevro.uw Lieven en Maryke Marichal - Verbrugghe,
Rooselare, 17 juli 1976

Heer en Mevrouw Filip en Dominique Delanote - De Maesschalck,
Deinze, 17 juli 1976

Heer en Mevrouw lgnace en Rosemie Beel - Kiexens,
Denderhoutem, 3'l juli 1976

Heer en Mevrouw Fons en Cecile Gheysen - Donck,
Oekene, 31 juli 1976

Heer en Mevrouw Geert en Lut Swaenepoel - Dhont,
Sint-Niklaas, 6 augustus 1976

Heer en Mevrouw Luk en Edith Vandecasteele - Vande,nberghe,
Drongen-Baarle, 7 augustus 1976

Heer en Mevrouw Paul en Chantal Vanblaere - Ballidre.
Roeselare, 7 augustus '1976

Heer en' Mevrouw Albre,cht en Lieve De Keukelaere-De Leenheer,
Roeselare, 13 augustus 1976

Heer en Mevrouw Jo,han en Anita Matte,n - Davio,
Moere, 14 augustus 1976

Heer en Mevrouw Philip en Agnes Sioen - pauwels,
Oppuurs, 14 augustus 1976

Heer en Mevrouw Dirk en Christa Lambersy-Cattry,
Roeselare, 21 augustus 1976

Heer en Mevrouw Harold en Rita Vanlerbe,rghe-Vandenberghe,
O'ostnieuwkerke, 28 augustus 1976

Heer en Mevrouw Johan en Katrien Bouckenooghe-Termote,
Rumbeke, 17 september 1976

Heer en Mevrouw Marc en Nelly Debaes - Dumortier,
Roeselare, 25 se,ptember 1976

Heer en Mevrouw Jan en Myrian Tessier-Thonissen,
Ardooie, 25 september 1976

Heer en Mevrouw Frank en Martine Beeckaert-Vanhuyse,
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Heer en Mevrouw Jean-Pierre en Lut Desmet - Delva,

Heer en Mevrouw Paul Lomm6e - Van Kerckhoven,
Heverlee, 1 oktober 1976

WIJDING

Heer Andr6 Decock werd tot Diaken gewijd te Brugge op 26 juni 1976

OVERLIJDENS

Heer Norbert Cloet- Filez, geboren te Roeselare op 18 februari 1921 en over-
leden te Torhout oo 6 maart 1976

Juffrouw Marie Verstraete, geboren te Rumbeke op 14 maart 1893 en overleden

te Roeselare op I maart 1976

Heer And16 Willekens-Rabaey, geboren te Eggewaertskapelle op 9 juli 191 1 en

overleden te Blankenberge op 9 maart 1976

Eerwaarde Heer Hendrik De Meester, geboren te Roeselare op 13 decmber 18'96

en overleden te Roeselare op 11 maart 1976

Mevrouw Marie-Louise Sobry-Popelier, gebcren te Blendecques op 16 ianuari
1921 en overleden te Roeselare op 13 maart 1976

Heer Gilbert Gheysen-Vander Stichele, geboren te Heule op 31 december 1915

en overleden te Gullegem op 16 maart 1976

Heer Casimir Decancq - Colpaert, geboren te Roeselare op 9 augustus 1885 en

overleden te Kachtem op 19 maart 1976

Heer Maurits Vanden Berghe- Feys, geboren te Emelgem op 24 juni 1915 en

overleden te Roeselare op 25 maart 1976

Mevrouw Antoinette Pouille- Berlamont, geboren te lzegem op 20 april 1901 en

overleden te Roeselare op 5 april 1976

Mejuffrouw Klara Jaecques, geboren te Zarren op 24 ianuari 1909 en overleden
te Roeselare op 7 april 1976

Mevrouw Maria Vandersteene - Vandermeeren, geboren te Sint-Baafs-Vijve op

8 augustus 190O en overleden te Oostnieuwkerke op 15 april 1976

Heer Jozef Deleye-Vandewiere, geboren te Rumbeke op 20 november 1889 en

overleden te Roeselare op 19 april 1976

Heer Achiel Windels-De Bruyne, geboren te Tielt op 27 oktober 1902 en over-

leden te Kortrilk op 21 april 1976

Jongeheer Pedro Vanden Berghe, zoontje van Jan Vanden Berghe-Van Walle-
ghem, overleden te Hansbeke op 28 april 1976

Eerwaarde Pater Louis Van Ryckeghem. geboren te Geluwe op 23 oktober 1913

en overleden te Geluwe op 4 mei 1976

Eerwaarde Heer Gerard Vanhooren, geboren te Rozendaal op 21 januari 1915 en

overleden te Roeselare op 11 mei 1976

Mevrouw Maria Adam-Veys, geboren te Outrilve op 11 mei 1891 en overleden

te Roeselare op 16 mei 1976

Mevrouw Paula Verbeke-Vanantwerpen, geboren te Roeselare op 19 ianuari
1903 en overleden te Roeselare op 20 mei 1976

Mevrouw Victorine Cauwelier-Vanacker, geboren te Moorslede op 23 september

1884 en overleden te Moorslede op 2 juni 1976



Mevrouw Louise Verstraete-De Muyt, geboren te Oostakker op 20 ianuari 1906

en overlede,n te Beitem-Rumbeke op 5 juni 1976

Heer Miche'l Stragier-Gillie, geboren te Roeselare op 15 juni 1922 en overleden
te Roeselare op I juni 1976

Eerwaarde Heer Jozef Decadt, geboren te Oostnieuwkerke op 10 oktober 1894

en overleden te leper op 8 juni 1976

Mevrouw Marie-Cecile Feys-Wandels, geboren te Wannegem-Lede op 7 oktober
1889 en overleden te leper op 12 juni 1976

Mevrouw Augusta Hoornaert-Vanden Berghe, geboren te Roeselare op 24 no-
vembe,r 1888 en overleden te Roeselare op 24 juni 1976

Mevrouw Yvonne Donck - Koninckx, overle.den te Roeselare op 3O juni 1976

Mevrouw Angela Luca- Balloey, geboren te Lo op 8 juli 1901 en overleden te
Roeselare op 2 juli 1976

Heer Jerome Mandeville-Aernoudt, geboren te Roeselare op 7 oktober 1892 en

overleden te Roeselare op 3 juli '1976

Mevrouw Clara Delafontaine-Verbeke, overleden te Roeselare op 4 juli 1976

Heer Abdon Leroy-Valcke, geboren te Passendale op 12 april 1898 en overleden
te Passendale op 7 juli 1976

Heer Louis Coppens-Faict, geboren te Roeselare op 27 juni 1890 en overleden
te Passendale op 8 juli 1976

Heer Lucien Poissonnier-Vanthournoudt, geboren te Reningelst op 26 oktober
1929 en overleden te Dikkebus op 23 juli 1976

Heer Michel Jacques-Desimpelaere, geboren te lzegem op I mei '1952 en over-
leden te Ledegem op 25 juli 1976

Mevrouw Maria Denturck-Haspeslagh, geboren te Hallicourt op 2E juli 1922 en
overleden te Roeselare op 27 augustus 1976

Heer Aim6 Veys-(Vercruysse)-Abicht, geboren te Harelbeke op 13 januari en
overleden te Kortrijk op 21 augustus 1976

Heer Jose'ph Hanoulle-Catteaux, geboren te Auberchicourt op 7 juni 1894 en
overleden te Roeselare op 3O augustus 1976

Heer Leo Pattyn-Laleeuwe, geboren te Staden op 25 mei 1935 en overleden te
Roeselare op 30 augustus 1976

Mevrouw Paula De Wandel -Carrein, geboren te Stavele op 3 april 1919 en over-
Ieden te Roeselare op 3 september 1976

Heer Constant Witdouck-Verbeke, geboren te Rumbeke op 9 december 1930 en
overleden te Roeselare op 5 september 1976

Mevrouw Zod Leoen-Blomme, geboren te Zwevezele op 15 mei 1889 en over-
leden te Roeselare op 7 seotember 1976

Heer Jozef Vanden Berghe, overleden te Antwerpen op 11 september 1976

Heer Louis Bossuyt-Verfaillie, geboren te Hooglede op 21 augustus 1906 en
overleden te Roeselare oo 21 oktober 1976

Heer Henri Van Elverdinge-Casier, geboren te Adinkerke op 22 maaft'1901 en
overleden te Rumbeke op 1 november 1976

Heer Philip Dutry, geboren te Luluaburg op 1 december 1956 en overleden te
Kortrijk op 1 november 1976

Heer Boudewijn Beke, geboren te Wielsbeke op 2 oktober 1951 en overleden in
oktober 1976
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