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De klasse van 1929 in het goud

1923 - DE NIEUWKOMERS

Van de zee to,t aan de Leie, van overal, kwamen de nieuwelingen na 't groot

verlof 1923 naar " Rousselaere'', de navel van West-Vlaan'deren' De grote po'ort

aan de Botermarkt stond wage,nwijd open en langs daar deden ze hun intrede in

't Klein Seminarie. Hun kotfers waren enige dagen te voren daar oo'k afgezet door
de voerlieden e,n door de, knechten naar boven getlokken met de voo'rvaderliike

I ift.

Ge'lukkig ware'n de nieuwkomers vergezeld van stree'k-ancie'ns, die hen over de

spee4plaats piloteerden, hen dan trap op trap af, gang in gan'g uit meesleurden

tot ze volen'dden op de slaapzaal, waarover de een o'f an'de're' wadkzame engel o'f

heilige verantwoordelijk was gestel'd. Ze von,den op een van de chambrettes hun

naam. Hier was 't. De koffer s,tond er o,ok al. Hier stonden. ze dan o'p de drie vie'r-

kante meter privacy, 'die hun gegund werd maar moesten delen met een be'd,

een kast, een tafeltje waarop waskom en lampe,tkan. De streek-ancie'n toonde ho'e

alle,s mo,est wegge'leg'd en ge,hange'n wo,rden... neen, fruit e'n snoe'p blee'f in de

koffer en die verhuis'de naar de zolder.

Dan werd het stilaan tijd voor het avond'maal ; de, ancien wees de weg naar de'

refter en verdween naar ziin eigen eetzaal. Dat gevoel van ee'nzaamheid e'n ve'r-

latenrheid dat mij op dit o,gen,blik overviel, te midden van wildvree'mden in een

dcodvreemde spaarzaam verlichte zaal, p'rangt me nu nog, al is dat 56 jaar ge-

leden. Gelukkig was er de plaatsaanduiding aan tafel 'die het iso'lemen't een

beetje doo.rbra'k. Na het ete,n ve'rzameling in de studie waar ook ieder zijn plaats

kreeg aangewezen en dan na 't avondge,bed naar de slaapzaal, waar de eerste

van een oneindige reeks nachten van 6 lan'ge jaren werd ingegaan. 's Morgens
gewekt do'or een he'ls lawaai van de 'harde elektrische, berl, naar de studie voor
morgengebed e'n meditatie, daarna naar de mis, de eerste van de dageliikse mis-

sen - 's zondags ware'n dat er twee en in de namiddag 'daarenboven nog vespers

en lof. Maar dat wisten we die eerste dag nog niet.

We moohten na ontbijt, dat meeviel, een beetje o,p de koer spelen, dat viel tegen

en dan voor een half uurtje naar de s,tudie. Daarna, vergeze,ld van onze nieuwe

" porte-plume n die zeker zes jaar moesi meegaan en van een kussentje, dat ge'
durende zes jaar ons brogk tegen de sle'et moest beveiligen, trokken we in ons
versgestreken schabbe naar de klas.

Ofschoon er geen beperking erp het aantal leerlin'gen bestond werd toch ingezien,
dat men ons met meer dan 100 niet helemaal in 66n schoollo'kaal kon drummen

en zo werden we ingedeeld in e,en " tzesde A > en een " tzesde B ". Spoedig

kwamen dan de externen luidrustig .de hoop ve,rgroten, er kwam leven in de brou-
werij ; de exte'rnen hadden mee'stal reeds en'ige jaren colle'ge gelopen, kende'n
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de gebruiken, van het huis, waren van de stad en keken benieuwd naar de n,ieuwe

bende boerkens. Ze waren we,lgekomen, we voelden ons een beetje meer o'p ons
gemaK.

TZESDE EN WIJFDE

ln tzesde A zwaaide toen Mijnheer Vanhuffel de skepter, in tzesde B was het
Mijn'heer Carbonez die voor taak had rosa, rosa, rosae,, rosae, rosam, rtosa in, de
ko,ppen,te prenten. Tzesde B had chance, die hadden maar 66n professor, maar
vooraleer tzesde A asin'us oelle leonis indutus ,kon vertalen hadden reeds drie
professo,rs er hun Latijn aan verspeel'd en 't ze'lfde herhaalde zicth in de vijfde',

vo.oraleer tvijfde A de viris illustribus onder de knie had, waren er o'o,k drie' pro-

fessors aan te pas,gekomen. (lk weet niet hoe het nu gaat, maar in onze tijd
we'rden' al de leraa'rs profe,ssor gehete,n, vertaling van < professeur >, want o'fficieel
was Frans in het college de voe,rtaal, ofschoon in de priv6-omgan,g met de' leraar,
biechtvaders enz. daar weinig van te me,rken viel.)

Er zou natuurlijk hee,l wat te vertellen vallen over die 6 I 2 = 8 ptno'fessors *
1 sur.veillant * 1 on'dersu,rveillant van de klein,e afde,ling * 1 surve'illant van he't

externaat, maar dat zou ons te ver brengen. Al,le'en e,en kle,ine greerp : we hadden'

o.a. mijn'heer petpla, de zoon van de aktivist Vade,r Depla. Mijnheer Deplawas ee'n

fijne zeer gecultiveerde man, een vurige bewo,nderaar van Zuid-Afri'ka. Hij lee'rde

ons die machtig schone zuid-afri,kaanse ge'diohten en lie'derren begrijpen,. Hij
richtte een zan,gkoor s,p, een Mariacon.gregatie en een missiekring en tal van
andere kringen, om ons kulturee'l peil te verhogen. Hij deed honderd dingen
tegelij'k, allemaal zaken zonder naam maar die hee'l zijn vrije tijd in dienst van
zijn studenten stelde. Hij zocht en kre,eg contact me,t ,de jonge ziele'n. On,gelukkig
voor ons en ook voor hem wend hij iijdelijk blind en waren we he'm kwijt ; ieder-
een had er spijt van, hij ook.

We kregen in die jaren ook e'en waal als pro,fessor. Met alle resperkt vo'o'r de

hoge heren die verantwoorde,lijk waren voor de benoeminge,n, 'maar deze keus
getuigde niet van veel mensenkenn,is : een waal in het flamingantennest van
Roeselare, waar de, geest van Geze'lle en Verrrie'st nog leefde, waar de blauwvoet
van Rodentbach nog zweefde, waar het AKVS domineerde, waar de meeste van
de here,n leraars in de loopgrac,hten aan den lijve hadde,n onde'rvonden wat het
was vlaming te zijn. De 'leraar kende voldoende vlaams om zich u'it de slag te
trekke'n maar bijwijlen had 'hij het toch lastig en toen op ze,kere dag op de'kachel-
buis met krijt gescihreven stond : Wat walsch is valsch is. Sla dood t, dan lie,p de
kr,uik we'r e,n kwam de superio'r eraan te pas.

Een markante figuur was mijnrheer Van Hauwere, zeer goed ter taal, breedden-
kenrd, voor die tijd pro,gressie,f want hij las met zijn praohtige ste'm Multatuli's
Saidja en Adinda voor en he'le traktaten uit de werken van To,lstoi. H'ij was huma-
nist en 'humo,rist ,e,n, kon begeesteren. We hadden hem niet ,lang maar toc'h was
zijn invloed blijvend.

DE LEKEN

Wat opvalle'nrd was voor de jonge aankomers dat was 'die ve'le vele' soutanes ;

de me,este'n hadden in hun dorp nooit me'er dan 3 of 4 geeste,lijken tegelijk gezien



en hier nu wemelde het ervan. Het was in'derdaad nog die' goede tijd dat er

massa's roepingen waren'e'n he't op een leraar meer of min nie't stak. Wereld'lijke

leerkraohten waren, uitzonderingen ; behalve een paar on'derwijzers bij de klein-
tjes, waar wij geen contact mee hadden, hadden we mijnrheer Valaeys (de vader
van Berten Valaeys) die teke'nles ga,f, de pianomeester, een klein dik baasje met
een ron'de buik alsof hij een wereldb,ol had ingeSlikt en die zelf beweerde dat hij
in ge,en 2O jaar zijn eigen teen nog gezien had. Daar was dan nog 6s 1s,r1spot,

die gymnastiekles gaf of iets dat e'r vo'or doo,rging ; er bestond dan nog geen

turnzaal, geen' ringen, ge,en rekken, geen bokken, niets, al wat de man kon doen
was : armen strekken, linrker arm o'mhoog, reohter arm, e,e'n bee'tje' marc,here'n,

een beetje looppas en de les was uit.

Daar was daar o'ok no,g de doktef... Zeer ze'lden werd hij ter hulp ge'roepen, want
in de spartaanse mentaliteit van het college' was ziek zijn helemaal nie't interes-
sant ; men kwam naar het college om te leren en niet om ziek te zijn. Het was
dan o,ok zelden dat e,r een student in zijn. bed bleef ; als het toc'h gebeurde dan
kwam de d'okter, oud, nuchter o,f niet, bevend lijk he't ranke riet, vergeze,ld van
een der zusters die het college rijk was - er waren in illo tempore een vijftal
nonnetjes die instonden voor de keuken en de infirmerie. De dokter nam de pols,

zei onveranderlijk : " Steek joun tonge uut. Bon ' " Masoeur, n'n lepel oliet6.

Bon " en de visite was afgelopen. De lepel ricinusolie deed zijn werk, men kon in
bed niet blijven e,n 66nmaal op was men genezen.

Dat was voor het le'ken'dom zo,wat alles, met de knechten die opdiende'n, de por-

tier die ons kwam 1ss,p6,n als er bezoek was en Wanne's op krukken, de oude
knecht op de boe'rderij, die Guido Gezelle nog ge,kend had. Als we Wannes kon-
de,n bereiken, dan vroegen. we he'm ie,ts te vertelien ove'r Geze'lle en ,hij had altijd
wel een of ander anekdootje in voorraad, maar als we, aan het borstbe,eld van
Gezelle vo,orbijgin'gen zei Wannes :

Mijn,heer Gezelle
Gij moet niet hore'n wat ik vertelle

en hij wachtte tot we enke,le stappen verder ware,n om zijn verte'lsel te voleinden.

H]ERARCHIE

Dat er on'de,r de gesoutanee'rde heren toch een ze,kere' hiSrarchie ,be'sto,nd, zoiets
gelij'k in' ons rd,orp de oppenpaste,r en de onderpaster, werd o,ns al spo'edig duide.
lij'k : de hoo,gste aan boord was de su'perio,r. We kenden hem vooral omdat hij
de wekelijkse rapporten kwam aflezen in de klas en' ter die'r gele'ge,n,heid de no-
dige sigaren uitdeelde - in he Roese'laars bargoens heette dat " een chike, krij-
gen ". Superi'or was toen Leo De'leu, ee'n imposante stevige figuur, die in ons
je'u,gdige o'ge,n een bejaard man was. Als hij p,er to'eval ove'r de koer spakte, viele'n
alle spdle,n stil zolang hij in 't zicht was, 't was of Go'd-de'Vader in perso,on was
voorbijgegaan. En toen we he,m e,p Alleriheiligen in de ke,rk hadden zie'n zitten
met zijn kanunniksmante,ltje en kruis groeido nog het respekt, hij was de paus
wel n'iet, maar veel minder kon hij niet zijn. Wat ee'n versclhil met zijn opvolge'r

" 't suptje " ! Mijnhe'er Quaege,beur was kleine'r, vee'l meer de,mocratisc'h aanger
legd, hij deed zelf de hoog,mis e'n nam van tijd de 'bewakin,g over wanneer een
surveillan't belet was, ,hij kon dan ootk n'iemand van ons bang maken.

A



Een an'dere 'grootheid was de ekonoo,m, mijn'heer Van Steen,brugge. Die zagen
we zelden, alleen maar als er ergens een lamp moest vervangen worde,n of zo,
maar hoe wonder het ook sc'hijne, hij werd algemeen aangezien als een brave
man. De intuitie van jonge mensen wordt wel eens onderschat ! Toen ook hij
bonoemd was en opgevolg'd werd door mijnheer Hanssens, groter, imposan,ter,
wisten we per intuitie dat er met de nie,uwe e'kon,oom niet te lache,n viel. De in-
tuitie word wel'da ondervindin.g : een grotere miserie was niet denkbaar dan naar
zijn, kamer gezonden te wo,rden. Daar werd de delinkwent een gro,te tas enge,ls
zout voo'rtgezet, wat heilzaam was vo'or lichaam en zie'l en een paar lappen om
de oren als toe'maat deed be,rouw en goede voornemens o.pborre,len.

HET SIGNE

Een hatelijk gebrui'k uit die tijd was het " signe ". De le,erling in het bezit van het
signe mo'est zijn makkers betrappen op vlaams spreken en hun dan het signum
geven,, een rond buisje met een opgero,ld papiertje e'rin, waaro'p de ove'rtreder
zijn naam moest scrhrijven. Wie ooit dit onkristelijk en onpedagogisch ding uitg+.
dacht heeft weet ik niet, maar branden ,heeft hij e,rvoor gedaan, dat is zeker. Het
was ieman.d uit onze klas die dat signe zo kotsbeu was, dat hij het in de < kaliep "
wierp. Het lag er en het'lag er goed op zijn plaats en is nooit eruit opgevist, een
pluspunt voor de oversten,, die zonder veel mo.e,ite de dader hadden kunnen op-
speuren, hadden ze dat gewild.

DE ZIEL, DE GEEST EN BROEDER EZEL

Atleten zijn er in onze tijd uit het Klein Se,minarie niet gegroeid. Daar was de
terrepot niet schu'ldig aan maar ee,rder de geestesgeste,l.dheid. Een mens bestaat
uit een ziel, een geest en een lichaam. De zielsverzorg'ing, liet zeker nie't te we'n-
sen : er werd gebede,n v66r de studie, na de studie, v66r de ,les, na de ,les,

v66r eten, na eten, morge,ngebe'd, congregatie, retraite, patjonkelen, bedevaarten
en nog meer. Multum, multum. Twee bedevaarten zijn het vermelden waard : na
poosis te voet naar Halle en daar werd aan elkaar gezeg.d waaruoo,r m,en zou
leren na retorika, een geheim dat onder de klasmakkers zorgvuldig werd bewaard.
Van deze fameuze Hallebedevaart bestaat e.r voor de klas 1929 ee'n geillustreerd
verslag, maar datrbehoort to,t de interne aange'legen'heden. Met tweede Sinksen
in de vroege morgen bedevaart naar D,adize4e achter ee.n reuzenkaars. Daar wer-
den de roepingen van de retorikanen urbi et o,rbi beke.nd gemaakt. De zie'l we,rd
in 'het Klein Seminarie werkelijk in de watten gelegd. Benevens godsdien,stles
kregen we ook liturgieles en hie,rin waren we te Ro,eselare werkelijk bevo,orrecht ;

de pro,fessor van het Derde, MijjnheerVan Eeckhoutte, was een man'die met en in
en van de liturgie lee de ; op iedere professor wisten de studenten iets aan te
merken, op mijnheer Van Eeckhoutte niet. lederee'n noemde he,m Vader Van Ee,ck-
houtte ; rhij was de verpersoonlijking van een brave mens, een mens van go,ede
wil en ge kondt'hem geen grote'r plezier doen dan ,he,m ve'rzoe,ken eens naar de
crypte onder de kerk, naar de graven van de. vroe'g,ere paters, te gaan kijken. Er
was daar niets te zien, maar men deed het om hem p,lezier te doe,n.

Aan de ontwikkeling van 'de geest werid ook veel zorg beste,ed. De, pedagogische
onbekwaamheid van de' jonge leraars we'rd grotendee'ls vergo,ed do,o,r hun entoe"
siasme en, hun je,ugdige ijver. Alleen de natuurlijke wetensc'happen en de ohe,mie
werden stiefmoe'derlijk behandeld.



De zorg voor broeder ezel was eerder van biikomende aard. Het eten was niet

om over naar huis te schrijven ; iedere dag had zijn speciaal men'u, zo waren de

. bou,ls D van de maandag be,rucht en de patatten navenant, maar de' " klu'ts ",
een ongeevenaarde hutsepot maakte de wee'k .goed ; dan mo,est naar het s,chijnt

het keukenpersoneel 500 Kg patatten meer schillen dan, op andere dagen. Boter-

hammen waren de plat consistan't en goe'd ! tien, twaalf werden er op het vier-

uurtje naar binnen gewerkt, dan was het stil in de refter, tijd o'm te bab'be'len was

er niet, eton, voortdoen. Alleen ds " planken ", de onderste snee die op de planrk

gelegen had, smaakte,n wat vermuft, maar dat werd er bij ge'nomen. Tweemaal

in 't jaar kregen we zelfs ko'ekestuiten,, o'p Witte 'Don'derdag' als ie'der zijn Pasen

gelhouden had en op de feestdag van de superior. Frieten, wafels, ijs en de'rge-

lijke waren onbekende lekkernijen. Alleen in de zomer als we van de, wandeling
kwamen kregen we * sc,huuf ", gestoofde rabarber en dat was ee'n sumrmum.

Roken dat mocht op de, wandelingen, vanals we buiten stad waren, tenminste als

we niet gestraft waren ; ro,o'kverbod was de stok achter de deur van de surve'i'l-

lant. Als we dat n,u be'denken, die snotters van 12 - 13 jaar liepen daar te zuigen

aan ,hun grote pijp ! sigaretten roken was wel niet verboden maar we,rd niet veel

gedaan,. lk geloof niet dat er 66n student of 66n der professore'n was die ni'et

rookte. Het tekort aan turnoefeningen werd gedeeltelijk goed ge,maakt do'or het

wandelen ; drie namiddagen in de week en als we een extra kregen mo'c'hten we

een grotere wandeling maken, naar lzegem, naar Gits. Gedurende rhet derde tri-
mestsr mochten we gaan schieten op de gaaipers op een terrein aan de ,Mene'n-

steenweg ; wie niet wo'u schieten ko'n b'ollen. En als het al te fe'l re'ge'nde, naar

wind of vo'rst o sneeuw werd niet om'gezien, werd de regenrboog uitgehangen, dat

is kabaret gespee,ld met voordracht, zang en ton'eel. Wandelen en o'p de koer spe-

len votstond voor 't mens sana in co,rpore sano,vo'etballenwas nietto,egelaten en

zwemmen taboe. De ,lichameliike hygi6ne was geen toon'beeld ; van baden k$vam

er om zo te zeggen niets in huis en de wekelijkse voetbade'n, met de broerk op-
gesloo,fd < tot onder de knie " gebeurde in beto'nnen bakken, die aan ee'n o'nbe-

grijpeliik mechan'isme onderhevig waren, zo gebeurde het dat wanneer uw voe-

ton goed ingezeept waren het water plots wegtrok, om daarna met het vuil van uw

gebuur in uw bak terug te borre,len. Deze installatie werd door een Van onze klas,

toen hij later op zijn beurt econoom geworden was, ten eerste'werrker weggebro'

ken en vernieuwd. Van tiid tot tijd kwam er een 'barbier o'm ons haar zo kort

moge'lijk te knippe,n. Dat was wei n'o'dig, want vergeret niet dat we sle'chts om de

zes 'wsken naar huis mo,chten ! Eenmaal in de week soheerden zich de grote'n'

met een scheermes natuurlijk, want e'lektrische scheerap,paraton en, zelfs gilette-

mesjes waren toen nog onbekend ; maar scheren was eerst nodig op 'de grote

afdeling.

NAAR DE GROTE KOER

Tzesde en tvijfde vo,rmde,n de kleine afdeling, de vier hoge're klassen der grote.

Veel kontakt tussen de twee koe'ren was er niet, de verbindin,gspoo'rt was ge-

woonlijk geobstrue,erd door Po,l en Eugenie, de twee onafscheidbare onderrsur-

veillan,ten. In 1925 werd onze klas dus opgeno'men in de su'perieure klasse' Dat

had zijn voordelen : nu werd u regelmati'g voorge'hou'den, dat 'de' aperiaren voor-
bij waren, dat ge nu grote mens geworden waart, in de hoogs'te klas zat von het
lager middelbaar onderwijs. Men waande zioh een hele piet ! Er waren oo'k voe,l-

bare vo'ordelen : het recrht deel uit te maken van de fanfare " 't muzie'k o en in het

b



derde trimester werd men Pauselij'k Zoeaal van Pius Xl. 's Avonds wenden' leger-
oefeningen gehouden en rythmische dansoefeningen. We vormden dan ook een
kleurrijke groep in de processie, in uniform, me't afgedankte geweren, achter het
m,uziek rn ,0" r;t-ge'le pauzevlag. En om ons steeds eraan te herinneren dat het
ernst was hing in de studie, als een relikwie in een glazen muurkast het uniform
van Ratte, Vyncke, die gekwetst werd in een ge,vecht tegen de boze Garibaldis,ten
en vo'lgens de legende was zijn bloed nog op de uniformstof te zien, ofschoon dat
zeker niet duidelijk was.

In de studie was mijnheer Veree,cke de grote baas, een do'orbrave man, goed-
willig tot 'het naierve toe, heel en al toewijrding ; hij rekende het zich tot plicht
zijn pupillen van tij'd tot tijd tot de orde te roepen. Dan stond hij op zijn hoge
troon vooraan in de studie en terwijl hij ons kapittelde versmeet hij alles wat on-
der zijn handen kwam om zijn woorden kracht bij te zette,n ; zijn daden waren
voor ons interessanter dan zijn woorden... zou ih zijn'inktpot niet omver werpen,
zou zijn porterplume niet naar beneden komen, zou zijn lat niet breke'n...

Of het waar is dat we met van afde,ling te promoveren nu plots alle apestre,ken
kwijt waren zo,u ik niet durven onde.rschrijven, maar het was zeke,r dat er in ons
leven een he'le verandering plaats vo.nd en dat kwam vooral doo.r mijnheer
Poignie. leder colle,ge' heeft zijn type, in Roeselare was dat Poignietje. Een jaloer-
segaard uit een klas die geen klasvergaderingen houdt vroeg eens: waarover
spreken jullie toch o'p de klasvergaderlngen ? Zeker ove.r Poignie'tje ? Hij was er
op. Poignietje is een onuitputtelijk iema onde'r mensen die hem gekend hebben.
Bete,r pennen dan de mijne he'bben in Eertijds over Poignietje geschreven, dat
bespaart mij verdere moeite. Onze klas had het voorrecht hem twee jaar als
leraar te hebben in het vierde en in p,oelsis. Over mijnheer Poignie kan een boek
geschreven worden, over zijn persoon, zijn doening, zijn manie,r van onderwijzen,
heel zijn levenshouding, maar iedereen zal hiermee akko,ord gaan : hij heeft ons
leren werken, leren loren, met een taaiheid, een energie, e,en vastho.udendheid
die aan het onge,looflijke, grenst : ge moest en ge zoudt het kunnen, ook de, laat-
sten van de klas mo,e,sten het kunnen. Hij was een gro'te bewonde'raar van Gezelle,
hij kende zijn gediohten, hij voelde e,r muziek in en zong ze' en dan gaf hij met
drie vier woorden 'de syn'tese of een interessant detail, die men in geen enkel
boek von'd. Poignie was in zijn Roese'laarse tijd nooit verder geweest dan Rum-
beke en dat kan we,l een zekere kortzichtigheid verklaren, wat niet be'let dat hij
blindelings zijn weg kende in Rome en in Grieken,land, waar hij nooit geweest
was. Zijn gedidhten, hij was een zeer gevoelige diohte'r, zijn in de huidige tijd
waarschijnlijk niet meer te smaken, maar het is bizo.nder spijtig dat zijn " Losse
Blaadjes " uit zijn geschiedenisonde,rricht verlo,ren gingen, dat waren parels.

Toen tvijfde A en tvijfde B sa.mengroe,pten in tuierde was dat ee'n grote bende,
wij waren toe'n met 70. Poignie was kwaad op zich zeif, het was de' eerste maal
in zijn loopbaan dat hij niet alle namen vanaf de ee,rste dag van buiten kende ;

in po'6sis was het des te ge,makke,lijker, we waren oude kennissen.

In tderde stond mijn,he'e.r Ve.rsele < groot en machtiE o, kleine' twee merter, met
sohoenen lijk oorlogsboten e,n hande,n Iijk koo.lschuppen en een stem zwaar, hard
en stuurs. Helemaal het type van een boe,man en iedereen zat dan ook met een
hei'lige sohrik. Hij had de naam streng te zijn ; hij deed niets om die naam kwijt
te ge,raken en hijze,lf leed er he't meest onder. Als hij op de tree vooraan de klas
stond deod onze nek pijn van naar hem te kijken en we bleven kijken omdat wat



hij zei zo boeiend was. Mijnrhee'r Verse'le, die uit de hogere' burgerij stamde, was

een man, met standing, e,en universeel ontwikkeld mens, zoals zijn latere 'loopbaan
ten volle heeft 'bewezen. Hrii was een pedagoog in de volle zin van het woord e'n

hij verstond het de dorre stof van de syntaxis o'p een lwendige manier voor te
dragen. Het duurdo e'en hele tijd eer wij er aohter kwamen da,t hij een maske'r

droeg en eer we ontdekten dat o,nde,r de ruwe schors een uiterst gevoe'lig mens

schuil ging ; het verwonderde niemand meer, to'en' o'nze primus op ziin feestdag

een brief voorlas, de tranen over zijn kaken liepen. Mijnheer Versele' was een

edele, ingoede mens ; hij heeft ons zo veel levenswijshei'd meegegeve'n als we
toen konden dragen.

Na podsis, het tweerde jaar me,t Poigntie, kwamen we tere,cht bij Paul Sobry. Re'to-

rika is voor iedere humaniorastudent een bekro'ning ; wie'So,bry als 'leraar gehad

heeft kree'g e'en tiaar. Reeds in de e,erste les die we van hem kre'gen 'deed hij zijn
programma uiteen : de grammatica was < supp'os6 connu >, nu was het ero'm te
doen 'de " finesses " uit de leerstof te halen. Dat de'e'd hij en dat 'hield hij he,t

ganse jaar vol : of hij nu Vondel u'itle'g'de, of ons Goethe de'e'd smake'n, of van

Beethoven liet waarderen, o,f ons schilderije'n liet zien e,n leerde bekijken, telkens
wees hij ons op he,t neusje van de zalm. So,bry was in werkelijkhe[d veel te groot
voor het secundair o'nderwijs ; het baarde bij nie,mand ve'rwondering toe'n hij tot
professor te Leuven benoem'd werd, waar hij ook spoe'dig een ge,vie'rd e'n invloed-
rijke professor werd.

coNcLusrE

Als conclusie mogen we wel zeggen dat de klasse 1923-1929 God mag danken
om de jaren die zij in he,t Klein Se'minarie te Roeselare heeft mogen doormake'n.

We zijn er zeker nriet verwend gewo,rden ; er heerste ee'n spartaanse ge'est en de
leraars, voor h,et grootste deel oude frontratten, hebbe'n ons zeker niet me't hand-

schoene,n aangepakt. 't Was er e'en hard leven, een goade voorbere'iding voor
het werkelijke leven ; men heeft ons ge'hard tegon de slagetn die ieder mens in

zijn leven ondergaat. We zijn er dankbaar voor.

De jongere g'eneratie hee{t missc,hien moeite om ,dat te begrijpen en bewe'ert we'l

eens dat we mogelijk niet kleinzerig maar zeker kleingeesti'g werden opgevoe'd,

tot het schijn'heilige toe. ls hert soms omdat seksuele voorlichting taboe was ?
Niemand van ons heeft er in zijn later leven hin,der van ondervonden en he't heeft

ons niet meer gefrustree,rd dan de myte van Sint-Niklaas of de ooievaar. Of vindt
men dat er te veel tijd en aandacht werd besteed aan gebe'd en geeslelijke vor-
ming ? Men moet dat alles met preconciliaire ogen bezien, daarbij hadden we

ook veel meer tijd dan nu, veel minder verlo'f, veel minde'r distrakties. Zeker, het
idealisme en het romantisme van " in onze tijd " heeft zijn fouten gehad, zoals

ie'dere tijd de zijne heeft, maar in zijn ge'heel genomen hebben wij geen spijt van

onze collegejaren, wel ter kontrarie ! !

De klas 1929 was een go,ede klas, er heerste eren broede'rlijke geest, een bui{e'n-

gewone solidariteit. Op he,t e'ind van retorika ware'n we nog met 34. De grote

meerderheid had een geestelijke roeping, de overigen kozen m'eestal een uni-
versitaire loopbaan. Sedertdien werd er ie'de'r jaar e'en klasvergade'rin'g gehoude'n.

In de 50 jaren die voorbijgingen heb'ben 9 klasmakkers, een vierde, ons verlarten.

Zou 'het to,oh waar zijn dat we oud aan het worden zijn ?
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Met ourdgr worden, verstevigt de b'roedenband en' telken,s als, er ee'n klasmakke,r
dood gaat'is'het also'f eenstukje van ons zelf afsterft. We zijn gelu'kkig dat we in
ons oo,llegejare'n ,mensen he'b'ben moEen ontmoeten als Sobry, Poig'n'ie, Versele
en zove,el anderen, we zijn ge'lu,kkig om het welslagen van de klasmakke,rs in he,t

leven. We wil'len niet doorgaan voor een wo,n'derklas, maar tocih hebbe,n hee,l wat
van de makkers het ver geschopt: we hebben een paar'monseigneurs, een, pro-
vin,ciaal, zelfs een die in de Wi'n,kl'er Prins En'cycloperdie van Vlaanderen no,mina-
tim wondt vermeld, maar wij zijn het meest fier op hen, die het min,st op de klas-
vergaderingen aanwezig waren, maar het meest in onze gedaohten, onze talrijke
m issi'o'n,arissen.

Leo Van'dewiele



lN DE BAN VAN DE MYttHEN

Albert Camus sc'hriltt over de mythe van Sisyp,hus, Hu'go Olaus over Thyestes e'n

oe,dipus, Harry Mulisc,h eve,nee,ns over oedipus, Hubert Lampo over orpheus.

Jan Cox schildert een reerks werken die zich op het Orpheusve/haal be'roe'pen'

Marnix Gijsen licht ze toe. Fran,s Marijnen laat ziin acteurs experimen'teren op

basis van de OedipusmytLhe, Pasolini maakt aan de hand van' dezelfde mythe ee'n

film. In . Mal'pertuiso van Jean Ray, een verhaal dat door Harry Kijmel vertilmd

wer,d, hebben wij met e'e'n ganse reserm mythisohe wezens te doen' Enz"'

wat is e,r toch met de klassierke mythen dat ze blijven boeien. Gebruike,n de

kunstenaars ze niet als een Soort al'ibi, uit creatieve armoede of geeste'lijke lui-

heid, uit ge,brek aan artistierke durf e,n p,erso'onlijkheid ? ls de mytische expressie

eigenliik we4 zinvol en wat betekent ze precies ? op derge,lijke,vragen wil ik in

deze korte bijdrage ingaan. Het voo,rbeeld van de orpheusmythe zal mij toelate'n

het wezen van de mythische expressie e,n de e,igen waarde van de klassie,ke

mythen te omsohrijve,n. Tenslotte zal ik het ook hebben over e'en n'iouw initiatief

dat de wetenschap,pelijke en artistie,ke activite,it in verband met de' antie,ke mythe'n

wil stimu'le,ren.

EEN VOORBEELD: DE ORPHEUSMYTHE

Orrpheus was een Griekse dic,hterzanger dio tijdens de Arg'onautenrtocht (o'p zoerk

naar het Gu,lde,n Vlies) met zijn liederen mensen en stormen ko'n be'daren. Wan-

neer hij zong luisterde gans de natuur ademloos toe. Toen zijn vro'uw Eurydice

stierf daalde Orpheus af in de onderwereld en bekwam, dank zij zijn, kunst, haar

teru,ggave. Tooh verloor hij haar opnieuw o'mdat 'hij, on'danrks het verbod, naar

haar om'keek voor zij de aarde bereikt hadden. Zijn wan'hoo'p maakte zijn muziek

toen nog onrtroerender. Hij werd op wreedaardige wijze vermo'ord do'or (jaloerse?)

vrouwe,n. Zijn afgehouwe,n ho'ofd en zijn lier gave,n nad,ien aanleiding tot orake,ls.

Reeds vanaf het pril'le begin (Grie'kenland, 6e eeuw v. C.) blijken de belangrijkste
elementen van de mythe geme,engoerd te zijn. Wel ontbreken uitvoerige ge'tuige-

nrissen. Zo,lezen wij t5i1t. bij Pindarus (Fyth.,4, 177;be'gin 5e eeuw v. C') allee'n:

" Do bespeler van de p,horminx, de vader van de liedkunst, 'de beroemde

Orpheu's". Van Simonides van Ceos (Fr' 10A Bergka; ca. 500 v. C.) vernemen wij

enkele details : u Talloze vo,gels fladderden boven zijn hoofd ; vissen sprongen uit
het don'kere water o,mhoog, o,p de maat van het mooie gezang. " Aristophanes
(De kikkers, 1032 ; 405 v.C.) be'lioht een ander aspect : n O'rpheus leerde ons de
mysteridn kennen e'n ook het ve'rmi,iden van moordpartijen. o In een getuigen'is

van, Plato (Sym,posium, 179 d ; begin 4e eeuw v. C.) beleeft Ottpheus een ware

afgang : " Maar Or'p,heus, de zoon van Oeagrus, werd zonder dat zijn doel bereiK
was uit de onderwere,ld weggestuurd. Zij toonden hem slechts de sohim va'n de

vrouw om wie 'hij geko'me'n was. Haar zell lieten, zij niet gaan. Hij le'ek hun maar

een sla'ppelin,g, een echte citharode. Uit li'efde te' sterven zoals Alcestis, daartoe
had hij niet de kracht. Wel kreeg hij het gedaan om levend in, de o'nderwereld
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door te dringen. Daarom hebbe,n zij hem gestraft en zorgden ervoor dat hij doo,r
vrouwen de do,od vond. "

Deze en'kele citaten uit een toch zeer beperkte periode laten zien ho'e rekbaar
zo'n mythe in feite is. De talrijke interpretaties van de Orpheusfiguur verglijjden
tussen twee pole,n. Er is vooreerst de apollinische Orpheus, e'en beheerste en har-
mo,nisohe figuur, die tooh o'ok - zoals de mee,ste Griekse helden - hartstooht en
n,eerslachtigheid kent. N,iets menselijks is hem vreemd. De hoogte'n en laagte,n
d,ie hij doormaakt brenlgen ec,hter in gelijke mate zijn sterke geeste,lijke kracht
aan het lioht, gesym'boliseerd door de macht van zijn woord en muziek over me,ns,
dier en de ganse natuur. D,e dio,nysisc'he Orpheus daaren,teEen is meer een sia-
maan, een priestertovenaar. De uitwerking van zijn kunst is ferlle,r, uitbundige,r,
raakt mens en natuur a.h.w. onrderhuids, op het vlak van de emoties en het o'nder-
bewustzijn. Aan deze O,rpheus worde,n .gedichten toegeschre,ve.n, die de diepste
ge,heime,n van heelal, aarde en, mens ontslu,ieren. Hij zou de stichter zijn van mys-
terieuze ceremoni€ln, waar ingewijden zich bezin,nen o,ve'r leven e,n dood, over
zie,lsverhuizing, over de alomtegenwoo,fdighe'id van de goden, waar ze door ex-
tatisohe geberden e,n vreemde liturgie,6n loute'ring van. zonde e,n onzu,iverheid na-
stre,ven. Het dionysische aspe,ct van de Orpheusfiguur be,hoort meer tot een s,oort
crypto-cultuur die a'ltijd als een vage onderstroom aan,wezig is, aan de officidle
cultuur bepaalde schakeringe.n geeft, maar slecrhts zelden aan de oppervlakte
treedt. De dionysisc,he Orpheus weerspiegelt de moe'il,ijk te defini6ren mystische
kan.t van de O,rpheuslege'nde. Waar wij de apo,llinisohe' Onpheus - mutatis mutan-
dis - als een midde'leeuwse bard of een rondzwe,rvende blueszanger kunnen be-
stempelen, is de dionysisc,he O,rpheus eerder een wonder.do,kter of een predi,kant
die inspe'elt op het instin,ctieve, op het gevoel van zijn adepten.

O'p het ein'de van 'de Griekse ,b'loeitild was de Orp.he,usmythe tot zij'n volle on -
wikkeling ge'komen. De grote krachtlijn,e,n waren er : de maoht van Orphe,us' kuns,t
over me,ns en natuur, het wel en wee van zijn liefde, de ervarin,g ysn h66rp enr o,n-
macht tegenover leven en dood. Ook de' dualiteit van de Orp,heusfiguu'r kwam
ree'ds duidelijtk aan het licht : zijn grote geeste'lij,ke harmonie tegenover zijn meer
mystiscrhe, emotionele natuur.

Het is u,iteraard o'ndo,e'n,baar om ,het voortleven, van deze, Griekse mythe in de
hellenistische e'n Rome,inse pe'riode en nadien in de versch'illen.de periodes van
onze e,igen West-Europese bescihaving hier stap vo,or stap te be,licrhten. Enke,le
flitsen m'o,gen volstaan. In de, (terecht beroe.mde) o,rpheuwerhalen, van Vergilius
(Georgica, 4,453-527;26 v. C.) en Ovidius (Metamorphoses, 10, 1-BS; 11, 1-66r ;

1e deoennium 1e eeuw n. c.) ko'mt een harmonische versmelti'ng tot stand van de
myth'ische inho,ud - waaro'p het accent lag in de Griekse bloeitijd - met een meer
e,motionele en e,sthetisohe benadering - wat typisch was vo,or 'de heillenistis,che
benadering. Typisc,h voor de Romeinse, en. laat-antie,ke periode is e,chter voo,ral,
e'n dat blijkt wel zee'r ste'rk ult de vele figuratiwe voorstellin,gen, de vertr,o,uwdheid
met de natuur en deihan,g naar een genoeglijk leve'n, en voror de'eerste c,hriste,nen
een diepe gelukservaring. Hoewe,l de middeleeuwers de autonome, functie en De'
te,kenis van de mythe gewe,ld aandoen, hebben oo,k zij ee,n boeiende, visie op
Or,pheus. Zij zien in hem vo,oral een illustratie van de macht van rhet woo,rq, van
het verstand, van de geest ; O'rpheus is voor he,n een symbool van de, besohaving,
van'de triomf overr al he,t lagere. Bepaalde tre,kjes bereiden bove'ndien. re,chts.tree,ks
de'humanistisc,he interpre'tatie voor: orp,heus als begenadigd musicus, als. diohte,r



van het bovennatuur,lijke, als edele leider en voorloper van hert christendo'm, als

stiohter van een menselijke samenleving en beschaving. De' interpretatie van de

renaissanceperiode speelt zich aI o,p een dubbel vlak : zij bren'gt tot ezinning

o,ve,r het wezen Van de, diohtkunst ; en zij vormt de aanleiding voor een o'pnieuw

samengaan van woord en muzierk. Het e'erste aspect uit zich vooral in de theorietin

ove.r orpheus als denker en zie,ner, d;ie de ge,heimen van mens en natuur wist te

d'oorgronden. Het tweede openbaart ziCh in de nie'uwe muzikale conce'ptie waar-

door gwo,elvolle muzie'kdrama's (de Orfeo van Monteverdi !) en levendige chan-

sons of madrigale,n de plaats innemen van de contrapuntiek (waarin he,t woord

verloren gin,g door de ingewikkelde muzikale opbouw, hoe, boeiend d'ie op zich-

zelf oo,k was). De peri,ode van de Verlichting lij'kt mij een typisc'he' incubatietijd,

die een nieuwe wijziging van het Orpheusbeeld voorbereidt en ge'dee'lte'lii'k reeds

inze,t. Het kritisoh denken le'idt tot een wirwar van in,terpretaties of zelfs tot het

misprijzen van de mythe. Toch lijkt stilaan een, gemesnsc,h.ap'peliike visie te ont-

staan omtrent Orpheus' aard en wezen. Hij wordt beschouwd als der personificatie

van de dichter die weet door te dringen tot wat ho'ger ligt dan 'de aardse werke'

lijkheid, daartoe gebracht door zijn verbondenheid met de natuur en de kosmos ;

uit deze, vaak m,oeitevolle, ervaring resu,lteert een roe'ping ten o,pzic,hte van de

wereld, die hij moe't inwijden in de d'iepere gerheimen die'hij ze'lf hee{t leren' ken-

nen (reminiscenties hieraan in Mozart's Zauberfli5te). Dergeliike i'deeen o'ver het

djc,hterschap zullen door de, romantici verder uitgewerkt worden en stre'kken hun

invloed u,it tot o,p onze dagen. De literatoren van de negentien'de eeuw zijn immers

voo,ral metafysisch en re'ligieus georidnteerd (in het Franse' taalgeib'ie'd spreerkt

men van surnaturalisme). Orpheus is vo,or hen het symbool van een i'de6le we're'ld

(zie de idealistisc,he filosofie) waarin zii stellig gelove'n. Rond 1910, en zetker na

de eerste 'wereldoorlo,g, worden deze dromen stukgeprikt, mede o'nder invloed

van een steeds toene,mende, positief-wetenschappelijke en materialistisc'he insitel-

lLing. De kunstenaars worstelen nu vooral met he't problee'm van de interne ver-

vreemding (ten opzichte van de wereld ; zie het marxisme, de sociolo,gie e.d.).

De dichter en de dichtkunst verkeren, nog meer dan in' de negenitiende eeuw'

in een crisisperiode, zijn zichze'lt tot the'ma en trau'ma geworden. Dank zij de

orpheusmythe herkent de hede'ndaagse me'ns en de dichter ziahzelt, speurt hij in
de onziChtbare we,reld binnenin zichzell en ro'nrdo'm 'hem naar teke'nen van hoop

of vindt hij de mo,ed om ondanks alles te blrijven gelove,n in zicrhze,lf e,n in de

wereld.

DE MYTHISCHE EXPRESSIE

uit het voorgaande (al td korte) overzicht in verband met de orpheusmythe is ge-

ble,ken dat b.ijna e,lke tijd zich to,t een eigen oohere'n,te orprheusvisie he'e'ft laten

insp,ire,ren. Trouwens ree'ds in de oudheid zelf be,sto'nden een aantal duilde,lijk te

ondersoheiden interpretaties van de O'rpheusfiguur. Toch duiken' telken's opnrie'uw

drie essentidle dle,menten van de mythe terug op : bezinning over het wezen van

de liefde ; worsterling met hert mysterie van de dood ; ervarin,g van de wondere

kracht van de kunst en van de mense'lijke psyohe.

Pre,cies o,mdat de O,rpheusmythe wegens haar sterke intr'insieke kwaliteiiten zowat

als de mythe bij uitstek mag beschouwd worrden, bre,ngt zij o,ns als vanzelf tot

een o,mscrhrijving van ,het weze'n van de mythische expressie'. lk hoef er we'l niiet

op te wijze'n dat er de laatste iaren 
"'sn 

s'rnvsnLgrij'ke literatuur over de mythe'n tot
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stand is gekom.e'n,. Desondanks staat men nog ver af van, een eensluridendo de'
finitie, teme'er omdat structuralisten en die'ptepsychologen het mytisch denke,n
veel rui,mer zien dan de lite,ratuur- en kunsthistorici. Met het vo,o,rbeeld van
Otrpheus in mijn achterhoofd zal ik daarom gewoon mijn eigen visie onder woor-
den trachten, te brengen. Het spree,kt vanzelf dat mijn, benade,rende omscrhrijvin,g
overeenkomsten za'l vertonen met de opvattingen van anderen, bijv. L6vi-Strauss,
Ker6nyi e.a.

De mythisohe' expressie (via literatuur, beeldende kunsten, muziek, film), is in
wezen te herleiden tot een verhaalstructuur of een gedaohtenstructuur die ge,
illustreerid woridt met exemplarische, symbollscrhe personages of fe'i,ten. ,Een al
dan niet gefinrge,erd personage of een samenspe'l van, gebeurtenisse,n werkt ver-
klarend, omdat men ze als een soort model besohouwt dat de eige'n srituatie op
irrationele, intuitieve wijze be,grijpelijk maakt. De mythisc,he expressie is het zicih
bezin'nen' ove,r de realiteit in sym'bolische termen (te vergellijken me't de arche-
types van de dieptepsychologie d la Jun,g en met de cultuurrpatronen van de socio-
Iogie en de anthro'polo,gie). Het mythisoh denken moet dus he,lemaal niet vervan-
gen worden doo,r e'e.n fi'lo,so,fische o'f positief-wete,nscrhappelijke benade,ring, zoals
al te gemakkelijk bewee,rd wordt. Het bezit inte,gendeel een onvervangbare eigen-
waarde die e'ven < waar > en ( corre,ct " is als bij'v. een deductie in e,en, rede-
nerin,g. Hoewe,l de mythe een vaste, alge'meen aanvaarde verhaa'lstruotuur, een
oomplexe idee - of om het met een beeld te zeggen, een so.ort robotfoto - ve,r-
on.derstelt, kan de artistieke vormgeving de mythe noohtans o,neindig laten va-
ridren, er indiviiduerle trekken aan verlene'n.

DE EIGEN WAARDE VAN DE KLASSIEKE MYTHEN

Het heeft zijn nut even in te gaan op de vraag waarom precies de Grie,ks-Rome,in,
se mythes zo'n succes hebben ge,kend en waaro,m zij nog steeds zo'n be,langfijke
plaats innemen in o,ns geesteslwen.

Een eerste re'den, die historisch gezien zeker n,iet te verwaarlozen is, komt ne,er
op een so,ort gezagsargument. De klassieke beschaving zou superieur z,ijn ten
opzichte van de andere antieke beschavingen en ten opziohte van de bescha-
vingen die nadie,n gekomen zijn (die g.edachte was re,eds b,ij de Grie,ken zelf
verspreid : al wat niet van hen was noemden zij misprijzend niet-Grieks, " arba-
ros o). Bwend,ien mag een cultuurgoed dat gedurende e,euwen z,ijn geldi,g,h,erid

heeft bewezen niet straffeloos verwaarloosd worden. Voor heel wat mensen, en
dat was reeds in de Middele,euwen zo, behoort een summiere mytho,log,ische, ken-
nis tot de noodzakelij'ke bagage van e,e,n intellectueel en staat literatuu'r gelijk
met de berhandeling van de door de eeuwen Eeconsacre,erde Verhaalsto,f. Vo,lgens
d'it classicisme in de sleohte zin van het woo,rd moeten de ahtieke mythen dus
als n'o,rmatief beschouwd wo'rden.
Een tweede reden lijkt mij ove'rtuige,nder. De Grieken en de Ro'meine,n staan aan
de oorsprong van ons eigen beschaving, zij hebben de grondslag gelegd van
zowat alle aspecten van het west-Europese ge'esteslwen. Met deze'fundamenten
moet b,ijge'volg reke,ning gehourden worden, vermits zij n,o,g altijd in ruime mate
ons hu'idig wereldbeeld bepalen.

Een dende reden spreekt vooral kunste.naars aan. Het eigen genie van de Grieke'n
en Rome'inen leidde als vanzelf tot mythische verhalen waarin een aantal oer-
gegwens van thet de'nke,n en het voelen van de mensheid tot e,en' bijzonrder sug-
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gestief geheel werden gebundelld. De antieke ,mythen blijven boeien', niet om'dat

hun ouderdo,m en hun oorspro,n,g ze een zeker 'gezag ve,rleent, n,iet o'mdat z'ij de

rechtstreekse getuigen zijn uit de pionierstijjd van de *".trgursrpese bes'c'having

(cf. de ,hie'rb'oven aan,gevoe,rde argumentatie), maar gewoon o'mdat zij de bre.de

gamma van m,enselijke idealen, en gevoelle'ns, overpeinzin,gsn s'n hartstochten 'in

een aantal bondige, expressieve verhale,n hebben neergelegd. De antieke mytho-

logie is de gesohiedenis van de mensheid in een (verrukke'lijke) note'dop'

EEN NIEUW INITIATIEF: DE SYRINX-WERKGROEP

Rond de Leuvense kern van de redactie van de Syrinx-reeks - een ree'ks dio voo'ral

vulgariserenrde pub'lirkaties en sohooluitgaven 'in verband 'met de klassieke O'ud-

heid o'p de markt wil brengen - is sinds vorig jaar de zgn. Syrinx-werkgroep ont-

staan. Nu reeds maken naast een aanrtal classioi ook archeolo'gen, kunsthistorici'

roman,isten, german,isten, musico,logen e'n literatoren er deel van uit. In prin,ci'pe

kan ieder die het wil tot deze werkgroe'p toetre'den.

Het o,pzet van de Syrainx-werkgroep is het tot stand bre'ngen van een aanta'l n'ieuw-

so,ortige publikaties rondom antieke thema's, waarin naast een uitgebre'irde -

vooral literaire - commentaar op de belangrijkste Gfiekse en, Latiinse teksten' e'n

een uiteenzetting in verband me,t voo'rstellingen uit de Oudheid, ook ruime aan-

daoht zou besteed wor,den aan de liiteratuur, muziek en be,elden'de kunsten' uit

een ,latere periode. In de ee,rste plaats zulle,n een aantal hoo'gte'punten be'licht

wo,rdenr, via een uitgebreide bespreking ervan' Tege'lijk zdl echte'r oo'k gepoog'd

wofden telke,ns ee,n belangwekkenrde documentatie,Van encyclo'pedisohe, aard te
versohaffen (met literatuurliist), zodat de lezer materiaal in 'handen, krijgt voor

ee'n verantwoot6 6qm,pafatistiscrh onderzoek. Wij zullen dus te'lkens 6n e'en alge-

meen overzicht trachten te geven 6n 'de belan,grij'kste wernken' in hun eige,nrhe'id

belichten (dus een benadeting die tege,lijk co'mparatistisoh en intrinsie'k wil zijn).

Een dergelijk opzet rkan alleen gerealise,erd worden indien, specialisten e'n on'der-

legde amateurs van verschille'nde ric,htin'gen zich samen aan het werk zetten. H'ie'r

is met ande're woo,rden een interdiscip,linaire samenwerking ve,rdist. De mede-

werkin'g kan gaan van b'ibliografisohe informatie, wetensohappelijke begeleiding to't

he,t effectie'f schrijven van een, bijdrage (een wetenscrhappeliik-vulgarise'renrd arti-
kel maar ook essays o,f oorspronkeliike literatuur). Enke'le maande,n v66r de e'ind-

redac,tie worden de versc'hillenrde' bijdragen' gecon,fronteerd met het o,o'rdeell van

de andere me,dewerke'rs maar oo,k met dat van alle geinite'ressee'rden (heel wat

mensen hebben ervaring met dergetlijke onderwerpe'n, maar vinden niet de tijd
o,m er zelf wat over te schrijve'n).

H,et Orpheu$bo.ek, waarover hierbove'n reeds sprake was, is het e,erste resultaat

van deze Syrinx-we'rkgroe'p. Wij bereiden publikaties voor over lphigenia (de

mythe van het " slac,htoffer ") e,n het Dido en Aeneas-ve,fhaal. In Verre voorbe'rei-

ding zijn : lulius Caesar, Electra,/Orestes, en de vele thema's uit Ovidius Me{amor-

phoses. Andere mogelij,ke onde'rwerpen zijn bijv. : 'Heracles, Theseus, Gi'lga'mesh

(zo,wat he't the,ma van de < supermels ") ; O'e'dipus ; Philemon en Baucis (the'ma

van de < gastvrijLheid ") ; Narc'issus ; Daedalus en lcarus ; Hero en Leander (therma

van ,de 
" onstuimige lierfde " ; cf. De twee konin'gskinderen en Rome'o' an'd Juliet "'

Arnold PROVOOST
Kapelberg 46, 3030 Heverlee



Missie en Japanse mentaliteit

Dit artikel ligt reeds sedert'half januari hi'er in mijn sch,of. ls het de moe,ite o,m het
te publiceren voor onze huidige jeugd ? zullen zij een missionaris van 7e iaar
kunnen begrijpen, zal hij zich aan hen kunnen verstaanbaar maken ? Zullen, de
levenswaarden waarvan hij geleefd hee,ft, die met hem medege,gro,eid zijn bij hen
aanvaard kun,nen worden ? De uirtgever, de ,lezer oorde,le ! Een stoot doet dit
artikel u,i't mijn schof rollen.

De laatste jaren he,bben.'pu'b,licaties nopens armoede, hon,gersno,od, o,ndervoeding
in de wereld en nopen,s de uitbuiting de,r armen d,oor de rijke landen en inrterna-
tionale maatschappijen, het hart van vee,l mensen, vooral van de jo,ngeren, erg
getroffen. De redenen van dergelijke wantoestan'den liggen o,ok wel in de vroe-
gere levenswijze van primitieve volkeren, o.a. hun mentalitei,t, maar toch en bo,ven-
al in 'bovenaan'gehaalde machten, die Johannes reeds fo,rmuleerde als : < Al wat
in de wereld is, is begeerlijkhe,id van het vlees, be,gee,rlijkheid van de o,gen en de
hovaardij van he,t leven > (l Jo. 2 : 16). " Al wat in de wereld is o zal altijd wel
sterke druk uitoe,fenen in die richting ! Aan ons ohriste,nen de liefde tot de, naaste
als de 66rste we't die alles ,behe,ersen mo'et, uit te oefen,en met ter daad en niet
uit het oog rls vsrllls2g'n wat christus zelf op'geeft als < het gewichtigste van de
wet : rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw " (Mat. 29; 23,). Deze twee zaken
gaan 'tegen die wereld in, nie,t als een strijd in de materidle wereld, maar als een
strijd van de geestelijke we,reld tegen de " m,ateridle o were,ld of van de geestelijke
waarden 'te'gen de materidle. tk geloof dat ons Japan van de, moderne tijden ver
weg meest nood hee,ft aan de geestelijke waarden en dat wij missionarissen, juist
daarvoor in Japan " broodno'dig " zijn. ln dit artikel tradht ik enkerle atge,me,ne
gegevens over te maken over de godsdienstme'ntaiite,it in Japan, door enkele voor_
vallen uit de dagbladen genome,n en met enkele e,rvarin,ge.n dit te illustreren.

Een ernstig tijdsoh,rift haalt hie,r uit een " rapport aan he,t secre,tariaat voo,r de
ongelovigen " o.a. de vo'lge,nde iterms : Het meldt no,pens de toestand van onrger
loof bij 'de japanners, dat 6 0/o van de japanse jeugd zich atherst noemt oif . on-
ge'lovig " : (dit wir zeggen nqch God, noch goden, noch ee,n roon hiernamaars
aannemen) en dat 74o/o vani, hen o,nve'rschillig zijn tegen,over alle godsdie,nsit ;
dat maakt zo ffi'o/o onge,lovigen onder de jeugd. Zo sc,hijnt deze gro'ep te, ko,me,n
on'der de meest ongelovige groepen der hele wereld. (Er kan hierin we,l ee,n ze.
kere poze Lbestaan, maar zeker is dat de, jeugd ,die' godsdienst bestudee,n ee,n
gro'te zeldzaamheid is e'n die het toch doen, do,en het in,den duik als iets dat bij
anderen niet goed aanvaard wordt en waar ze me,e,r o,f min besrcrhaamd over zijn).
Dit alles'bele't niet dat 760/o van de Japanse leug'4 ""n 

speciale eerbied herb,ben,
< een vererin,g der natuur" (misscrhien ware het beter te schrijven een diepe ge-
voel'sne,iging voor de natuur), zo gaan ve,len nu en. dan shintoistisohe e.n, buddhis_
tische tempels bezo,e,ken, alsook de graven van hun overleden familieleden. Een
professor van een unive,rsiteit wil hierin een diep o,n,derliggend s,hintoisme, ani-
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mistisoh'polythdisme zien in het onderbewustzijn van die jeug'd en tevens ook een

diepe religieuze onversc'hillighei'd.

Enkel 1'o/o rtan de japanse jeu,gd beleeft positief 'haar godsdienst, maar als men

Vraagttotwe|kego,dsdienstze,feite|ijkbehoren,danzijnerenkellSo/oo,nder
hen die positief de naam van hun eigen godsdienst opgeven' Een ander zeer ty-

pisch gwal bij de japanrse jeugd is 'dat 19'o/o van hen niet weetwat gedaan met

hun |even en geen bepaa|d doe,| ervo.o,r vin,den. ook dat 71 0/o van hen zeggen

dat me,nsen die ee.n Sterk zelfvertrouwen 'hebben of gee'n pro'bleme'n hebbe'n in

hun, eige'n le,ve,n, in hun familie of hun werk, geen godsdienst no'dig heb'ben' Vo'or

460/o is godsdienst alleen nodi,g vo,o'r zwakken (vrouwed, kinde'ren, zie'ken, mis-

lukten).(Zo,enke|ejarenge|e'deneenprofessorvandemi.dde'lbarescho.o.lhad
zijnzieke|ijkezoonge,makke|ijknaardekatholiekekerk|atenkomenen.laten
dopen:maartoen,zijndochte.rookkatho|iekwi|dewordenweigerde,hijko,rdaat'
zeggende : " Maar zij is niet zie'k ! ").
over de oorzaken van die 'to'estand geeft dat rap'port het volgende : Het o'o'rdeel

van de jeugd over he,t be|ang van de g'o.dsdie.nste,n' versohi|t niet Van dat Van de

volwassene japan,ners of van de oudere g,eslaohten : het ligt envo'udig in een

doorlo,pende lijn.

Het godsdienstig indifferentisme is onrtstaan van af het begin 'der mode'rne'tijde'n :

secularisatie schijnt ,hie,r reeds onrtstaan te zijn VOOR de mo'derne in'dustridlisatie

van Japan. Als iemand geen be,paalde godsdienst be'leeft, komen in de japanse

so,ci6te,it ge,en psyohologisohe, of sociale spanningen 'daaruit voort : de andere

mensen laten u d,aarin.vrij en met rust. christenen worde'n bv. in het alge'mee'n

niet achteruitgesteld bij offici6le benoeminge,n, omdat ze ohriste'n ziin. Al hebbe'n

de godsdiensten diepe invloed uitgeroe'fend op thet japanse vorl'k, die religiosite'it

uitte zich vooral in so'ciale instituties, maar leidde niet to't 'het Eeloof o'f de' ve'r-

ering van een bovennatuurlijk wezon, een go'd'de'lijk wezen of no'g min tot een God

buiten of o boven 'de natuur, zoals he't Christen'dom lee'rt' Hie'r schijn'en ze uit

zichzelf n,o,ch besef noch no,od te voelen en weinig invloerd te voe'le'n 9'p hu'n m'o-

reel leven of op hoo'p op een gelu'kkig leven hiernamaals'

Godsdienst in japanse zin, wo'rdt meest aan{vaard o'm zijn pe'rsoon'lijke' e'n so'ciale

functie. Zo vereren o,.a. veel studenten de " god van de studie " ten tiide van de

examens. In hun kultuur ,hebben ze geen opvatting van godsdie'nst a'ls een abso-

lute en universe,le waar"heid (als bv. . de grond van ons hestaan "). zo'n opvatting

geeft we,l de reden van die speciale verdraagzaamheid o'p go'ds'diensti'g gebied

bijdejapanne,rs'Toookhe'e.ftme,nbi|deonge|wigengee'nlspecia|ere,aktie
tegen de gelovige : ze kunnen geen intere'sse genoeg o'pbrengen' ze'lfs n'iet om

de universele en absolute waarde van de godsdienst en van het ch'risten'd'om te

bekamlpen o,f te |ooche,nen,. De strijde,n,de atheisten zijn ,hier uitermate ze|,dzaam

(ik herinner me n,iet er o.oit van gehoor.d te hebbe'n !) en zo. mogeln We hier we'l

sprekenVandat<go,dsdienstigdrijfzan,d'o'fVanhet"mo'eras"datgeenvaste
on,dergr.ond bierdt voor geloo{ en geloosleven 'bi.i onze japanners' ln die lijn ligt

dan oo,k m,e dunkt het woond dat een 'bu'ddhistisoh professor zou geze'gd hebben,

dat het ge,en zin heeft o,ver go.dsdienst te redeneren. Geloof ko'mt hier zo te ligge'n

niet onde,r de categorie logisch of redelijk, maar onrder die van persoonlijke' nei-

ging of hulp in noo'd.

Dit zijn enke'le ite,ms uit dat rboven,germe4d rapport. Nu enkele fe'iton in he't laatste

jaar gebeurd en die soms in TV en dagbladen fel besprokon werden en de japan-

se mentaliteit op go'dsdienstig ge'bie'd kenme'rken'
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ln Japan is, sede'rt jaren, de grootste jaarlijkse bestsel,le.r no,g steeds de bijbel.
Tooh blijft het aantal christenen, protestanten zowel als kathollieke,n, on.geveer
stabiel. Vee'l mensen beginnen wel de heilige schrift te ,lezen, maar ,het is ook
vo'or hen moeilijk te'verstaan, vertoont hen e'en vreermde kultuur, ze lezen hst als
een beroe,md boek uit een, vre'emde kultuur, missen zelf de funrd.amente,le kennis
om enig inzicht te krijgen in zijn religieuze in,houd, vinden het zo ,moeiliik en
loggen rap het boe,k opzij.

Bij de japanners is gods'dienst geen zoeken naar een ware revensweg : alle g,ods-
diensten zijn voo'r hen hetze'lfde waard, een absolute waarheid kennen ze orak-
tisch niet, een weg die zin gee,ft aan he'el hun levenswe,g, er e,en doel aan stelt,
zoeken ze niet in'de godsdienst. Ze grijpen naar godsdienst als ze in de put ge-
ra'ken e,n geen orplossing vinde,n, om dan toch enige trorost te krijge,n.

Enkele maanden geleden werd te Tokio een hoogstude,ntin in haar kame,r gevolgd
door een jonge politieagent (20 j.) die haar wilde verleiden. Daar ze ferl we,e,rstand
bood vermoo,rd'de hij haar. Men ,kwam rap op het spo,or van de dade,r. TV e,n
dagbladen 'gaven' zeer grote publikati,e aan het geval. Men, spre,e,kt vooral van de
verantwoordelijkheid van de overste van de misdadiger, ,die geen goede vorming
zou gegeven herb,ben aan zijn recruut. De opvoeding van de scho,len die alleen
materialisme aanle,ren, wordt n'iet aangehaald, ove'r godsdienstige o,pvoeding wordt
praotisoh niet gere'pt, absolute waarde,n vallen buite,n besoho,uwing e,n zerke,r het
hiernamaals.

Enkele weken later, in oe'n ande,re stad, gingen'twe,e vriendinne,kes van 12 e.n 13
jaar te voet van huis weg, tien minuten ve,rder gin,gen ze een h.oog appartement
binnen, gin'gen m,et de lift tot op het dak (plaworm), klo'mmen daar ove,r oe om-
heining en sprongen samen naar beneden. Het leven in deze were,ld vonden, ze
de moeite niet waard. In geen van beide,families schijnen, er speciale problermen
bestaan te hebbe'n, volge,ns de dagbladen. Die kin.de,ren hadiden het gevoel : het
leven hee.ft ge'en doel, he,eft geen waarde, waarom dan no,g leven ? De gewone
ouders'hier kunnen aan hun kindere,n geen levensvisie, le,venswaaide geven, nog
min hen daarin o'pvoe'dsn. Kan dat zon.der een vast geloo,f en zonde,r ecrhte, ,lie,fde
in de opvoeding ?

Japan is n,o'g srteeds aan het hoo,fd der landen voor het aantal zeilfmoorden. ln
de laatste' jaren is dit aantal ook nog gestegen en nog meest ge,stegen bij de
jeugd. o'nder hen zijn er ook een gosd aantai studenten die, mislukten 'in de toe-
gangsexamens die ze moete'n passere,n o,m in ho.ger middelbaar en, universiteiten
aanvaa'rd te worden. Me,n ze,gt dat de meeste mriddelbare, studenten eens echt ge-
dacht hebben aan zelfmoond plegen,. noze mensen ziin zeker van vroeger reeds
be'ken'd dat ze niet veel prijs hechten aan ,het leve,n. De vroeger kamikaze,s en
de 'huidige. vruc,htafdrijving schijnen hier in dezerllde lijn te tre,kkon.

Nog dit. Enkele weken' gele'den we,rd ik pe'r 'brief venocht do,or e'en zuster om een
heidense farnilie van onze paro,chie te bezoeke,n : de 'man was haar neef. lk ging
erheen met een katholie,ke vrouw uit dat gebuurte. De' man was afwezig. De vro,uw
liet ons binnen om dien brief. In ee.n zijkamer lag hun zoon,tje van twee jaar heel
netjes neer, zijn armpjes uitge,strekt, het hoofd tamelijk donker van kle,ur met
licht ope'n ,mond en halfope'n oogjes. Roerloos blee'f het jo,n'getje in,ademe,n. De
moe'der hee'l rustig, zei o,ns : hij ziet absoluut niets, 'huilt nooit, weent nooit, be-
weegt niet, reage'ert c'p nie,ts. Zo vraagt hij van mij ge,en speciale, grote verzor-
ging, enrkel iedere dag hem driemaal verversen. Mijn man ,hee,ft zeer veel o,m dit



ge,leden,waserbeschaamdover,wildehetwegsteken'Vroegerdronkhijnooi't'
nugaathijregelmatigbijvriendendrinken.,ko'mtso'mszatthuisenisdanver.
beten o'p dit kind. Op de gewon'e dagen ko'mt hij thuis en kij'kt of vraagt niet

mee'rnaarditkind.Wehebbennoge'e,njon,genvannege.njaar'Hijwaspasee.ns
binnengeikomen, en na een paar minuten ging hij weer gaan spelen' Grote schone

gezonde jongen. 'D,eze merkt go,ed op al wat er hie,r gebe'urt. Voor vader zou hij

alles doen : hij vertelt o,ve'r scho,o,l, vertelt fabelkes die ,hij o'p scho'ol leerde o'm

vader er bovenop te helpen, zingt ze,lfs een liedie voor vader. Hij zou alles d'oen

om vader te he,lpen. Maar een ding kan hij vader niet vergeven : dat hij nooit

meer omziet naar zijn ongelukkig broerke ! Dat kan hij niet ve'rdragen' Hijze'lf als

h,ii naar scrhool gaat en e,trvan terugkomt, kijkt altijd eenrs naar ziln broerke. lk

voel heel goed dat hij zich bij mij nauw aan'slu'it : alles wat ik vraag do'et 'hij. o'm

hem bon ik niet verle,gen, maar wel om ziin ongelukkige vader. - Die christin die

met mij was, heeft zeer goed ge,luiste'rd, slechts enkele wo'orden gespro'ken, maar

we voelden hoe moei'lij'k het is aan die mensen zonder e'nig geloof daar wat troos't

te brengen. Men krij.gt het gevoel dat we zelf als nie orpre,cht ko'nde'n spreke'n :

en alles op de ,moeder afschampte. En toc'h niet, ze was ons zeer dankbaar da't

we geko,men waren.

Mijn slot. Missie,werk onder de armen, om hen uit hun arm'oe te helpen 'is echt

missiewerk. Hier in Japan he,bben we die nliet in grote mate me'e'r. Maar ik vraag

me af, of werken, vo,or de spirituele, nood der mensen o'p zichzelf geen groter

waarde heeft en, vee,l dieper m'enselijke, no'od 'lenigt ! Het bedoelt de diepere en

eeuwige zin van he,t leven zelf, soms in zijn diepste grieve,n bij de mensen aan

het licht te bre,ngen e'n hen Sterkte eryo,o'r te geven. Hoe de' mens n n'iet leeft van

brood alleen ' en h,oe, zelfs in de meest onmenselijke omstandigheden : goed

d,oen altij,d en voor e,euwig waarde moet hebben en ge'ven aan o'ns leven.

M. Bossaer, Koryo' n'aka maohi 6'2-3 591 Sakai shi Japan
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Een late hulde

JUL:AAN CLAERHOU丁 (1859-1929)

In de studie van Gu'ido, Gezelles leven en werk zit de jongste jare.n vaart : de faam
van de Westvlaamse meester gro,eit erbij. Zijn m,enselijke zo\ivetl als zijn po,etische
ges,talte wo,rdt immer duidelijke,r. En met steeds mee'r n,adruk kan de vraag wor-
den gesteld : weten wij genoeg over he,t milieu waarin Gezelles gen,ie zic,h ont-
plooien kon ? Wie waren, de mensen, die rondom hem leefden en' wat bete,kende
hier de wisselwe'rking ? Vele figuren uit West-Vlaand,e'ren, dat steeds verrassende
gewest vol leven,, zijn, ree'ds (t6 ?) stereotiep geworde,n : Hugo Verriest, Albrecht
Rodenrbach, Cyriel Versohaeve. Nageno,eg ierdereen kent ze uit zijn schooljaren.

Toch wordt het hoog tij6 or het vo'lledige landschap te ve/kennen waarin tijde,ns
de tweede he'|ft van de vorige eeuw en in het begin van deze een reeks hoog-
staande e'n gedn,gageerde man'nen (vooral priesters) hun weg baanden. S,tudie van
het Westvlaamse ,geestesleven in de vijftig jaar tussen 1880 en 1930 he'eft ons in
staat gesteld 66n merkwaardige figuur uit de volslage'n vergete,l,heid te halen : de
gele'erde prie'ster (6n naamkun'dige, 6n aroheoloog, 6n volkso'pvoede'r) Juliaan
Clae'rhout, die bij zijn ove'rlijde,n in 1929 66n. van de gerleer'dste priesters van ons
lanrd werd geno,emd (1). Tereoht of ten, onrechte ? Hoe d,an o,ok, deze man was
een persoon'lijkheid van meer dan gewoon formaat, een m,ens met grote gaven
naar hart en geest.

Juliaan Claerhout werd geboren' op ee'n " koeiplekke " (klein,e pacihthoeve) te
Wieltsbeke, in 1859. Hij was he't enige zoontje in leven uit e'en reeks van 10 kin.
deren in een arm, maar ijve'rig gez'in, zoals e,r duizenden waren in het n arm Vlaan-
deren " van die jaren. A,l dadelijk bleek het kind een uiterst ,leergiefig, on,tvan,ks-
lijk en bijna overgev'oelig knaapje, dat zowel o,p de lagere sc,hool te O,ostrozebeke
als later aan he,t Sin,t-Amandscollege te, Kortriik een sohitterende leerling we,rd.
In glasheldere ve,ihaaltrant, de' pe'n van Frnest Claes waardig, heeft Claerhout later
zijn kinderjaren besc'hreven. Te Kortrijk (1871-1878) ontstaat zijn ve,nwo,ede belang-
stel'ling voor geeste'lijke arbe'id en ontwaakt een' dwepende Vlaamsgezind,he,i'd,
onder de rec,htstree,kse invloed van Rode'n'bachs Blauwvoerterie. Tiidens het jaar
filosofie aan het Kleiln SeminaLrie te Roeselare (187&1879), ontmoet hij vo,or het
eerst Guido Gezelle, een fe'it dat zijn verdere leven heeft ge,te'kend en zelfs be-
paald. Claerhout he'eft zijn hartstochtelijke voorliefde voor oude taal- e,n cultuu'r-
elementen re,ohtstreeks van de grote Vlaamse diohter gedrfd.

Reeds tijdens'de sominariejaren te Brugge (1879.1883) we'rkt Claerh,o,ut vo,l ijver
voor Gezelles taalblad " Loquela ", ook in D,uclos' < Flond den Heerd ", versohijn,e,n
bijdragen van zijn han'd. En tijdens zijn vakantiodagen te, Desselge,m, waar zijn
ouders intussen wonen, trekt de seminarist vaak te voet naar Ko,rtrijk om de wat
onrhandige Geze,lle te helpe.n met allerhande " secretariswsrk ", vooral rn'et het
o'og op diens taalkundige activiiteit. Wat n,iet wil zeggen dat Claerhout e,r zich niet
bewu,st van was de vriendschap te genieten van, een der grootste dichters van
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zijn tijd. Op korte tijrd werd Claerhout a.h.w. door de taalkunde bezeten, als auto.
didact, met de gebreken vandien, jawel, maar hoe kon he,t anders ? Toch wordt
zelfs de huidige leze,r verrast doo,r de soms pittige originaliteit van' zijn vondsten
en men ontkomt niet aan de, wat bittere conclusie : Vlaanderen hee{t zichzelt
moeten maken., van de grond af.

In 1883 volgt Claerho'u,ts priesterwijdin'g en het volgende jaar vinrden we he'm teru'g
als leraar in he,t Sint-Joze'fscollege te Tielt. Daar barst nu vo,o,rg,o,e'd de activite'it
los van' ee'n geestdriftig, bezield man, die zich voelt als een vis in het water. Hij
organiseert mee de ,luisterrijke feesten ter herdenking van L. de Bo en, wordt be*
stuurslid van de plaatse'lijke Davidsfondsafdeling, waar hij e,chter kort daarna luid-
ruchtig de deur dichtklapt : heit zijn daar allemaal n franskiljo'ns ", schrijft hij aan
Gezelle. In de le,n,te' van 1886 maakt hij, grotende,els te voet, een' ve,rrukke,lijke
tooht door Frans-Vlaanderen. samen me't Guido Gezelle,. Inmiddels is ook e,en

heohte vriendschap gegro,eid met e,en van de rneest gezagheb'bben'de naamkun-
dige,n u'it die jaren' : de Friese arts Jrohan Win,kler. Voor deze ge'leerde' vezamelt
Clae,rhout hoo,gst gewaardeerd taalmateriaal, zodat Winkler daarove'r ze'lfs grote
lof verkondigt in correspo.ndentie me,t D'uitse filo,logen.

In december 1886 trekt Claerhout ' voor een stukje o,p ee,n slede ; dat warern nog
winters ! - n,aar Gent, waar ten huize van AlJo,ns Siffer, de' toen zeer bekende druk-
ker-uitgeve,r.politicus, he,t maandblad " Het Belfort " wordt gesticht. Het betrof hier
de vertwe,zenlijking van ee'n 'lang gekoesterde droom van vele Vlarmingen, : e,indelijk
een interprovinciaal tijdsc,hrift vo,o,r wetenschap, le'tteren, en, kunst. Juliaan Claer-
hout werd hiervan de bolangrijkste medewerker en na enkele jaren de offcieuze
hoofdre'dacteur. Het maandblad ligt mee aan de basis van het nu nog springlwe'n-
de " Dietsche Warande e,n Belfort ", het belangrijkste Vlaamso katholie'ke tijd-
sohrift voo'r geestesleven en, lette'rkunde.

Claerhouts ove,rdru'kke bedrijvigheid (we kunnen' onmo,gelijk hier alles vermelden)
viel 'de Brugse bissohop missohien iets te veel in het oog. Mgr. Faiot had he't niet
erg vo,or schrijvenrde Vlaamsgezinrde priesters in zijn bisdom. Veranrdering van
lucht zou zo'n ijverige jon.ge ge,estelijke geen kwaad doe,n : na een re'isje naar
Farijs, tijdens de grote vakantie van 1887, werd ,deze, ve,e,lbe'lovende taalkunrdige
en briljante leraar als hulpsurveillant aan,gesteld in he,t pensio,naat van, de nor-
maalschool te Torhout, waar ernstige tuchtproblemen gerezen, waren. Het lee'k op
e'en ware ve'rbanning. En het kwam bij Claerhout ook zo aan. De en'ige nederlands-
talige brief 'die we in ,het archie{ van hel bi'sdom Brugge uit die jaren ko'nrden op-
diepen :is een smee'kbede, pre,cies van J. Clae,rhout aan Mgr. Faiot, om uit die
onmogelijke en verstikkende positie te worde,n verlost, en om Mgr. Rutten, te Luik
te mogen gaan helpe,n in, zijn sociaal werk.

Eerst in 1889 kwam'het bwrijde'nde gebaar (dank zij de bemoeiingen van de latere
Mgr. De Braban'dere, die Vlaamsgezind en democratisch was ?). Claerho'ut we,rd
nu benoemd tot onde,rpastoor te Sint-Denils, i'n het diepe zui.de'n van West-Vlaan-
deren,, de p,arochie van de' beruchte " geuzenkerkhof-affaire ", die destijds Gezelle
nog heel wat I'ast had bezorgd. En in,tussen kwam het te Brugge, na mo.eilijke on.
derhandelingen, tot de oprichting van ( Biekorf D, een tweede tijdschrift dat Claer-
hou'ts uitverkoren werkterrein zou worden, andermaal ee'n tijdsohrift dat thans no,g

in volle bloei is.
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Te Sint-Denijs heeft Claerhout zioh honderd prtocent van zijn, taak als priesrter ge'
kweten. Het alom o,pdringe'nde socialisme scrherpte bij deze' o'ud-student van

deken De Gryse het bewustzijn dat hier maar 66n be'hoorlijk antwoord was : de

ch'ristelijke democratische opva'ttingen, in de katho,lieke milieus do'en doordringe'n.
Later heeft hij er met reohtmatige fienhei'd o'p gewezen 'dat hij in het dorp belang-
rijke sociale vereniginge,n he,oft gesticht : een Franciscus-Xaverius-gilde en een

Maatsohappij voor Onrderlinge Bijstand. Dat lijkt nu alle,maal vanze'lfspre'kend,
maar de jonge onde,rpastoor heeft hier pionierswe'rk ve,rricht.

De wetensohappelijke microbe zat hem echter in het bloed ; andermaal voor een
gedeelte' te voet trok 'hij n'aar de Leuvense untiversiteit, om zich ,door en'ke'le pro-
fessoren, filologen met faam, een, wetenschappelijke taak te laten uitstippe'len.
Daar werd zijn droom, een groot naamkundige,te wo'rden, nog lwendiger. En mo-
gelijk is'die hartstooht nog aangewakkerd door het persoo'n,lijk bezo,e,k van Johan
Winkler, die in 1891, samen met Gui'do Gezelle, te SinttrDenijs e,en onvergete,lijke
dag lang kwam kuieren in,dat heerlijke land'schap, een belevenis waarolve'r daarna
verrukte brieven werden gewisseld. D'ie Fries ston'd bij de Westulaminge,n ho,o,g

aan,ges'chreven ; steeds vaster werd Claerhout er, samen met Geze,lle en andere
tij'dgenoten, van overtuigd, dat het Friese aandee'l in de ,histo'rische wo,rding van
Wsst-Vlaan'deren zeer belangrijk was. Zulks was naar hun mening o.m. te bewijzon
door de structuur van vee,l monume,ntale We'stvlaamse hoeven,. Aan die - later
weerlegde - opvatting is Claer.ho,ut tot aan zijn dood toe blijven vasthouden,. Maar
alleen reeds de fanatieke be'langstelling vo'or die prac'htige menselijke b,ouwwer-
ke'n.was een verdienste o'p zichzelf.

Inr " Het Belfo'rt " geraakte Clae,rhout omstree'ks die tijd pas goed o,p dreef. Hij
begon nu oo'k enkele pseudoniemen te gebruiken, die later zijn persoonlijkhe'i'd
soms herb,ben verdoezeld : J. Se,ghers en J. de Bie. Geen e,nkel Vlaams tijdschrift
heeft in die jaren, zoveel informatie ve,rstrekt over het ruime gebied van de geest
al's d'at Gentse maand'blad. Voo'ral over het geestesleven lin Frankrijk e'n, Duitslan,d
krij'gen de lezers van Claet?hout kort, maar pittig nie,uws. Intusse'n vo,orziet hij zijn
maandschrift van ee,n taalkundig bijblad * Philotogisohe Bijdragen > (1892!1896),

dat hij redigeert samen' met zijn vriend Alf. Dassonville, een de'r ee'rste weten-
sohappelijk gesohoolde naamkundigen in Vlaan'deren. Hier wordt de weg gedffend
naar de Leuvense sectie Germaanse Filolo'gie.

Al die drukte heeft Claerhout 66n grote kans doon missen : in zijn buurt sc'hree,f

in die jaren een jonge bakker, Frank Lateur, zijn eerste lette,rkund'ige schetsen,. Bij
Claerhout heeft hij steun gezocht, maar die heeft later moeten toegeven, dat hij
de kans heeft gemist onze me'estbegaafde prozaist, Stijn Streuvels, de Vlaamse
letterkunde binne'n te leiLden en' op die manier n Van Nu en Straks " v66r te z'ijn.
ln 1894 is de nimmer rusten'de pries er intu'ssen aangesteld tot sohoo,lhoofd van
de Aange,nomen Lagere Jongensschool in he,t mooie Pitte,m. Onimitdde,llijk leve,rt
hij ook hier prachtig ped,ago,gisch en sociaal werk. Same'n met een van z'ijn onde'r-
wijzers rioht hrij zo'ndagslessen en, clcli voor zelfstudie in, die in de streek grote
weerklank vin'den.

Pittem is boventdien rijk aan herinneringen uit het verre Vlaamse verleden. En'igs-
zin,s teleungesterld in de beo,efening van de naam,kunrde - als au,to'didact heeft hij
het erg zwaar - werpt Claerhout zich nu op een andere tak van de wetenscrh,ap :
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archeologie. opg'ravingen 'leiden tot - late,r omstreden - opgravingen o,p het zgn.
Heiden's Kerkhof (1896). En omstree,ks het einde van de e,e,uw ontdekt oe vorser
te Dentergerm de resten van een moerasdorp uit het stee,ntijd,pe,rk, 'het eerste, in
Belgi'6: vier jaar lang ('189s-1909) houdt dit speurwerk zijn,aandacht gaan.de. Door
heel west-Europa heen trekt hij n'u op studie,reize.n : Duitsland, zwitserland. De-
nemafken,, Engeland, enz. Claerhout wordt e,en eohte glo,betrotter.

Een globetrotter die inmiddels stilaan is wegge'groeid e.n ve,ryreemd van zijn vroe.
ger milieu. Hij is nu lid geworde,n van befaamde franstalige ardheoloEische ve,r-
enigingen en moet n,oodgedwongen zijn talloze studies in het Frans publiceren ;

hiij weet imrme'rs dat anders de,vruoht van zoveel arbeid ve'rloren zal gaan. Bitter
klaagt hij bij Johan winkler ove,r die vlaamse armoerde. En het particularisme van
Guido Gezelle komt hem de laatste jaren van diens ,leven, zo benepe'n vo,o,r. dat
hij 't me't zijn eigen e,pvattinge,n niet me,er verzo,enen kan. clae,rhout is nu 'n ove,r-
tuigd voorstan'de'r van he,t Alge,mee,n Nederlands, in een periode waarin die o,pvat-
ting (en praktijk) hem vijanden bezorgen moet. Toch heeftiin in de vorm van een
ano,nieme brochure, e,en ontroeren'de hulde gerbracht aan Guido Gezelle, bij diens
overlijden in 1899. Ze'lfs heeft hij teve,rgeefs po,gingen aan,gewe,n'd om hettaalblad
van de dichter. " Loquela ", van de onde.rgang te red,de.n.

Er is nu een zeke're veree'nzaming gekomen in' he't leven van onze wroe,ter ; hij
voelt het pijnlijk aan en heeft daarover re,eds zijn beklag ge,daan bij o.m. Hugo
Verriest. En plots slaat daar het harde leven toe : een zware deoressie - in hoofd-
zaak een niet aflate,nde sterve,nswaan - o,vervalt hem in 1906. Bij type,s als Claer-
hout is een ,dergel'ijke inzinking op die leeftijd geen uitzonrdering, maar zijn toe-
stand is zo ernstig dat hij zch op drie plaatsen mo,et late,n verzorge,n : e,erst in
Sleidinge, daarna te Endenich, bij Bonn, en tenslotte te Sint-Truide,n. Tijdens die
ziekte, waarin ,hij noohtans zijn vo'lledige gee,steshel'derheid bewaart, schrijft
Claerrhout, oog in oog met de 'do'od, als een razende zijn leven uit in proza en
verzen,. Deze merkwaardige gesohriften zijn een rijke bron van wetenswaardig-
heden voo,r wie dit boordevolle, mensenleven wil leren kennen. In,tussen zorgen
vrienden voor ,de publikatie van belangrijke studies.

Als het ware hefboren krijgt claerhout in 191'l een benoeming tot pastoor in hst
liefilijke dorpje Kaste,r, andermaal midden in de prachtige heuvels van Zuide,lijk
West-Vlaande'ren. Nauwelij,ks is hij .daar in ,de ruime pastorie geinstalle,erd of zijn
werkkraoht barst weer los. weer gaat de spade de grond in, weer betrekt hij de
bwolking - vooral de soh,o,o'lkinrderen - bij zijn opzoe,ki,ngen. Een droo,m, die hlij
re'eds te Pitte'm koes'terde, gaat nu in vervulling : de inrichting van een " oudhe,id-
kundige toogzaal "; het wo.r.dt 66n van dq eerste heemkundi,ge musea nu aan
aroheologisch o,nderzo,ek onderworpen en wie de neerslag van de ar,beid .in de
vaktijdsohriften overloo,pt, moet wel even de adem inhouden.

En dan is daar de grote katastrofe : de eerste wereldo'orlog ,barst los. claerhout
heeft zioh in 'die verwarrde maanden van 1914 en ook daarna zo moedig en kalm
gedragen, me't zo vaste'hand zijn parochie gelei'd, d,at n,a de oorlog de, meest o,n-
waarsohijnlijke patrio,ttisohe verhalen over hem de ronde he,bben gedaan,.

lrla de vreselijke beprowing herstett de ongenadig geteisterde' streek zich lang-
zaam. In 1921 zoekt de " Geschied- en oudheid'kundige Kring te Kortrijk D een
nieuwe vo'orzitter. wiewas voor die taak beter gesc'hikt dan de Kasterse pasto,or ?
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Aohtjaarlangheefthijdiegemoedelijkestudiekringgelei'd'm'aartotvervlaam-
sing kwam ,hei daar n,iet. Claenhout was door zijn internation'ale co'nrtacten en zijn

Brusselse o,mg,ang wat te'rzijde gaan staan : hij getulgde in het Frans voor het

rijke Vlaam,se verleden en de huidige problematiek interesseerde 'hem niet meer'

Zijn populariteit heeft daar weinig onder geleden. Voor zijn paro'chianen bleef hij

de toegewijde vlaamse dor.pspastoor, die tevens een internationaal bekend ge'

leerde was. Toen hil in de verschrikkelijke winte'r van 192&1929 ter ziele gi'ng

(11 februari 1929) werd de roem van de westvlaamse prieste'r in e'en vijftigtal

periodieken'verko'n'digrd ; en het he'le dorpje was bij zijn 'begrafenis te bee'n'

|sdithet|evenVaneenzonder|in.g?Moge|'ijk.Maarine|kgwa|wasc|aerhout
een man met uitzonderlijke geestdrift en, we'rkkrach't, die geen oge'nblik he'eft ge'

rust om zijn gaven ten nutte te maken. En zijn levensdo'etl, onze vlaamse bevolkin'g

van haar land en leefmilieu te leren hou'den, te wijzen op de onvergan'kelijke waar-

den .in, taal, cu,l,tuur en m,oederg.rond, getuigt van' een inzic,ht dat thans bijn'a pro'

fetisch te noemen is. Alles wat hij verdedigde en trachtte te b'ewaren : ou'de' volks'

taal, gebruikwoorwerpen, het is allemaal meer " in " dan ooit te vore'n.

Het is niet moeitijk in dat alles te gelo,ven wanneer de'mode mee wil. M'aar een

eenzame pionier als 'deze onvermoeibare werker heeJt re'oht o'p o'nze late' warme

dankbaarheid.

Prof. Dr. Jan Pe'rsyn

(1) Jan Persyn,, Ju,liaan Glae,rhout. Gemiste kans of menselijk tekort? De Neder-

landsc'he Boekhanrdel, 1575, 289 blz. met lllustraties'
Uit de < Autotoerist "
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Biechtuur

Na de voormiddagrecreatie stro,o,mden we met z'n allen de studiezaal binne,n e.n
wachtten er en blo'c o'p 'de mis van h,al'f twaalf. zo nu e,n dan zag je d'er 6en met
het zogen,aamde bie,c'htbriefje onderui,t wip.pen. Dan ko,n e,r je hanrd voor in het
vuur : die ke'rel had e,p heit goede moim.en,t zitten ,vlassen. o,o,k onmiddetllijk na het
o'peningsgebed ko,n men de subre'ge,nt kc'nd do,en dat men dringe,nd zijn biecht
wilde spre'ken en dus ter kerke wil'de gaan, maar dan was men veroorde,erld o,m
betrekkelijk vroeg terug in, de studiezaal te verschijnen. Als men ande.rzijds t6
l'ang waohtte, moest men met lede ogen' aanzien dat het'bieohtuurtje reeds t6 ver
gevorderld was o'm er nog maksimaal van te pro,fiteren. Erlke dag zate,n dus hier
en daar een paar o,lijkerds de minute'n af te te'l,len. o'm het enerveren'd wachten te
velrbergen,.legrden ze dan ostentatie'f 66n of ander schrift v66r ze o,oen - waaron-
der het bieohtbfiefje klaar llag - te,rwijl ze met voorbeeldige' aanidacht de bewe'
gingen van de subregent en de wijzers van de wandklok in het ,oog hielde,n.

Precies 'het gunstigste ogenblik kiezen was bijna het fabrie,ksgehei'm van zij die
er wekelij'ks in steeds wisse,lende, o,mstandig,heden oip aasden. He,t was een kom-
pleks gebeuren waarbij verschillende faktoren, die steeds in,een wisse,lende ko,m-
bi'natie voorkwamen,, tegen elkaar afgezet werden. Zo was het bijvoorbe,oid niet
zee,r handig om aanstalten te maken als net 66n van je pu,blieke vrienden was
reohtgestaan ,omdat hij toevalli,g o,p ditzelfde moment dieze,lfde be,hoefte had ge.
voel'd om 2ich geeste'lijk wat aan te scherpen met een mini-pelgrimstocht. Antder-
zijds was de situatie waarbij de subrege,nt zich he'lemaal aohte,raan in de zaal
bevond zeer bevo,rderlijk om de stap ,te wagen. Maar geef to,e, in deze o,mstandig-
heden was het boeiende van het waagstuk eraf. Het kwam erop aan zijn bl,ik te
trotseren. Te strijden me,t ope,n vizie,r. Het was dus slechts wanne,er hij ve,rdo,md
maar niet 'van ziin troon af wilde dat de uitdaging het grootst was. Dan kon je
het har'd vo'or,de kieze,n, krijgen, want je kon e,r nu eenmaal nie,t omhee,n : boven
op die troon 'daar ,m'oest het bieohtbriefje worrden gedeponee,rd. En als hij dan
daat zat, Go'd ,wat e'e,n konfro,ntatie so,ms ! Het ,had een ziohtbare invloed o/p onze
trouw aan, het vie,rde' sacrament. De meest moodigen. der bieohte,lingen konde,n
Zioh altijd wel gedure'n'de de nodige tijd v66rdoe.n, sed rari nante,s. Want dan
kruisten twee bllikken elkaar, een fraktie vafl een seoo,n.de, en het ene, paar ogen
'las in het andere paar : < Ouwe heer, ik heb je nog maar eens be,et h6 vandaag ".
Aan dat so'o,rt ,spelletjes heb ik vaak dee,lgbnome,n, overigens in ee,rlijke co,m,pe!
titie met de spo,rtiefste van mijn klasgenoten. Maar ik ,beken het oo,k, af en toe
voeltde ik de, blik van de ouwe heer o,p mijn rug vallen, wannee,r ik de trap van
zijn, kateder afdaailde, als gaf hij mij p,riemend de b,oodsc,hap mee dat hij er waar-
,lijk akte van nam, punt. En da'n keek hij op zijn uurwe,rk, zo stetl ik mij n,u voor,
als vroeg hij zich zelf onpartijdig af wie nu eens eindelijk we,er voor een n,ieuwe
rekordtijd zou zorgen. Want dat werd alleen doo,r hem n,auwkeurig bijgeho,ude,n.
Boven op die troon ,daar.

Lieven Vandekerckhove
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DANK AAN EERT!JDS

u herinnert zich nog dat de oud-leerli'ngenbond op de viering van haar 1otrjarig

bestaan,(3O april rl.l.) 65.000 Fr kon overhandigen aan 13 oudleerlingen-missio'n'a-

rissen.

welnu we kunnen niet nalaten' eiven een dankwoord over te nemen dat we ont-

vingen van Mioherl 'Mingn,eau uit het verre Ujung Pandan'g (lndonesi6)' Ook oud-

leraar J. Deleye dan'kte ons... dankie u allen,'die Eertijds ste'unt'

Bovenaan zijn brie,f sc,hriift Michel Mingneau " 66n van de retorica van Arndld

van Tieghem, Laurent Beelprez en co ' en na zijn aansprekin'g n beste vrien'den ",
sohrijft hij spontaan e,n eenvoudig :

* lk weet niet wie die b,rief hier in handen krijgt, maar ik wil U hier bedan'ken voor

ee,n, g'ift ,die U 'me toegestuurd hebt langs Scheut, 5.000 frank.

l,k weet al .d,irect wat we ermee zullen doen : enke,le dozen insecticiden

kopen o,m onze tuinen van de mensen te besproeien te,gen alle soorten rupsen

en ke,vers en andere kwaliike ,beesten, die de notebomen gewe'ldige sohade kun-

nen toebrengen.

Jammer dat het zo moeilijk is o'm iets op te zen'den, maar an'ders'had ik eens

enkele kilo's van die nootjes opgezon,de'n voor een of an'der klawe'rgadering van
jullie. Wij 'kunnen daar noo,it bijzijn, om de goeie reden'dat we h'ier ons we'rk niet

zo maat mogen verlate,n. lk ho'o,p toch ste,llig 'dat ik eens zal de gelegenheid heb-

ben jullie nog eens weer te zien.

lk zit hier nu in de hoo.fdstad van Cele'bes. ls er nooit ie'mand van jullie die er

misschien eens aan gerdacht heeft om eens naar Indonesie te komen ? Prac'htig

land, en als je naar hie,r ko,mt, dan, krijg je bij ons logement, zeer graag gedaan !

Er komen al heell wat toeristen naar Indonesid. Bali en Toraja-land. In Toraja-land

werken e'r 38 scheutisten, en in ge,val U zoudt komen dan zorgen we voor jullie,

als je maar niet met een hele bende komt, 'dat ware te veel voor ons bruintje.

Enfin,, dierbare vrieln'den, hartelijk dank voor die gift, we zijn e'r waarlijk mee ge'
holpen.

Zeer hartelijke groeten
Miohel Mingneau
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College-snipperingen

Weet je dat...

. voor het eerste jaar middelbare (ASO) dit j,aar 21A lee'rlingen waren, ingesc,h,re-
ven, waarvan, 69 voo,r de latijn'se en 141 voor de moderne' humaniora.

. het to'taal aan(al 'leerlin'gen in de humaniora (ASO) dit jaar 1O% bedraagt.

o het aan,tal leerlingen in de tuinbouwsc,hoo,l 309 is.

r het aantal leerlingen in de lan.dbouwsoho,ol gestegen is tot 394.

o E.H. Luc Goerthals na 18 jaar leraar te zijn geweest in het co,llege tot mede-
pastoor we'rd benoe'md te Mo,orsele. We wensen he,m van harte geluk.

. een ,nieuwe prieste'r-leraar tot on,s korps is toggetreden, nl. E.H. Ro,bert Van-
aokere die reeids zij,n eerste (en zelts me,e'rdere !) stappen in he,t onderwijs te
Poperinge'had gezet. Welkom, Robert !

o Uwe o,ud-leerlin'genbond een' nieuwe voorzitte.r en onde'rvoorzitte'r hebben, te
weten, resp. de heer Leo Deburghgraeve en E.H. J.P. De Rudder.

. De statuten van dezelfde bond voorschrijven dat afwisselenrd het vo,orzittersc'hap
moetitoege,wezen worden aan een ou'd-leerling uit de,moderne e'n uit de latijnse.



. de hee'r Dr. A. Vermeersch u'it Gulrlegem onze aftreden'de voozitter is. We' ma-

ke,n,hier van, de gelegenrheid ge'bruik om he'm te bedanken... en dat re'e'ds vo'o'r

2 voo rzittersc'hap-pe ri odes.

. op vrij,dag 13 oktober laatstleden, door het korps enkele mensen uit het co'lle'ge

in de blo,emen, we,rden gezet. We verme,lden ' E.H. Superior A. Mo'dde om 25
jaar " dienst " in d'ienst van het co,llege, de heer N. Tack om 25 jaar leraar-

schap. Aan de leraars O. Provoost, K. Vanthournout en R. Libbre'c'ht (wie kent

ze niet l) werd n,u het eremetaarl van 25 iaar "arbeid D aangegespt... maar dit
trio tel't al me'er dan 25 iaar aotiviteit.

o er in de hogere oyclus van de humanio'ra naar ons weten voor het eerst in de

lange geschieden,is van he't co,llege een vrouu/ les geeft, nll. Jutfr. D. De Vos...
een ro,manisrte. Zij vervan'gt de heer R. Kinrdt die ons vaderland aan he't die-
nen is.

. oo'k in de lan'dbouwsohoo,l voo'r het eerst e'en vrouwe'lijke c,ollega haar intrede

heeft 'gedaan, nl. mevrouw D'en'oo - Baes, huidhoudku'n'dige regentes.

. er ook n,o,g retraites plaatsgrijpen in het college, en dan nog we'l 'driedaagse.

" In 'het oollege " is veel gezegd, want verscheide,ne groe'pen (vooral de ho'gere

cyoli) houden die re'traites elders. De vierdes Latijnse (de 3des van' eertijds)
trokken zioh terug te... of trokken naar Groot Bijgaarden (ja... in Brabant).

r aan de retraite 'meer dan 20 re'ligieuzen (paters o'fte priesters) hun medeweriking
verlenen, zod,at de lee'rlingen in kleine groe'pen ingedeeld zijn.

. ,de to,tale personeelsbe,zetting van de humaniora (dus zo,nde'r landbouw of tuin-
bouw of lagere school) iets van 84 man sterk moet zijn.

o ... maar dat wi'st je re,eds... dat er keuzevrijheid is aan,gaande de 2de taal in

de humantiora en dus automatisch van de 3de of ulde taal. De keuze' be'staat
tussen Frans, Enge,ls of Duits. Het aantal ,leerlinge,n van de eerstes dat dit jaar
Enrgels heeft geko,zen als twe'ede taal bedraagt 16.

D'uits als tweede taal werd n,ie't (en vorig'e jaren o,ok n'iet) gekozen.

. En... het vorlgend nummer van Eertijds. misschien een bij'drage van uwe hand,
beste leze'r. zal bevatten. Waar,o,m n'iet ?

Wellticht een mooie anecdote van e,ertij'ds... voor eertijds. Dank.



De 11-november ontmoetingsdag voor
Oud-Leerlingen

Gewoonte'ge,trouw was het op 11 novem'ber weer verzameling ge,blazen in het
Klein Seminarie. Voor de negende o.peenvolgende, maal we'nden de aan-delbeu.rt-
zijn'de feestviere,nde klassen naar de 11 november ontmo,etingsdag uitge,nodigd.
O'ok ditmaal gingen ruim 1zl0 o,ud-lee,nlin,ge'n in op de o,proep van hun oud-lee'r-
linge,n'bond.

Vo,or 'de klassen 1928 en 1953 beteke,nde de uitnodigin,g wel iets biezonders wan,t
zij werden tot ju'bileumklasse'n ge,promovee,rd en als zo'dan,ig 'in de bloemen gezet
door de co'lrlege-over'heid. Het ,hoe'ft oo,k geen verder betoog dat de klas 1953 bie-
zonder ste/k o,pgelko,men was. De o,pkomst van de klas 1928 daare'ntege'n bleef
onde'r de verwaohtingen doch de ho,ge leeftijd van deze o,ud-leerlingen zal daar
wel de oorzaak van geweest zijn.

De ontmoetingsdag werd !ngezet met een sfeervo,lle Euc,haristieviering in, de Ke'rk
van, het Klein Se,minarie, opgedragen door E.H. Hugo ,Moerman' (Lat. '54) 9n, voil-

le'dig verzorgd do,or de leden van zijn j'ubilerende klas. Alle aanwezigen waren
66n en al lof o,m de naar voor'gebrachte passende spi,ritue'le luisterteksten (gep'ut
uit o.a. de werken van A. .de Saint-Exup6ry) en voor de onfzetten'd prachti'ge en
indru,kwekken'de uitvoering van het communielied "Amazing grace ... " door het
Co,lliemandoko'o'r gedirigeerd door E.H. Arnold Loose.

Na deze pleohtigheid werd het gehele gezelschap verwacht in de' ove,nbekende
dooh weliswaar o,pgefleurde feestzaal, waar hen door de oud-leerlingenbond ee,n

drink met borrelhapjes werd aangeboden.

Nauwelijrks hadden de eerste oud-leenlingen hun eerste stappen in deze ve'rtrouw-
de omgoving gezet of daar werden al hanrden gesohud en sohoude,rklopjes ge-
geven,, in bepaa{de gevallen de eerste sedert het verlaten van ,he,t colle,ge, vo,o,r

verle,n re,eds een ,lange tijd geleden want niet alle klasse,n komen, geregeld same,n.

Aan de vele tafels werden tal van ,heildronken op el.kaars wee'rzien, uitgebracht e'n

te'rwijl slierten liohtgrijze tabaksro'ok in wijde kringen naar omhoog ci,rlkelden wer-
den de eerste herinneringen uit de ,goede, oude studenten'tijd opEediept.

Eenr ploeg 'gelegen'heidskerlners onder de deskundige leiding van, E.H. Lode Mo,n-

baliu stond er borg voor dat de glazen geregeld gevuld wenden zodat de tongen
hee,l vlug los kwamen.

Dat o,n'dervo,nd E.H. A. Modde, Surperio,r, toen hij tusse'ndoo'r voor een paar ogen-
blikken de aandacht vroeg voor een gelegen'heidstoespraak.

" Na deze rheerlijke Eucharistievierin.g ,, aldus de Su,perior, " zijn wi:i blij U hier
alle,maal te mogen, verwelkomen,. Voor de ju,bile,rende klassen (5O re,sp. 25 jaar
we'g) is dit ree'ds gebeurd om 15 u. in de refter van.de leerkrachten door midde,l
van ee,n gezellig koffiekransje en een ro,ndgang door,heen de " oude en jonrge "
gerbouwen van 'het Instituut. Wie aanwezig was heeft kun,nen vasts;te,l'len dat er
heel wat verandertd is sedert hij het college ve,rlate'n heeft. "

" Was de klas 1928 ihier talrilker geweest, dan hadde'n zij veel kunnen vertelle'n
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uit die tijd (1928) want die rklas heeft dn de striid meegemaakt rond de vervlaam-

sing van het onderwijs o'p alle niveaus 6n de striid rond de studentenbonden. "

" Er i's inderdaad veel veranderd D, aldus de Superior " de programma's, de aan-

tallen leerlin'gen per studierichting, de afdelin'gen en de gebouwen.

In 1953 telde de, Latijnse afdeiling 40O leerlingen; thans is dit teruggevallen op

322 leerlingen. De Moderne daarenboven klom van 100 tot 70O leerlingen, in de-

zelfde periode. Toen bestond er sleohts een afdelin,g : de Latijn-Griekse'. Thans

volgen nog sleohts 15 leerlin,gen dgze vertrouwde afcieling, met een beperkt pro-
gramma wiskunde.

Verde,r had de Moderne toen maar drie jaren, thans zijn er zes jaren en drie af-

delingen. "

n Wat de talenstudie betreft, ligt thans het accenl mee,r op de parate kennis van

een taal dan op de pu're kennis van 'de letterkunde. De tijd'dat men zeer gron'dig

de werken van Shakespe,are en Schille|bestudeerde, behoort definitie{ tot de
ge'schiedenis. "

Gedu,ren'de de laatste, 2:5 jaar is de sohoolbevo,lking verdubbeld (2.051 leerlinge'n)

hetgeen ,grote proble,men schept wat de n behuizing " aangaat.

" Toen wij in de zestiger jaren bouwden, daohten wij voo'r goe'd en voo'r altijd
van de behuizingsproblemen af te zijn ", aldus E.H. Su'perio'r. " Int 1978 hebben

wij we'er klassen teko,rt. Vaak moe't een lokaal tweemaal dienst 'doen en zijn de
lee,rrlin,gen verplicht van klas te veranderen. Het is zelfs zo dat drie rklassen thans
on'derge,braoht zijn in voo,rmalige ,priesterkamers en dat de ouwe getro'uwe klas-

sen' willens nillens no,g altijd in gebruik zijn.

" Het aantal leerlingen o,p het In'te,rnaat is nog altijd aanzienlijk (t 520 man), wel-
iswaar deze van het landbou,w- en tuinbouwinstituut inbegrs,pen. Enrkele daarvan
zijn zelfs o,p kamers in de stad onderge'bracht. "

Dat laatste klonik wel eerde,r ongewoo,n in de oren van de aanwezigen.

" Tenslotte is er o,ok een accentve'rsohuiving in de o,pvoodin'g van de leenlinge'n.

Waar vroege,r 35 priesters ter beschi'kking stonden, is di't aantal thans herleid tot
13, waarvan slec'hts I als le'raar, of liever 7,5 gezien 66n ervan slechts part-time
les geeft. Gezien de, lee'rtlingen bove'ndien o,ok minder uren op het col'lege door-
brengen, ligt de verantwoordelijkheid bij de opvoeding meer e'n 'meer bij de
o.ude,rs. "

To,t slot van zijn toespraak t"; 66 $urpe'rio,r n Jullie zijn hier wellioht gqkomen om

met e'lkaar te praten, om naar de kern'van elkaar terug te gaan. Een dag zoa4s

deze is vaak het 6rgenrbli'k tot het heraankno,pe,n, van de contacten uun ur96ger
tusse,n oudrle'erlinigen dtie' elrkaar slechts terugvinden o'p de ourd-leerlin'gendagen.
Dat is wel 66n van de mooiste vruchten van dit soo'rt bijee,nko,msten, nl. het me'
kaar terugvinden, het ophalen van veel oud lief en lee'd van vroeger en het weer-
vin'den van die oude vriendschap, die jammer genoeg in be,paalde gevallen aan-
gewreten is 'dc,o,r de tand des tijds ".

" Onze dank gaat hierbij vooral uit naar alle leden van de Raad van Behee'r van

de O'ud-leerrlinrge'nlbonrd die dat allemaal moEelij,k maakten e,n te,nslo,tte ootk naar
alle o,ud-leerlingen en e,chtge'notes .die deze oproep positief b.eantwoo,rdden. "
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Omstreeks 19 u. zette het volledige, gezelschap zioh in beweging naar ,het gasthof

" Park Ro,denbach " waar een, uitge,breid feestmaarl o,p hen wachtte.
Terwijl buiten ee,n ijsko,ude no,ordooste,nwind de plak zwaaide, vonden de oud-
leerlingen elkaar terug in de ruime doch uitste,kend ve,rwarm.de zaal van het

" Park ". De germo'edelij,ke sfeer en' vooral het enthousiasme' van hun gesprekken
deden bove,ndien de bin,nentem'peratuur nog hoger o,plopen.

Tussen de gan'gen in ve,rwelko,mde de nie.uwe Voorzitter van de O'udleellinge'n-
bond, de 'heer Leo De,b'u,r,ghgraeve, alle aanwezirgen in de naam van de Vereni-
ging en deed een warme o,pro,e,p tot diegenen die ncg geen li'd waren om bij de
oud-leerlin,genrbond aan te .sluiten. 

" Wie ideedn o,f suggesties heeft mag die o,ns

stee,ds ko'men meedelen " aldus de Voorzitter tot besluit van zijn korte toe,spraak.
Traditiegetro'uw beklom ook ee'n vertegenwoordgie'r van de jubile,rende klas het
spreekgestoelte,. Tijdens zijn ko'rte maar spitsvondige en met anec,doten doorsperk-
te rede kreeg '6s heer Bouckaert in een mum van tijd de toeiho'orders op zijn
hand, en bewees hij wel degelijk van de goe'de tongriem gesneden,te, zijn.

Wij vonden hdt alleen maar jammer dat hij ge'en n,avolge,rs uit ,het ,publiek kreeg
want de micro stond open voor alle vrijwillige'rs.

Dit feit 'kon echter de fe.estvreugde nie( 'mirlderen want overal werd er dru,k over
en weer gepraat. .De vrien.dschapsbanden van vroe,ger werden we'er aangespannen
en dat n'iet louter ,bij de oudste klassen. Zelfs de ec.htgeno,te,s vonden het prettig
kennis te mo'gen make'n met de vroe,ge.re klasvrie,n'den van hun echtge'noot. Wel-
lioht we,rden de figuren over wie hun man het in de vo,orbije we,ek had heel wat
con,creter en konden ze ziah voorstellen wie eigenlijk atl die " siraffe gaste,n " in
feite waren.

Hie'r e,n, daar 'hoorde men zelfs dat de klas besloten had niet meer te wacrhten tot
de volgende 11-16y9r6,[sr1-ontmo,etingsdag (bin'ne'n 5 jaar) s6 n6,gm66ls bijeen
te komen. ,Dit feit alleen al bewees dat de ontmoetingsdag zijn ei,gen'lijk doel be-
reikt had, nil. ,de vriendsohapsban,de.n van tijde,ns de co,llegerjaren thetzij weer aan
te smeden, hetzij strakker aan te halen.

Dat deze banden, bes'taan, werd ee'ns te mee,r bewezen .door het feit dat er ook
oud-leerlingen van, ver buiten de provinciegrenzen, ondanks het gure weer, afge-
komen waren. Men mag immers het Vlaamse s,ppeerkwoord niet vergeten " waar
men gaat langs \llaamse, o{ buiten'landse wegen, overal komt men oud-le,erlingen
van het Klein Se,minarie van Ro'eselare te,gen ".

Zoals elrk jaar ontvin,g iede,r deelne,mer een mo'oie ,gravure als aandenrken aan
deze ontmoetingsdag. D'it maal gin,g het om een ets van de he'er Eddy Vanziele-
ghem, oud-leerling en, in de zaal aanwezig (Mode'rne '73). Deze ets we'rd de o,ud-
leerlingenbo,nd gratis ter besc,hikking gesteld door de Fotogravure De'ckmyn en
de Drukkerij " Huize Bre,ughel ', waarvoor onze beste dank in naam van alle, aan-
wezigen.

Het was uiteindelijk reeds een flink stuk over middernaoht toen, de laatste oud-
leerlin,gen rhe't Park Rodenbach verlieten, hun spijt uitdrukkend dat de dag vo,o,rbij
was doch vastbesloten o,m zo vlug ,mogelijk terug te koLme,n o,m weer bij " hun
klas " te zijn. De afwezigen herbben dus weer eens te mee,r on,geliik gehad.
Hopelijk ziin zii er de vo,lgende maal wel bij.

Erik Steen
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:nWttding van een zoeavenmuseum
te Roeselare

Heel wat studentenge,neraties hebben gedurende bijna ho'nderd iaar'het zoeaven-
vuur in het Kle,in Seminarie van Roeselare brande,ntd gehouden. In de zestiger
jaren we'rd dit tij'dperk afgesloten. De uniformen werd'en naar de branrdstapel

verwezen. Terwijl de sa'berls en, ko,r.psfo,tors als ,kostbare re,lilkwie,en, we'rden opge-
borgen. De indru'kwekkende reeks verslagboeken vormen een, rijkdom in ons
co,lle,gearchie,f en bevatten een schat aan gege'vens : namen, data, fe'iten en fees-
ten. O'ok,de gedenkplaten op de spee'lplaats van het internaat maken er de hui'di-
ge cc,)le'ge,le'e,rlinrge,n op atte,nt rdat er h'ier vroeger " iets " moet gewees't zijn of ge.

leefd herbben, want, om ee,rlijk te zijn moe,ten wij to,egeve'n dat de ( zoeaven >

en. het studentenzoe,ave,nkorps voor de huidige leraars en lee,rlingen van het
Klein Seminarie volle,dig tot de gesoh;edenis berho,ren ; tot de gesohiedenis, tot
he,t archief, tot het museum. En het is over dit laatste dat wij het hie'r willon heb-
ben : he,t zoeavenjmuseum te Ro'e'selare.

Reeds vanaf '1870 waren er oud-zoeaven en familieleden van zoeaven die per-

so'on,lijk pidteitsvolle he,rinnerin,gen verzameld en bewaard he,b'ben.

Onder de stuwing van de Kortrijkse bon'd " Pro Petri Sede " - de org,anisatie van
de o'ud-zoeaven, hun fami'lie,lede,n en nu ook de Pauselij'k gedec,o,reerden - heeft
men dan o,ok zoveel mogelijk herinneringen over deze periode van de' geschiede-
nis verzameld.

In 1920 rhad men een eerste verzame,ling onderge,braoht in rhet St.-Amandscollego.
On'middellijk na ,de 2de wereildoorlog ging de ve,rzameling naar rhe,t St.'Niklaas-
instituut vanwaar ze in 'de jaren 195O o,pnieuw ve'rhuisde naar de zaal nGroe-
nin,ge " in 'de Grijze. Zustersstraat. De waardevolle verzam.eling groeide met de
dag aan tot een waar m'useum dat in 1967 zijn o'n'derkomen kree'g in de grote
zaal 'van het Kortrij'ks be,gijnhof.

De moeilijke toe'gankelijkheid en 'de sleohte acco'modatie van de zaarl waren er
reden van dat de eerste conse,rvato,r Leon Defraye, volkskundige, historicus en

eresche,pen van Deerlijk n'aar een nieuw onrderko'men zocht. Toen hij in contact
kwam met onze oud-leerlin'g J,o,hn' Gcd'deeris deed deze 'laatsrte stap,pen om de
mogelijkheid te ondezoeken dit mus.eum onder te brengen in ,he,t Kle'in Seminarie
te Roeselare. Daar er echter oo,k bij ons e'erde,r ruirnte te weinig was dan te vee[
werden er door hem en' door " Pro Petri Sede Nlationaal > contacten gelegd en
on'derhande,lingen aangeknoo'pt met het Ro,ese,laars Stadsbes'tuur. Deze onder-
hande,lringen, leidden tot een go,ede oplossin,g. Het zoeaven,muse.urm moch,t onder-
g,e'braoht wo,rden in en,kele lokalen van het Stedelijk Museu'm voor Geschiedenis,
Volkskunde en Folklore. Dit alles gebeurde do,or ,de nieuwe conservator Jo,hn

G,odde,e,ris, met Michie,l De,bruyne en Pieter Pruim, alJe'n o'ud,leerlingen, van het
Klein Se'minarie. Het resultaat ,getuigt van hun smaak en desrkundilge ssnipalk.

*
Op 11 juni 1978 werd dan dit nieuw zoeavenmuseu'm feeste'lij'k geo'pen'd en inge-
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De gedenksteen op de spe,el'plaats van het internaat.

Een'krans " Pro Petri Sede " wordt aan de gede,n,ksteen aangebracht.



zegend. De o,rganisatie van dit feest we'rd uitgewerkt in samenwerking van " Pro

Petri Sede " met het Roese'laars s'tadsbestuur e'n het Klein Serminarie.

De dag begon met een H. Mis o,pgedragen, te,r intentie van Z.H. Paus Paulus Vl

door Monseigne'ur Cam,maert, algemeen aalmoezenier, in concelebratie met Z.E.l-|.

Godfried O'ost, deken van Roeserlare en Z.E.H. Andr6 Modde, Su'perio'r van het

Klein Seminarie, in tegenwoordigheid van Monseigneur Rauber, afgevaardigde
van Z. Exc. Monseign'eur Cardinale', Apostolisoh N'untius. rDeze m'is wend bijge'
wo'ond door,heel wat overheidspersonen, pauselijke ge,decoreerden, en een diohte
massa gelovigen. Het St.-Jozefskoor verzorgde de gezangen. Onder de H. Mis

hie,id E.H. Lcde Mo,nrbaliu het gele'ge'n,hei'dssermoen waarin hij het geloo'f en de

edelmoedigheid van de zoe€wen sterk benadrukte. De witte vlag die orp 20 serp-

te'mber 1870 o,p do koe,pel van de St.-Pietersbasilie'k en op de Porta Pia werd

gehesen was niet alle,en het e,inde van een ongelijke strijd - zo verkaarde hij -

maar was tevens e,en baken van e'eribied vo,or de trouw aan flg) grpvolger van

Petrus en voor de inzet van diegene'n die voor m66r d'an hun eigen pe'rso'on'tie

leven. Na even. kort de prorblematiek van de Pauselijke Staten en het politiek ge'
konke,l aangetoond te herbben, no'digde hil iederee'n uit om in pi'eteitsvolle her-

in,nering minstens ee,n menselij'k respect op te bren,gen' voor al diegenen die men

soms wel ee'ns noemt " Les fous de Dieu ", de zotten van e'n voor de Heer.

*

Na de eucharistieviering werden de aanwezigen o'pge,waoht door het collegemu-
ziek om 'hen te begeleiden naar het auditorium in het Klein Se'minarie voor de
academische zitting. De pauselijke vlag werd meetge'dragenr en de stoet vertrok
van h,et St..Michie'lsplein langs de Zuidstraat naar het college. Langs dreef en

feestzaal kwam men q,p de s,pe'elplaats van het internaat t""r u1'ss,gerrtijd zovele
zoeaven:oefeningen we,rden gehouden. Daar werd er even ha'lt ge,houden bij de
twee gedenkplaten die in de muur van 'de refter aange,bracrht zijn. D'e natio'nale
vo,orzitterr ,Am. Lormmez, ,o,mrringd door Mgr. Rauber en Mgr. Cammaert hing e'r e'e,n

prachtige krans < Pro Petri Sede " aan de rnuur.

*

Daarna begon in het auditorium de acade'misohe zitting. De ou'de zoeavenvlag
ve'rsiertde 't pordiu,m. Mgr. Cammaert leidde he,t gebe'd voor de Paus. De algemene
voorzitter las dan het schrijven vo'o,r dat Mgr..De Srmedt he,m ha'd laten g'ewo'rde'n.

De genodigden werden ve,rwelko'md en e'en speciale groe,t werd u'itgesproken
voor de N'e,derlandse afvaardiging en voo,r de franstalige vriende'n uit Wallonid die
het feest meemaakten. Ver.volgens sprak hij over de zin van ,het o,ffe'r van de
zoeave,n, over hun, dienstbaarheid, hun' he'ldhaftigheid en o'ver hun trouw aan' Kerk
en Paus. Na een drin,gende oproe'p om lid te wo'rden van " Pro Petri Qede " be.
sloot 'hij mert de wo,orden : u Wij moeten samen ten strijde trelkken ! Leve, Paus
Paulus Vl ".

*
Daarna nam de Heer Burgeme,ester Albe,rt Biesbrouck ,het woord. Na e'en korte
historie,k over het zo'eave'nrmuseum en een korte herinnering aan het studenten-
zoeavenkorps van 'het Klein Se,minarie dat iaarlijks in de H. Hartprocessie op-
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stapte, verklaarde hij dat Roeselare blij was dit museum nu binnen haa|m'uren

te hebben, Roeselare dat toc'h een bakermat was van de Wesfulaa,mse zo,eave'n.

*

Vervo,lgens kwam de con,servator John Goddeeris aan' 'he't woord' In zijn' betoog

liet hij zicrh leiden, door het vers van Albre,cht Rodenbac'h : " Te'r waarheid s,treeft

mijn rusteloze ziel, ter waarheid, bron van alle goed ".
Na een ko,rte historie'k over he,t on,tstaan van de Kerke,lijke Staten' venklaarde hij

dat het zo,eavenlbataljon e,en ,blijven'd protest was tegen de o'nrecrhtmatige aan'

s,praken. van de Pie'mon,tes,e koning. Dit was dan ook hun g'ro'otste vefdiensrte.

Niet zij al'leen, maar ook enr voo,ral Nlapo'leon, Ill en de Franse kathlorlierke partil

herbben de Kerketijke Staten 10 jaar verdedigd. Spreke'r wees ec'hter otk e'p de

diepe g,odsdiensEin en de sterke gene'ge'nrheid van onzs M'aamse jongens voo'r

Pius lX.

*

Nia de academisohe zitting trokken de genodigden, en be'lan,gstellentden naar het
zoeavenrmdseu,m op h,et Pole'n,plein,. Z.E.H. Deken Oost wijtdtde er de'lo'kalen, in
naam van Mgr. De S'medt die op vo'rmingsreis was. Hierop dankte de heer A. Lo'm-

mez Z.E.H. Oo,st e'n rburgermeeste,r Biesbro,u,ck. Dgze' laatste ontving dan ook als

aandenken 1t 
" Kruis van Mentan'a > nra'mens de 1850 le,den van "'Pro Petri Sede ".

Daarna vertrok het geze'lschap voor het noe'nmaail. LDaar we'rd dan' n'o'g het wo'o'rd

verleend aan de 'He'er Nyen,huis', vootzitter van de atde'lin,g'N'ede'rland, die name'ns

zijn afdelin,g ,het 
'bestu'ur gelukwenste. N,a e,e,n heildronk o'p Paus Paulus Vl werd

deze'mooie dag atgesloten.

Lode Monbaliu
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0.B.―Enquete'78-Alumniboek

Beste vriend-oud leerl in,g,

Als bijlage, bij dit " Eertijds D-nummer vindt U een uitge'breide vragenlijst m.b.t.

uw persoon,, uw gezin, uw levenslo'o,p en uw werkkring.

Het ligt in de be'doelin,g in het,raam van het tie,njarig bestaan van onze veren,iging,
via de ve,rwerking van de, bekormen ge,gevens, e,en be'kno'pt alumniboek sa,men te
stellen, en dit naderhand aan alle le'den ter beschikking te site'llen.

Deze e,nqu@te zal zicrh in, het allefeerste stadiurm be,perlken tot de leden van de
oudleerlin,genbond zelf. Het alumniboe,k zal diverse ru'brieke'n bevatten : e,en alfa-
betisohe lijst van alle' lerden, vervolgens e6n alfabetisohe ,liist Lper uitgangsiaar,
per be,roep (vrij beroep, zeilfstandige of in dienstve'rb'an'd, oleirus) en pe,r secto'r
van tewerkstellin,g (lan'drbouw, vee,teelt, in'dustrie, diensten,, ,onderwijs, o,penbare
besturen, kerke,lij,ke instellin'gen of rel,igieuze ordes enz...).

Dit initiatief gaat uit van, de Raad van Beheer e,n werrd genome,n o,p verzoe,k van
heel wat leden van de oudlee'rlingenbond die graag over informatie wilden be-
sohikken van hun vroegere klasvriende.n.

Dit alumniboek zal zo 6'pgevat zijn dat het bij diverse priv6- o'f beroepsaangele
genheden als een nuttig reperto'rium of als e,en veelzijdig dokumentatie-instrumen-
tarium zal kunnen geraadp,leegd o,f gehanteer'd wo,rden.

Wij verzoeken U daarom allereerst de bijgaande vrage,n'lijst zo nauwke,urig moge-
lij'k in, te vullen e'n deze vervolgens zo vlug mogelijk naar het op rhet enquCte.
formulier voorkomen'de adres terug te sturen.

Wij twijfelen gee'nszins aan uw bereidwillige med.ewerking enr dan'ke'n U bij voor-
baat.

De Raad van Beheer
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Familienieuws

GEBOORTEN

Tine, dochtertje van Heer en Me'vrouw Marc en Monique Olivier-Desmet uit

Moorsle'de - Roeselare, 22 tebruari 1978

Adelien, doohtertie van Heer en Mevrouw Luk en Marja Vergote - Crabb6 u'it

Oostn'ie'uwkerke - Ro'eselare, 26 februari 1978

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Flik en Hilde Deceuninck - Ve'rprlan'cke uit

Roeselare - Roeselare, 12 maart 1978

Liesbet, doohtertie van Heer en Mevrouw Lu'do en Rita Willaert - Gayse uit

Floesef are - Roeselare, 24 maart 1978

Llieven, zoontie van Heer en Mevrouw Gerard e,n Chantal Vandeputte-Vic'tor uit

Roeselare - Roeselare', '17 april 1978

Pieter, zoontje van H'eer en Mevrouw Jan en Griet Debaene - Vriens uit Winkse,le

- Leuven, 27 april 1978

Griet, dochtertje van Hee'r en Mevrouw Geert en Katleen Lemey - Loontjens uit

Roeselare - Roeselare, 7 me'i 1978

Pe'tra, doohtertje van Heer en Mevrouw Norbert en Laura Derluyn - Le'doux uit
Roeselare - Floeselare, '19 meii 1978

Bart, zoon,tje van He,er en Mevrouw Jozef en Mafleen Candaele-Van Giel utit

Antwerpen - Borgerhout, 1 ,iuli 1978

Nele, do,chtertje van Hee'r en Mevrouw Danidl en Leo'na Ho'stens - Vandenberghe

uit Heule - Kortrijk, 14 juli 1978

Tom, zoontje van Heer en Mevrouw Paul en Chantal Vanrblaere - Ballidre uit
Aartserlaar - Roese'lare, 14 jul'i 1978

Stijn,, zoontj,e van Heer en Mevrouw Eri'k en Maria Sanders - Pol'le't uit Diksmuide-
Keierm - Floeselare, 20 juli 1978

Barbara, 'doc,htertje van Hee,r en Mevrouw Rogier en Fabiola De,ckmyn - Ram'boer

uit Roeselare - Roeselare, 23 juli 1978

Jorinde, do,ohtertje van Heer en Mevrouw Piet en Rita Sercu - Mosselmans u'it

Eierbeek-Korbeek-Lo - Leuven, 4 augustus 1978

Liesbet, doohtertje van Heer en Mevrouw D'irk en Christin,e Samyn - Deiaeg'he'r uit
lzegem - lzege,m, I augustus 1978
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Hannelore, .doc,htertje van Heer en Mevrouw Rik en Lieve Haeghebaert - Snauwaelt
urit Diegsm - Viilvoorde, 8 augustus 1978

Hilde, d,o,chteftje van Heer e,n Mevrouw Paul en G,re,ta Hostens - Keunen, u,it
Kessel-Lo - Tienen, '1 septermber 1978

l-ieven,, zo,ontje van Heer e,n Mevrouw Guido en Den'ise Vandelanotte - H,oedt uit
Roeselrare - Ro'eselare, 4 septem'be,r 1978

Lieven, zo,on'tje van Heer en Mevrouw Jan en H,ilde Lefere,-Desimpe,laere uit
Roeselare - Roese'lare, 4 septe,mber 1978

Drios, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Lut Hanoulle-Ae'rts uit Kessel-Lo
Leuven, 24 septem,ber 1978

Bart, zoontje van Heer en Mevrouw Joseph San,ty - Gheysen uit Brugge -Brugge, 11 oktober 1978

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Johan en Carine De Wandel - Verhelst
Hooglede, 11 maart 1978

Heer en Mevrouw Bart en Marie-Odile Vercruysse-Buyse
Marqu,ain, 27 maarl 1978

Heer en Mevrouw Pol en Leen Vallaey-De Decker
Hoogledo, 31 maart 1978

Heer en Mevrouw Pedro en Annie Van Biervliet-Vandermeulen
Brugge, 1 ap,ril 1978

Heer en Mevrouw Hu.be'rt en Rita Bedert-Matthys
Deerlijk, 1 ap/il 1978

Heer en Mevrouw Eddy e,n Martine Bro,uokaert-Degryse
Hooglede, 15 april 1978

Heer en ,Mevrouw Rik en Kathelyn Vanden Bulcke - Vlaemynck
Le,degem, 29 april 1978

Heer en Mevrtouw Erirk en Grietie De Vissohe're - Blomme
Ardooie, 3 mei 1978

Heer en Mevrouw Mark en Ohantal Develtere - Maertens
Ro,eselare, 20 mei 1978

Heer en Mevro'u\/ Dtirk en Christine Vandetryvere - Platteeuw
Roeselare, 10 juni 1978

Heer en, Mwr,o,uw Geert en ,Annie Maddens - Veranneman
Roeselare, 17 jun,i 1978
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Heer en Mervrouw Johan e'n Tru'i Bourgeois-Maddens
Roeselare, T juli 1978

He'er en Mevrouw Bart en Kristien Delbeke - Soete

Roeselare, 8 juti 1978

H,eer en Mevrouw Paul en Christine Hindrickx-Dujardin
Langemark, 15 jurli 1978

Heer en Mevrouw Wilfried en Claudine Desmet-Verou'gstraete
l-iohtervelde, 15 iuli 1978

Heer en Me,vrouw Dirk en Carme'n Desmet- Mahieu

Geluwe, 29 juli 1978

Heer en Mevrouw Jo en Roos Spycke'relle-Vanraes
Roeselare, 29 julri 1978

Heer en Mevrouw Paurl en Brigitte Van Hoecke - Tanghe

Roeselare, 29 jul'i 1978

He'er e'n Mevrouw Filie'p en Liwe Braeye - Co'pp6

Roeselare, 29 juli 1978

Heer en, Mevrouw Marc en Carine Christiaen's-Noyelle
Passendale, 5 augustus 1978

Heer e,n Mevrouw Joseph en N'adine De'prez - De:fossez

Rollegem, I augustus 1978

Heer en Mevrouw Eddy en Anniie' Vanzie4e'ghem - Verschaeve
Rumbeke, 12 augustus 1978

Heer en Mevrouw Jan en Rita M'ichels - De'beuokelaere
Handzame, '19 augustu,s 1978

H,ee'r en Mwrouw Jan en Joke Bouten - Wieme
Zwevegem, 26 augustus 1978

Heer en Mevrouw Bart en Kristien Sobry - Lag'rou

Ro.eselare, 2 septem'ber 1978

Heer en Mevrouw Paul e'n Gemma Van Gampelaere-Decoe'ne
Roeselare, 2 september 1978

Heer en Mevrouw Bernard en Bea Bulcke - Cantillon
Beroherm, 8 september 1978

Heer en Mevro,uw Luk en Bieke Van Robays-VanwalleE,hem
Rumbeke, I septe'mber 1978

Heer en, Mevrouw Jean-Franqois en Anne-Marie Ve'rsele - Pee'ne

Roeselare, 9 sopte'mber 1978

Heer en Mevrouw Antoon en Annemie Wallays - Verlinde
Moorslede, 9 september 1978
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Heer en Mevrouw Ph,ilippe en Kr'ist,ie,n Vandewalle - Deaulmerie
Sint-De'nijs-Wes'tre,m, 3O se'ptember 1 978

He,er en Msvrouw Lieven en lsabelle Tournioo,urt-Strobbe
Oostnieuwke,rke, 30 septe'mber 1978

WIJDINGEN

Eerwaarde Hee,r Erik Deijaeger uit Ro'e,selare - Floese'lare,2E mei 1978

Heer Diaken Dirk Masscrhelein uit Roeselare - Brugge, 24 jun'i 1978

Hoer Diaken Valeer Vandaele-Ampe,uit Kortrijk - Kortrijk,25 november 1978

OVERLIJDENS

Mevrouw Emerence Van'dersohaeve-Soete, geboren te Pi'ttem o,p 2 januari 1902
en overleden te Oudenaarde o.o 17 februari '1978

Mevrouw Martha de M0elenaere - Camerlynck, geboren te Proven op 22 deoember
'1885 en overle'den te lzegem o'p 25 fe,bruari 1978

Mevrouw Suzanna Vando'orne-Terryn, geboren te Moorslede op 13 n'ovember
19M ,en overleden te Roeselare oo 1 maart 1978

Heer Omer Bruneel -Wyffels, ge'boren te Roeselare orp 15 augustus 18€6 en over-
leden te lzegem op 1 maart 1978

Mevrouw Francine Bal - Lamsens, ge,borein te Roeselare op 18 ,okto'ber 1951 en
ove,rleden, te Brugge o'p 1 maart '1978

Heer Aohie,l We'rbro'u,ok- Messinn,e, geboren te Zwevezele o,p 24 augustus 1892
en overleden te Roese,lare o,p 0 maart 1978

Mevrouw Tharcilla Vandam,me-Vanhecke, gebore'n te Kerkhove op 16 april 1911

en overleden te Roeselare op 7 maart 1978

Heer Arsdne Merchie - Lybeer, geboren te Oostrozebeke op 27 april 1907 en ove,r-
le,den te Roeselare op '13 maart 1978

Heer Alfons De Temme,rman - Vacqu,ier, geboren te Srint-Goriks-Oude'nhove op
16 ju,ni 190O en ove'rleden te Roeselare op 14 maart 1978
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Hee'r Emiel Lo,bel - Be,ernaert, ge'boren te Roeselare o,p 23 april 1908 e.n over-
lerde,n te Roeselare op 17 maart 1978

Mevrouw Maria Van D,aele-Speybrouck, gebo,ren te Roeselare op 12 januari 1904
en ove,rrleden te Roeselare op 18 maart 1978

Mevrouw Valerie Haspeslagh - Mestaoh, geboren te passe,ndale o,p 2 decemoer
1896 en o,verle'den te Kortrijk op 19 maart 1978

Hee,r Bernard Sto,ckman-Jan,ssens, geboren te Dikkelvenne, op 10 fe,bruafi 1gO1

en overlgde'n te Roese,lare o,p 25 maart 1978

Heer Gilbert Moerman-Lannoo, ge,b,o're,n te Ro,ese,lare op 10 juni 1920 en ove,r-
,lede'n te Roeserlare op 3 april 1978

Heer Gustaaf Temmerman-'Declercq, geboren te Laarne op 14 juni 1g9g en over-
lede,n, te Rloeserlare o,p 11 april 1978

Mevrouw Dyonysia Mortagne,-Tanghe,, geboren te Rumberke o,p 1B jun,i 1907 en
overleden te Roe,selare op 11 aprril 1978

Heer Geeraartd Dufou'r-Pauwels, gebo'ren te Rumb,e,ke o,p 17 jan,uari 1913 en over-
leden te Dadrizele o,p 14 april 1978

Mevrouw .ru,''u T6nrghe,-Vandekerkhove,, ge'boren te Koolskamp o'p 27 tebruari
1906 en oveilede,n te Roese,lare op 17 april 1978

Hee'r Geo'rges cousse'ment Vande'cappelle, geb'oren te Roeselare op 21 januari
1905 e'n overleden te, Roese,lare op 18 april 1979

Heer Jules De'rycke-Goermaere, ge,bo,ren te,Bellege'm op 4 mei 1g0O en over-
leden te Kortrijk op 19 aptil 1978

Heer Georges Brugge,man - Desplanques, geboren te Hoo.glede op 30 januari 1909
en ove,rleden te Roeselare o,p 19 april 1978

Heer Jerome Bae'rt-Vanoverbeke, geboren te zwevezele op 2g januati 190E en
overleden te Rloerselare op 22 april 1978

Mevrouw Emma Latr6-Cap'pe{le, gebo,re,n te Roeselare o,p 20 n,ove,mber 1g11 en
overleden te Ro.eselare o'p 26 april 1978

Mevro'uw Zulm'a O'osterlynck - Ve,rmeule,n - Deparck, geboren te Torhout op 3 juni
18W[ en overleden te Roese'lare op 6 mei 1978

Heer Gregoire Ramo,n - Persoo.ne, geboren te Brugge op 14 januari 19o0 en over-
leden te Brugge o,p g me,i 1978

Heer Miohiel Bar'bie'r-coghe, gerb,o,ren te Rroeselare op 21 november 1g0g en
overleden te Roeselare op 13 mei 1978

Mevrouw Laura Verbrugge'-Vandermeersch, ,gebore,n te Roeselare o,p 3 dece'mber
1902 en overlede'n te Rioese,lare op 17 meri 1978

Mevrouw Maria Bou'ciqu6-Ve,rimanrder, geboren te Roeselare op 25 april .lg9g en
overleden te Roeselare op 2'1 mei 1978
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Mevro,uw Palmyre Veroruysse- Everaert, gebore'n te Hulste'op 9 iuli 18'95 en ove'r-

le'den te Hulste op 25 mei 1978

Heer Hendrirk Gal,lo'n-van Rickstal, geboren te Rroeselare op 24 tebruari 1893 en

ove,rleden te Roeselare' op 26 mei 1978

Mevtouw Maria wil,laert- De Mue,len,aere, geboren te staden' op 24 lebruari 1906

en o'verlede,n te Gits o'P 29 mei 1978

Heer Jozef Devolder-vermeersch, gerboren te Ro,esellare o'p 5 april 1910 en over-

leden te lzegem op 30 mei 1978

Heer Sidon, vanstee,lan,t- Beusel,inck, geboren te Zwevezele op 12 augustus 1897

en overleden te Rio'eselare op 3 juni 1978

Mevrouw Ju4ia La,nnoy- Dewaohte'r, gebo,ren te Moorse,|e o,p 25 januari 19o1 en

ove,fleden te Flio,eselare o'p 5 ju'n'i 1978

11'ss,r'fisrhrisrl Gerard-Van Gierdegom, geboren te Roeselare op 8 se'pte'mrber 1910

en overleden te Ro'eselare 'o'p I jun'i 1978

Heer Ger,main ,Devos-Vervaecke, ge,boren te Rollegem-Kapelle op 2'l april 1906

en over,leden te Roesel'are o,p 23 jun'i 1978

H,eer Johan werbrouck, geboren te Roeselare op I decem,ber 1960 en overleden

te Kortrijk 'o'p 26 junri 1978

Heer Marcerl vanhalst-Gheyse'ns, geboren te wwelgem op 27 december 1909 en

overle'den te Ko,rtrijk op 11 juli 1978

Heer Gerard Vermeersoh - sambaer. ge,b'oren te Roeselare op 25 de'cembor 1902

en, overleden te Roeselare o'p 12 juli 1978

Mevrouw Nrerlly De Rammelaere -vergucht- De,seyn, geb'ore'n te Tielt op 11 decem-

ber 1908 en overleden te Ro'ese4are op 15 iuli 1978

Msvrou,w clara Aerens - De Wever, geboren te Kluizen op 4 augustus 1901 e'n

overlerden te Gent op 18 jul'i 1978

Heer Luci,aan Parmentier-Dogruyte're, geboren te Roeselare, op 8 april 1926 e'n

ove/leden te Roeselare op 20 iuli 1978

MeVrouM/ Lau'ra Van,hee-Dumarey, geboren ie Jabbeke op 18 augustus 1908 en

cve'rleden te Sl'iipe-Mi'ddel'kerke op 22 juli 1978

Ee,rwaarde Heer Kannunik And16 Vandooren, overleden te Brugge op 25 juli 1978

Mevrouw Marie Glae,r.bout-Verhamme, geboren te Moorsele op'14 n'ovember 1897

en overleden te Moorslerde op 25 juli 1978

Heer Godfried Jaecques, geboren le zarrcn'op 1 mei 1907 en ove/le'den te Roe'

selare op 31 juli 1978

M.evrouw Mariette Devos-V'lae'minc,k, geboren te Gent o'p 23 jun'i 1921 en over-

leden te Kortrijk o,p 7 au'gustus 1978

Mevrouw Zulma Verho,estraete- Po,mm6, geboren te Zarren op 2 juli 18E9 e'n ove'r-

leden' te Roeselare op I au'gustus '1978
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Mevro'uw coralrie sprie't-D'ebu,sschere, geboren te Ledegem op 24 juni 190E en
ove,rlerden te Roeselare o,p 16 augustus 1g7g

He'er Lo'de Verme'ersc'h, geboren te Roeselare o,p 1z maart 1960 en o,verleden te
Ro,eselare op 25 augustus 1979

Eerwaarde Hee'r Prosper Verman'der, gebo,ren te,Roeserla,re,o,p 6 februari 1go5
en overleden te Ro.ese'lare op 30 augustu,s 197g

Mevro,uw Winif red de Zegher - Crawfo,r.d, ge,b,oren te Camrbridge o,p 2O januari lgg8
en ove,rleden'te lepe,r o,p 6 sep,te,mber 1g7g

Heer chris Vanlanduyt-van Belle, geboren te F,rdoo,ie o,p 14 juni 1g2g en over-
Ieden te Sint-Lamb're,crhts-Wo,luwe op 13 se,p,te,mber 197g

Heer Prosper Vandecappe'l'le-vermeulen, g,eboren te Rroeselare op 17 februari
1904 e,n, ove'rlede'n te Roeselare cp 15 september 197g

He'e'r constant De'cle'rcq-caene,peel, geboren te Kortemark op'lg maart 19o4 en
overleden te t{oeselare op 1B se,ptember 197g

Heer Arthur Feys-Halwyn, ge,bore'n te Roeselare o,p 15 jurli 1919 en o,verleden te
Roesetlare op 19 september 1978

Heer Frans Dessauvage-Hoorne, geboren te Rumbe,ke op lsdecember 1g97 en
overleden te Sint-Erlodis-Win,kel o,p 22 september 1g7g

Mevrouw Magr66;rnu Belheydt- Dekeeisgieter, g'eb,oren te Ro,eselare op 24 januari
1894 en overleden te Roese'lare, op 26 se,ptember 19Zg

Mevrou'w cecile Bossuyt-Verbeke, gebo,ren te wakken o,p 29 november 1g22 en
ovenleden te Tie'lt o,p 7'oktober 1979



KOMBINEER TAAL EN VAKANTIE in uw eigen streek

Een UNIEKE kans voor een AANGENAME en LEERRIJKE

VAKANTIE

AUDIMA
instituut voor levelndle talen

Rotsestraat 77, 8800 ROESELARE‐ Tel.(051)206754

KURSUS PAASVAKANTIE
periode | 10-20 april 1979

tallen : Frans o'f Engels

vocrr wie : - voor jon'gens en meisjes uit de lagere cyclus van 'de hurmaniora e'n

van het VSO

- voor lee'rlin'gen tusse'n 13 en 16 i. uit anrdere richtingen'

KURSUS ZOMERVAKANTIE
peri,c'de: 31 juli - 11 augustus 1979

talen : Frans - Enigels - Duits - Spaans

vo,o,r wie : - \r'oor jc'n,gens en meisj,es uit de hogere cyclus van de 'humaniora en

van het VSO
- voor 4eerrlingen tussen 16 en 19 jaar uit andere ric'htingen'

Nieuw: Zo,me,ikursusse'n voor de jon'gere lee'ftij'dsgno'epen van 13 - 16 j'

Maximale KO,NVERSATIEmo'ge'lijrkhe'den en PRAKTISCH talen'on'derwijs

Eerste o'bjektief : ,de rkursiste'n een taal leren SPREKEN

TALENPRACTICUM e'n de meest moderne'leermidde'len
lNiDlvlD'uEEL karakte'r van de methode primeert : zeer bepe'rkte gro'ep'en (max.

15 il.).

Keuze vcor de kursus tusse'n de vo'or- of namriddag'

Inschri,ivirngen : ierdere dag - waoht nriet tot alle plaatsen bezet zijn'


