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11 november : de traditionele dag van afspraak voor oud-leerlingen van Klein Seminarie

Warme sfeer op oud-leerlingendag
Zoals elk jaar was 11 november ook in dit
feestjaar c m 200 jaar Klein Seminarie de dag
waarop de oud-leerlingen elkaar opnieuw ontmoetten in de gebouwen waar ze ooit op de
schoolbanken zaten.
Het werd andermaal een bijeenkomst in een erg warmhartige sfeer,
waarop nu al voor het tweede opeenvolgende jaar ook het Jaarboek van
het Klein Seminarie werd voorgesteld. E n omdat tradities er zijn om in
ere te houden, werden dit keer weer de gebruikelijke groepsfoto's genomen van zij die 25, 40, 50 of 60 jaar geleden de schoolbanken hebben
verlaten. Tot op vandaag nog een exclusief mannelijk gezelschap. maar
daar komt binnen enkele jaren toch verandering in.

De aanwezige laatstejaars uit 1981 : Willy Algoet, Jos Babylon, Bart Bos, Geert Coghe, Koen De Brabander, Wim De Coninck. Marc De Deygere, Michiel Decroos, Luc Decuypere, Filip Dedeurwaerder, Dirk Deleye, Jan Derudder, Lieven Develtere, Francis Devolder, Johan D'Hondt, NIko Dierickx, Dirk Germonprez, Dirk Glas, Andries Gryffroy, Bart Huyghe, Herman Huyghe, Peter L'Ecluse, Stefaan Lodewyck, Johan Maertens, Geert Ostyn, Karel Ostyn, Rik Rondelez, Jan Tyvaert,
Dirk Vanackere, Erwin Vanbelie, Johan Vancoiiiie, Jose Vanheuie, Joris Vanthournout, Dimitri Vercruysse, Philiep Vermandere, Pieter Verpiancke en Rik Verschoot. (Foto SB)

Veriieten het Klein Seminarie in 1966 : Eerste r i j : Bertrand Leenknecht, Luc
Vanden Bussche en Arthur Denys - Tweede rij: Jose De Brouwere, Jan Hesseis
en Joseph Loncke. (Foto SB)

De schoolveriaters van 1946 : vinr. Emiei Devriese (die zelfs 65 jaar geleden,
in 1941, afstudeerde), Roger Vandermeersch, Jan Corneiliie en Juiien Lein. (Foto SB)

Zij studeerden aan het Klein Seminarie af in 1955, dus exact 50 jaar geleden : Jan Anseeuw, Luk Babylon, Jos Barbier,
Marc Commeyne, Paul De Meester, Jean-Pierre De Rudder, Joost Deibeke, Luc Denys, Gerard Dooms, Carlos Dupon,
Guido Fossez, Jozef Goderis, Daan Hoflack, Jozef Hondekeyn, Ludwig Lagae, Germain Lammerant, Jacques Lammertyn,
Firmin Luyckx, Hugo Neuviiie, Thomas Peeters, Luk Segaert, Georges Stoens, Lode Taipe, Norbert Tack, Gaston Vandamme, Herman Vandendriessche, Elie Vannieuwenhuyse, Luciaan Vanhamme, Michel Vulsteke en Lucien Wullaert. (Foto
SB)
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11 november ; de traditionele dag van afspraak voor oud-leerlingen van Klein Seminarie

Warme sfeer op oud-leerlingendag
Zoals elk jaar was 11 november ook in dit
feestjaar om 200 jaar Klein Seminarie de dag
waarop de oud-leerlingen elkaar opnieuw ontmoetten in de gebouwen waar ze ooit op de
schoolbanken zaten.
Het werd andermaal een bijeenkomst in een erg warmhartige sfeer.
waarop nu al voor het tweede opeenvolgende jaar ook het Jaarboek \ an
het Klein Seminarie werd voorgesteld. E n omdat tradities er zijn om in
ere te houden, werden dit keer weer de gebruikelijke groepsfoto's genomen van zij die 25, 40, 50 of 60 jaar geleden de schoolbanken hebben
verlaten. Tot op vandaag nog een exclusief mannehjk gezelschap. maar
daar komt binnen enkele jaren toch verandering in.

De aanwezige laatstejaars uit 1981 : Willy Algoet, Jos Babylon, Bart Bos, Geert Coghe, Koen De Brabander, Wim De Coninck. Marc De Deygere, Michiel Decroos, Luc Decuypere, Filip Dedeurwaerder, Dirk Deleye, Jan Derudder, Lieven Develtere, Francis Devolder, Johan D'Hondt, Niko Dierickx, Dirk Germonprez, Dirk Glas, Andries Gryffroy, Bart Huyghe, Herman Huyghe, Peter L'Ecluse, Stefaan Lodewyck, Johan Maertens, Geert Ostyn, Karel Ostyn, Rik Rondelez, Jan Tyvaert,
Dirk Vanackere, Erwin Vanbelie, Johan Vancoiiiie, Jose Vanheuie, Joris Vanthournout, Dimitri Vercruysse, Philiep Vermandere, Pieter Verpiancke en Rik Verschoot. (Foto SB)

Veriieten het Klein Seminarie in 1966 : Eerste rij : Bertrand Leenknecht, Luc
Vanden Bussche en Arthur Denys - Tweede rij : Jose De Brouwere, Jan Hesseis
en Joseph Loncke. (Foto SB)

De schoolveriaters van 1946 : vInr. Emiel Devriese (die zelfs 65 jaar geleden,
in 1941, afstudeerde), Roger Vandermeersch, Jan Corneiliie en Juiien Lein. (Foto SB)

Zij studeerden aan het Klein Seminarie af in 1956, dus exact 50 jaar geleden : Jan A;
Luk Babylon, Jos Barbier,
Marc Commeyne, Paul De Meester, Jean-Pierre De Rudder, Joost Deibeke, Luc Denys, Gerard Dooms, Carlos Dupon,
Guido Fossez, Jozef Goderis, Daan Hoflack, Jozef Hondekeyn, Ludwig Lagae, Germain Lammerant, Jacques Lammertyn,
Firmin Luyckx, Hugo Neuviiie, Thomas Peeters, Luk Segaert, Georges Stoens, Lode TaIpe, Norbert Tack, Gaston Vandamme, Herman Vandendriessche, Elie Vannieuwenhuyse, Luciaan Vanhamme, Michel Vulsteke en Lucien Wullaert. (Foto
SB)
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Oude chambrettes Klein Seminarie verdwijnen, maar

„De jongens kwamen
Rond deze tijd worden de oude chambrettes in de slaapzaal
Sint-Nlklaas van het
internaat van het
Klein Semenarie gedemonteerd om plaats
te maken voor moderne internaatskamers.
Ontelbaar veel jongens tussen twaalf en
vijftien jaar uit landbouwersgezinnen hebben in deze kleine kamertjes drie jaar lang
geslapen. Priester Robert Decruyenaere
was tussen 1970 en
1986 surveillant in het
internaat en kijkt met
veel genoegen terug
op zijn taak als opvoeder binnen het Klein
Seminarie.

R

obert Decruyenaere (61) is nu
aalmoezenier in het Gostendse ziekenhuis A Z Damiaan, maar
ba zijn studies was hij tot december 1986 gekend als surveillant
Berten, die de vele jongens en enkele meisjes uit de eerste drie jaar
van het Vrij Landbouwinstituut,
later omgedoopt tot het Vrij Agrarisch
Biotechnisch
Instituut
( V A B I ) moest opvoeden en voorbereiden op het echte leven. „Het
internaat bestond uit verschillende
zalen", herinnert Decruynaere
zich. „Twee daarvan waren uitgerust met telkens zestig chambrettes. In deze kleine kamertjes stond
een bed, een nachtkastje en een

Priester Robert Decruyci idere leeiae Zcbuei

kleerkast. Een deur was er niet,
enkel een gordijn. Om te studeren
trokken de jongens naar de verderop gelegen studiezaal."

,,Een deur was
er niet, enkel
een gordijn"
In het internaat verbleven na verloop van tijd ook enkele meisjes,
maar die kregen een kamer ter beschikking en hebben dus nooit het
fenomeen van de chambrettes aan

jddi

Lussen de internen van het Klein Seminarie in Roeselare (Foto Lysiane)

den lijve mogen ondervinden.

Vroeg uit de veren
„De dagindeling was strikt afgebakend. De leerlingen stonden op
om 6.15 uur en later om 6.40 uur.
Daama konden ze zich aankleden
en wassen aan de wastafels die in
de zaal waren voorzien. Na het
ochtendgebed en -studie volgde
het ontbijt. Toen volgde een gewone schooldag, met om 16 uur
een kleine maaltijd en vervolgens
nog meer studie, avondeten en een
ontspanningsmoment. De jongens
moesten ook altijd bun eigen bed
opmaken. Om 21 uur moesten de

lichten gedoofd zijn. De internen
waren deze dagindeling gewoon
en maakten er geen probleem
van."

Slaapwandelaars
en vleermuizen
„Uiteraard zijn me tijdens die zestien jaar veel anekdotes bijgebleven. Tijdens de warmere maanden
stond wel eens een raam open,
waardoor er toen regelmatig vleermuizen boven onze hoofden vlogen. Velen hadden daar schrik
van, waardoor er soms wat rumoer
ontstond. Maar dit duurde nooit
lang, want praten in de gangen

was niet toegelaten. Tussen de vele jongens die ik onder mijn hoede
heb gehad, zaten er voorts enkele
hardnekkige slaapwandelaars."

„De leerlingen
niet enkel leren
leren, maar ook
leren leven"
„Die stonden dan midden de nacht
in de gang op zoek naar de studiezaal en de ochtend nadien wisten
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een paar exemplaren worden bewaard voor het nageslacht

hier niets te kort"
ze daar niets meer van." Maar er
was ook voldoende tijd om plezier
te maken, bevestigt ook Robert.
„In de ontspanningszaal stond een
biljart- en voetbaltafel en de jongens konden er ook televisie kijken. Ook met Sinterklaas en met
oudejaar waren er altijd feestjes
voorzien en met de steun van leraars organiseerde ik ook voetbalen volleybalcompetities. De jongens die in de chambrettes overnachtten kwamen dus zeker niets
te kort !"

Aalmoezenier
„Surveillant of subregent zijn was
overigens niet altijd een pretje.
Soms waren er zieken die in hun
kamertje of in de ziekenzaal verzorgd moesten worden en sowieso
slorpte dat al je aandacht op. Van
slapen kwam er toen niet veel in
huis. Maar 's anderendaags moest
ik wel weer voor de klas staan en
mijn lessen godsdienst geven. Het
was deshalve dan ook niet mogelijk om die taak tot mijn pensioen
vol te houden."

Vervangen door drie mensen
Toen de bisschop Robert Decruyenaere in 1986 vroeg om aalmoezenier te worden in het Sint-Jozefsziekenhuis van Gostende,
werd hij trouwens opgevolgd door
drie opvoeders. E n nu verdwijnen
dus ook de chambrettes. „In mijn
Roeselaarse periode waren dergelijke chambrettes al een zeldzaamheid en nu de intematen opnieuw
meer succes kennen is het maar
normaal dat de kleine kamertjes
plaats moeten maken voor hedendaagse internaatskamers. Maar
ook nu blijft de taak van een opvoeder nog altijd dezelfde: de
leerlingen niet enkel leren leren,
maar vooral leren leven", geeft
priester Decruyenaere nog mee.
(BVG)

Wie haalt een stukje onderwijsgeschiedenis in huis ?

De laatste chambrettes zijn te koop
Met de afbraak van de
chambrettes verdwijnt een
stukje Collegegeschiedenis, al
loopt het niet zo'n vaart. 8
chambrettes zullen immers
worden bewaard en vier ervan krijgen een prominente
plaats tijdens de tentoonstelling in het Klein Seminarie in
maart 2007.

Plaats voor mooie kamers
Gp de plaats waar de laatste chambrettes
staan opgesteld komen twintig nieuwe kamers
\ oor het internaat. Vanaf december wordt er
begonnen aan de werken. die in eerste plaats
het plafond zullen aanpakken. „Die kamers
zullen natuurlijk wat beter voorzien zijn dan
de chambrettes van weleer", lacht Kris Pousseele. „Elke kamer krijgt stroom en stromend
water en bovendien kan er nu in het internaat
ook gesurft worden op het internet en zijn er
nog diverse ontspanningsmogelijkheden." Nu,
de chambrettes waren indertijd toch enkel
maar bedoeld om er te slapen, maar ook dat

zou tegenwoordig minder voor de hand lig- :
gen. De bedden waren amper lm80 lang en i
zouden de grotere internen van tegenwoordig
met nogal oncomfortabele nachten opzadelen. \
(Frederic Vansteenkiste)
De tentoonstelling wuarvan sprake loopt van \
3 tot 25 maart en zal elke dag toegankelijk
zijn van 14 tot 18 uur, behalve op maandag. \
Groepen kunnen reserveren voor een aparte
rondleiding via info@200jaar.be of op het secretariaat van de schoo, op 051/26.47.26.
Daar kunnen eventuele geinteresseerde kopers overigens ook terecht voor de laatste
chambrettes.

D

irecteur Kris Pouseele heeft de tijd van
de chambretten in het Klein Seminarie
zelf niet meegemaakt, maar kent het fenomeen wel uit zijn eigen studententijd, toen hij
zelf school liep op het internaat in Waregem.
„Daar waren ze wit geschilderd, maar voor de
rest waren ze ook vrij klein en voorzien van
een gordijntje, net als hier", aldus de directeur. „Maar in Waregem was de zaal niet zo
groot als in het Klein Seminarie." Net voor de
tweede wereldoorlog waren er in het College
nog dertien chambrettenzalen, alles samen
goed voor zo'n 476 bedden. „De laatste van
die zalen is de Sint-Niklaas, met veertig
exemplaren", vertelt Jo Willemyns. „En ook
die worden nu dus afgebroken." Acht exemplaren zullen behouden blijven en vier ervan
krijgen een plaatsje in de tentoonstelling rond
200 Jaar Klein Seminarie die voorzien is voor
maart 2007. Ze zullen een plaatsje krijgen op
de zolder aan de kant van de Patersstraat. De
rest wordt onherroepelijk afgebroken en vernietigd, tenzij er zich voldoende geinteresseerde kopers melden. „Nu al hebben we twee
dergelijke verzoekjes binnengekregenr, aldus
Kris Pouseele. „En er mogen er gerust nog
volgen." Wie uit nostalgische of andere overwegingen dus een stukje schoolgeschiedenis
in huis wenst te halen weet dus waarheen.

Directeur Kris Pouseele en leerkracht Jo Willemyns in de laatste overblijfselen van de befaamde chambrettenzalen. Enkele exemplaren worden binnenkort elders opgesteld voor een speciale tentoonstelling en de overige chambrettes worden afgebroken en verkocht (Foto Stefaan Beel)
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