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HET BESTUUR VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

WENST U ÉN UW ACHTBABE FAMILIE VAN HARTE

EEN ZALIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.



Oud-leerlingenbond van de oude en moderne
humaniora instituut Klein Semenarie
Zetel : Zuidstraat 25

Statuten
De ondergetekenden :

Aerbeydt Saturnijn, bankdirecteur, Jacob van Arteveldestraat 18, Roeselare;
Babylon Marc, mèdepastoor, Hoogstraat 67, Nieuwpoort;
Boutens Paul, advocaat, Pilkemstraat M, Roeselare;
Brusselaers Johan, student, Walkurenstraat 27, Roeselare ;

Bourgeois André, bediènde, Diksmuidesteenweg 72, Roeselare;
Bruynooghe Paul, leraar, Mandellaan 69, Rumbeke;
Callebert Fernand, beheerder, Henri Horriestraat 5, Roeselare;
Callewaert Jerome, staatsgepensioneerde, Peter Benoitstraat 13, Oostende ;

Cosaert Wilfried, beheerder, St.-Amandstraat 15, Roeselare ;

DeBruyne Michiel, gemeenteontvanger, Hugo Verriestlaan 31, Rumbeke;
Deburghgraeve Lèo, bediende, Kerelstraat 18, Roeselare;
Deckmyn Gilbert, beheerder, Rumbekesteenweg 8, Roeselare ;

Decroos Hans, onderdirecteur, leperstraat 133, Roeselare ;

Degryse André, bediende, Westlaan 183, Roeselare;
Denys Wllem, handelaar, Ooststraat 68, Roeselare;
DeFudder Jean-Pierre. hoogteraar. Potterierei 72, Btugge I

Desmet Jan, Onze Lieve Vrouwmarkt 16. Roeselare;
Deweerdt André, leraar, Zuidstraat 25, Roeselare;
Donck l\,4arc. geneeshe€r, Rood Kruisskaat 18, Roeselare;
Herpels Frans, medepastoor, leperstraat 8, Staden ;

Huyghèbaert Reginald, bediende, Koekuìtstraat I B, Rumbeke;
Keirsbilck Noè1, lèraar, Kapellestraat 100, Oostkamp;
Laga Joseph, nijveraar, Pauwstraat 1, Rumbeke;
Malfait Romain, bediende, Schoonwater 39, cullegem;
Parent Rafaé1, leraar, l,4enenheirweg 151, Roeselare;
Roelens Etienne, leraar, Huisdreveslraat l. Oostnieuwkerke;
Staessens Johan, advocaat, Hugo Ve.rieststraat 54, Roeselare ;

Sleen Eric, licentiaat handelswetenschappen, Tombrugstraat 14, Ardooie;
Thoen Paul, leraar, Stokerijstraat 18, Roeselare;
Tuytten RafaèI, bestuurschef, Noordlaan 104, Roeselare;
Vanbrussel Joost, leraar, leperstraat 141, Roeselare;
Vandenbussche Albert, bediende, leperstraat 179, Roeselare ;

Vandenbussche Jos, burgerlijk ingenieur, Westlaan 282, Roeselare;
Vanderhaeghen Jozef, leraar, Menensteenweg 15, Beitem-Rumbeke;
Vandeweghe Gerard, leraar. Wallemotestraat 57, lzegem;
Vandoorne Albert, adjunct-directeur, Kerkplejn 14, Rumbeke ;

Vandoorne Marc, leraar, Kerkplein 14, Rumbeke;
Verdonck Eugeen, leraar, Schoolstraat l1f, Roeselare;
Verhelst Georges, leraar, Zuidstraat 25, Roeselare;
Vermeersch Aimé, geneesheer, Hugo Verries aan 99, Gullegem ;



Vermeulen André, leraar, Zuidstraat 25, Roeselare:
Wullaert Eric, leraar, leperstraat 572, Roeselare;
allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen om, met allen ote nu
en later lid zijn en zullen worden, een vereniging zonder winstoogmerk te
stichlen, overeenkomstig de wet van 27 juni 19ei.

Zij verkaren de statuten vast te stellen als volgt:

TITEL l: NAAM, DOEL EN DUUR VAN DE VERENtctNG

ArL l. Er wordt onder de benaming " Oud-leerlingenbond van de Oude en
Moderne Humaniora van het Instituut Klein Seminarie te Roeselare " een ver-
eniging zonder winstgevend doet opgericht, waarvan de zetel gevestigd is in
het instituut Klein Seminarie aan de Zuidstraat 25 te Roeselare.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel de vrjendschapsbanden tussen oè ouo-
leerlingen onderling en hun oud-leraars van de Oude en Moderne Humantora
van het instituut Klein Seminarie aan te halen en te verstevigen en bij te
dragen tot de ontwikkeling en de voorspoed van het onderwijs en de opvoe-
ding in het instituut Klein Seminarie te Roeselare.

Om dit doel te bereiken kan de vereniging ondermeer:
1. Bijdragen tot ieder initialief dat tot doel heeft het onderwijs en de opvoe-

ding in het instituut Klein Semjnarie te bevorde.en.
2. ledere maatregel in overweging nemen om oudleerlingen het zoeken naar

betrekkingen te vergemakkelijken
3. Een hulpfonds inrichten om oud-leerlingen jn hun noden re helpen.
4. De activiteiten en publicaties bekend maken waarvoor oudleerlingen of oud-

leraars zich hebben ingespannen.

5. Het contact onderhouden mei oud-leerlingen en oud-leraars die ln oen
vreemde hun beroep uitoefenen.

6. Een eigen tijdschrift ultgeven.

7. Een jaarlijks feest inrichten voor de jubilerende jaren. Tot die jubilerende
jaren behoren de oud-leerljngen die 10, 20, 25, BO, 40,50 jatr en meer het
instituut Klein Semina.ie verlaten hebben.

8. Een jaarlijks feest inrichten.

Art. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel 2: LEDEN VAN DE VERENtctNG

Art,4. De verèniging bestaat uit werkende en toetredende led,en.

Art, 5. De werkende leden zijn diegenen die de vereniging heoben gesticht of
diègenen die door de algemene vergadering als werkende lerlen worden aan-
geduid.

Het aantal werkende leden zal tenminste tien en ten hoogste vijftig leden
oeoragen.

Toetredende leden zijn diegenen die als oud-jèerling of oud-leraar van de Oude
en Moderne Humaniora van het instituut Klein Seminarie tot de vereniging toe-
lreden.



De stichtende leden u,/orden echter beschouwd als werkende leden voor de

duur van de vereniging.

Art.6. In de volgende artikelen bedoelt het woord leden slechts de werkende

teoen.

Ad. 7. De uitsluiting van leden maakt het voorwerp uit van èen beslissing van

de algemene vergadering. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen geen

aanspraak maken op enig deel van het bezit van de vereniging.

Zij kunnen ook de leruggave niet eisen van de betaalde biidragen.

De erfgenamen van een lid treden niet ìn zijn plaats. Zij bezitten geen recht
tegenover de vereniging.

Uitgesloten leden hebben geen recht op inzage in dokumenten aangaande de
verenrglng.

Arl. B. De raad van beheer kan een iaarliiksé lidmaatschapsbijdrage vaststellen,

die niet meer dan vijfhonderd frank mag bedragen.

Tilel 3: ABMINISTRATIE EN BEHEER

Art. L De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer. Deze raad van

beheer telt maximum viiftien en minimum drie leden. Deze leden worden door
de algemene vergadering benoemd voor èen termijn van drie jaar.

De leden van de raad van beheer zijn herverkiesbaar.

Bij vacature van een mandaat van lid van de raad van beheer mag deze zelf-
standig deze vacature aanvullen- Deze benoeming moet echter voorgelegd
worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

De beheerraad kiest onder zijn leden, en dit bèurtelings uit de Oude en Mo-
derne Humaniora, een voorzitter en een ondervoorzitter. Hii kiest eveneens
twee secretarissen, een uit de Oude en een uit de l\.4oderne Humaniora, en
een penningmeester.

Om de drie jaar wordt de helft van de raad van beheer vernieuwd. Voor de
eerste vernieuwing zal het lot uitmaken wiè van dè beheerraad uittredende is.

Art. '10. De beheeraad wordt bijècngeroepen zo dikwijls als nodig, of indien
een gewone meerderheid beheerders hierom verzoeken.

De beheerraad bezit de meest uitgebreide macht om de verenìging in haar
vermogen te beheren en alle handelingen te verrichten die door de wet ot
door de statuten niet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

AÉ ll. De algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden jn de loop van
de maand april. De leden worden opgeroepen bij gewoon schrijven, verstuurd
minstens tien dagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de agenda.

Art. 12 De algemene vergadering is de hoogste macht van de vereniging.
Zij heeft de macht om de statuten te wijzigen.
Zij heelt de bevoegdheden zoals voorzien in de wet van 27 juni 1921.

Art. f3. De algemene vergadering heeft geen quorum om geldig te vergaderen,
tenzij de wet er anders over beschikt.

leder lid beschikt over één stem.
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De leden kunnen zich op de algemene vergadering door een ander lid laten
vertegenwoordigen.

Alle beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitge-
brachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een andere meerderheid voor-
schrijven.

lèder lid kan slechts drie leden vertegenwoordigen pèr schriftelijke volmacht.

Arl- 14. De besluiten door de algemene vergadering genomen, worden in een
specjaal register ingeschreven.

De no'tulen en rechtsgeldige uittreksels worden ondertekend door de vootzitter
en de secfèlaris.

Ari. 15 De rekeningen worden afgesloten per 31 december van ieder jaar.
De algemene vergadering kan één of meer commissarissen aanstellen voor ner
jaarlilks nazicht van de rekening.

Rekening en begroting worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voo rgereg0.

Art. 16, ln geval van vrijwillige ontbinding za, de algemene vergadering één of
meer vere'ffenaars aanstellen en hun verantwoordelijkheid bepalen.

Het netto-actief, het archiel en de dokumenten zullen aan het instituut Ktein
Seminarie overgemaakt worden.

Art. 17. De hierna volgende leden worden als leden van de beheerraad aan-
gesteld:

Vootz itter : Vermeersch Aimé

Ondervoorziiter Deburghgraeve Leo

Secretarissen : Deweerdt André en Vermeulen André

Hulpsecretarissen : Roe:ens Etienne en Vanderhaeghen Jozef

Penningmeester Decroos Hans

Leden I Callebert Fernand, DeBruyne Michiel, Deckmyn cilbert, Degryse André,
De Rudder Jean-Pierre, Donck Marc, Steen Eric, Verhelst ceorges.

Opgemaakt en goedgekeurd te Roeselare, op 16 november 1969.

Volgen de handtekeningen van Aerbeydt Saturnijn, Babylon Marc, Boutens
Paul, Brusselaers Johan, Bourgeois André, Bruynooghe Paul, Callebert Fernand,
Callewaert Jerome, Cosaert Wilfried, DeBruyne Michiel, Deburghgraeve Leo,
Deckmyn Gilbert, Decroos Hans, Degryse André, Denys Willem, De Rudder Jean
Pierre, Desmèt Jan, Deweerdt André, Donck l\larc, Herpels Frans, Huyghebaert
Reginald, Keirsbilck Noè|, Laga Joseph, Malfait Bomain, Parent Rafaè|, Roelens
Etienne, Staessens Johan, Steen Eric, Thoen Paul, Tuytten Bafaè|, Vanbrussel
Joost, Vandenbussche Albert, Vandenbussche Jos, VanderhaeQhen Jozef, Van-
deweghe Gerard, Vandoorne Albert, Vandoorne Marc, Verdonck Eugeen, Ver-
helst Georges, Vermeersch Aimé, Vermeulen Andre, Wullaert Eric.

Voor eensluidend afschrift: De Voorzitter, Vermeersch Aimé.



Ten huize van

Pastoor Joris De Brie

('n paster van te landeu.

Beleefdheidshalve en omdat ge nooit zeker zijt "'n paster van te lande, thuis
te vinden, hadden wij vooraf een afspraak gemaakt. "Als ge mij maar niet

teveel op ftessen trekt", was de voorwaarde. Toen wij vóór hem zaten, be-

merkten wij alras dat dit " op flessen trekken " niet meer zou lukken.

Hij is met de jaren nronder" gewordèn. In zijn collegeperiode had hij wel de

"flessenlijn", maar toen dwong hij als priester en lèraar bij alle studenten

zoveel eerbied en ontzag af, dat hil ook dan niel op flessen werd getrol(ken.

Een ganse generatie jonge mannen heeft hij bewerkt, gekneed en tot mannen
geboetseerd, mannen waar hij kruim instak en die hij liefde meegaf voor het

Wij zien hem nog sleeds voor ons staan, rijzig en sìank, met staalharde ogen

in 'n vriendelijk gelaat. Hij gaf zijn lessen op een zeer speciale manier, die
wij nooit bij andere leraars hebben kunnen waarnemen. Dat was de zalige tijd
van ( de commerceklassen ". Al wie daar binnenstapte, scheen voorbestemd

voor een kantoorleven... Daarom gaf hij ziin lessen van boekhouden in een

speciaal lokaal, met hoge lessenaars met opklapdeksels, zoals die in dìe tìjd
nog in veel burelen werden gebruikt, en hoge kantoorkrukken, waar men met

een tussenlanding moest opklauteren.

Hij had als het ware een voorliefde voor dit lokaal en het gebeurde niet zel-

den, dat hij onder de studie 's avonds, dè deur openzwaaide en luidop aan-
kondigde : ( bureau voor het derde jaar handel !". Wij weten niet of dat was

omdat hjj veronderstelde dat wij juist niet naarstig genoeg studeerden, dan

wel omdat hij van mening was dat wij niet vlug genoeg kantoorrijp konden
gestoomd worden.

Hij gaf zijn lessen vlug, zeer duidelijk en meestal .. in het Frans; hil moest

wel, het onderwijs was nog maar half vernederlandst en het merendeel van de

toen uitgegeven leerboeken over boekhouding waren in het Frans gesteld. Hij
vertaalde echter voortdurend elk woord dal wÌj voor het eerst zagen, en wìj
schreven op ons boek ,naast de gedrukte Franse tekst, de Nederlandse ver-
taling.
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Pasloor Jor s De Brie



Hij wijdde ons in in de geheimen van aandelen en obligaties, van beurskoersen

en speculaties. Op bepaalde dagen deed hij ons allemaal " L'Echo de la

Bourse" kopen (0,40 Fr. in die tiid) en samen leerden wij koersen zoeken,
betaalbare dividenden uitvissen en kapitaalsverhogingen bespreken. Ofwel deel-
dé hii aandelen uit (waarschijnlijk waardeloze stukken uil de portefeuììle van
vader zaliger) en wij bespraken gezamenlijk standregelen, onderzochten de
voordelen of de gebreken e1tan. Zeet leerrijk en nuttig I

Hij gaf ook andere ìessen, o-m. Engels en Duits, talen die hij goed aankon.

Die lessen waren een plezier en hij gaf ze op een aangename manier. Wij
lazen boekjes in de klas: " Primerose stories ", "Silas Nlarner", " Doctor of
the old School ,, " A Christmas Carol " enz. Dat was wat anders dan saaì | Hij
gaf ons ook Engelse romans le lezen als avondwerk. Wel vroeg hij een korte
samenvatting in het Nederlands, kwestie van te bewijzen dat wij het gelezen

hadden en... begrepen. Duitse toneetstukken, o.a. Schìllers "Wilhelm Tell "
werden in de Duitse les grondig bestudeerd. De echle "Bilhne" kwam er
echter niet aan te pas. Onder de vacantie reisde hij naar hel buitenland, naar
Engeland of naar Duitsland, om daar als onderpastoor of pastoor dienst te
doen.

In de eerste klasdagen van het nieuwe schooljaar vertelde hij dan in het Engels
of in het Duits - volgens de les die hìj te geven had - zijn belevenissen en

nteuwe ervanngen.

Hij kon onbarmhartig hard zijn, waar het moest, maar vaderlijk goed, waar het
mocht. Hij dwong voortdu.end eerbied af, iets waar hedendaagse leerlingen
al te ongevoetig voor geworden zijn.-. Hij was in dit afdwingen toen niet alleen.
Ook EE. HH. Versele, Sobry, Verhamme, Dubois en anderen genoten hoog aan-
zien.

Over dat alles zaten wij te mijmeren toen wij in de limousine van vriend Leo
Zerkegem-waarls gleden. Wat zou het bij de pastoor worden ? Hoe heeft hij,
de ietwat autoritaire leraar, zich als ( paster van te lande " ingewerkt ? Voor
wij er ons helemaal van bewust waren, waren we op het grondgebíed van
Zerkegem beland en stonden wij zo voor de ommuurde en omheinde vesting,
die in feite zowat de grootste pastorii van het bisdom Brugge zijn moet.
Een ruk aan de bel... en "of we lvleneer Pastoor konden sDreken D, en de
vriendelijke juffrouw De Brie ging haar broer pastoor roepen. Een hartelijke
groet bij het weerzien en zonder veel omhaa! zaten wij onmiddelliik gezelljg
aan de klap, bij sigaar en pint, in de werk- en studeerkamer.

nWat wij allemaal van hem wilden weten...D en algauw werden wij gewaar

dat de beproefde formule van de *Ten huize van...' uit de T.V.-uitzendingen
tussen oud-leedingen en hun oud-leraar niet zo best bruikbaar is, en moesten
wij ervaren dat er zelfs nu nog pastoors beslaan, die in een democratisch fand
gebruik willen maken van perscensuur en schrik hebben voor bewieroking.

Curriculum vitae: geboren te Gullegem 1 maart 1899, uit een voofnaam notaris-
gezin, waaruan drie zonen zich aan de dienst van de Heer hebben gewijd.
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tuìiddelbare studies gevolgd aan het St.-Amandscollege te Kortrijk, niet zonder
onderbrekingen wegens de oorlogsjaren '1914-18. Natuurlijke aanleg voor taal-
studie, ten bewijze: als vorm van onispanning onder het verlof in Poesis en
Retorica maakte hij zich telkens op enkele weken tijds beurielings voldoende
het ltaliaans en het Spaans eigen, om met vrucht literatuur in die talen te
kunnen verwerken en genieten en een gesprek te kunnen voeren.

Een sterk geheugen, een felle wilskracht en werklLlst typeerden hem en zijn
hem verder bijgebleven. Een geheugen evenwel, dat niet feilloos blijkt, ten
minste waar het afspraken geldt, zelfs wanneer het gaat over een feesravono
met oud-leerlingen, waar de pastoor nochtans gaarne bij is.

Laten wij pastoor Joris De Brie verder even zelf aan het woord :

.l\4et Nieuwjaar 1923 werd ik, als jong diaken nog van 'n goede 23 jaar, tot
leraar benoemd aan het Klein Seminarie te Roeselare en startte ik in de
sde Moderne, met daarnaast nog lessen in Engels en Duits in de 4de en 3de
Latijnse. Het werd geen gemakkelijk debuut. Overmatig veel welk en onvol-
doende voorbereiding voor de mii opgelegde taak, vergden te grote rnspan-
ningen voor mijn zwakke fysiek. Een en ander was zeker niet gunstig voor het
verkrijgen van gezag bij de studenten. Een verregaand vertrouwen in de goed-
heid van de jeugd, ingegeven door een nog jeugdig idealisme, was daar even-
min bevorderlijk voor. fvlet moed en volharden en de wijze spreuk indachtig:

" du muszt entweder Hammer oder Ambosz sein,, werd deze zwarte periode
vrij spoedig ovefbrL/gd, dan begin je er meer beslist door te gaan... en ze
worden braaf...

Dit werd de inleiding voor wat ikzelf aanzie als de schoonste tijd uil mijn leven,
de collegejaren in het Klein Seminarie te Roeselare. Hoogtepunten uit die ge-
lukkige jaren waren telkens, wanneer ik de studenten uit de hoogste jaren aan
een goede baan kon helpen en niet het minst wanneer het lukte, ook minder
begaafden ergens binnen te krijgen om ze verder door het ieven te loodsen. "

Terwijl pastoor De Brie zo bezig was voor ons zijn levensloop in korte woorden
te schertsen, hadden wij de gelegenheid hem even " in zijn doen, gade te
slaan. Wat daarbij opvalt ìs, zijn bijna onvermínderde vitaliteit en de nog
jeugdige glans in zijn nochtans ouder wordende ogen. 8n... voor wie hel nog
niet mocht weten, meneer pastoor heeft nog niet de nood gevoeld een bril op
te zetten. Cok zijn zenuwachtige beweglng is bijgebleven en zijn zin voor hu-
mor en scherpe scherts hebben hem njet verlaten. Als de meest gewone zaak
ter wereld, vertelt hij ons dat hij in juni jl. met zìjn Volkswagen een trip heeft
gemaakt van meer dan 5.000 km, om de eeuwige Stad te bezoeken, daarbíj de
hoop koesterend de Heilige Vader eens van nabij te zien. Dat hij op gans die
reis, om de medereizende jonge lui, geen enkel hotel heeft riik gemaakt, maar
gewoon kampeerde als een SCout van driemaal zeven, vindt hij zelf niet zo
buitengewoon. Terwiji hij aan 't vertellen en gesticuleren is, hebben wij ook de
kans een studie te wijden aan zijn handen. Ze dragen de sporen van boeren-
arbeid in de prachtige hof van de Zerkegemse pastorij. Hoeveel variéteiten
aardbeien daar groeien, is niet bij benaderíng te bepalen. Ook alle andere eet-
bare vruchten, die hun oorsprong vinden in het aards paradijs, vinden in hem



een trouwe kweker en verzorger. Uit het H. Evangelie weet hij dat de vogelen

des hemels niet zaaien en toch oogsten. Daarom bedekt hij zijn rijpende

vruchten met camouflagenetlen, opdat die <vogelen des hemels" het Evan-

gelie niet al te zeer in het gelijk zouden stetlen Dat werk is ziin hobby ge-

worden, omdat dit naar zijn opvatting de ideale formule is van oefenen om fit
te blijven. Het is m.a.w. de gymnastiek die yoga en Zweedse turnoefenìngen

volgens hem verre overtreft. Dit fit blijven dat hij voorldurend betracht, is even-

lvel alleen maar een middel om zich verder nuttig te maken en om zich ten

volle te kunnen geven aan zijn taak van zieleherder.

Met zijn Volkswagen zwaait hij zijn domein rond, en naar de hospiìalen van

Brugge en Oostènde om zijn zieken te bezoeken Hii heeft een 1500-tal schapen

en als ge de brave pastoor van te lande moogt geloven, zijn er weinig slechte

bij. Hij gaai er prat op al zìjn parochianen van de wieg tot aan het graf te
kennen met naam en voornaam, net zoals hij vroeger zijn studenten kende.

Wij geloven dat dergelijke pastoor door ziin parochianen moet geacht en be-

mind worden, niet het minst omdat hij steeds minder streng is voor de anderen

dan voor zich zelf.

" Of hij ooit andere ambities heeft gehad ?, - Welneen. Hij heeft bij zijn aan-

stelling met liefde het ambt aanvaard, is dat volk gaan gaarne zien en heeft

er zich tenvolle aan gegeven. Hij is gaan houden van ziin pastorij en zijn

boerderij en heeft nog slechts het verlangen zolang mogelijk dienstbaar te

mogen bliiven voor zijn volk. Als ge hem daar voor u ziet, kan je er geen

ogenblik aan twijfelen dat dit nog vele jaren zal mogelijk zijn en geloof en

wens je dat Zerkegem zich eenmaal zal mogen voorbereiden op het vieren van

een honderd,arige.

Wat wij in alle geval bij die volmaakte boekhouder hebben kunnen vastsleìlen
is, dal hii er steeds angslvallig heeft over gewaakt, in al zijn doen en laten

ruimschoots het actief, het passlef te laten overtreffen en dat zowel voor zijn

rekenschap als leraar en opvoeder, als voor zijn verantwoording als herder,

om bij de afrekening een slotbalans te kunnen voorleggen die volledig te zij-
nen gunste pleit.

Saturnijn Aerbeydt en Leo Deburghgraeve
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Het begon en eindigde in uDe Java"

Mijn broer was me dit keer voor geweest... in 1906 was hij reeds leerling van
de vierde Latijnse te Roeselare. Van uit het college van Diksmuide waren
Arthur Moenaert van Kodemark, Omer Ampe van Werken en Alfons Monstrey
van Moere meegekomen.

In september 1907 was het uiteindelijk mijn beurt geworden. Als metgezellen
kreeg ik op mijn beurt Abel Ennaert van Kemmel, Florent Laleman van Beerst,
Adhemar Pieters van Diksmuide mee. Bruno Neyrynck van lzegem heette ons
hartelijk welkom in de café "Java, Hij was de eerste Roeselaarse lèerling
met wie wij contact kregen. De anderen waren : Karel Van der Espt, Jozef Rom-
mel, Willem Van Kesbeeck, Arthur Verhelst, Jozef Thiers, André Vandoorne,
Jozef Vereecke, Jozef Marques, Aimé Vyncke, Florent Vande Walle, Paul Van
Biervliet, Germain en Ghislain Denys, allemaal internen. Dan waren er nog de
externen : Alfons Callewaert, Jozef Matthys, Maurits Fiipts, Jozef Vercruysse,
Albert Sinnesael, Jules Vandekerckhove. Later ziin Jozef Dorvilers. Leon Lan-
drieux, René Van Keirsbilck en Michel Deconinck nog op het ìnternaat bijge-
komen, terwijl anderen ons verlieten.

AIs superior hadden we toen een waardig man, die hield van ernst en tucht,
kannunik Devroe, surveillant van de internen was Leo Deleu, een fijne kenner
van d€ jeugd. Hij genoot werkelijk ieders sympathie. Ats ktastitularis hadden
we Michel Delrue van Avelgem, intelligent maar soms zeer eigenaardig. Hij
leerde ons het zeer mooie dialect van zijn streek kennen, improviseerde ver-
talingen èn uitleg van Caesar in dichtvorm en stelde ons dezo veldheer voor
als een bourgeois van de twintigste eeuw die dagbladen las en sjgaren rookte.
Dichterlijke exaltatie werd afgewìsseld met ogenblikken van humor 9n komiek.
Het pfezier dat we aan hem in klas beleefden maakte hem tamelijk zenuw-
achtig en achterdochtig. Hij bewonderde Lacordaire en Gezelle, gaf grondig
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zijn godsdienstlessen, maar wat hij op zekere dag als aardri,kskundige, over

de beweging en schiinbeweging van de aardbol vertelde was zeer boeiend

maar fout. N.4isschien hebben wii hem ook toen niet begrepen

Nog in 1907 hietden de oud-zouaven te Roeselare een grool feest Generaal

Athanase de Charette, bevelhebber der Pauselijke Zouaven, die gekwelst was

te Castellidardo. een monseigneur_oud-legeraalmoezenier en vele gewezen vrij-

willigers waren er aanwezig. Ze werden feestelijk van het station afgehaald en

op de speelplaats van het internaat werd èen grote revue gehouden. De oude

generaal kuste de pauselijke vlag.

Het jaarlijks halfvastenfeesl bracht in 1908 een Frans stuk van Labiche '

tenminste als mijn geheugen mij hier niet in de steek laat. Het studentenkoor

bracht ons uittreksels uit " de Messias van Haendel ' Koor met orkestleiding

stonden onder leiding van Jeroom l\4atthys De kleine Jozef Matthys zong zrln

sopraansolo zo hartroerend dat de leraar van de derde achter de schermen

stond te lranen... Het volgend jaar zong het koor fragmenten uit " Franciscus "
van Tinel.

l\,lichiel Vandekerckhove en Lèo Ghesquiere ,echte meesterzangers, openDaaF

den ons de schoonheid van de Vlaamse kunstliederen tijdens een zangrecital
in de refter, einde schooliaar 1907-1908. Aan het klavier: Georges Messiaen

Norbert Barbe, onze nieuwe leraar was een energieke, gulhartige en zeer ge-

voelige leraar. Hier in de 3de Latijnse viel er te werken. Geen minuut werd er

onbenut gelalen. Hoewel de lessen in het Frans gegeven werden, werd de

interesse voor eigen Vlaamse kunstenaars groter en groter. Zomer '1909 zou

de Bodenbachherdenking in Roeselare meebrengen We waren er nu al mèe

bezig ! We lazen het boek van Leo Van Puyvelde en Rodenbachs gedichten'

Gudrun echter was nog verboden literatuur. We bewonderden de prentkaarlen

die Joe Engtish getekend had en droomden van onze Germaanse voorouders

en Vikings.

Te Leuven kwam beroering. Overal ook klonk de eis voor de vervlaamsing

van de Gentse universiteÌt. In dit perspectief beloolde het feest iets groots te

worden.

De vacantie kwam. Wii zelten de feestelijkheden in met een klasvergadering op

zatedag 21 augustus in de " Viifwegen " te Rumbeke. Diezelfde avond spèelde

de Mandelzonenfanf are op de kiosk, midden de grote markt. Op zondag was

er dan de onthulling van het Bodenbachstandbeeld Hieraan vooraf werd een

plechtige hoogmis gevierd en een letterkundige zitting gehouden De zaal " In
den Hert" bleek hiervoor het meest geschikt. Dr. Hugo Verriest' Prof. Frans

Van Cauwelaert, Prof. Gust Vermeylen en Prof Leo Van Puyvelde spraken de

feestvierders toe. Ook Stiin Streuvels was er tegenwoordig. Na een prachtige

lunch lrokken de feestvierenden naar het Rodenbachstandbeeld om het te ont-

hullen. Daar werd vooi het eerst onder leiding van Jozef lvatthys de Blauwvoet-

cantate van August De Boeck door 9OO man uitgevoerd Onder grote belang-



BETOBTCA 1910-11
onderste rii v.l.n.r. : Leo Oeleu, overleden als dskeìì van cistel 17,91928 i Paul Van Biervlièr,
eresècreiaris te GitsiAdhemar Pieters, vrederechìer, overeden in Kongo in 1936; Edward
De Saegher, oveleden as deken van Boesetare 26 7 1939 i Karel Vander Espt, overledèn als
onderpasloor van vladslo te ooslende 19-4-1938; N4ichel Deconinck, ruslend pastoor re Brugge;
Jozef l\4arques, ruslend pastoor le Boes€lare; Oscar Verhaeghe, overleden as rustend pas-
ioor le Eernegem 6-7-1957.

Tweede ril v.l.n.f. : Jozef Dorvilers, scheutist te KÌnshasa (Kongo) ; Germain Denys, erenoraris
te Zwevegem i Bobert Dumez, overleden als pastoor van St.-Amand te Roeselare 31,5-1943;
Willem Van Kesbeeck, overleden als pastoor van Ooslkérke 7-2-194a I Jozef Thièrs, ovefleoen
als pastoor van Oostnieuwkerke 30-3-1967; Bruno Neyrinck, rustend pastoor te tzegem ; Ftorent
vandewalle, oogarts te Oosìende i Jozef Vereecke, rustend pastoor le Waregem i Atfons Catte-
waert, overleden als directeur te Korlrijk 1*7-1964 i Jozef oeskooper, overleden als deken
van -rielt 

6-12-1951-

D€rde rij v.l.n.r.: Karèl Suykers, rustend pastoor te Lendeledè; Arihur Verhe.lst, geneesheer,
overleden ie Heule 17-9-1959; Jozèl Rommel, ovefeden 1e Kachlem 11-+1922 ; Andries van-
doorne, rustènd pastoor te Mannekensvere; Remi Delaere, overleden als pastoor van Lende-
lede re lz€gem 12-12-1953; Jozel tÍathys, aalmoezenÌef te Koftrijk.

Vierde rij v.l.n.r. : Albert Sinnesael, geneesheer, overleden te Roeselare 4-6-1951 i Ftorent
Laleman, apothèker le lzegem ; Omer Vroman, ove.leden als deken van t\,4enen 29-1-.1963 :
Ghislain Denys, eregrillier 1è Roesèlar€ i René Van Keirsbilck, advocaat, overteden re Brussel
10-4-1957.
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stelling trok dan de praalstoet door de straten en vertoonde €pisoden uit het

leven van de dichter. Als afronding van de feestelijkheden hieìden de studenten

de volgende dag hun landdag. Voorafgegaan door een reusachtig muziekkorps,
gevormd uit alle korpsen van West-Vlaanderen, trokken we naar Rodenbachs
geboortehuis om er een gedenkplaat ts onthullen. August Van Cauwelaert sprak
ons toe - of was dit op een andere dag ? - en zei dat de twaalf aposteìen

ook revolutionairs geweest waren.

Omer V.oman was onze Poèsisleraar, knap klassicus met zwakke stembanden.
Naast de Latijnen en Grieken voelde hij veel voor Victor Hugo, Bilderdijk en

Beets... maar de impressionisten impressioneerden hem nigt. Nog het liefst las

hij na een droge Ciceroles een stuk uit " Cyrano de Bergerac " of .l'Aiglon,
van Rostand. Als de verantwoordelijke voor de toneelopvoeringen bezorgde hij

ons de première van de " Verloren Zoon" van Jozef Vanden Berghe. De hoofd-
rol werd vertolkt door Rene Van Keirsbilck en de vaderrol door de filosofie-
student Ernest Vandendriessche. L. Flameygh, A. Moenaert, A. Monstrey, K. Van
der Espt speelden ook mee. De muziek was van Adolf Degraeve en orkesl en
koren stonden natuurlijk onder de leiding van Jeroom Matthys. Een mooie bal-
lade, gezongen door Pol Valckenaere verwierf algemene bewondering. Hugo

Verriest, Dokter Lauwers, Stiin Streuvels, Alfons Mervillie en Burgemeester Ma-

hieu waren de ere-genodigden voor deze première. Taìriik publiek, groot
succes I

En dan het laatste collegejaar... We waren al in augustus naar Halls - te voel -
getrokken om elkaar onze verdere levensweg bekend te maken. Onze retoríca_
leraar was Oscar Verhaeghe, opvolger van Amaat Dierick. Eerder schuchter en
terughoudend, kon hij zijn grote geleerdheid demonstreren. Hij wilde van ons
hoogstaande, heilige cultuurmensen maken. Dat de nederighejd de basis is

van alle deugden, sprak uit heel zijn persoonlijkheid. Hij had een diep inzicht
in alle€ en zocht een synthese op paradoxale gronden. Een leerling van Ver-
schaeve dus. Hij hield taai vol dat Grieks en Latjjn de onmisbare elementen
waren om echte "humaniores" te kweken en doceerde onverbiddelijk Demos-
tenes en Tacitus. Hij toonde een haast overdreven geestdrift voor Polgieler en
voor het mooie proza van Van Deyssel. Hij las ons voor uit Taine en gaf mees_
terlijk geschiedenis over het Europa van de negentiende eeuw. Op suggestie
van ziin wijsgerige leerling, René Van Keirsbilck, gaf hij ons de eerste begrip-
pen van de "Logica Minor".

Voof de oorlog van 14-18 heerste op het Klein Seminarie nog in zekere mate de
traditionele Blauwvoeterij. De overheid hield zich afzijdig en alles gebeurde
buiten de bestaande gezagvoering. ledereen wist dat de " vlaamschè Vlagge ",
de Studentenbonden en de ( À/ale " van Lichtervelde bestonden, legen de wil
van de overheid in. Maar men scheen op een keerpunt gekomen te ziin. Onze
Seminarieoverheid, meest zelf flamingant, sympatiseerde met de Vlaamse Stu-
dentenbeweging. Zekere lessen werden reeds in het uVlaams" gegeven en
op zon- en feestdagen moest "schoon Vlaams ) gesproken worden. E.H. Deleu

iiverde voor een gezuiverd Westvlaams, tenhoogste voor een beschaafd alge-
meen Zuidnederlands dat in geen geval Hollands mocht ziin. Firmin Deprez en

anderen wilden echter algemeen Nederlands en begonnen de ( h " aan te
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"Op 21,22 en 23 augustus 1909 grepen te Roeselare 16r g6legenheid van de inhuldiging vsn
hel Rodenbachsiandbeeld, de onvergeleliike Rod€nbachfeesten plaals. Voorbereid door hel
Rodènbachcomjté, dat het " Rodenbachsblad D f12 nummers: 4-4 tot 15-8'1909) uilqaf, zijn dez€
dagen een der heuglijkste feestelijkheden uil het moderne Roeselare geworden, en nooit,
sinds mensengeheugenis, was zoveel volk binnen de Ro€selaarse stede samengekomen. Vóór
de ogen der verrukle loeschouwers onlrolde een heerlijke stoet, als €en Middeleeuws Land-
juweel, de belangrijkste gebeurlenissen uil de geschiedenis van Vlaahderen en de voornaamste
ihemas uit Rodenbach's werk. " iHet Roeselaarso Volksleven door Dr. O. Denys)

Toespraak door Dr. Em. Lauwe.s, voorzilter van " het uilvoerend berek,, bij de onthulling
van hèì standbeeld van Albrechl Rodenbach op zondag 22 augu€tus 1909.
Ù. Em. Lauwers is hier omringd door Dr. Hlgo Veriest, Prol. Guslaai Verriesi, dè heer J.
[/ahieu, burgemeèstér van Boeselare, Or. Julius Delbeke en Baron A. Ruzeiie, gouvèrneur van
de Provincie West-Vlaanderen.

De eerclo !iivoering van de " Blauwvoelcanlate, van August De Boeck, onder leiding van
Jeroom Maìthys, tijdens de inhuldiging van hei Bodenbachmonument. Vooraan de teertingen
van het Klein Seminarie. Ovèr Jeroom lvatthys zou Jozel Brys later schrijven ; " Zoals Hendrik
Conscie.ce zijn volk leerde lezen, zo leerde Jeroom Matthys het volk van [,4'dden Vlaande.èn
musiceren en muziek genieten, "
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blazen. En Firmin sprak nooit meer West-Vlaams, maar, met of zonder aan-
blazen, algemeen Nederlands... die idealist I

Er kwam nu ook vernieuwing vanwege de ( Bidden en Strijden "-actie, waarvan
de beginselen uileengezet werden in het boekje met dergelijke naam, geschre-
ven door E.H. De Saegher, leraar van Wijsbegeerte, later Superior. In december
1905 was het decreet van Pius X verschenen over de veeìvuldige communie in

dienst van alle gelovigen. ln 1910 kwam ook het decrèet dat de communie
verplichlte vanaf de leeftild van ongeveer 7 jaar. Dit was de aanzet van een

actie in de opvoeding en vorming van de jeugd op religieus gebied. Ook de
devotie tot het H. Hart kende een nieuwe aanzet. Zo wetd op het Klein Se-
minarie de Vlaamse beweging naast sociale en Iiteraire aspecten ook nog
religieuze aspecten rijker. Supèrior DeSaegher, surveillanl Deleu, geestelijke
leiders en E.H. lVullie wiidden er hun besle krachten aan

Daarnaasl bloeide ook de onthouders- en geheelonthoudersbeweging dank zìj
E.H. Verhaeghe. Het is opvallend hoeveel leerlingen er toen uitsluitend water
dronken. En rechtslreekse socìale aclie gebeurde door het St.-Vincentiusge-
nootschap dal stevig geleid werd door E.H. Destrooper.

Al die bewegingen hadden hun propagandisten. Vanaf de vierde had elke klas
haar Vlaamse voorman en men zag deze idealisten geregeld op de speelplaats,
vier ín getal, gewichtig hun actieplannen bèspreken. Firmin Deprez was een

van hen. Hij was het ook die later in Leuven "Amicitia" stichtte. Gedurende
de studie circuleerden er van bank tot bank clandestien met de hand geschre-
ven studentenopstelletjes. Veel studenten hadden het porlret van Van Cauwe-
laert op het deksel van hun lessenaar. l\,4en las er ook duchtig zijn " Verhan-
delingen en Voordrachten ". Ook "De Vlaamse Vlagge", nJong Dietsland ",
(De Student, en "Biekorf" waren welkome lectuur.

In 1911 kregen we de eerste Vlaamse retraite, gepredikt door E.P. Devos o.c.,
die aÌs student destiids onder Superior Delbar om zijn blauwvoeterij aan de deur
werd gezet- Hij vioog, zoals hii het zelí zei, van Roeselare naar leper. Stevige ser-
moenen waren dat !

L4aar laten we verder putten uit de herinnerjng aan miin laatste collegeiaar...
Het toneelfeest was een tegenvaller .En toch... men had de grootste van alle
Nederlandse declamatoren en toneeìspelers, de beroemde Albert Vogel, in het
Klein Seminarie kunnen krijgen. Dat was een hele prestatìe. Hij was toch een

man met intefnationale faam, had zelfs gedeclameerd voor een letterkundig
begaafde koninging van Roemeniè, Carmen Sylva. Ziin voordracht in het Klein

Seminarie was niet te verbeteren, niet te evenaren. In antiek gewaad gekleed

speelde hij met dramatische gebaren en stemverheffingen, heel allèen de ver-
schillende rollen uit een toneelstuk van Sofocles. Daarna, in burgerpak, kwam

de gekende rede aan de hoofden van Lebak uit " I,,|ax Havelaar ". En toch...
een mislukking. Was het omdal hij iijdens het Griekse drama zijn kunstgebit
plots kwijtraakte ? Veeleer was het omdat de al te hoge kunst uit ver verleden
tiidèn de middelmatige culturele betangstelling van het publiek niet kon be-
vredigen.
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Ondersle rii v.l.n.r. :

Amaat Dierick (Retorica), Robert Dumèz (Welènschappen), Edmond DewispeLaere (Econoom)

Alfons De cuypere (Filosofie), Leo De vroe (Super or), Edward De Saesher (Fl osofe), omer
Vroman (Poèsis), Leo Deleu (Surveillant niernaaÙ, Oscar rvlaes (Surveillant Externaai).

Tweede rij v.L.n.r.:

Norbert Barbe (3e Lat.), Albe( De Boy (Ondersurveillant Internaat), Alfons Louwagie (6de lvlod.),
MichÌel Delrue (4e Lat.), Jozèf Destrooper (Wiskunde), Remi Delaere (Hande) Camiel Brae'
kevelt (6de Lat.), Lodewijk Ketele (5de Lal.),

Honoré Callens (N,4odèrnè) Firmin Van Steenbrugghe (S!rvéillant Voorb. Ald.), Alidor Cousse-
ment (7è Studei.), Okiaal Hullebusch (7de Studiej.), Jules DelobelLe (7de Sludiej.), Emlel Van-
hevel (7de Studiej.)

17



Alidor Feys, de haarkapper en grimeur van het college - met zijn broer Gustje -

was geenszins over Vogel te spreken. " Flauwè kul ", zei hii Overigens genoot

hij meer populariteit bij de teerlingen. Dat kwam zo: op initiatief van E H

Deleu mocht hij af en toe enkele luimige nummers in de studiezaal ten beste

geven, om de zondagavonden toch nog iets " zondags ' te verlenen Ook

Achiel Denys werd voor hetzèltde doèl ingezet Ook twee andere zondagavon-

den ziin me bijgebleven. De eerste toen Karel Versteete met een wit laken en

met ptatgestreken haren, als een tweede Willem Royaerds, eigengemaakte von-

deliaanse verzen kwam voordragen. De nabootsing was perfect, alsook dictie

en mime. Een andere zondagavond mocht ik op het klavier Adhemar Pieters

begeleiden, die met een pathos, Caruso waardig, en met de hand op het hart'

èen aria zong uit de eerste acte van " Josèph " van Méhul.

Ook HLrgo Verriest is in de studiezaal een voordracht komen geven over Guido

Gezelle. Vooraf had men tafels uit de refter gesleurd waarop de gevierde cau-

seur zou kunnen vrij " manoeuvreren ". Dè voordracht van Gezelles gedichten

was enig r hij galmde diep uit, lispelde ze stil, prevelde, zong haast, en dat

alles bii een heen en weer stappen, spelen met de vingers en een kloppen

met de voeten.

op het eìnde van het schooljaar 1911 werd het naamfeest van de Superior op

een uitbundige manier gevierd. Het hoogtepunl van de avond was het toneeltje

dat Bruno Néyrinck en Ghistaìn Denys in open lucht opvoerden. Kapper en

klant. De klant, Neyrinck, burgerlijk en ijdel kon niet op tegen de ligarozwier

en galanterie van de kapper. De fijnheid lag in het feit dat ze alles improvi-

seerden... hel toneettje had eigenliik geen intrige' geen tekst vooraf. Daar

Bruno en Ghislain beide van nature uit psychologen waren was hun creatiè

Molière waardig en bleef het succes ook niet uit.

De Leltergilde bood ook de kans voor andere kunstbeoefeningen Jonge talen_

ten uit de twee hoogste klassen kwamen er aan bod lk herinner me nog

Frans Delbeke en llarcel Breyne. Later was er het debat Odiel Spruytte-René
Van Keirsbilck. De romantiek van Schiller werd er door Odiel verdedigd tegen-

over het floerse van Van dewoestijne. Op het bord konden we een gedicht

van beide dichters lezen ter vergelijking. Toen Van de Woestijnes vader gestor-

ven was <mel wat late zon op ziinen baard... " moesten we toch even in 't

geheim een glimlach onderdrukken.

De fanfare bood andere kunstoefening. E.H- Callens, en later E H- Barbe had-

den er de leiding van. Naast vele schone marsjen, herinner ik me nog ( Car-

men, en < Les Cloches de Corneville". We hielden onze repetities op het

toneel, dicht bij de voorraad partituren, die in een kamertje achter de scher-
men op vurige muzikanten te wachten lagen.

N4eer individuele kunstbeoelening gebeurde in de " muziekkotjes ". De koper-
blazers en pianisten oefenden er urenlang. Mijn broer Jozef en ikzelf gaven

er ons aan l/|ozart, Beethoven en Bach over, net als zovele andere dilettanten.
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Privaatles werd er gegeven door de oude organist Devriendt en door de jonge

virtuoos Jeroom lvlatthys. Georges l/lessiaen en Edward Keukelinck bespeelden

het orgel. E.H. Dumez leidde het koor' Enkele jaren voor de oorlog wérd een

nieuw orgel gezet. Louis Van Houlte en anderen zorgden voor de muzikale

inwijding...

Én zo ging het verder. Wij vierden onze laureaat Karel VanderEspt in de

*Java,. Karel was <primus perpetuus" en zou later Doctor in de Filosofie en

de Theologie worden aan de Gregoriana te Rome ln 1958, twintig jaar na

zijn dood zou men over hem schrijven : " Karel Van der Espt was een fiin mens,

èn denker en evenknie van Odiel Spruytte Spruytte was de denker met de

synthetische geest, Van der Espt bezat de analytische geest, zonder daarom

ooit fragmentair te worden. Aanstonds doorzag hij de zaak en vond de zwaKKe

punten in het betoog van zijn "tegenstrever'; Spruytte' de goede vriend'

had het soms hafd tegen hem te verduren, wanneer het ging om een wijs-

gerige discussie. Beiden, Spruytte en Van der Espt, vulden elkaar prachtig aan ;

Van der Espt bezat daarenboven een fiine zin voor humor in de trant van

Horatius. Hii schreef enkele toneelstukken, zoals ' N4aria-l'4agdalena ", nFiìips

van Artevelde ", " Tiberius ", ook gezelschapstukken' die alle in handschrift bleven

berusten. Hij bèoefende nooit de komedie, hoewel zijn vele vfienden, waar-

onder Cyriel Verschaeve, hem er van wilden overtuigen dat hij hier zijn weg

zou vinden, omdat hii zo raak de kleine kanten van het leven bemerkte Hij

was een mens, die hield van paardrijden. Benevens zijn dramatisch werk liet

hii kritieken na, enkele schrijfboeken, betiteld als (Gepeinzen" en als (Ver-

halen, Verhandelingen, Voordrachten, Kunst, sermoenen en sludies over vlaam-

se beweging en sociale actie ". Boven dit werk ligt de lragedie van zijn leven.

die Verschaeve samenvatte in de legenspraak van het Kruis ".

Het iaar daarop gingen wij met een grote groep moedig aan de fílosofie De

campagne voor de verkiezingen in 1912 tekende dit jaar. Achiel Denys stond

aan het hoofd van de kathol:eke jonge wachten en wij allemaal boden onze

hutp aan om vlugschriflen te plooien. Het werd een triomf. De katholieke meer-

derheid steeg tot 16 zetels. In een huldestoet trokken we naar het huis van

de heer Mahieu. De burgemeester en ziin vrouw verschenen dankend op het

balkon. Zelfs de Wadse minister van justitie, Cadon de Wiart, schrijver van

" La Cité Ardente >, kwam in de feestzaal van het college een gelegenheids-

rede uitspreken...

Toen kwam stilaan de oorlog. De dreiging groeide. Dr' Hostens kreeg de op-

dracht de vrijgestelde geestelijken toch op een brancardierstaak voor te be-

reìden. Niemand zakte voor het examen- Na een jaar in het Groot Seminarie

in Brugge werden we gemobiliseerd. Toen we in 1919 gedemobiliseerd werden

lag het Klein Seminarie in Puin...

God dankbaar voor de vele weldaden die ik te Roeselare mocht ontvangen

denk ik nog dikwijls aan die tiid terug. Losse herinneringen, als deze hlèr-

boven, spelen nog dagelìjks in mijn geest: de rammeiende beiaard van de St-
Michielstoren bliift de muzikale omliisting van dit alles ..

Karel Suykers
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Eugeen Van Oye

aan het Klein Seminarie te Roeselare

oktober 1854 - december 1858

ll y a de ces epoques dans la vie qui ne s'oublient
jamais, qui restent éternellement gravées dans la mé-
moire. Quoique séparé de mon pèfe, de ma mère,
de ma famille et de tous les objets que je chéris,
j'ai toujours (cependant) mon esprit et mon coeur
auprès de tout ce qui m'est chef, el mes réves les
plus doux s'envolent toujours vers ce que j'aime, ce
que j'adore. {1).

Op 31 september 1854 kwam Eugeen Van Oye, samen met zijn twee jaar oudere
zuster Emma, en ziin neef, de later bekende geneesheer-letlerkundige Karel
deGheldere, Lrit Torhcut naar Roeselare. Hij zou er zijn humaniorastudies voort-
zelten aan het Klein Seminarie, alwaar hij als inwonende ieerling gedurende
vier jaar zou verblijven.

Roeselare was voor Eugeen geenszins een onbekende stad. Nauwe famìlie-
banden vèrbonden irnmers het gezin Van Oye uit de Nieuwstraat te Torhout
aan de Mandeistad. Vader René van Oye, dokter, botanicus, muziekliefhebber
èn geprezen medisch publicist (2) had er op 25 auguslus 1846, samen met zijn
schoonbroer dokter Jozefús Ludovicus Ossieur (3) en anderen, de Société
médicale d'émLriation de la Flandre occidenlale gestichl, waarvan hijzelf het
voorzitterschap waarnam en dokter Ossieur het secretariaat. Ook deurwaarder,
en later grifiier van het vredegerecht, lsidoor Fraeys (4), de neef van Eugeens
mceder, rvoonde in de Ooststraat te Roeselare. Beide Roeselaarse verwanten
waren bekenden en vooraan$iaanden in het cultureel midden aldaar. Dokter
Jozefus Ossieur was muzikanl en werkend lid van de symphonische afdeling

1- Br ef van Eugeen van Oye aan ziìn vader, dd. 12 november 1955.

2. René Van Oye, geborén ìe riell op l8 mei 1813, zoon van Auguslijn en Rosatia Ocket,
huwde te Torhoui op 15 januari 1844 mèr Delfina Euatia Ossieur. Bij haar wor hij vier
kinderen : Emma (1838), Euseen (1840), Emiel (geboren en gèstorvèn in 1842) en Gustaar
(1843). Na korte tild stadsschepen te zijn geweest te Torhout, overteed vader Van Oye
aldaar op 30 november 1894.

Zie ovet zijn betekenis en zijn publicaties: L. FREDERICQ, bijdrage in de: Biographie
Nation6le, Tome XXVI, Bfusse. 193G1938, kol- 468-469.
Dèfina Eualia OssieLrr zag het levenslicht te Torhoui op 26 november 1814. Zij was de
dochler van Ludovicls en Joanna ceorgia Fraeys. Zij overleed te Torhout op 1 mei 1890.

s. Jozefus Ludovicus Ossieur was geboren ie Torhout op 19 maart 1819, zoon van Ludovicus
Franciscus en Joanna Georgia Fraeys. Op 19 maart 1846 verliet hij Torhout om zich ats
geneesheer te Roeselare le vesligen. Hij huwds te Oudenaardè op 13 oktober 1846 met
Erneslina Charlotte Lang, van Ouitse afkomst, waarbij hij slechls één kind won, Edgardus
Ossielr (Boese arè 1847-1886). Jozeius O$ieur overleed in de t\randelslad op 14 mei 1897.

4. lsidoor Fraèys zag het levenslicht te Torhout op 19 maari 1819. Hii overeed ie Roesetare
op 14 mei 1897,
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Te cist€l keeg Eugeen Vao Oye op I juni 1969 een piéteitsvolle hulde.
. Éenijds " wil zich zeer bescheiden daarbij aansluiten door eèn evocalie van

Eugeens verblijf in her Krein Seminarie van 1854 to1 185a-



van de Sinl-Cecilíaharmon ie ; lsidoor Fraeys was in 1844 medestichter van
De Vriendschap, de letterkundjge vereniging die de emancipatie van de Vlaamse
taal en de verdediging van de Vlaamse rechten poneerde en in hetzelfde jaar

tevens secretaris-bestuurslid van de aenoemde en hernieuwde Sint-Ceciìia-
harmonie (5).

Bij hen zou de jonge student Eugeen ìn de vrije namiddagen wel meer aan-
lopen. Door hun tussenkomst zou de jonge dichter en bekwame zanger later
zelfs voor het Roeselaarse publiek optreden.
Nochtans was het collegeleven per se voor Eugeen Van Oye meer dan door-
slaggevende betekenis dan zijn Roeselaarse relaties. Het staat vast dat de
vier jaar aan het Klein Seminarie doorgebracht voor hem een deierminerende
wending bijbrachten. Niet alléén het onderricht dat hij er mocht genieten was
van belang. De verschillende psychologische situaties waarin hij zich, in deze
nieuwe besloten leefgemeenschap, door en met zijn leraars en medestudenten,
gepiaatst zag, lokten bij de begaafde jonge student opties en reacties uit die
voor zijn gemoedsleven, zijn karakter en zijn artistieke aanleg, mede onder de
literair-pedagogische impulsen die alsdan (reeds) jn de onderwijsinrichting
merkbaar waren, minstens revelerend bleken. Zij stimuleerden bÌj Eugeen de ze-
kerheid over zijn poètische aanleg en zijn literaire talenlen, naast de eerste spo-
ren van zijn Vlaamsgezindheid. Bovendien en vooral leerde hij er " de grote
vriend " kennen, die onvergetelijk zijn ziel, zijn roeping en zijn leven impressione-
ren zou. Guido Gezelle zou de beslissende stoot en de nodige steun verlenen
opdat deze aanleg en talenten zich eflectief en waarheidsgetrouw zouden
kunnen verzilveren. Eén en ander heeft Eugeen zelf vastgelegd in een reeks
van dertig collegebrieven die hij uit het Klein Seminarie te Roeselare naar
zijn ouders te Torhout schreef. (6)

I. EUGEEN IN DE VIJFDE LATIJNSE
oktober 1854 - augustus 1855

Met zijn "thuis" in Torhout, waar hij op 3 juni 1840 het levenslicht zag, bleef
de vijfdeling geregeld contact onderhouden.

Naast de dagelijkse bekommernissen van de collegestudent - vragen naar geld,
naar vers linnen en warme handschoenen, naar versnaperingen, briefpapier en
levertraan ; verlangen naar de vakantie en naar het weerzien van de familie
en vrienden ; melden dat een gaatje in de broekzak was, dat een knoop van
zijn matrozenpakje of de zool van zijn pantoffel gevallen en de glans van zijn
gelakte zwarte schoènen verdwenen was - komen in deze eenvoudige, spon-
tane en innige briefjes echter wel meer pertinente aanduidingen voor. Zowel
over het leven aan de instelling, over de professoren, de lessen en de proef-

5. l\,4. DE BRUYNÉ, Honderd jaar Koninkijkè Stadsharmonie van Roeselare 1867-1967. Rum-
beke, 1967, blz. 24, 4, 30, 4A en 77,

6. Dèrtig brieven, waarvan één qericht aan zijn vader en 29 aan zijn moeder, :ijn oe{aaro
bij de onlangs overleden zoofì van E!geen Van Oye, professor Paul Herman custaat
Van Oye {Oostende 24 augustus 1886, cent 11 oktober 1969). Wii danken hier poslnuum
prolessor Van Oye ef ook zijn achtbare echtgenote voor de wetwittendheid waarmede
zij ons de inzage en hèt gebruÌk vaf deze brietwisseting hebb€n mogetijk gemaakt.
Alle bri€ven zìjn in het Frans geschreven. Wij behietden dan ook deze oorspronketiik.
heid. Slechts sporadisch komen enkele Nederlafdse woorden in de lekst van de oíeven
ingelast. In voetnoor geven wij stoeds de datlm van de betrokken brief op.
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werken, als over zijn persoonlijke houding en visie daartegenover, wist Eugeen
Van Cye ziin thuis stipt op de hoogte te houden. Zelfs wanneer hem de moed
of de inspjratie ontbrak schreeft hij maar "tout ce qui me passait par Ia téte"
(7). Het eerste (werk" dat professor Bruno Roose (B) aan de vijfdelingen reeds
op de eerste dag van het schooljaar oplegdè, was de traditionele brief naar
huis. OnmiddeÌlijk pende Eugeen naar zijn moeder | (J'ai été loué on ne peut
pìus par M. Roose, mon professeur... J'aj eu Ìa meilleure lettre de toute ma
classe " (g). Steeds zou Van Oye een vurig brielschrijver blijven, alhoewel hij
op 22 december 1854 beweerde: "J'aime beaucoup mieux (à) recevoir des
lettrès qu'(à) en écrire, surtout lorsqu'elles viennent de la maison ", doch ter-
zelfdertijd zijn moeder verzocht zìjn " grand portefeuille, op te sturen ( car
j'aime bien (de) relire quelque fois toutes mes lettres, (10).

Over het ìeven in het college noteerde Eugeen wel meer zijn eigen gevoelens.

" Pour ce qui regarde le collège, ie ne puis pas m'arrèter longlemps sur ce
poinl, car je ne finirai jamais, tant j'ai à dire ; mais ce que je vous dirai, c est
qui je suis conlent ce ne peut (plus) mieux. Je me trouve très bien ici, je suis
aimé de mon professeur (Bruno Roose), des élèves, qui sont d'ailleurs très
braves ici, j'ai une bonne nourriture, que peut-on désirer de plus?" {11).
Dit bleek echter een eerste indruk... Tijdens de vasten, in maart 1855, schreef
hij immers : ( Maman, je vous assure que notre caréme n'est pas des plus
doux ici : nous avons troÌs fois par semaine du poisson et c'est toujours du
stokvisch pourri qui sent a une demi-lieue et avec cela des pommes de terre
(réellement) qui ne seraient pas trop bonnes pour donner aux porcs. Mais,
quand j'en mange, c'est tout-au-plus une" (12). Prompt stuurde zijn moeder
hem vastenspijs: vijgen 

' 
Later, wanneer zijn maag ongesteld bleek, bevestigde

hij | " de plus je ne bois plus jamais de bière, car elle est dégoútante ici
pendant l'été ' (13).

Over zijn slaapkamertje - in 1854 was het studentendormitorium voor de inter-
nen vermoderniseerd - suggereerde hij meer dan wat hij neerschreef: "Je
suis comme dans une petite célule (sic) ;je vous raconterai des avontures curieu-
ses sur cet objel" (14). Het mag wel eigenaardig lijken dat de zo opmerkzame
leerling de (grote gebeurtenis,,, die zich tijdens het schooljaar 189-55 in het
Seminarie voordeed, niet naar huis rapporteerde. Over de viering van de dog-
maverklaring van Maria's Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 1854, wist
Eugeen niets le vertellen. Slechts in een allusie op de Onze Lieve Vrouw
Congregatie, waarvan hij lid wilde worden, vroeg hij op 10 december 1854 naar

7. 16 februari 1855.

L Bruno BOOSE, geborèn te Klerken op 10 april 1824, priester geqijd le Brugge in 1849,
gestorven te Klerken op 21 oktober'1861. Hij was lèraar van de vijlde Latijnse sedelt
oktober 1849. In 1858 volgde hij Jan Schipman op als bestuurder van de muziekmaal-
schappii-

9. 1 oktober 1831.

10. 22 dècember 1854. In de bibliolheek van de Rijksuniversiteit te Genl zijn ialrijke brieven
van Eugeen Van Oye bewaard.

11. 1 oktober '1854.

12- 9 masrt 1855.

13. 1 juli 1855.

14. 12 oktober 1854.
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een schapulier dat zljn broer Gustaaf (15) bij "mijnheer Vyncke' te Torhout
moesl vragen (16).

Over zijn studeren en andere werkzaamheden lichtte Eugeen echter zijn moe-

der meer nauwgezet in. Op aandringen van Bruno Roose - " die zoo stuur door
zjinen bril kon kijken alsof hij dadeliik een doodvonnis ging strijken, maar in

wiens ziel nochtans, zoo leergevoelig zacht, een lied gedurig zong, vol muzi-

kale pracht " zoals Karel de Gheldere in 1903 de leraar van de viifde typeerde -

verzocht Eugeen voortdurend om boeken van huis . parce qu'il n'y en a pas

de fort beaux dans Ia bìbliothèque ici " (17). Duideliik somde hij de titels op

en wees precies de plaats aan waar zij in de huisbibliothèek staken : Le mois

de mars consacré à St.-Joseph, Les fiancés, La Croix de !a Baltique, Gedichten
van Bellamy (18), La N/tort d'Abel, Analogies linguistiques par Lebroqui (19).

Zijn aanleg voor muziek bracht Eugeen zelfs in moeiliikheden. Bewaker Jan

Deleu (20), met wie hij bovendien zijn eerste " strijd " zou leveren, verzocht
hem re€ds op '1 oktober 1854 of hij een muziekinstrument aanleren wou. Al

had Eugeen thuis reeds fluit gespeeld, toch vroeg hii zich zo maar af of hij nu

niet viol aanleren zou ; doch hii liel het aan zijn moeder over dienaangaande
te beslissen. Ziin moeder beloofde hem vaders fluit, alhoewel Eugeen op-

merkte dat het geenszins zijn bedoeling was zijn vader van zijn lievelings-
instrument te beroven; hii zou wel een fluit vragen aan "Mr. Schipman (21),

le directeur de musíque". Ondertussen gebeurde echter een ( histoire singu_

lière": " l\.4r. Derdeyn (22) vient me dire I'autre jour que Mr. Ossieur (23) lui a

dìt que je vais prendre des legons de violon. Je lul reponds que ce n'est pas

vrai, que je n'ai pas de bons doigts. - Oh I cela ne fait rien dit-il, et il s'en va.

Mais aujourdhui (12 oktober 1854) il viènt me: dire: Mr. Ossieur m'a dit
que vous nè sauriez pas apprendre le violon à cause de vos doigts. Mais il
va demander à votre Papa pourque vous appreniez le piano. Vous voudriez
bien, n'est-ce pas ? me diFil ; je lui réponds que non, que je n'aimerais pas

15. Gustaal VAN OYE, geboren t€ lorholrt op 7 lebruari 1843, gehuwd met Anna Kaiarina
Smitz (Stolberg (Pruisen) 11 augustus 1849 - Bruggè 28 mei 1933) was labrikant 1e Tor'
houl, alwaar hii overleed op 5 aLrgusius 1895. Hij was de vader van Bertha Van Ove

(Tofhout 1879 - Brugge St.-Michiels 1969) die gèhuwd was met de bekende Brugse oog-
arts Dr- Rafaèl Rubbrechts.

16. 10 december 1854 i I ianuari T855 ì 16 februari 1855.

17. I december 1854.

18. Jacobus BELLAI4Y (Vlissingen 12-11-1757 - Utrecht 11 maarl 1786), dichter, auteur van

Vaderlandse Gezangen (1782-8s), zeer bombastisch en van rjjmloze, natuurlijker Gezangen
mijner jeusd (1782), mÌnnedichien en oden Gezansen (1785).

19. 9 dècèmber 1a54 , 22 ianrari 1a55 i 27 lebrua 1855.

20. Peter-Jan Baptisie DELEU, gebofen te Rollegem-Kapelle op 27 augustus 1815, priesier
gewijd te Brugge in 1845, leraar aan het college van Veurne in 1845, kwam in 1847 als
bewaker naar het Kein Seminarie te Roeselare- In iunl 1862 werd hij pastoor te Ooigem,
in augustus tè staden. van september 1874 was hij pastoor te Ingelm!nsier alwaar hij
oo 4 iuni 1891 oveneed.

21. Jan SCHIPMAN, gèboren te Oostende op 11 novembèr 18m, was de eersie difigent van
de op 15 oktober 1851 in hel Klein Seminarie opgerichle Sint-Ceciliaharmonie ln 1847

was hij reeds professor aan hel Sint-N{ichielsgeslichl (handelsafdeling) aldaar.
22. Lo!is OERDEYN, geboren te Ruddervoorde op 25 oktober 1827 overleden ie Roèselare

op 31 oktobef 1887, was in 1850 o.a. samen met Jan Schipman èn Hendrik Horliè (kunst-
schilder, stichter van de Roe6èlaarse Academie), leraar in hèl reeds genoemde Sint_
N,lichielsgesticht. Hil was muziekmeesier, componeerds efkele werken voor harmonie
en richtte in 1878, samèn met zijn zoon Louis (Roèselsre'1857-1941) een labfiek van

23, Jozefus ossÌeur, zie voetnoot 3,
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apprendre cet instrument. Enfin nous verrons toujours ce que votre Papa en

dit, dit-il ". Onmiddellijk nam Éugeen echter de beslissing : " Maman, je vous

dig cela, Darce que, si mon oncle vous le demande, vous diriez que non, ie

nG veux pas vous faire payer inutilement, car je ne continuerais pas à Iap'
prendre et je ne saurais jamais rien ". Daarom vroeg hij ook stante pede de
volgende partituren voor fluit op te sturen : " ces trois souvenirs des Alpes,
Greltiy, Guido de Ginéva, valses de Strauss et cet air varié que j'ai joué avec
Emma: Cavatine de la Stramièra, c'est un cahier bleu, intitulé, je crois, amu-
sement de salon, ainsi que mes duos pour deux flútes que Papa a écrits. Je pense
que je fais bien de ne demander que ces morceauxlà, ce sont ceux que je

connais le mieux (24) ". Later in december 1854 vroeg hij nog naar de méthode
pour flùte die hij van Karel (de Gheldere ?) had gekregen (25). Kort daarop
ontving Eugeen zijn vaders fluit. In maart 1855 trad hij tot de Sint-Cecilia-
harmonie van het Seminarie toe en betaalde zijn lidgeld van één frank (26).

In dezelfde maand speelde hij reeds mee jn een college_concert, waaraan ook
muzikanten uit Roeselare deelnemen, en zang hij in het studentenkoor (27).

In december 1854 schreef Eugeen naar huis dat hij " l\,4r. Ghezelle " had ont-
moet, dit in verband met het eventueel aanleren van Duits en Engels. Onmid-
dellijk verzocht hii zijn moeder de Duitse en Engelse spraakkunsten, die in de
huisbibliotheek staken, op te sturen. Dit was het eerste contact met Guido
Gezelle waaruit dan later, vooral in 1858, een ziele-vriendschap zou groeien,

die zeer zekeÍ Eugeen maar ook Gezelle heeft getrotfen. Bij de meester was
zij een bron voor inspiratie van ontroerende vriendschapsgedìchten : lk droome
alree, Dien avond en dìe Rooze, lk misse LJ {28)-

Aan ziin literaìre bezigheid wijdde Eugeen reeds enkele opmerkingen in ziin
brieven uit de vijfde. Op 31 maart 1855 noteerde hij : "J'ai fait quelques vers
il n'y a pas longtemps", en op 27 juni 1855: "Je pense que j'aurai aussi
quelques romances flamandes ". Zijn verlangen om talen {Engels en Duits)
aan te leren, bleek minstens door Guido Gezelle gestimuleerd zoniet geinspi-
reerd te zijn. Bovendien was zijn taalmelhode zeer rationeel. Als nieuwiaars-
geschenk voor 1855 vroeg hij aan ziin moeder ( un livre de prières allemand,
cela fait un bien immense quand on veut apprendre une langue, je I'ai expé-
rimenté pour I'anglais (29). "

zoals reeds aangestipt zette Bruno Roose Eugeen aan boeken te lezen. Enige

24. 12 okrabet 1854. Éugeen had wonden op zijn handen. Op I maarl 1855 verzocht hij om
lijm, daar ziin oom Karel De Gheldere, die op bezoek kwam, hem de raad had gegeven

"contre mes engelures aux mains de laisser fondre cette colle dans de l'eau et puìs
d y mettre ma main ",

25. Ongedateerd, ((december) 1854.

26. 4 april 185.5; zie ook 4 mei 1855.

27. 31 maarl 1855.

24. Over de verhouding Gezelle-Van Oyè ligt een uiigebreide literatuur voor. Ziè o.a.: R.

VEFIDEYEN, G!ido Gezèlle en Eugène Van Oyè, in: Jubileum Uitgave van G.Gs. vol-
ledge Werten, Deel 17, 1937, blz. Vll xXV; Brièfwisselíng Gezelle-Van oye, lbldem,
Deel 17, blz l-xXV en 1-265; U. VAN DEVOOBDE, Gezèlles Eros oi dè leraarstijd le
Boeselare. Brussel, 1930; Bijdragen van J.J.M. WESTENBROEK, in : Gezellèkroniek l,
1963, blz. 23-29; ll, 1964, blz. 3558: J.J.[,{. WESTENBBOEK, Van het Leven naar het
Boek. Kapellen, 1967, blz. 22'80 en 156-162.

29. 8 januari 1855.



aanwijzingen inzake Vlaamse belangstelling zijn in dit verband aan te stippen.
In december 1854 vroeg hii aan zijn moeder de kleine Vlaamse catechismus,
die in het bezit was van zijn broer Gustaaf, gezien ( on peut apprendre les
le9ons en flamand (30)." Op 31 maart 1855 drong hij bij haar stellig aan "de
vouloir bien prendre soin de mes livres, surtout du Lion de Flandres et du
Boerenkrijg; jy attache beaucoup de prix et ils sont nouveaux. Ne pensez
pas, ma chère Maman, que je les ai achetés: je les ai eus pour souvenir d'un
élève ainsi que Rèinaert de Vos. S'il arrivait, ma chère Maman, que vous
m'écriviez encore dans un petit paquet ou bien une lettre seule, ne m'en
parlez jamais. Maman, car on ouvre ces lettres, et comme on ne peut pas
avoir ces livres ici, je pourrais avoir de vilaines affaires (31)." Hij stuurde dan
ook die Vlaamse verboden boeken veiligheidshalve onmiddelìijk naar huis.
Welke vriend had hem Consciences werk en de Reinaard bezorgd ? lvlogen
wij onder de zesendertig leerlingen (in de einduitslagen), die de vijfde in 1854-55
telde, een paar namen opsommen om onder hen de " vriend " op te sporen
die Eugeen "Vaamse" boeken schonk; Hugo Verriest en Karel Callebert, de
latere "Gezellianen"?
Over zijn godsdienstig leven schreef Eugeen zeer weinig, en e€rder onver-
schillig. "Je prie tous les jours mon rosaire ou du moins une partie. (32);
wanneer hij om een gebedenboek verzocht... dan bleek dit eerder bestemd
om gemakkelijker de taal aan te leren dan wel om te bidden. De retraite van
zondag 13 februari tot donderdag 16 februari 1855, gepredikt door de Zwitserse
jezuiet Chanetz, deed hem herinneren dat hij na vier maanden het gevraagde
schapulier nog niet ontvangen had " et on ne peut jamais étre sans (33). "
Betekenisvol - wij denken aan Berten Rodenbachs . zuÌdersche vrouwenzielen,
- was in deze kontekst volgende uitlating op 1 jLrli 1855, wanneer hij om een
huidpommade verzocht: < Non pas que je sois fiscon ou fiscadin de frangais,
non, errrrrrrrrre | ! mille fois non | (34).,

Het incident van vrijdag 27 april 1855 met bewaker Jan Deleu trot Eugeen tot
in het diepste van zijn wezen. Het bleek voor hem de meest markante Dete-
venis van het schooljaar'1854-55. Hijzelf vertelde het omstandíg aan zijn moe-
der in een lange brief van 4 mei 1855 en gaf er bovendien de nodige verant-
woording bìj. ( C'est seulement forcé par la plus dure des néce€sités, que ie
recours a vous èn ce moment ,mes très-chers papa et l\,4aman, pour recevoir
quelques consolatìons et pour vous iustifier en méme temps ma conduite si
étrangement interpretee ici. ll me répugne sans doute d'accuser mes maîtres d,in-
justice; méme (encore) maintenant je n'ose, je ne veux qualifier de persecution
leur inexplicable aveuglement. Je ne prétends point juger des intentions: a es
sont, j'aime le croire, impartiales et justes.

Mais ce serait manquer à la confiance à laquelle votre affection me donne
droit, si je tardais plus longtemps de vous exposer les chagrins dont m'accable
ici Mr. no'tre surveillant. La règle de la maison défend de parler au réfectotre,
et il faut bien I'avouer, je suis un peu enclin à manquer sur ce poinHa, ce

30. Ongedateerd, (dècèmbed 181.
31. 31 maart 1855.

32. 12 oktober 1854.

33. 16 februari 1865.

34. 1 juli 1855.
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Bruno Roose werd in oktober 1849 ìersar
van de 5e Latijnse en bestuurder van de
muzìekmaatschappij in het Klein Seminarie.



qui d'ailleurs est un effet de la légèreté et qui ne peul nullement étre imputé
à la méchanceté de caractère. Hé bien, vendredi midi, le jour après notre
doux entretien, lvlaman, un autre élève me parla au diner, par inattention
sans doute, et moi je lui répondis comme de juste. Voilà que Mr. Deleu vient
à moi et me dit: Vous écrivez 50 lignes pour pénjtence, tandis qu'il ne punit
pas I'autre. Je trouve moi, que c'est une justice bien fausse que celle qLri a une

balance inegale, puisque tous les élèves doivent étre regardés comme egaux. Mais
je ne répÌique pas; I'après-midi, il y eut répétition de la musique, et comme
je dus y étre, je ne pus en méme temps écrire ma pénìtence, et pour cela je dus
alors l'écrjre 100 fois; comme (alors) je vais pour faire signer mon papier,
le surveillant qui me voit arriver, me tourne !e dos et me ferme la porte au
nez. Que mè restait-il à faire, sinon que de commencer à écrire avec résig-
nation ? Ce que je fis aussi. Oui, mais le soir suivant, commè nous nous ren-
dions au souper, l\rr. Deleu me demanda ma punition ; je la lui donnai et lui,
voyant qu'elle n'était pas signée (y avait-il donc de ma faute ?), me défendit
de souper et je dus écrire 200 fois la méme pénitence. Vous voyez bien, Ma-
man, que je méritais peu d'étre traité si rudement; jè lui en fis poliment la
remarque en disant què je croyais ne pas devoir étre abaissé au poìnt de
perdre ma dignité d'homme, puisqu'on n'agissdit pas de la sorte envers les
autres, et que je vaux (juste) ni plus ni moins qu'eux... À,4ais tout-à-coup, il me dit
dans une furieuse colère I Je vous déteste du plus profond de mon coeur,
aussi je saurai vous trouver à la proclamation prochaine et vous ne mettrez
pas le pied hors de la maison. Et il leva son bras pour me frapper à la tigure.
Je vous demande un peu, ma chère maman, si ce sont là bien des manières
de traiter un elève que de dire: Je vous deteste du plus profond de mon
de mon coeur ? Aussi je ne me crois pas encore abruti au point de recevolr
des coups de poing, ce qui est toujours défendu à un professeur.

Voilà donc, mes très che6 Parents, ce que j'ai à vous dire. J'ai formé le
dessin de vous instruire de cette affaire, qui aurait pu au premier abord vous
paraître étrange, et qui, exposée par un autre, aurait pu facilement vous faire
croire, que je suis un ingrat, qu'il y avait de ma faule et que je n'avais qu'à
dompter mes inclinations naturelles... Oui, je I'avoue, ma très-chère maman,
j'ai des défauts, de grands défauts de caractère que je tàcherai d'extirper de
mon coeur... Mais vous Savez bien, que ce n'est guère par des coups et des
brutalités qu'on corrige quelqu'un, il n'y a que les bétes qu'on traite de la
sorte; au contraire, c'est la douceur, lamour qui doivent dicter ces conseils
et les faire fructifier (35). "
Deze " malheureuse affaire ", die hem bovendien van zijn verlofdag op 5 juni
beroofde, krenkte de vijftienjarige Eugeen dermate dat hij zelfs zijn vreugde
Ìn het briefschrijven verloor. Op 11 juni 1855, méér dan één maand na het
incjdent, bekende hij ronduit: " Oui I il m'était impossible d'écrire dans l'état
oir se tfouvait mon esprit; j'étais tros hors de moi-mème pour penser à des
choses si modérées et si douces. J'ai donc altendu jusqu'à présent de vous
dire qúelques mots...,. Alles was echter ondertussen rechtgezet; bewaker

35. 4 mei 1855. Over Jan Deleu schreef Karel deGheldere in 1906: " k had bijkans uw
naam, uw weerden naam vergeten, en t had mij duizèndmaal en nog veel meer geJ
speien, gij, brave Jan Dele!, gij recht, eenvoudig man, van wien ik anders niets dan
goed vertellen kan ; al hield gij ook niet veel van Franschs complimenten, 9ij wist den
w6g nochians naar 't hert van uw studenten | '.
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Deleu schonk Eugeen vergiffenis, ( et maintenant je suis de nouveau en grace
près dè lui (Deleu) et près du superieur {36)... Mais l'homme est ainsi bati,
au premier instant de sa colère il esl emporté, il ne veut pas céder d un
pouce et on dirait que lui seul est juste entre tous, mais ensuite, quand sa
fougue est passée, raisonnant froidement près de soi-mème, il convient de
son tort et se repent d avoir agi de la sorte {37). " Einde juni had Eugeen zetfs
hoofd- en nekpijnen. "J'étais comme un vieux chien, qu'on avait donné une
rossade (sjc) sur le verbum. Mais enfin Dieu tait bien ce qu'il fait et il n'y a
pas à murmurer {38). "

Toch had dit voorval bij Eugeen het knagend heimwee naar Torhout, naar
huis en vooral naar zijn moeder slechts aangescherpt. Weemoedig zag hij in
juni 1855 dan ook door zijn venster tangs de Zúidstraat te Roeselare een tien-
of twaalftal paarden voorbijtrekken naar de Torhoutse paardenmarkt..
Over zijn studies en zijn uitslagen was Eugeen niet optimistisch. Een over-
haastig afwerken van zijn schriftelijke proefwerken speelde hem parten ; meer-
maals vergat hij eenvoudig weg op een paar vragen te antwoorden. De drie-
maandelijkse uitslagen voor het schooljaar 1854-55 logen er niet om.

Op 23 december 1e'54 ondertekende superior Faict volgende bemerking in het
klasrapport: < Nous sommes très contents de l\.4. Eugène; il est d'une excel-
lente volonté; ses compagnons ont eu sur lui l'avantage d'avoir fait une 6ème,
peut-étre plus regulière, il saura bien prendre position ". Op 7 april 1855 klonk
dit echter: ( Nous sommes contents de M. Eugène; sa légèreté est cause
qu il transgresse souvent la Bègle... ses progrès sont lents, a cause sans doute
que son esprit s'éparpille sur trop de choses ". Voor het derde kwartaal no-
teerde het rapport: < L4. Eugène fait bien. ll commence à se faire à la ponctu-
alité et à l'exactitude {391. "

Wat de leervakken bètreft bekwam Eugeen Van Oye volgende eindejaarsuitsla-
gen in de vijfde latijnse: de veertiende plaats in christelijke leer, samen met
Désiré Catulle uit Ingelmunstér (Teodoor Lefevre uit Meulebeke was eerste),
de derde plaals in voordracht (Hugo Verriest was eerste), de vierde plaals in
Franse Taal (leodoor Lefevre uit Meulebeke was eerste), de negende plaats in
Vlaamse taal (Emiel Dekiere uit Roeselare was eerste), en de dertiende plaats
in Latijnse taal (Emiel Renard uit Kortrijk was eerste). Hij werd niet vernoemd
in wiskunde, in Griekse taal, in geschiedenis - aardrijkskunde, in uitmuntend-
heid en in gedAg. Ziin klas telde zesendertig leerlingen.

(wordt vervolgd)
Michiel De Bruyne

36. Voor superior Faict verwijzen wij naar, J. POLLET, cebeuÉenissen uit het superioraal
J.J. FAICÍ (1849-1856) sn A. FRUTSAERÌ (1856J859) in: Oe Heraut, jg. X, nr 1, aprjl
1957, blz. 6-8; ldem, Het sùperioraat van J.J. FAICI (184918f0), ibid., ig. lX, nr 3,
december 1956, blz. 9-15-
Johannes Jozelus FAICT, geboren te Leffingè op 22 mei 1A13, werd op 22 september
1864 door Paus Pius lX tot twintigsie bisschop van Brugge aangestetd. Hij ovsneed te
Brugge op 4 januari 1894.

37. l1 iuni 1455.

34. 1 iu li 1855-

39. " Bulletins ' in bezit van Pror. Var Oye te cenl.
40. Volgens het gedrukle palmares van 1855: Distribution solennell€ des Prix, jeudi 18

ao9t, Rosselsre, 1e,55 (O. Van Hee).
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De uitbouw van de katholieke universiteit

Leuven

De toekolJ't wotspellen un eel1 instellìry die zouel uan buitenuit als e'n
binaenin ìn beroering wordt gebracht, ;s een p%ìng die op uoorhand tor

gedoend is, tenzij me11 awr profetische garen beschikt. Ak geen enkete

ar,,lee in*elling is ,1e usìlentteit de laatste ìaren aan zeer wel tuitiel

ondeúe"É seweest un allen,tie er '.'an nahl af un vet bij betrohken

.ii'1 ' prcfes'ole'1, studeflten, induskiè|efl, stndicale arganisaties. Allen
. conteste/e , zìi eefl inste\ies die z)i .,n de îieest di'ene redenen on'

aaryepast achten. Daaúìi halnt nog dat de katholìehe unìoenireit Mîl

Leuoen (K.U.L.), gezien haar lpeciliele palìtiehe situatie in rlit lend etl

haar ltij en katholiek kaúktet, leller dan vele anderc untwrciteiten in de

sch;inweîpet noat. Deze djnarniek ún t%entelliryen, cantetatie en let
waning bieden aan tleze eerbiedwaa i|e innelling waanchìinlijk oak eetl

unieke lans an haar luwende rol ;n een noderne. snel ewluerende

înaetschappii apnìeut op te ne'nen. De lrìtìek op de hunlige technacîatie

.fl .le cansunentellsanenlevi g ' naatifl de traditiollele {'aaden deno'
crutie, trcde. r,aarhe;d, lielde, godsdienfl als lorneb en ;tgeholde be'

Srippell elearcn worden. r'indt haar oorsprong en haar stuwkracht in de

ffiiretsiteitefl dìe er terzellderrìjd het biizondede níApunt 'an uitnaken.

Het afltwoord van o.a. de un;lelsiteit op de uìtdagìng lan dit " onbe-

haasliik, tuintetijdprk zal wor de nenselìike geschtedenk even belang-

rìik zih al',le technnche evolutie zelf. Teuens biedr ze aan de uni'ersiteit

een unieke kans on haar hstorsche tol in de samenlerins ' per def;n;ue

een \íit;schBeèryageefde houdìng - opniea| tot eefl tettelíjhheìd uir te

H'stotkch zijn de untftf iteiten nìet alleen de tefllpek lan technische wot
uitgang gewee't : de înee'te " uitaindinsen. zijn zelfs buiten .le unieetsi

teìten tot stand getronen. Vtel hebben zìj steeds, door hun kritiek en

^un 
engagene t het niddelpunt geuornd |an de Srote naatschaPPii'

hervarningen. (o..1. renaìs\ance, rclarnatie en Èontrurcloffiatìe, de 18de

ee ,se nllichtinl. De contestatie ron de 2ane eeutr eert/ekkende uil
de unilersiteiten - betehent ìn leite een herontdekken eafl deze htstoùche

roeping. ú zijn peinig uniiersitaie in'tellìngetl *aar net zoeeel dtnd-

'uk 
rc efl 

'.rbetenheid 
doorheen . trial and error ' gezocht pordt naar

inhoud en vormgerìng uan een heden,laagse u1i'enitairc instelling als de

K.L|.L. De bedoeling tan deze inspannìry, mensen te @tnen die.ich
in de voot ,le deur staande 21'te eeuw nìet als " gealièneerde , subiecten

zullen gedragen. Dit ltrtikel m%e hierurn een Setuì8enk 2ijn



1. DE GEBOORTE VAN DE K.U.L.

Op I april 1966 werd aan de Inrichtende Macht van de Katholieke Universiteit
(dit zijn de residentiéle bisschoppen van Belgiè) het " Ontwerp van verslag van
de bisschoppelijke commissie " overgemaakt. Het rapport van deze commissie -
beter gekend onder de naam ( commissie-Leemans-Aubert " - en het anrwooro
van de inrichtende machl hierop met de mei-revolte als gevolg, vormen het
urtgangspunt van een reeks hervormingen die de Leuvense Alma l\,4arer van
de middeleeuwen naar het hedendaagse tijdperk bracht.

De grote betekenis van de commissie-Leemans moet gezocht worden op het
interne universitaire vlak: het feit dat de commissie een voorstel tot her-
structurering van de katholieke universiteit uitwerkte, die zijn vaste vorm kreeg
in het organiek reglement van 7 oktober 1966.

De Leuvense universiteit werd - nadat zij van eentalig Franse instelling via
Franse universileit met Nederlandse kollegas tot een overwegend unitair sys-
teem met een zekere erkenning van twee afdelingen was uitgegroeid, - door
dit nieuwe organìek reglement omgevormd tot twee onalhankelijke universi-
teiien (de Franse en de Nederlandse) met gemeenschappelijke belangen.

ledere universiteit beschikte van toen af over eigen bestuursljchamen op a e
niveaus (faculteitsraden, academische raad, wetenschappelijke raadgever, vice,
rector, algemeen beheerder, pro-rector en plaatsvervanger).

Het unitaire beslissingsorgaan (de raad van beheer), dat beide universiteiten
overkoepelt kwam onder de verantwoordelijkheid van de rector-magnificus en
de commissaris-generaal en werd hoofdzakelìjk samengesteld uit de hoogst
geplaatste algevaardigden van beide unaversiteiten.

Dil nieuwe organiek reglement gaf rèèe bevoegdheden aan de faculteitsraden
(waartoe alle professoren en docenten van de faculteit behoren). De acade-
mische raad - het hoogste gezagsorgaan binnen elk van beide universiteiten -
bestaat overwegend uit decanen der faculteiten. Aldus werd een ee6te stap
gezet in de richling van een interne democratisering en een fúnctionalisering
van de universiteit, aangezien de leden van het academisch corps - waarvan
de realisatie der traditionele doeleinden op de eerste plaats afhangt - via de
faculteiten in het globale beleid van de universiteìten betrokken worden. Ook
werd voor he't eerst aandacht geschonken aan de financieel-techniscne en
bedrijfsmatige aspecten van de universileitswerking I naast de instantie van
algemeen beheerder werd een curatorium opgericht ter bevorderjng en contro-
lering van het beheer van de autonome begroting van de afdeling. Het cura-
torium bestond uit de pro-rector en vier exlerne raadgevers of curatoren. Ten-
slotte betekende deze slille revolutie dat vriiwel alle bestuursmacht betreffende
de universiteit door de Inrichtende Nlacht werd gedelegeerd naar de eigen
o.ganen van beide universiteiten met een onvermijdelijke laiciseringÌot gevolg.

Het werk van de commissie-Leemans is bijgevolg determinerend geweest bij de
voorbereiding van een vernieuwde uitbouw der Leuvense universiteit. Ze maakle
een nieuwe universiteit mogelijk: het was de taak van de vernieuwde faculteits-
raden, academische raad en het algemeen beheer deze nieuwe universiteit te
( produceren, (cfr. infra).



Na oktober 1966 heeft de K.U.L. zeer spoedig ervaren dat de verleende auto-
nomie ontoereikend was: meerdere unitaire voorzieningen van het organieK
reglement bleven dode letter, de wetenschappelijke structuur in beide universi-
teiten was niet meer dezelfde, beiden gingen hun eigen weg inzake perso-

neelsbeleid en financieel beheer en voerden een uiteenlopend wetenschaps-

beleid: K.U.L. en U.C.L. kregen een eigen inhoud, een eigen "gezicht" Diit

leidde tot drie belangrijke beslissingen:

- De geografische uitdrukking van deze evolutie leidde tot de overheveling

van de U.C.L. naar Ottignies. Dit ging opnieuw gepaard met een revolte (fe-

buari 1968) en met de val van een regering. Het betekende meteen het hoogte-
punt van de taalspanningen aan deze universiteit, waarbij Leuven was uitge-
groeid tot een " symbool-probleem " van de betrekkingen tussen de tvvee vollG-
gemeenschappen in dit land. Sindsdien kwam het initiatief om de volledige
splitsing te voltooien méér bij de U.C.L. te liggen dan bij de K.UIIL. Gekwetste

fierheid bracht franstalige professoren tot de weigering nog verder les te geven

aan Vlaamse studenten ; onder druk van de U.C.L. werd de faculteit godge_

leerdheid gesplitst, - Leuven-Nederlands en Leuven-Frans richten eigen tech_

nische diensten op, biblioteken en laboratoria - tot nu toe gemeenschappelijk -
worden gescheiden.

- Een nieuw organiek reglement (oktober 1968) kent een grotere autonomie
toe aan beide universiteiten : de pro-rectoren worden rector; K.U.L. en UC.L.

worden officieel " universiteit " en beslissen autonoom over hun eigen inner-
liike structuur; iedere universiteii staat zelf in voor haar externe betrekkìngen ;

alle academische bevoegdheden komen vrijwel volledig toe aan beide univer-
siteiten.

- De rechtspersoonlijkheid (november 1969). zeer rècent werd de ene rechts-
persoonlijkheid van de universiteit omgevormd in drie rechtspersoonlijkheden
(K.U.L., U.CL., de unitaire sector). ln deze overgangsperiode (dit is tot dat de
volledige overheveling van U.C.L. naar Ottignies gerealiseerd is) is deze derde
(unitaire) rechtspersoonlilkheid een technische noodzakeljjkheid omwille van

het gemeenschappelijk patrimonium, de gebouwen en dgl. L/teteen betekent
het ook dat de "viabilité" van de U.C.L. te Leuven gewaarborgd blijft zolang

de volledige overheveling naar Ottignies niet gerealiseerd is. (5 a 10 jaar)'

l-let verlenen van een dubbele rechtspersoonliikheid betekent voor de KU.L.
en de UC.L. : eigen staatssubsidies, een eigen ve egenwoordiging in de offF
ciè'e organen en londsen waar het wetenschapsbeleid en de univercitaare
politiek worden bepaald en de gelden verdeeld worden ! Deze regelìng is van

aard om aan de ontstellende Vlaamse achterstand (en discriminatie) op dit
gebied enigszins te verhelpen. Daarbij past ze ook volkomen in het kader van

de huidige Belgische politiek, die meer en meer de richting uitgaat van de
culturele autonomie: ze biedt immers aan de K.U.L. de rnogelijkheid om als

zelfstandige, juridisch erkende Vlaamse instelling aan tè sluiten bij de eigen
gemeenschap (bv. de pogingen tot het op gang brengen van een Vlaamse Uni-
versitaire Raad, die moet instaan voor de algemene planning van het nederlands-
talig universitair onderwijs).
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2. DE ACADEMISCHE UITBOUW: ONDERWIJS EN ONDERZOEK

De opeenvolgende organieke reglementen bieden een algemeen kader, dat de
K-U.L. moet loelalen een eigen gestalte uit te bouwen. Op het ogenblik van
haar onlstaan (1966) bood deze universiieit een onoverzichtelijk beeld van
facuìteiten, insliluten, centra, afdelingen, groepen en vooral individuen. Die
situatie was zeker niet ideaal te noemen t.o.v. de zeèr compìexe en omvang-
rijke taken waaryoor een hedendaagse universiteit geplaatst wordt, taken dìe
eerder een bundeling, niet een versnippering, van de beschikbare menselijke,
financiéle en materièle middelen eisen-

Anderzijds heert de tradilioneel zeer actieve studentenbevolking en de " Leu-
vense Organisatìe van Vlaamse Assistenten en Navorsers (L.O.V.A..N.) ' een
aanlal aclies gevoerd inzake de globale democratisering van deze universiteìt.
Hel zal wel niemand ontgaan zijn dat de laatste jaren de taalproblemen en
andere kwesties voor een invloedriike minderheid hoogstens nog een voor_
wendsel zijn voor een grondige kritiek van het " establishment " om het for'
muleren van de globaÌe eis tot externe (toegang tot de universiteit) en interne
(inlormatie en participatie in het beleid) democratisering.

Beide vaststellingen - de noodzaak van een moderne intehe structuur van
de universiteil en de eis lot democratiserlng - hebben na verscheidene indjvi-
duele voorstellen geleid tot de oprichting in juli 19m van de "Commissie
Universiteitsherstructurering " ol " Commissie der twintig " (gezien haar pari-
taire samenstelling uit telkens vijf vertegenwoordigers der vier universitaire
geledingen : professoren, wetenschappelijk personeel, studenten, technìsch en
administratief personeel). Deze commissie had tot doel voorstellen uit te wer-
ken i.v.m. een efficiénte organìsatie en structuur der universitaire activiteiten
en de participatie der universitaire geledingen in het beìeidsproces.

Het rapport van de commissie (augustus 1969) is uitgegaan van het feit dat de
veelvuldigheid èn de complexiteil van de opdrachten van de universiteìt om ge-
differentieerde organen met eigen bevoegdheden vragen I het onderwijsbefeid
wordt gevoerd per studierichting in de faculteiten ; het onderzoeksbeleid per
wetenschapsrichting in de departementen ; het algemeen beleid, waar het be-
leid i.a.v. de universiteit als instelling getormuleerd wordt, behoort tot de
bevoegdheÌd van de topstructuur.

De band tussen faculteiten en deparlementen (de " werkstructuren D van de
universiteit) enerzijds en de topstructuur anderzijds loopt vja de groepen (bv.
geneeskunde, exacte wetenschappen en humane wetenschappen). Deze groe-
pen vormen homogene gebieden van wetenschapsbeoefening en groeperen een
aantal facuìteiten {: onderwijs) en departemenlen (= onderzoek) Ze zijn Ie-
vens ruimtelijk geintegreerd in geografisch homogene deelcampussen van de
universileit (cfr. infra).

Deze organen (facuìteiten, departementen, groepen en de topstructuur) be-
schikken over een eigen autonomie, specifieke bevoegdheden teneinde een

specifiek beleid terzake uit te stippelen. Naast deze centralisatie van het beleid
wordt de participatie van de vier universitaire geledingen op alle beleidshi-
veaus gewaaroorgo.
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Bepaalde punten van het voorgestelde structuurschema vragen om nadere pre-
crsenng I

L OndenMiisbeleid

Per groep van studierichtingen is de faculteit het orgaan dat verantwoordelijk
is voor het onderùijsbeleid (programmatie, algemene organisatie, evaluatie en
studiebegeleiding). In dit verband werd vooral gestreefd naar meer globale en
rechtstreekse hervormingen i

- Om het aantal mislukkingen - vooral in de eerste jaren en o.a. te wijten aan
de tekortkomingen van het huidig onderwijs- en examensysteem - tegen te gaan,
heeft de K.U.L. een systeem van studiebegeleiding, moniloraat genaamd, in het
leven geroepen. Het bestaal hÌerin dat een groep van wetenschappelijke mede-
werkers ter beschikking worden gesteld van de eèrstejaarssiudenten om indi-
vidueel of in kleine groepen onder deskundige leiding de geziene stof te be-
spreken en uit te diepen en hierover proefondervragingen en partiéle examens
in te richten. Deze monitoren (voor het ogenblik reeds een dertigtal) zijn voor
veel studenten uitgegroeid tot verlrouwensfiguren die ook heel wat para-univer-
sitaire problemen uit de weg helpen

- In het kader van de groepen thlmane-, exacte-, en geneeskundige weten-
schappen) werden " commissies voor studiebegeleiding " opgericht waarin pro-
fessoren en studenten gezamenlijk de kandidaatsopleìding in haar geheel be-
studeren : daar waar het mogelijk is worden de passìeve en anonieme ( ex
cathedra" cursussen voor massale auditoria vervangen door "seminaries- in
kleinere discussieEroepen wat een actievere inzet van de student en een dy-
namischer verhouding professor-student tot gevolg heeft; het examensysteem
wordt op meerdere punten in de richting van de student verbeterd ; voorslellen
werden gedaan m.b.t. het systematisch experimenteren bii de opleiding met
moderne didactische melhodes {leermachines, bv.) ; in de geneeskunde werd
een aanvang gemaakt met een twee-semestrièle indeling van het academieiaar.

- Eveneens werd sedert dit jaar overgegaan tot de oprichting van een eenheid
toegepast onderwijsonderzoek die in nauw contact met buitenlandse deskun-
digen de unlversitaire didactiek op een bestendige wijze en een kritische ma-
nier evalueed en concrete voorslellen tot hervorming formuleert.

Dit alles maakt dat de K.U.L. één van de eerste universi::ilen is die op een
systematische en concrete manier de methodes tot overdracht van kennìs op
Lrniversitair-wetenschappelijk niveau aanpakt.

2. Onderzoeksbeleld

Bij het zoeken naar een aangepaste onderzoeksstructuúr werd gestreefd naar
een herinrichting van de universiteit in afdelingen en depaÉementen. Een af-
deling is het kleinste onderdeel van de universiteit dat hoofdzakelijk ìnstaat
voor het wetenschappelijk onderzoek in een homogeen, specifiek wetenschap-
pelìjk domein, de vorming van navorsers en het verzorgen van het gespecìali-
seerd onderwijs in dit domein. Alle leden van het academisch en wetenschap-
pelìjk personeel worden in een bepaalde afdeling ondergebracht; gezamen-
lijk stellen ze het onderzoeksprogramma van de afdeling op, geconcrètiseerd
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in een eigen budget. De afdeìing is biigevolg de levende cel van het universi-

'taire wetenschapsonderzoek.

Hierbii staat ook vast dat de research in het kader van een afdeling groeps-

werk geworden is.

Een aantal atdelingen die eenzelfde of aanverwante wetenschappelijke disci-
pline bestrijken vormen samen een deparlement {bv Scheikunde, Electronica,

Biologie enz.). Het departement staal hoofdzakelijk in voor de programmatie,

organisatie en evaluatie van het onderzoeksbeleid en de coòrdinatie ervan

tussen zijn afdelingen.

In feite betekent deze indeling iî deparlementen dat, in plaats van een aantal

min ot meer losstaande individuele laboratoria, het \ retenschappelijk onder-

zcok gestruciureerd \,vcrdt in grote éenheden (departementèn) met als gevolg :

- ean concenlralie van apparatuur, navorsers en financièle middelen

- ecn eigen beieicl en eigen researchprogramma's per departement

- cmvangri,ke en langlopende onderzoeksproiecten worden mogelijk

- samcnwerking en progressieve integratie van het fundamenteel onderzoek

en de lechnologie.

Hieruit bliikt dat indeling in departementen vooral belangrijk is voor de groepen

exacte v,/etenschappen (landbouw, wetenschappen en toegepaste wetenschap-
pen) en geneeskunde, gezien o.a. de enorme kosten waarmee het onderzoèk

in deze sectoren gepaard gaat. Daarbij wordt voor de groep exacte weten_

schappen een positieve reìatie met de research in de private sector mogelijk,

aangezien het volume van de beschikbare middelen geconcentreerd wordt op

een aantal deparlementale projecten. In dit verband wordt thans in nauwe

samerwerking met het Minisierie voor Streekeconomie gewerkt aan de reali_

salie van een industrieterrein in de nabijheid van de campus der exacte weten_

schaooen dat uitsluitend zal voorbehouden worden voor research_laboratoria

uit de private sector (" science based industries ") die in aanmerking komen

voor samenwerklng met de universitaire departementen. Dit project biedt tevens

mogelijkheden voor de opleiding der studenten (bv eindwerken van ingenieurs,

stages enz.) : theorie en pfofessionele praktijk worden immers geintegreerd in

een universitaìre context-

3. DE ADMINISÍRATIEVE UIÍBOUW: HET ALGEMEEN BEHEER

Naasi een instelling van hoger onderwijs en wete nsch appelijk onderzoek is de
K.U.L ook één der grootste bedrijven in het land die weak verschaft aan 490

professoren, 598 leden van het wetenschappelijk personeel en 570 leden van

het technisch en administratief personeel (totaal I circa 1700 personeelsleden)

en een jaarlìjkse begroting van 600 miljoen F beheert. Voeg daarbij de 13.000

studenten en het geheeì van sociale voorzieningen (restaurants, huisvesting en

dgl.), academische ziekenhLrizen, werkplaatsen, bibliotheken, rekencentrum en

men komt tot een onderneming die zich voordoet als een conglomeraat van

zeer diverse onderdelen : een bedrijf dat een disparaat geheel van onderne_
mingen rond zich groepeerl. Vanaf 1966 heeft de K.U.L. het algemeen beheer
dan ook niet enkel opgevat aìs een bureaucratische administratie, bevolkt mel
( ambtenaren ", maar wel als " systeem-management ' : ef is tussen ell( van
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deze dìverse onderdelen van de universiteit - onderwiis, onderzoek, huisvesting.
werkplaatsen, verzekeringsdienst, computer enz. - een voortdurend verband.
Dit onderling verband maakt dat een beslissing op een bepaald onderdeel
meestal kapitale incidenties heeft op andere onderdelen. " Systeem-manage-
ment D betekent dat de universiteit beheerd wordt als een geheel om bepaalde
taken volgens plan le verwezenlijken.

De K.U.L. verricht daarbij voor het ogenblik baanbrekend werk op dit gebied I

kostenanalyses, geprogrammeerde budgetten, de integrale academische plan_

ning - physische planning - budgetering - informatiewerking - gezien als één

syslemalisch geheel, zijn innovaties die verstrekkende gevolgen zullen hebben
voor een efficiént beleidsproces en het bestuur aan deze uníversiteit. Deze
evolutie beantwoordt aan een interne noodzakelijkheid. Vroeger kon de univer-
siteit beschou/vd worden als een soort professionele corporatie waar de profes-
slonele groep (de professoren) ook al de taken van het bestuur en het behoer
op zich nam. Dit functioneerde zolang de universjteiten een eerder kleine di-
mensie hadden : de huidige schaalvergroting en de groeiende complexiteìt
brengt met zich mee dat men thans aan taakverdeling gaat doen ; dat men
het professionele (of het academische) afscheidt van hel bestuur en het beheer.
Dè K.U.L. vertoonl op dit gebied een duideìiikè structuur: het professionele
element zorgt voor de beleidsbepaling ; het beheer - in handen van beroeps-
bestuurders (of " professional managers,) - zorgl ervoor dat het apparaat
efficiént functioneerl en de doelstellingèn zo Eoed moge:ijk bereikt worden.

Naast de schaalvergroting is het feit dat d9 samenleving (dit betekent de be-
lastingbetalèrs) van l3ngs om meer gelden gaat invesleren in de universiteiten.

Dlt impliceert dat deze samenleving het recht heeft te weten wat hiermee ge-
beurt : staatscontrole, grotere verantlvoordingsplìchl van de universitèit t.o.v.
de maatschappii dwingen de universiteit ertoe zichzelf efficiènt le besturen.

llet gaat hier om een sociale verplichting : gèzièn de enorme sommen die de
maatschapfij bereid is te investeren in haar hoger onderwijs, zullen in de
toekomst belangrijke opiies genomen worden. Indien de universìteiten door
een rationeel beheer zich nièt wapenen om deze beslìssingen te kunnen nemen
en te verantwoorden, zullen " anderen " dit in haar plaats doen met de ge-

liende frustratiegevoelens als gevolg

De K.U.L. is zich terdege bewust van deze evolutie en heeft zich de laatste
jaren ingespannen om onder de verantwoordelijkheid van de algemeen beheer-
der een efficiènt beheersapparaat op punt te stellen. Dit apparaat omvat thans
reeds:

- Dienst academisch en wetenschappelijk personeel (weddèadministratie, pen-
sioènadministratie, sociale voorzienìngen).

- Oienst financiéle en economische zaken (begroting, kredielbewaking, boek-
houding).

Studentenadministratie (inschrijvingen, aflevering getuigschriften, inlichtin-
gen, onthaalcentrum).

- Secretariaat buitenlandse studenten.

- Planbureau (raming ruimtebehoelten op middellange en lange termijn, sa-
menstelling investeringsprogramma's, algemene coórdinatie en planning van
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de werkzaamheden voorafgaand aan de nieuwbouw en dgl.).

- Bouwdienst (supervisie op de uitvoering van de nieuwbouw).

- Onderhoudsdienst (onderhoud van de universitaire anfra-strucluuf, herstel-
lingen en verbouwingen en dgl.).

- Analysebureau (informatieverwerking, data processing, computerisering der
administratieve orocessen).

- Juridisch adviseur.

- Interne accountantdienst (controle op de gedecentraliseerde administraties
zoals ziekenhuìzen, restaurants, huisvesting en dgl.).

Tevens werd hel algemeen beheer gedecentraliseerd naar de levende cellen
van onderwijs en wetenschapsbeoefening : drie afgevaardigden van het alge-
meen beheer staan in voor het beheer van resp- de exacte, humane en genees-
kundige wetenschappen en de campussen waarop deze drie groepen gevestigd
zjjn. De faculteiten beschikken over administralieve secretarissen en bepaalde
omvangrijke departementen over departementale beheerders.

Ziekenhuisbeheer: het " l\,4edisch Centrum " functioneert sedert 1967 als over-
koepelend beheerslichaam voor de universitaire ziekenhuizen.

Onder hel rectoraat ressorteren :

- Het universitair studiébureau (studie van universitaire problemen, studenten-
prognoses, toegepasl ond€rwijsonderzoek).

- Pers en Voorlichting (uitgave van nAkademische Tijdingen,, Contacten
Pers, T.v., radio, organisalie van congressen en bezoeken, organisatie van
culturele manifestaties).

- Alumni-Dienst (Bijhouden van een repertorjum van afgestudeerden, plaat-
singsdienst, Alumni-club en het Alumni-huis : onze ( ambassade " in Brussel).

Cnder het vice-rectoraat hebben wìj :

- Dienst voor studieadvies (informatie en inlichtingen over het hoger onder-
wijs in Belgié, binnenlandse en buitenlandse studiebeurzen, orièntering van
de studenlen bij de keuze van een studierichting en dgl.).

- Sociale diensten (sludiefinanciering, gehuwde studenten, gemeenschapshui-
zen, jobdiensten).

- lvledische diensten (consultatiebureau, studentendokter, psychotherapeutisch
cenlrum, gezondheidscentrum).

- l_iuisvestingsdiensten en Studentenhuizen.

- lvlensa's (Universítaire restaurants).

Deze opsomming geeft enkel een formeel inzicht in de organisatie I het is een
onbegonnen werk om in het kader van deze bijdrage een overzicht te geven
van de initiatieven die door deze onderscheiden diensten in de voorbije drie
laten genomen weroen.
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4. DE GEOGRAFISCHE EN RUIMTELIJKE UITBOUW

De overheveling van de U.C.L. naar Ottignies heeft bij velen de indruk gewekt
alsof de K.U.L. hiervan het slachtoffer zou worden en zich met verouderde
gebouwen zou moeten tevreden stellen. Niets is minder waar: de specifieke
ruimtebehoeften voor de K.U.L. bedragen 46.926 m' bitkomende netloruimte
binnen de eerstkomende viif jaar; tiidens de vooziene overhevelingsperiode
van circa 10 jaar zal het gemeenschappelijk stijgend studentenaantal in 1972

een piek bereiken \an 27.0OO studenten. Daarbij wordt de Leuvense universiteit
gekenmerkt door een sterke verspreiding van gebouwen wat een voorname
hinderpaal betekent voor een moderne, per definitie interdisciplinaire weten-
schapsbeoefening.

De K.U.L. heeft dan ook een nieuw inplantingsplan op lange iermijn op punt
gesteld onder de naam " Drie Kernenplan D daar het voorziet in de ontwikke-
ling van volgende drie structuren :

'1- Campus Humane Wetenschappen: traditioneel gevestigd in het Leuvens
sladscentrum en die zich verder zal ontwikkelen.

2. Campus Exacte Wetenschappen : te Heverlee

3. Campus Medische laculteit op een nieuwe campus aan de stadsrand (Gast-
huisberg) met secundaire vestigingen te Leuven en te Pellenberg.

Deze drie campussen zullen door de ontwikkeling van een degelijk communi-
caiiestelsel zoveel mogelijk met elkaar verbonden worden.

a) Campus Humane Wetenschappen:
Hieronder worden begrepen : Rechten, Economische en Sociale Wetenschap-
pen, Wijsbegeerte en Letteren, Psychologie en Pedagogische wetenschappen,
fheologie. Dezg faculteiten die in 1980 circa 9700 studenten zullen tellen, zijn
traditioneel in Leuven-stad gevestigd. Het is evident dat deze stadscampus -
die in zeer wejnig universiteiten op enigszins vergelijkbare wijze wordt aange-
troffen - dient bewaard en bevorderd te worden.
Een doelbewuste concentratie van de onderwijs-, navorsings-, en administratie-
gebouwen (thans verspreid over de stad) binnen een bepaalde, waarschijnlijk
verkeersvrije, zone rond het stadspark moeten Ìeiden tot een werkelijke cam-
pus binnen de stad waarvan alle eenheden binnen loopafstand liggen. Trafjek-
studies, parkeerzones, groenruimten, intern voetgangersverkeer, uitwerking van
een stadsmaquette, aangepaste kartering worden in een systematisch overleg
met het stadsbestuur uitgevoerd.
De bouwplannen liggen inmiddels klaar voor het nieuwe complex Wijsbegeerte
en Letteren, opgesteld op basis van een ver doorgedreven academisch pro-
gramma voor dit gebouw.
Door de fusie van het Centrum voor Kerkelijke Studièn met de Theologische
faculteit moet voorzien worden in een geconcentreerd complex (Theologie'
door de reslauratie en herstructurering van het Nraria Theresiacollege en de
aanpalende gebouwen. Ook hiervoor werden reeds concrete plannen opgesteld.

b) Campus Exacle Wetenschappen (Heverlee):
Deze campus in een suburbane zone ten zuidwesten van Leuven, voozien voor
de Faculteiten Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen en Landbouwwe-
tenschappen (5.000 studenten in 1980), omvat ongeveer 180 ha. Hjj bestaat uit
twee delen :
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- het parklandschap rond het Arenbergkasteel, dat traditioneel de bakermat
van de toegepaste wetenschappen en landbouwwetenschappen is geweest, zal
als park- en recreatieruimte hersteld worden;

- daarbij aansluitend een domean van circa 50 ha. in de Dijlevlakte (begrensd
door de toekomstige invalsweg Es-Leuven, de nieuwe grote ring rond Leuven
en de Kardinaal Llercierlaan) : dat als huisvesting zal dienen voor de drie
faculteiten der Exacte Wetenschaooen.

Het ruimtelijk structuurplan van deze campus is het resultaat van een plano-
logisch concept I flexibillteit, creèren van een eigen leefmilieu, inrichling vol-
gens wetenschappelijke eenheden (departementen) en verkeersdifferentiatie. Dit
concept vooÉiet bijgevolg in een departementale slructuur (ctr. supra) waarbij
de wetenschappelijke bindingen tussen de verschillende departementen - onaf-
gezien tot welke faculteit ze behoren - delerminerend zijn bjj de inplanting
der gebouwen; de creatie van een (forum' als kristallisatiepunt van het uni-
versitair gebeuren en waarrond dienstverlenende en recreatieve voorzieningen
zullen geconcentreerd zijn (cafetaria, elementaire winkeluitrustang, centrale bi-
blioteek, congre6ruimten en dgl.) ; een strakke scheiding tussen gemotori-
seerd verkeer, fiets- en voetgangersverkeer.

Tot nu toe werden reeds de departementen lVechanika, Natuurkúnde, Wis-
kunde en Scheikunde op de nieuwe campus ondergebracht. De bouwprogram-
mas voor de departementèn Metaalkunde - Elektrotechniek (geconcentreerd)
en Architectuur - Ruimtelijke ordening, liggen klaar. In de zomer 1971 zal het

"Centrum voor Onderzoek voor de À/etaalverwerkende Nijverheid " (C.R.l.F.) dat
in samenwerking met het departement Werktuigkunde werd gepland, in gebruik
genomen worden. De inplanting en vormgeving van de in de algemene struc-
tuur geschetste onderdelen zal tijdens de komende jaren geleidelijk worden ge-
realiseerd.

Als "uitloper" van deze campus wordt het research industrieterrein van Haas-
rode gepland (cfr. supra).

c) Geneeskunde

Voor deze faculteit - die in 1980 circa 5.000 studenten zal lellen - voorziet de
K.U.L. de uitbouw van drie voorname zones:

- de Sint-Pieterskliniek (C.O.O.) waarvan de voltooiing 600 klinische bedd€n
zal voorzien lthans zjjn er 350 bedden) ;

- de Pèllenbergkliniek waar 360 bedden worden opgesteld I

- de Gasthuisbergcampus (48 ha.).

Dil is zonder twijfel het meest ambitieuse project: naarmate de St.-Rafaèls-
kliniek wordt afgeschreven zal deze campus voor 19€O voorzien in 1070 kli-
nische bedden en tevens de verspreide onderwijs- en navorcingseenheden
concentreren, vernieuwen en aanvullen. Het project voorziet o.a. in de bouw
van navorsingseenheden, S.P.F.-Animalium (Specific Pathogenic Free Animals),
instituut voor Farmacie, een niet-patiènten gebonden onderwijscentrum, de Bio-
Medische Biblioteek, de School voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, het
Universitair Gezondheidscentrum, een psycho-therapeutisch centrúm, het Aca-
demisch Ziekenhuis, een patièntenmotel, een gemeenschapscentrum, magazij-
nen, administratieve en logistieke diensten.



Gezien de omvang van het project werd op basis van prioriteiten een fase-ring
opgesteld. De eerste fase (tot 1973) voorziet de realisatie van de navorsìngs-
eenheden, de kinderkliniek, het patièntenmotel en een deel van het Animalium
(lotaal : 40.000 m, bruto oppervlakte).

d) Studenten- en Sociale Voorzieningen

De hoge huurprijzen der particuliere studentenkamers te Leuven i5 mede te
wijten aan het feit dat de universiteit momenteel slechts over een aanbod van
12% der nodige mannenkamers en 14'/o der meisieskamers beschikt. Om op
de " kotenmarkt ", zowel wat prijs als kwaliteit betreft, enige invloed te kunnen
uitoefenen zou de universiteit zelÍ 25 à 30yÒ van het aanbod moeten beheersen.
Voor 1970 betekent dit dal ongeveer 300 meisjeskamers en 1500 studenten-
kamers supplemenlair moeten aangeboden worden.

Als "zones" voor studentenhuisvesting worden voorzien I

- Verdere uitbreíding van de studentenwoonwijk in het Arenbergpark (thans
reeds 770 studentenkamers en cjrca '10O sludenlinnen in het nabijgelegen
Johannes XXlll-comolex).

- De op Europees vlak unieke restauraìie van het middeleeuwse Begijnhof
zal woongelegenheid voor 600 personen bieden (zowel gehuwde als onge-
huwde studenten).

- De n Sedes Sapientiae, nu ten behoeve van de U.C.L.

- De aan gang zijnde bouw van de Studenlenwijk " Camillo Torres " die einde
1971 onderdak zal verlenen aan I 4C0 siudenten, en t 150 studentinnen
en een 25-tal studentengèzinnen.

De sociale omkadering van het groeiend aantal studenten vragen om concrete
bouwprogramma's voor een complex der Sociale Voorzieningen onder de vorm
van een onthaalcentrum, huisvestingsdiensl, jobdienst, kantoren voor studenten-
verenigingen en dgl. In dit kader werd dit jaar de bouw voltooid met twee
nieuwe Alma's (Arenbergpark en Begijnhof) en een gloednieuwe sporthall.

s. coNcLUstE

Deze schets van drie jaar dynamisch beleid betekent niet dat de toekomst to-
taaf probleemloos zou zijn.

Integendeel financieringsproblemen, regionalisme, de katholiciteit van deze
universiteit vormen een permanente uitdaging. Énkele citaten uit de rede die
Prof. Rector DeSomer bij de opening van dit academiejaar heeft uitgesproken
laten ons hieromtrent weinig illusies

( Meer en meèr komt men tot het inzicht dat de katholieke gemeenschap niet
als taak heeft in eigen instellingen katholieke advocaten, scheikundigen of ge-
neesheren te vormen. (...). De specilieke rol van een katholieke universiteit
bestaat erin een studiecriterium te zijn voor de Kerk, een vrij onderzoekscen-
trum waarin waarden wordèn uitgèdiept. Deze laak kan slechts met welslagen
worden vervuld in universiteiten waar men beschikt over de nodige vrijheid
om onderwijs en research te oriénteren in de richting die men nuttig oordeelt.
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Ze ìs niet weggelegd voor die honderden katholieke instellingen voor hoger
onderwijs dìe meer katholiek zijn dan universiteit. (...). Opdat Leuven deze taak
ten opzichte van de Kerk en van de gelovigen verder zou kunnen vefvullen,
moet vanzelfsprekend de gemeenschap bereid zijn om de katholieke universiteit
bestaansrecht te verlenen ; in eerste instantie door haar de nodige financiéle
middelen te waarborgen (...). Niemand heeft er voordeel bij dat de katholieke

instellingen minder gekwalificeerde beroepsmensen zouden afleveren ; in dat
geval ware het logischer de katholieken te beletten nog langer eìgen instel'
lingen van hoger onderwijs in stand te houden (...).

Eenmaal echler het bestaan aanvaard, zij het dan als compromis, moet men

er de consequenties uit trekken en aan dit onderwiis de nodige middelen be-
zorgen om zìjn deeltaak in het geheel van de universitaire instellingen te ver-

- . Een tijdlang leek het alsof gans Vlaanderen bekommerd was om deze univer-
sileit (...) ; in haar hoedanigheid van symboolprobleem der communautaire be-

trekkingen ìn Belgiè werd ze als breekijzer gehanteerd (...). Vandaag moeten
wij tot onze spijt vaststellen dat de bekommernis van die vele Vlamingen niet
naar de Alma Matdr ging, maar alleen naar het symbool. ( Leuven Vlaams "
was een slogan waarmede men massa's warm maakte om op te stappen voor
eigen doelstellingen. Men interesseerde zich voor de politieke epifenomenen
rond de universiteit, niet voor de universiteit.

Eenmaal de taalpolitieke aspecten uit de weg geruimd, werd de interesse-sfeer
voor universitaire problemen verlegd naar het regionale vlak. De universiteìl
als nationaal probleem werd vergeten en de campus in de schaduw van de
eigen klokketoren kwam op het voorplan (...).

Een conditio sine qua non voor het in stand houden van een grote katholieke
universiteit is dat geen initiatieven genomen worden die de K.U.L. zouden
terugdringen tot een regionale Vlaams-Brabantse instelling, een universjteit van
het Fiageland, en dat aan Leuven de nodjge financjèle middelen worden ver-
schaft om competitief te blijven met de andere Belgische Universiteiten. "

Een universiteit van het Hageland ? Het antwoord is aan de Vlaamse gemeen-
schap en haar politieke vertegenwoordigers.

Jos. Bouckaert



Bedenkingen bij de studieuitslagen van onze

oud-leerlingen.

De waarde van een school wordt in hoge mate afgemeten naar de bekomen
uitslagen in het verder studieleven. Dit is des te mèer waar indien die uitslagen
jaar op jaar bovestigd worden. Op dat punt mag het Klein S€minarie levreden
zijn. De bekomen uitslagen wijzen nog steeds op kwaliteit, zoals onderstaande
tabel duidelijk maakt.

1967-68 Univers.
1967-68 Andere Hog.
1966-67 Univers.
196È67 A,ndere Hog.
1965-66 Univers.
1965-66 Andere Hog.
19&-65 Univers.
1964-65 Andere Hog.
196964 Univers.
1963-64 Andere Hog.
1963-M Andere Hog.
1962-63 Univers.
1962€3 Andere Hog.
1961S2 Univers.
1961€2 Andere Hog.
Vroeg. Univèrs.
Vroeg. Andere Hog.
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59 62
34 67
51 78
42 89
42 87

33 89
35 94
23 95

37 91

10 100
19 100
'18 100
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Een belangrijke opmerking vooraf. Het aantal verder studerenden ligt vrij hoog.
Wanneer de studenten van de Eerstes hun Middelbare studies beéindigen,
gaan zij voor nagenoeg 90 70 verdere studies aan. Deze vaststelling is van het
aìlergrootste belang bij de beoordeling van de bekomen uitslagen. Voor het
schooljaar 1967-68 waren er precies 93 studenten die verdere studies aangevat
hebben op 103 schoolverlaters.



In die groep van 421 sludenten is het aantal universitairs zeer groot, nl. 256

hetzij 63% van het totaal. Voor een deel is dit het gevolg van het feit dat de

universitaire studies langer duren, anderzijds zal men opmerken dat van meet af

aan die verhouding bereikt wordt, nl. 59 universitairs op 53 eerstejaars of 63%.

Hier moet wel opgemerkt worden dat een aantal onder hen later toch in het
niel-universltair onderwiis zullen terecht komen, maar hun aantal ligt niet zeer
noog.

De verdere analyse van het beschikbaar cijfermateriaal toont aan dat het aantal

univeGitairs voor het grootsle deel uit de Latijnse afdelingen komt, nl. 204 op

de 256, hetzij 79 %. Naast andere factoren speelt hier duidelijk het feit mee

dat de omnivalentie van de diploma's voor alle afdelingen van de middelbare
school een vrij recent feit is. De toekomst zal wellicht aantonen dat een groot
deel van die achterstand zal rngehaald worden.

De cijfers maken ook duideliik dat een sludent, die erin slaagt het eerste

iaar met succes door te maken, meer dan 4 kansen op 5 heeft het volgende

iaar. Eenmaal het tweede jaar voorbij worden de kansen nog aanzienlijk groter.

Toch zijn er nog een aantal spijtige mislukkingen in de verdere jaren. Sommige

staken de strijd vrij laat om gebeurliik nog over te schakelen naar andere
studievormen of opgenomen te worden ìn het beroepsleven. Eerlijkheìdshalve
moet nochtans gezegd worden dat bij de tweedejaars een aantal hun 1e iaar
overdoen. Ook schijnt het vasl te staan dat de resultaten procenlsgewijze gun-

stiger ujtvallen biÌ het naet-universitair hoger onderwijs.

Belangrijker als cijfergegeven bìijft het resultaat van de eerstejaars. Het globaal

cijîer 64 oA 
162 

yo voot de universitairs en 67 1o voot de niet-universitairs) ligt
vri, hoog indien het vergeleken wordl met het landsgemiddelde dat rond de
45 % schommelt, het ligt in de buurt van de cijfers in de laatste jaren behaald.

Verscheidene oorzaken bepalen samen dit cìjfer. Een aantal studenten die wel
universitaire studies aankunnen, geven om allelei motieven voorrang aan de
hoogste studìevormen op dat niveau. zonder deze aan le kunnen met enige
kans op goed gevolg. Het is immers toch algemeèn aanvaard dat een kandi-
datuui Burg. Ingenieur zwaarder uitvalt dan sommige kandidaturen uit de we-
tenschappen of dat een kandidatuur Romaanse moeiìijker is dan een kandida-
tuur Geschiedenis of dat de studies van Handelsingenieur lastiger uitvallen dan
een kandidatuor Toegepasle Economlsche Wetenschappen, om maar bíj die
voorbeelden te blijven. De keuze is hier voor een belangrijk deel bepalend
voor de te verwachlen uitslag. Hetzelfde dient gezegd voor dè niet-universitaire
richtingen of voor de keuze univeislteit of andere hogere studies. Meer stu-
denten zouden ernstiger rekening moeten houden met hun studiemogelijk_
heden en gekregen adviezen.

Fioofdzaak blijft echter de werkkracht. Zelden mislukt een goed student die
goed gekozen heeft en ernstig gewèrkt heeft. Bil ernstig studiewerk hoort ech-
ter ook een ocrdeelkundig aanwenden van zijn krachten. le laat beginnen, on-
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voldoende regelmaat, le weinag planmatigheid, het te weinig doordenken van
zijn leerstof en te veel geheugenwerk, al deze factoren zuaaen voor de jonge
student medebèpalend zijn voor zijn succes. Hier dient ook gezegd en onder-
streept dat verscheidene studenten erg onoordeelkundig omspringen met hun
krachten en overtuigd zijn dat koortsig nachtwerk bij het jaareinde lonend is.

Indien zij iets zouden afweten van de wetmatigheden van het economisch ge-

beuren, dan zauden zij de wet van de afnemende meerwaarde in de praktijk
van hun studieleven inschakelen. Wie vele uren na elkaar studeert heeft wel-
licht reeds ervaren dat de laatste bijkomende uren een steeds lager rendement
nalaten. Ook hier bestaat een oplimaal punt dat niet mag worCen overschreden,
wil men geen slachtoffer worden van zijn eigen ijver. Het gaat om die studen-
ten die angstig en koorlsig steeds maar nachtwerk willen doen in de hoop nog
beter te slagen. Wij kunnen misschien enige bewondering opbrengen voor hun
uithoudingsvermogen, maar het blijft een slechte methode die velen reeds duur
betaald hebben.

De beheersing van de lèerstof vereist echter een krachtige aanpak het jaar
door. Het onmatig ontspannìngsleven heeft ook zijn slachtoffers. De grote
vrijheid en de talloze mogelijkheden aan ontspannìng eìsen hun tol. Het ware
nochtans ook verkeerd zich niet le ontspannen, maar de ouden zeiden reeds
dat de wijsheid ergens in het midden ligt. zeldzame uitzonderingen niet te na
gesproken, blijkt dit de goede ontspanning : zii die het mogelijk maakt een
nieuwe krachtigè inspanning op te brengen.

Andere facloren zullen eveneens hun gewicht in de schaal werpen : een be-

heerste affectiviteit, het verwerken van de eenzaamheid, een ernstige dosis
aanpassingsvermogen in die nieuwe wereld na de geborgenheid van het mid-
delbaar onderwijs, de onrust ten slotte die regelmatig in de hogere studiewereld
zijn intrede doet en velen een alibi bezorgt om geen volgehouden studieleven
te leiden.

Samengevat: een ernstig studieleven stelt zware eisen. Niet iedereen kan elk
beroep aan, de studie zelf vergt concentratie en uithoudingsvermogen, hoe

zwaarder de sludies hoe dwingender de theoretische benaderìng van de feiten,
het inzichtelijk maken van de leerstof en de nood aan synthese. Niet iedereen
kan dit alles aan. Mislukkingen blijven echter altijd spijtig. Het Ìs daarom goed
dit alles te bedenken. Een zeker risico zal nochtans nooit volledig te ontgaan
zu n.

Andre l\4odde



Examen uitslagen van onze oud-leerlingen

l. Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren :

DECLERCO Robert, Ro€elare
2de Licentie Gelmaanse Filologie voldoening

DEGROOîE Joris, Passendale
l ste Kandidatuur Rechten voldoening

MATTEN Antoon, Hooglede
lste Kandidatuur Geschiedenis voldoening

DÉ KEUKELAERE Carl, Roeselare
'1ste Kandidatuur Rechten voldoening

PRIEM Willem, Roeselare
lste Kandidatuur Rechten voldoening

SANTY JozEl, Hooglede
lste Kandidatuur Rechten voldoening

VANDE WALLE Willy, Staden
lste Kandidatuur Oosterse Talen
en Geschiedènis grote onderscheiding

LESAGE Jean-Pierre, Hooglede
zde Kandidatuur Rechten voìdoening

PARREIN Huberl, We€trozèbekè
2de Kandidatuur Rechten onderscheiding

BALDUYCK Marc, Rumbe*e
2deKandidatuurGermaanseFilologie voldoening

BOSSAERT Frank St.-Kruis
2de KandidatuurGermaanse Filologie onderscheiding

VAN LAUWE Albert, Roeselare
lste Kandidatuur Rechten voldoening

DE NOLF Hendrik Ro€selare
2de Kandidatuur Rechten voldoening

DUMONT Karel. Roe3elare
2deKandidatuurGermaanseFilologie voldoening

OPLINUS Stefaan, Roeselarè
zde Kandidatuur Rechten onderscheiding

WERBROUCK Franch, Roeselare
2de Kandidatuur Rechten voldoening

BOMMEREZ Michel. Roeselare
2deKandidatuurBomaanseFilologie voldoening

MASSON Patrick, Roesèlare
2deKandidatuurGermaanseFilologie voldoening

COUSSEE Luc, Rumbeke
2deKandidatuurKlassiekeFilologie voldoening

DENYS Luc, Ro€selare
lsteLicentieGeschiedenis groteonderschoiding

DEPLA Jack. Roeselare
2de Licentie Klassieke Filologje voldo€ning
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VEFHALLE Paul, Rumbeke
2de Licentie Klassieke Filologie voldoening

NOWE Johan, Roèselare
2de Licentie Germaanse Filologie voldoeníng

PROVOOST Ahold, lchlegem
2deLicentieArcheologie grootsteonderscheiding

2. Wiisgerige en Theologische Studién :

HOSTENS Jèan, Gils
lste Jaar Wijsbegeerte C.K.S. Leuven voldoening

COUVREUR Jan, Roeselare
2de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

MARICHAL Jooe, Roesélare
3de Jaar Theologie Brugge voldoening

MASSON Bernard, Roesèlare
2de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

DE VLIEGHER Jacques, Koekelare
4de Jaar Theologie Brugge voldoening

TAVEIRNE Dar|iè|, Eernegem
4de Jaar Theologie Zevenkerke voldoening

DEMEULENAERE Gabriè|, Hooglede
2de Doctoraat lheologie Rome grote onderscheiding

CAUIYELIER Geert, Roe6€lare
lste Jaar Wijsbegeerte C.K.S. Leuven onderscheiding

DEROO-VAN MAELE Paul
2de Jaar Wijsbegeerte Brugge voldoening

DEBURGHGRAEVE Johan, Roeselaro
lste Jaar Theologie Brugge voldoening

HOUîHAVE Robert, Oekene
lste Jaar Theologie Brugge voldoening

DELVOYE Hernran. Roeaelare
2de Jaar Theologie Brugge voldoening

HOSTENS Wllly, lchiegem
lste Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

ROETS Achlel, Beernem
2de Jaar Theologie Bruggè voldoening

VANSîEELAND Anloon, Roeselare
'lste Jaar Theologie Brugge voldoening

LIEVENS Norbert, Roe€elare
2de Licentie Godsdienstwelenschappen voldoening

GHEYSENS Jozef, Landèlede
3de Jaar Theologie Brugge voldoening

POLLET Arseen, Ardooie
3de Jaar'theologie Brugge voldoening

ROSEEUW Marc. Roeselare
4de Jaar Theologie Brugge voldoening

OOST WIU Torhout
3de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening



MAES Bèrnard, Roeselarè
3de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

COMMEYNE Guido, Roeselare
3de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

CLOET Marcel, Pittem
3de Jaar Theologie Bome grote onderscheiding

DEVRIENDT Marc€|, Knokkè
4de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

SANTENS Marc, Roeselare
Licentie Wijsbegeerte voldoening

VANDAMME Remi, Roeselare
4de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

BOUCKAERT Geert, Roeselare
4de Jaar Theologie C.K.S. Leuven voldoening

BOUCKAERT Luc, Roeselare
Doctoraat Wiisbegeerte grote onderscheiding

3. Rechten

MAES lgnace, Roeeelare
3de Doctoraat Rechten grote onderscheiding

VANDENDRIESSCHE Ge,erl Roeselare
3de Doctoraat Rechten voldoening

DUMONT Francis, Roese,larè
3de Doctoraat Rechten voldoeninq

VAN HOLM Luc, Roeselare
2de Doctoraat Bechtèn voldoenino

van 't VELT Bart, Rumbeke'
lsle Doctoraat Rèchtén voldoeninq

4. Wetenschappen

LAFAUT Azair, Zwevezele
lste Kandidatuur Veearts voldoeninq

THOEN Johan, Roefelarè
lste Kandidatuur Scheikunde onderscheiding

CREVITS Johan, AÍdooie
lste Kandidatuur Geneeskunde groteonderscheiding

NOLLET Ludo, Hooglede
'lste Kandidatuur Scheikunde voldoening

DE COSîER Jacques, Ro€se,lare
2de Kandidatuur Scheikunde voldoenino

GHEKIERE Dirk, Roèseiare
2de Kandidatuur Wiskunde onderscheidino

DUMONT Hèrman, Roéselare
2de Licentie Scheikunde onderscheidino
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MULIER Frans, Ledeg€m
2de Licentie Scheikunde voldo€nino

DECAESfECKER Luc, Béselare
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoeninq

LEYN Guido, Hooglede
lste Kandidatuur Apotheker onderscheiding

LIEVENS Patrick, Brugg€
lste Kandidatuur Scheikunde voldoenino

VANDAELE Pascal, Ledegèm
lste Kandidatuur Veearts voldoenino

VAN ROBAYS Johan, Roeselare
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoenino

WATTEYNE Rolan4 Hooglede
lste Kandldatuur Geneeskunde voldoening

OE MAREZ Paul, Pitt€m
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoening

VANDECAPPELLE Johan, Roe€elare
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoenino

BAL Hubèri Moo6lede
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoenino

HOLVOET Johan, Roeselare
l ste Kandidaluur Apotheker voldoening

VERGOTE P6ul, Roeaelare
lste Kandidaiuur Geneeskunde voldoening

VANDEKERCKHOVE Bart, Ro€selarè
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoenino

VERSTRAETE Jozet, Roe€elare
lste Kandidatuur Veearts voldoening

VERSTRAETE Rufin, Oostnleuwkerke
lste Kandidatuur Veearts voldoenino

DOCHY Frank, Roeaelar€
lste Kandidatuur Wis- en Natuurkunde voldoening

MOYAERT Walter, Ro€6elare
lste Kandidatuur Wiskunde voldoening

DEMUYNCK Pol, Lendelede
lste Kandidatuur Geneeskunde voldoening

DECOSTER Jèan-Paul, lzegem
2de Kandidatuur Geglogie voldoening

DEKMYN Roger, Roesèlato
lste Licentie Scheikunde voldoenino

FEYS GeeÍ, Roesèlare
lste Kandidatuur Wiskunde voldoenino

COKÉLAERE Marnix, Ledegem
2de Licentie Biologie onderscheiding

BAELEN Jean.Pièrrè. Roesèlaro
2de Licentie Scheikunde voìdoenìng



DEHONDT Joze{, vlarnertlng€
2de Licentie Geologie voldoening

VANDENBULCKE Armand, Roeselare
2de Licentie scheikunde voldoenìng

CRABBE Paul, Oo6tnieuwkerkè
2de Lìcentie scheikunde voldoening

NYS Gilbert, Moorslede
2de Licentie Scheikunde voldoening

VANGHELUWE Guido, Roesalarè
lste Kandidatuur Apotheker voldoening

DUMoNT Gerwin, Roeselare
2de Kandidatuur Natuurkunde voldoening

5. Geneeskunde

PATTYN John. Roeoelar€
2de Kandidatuur Veearts grote onderscheiding

SAMYN Dirk, Roesèlafe
2de Kandidatuur fandarls voldoening

LESAGE Dirk, Oostnieuwkerkè
2de Kandidatuur veearts voldoening

VAN GELUWE Erlh Roecelarè
2de Kandidatuur Apotheker voldoening

HINNEKINT Robert, Moo|sled€
2de Kandidatuur Veearts voldoening

VANDAMME Jozef, ROE3EIATè

2de Kandidatuur Geneeskunde voldoening

VANKEIRSBILCK Tlllq, lzegen
2de Kandidatuur Apotheker voldoenìng

BERfRAND Philippe, Ardooío
2de Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding

DEGROOTE Karel, Passendale
2de Kandidatuur Geneeskunde voldoening

DE POOTEn Dírk, Roeselare
2de Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding

VANDENBULCKE lgnace, Roeselarè
zde Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding

VERMEERSGH Luc. Ro€selare
2de Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding
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CREVIîS Luc, Ardooie
2de Kandidatuur Geneeskunde grote onderschèiding

GHEKIERE Guido,
sde Kandidatuur Tandarts voldoèning

LABEEUW André, Rumbeke
3de Kandidatuur Veearts voìdoening

MAERTENS Paul, Westrozebeke
3de Kandidatuur Veearts voldoening

MALISSE Paul, Roeselar€
3de Kandidatuur geneeskunde voldoening

PAUWELIJN Ernest Oclvlèteren
3de Kandidatuur Veearts onderscheiding

VAN COILLIE Johan, Roeselare
3de Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding

DEGROOIE Matc, Paeaendale
lste Proef Apotheker voldoening

VANDENBUSSCHE Guido, Roe€elare
2de Kandidatuur Geneeskunde voldoening

VERSCI{OORE Marc, Ingelmunsler
3de Kandidatuur Geneeskunde onderscheiding

DENYS Arthur, Werken
3de Kandidatuur Veearts voldoening

IDE Willy, Geluwè
lste Doctoraat Veearts voldoening

SCHOCKAERT Píet, Roèselare
2de Kandidaat Geneèskunde voldoening

TANGHE Bertrand, Hooglede
2de Proef Apotheker onderscheiding

VAN SLAMBROUCK José, Zwevezele
lste Doctoraat Veearts voldoening

VINCKIER Frans, Rumbekè
lste Doctoraat Geneeskunde voldoening

CALLEWAERî Jan, Gits
lsle Doctoraat Geneeskunde voldoening

DELEERSNIJDER GèTaT4 Pitiem
lste Doctoraat Geneeskunde onderscheiding

DEMUYNCK Paul, Roé€dare
lste Doctoraat Geneeskundo onderscheiding

DUMORTIER Antoine, KortrÍk
3de Kandidatuur Geneeskunde voldoening

TRAEN ìrvilly, Roeselare
lste Doctoraat Geneeskunde onderscheidinq



BOUCKAERT Jacques, Ro€selare
lste Doctoraat Geneèskunde voìdoenìng

NUYTTEN Jacques, Rumdeke
2de Doctoraat Gene€skunde onderscheiding

BIESBROUCK Maurlls, RoeselaÉ
lste Doctoraat Geneeskunde voldoening

FOULON Luc, Wèvelg's,|n
lste Proef Apotheker voldoening

KINDT Rafaè|, Roeeelare
lste Doctoraat Geneeskunde voldoening

LAMSENS Erik, Roesdare
2de Doctoraat Geneeskunde voldoening

DEPRETfERE André, Roeselarè
lste Doctoraat Geneeskunde voldoening

DEPUYDT Luc, Ardooi,e
2de Doctoraat veearts voldoening

VANLEDE Luc, Roesèlarè
2de Docloraat Geneeskunde onderscheiding

VERSTRAETE Pau[ Roesèlare
2de Licentie landarts voldoening

DOMBRET Jean.racques, Aartriikè
3de Kandidatuur Geneeskunde voldoening

VERMAUT Bèdrand, Hooglede
lste Proef Apotheker voldoening

BEEUWSAERT Ghaslain, Hooglede
3de Doctoraat Geneeskunde voldoening

VANDENBULCKE Marc. Roe€darè
3de Doctoraat Geneeskunde voldoening

VAN EECKHOUTTE lgnace, Roeselarè
3de Doctoraat Genesskunde voldoening

GODERIS Freddy, Foéselarè
2de Proe,f Apotheker voldoening

SCHOCKAERT Dlrk, Rqeselarè
3de Ooctoraat Veearts voldoening

TÉRRYN Marc, Rumbekè
3de Dgctoraat Geneeskunde voldoening

VANDENBUSSCHE Gab.ié|, Klèrken
2de Doctoraat Geneeskunde voldoening

BIEBUYCK Xavier, Roeselare
3de Doctoraat Geneeskunde voldoening

DHONDT Dirk, Kortemark
Eindexamen Geneeskunde onderscheiding



VAN EECKHOUT Frits, Roeselare
3de Docloraat Geneeskunde onderscheiding

VERtIELSf Michiel, Ardooie
3de Doctoraat Geneeskunde onderscheiding

VAN GELUWE Geert, Roeselare
Eindexamen Geneeskunde voldoening

NOLLET Frans, Geluveld
2de Doctoraat Veearts voldoening

VANDERPERRE Hefman, Roesdare
Eindexamen Geneeskunde onderscheiding

ó. Lichamelilke Opvoeding

LESAGE Marq, Roeaelarè
lste Kandidatuur Lichamelijke Opvoeding voldoening

DUMONT Lie{en, Roeselare
2de Kandidatuur Lichameliike Opvoeding onderscheiding

VANDENBUSSCHE Herman. Roe€elare
lsteLicentieLichamelijkeOpvoeding voldoening

7. Pedagogische Wetenschappen en
Toegepaste Psychologie

VERBRUGGHE Jozef. Roeselare
2de Kandidatuur Psychologie voldoening

VANGHELUìÍYE Mark, Roeselare
2de Kandidatuur Pedagogie voldoening

DE BROUWERE José. Rooselare
lste Licentie Psychologie onderscheiding

DIERICKX Frank, Aalst
2de Kandidatuur Psychologie voldoening

VANBESELAERE Norbert, Rumbeke
lsteLicentiePsychologie groteonderscheiding

VANDAMME Albért, Dadizele
2de Licentie Psychologie voldoening

VANALLEMEERSCH Koèn. Roe6olaÌe
2de Licentie Psychologie voldoening

WÉRBROUCK God4rbd, Roeselare
lste Licentie Psychologie voldoening

8. Speciale Scholen

BOUCKENOOGHE Johan, Roeeelare
lste Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoen;ng



HOSTENS N(È1, lchtegem
2de Kandidatuur Burg. Ingenieur Architect voldoening

VANSTEELANT Raymond, Roeselare
lste Kandidatuur Burg. Ingenièur voldoening

HESSELS Paul, Roèselare
lste Kandidatuur Burg. Ingenìeur voldoening

BEEUWSAERÍ Dirk, Rumbeke
lste Proef Burg. ìngeniour onderscheiding

BOUTELEGIER Carloa, Koolskamp
2de Prcet Burg. Ingenieur voldoening

CHYS Jacqu€6, Roeselafe
2de Proef Burg. Ingenieur voldoening

DUJAROIN Jèan-Pieffe, Ooetende
2de Proef Burg. Ingenieur onderscheiding

DUTHIEUW Donald, Zonneb€ke
2de Proef Burg. Ingenieur voldoening

COULIER JackiE, Hou'rhulsl
Eindexamen Burg. Ingenieur voldoening

LEENKNECHT Eric, Roes€larè
Eindexamen Burg. Ingenieur voldoening

GEERAERT Geert, Oostnleuwkerkè
lsteKandidatuurBurg.lngenieur onderscheiding

PLETS Luc, Roeselarè
lste Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoening

VERRIEST Erik, Roeselare
lste Kandidatuu. Burg. Ingenieur grote onderscheiding

STROBBE Frank, Roeselarè
lste Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoening

VANDEVELDE Jozef, Hooglede
2de Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoening

BAERT Carl, RumbEke
lste Proef Burg. Ingenieur onderscheiding

DUMORTIER Francis, Kortrilk
2deKandidatuurBurg.lngenieur onderscheiding

STERCKX Karel, Ro6elare
2de Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoening

ìIYOLFCARIUS Roger, Wakken
2de Kandidatuur Burg. Ingenieur voldoening

ESPÉEL Rik, Rumbek€
2de Proef Burg. Ingenieur voldoening

HUYGHE Wilfrled, Roeselare
zde P"oei Burg. Ingenieur voldoening

DELEU Roger, Staden
3de Proef Burg. Ingenieur grote onderscheiding
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HEMERYCK Lrc, Kortèmark
sde Proef Burg. Ingenieur onderscheiding

SOBRY Christlaan, Roegelare
3de Proef Burg. Ingenieur ondorscheiding

MAERTENS Luc, Roesetare
2de Proef Burg. Ingenieur voldoening

DE SCHEPPER Marc. Roes€darè
3de Proef Burg. Ingenieur onderscheiding

ROOSEN Hubert, Ro€setare
3de Proef Burg. Ingenieur voldoening

CBABBE Rolandr Oostnleurike*e
3de Proef Burg. Ingenieur onderscheiding

DEBLAUWE Hugo, Roeselare
2de Proet Burg. Ingènieur onderscheiding

9. Landbouwinstituut
BEUSELINCK Antoon, Ruddervoordè

2de Kandidatuu. Landbouwingenieur voldoenlng
POPELIER Gllbert, Passendalè

lste Proef Landbouwingenieur voldoening
VERDONCK Frano, Weotouter

2de Proef Landbouwingenieur voldoening
VERMOORTELE Franlq Hooglede

2dè Proef Landbouwingenieur voldoening
BEKE Alb€rt. Wielsbeke

3de Proef Landbouwingenigur onderscheiding
VERFAILLIE Hèrdrilq Ardooie

2de Proèt Landbouwingenieur voldoening
VIAENE Mlchel. Staden

3de Proef ingenieur Scheikunde on
Landbouwindustrieèn voldoening

10, Economische Wetenschappen
BRUYNEEL Guido, Koolskamp

'| ste Kandidatuur Handelsingenieur voldoening
CALLENS Jacqus6, Ro€aelaae

lsteJaarEcnonomischeWetenschappen voldoening
DELANOY Johan, Roeselare

'1ste Kandidatuur Econ. Wetenschappen voldoening
MANDEVILLE Wiùl€m, Roeoèlare

lste Kandidaluur Handelsingenieur voldoening



SCHUERMANS ìIvalter, Roeselare
lste Kandidatuur Handelsingenieur voldoening

BYLO Danièl, Roegelare
2deKandidatuurHandelswetenschappen voldoening

DÉ BLAUWE Roland! Roeselare
3de Jaar Handetsingenieur voldoening

CRABBE Jean, Roeselarè
4de Jaar f:andelsingenìeur voldoenìng

HELMONS Johan, Roeselare
lsle Kandidaiuur Handelsingenieur voldoening

DEBURGHGRAEVE Érik. Ro€selare
lsteKandidaiuurEcon.Wetenschappen voldoening

SEAUX Christiaen, Roeaelare
lste & 2de Kandidatuur
Economische Wetenschappen onderscheiding

VERMANDERE MaTc, RumbeKe
4de Jaar Handelsingenieur voldoening

VANDENBERGHE Luc, Ardooie
2de Licenlie Econ. Wetenschappen voldoening

SIERCKX Lierren, Roe€elare
2de Licentie Écon. Wetenschappen voldoening

SPINNEWYN Frans, Roeselare
lste Licentie Écon. Wetenschappen

grootste onderscheiding

I l. Politieke en Sociale Wetenschappen

BOUCKAERî Johan, Roeselare
lste Kandidatuur Pol. en Soc. Wetenschappen voldoening

DEGRYSE He! inan, zonnebeke
lste Licentie Pol. en Soc. Wetenschappen onderscheidjng

LAMMERTYN Alfons, Roes€,lare
lste Licentie Pol. en Soc. Wetenschappen voldoening

VAN WAEYENBERGHE Johan, Roesèlarè
lste Kandidatuur Pol. en Soc Wetenschappen voldoening

12. Studies Tech n isch Ingenieur

HANNON Jean-Piere, Roeselare
'1ste Jaar Technisch Ingenieur voldoening

PRINSIE Johan, Oekene
lsle Jaar Technisch Ingenieur voldoening

COOLS Rik, Moorslèdè
2de Jaar Technisch Ingenieur voldoening



HOUVENAEGHEL Marc, Roe€elare
lste Jaar Technìsch Ingenieur voldoening

LABEEUW Antoon, Roèselare
lste Jaar Technisch Ingenieur voldoening

VAN HECKE Jan, Roeselare
lste Jaar Technisch Ingenieur voldoening

VANNESTE Johny, Roeselare
lste Jaar Technisch Ingenieur voldoening

BRUSSELAERS Johan, Roe€èlarè
2de Jaar Technisch Ingenieur onderscheiding

GODDEERIS Jean-Piere, Roeselare
2de Jaar Technisch lngenieur voldoening

vAN WALLEGHEM André. Oostnieuwkerke
3de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

KINDT Rafaè|, Gits
3de Jaar Technisch Ingenieur onderscheiding

DEJONGHE Kee6, Roeselare
lste Jaar Technisch lngenieur voldoening

OE BEVERE Karel, Roes€lare
2de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

DECROIX Erih Roeselare
2de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

TALPE Pol, Roeselarè
3de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

VERSCHEURE Paul, Dadlzele
2de Jaar Techn. Landbouwkundig Ingenieur voldoening

DESCHRIJVER Luc, Roeselarè
2de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

DERYCKERE Guido, Roesela.e
2de Jaar Tèchnisch Ingenieur voldoening

PROVOOST Dirk lchtegem
2de Jaar Technisch Ingenieur voldoening

OEROO Johan, Roeselarè
lste Jaar Technisch Ingenieur voldoening

DEROO Pist, Roeselare
3dè Jaar Tèchnisch Ingenieur voldoening

ROOSEN André, Roeselare
zde Jaar Technisch lngenieur onderscheiding

PAUWELYN Frans. Glts
2de Jaar Technisch Ingenieur grote onderscheiding

13. Bilzondere Scholen

VANDAELE GuÌdo, Hoogledè
lste Jaar Onderwijzer onderscheiding



DERYCKERE Rik. Roecèlare
Etalagist voldoening

SOBRY Marc, Roeoelare
lste Jaar Architect voldoening

VANHOLLE Andé, Roeselare
lste Jaar Regent voldoening

BOUTELEGIER Roland, KoalskamD
lste Jaar Programmeur voldoening

LAMSENS Michel. Roe€elarè
lste Jaar Regent Lichamelijke Opvoeding voldoening

REBRY Dirk Ro6elare
lste Jaar Laborant voldoening

VAN THOURHOUT Johan, Ro€seta!è
lste Jaar Verpleger voldoenino

BAGEIN Ronald, Roeselare
2de Jaar Keurofficier Rijkswacht voldoening

BEECKAERî Wilfrlé4 Ro€6Etarè
2de Jaar Secretariaat Moderne Talen onderscheidino

DECOENE Carlo6, Roe6ela.è
lste Jaar Secretariaat Moderne Talen voldoening

DE GRAVE Go.delbf. Rwrbèkè
'l ste Jaar Rggent voldogning

DEPLA Rudl, Roèsalare
2de Jaar Onderwijzer voldoening

DHOrDT Yvan, Roes€lare
lste Jaar Journalistiek onderschelding

DUCOULOMBIER Jacquee, Ro€6elar.
lste Jaar Regent voldoening

MAES Ludo, Ro€aelare
lste Jaar Secr€tariaat Moderne Talen voldoening

VANHAVERBEKE RiK Roesètare
lste Jaar Graduaat voldoenino

VAN HEVEL Jo6é, Ro€6el.rc
2de Jaar Verpleger voldoening

DE BROUWERE Luc, Roesetarc
2de Jaar Kinesie-Arbeidstherapiè voldognin0

VANDEPLASSCHE Luc, Weeuou€beke
lste Jaar Graduaat voldoenlng

VAN MOERKERKE Rilq Ro€sCare
2de Jaar Architect voldoening

BAL Edù, Ro€setare
2de Jaar Verpleger voldoening

BRUGGEMAN Rilq Rqeeetarè
2de Jaar Secretariaat Moderne Talen voldosning

CALLEBÈRT Jan, Roeoedare
2de Jaar Verpl€get voldoenlng
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FOULON Roland, Moorslede
lste Jaar Regent voldoening

VANDEPUTTE Lucien, Roèsclarè
2de Jaar Onderwiizer voldoening

CALLEWAERT Luc, ROESEIATE

lste Jaar Regent voldoening

DECLERCO Guido! Hoogiede
2de Jaar Verpleger 42 onderscheiding

NUYTTEN Jean-Pierre, Rumbeke
2de Jaar Chiropraticus voldoening

VANHOUTîE Roland. Roeselare
3de Jaar verpleger voldoenìng

BRUYNOOGHE Paul, Roeselare
2de Jaar Regent voldoening

DECOENE Eddy, Rumbeke
3de Jaar Verpleger voldoening

LAMSENS Frans. Roeselare
2de Jaar Laborant onderscheiding

SOBRY Johan, Roeselare
2de Jaar Optieker voldoening

VAN LANDEGHEM CaTIos, RO€SEIATE

2de Jaar Assistent Klinische Scheikunde voldoening

VERBEKE Albrecht, Roeselare
2de Jaar Verpleger voldoening

VERCRUYSSE Frans, Oo€lnieuwkerke
3de Jaar Verpleger voldoening

VERDUYN Erlk, Moorslede
3de Jaar Kinesie voldoening

VANHOUTTE Johan. Moorslede
2de Jaar Graduaat Public Relations voldoening

BAL Willy, Roeselare
3de Jaar Sociale School onderscheiding

SAMYN Herman. Roeselare
4de Jaar Architect voldoening

DE KEUKELAERE AIbTEChI, ROESEIATE

3de Jaar Kinesie voldoening

DECAN Piet. Roeselare
sde Jaar Architect voldoening

PATTYN José, Rumbeke
4de Jaar Architect voldoening

VANSTEENKISTE Frank, Ro€oelare
2de Jaar Architect voldoening

VERSTRAETE Paul, Zwevezele
Graduaat Bedrijfsorganisatie voldoening

VERLEDENS Marc. Rumttekg
lste Kandidatuur Tolk voldoening
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BALDUYCK Lieven, Rumbeke
lste Kandidatuur Tolk onderscheidino

LAMBRECHT Lode, Rumbeke
lste Kandidatuur Chiropraticus grole onderscheiding

VANOECAPPELLE José. RumbeKè
lste Jaar Kinesie voldoening

VANDEKERKHOVE Ansfried, Koolskamp
'lste Jaar Architect voldoening

LAFAUT Freddy, Ooslnièuwkèrke
lste Jaar Verpleger voldoening

OOSTÉRLYNCK Herman, Roeselare
'lste Jaar Architect voldoeninq

VIAENE Lodè Roeselarè
lste Jaar Programmeur voldoening

BILLIET Jozef, Hooglede
lste Jaar Kinesie voldoening

DE BRABANDERE Edwafd, RoeselaTe
lste Jaar Tuinarchitectuur voldoening

DEVOS Jan, Hooglede
lste Jaar R.|.T.C.S. Brussel voldoening

LEFEVRE Hugo, Westouter
lste Jaar Soc. Assistent voldoening

MADDENS Jozef, Roese|arè
lste Jaar Onderwijzer onderscheiding

VANNESTE Luc, Roesèlafo
'| ste Jaar Onderwijzer voldoening

LATRE Frans, Ro€eslarg
lste Jaar Regent voldoening

MUYLLE Michel, Passendale
2de Jaar Verpleger voldoening

SIOEN Marc, Dadizele
2de Jaar Verpleger voldoening

INGELS Antooh. Zwsvezele
lste Jaar Architect voldoeninq

BULCKE André, Roeeelare
lste Jaar Handelsgraduaat voldoening

HANOULLE Francis, Roeselare
2de Jaar Onderwijzer voldoening

LEFEVERE Luc, Roeselare
lste Jaar Handelsgraduaat voldoening

DEPRETTERE Llsvèn, Roèselare
lste Licèntie Tolk onderscheidinq

MUYLLE Marc, Roeselare
sde Jaar Architect voldoening

DEKENS Dirk, Hoogl€de
2de Jaar Handelsgraduaat onderscheiding



DESMYTER Carlos, Oo€tnieuwkerke
3de Jaar Ergotherapie voldoening

HESSELS Jan. Roe6èlare
2de Jaar Kinesie voldoening

LABEEUW Filip, Roèselare
lste Jaar Handelsgraduaat voldoening

DELEYE Marc, Runbèke
lste Licentie Tolk voldoening

LEFERE Jan, Ro€6elarè
2de Licentie Tolk onderscheiding

LAMBRECHT Lambrecht" Rumbeke
4deJaarChiropraticus groolsteonderscheiding

LIEVENS Jan, Roeselare
lste Jaar Filmschool onderscheiding

DE MEESTER Jozef, Roeselare
lste Jaar Tandtechnicus voldoening

NYS Frans, Moorslede
2de Jaar Secretariaat Moderne Talen voldoening

VANTHUYNE Johan, Roeselare
3de Jaar Ergotherapie voldo€ning

BTEBUYCK Philipp€, Roeselare
lste Jaar Zeekapitein voldoening

HOSTENS Oaniè|, lchtègem
lste Graduaat Bedrijfsecretariaat voldoening

LYBEER Bad. Roselare
'lste Licentie Medische Sociale Wet. onderscheidinq

GILLIS Julien, Roeselare
2de Jaar Architect voldoeninq

DECKMYN Herman, Foeselare
3de Jaar Taalinstiluut voldoening

HUYGHEBAERT Louis, Roeeelare
3de Jaar Ergotherapie voldoening

DEPOORTER JeanFluc. Westrozebeke
3de Jaar Militaire School voldoenino

14. Voortgezet Middelbaar Onderwijs
MANDEVILLE Johan, Roe€elare

Voorber. Technisch Ingenieur voldoening
DEVOS Johan, Ro€selare

lngangsexamen Burgèrlijk Ingenieur voldoening

ALGOET Paul, Ardooie
Ingangsexamen Burgerlijk Ingenieur voldoening
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Het eerste feest van de jubilerende jaren

zondag 7 december 1969

De afwezigen hadden ongelijk ! Ook over deze ontmoeting mogen en moelen

wij dit zeggen. Velen zullen wellicht bang geweest zijn voor de gladde wegen.

Moest Armand Pien ou juist zo'n weer bestellen als wij elkaar na'lO, 20, 25,

30, 40 en 50 jaar een " rendez-vous " gaven in het Klein Sominarie ?

Nu, voor het inrichtend bestuur zal het zondermeer wel duidelijk geweest ziin
dai dit feest in de komende jaren besl niet zo laat op het jaar komt.

De feestelijke dag begon zinvol met een Eucharistieviering in de kerk van het

Klein Seminarie, vol herinneringen voor ons. En aangezien het zondag was,

dachten wij spontaan terug aan superior Quaghebeur zaliger, die met brede
zwaai de kerk "doorkwispelde" onder het zingen van n Asperges me..."!
En inderdaad, hij besprenkelde iedereen - zoals wii het zingend vroegen -
maar vooral de leerlingen op de stoelen kregen genoeg voor een ganse week !

Het was Monseigneur v. vangheluwe, laureaat van Retorica 1929, die treffend
en verzorgd de Eucharistieviering leidde- Dankend onderstreepte hii in zijn
homilie de betekenis van dit instituut voor de ontwikkeling en de groei van

zoveel talenten- . Nu beseffen wii misschien beter, aldus Monseigneur, van

op afstand van plaats en tijd hoe de leefgemeenschap van jonge mènsen onder
elkaar een onvervangbare invloed van creativiteit, van bezieling, ontplooiing
van talenten, persoonlijke vorming, ,a - laat me het oudg woord gebruiken -
van idealisme kan hebben en voor ons werkelijk gehad heeft !

Als opgroeiende jongens hebben wii in de gunstige atmosfeer van dit Klein

Seminarie elkaar zoveel rijker gemaakt in de vreugde, de last, de eentonigheid
en de verrassende elementen van dagen en jaren studentenleven.
Dit bliift een onverbreekbare levensband onder ons. Dit alleen reeds is een

voldoende reden voor een bloeiende oud-leerlingenbond !,

Deze woorden betekenen ongetwijfeld voor het bestuur een besliste aanmoe'
diging om de nog jonge oud-leerlingenbond tot krachtig leven op te voeren.

Eenmaal op de speelplaats gekomen vonden wij " onzen draai ' niet meer.

Onze vroègere klas- en studielokalen waren verdwenen. Aìs "externen" trof
het ons hoe de n internen " nog altijd een voetje voor hebben. Die vonden ten-
minste nog hun oude studie terug
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Oud-leeflingen van 1919 en vroeger

OudJeerlingen

Jozet Six en Jerome Callewaerl, tw€€ ouds vriènden
uit de Moderne vinden elkaar terug na 61 jaar. Heèl
wat goed bewaarde herinnerigef uit de eersie
wère doorlog worden hier opgedepi.



Al was het in de kerk en de bar, waar de receptie doorging, eerder langs " de

kille kant ", weldra zou de gezelligheid van het blije weerzien de warmte en

de sfeer brengen. Wii vonden het wel spijtig dat we op die dag niet méér
oud-leraars hebben teruggezien.

Superior A. Modde heette ons harteliik welkom in het "oude verlrouwde huìs"
Hij noemde ons als " iubilerende jaren " de ( eerste lichting " van de vele dae

zouden volgen. Wij waren eindelijk eens de "voorlopers" Nu daarom was het

ook Advent. En we waren tenslotte lang genoeg de ( laatsten " geweest Wij

waren de laatsten om lange kousen te dragen op de voorbereidende afdeling
de laatsten die geen " sportkousen , mochten dragen tot in de vierde Latijnse,

de laatsten die in onze gewone kledij voetbal speelden op de ( Vijf\,vegen ,
of op het plein nabij het " azijnfabriekske langs de Menensesteenweg ". AIs

slot nodigde de superior ons uit een rondgang te maken in de nieuwe ge-
bouwen.

In hel nieuwe, prachtig ingerichte laboratorium dachten wi, terug aan mijnheer
Dumez die ons in de oude " cirk, met vee' geduld de eerste begrippen van

de wetenschappen meegaf en aan miinheer Mestdagh, die ons met verstom-
ming sloeg door zijn durf en zijn grenzeloos geheugen. De fraaie tekentafels

in de tekenklas riepen mijnheer Lobbestael voor ogen dìe op een goeie mor-
gen een ( ezel " meebracht om ons te tonen hoe men tekende in de academie

Ook het nieuwe auditorium genoot onze bijzondere belangstellìng.

Van uit de vensters van dit nieuwe gebouw poogden wij ons te oriènteren.
Wij zochten naar <het gevang,, (de vogelkooi " en keken met eerbied neer
op de speelplaats waar wij zo dikwijls als (zouaaf" rondgedraaid hadden.

In een lange sliert ging het dan naar het Rodenbachspark, waar de oud-leer-
lingen Degryse ons een lekkere maaltiid hadden bereid. De dynamische voor-
zitter A. Vermeersch vJas gelukkig, en lerecht, met het genomen inilialief.

Hjj las ons " de verontschuldigingen , voor van de afwezigen en beklemtoonde

dat het secretariaat nog fouten begaat ìn de adressering. Hiervan gaf hij een

duìdelijk voorbeeld. lemand van de aanwezlgen werd verkeerdèliik aangeschre-
ven als eerwaarde. Prompt liet de geadresseerde het secretariaat welen dat
deze aanspreektitel fout was. " lk heb immers niet de eer en het genoegen, zo

lezen wii, Eerwaarde Heer te heten. En daar ik zinnens ben met mijn echt-
genote aan het feest deel tenemen, zou men mii nog kunnen verdenken dat
il( omwille van haar uìt het ambt getreden ben.,

De voorzitter dankte speciaal de fotogravuur Deckmyn en Co en de drukkerii
Cosaert, oud-leerlingen van de À/oderne Humaniora, die het bestuur een mooie
gravure van hél Klein Seminarie van na 1896 schonken, die alle feestvierenden
graag meenamen.

En alhoewel de micro voor iedereen ter beschikking stond, vonden allen het
wellicht betèr in eigen kring te blijven zitten en vertellen.

Proficiat aan het bestuúr van onze groeiende oud-leedingenbond die die dag
mogelijk heelt gemaakt en zo goed voorbereid heeft. Hij smaakt naar de trog
om nog,
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Belo'ica '949 en een deel van dè besruurstalel



Familieberichten

GEBOORTEN

Alexander. zoontie van dr. en mevr. Carlos Goethals-Nrulliez uit Roeselare.
Roeselare, t7 april 1969

Stan, zoontje van de hr. en mevr. Hugo Dejonckheere-De Bevere uit Passendale.
Roeselare, 13 juni 1969

Tom. zoontie van de hr. en mevr. R. Verfallie-Vermeulen uit Roeselare.
Roeselare, 17 augustus 1969

Sabien, dochtertje van ir. en mevr. Jan Adriansens-Hindrickx uit Kinshasa
Lovanium, 25 augustus 1969

Filiep, zoontje van de hr. en mevr. Danièl vermeersch-Bouckaert uit Kortrijk.
Kortrijk, 27 augustus 1969

Ann, dochtertie van de hr. en mevr. Joél Moerman-Malthys uil Knokke;
Knokke, 31 augustus 1969

Jeroen, zoontje van de hr. en mevr. Jos Vanlauwe-Deceuninck uit lzegem.
Roeselare, 24 september 1969

Peter, zoontje van de hr. en mevr. Wim Bulte-Van Lerberghe uit Ro€selare.
Roeselare, 26 september 1969

Bert, zoontje van de hr. en mevr. Frans Soete-Roels uit Roeselare.
Roeselare, 8 oktober 1969

Peter, zoontje van de hr. en mevr. Norberl Decostere-Van Collie uit Roeselare.
Roeselare, 9 oktober 1969

Pieter, zoontje van adv. en mevr. Paul Boutens-Grijspeerdt uit Roeselare.
Roeselare, 24 oktober 1969

Kaatje, dochtertje van de hr. en mevr. Willy Vanassche-Lemmens uit Aartselaar.
Sint-fruiden, 12 november 1969

Hilde, dochtertje van de hr. en mevr. Walter Quintens-Delbaere uit Roeselare.
Roeselare, 12 novembe|1969

Tom, zoontje v. ir. en mevr. Jos Vandenbussche-Vandekerckhove uii Ro€selare.
Roeselare, 29 november 1969

Bernard, zoontje van de hr. en mevr. Yvan Lamote-Dewael uit Roeselare,
Roeselare, 8 december 1969

Johan, zoontje van dr. en mevr. Jan Derluyn-Depreytere uit Roeselare.
Roeselare, 10 december 1969

HUWELIJKEN

heer en mevrouw Luc Vereenooghe-Lefeburè, Harelbeke 28 juni 1969

heer en mevrouw Jef Anseeuw-Depoorter, lzegem 3 juli 1969.
heer en mevrouw N4ichel coderis-Vermandere, Roeselare 4 juli 1969.

heer en mevrouw Rik Leconte-Boose, Deerlijk 10 juli 19@.
heer en mevrouw Etienne Dermaut-Dachy, Roeselare 12 juli 1969.

heer en mevrouw Willy Demey-De Jonghe, Roeselare 16 juli 1969.

heer en mevrouw Luc Roseeuw-Devos, Roeselare 17 juli 1969.

heer en mevrouw Roland Dewulf-Vanneste, Roeselare 19 juli 1969.

heer en mevrouw Raf Ver Eecke-Declercq, lvlelsbroek 19 juli 1969.

heer èn mevrouw Jackie Christiaens-Decorte, Gits 22 juli 1969.
heer en mevrouw Johan Dumont-Verlooy, Grimbergen 24 juli 1969.
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heer en mevrouw Jan Vandenberghe-Supply, Boezinge 25 juli 1969.
tandarts en mevrouw Paul Verstraete-Donbrecht, Schaarbeek 26 juli 1969.
heer en mevrouw Eugeen Bruneel-Braeckevelt, Wingène 31 juli 1969.
heer en mevrouw Freddy Verfailliq-Maddens, Roeselare 2 augustus 1969.
heer en mevrouw Pol Van Holm-Lenoir, Roeselare 14 augustus '|969.

heer en mevrouw Danièl Duran-Roelens, Nloorslede 4 septembèr 1969.
heer en mevrouw Louis Monbaifliu-Dedeurwaerder, Zonnebeke 4 oktober 1969.
architect en mevrouw Piet Gellynck-Jacquart, Brugge 8 september i9@.
ingenieur en mevrouw Marc De Schepper-De Neve, Assenede 27 september '69.
dokter en mevrouw Dirk Dhondt-Lauwaegie, Zeebrugge 4 oktober 1969.
heer en mevrouw Michiel Verhelst-De Sutter, lzegem 17 oktober 1969.
heer en mevrouw lvlarc Defever-Pattyn, Roeselare 7 november 1969.
clokter en mevrouw Erik Lamsens-Fleylen, Wilrjjk I november 1969
heer en mevrouw Antoine Collette-Degryse, Roeselare 29 november 'j 969.

PRIESTERWIJDINGEN

heer Jacques Devliegher, priester van het bisdom Brugge.
Brugge 28 juni 1969

heer Marc Roseeuw, priester van het bisdom Brugge.
Roeselare, 4 juli 1S69

heer Guido Commeyne, missionaris van scneur.
Leuven, 26 juli 1969.

heer Bernard Maes, missjonaris van scheut.
Leuven, 26 iuli 1969.

heer Willy Oost, missionaris van scheut.
Leuven, 26 juli 1969.

heer Pierre Jacob, jezuièt.
Roeselare, 11 oktober 1969

OVERLIJDENS

heer Louis De Meester, Jezuiet, uit Roeselare, oveleden in het Holy Family
Hospitaal te Maddas, lndia, 16 juli 1S49, 41 jaar.
heer lvan Bouckaert, uit Roeselare, zoon van de heer en mevrouw Gerard
Bouckaert-Dufort, overleden te Roeselare, 5 september '|969, 21 jaar.
heer Godfried De Prest uit Beernem, echtgenoot van mevr. Agnes Christiaens,
overleden te Sijseje, 11 september 1969, 38 jaar.
mevrouw Marie Dumoulin uit Rumbeke, echtgenote van de heer Joze,f Delbaere,
overleden le Roeselare, 30 oktober 1969, 78 jaar.
heer Gilbert Decoene uit Roeselare, onderwijzer op de Voorbereidendo A,fde-
ling, echtgenoot van mevrouw lvlaria Jaecques, overleden te Roeselare, 19 okto-
ber 1969, 46 jaar.
heer Albert Becuwe uit Roeselare, echtgenoot van mevrouw Andrea Staelens,
de vader van Luc en Rik Becuwe, overleden te Roeselare, 22 oktobel1969,
54 jaar.
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hesr Alfred Cosaert uit Zwevezele, weduwnaar van mevrouw Maria Decraene'

de vader van de heer Wiltried Cosaert, overleden le Zwevezele, 15 no/ember

1969, 95 jaar.
heer Juul Beeuwsaed, missionaris van Scheut, uit Schilde, overleden te Schilde'

I december 1969, 87 iaar.
haer lsidoor Vanlhournoul uit Torhout, vader van Karel Vanthournout, leraar aan

het Klein Seminarie, overleden te Torhout 13 december 1969' 94 jaar.
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