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MAURITS DE KEYZERMonseigneur

bij2ondcr hartclijk

gcluk te wensen

bij gclegenheid van ziin

GOUDEN PRIESTERJUBILEUM

Hij blijft uoor ons instituut
in lengte uan dagen aoortlea,en als

de eminente laureaal aan

de Retoricaklasse 1925

de bezielencle en inuloedrijke
profestor in de Wijsbegeerte (Ip34-1943)

de uaderlijke Direcleur aan de

afdeling lYijsbegeerte ( 1913-1952 )

die bij zijn collega's en slud.enten

uan toen in de herinnering blijft
aoorrleuen als :

een inarome prietter
een wijze raadgeoer

een arittocraal naar de geest

een aoorganger in Euangeli.rcbe annoede

een nederige dienaar in d"e wijngaard des Heren

een spirituele animator
een fijngeestige humorist
en een ouertuigd l/laami ideali.rt.



Zo bid.den wii dan ooor onze
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<< Moge de Heer lezus
op wie hij al ziin boop beeft getteid

(Cbristus tpes mea)

bem Arachtig blijoen

bemoedigen en aerlicltlen

in de herfsttij uan ziin

gezegend en aruchlbaar priesterleten>>.



GOUDEN PR:ESTERJUBILEUM

VAN MGR.MAURITS‐ GERARD DE KEYZER

Het is vijftig jaar geleden dat onze vereerde en gelief'de hulpbissc,horp rn,gr. De

Keyzer tot priester werd gewijd. Hij was toe,n student aan de Gr,egoriana te
Rome. Na zi'jn doctoraat'in de theologie werd hij door rmgr. Lamiroy ,berlast met

d,e yorrming van de toekormstige priesters in de afdeling filosofie, die toentertijd
gevpstigd was in hert rklei,n semin,arie te Roeselare. Na m'i,n aanstelHng tot
bisschop van Bru'g,ge aanvaardde hij mij bii te staan als vicaris-generaal en
preside'nt van het groot seminarie te Brugge. Op 24 april 1962 werd th'ij 'doo'r paus

Johanne,s XXlll benoemd tot hurlpbissoh,op van Brugge en titul.aiilbissohop van
Tino.

Vij,ftig jaar lang gr;ng de ,aandacht van mgr. De Keyzer li,n hoofdzaak naalde
vorming ,en de begeleidri'ng van de priesters en de religieuze,n. Zijn schrrandere
verstand, zijn 'b'lijde omgang, zijn onverrmoeibare lu'isterbe'reidheid, ziijn he'lde're

christelijike visie op men,sen en toestanden en vooral zijn rgroot hart en diepe
verknoohtheid .aan Ohristus en .de Kerk bewer,kten dat ontelbaren b.ij mgrr. De

Keyzer ,raad en ,bemoediging en steun konde,n vinden.

Op het seminarie en :n de leiding van het bisdom was h'ij d,e man G'ods, de
gezondene van de Heer. ln vertrouwen 6,p de Geest zocht e,n von'd 'hij steeds het
f iefdevof le woord en de ,liefdevolle daad. Ze maakten ,herm tot een onve'rmoeibare
en trouwe getuige van de venrezen Chr.istus drie l,ee'ft in de Kerk. Voorr altlen ver-
scheen'hij steeds, n,aar het woord van Christus, als "'goed onderwezen iin het
Riik der hemelen, ,gelijk aan een hu'isvader die uit zijn schat nieuw en oud te
voorsohijn thaalt o (Mt. 13, 52).

Voor mij was rngr. D,e ,Keyzer steeds de trouwe vri'end en de wijze mentor. lik

m,ag dan ,ook met bijzon.dere aandrang aan de hele diocesanb ge'meenschap
vragen samen met mij God te danken voor de vij,ftig jaar vruchtb,bar priesterwerk
van mgr. 'De Keyzer. Ze zijn voor on,s d,iocees een grote zegen Eeweest. Laten
we de Heer ook ,smeken dat Hij hem nog vele jaren in goede gezondhei'd zijn
taak ,als priester en 'hul,phisscho,p laai voortzetten. Want aan hrem denke,nd

kunnen wilj met de Psalmist bidde'n : " Hoe rrijk ris, God, uw goedrheid : de mensen-
kinderen .mogen zi'ch welgeborgen weten in uwer vle'uge,len sohadiuw. Het koste-
I'ij'k", uun uw huis geword,t hun als verkwikkin'g. Gij laat't 'hen aan de beek van
uwe heeilijkheden. Gij bergt de bron des levens, rin Uw l'ioht zien wij lichtt "
(Ps. 36, &10).

Tot dat dankbare gebed en die lkorte h,uldewoorden zu'lden wij ons rmoete'n be-
perken, want de gevirerde juibilar,is verlangt uitdrukkelijk dat wij he,m niet pub,l,iek

vieren. Uit eerb,ied voor zij,n besch,e'iden,heid zu,llen wij voo'r rhem bidden in het
verborgene waar G,od zo graag onze wensen belu'is,tert.

Het zal voor allen een grote vreugde zijn te verne'men dat Zijne Heiligheid
Pau's Johan-Paulus ll aan mg,r. De Keyzer brij gelegenhieid van zi,jn ,goude'n

prieste'rjubirleu,m een hartelijke huldebri,ef h,e,e{t gezonden. lk beschouw het als
een voorreoht voor ons al,le'n dat ik deze 'persoonl,ijke brief van de paus hier mag

oubl,iceren.
t E.J. De Smredt
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Aan onze eerbiedwaard.ige broeder

Maurits-Gerard De Keyzer,

titularis bistchop aan Tino

Daar het eerlang uijftig jaar zal zijn dat u tol priester getuiid. werd', eerbied.-

tuaardige broeder, is bel een ureugde aoor onr hart u bii deze gelegenheid
onze bette laenJen aan te bieden.

Eerst en aooral willen lYij bii die terugbliL op utu leuen samen met u God
loaen en danAen, Hij heefl u in wel en wee biigestaan ont' zoaele iaren lang
uerkond.iger le zijn aan zijn bood.rchap en uitdeler uan ziin geheimen. Voor-
waar, ni oooral zult u begrijpen met hoeaeel liefd.e God u heeft liefgehad'

Nadat u immers op uelerlei uijze uu, Prierterliik anrbt had' uitgeoefend, werd'

u hulpbisschop aan de birchop aan Brugge om hem met sterke hulp ter zifd'e

le sldan.

Plichtsgetrouw hebt u het goede zaad oan Gods heilswoord uitgezaaid, hebt
u taal ztuak taas bernoedigd, u,at sterk uas beaestigd en de hoop aan aele.n

aeruuld. IJ liet u leiden door uroomheid, wijtheid en ijuer uoor Gods eer. Dat
is geuis een lehen aan atr liefde tot God en het streLt u teuens lol eer en lof.
Aanuaard, eerbiedwaardige broecler, bij dit naAend bliide iubileum onze geluk-
en huldeuensen,

Aanaaard onze genegen gebeden : mochl God, uan Wie alle goed Aomt, u nog
lange jaren bewaren als de goede en trouu,e dienaar uan Christus en ziin
heilige Kerh.

lVij uertrouuen erop d.at het u aangenddm zal zijn dat Wii bii deze gelegen'
heid aan u denken mel ueel en bijzondere waardering. Samen met onze uenren
zenden lVij uan ganser ltarle onze apostolische zegen : uoor /t, eerbiedtuaardige
broeder, aoor de birchop uan Brugge, uoor de priesters en loor hen die utu

gouden jubileum meeaieren.

[]it het Valicaan, 8 augustut ten jare 1981,, het dercle aan ons pontificaat.

lobannes Paulus ll, Paus



Het V.S.O.

of het vernieuwd secundair onderwijs

In vele Westeuropese landen werd na Wereldoorlog ll e,e,n vrij die'pgaa,nde onder-
wijsve,rni'euwin'g op gang gebracht. Dat was o.m. het geval in Zweden, in Enge-
land, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Telkens ging men hierbij uit van ee'n

aantal o,p elkaar lijkende basisopvattingen. Het was dan oo,k bijna ondenkb,aar
dat hert ,onderw,ijs rin o,ns Land aan d,ie vernieuwingstendenzen zou ontsnappen.

NIEUWE IDEEEN VINDEN HUN WEG

Het onderwijs is,on,s Land tot aan de Tweede Wereldoorlog was in grote rnate de
weerspiegeling van de .organieke wet van 1 juni 1850 op het mi'dd.elbaar onder-
wijs. Deze wet had betrekking op h.et middelbaar onderw,ijs ingericht door het
Rijk, de pr'ovincies en de gemee'ntern. Zij voorzag eveneens in de op,ric,hting van
het rijksnormaalonderwijs. Deze wet zinspeelt niet o'p het vrij m,iddelbaar onder-
wijs. Voor het eerst met de wetge'ving Harmel in 1952 zal men kom,e,n tot ee,n

organieke wet op het middelbaar onderwijs d,ie van toepass'ing is op alle netten
on ook voor het eerst beschikke.n ove,r een organieke wet op het normaalonder-
wiis en op het techn'isch onderwijs, eveneens van toepassing o,p alle onderwijs-
netten.

Sindsdien zijn heel wat wijzigi'ngen deze wetgeving komen verandere,n e,n zullen
e'en aantal ideedn de weg voorbereiden tot e'en grondig,er verandoring d'ie men
het V.S.O. is gaan noe,men.

Welke zijn deze idee6n d'ie ook in de ons omringende landen tot ee,n onderwijs-
ve,rnieuwing hebben geleid ? We stippen de voornaamste aan.

1. De wil tot democratisering van het onderwijs:

Indie,n deze gedachte als ee,rste genoemd wordt, dan is dat omdat ze naar onze
mening tot de allervoornaamste be,hoort. Dit is in elk geval duidelijk bij het
doornemen van de brochures in '1970 en 1971 uitgegeve'n door het Ministerie va'n
Natio,nale Opvoed,ing en Nederlandse Cultuur (1).

Als eerste richtlijn van de onderwijspolitiek wordt aangegeven het mogelijk
maken voor he't individu zich te oniplooien in de ge,meenschap. H,ie,rvoor moet
aan ieder gelijke kansen geboden worden bij het begin van elk stad,ium van zijn
of h,aar loopbaan. En het middel bij uitstek om de handicap van stand, klasse,
geboorte, weg te werken, om in het algemeen alle voorreohten uit te noeien, is
de m'ass,a de gelegenhe,id te geve'n tot het verwerven van kenn,is, opvoed,ing en
cultuur. Praktisch beteke'n,t d'it all,es dat, wil men een bl'ijvende sociale discrimi-
natie van b,epaalde bevolkingslage'n verhinderen, het secundai,r onderwijs
- middelbaar en technisch - 66n geheel moet vormen.
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Gedurende d,e n,egentiende en het begin van de twintigste eeuw bestond geen
we/kelijrke politiek '\ran dermocratiseri,ng van het ondenwijs ,en de sch,odlpo,litiek
steunde ,essentieel op een hidrarchisch ondersche,id dussen de onderwijsinstel-
li'ngen. Men ,bedoelt hier de ,absolute scheiding van twee ,onderwijstypes op
secundair n,iveau, 'nl. het .algemeen vormende en ,het teohn,ische. De besl,issinrg
voor 'de ,l'eerlingen om 66n van beide opleidi.ngsvorrm'en te volgen, m,oest d,an
daarbij zeer vroegtijdi,g gebeuren, praktisoh meestal op basis van de sociale
klassen waartoe ze beh,oorden.

Wsl'nu overal ,i,n Euro'pa ruimt de dualiteit van de onrderw,i,jsstructuur de plaats
voor een eenheidsonderwijs, dat geleidelijk g,ediversifieerd worrdt n,aangelang de
geschikthed,en van de leerlingen (2).

En omdat niet aan de bedoelingen zou getwijfeld kunnen wo'rden, wordt eraan
toegwoegd : " l'n al,le Europese landen kunnen we vaststeilen d,at de ,progressie{/e
,pol,itieke stromingen de hervorming van het onderwiris ond'ersteu,nen en dat de
consery,atieve krachten zich verzetten tegen de 66nwordring van de algemene en
de beroepsopleidi,ng. De grondoorzaak van deze oppositi,e is te zoeken ,in het
streven ,naar beschermi'n'g van de conservatieve sooi,ale structuren, ,in de vrees
om voor .de toekomst d,e leiding aan een el,ite, komende uit d,e massa, te moeten
afstaan " (3).

Eenzelfde gedaahten,g,ang komt ook in andere publicaties voor. Wij citeren h,ier
de Oepessrdocum'enten. " Herinneren wij ,nogmaals aan de belangri,jkste nage-
streefde obj,ectieMen ". Als eerste wordt geoiteerd : " de d,emocrati.seri,n,g van h,et
onderwijs door het neerhalen van de al te srtrakke ,barridres tussen de versohil-
lende types van secu,ndair ond.erwijs, o.m. tusse,n het al,gemeen vormenrd onder-
wijs en het technisoh onderwijs, evenals tu,ssen d,e versohill,ende ,afdelringen van
het all'gemeen vormend onderw,ijs : oude humaniora, moderne human'io,ra, econo-
mische humaniora en, daaruitvoortspruitend, de sociale .kl,oof " (a).

l,n 1971 geeft het Mi,nistorie van Nationa'le Opvoed,ing zijn inifonmatiwe broohu,re
uit rh,elemaal vertrekkende van d,ezel'fde gro,ndgedaohte en geillustreerid met een
aantal voorbeelden u'it de Europese land,on genomen (5).

De Raad van Europa bij,een te Straatsburg in 1954 nam ee,n resolutie aan waari'n
werd verkl,aard : " De ,schotten, die het technisch en rhet klassiek onderwijs
scheid'en, dienen te verdwijnen, tegel,ijk met de sociale sch'otten ".

In het versl,ag van een sta,ge over het onderwijsbelei.d door rde Raad van Europa
te Dtisse4ldonf i'ngenicht in 1968 sbaat te lezen : ,. De demooratisering heeft op rhet

pedag,ogisch vlak tot doel de to'egang tot secund.aire ond.erwirjsvormen, d,ie op
hun beurt tot een vorm van ho,grer ond,erwijs leiden, te verruimen... Ten,elnde
de nadelen van een vroegtij,dige keuze te verhinderen mo'el het secundair ,onrder-

wijs aanMangen met ,een observatiecyclus. Gedurend'e deze cycl.us moet het
onderwi'js aan'vankel'ijk ongedifferentieerd zijn. Nadien ,kan het op progressieve
wijze wisselende vormen aannemen, onder vorm van opties ".

En verder : " Aan'g,ezien alle opvoedingswegen die toegang geven tot het huma-
nisme ,op voet van geliikheid worden toegepast, moeten de heronidnteringen i,n

d,e loop der studien gemakkelijk gemaakt worden ; met het oog daarop zou het
passend zijn ,om in 66nzelfde instellin,g een structuursysteem van schoolorgani-



satie te expe,rimentere'n waarin de verschillend'e vor'men van secundair ondoruv'ijs

verenigd zijn ($ 11) ".

De aangehaal,de voorbee'lden verwijzen naar dozelfCe pri'nci'p,es. Zwede'n ekleedt
hier e'en pioniersplaats. Sinds 1951 werd gestart met ,het expeniment van de
gemeensoh,appeliijrke basisschool lopende over I jaren, van 6 tot 15 jaar. In de

laatste driej,ari'ge cyclus worden 5 wekelijkse lestijden op de 30 voorzien voor
een bep,erkt aantal opties. In het ,h,oger on'derwi.is vermee'rdert het aantal opties,
derwijze dat uit een twintigtal mogelijkheden kan gekozen worden. Dit systee'm

werd dan vanaf 1962 wettelijk veralgemee'nd.Op 1 se'ptember 1971 worden de

drie nog .b'estaande soh,ooltypes (gymnasium, vo,orrtzettingsso,hool en beroeps-
school) versmolten tot de ene " gym,nasiale school ".

Door deze laatste maatregel worden alle overgangen tussen de o,nderwijstypes
vergemakkelijkt, krijg,en de studenten van de technische opties e'sn betere alge-
mene vorming en wordt het sociaal ondersoheid tussen de sc,holen opgeiheve'n.

Fra,nkrrijk is ook sinds'1968 de weg van de hervonning opgegaan. Toen sprak
Edgar Faure, Miniiste,r van Nation,ale Opvoe'ding in de regering Couve de

Murville in de vo,lgende termen : u Je pense pour rna part qu'e le mo,ment est
venu d'abolir ,au 'niveau du se'condaire l,a d'iff6renoe tradi'tionnelle et presque

sacrame,ntelle ,entre le litt6,rature et le scientifique... Cette d,ivision s'accom-
pagnait souvent ,d'un pr6jug6 social qui n'a pas totalement 'd,isparu en faveur des

" bell'es lettres ", considSr6es comme aristocrafiques, et en d6faveur des sciences
exactes, consid6r6es souve,nt oomme un prolongement du travairl manu,e,l ".

Comme conclusio,n pratique, le premier cyole devra comporter un ens,e.ignement

total,ement un'ifi6... Par,la suite I'enseignement seco,ndai,re doit avoir u,n tronc
commun qui un,ifie compldtement I'enserignement des matidres de base, c'est-d-
dir,e le franqais, les math6matique,s et la premidre langue vivante u (6).

En het ,overzicht einrdigt met een vraag : < Schoolge,meenschappen, Comprehe'n-
sive System, Ecole d5cloisonn6e, de overeenstemming op 'internationaal vlak
stemt tot overw,eg,ing. Komt Betlgid bij dit alles niet achterop ? " (7).

2. De gelijkwaardigheid van alle mensen

De grenzen tussen de sociale gro'epen vervagen. Tegenwer de geslote'n st'an'den-

s,tructuur heeft zich de maatsc'h,appij van ,ge,l,ij'ke kansen gesterld. Omwil,l,e van
d,eze democratiser.ing wil men het sociaal-geladen onderscheid tussen midde'l-
baar en techn,bch d,oen vervage,n, o.m. doot ze in 66nzelfde school onder te
brenge'n of minstens in scholen,gemeensch,appen samen te brengen.

Dit soilidarite'itsgevoel is ongetwijfetld een belangrij,ke culturele g'ebeurtenis, die
echter nog vanuit ee'n evangelische duidi'ng in 'diepere dimensies kan geco'ncre-

tiseerd worden. De ekommernis voor de me'nselijke persoon zonder onder-
scheid, en nriet alleen van d,e sooiale groepen, ,impliceert dat men de eigenherid

van de mens respecteert of deze nu zwart of 'blank 'is, ziek of gezond, ge'handi-

capt of gaaf, oud of jong, vrouw of man, min,der begaafd of tale'ntvol e'n dat me'n

de zwakkere met bijzonder respect en een 'prioritaire zorg tegemoet tre'edt. Het
beschouwsn van d'e diverse 'begaafdhoden als gelijrkwaardig ligt In dezelfde
l,ijn (8).

De broohure " 24 Maande,n Nationale Opvoedring " drukt het zo uit : n Het aantal
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studiemogelijkheden dat thans (traditionee'l onde'rwijs) zeer bepe,rkt 'is, wordt
ingwol,ge het n'ieuwe soepele systeem aanzien,lijk uitg,ebreid en bovendien worr-

d,en alle com,binaties van secundaire stud'i6n inzake vorming volled,ig gelijk-
waardig geacht " (e).

Naar de praktijk toe zal dit bete,kenen dat de. l,eerlingen d'ie ,een achterstand op-
gelopen 'hebrben, opgevangen worden in een onthaalkl,as, dat ee'n positieve
ori.bntening bevorderd wordt'door de leerlingen pas na een proef- e'n obser'vatie-
periode een studiekeuze te laten doen en dat een groter aantal vormrin,gspaketten
aangeboden wordt. Ook zall men de geleidelilke oriSnter.ing mogelijk m,ake,n o.m.
door de u drie-maal-twee-structuur " (observatiegraad, 'or.idntatiegraad, de'term'ina-
tiegraad), waardoor meer scharnierpunten ontstaan. De beschotte'n tussen de
d,iverse studierichti,ngen (A.S.O., B.S.O., K.S.O. ,e,n T.S.O.) zal men pogen te
doorbreke,n door ,gemeenschappelijike vakken, soepele ove,rgangen. Op het niveau
van de doorstroming zal men technische richti'ngen opr.ichten waarin de tech-
n,isohe component volwaardig ,aan bod komt. Ook zal men streven rnaar ni,veau-
onderricht door in de leerplann.en onderscheid te maken tussen minimum- en
u,itbreidringsleerstof (1o).

3. Het ophalen van sociaal-culturele achterstanden

De ,interpe'netratie van de ve,rschillende onderwijsvormen (A.S.O., B.S.O., K.S.O.
en T.S.O. of Algemee,n, Benoeps-, Kunst en Technisch Secu,ndair Ondenvijs), o.,m.

door de oprichting van scholengemeenschappe,n alsook door ee,n gedeelte ge-
meenschappel'ijke vorm'ing voor 'alle doorstromin,gsafdel,inge'n e'n de ge'lijkwaar-
digheid van de studi6n uitgedrukt i,n getuigschr,iften dlie een g,elijke w,aarde heb-
ben 'im,plice,re'n b'eide dat alle op secundair niveau studerend.e jonEeren een
vorming zouden krijgen drie hen !n staat zal stellen om met waard,igheid en zske'r-
heid 'hun plaats irn de m,aatschappij in te nemen.

.,'De mogdlij,kheid om geleidelLijk aan ,in eenzel'fde school jonge m'ernsen van
verschillen,de herkomst we'lko,m te ,heten en hen op een zich sooial,iserende
maatschappij voor te bereiden sterlt ,nochtans bepaalde prdblemen.

Ind,erdaad de mens is vo'or een gro'ot deel gecond,itione.erd door de socio-
culturele situ,atie waarin hij opgroeide. Voor velen - helaas - is deze leve,ns-
aohtergrond nog steeds n,iet ideaal. Dit brengt m,ede dat aan d,e poorten van het
secundlalir onderwiis zich steeds meer kinde,ren ,aanbieden die - alhoewel in-
tell,igent, begaafd en moe'dig - ee'n hele achterstand moete,n ophalen. Er ont-
breekt hen ,als het ware de juiste geestesingeste'ldheid om op dezolfde wijze als
anderen de vonmingssituatie te benaderen.

Daarom word't in het vern.ieuwd secundair onderwijs een gemeen,schappelij,ke
vormring i'ngevoerd, geficht op contactname met all,e cul,tuurinhouden 'd,ie de
soci,ale rel'atie be'palen o (11).

B.ovendrien wordt door een systematische inwerkstelling van al,le pedago,gische
meohanismen van opvolging en 'begelei,ding, door sterke ind,ividualiserirn,g van het
o'n,denwijs en door het ,inrichten van aanpassingsvormen alles gedaan om al,le
leerlingen van dichtbij ie vo'lgen en te helpe,n.
Deze opvatting heeft ,als no,rmaal uitvloeisel de verdaging van de stud,iekeuze
en kadert volkomen met de wil om de barridre tussen middelb'aar en technisch
onderwiis te doen verdwiinen.



De vormi,ngsi'nho'ud van de eerste twee jaren wordt dan voor het grootste deel
gemeenschappelrijk gedacht en er zal alleen aan differientieri'n'g gedaan worden

naargelang verschillen in be'kwaamheden duidel'ijk zi.in geworden. Het leerproces

is dan in d,ie eerste fase volledig op observatie afgestem'd.

4, Investering van het intellectueel potentieel

ls de kans tot ontpl,ooiing van zijn gaven en talenten voo'r het ,individu be'lang-

rijk, 'dan kr,ijgt deze persoonlijkheidsvorm'ing toch maar haar volle betekenis

indien ze gepaard gaat m,et een ,in,tegratie in de s,amen'levi,ng.

Deze integratie zal ge,beuren door h.et innem,en van een plaats in de arbeids-

cyclus,'maar ze zal sleohts dan geslaagd zi,jn wann'eer ze de mens gelukkig

maakt. Daarom is een goe'de studiekeuze belangrijk. lnteresse en aanleg zijn

h,ierbij pri,mord iaal.

Gezien deze Jac-tore'n nog niet vastliggen rond de leeftijd van 12 iaar, moet
de speoialris,atie worden uitgesteld tot op h'et ogenrbl'ik dat do'or observatie
ieders werkelijke mogelijrkheden zijn vastgesteld. Daarc'm ook moet 'de quasi

onom,keerbare studiekeuze tussen technische e,n midderlbaar zoals ze geschiedt
in h,et tradtitione'el onderwijs vervangen worden : ze steunt teveel op factoren
van culturele en s,ooi,ale aard. ,De specialrisering moe{ 'dan bepaald worden

n'a d,e observatietijid door capaciteit en behoefte.

Een go'ede ,integr,atie in de samenleving is ook bro,n van welvaart voor die same'n-

leving. Want voor ,het bereike,n van maximale welvaart is d,e totale investe'ring
van het intellectueel potentieel oo'k een dwingende voorwaarde. De ve,el zwak-

kere deelnam,e van de ,europese jonEere,n aan het ,universitair onderwtijs heeft

dan ook iets te maken,met de vrij 'gr,ote te'chnotlogiscrh-wetenschappel'ijke ac'hte'r-

stan,d die Europa ken'merkt, wanne,er we gaan vergelijken met la'nde'n als Rusland

en de Vereni'gde Staten waar de de'elname aan het hoger onde'rw'ijs veei
ruimer is.

Deze te zwakke deeln,ame aan hogere o'pleid,ingsvorm'en kan oork toegeschreven

word,en aan andere redenen. De malaise op studiegebied bij vele' iongeren is

er ook de o'orzaak van dat velen voortijdig d'e studie opgevern en dat h'et aanrtal

mislukk'ingen zo omvangrijk is. Wijzigingen van structuren zijn daarom m'aar een

dee,l van de vernieuwi,ng, een grondige hervorm,ing van de programma's 'en van

d.e methodes dringt zioh ook o,p (12).

5. Een vernieuwing van de programma's wordt gewenst

In een m,aatschappij d,ie voortdurende veranderingen o'ndergaat, brengt de

enorme toen,ame van kenn'is een snelle veroudering mee van een aantal 'inzich-
te'n. Dit impliceert dat een groot gedeerlte van de leersto{ voortdurernd i'n

evolutie is. Het onderwijs zal zich daarom minde,r dan ooit kunnen be,perken tot
cultuur-overdracht. Zelfs zal de informatieo,od'r.acht van de sc'hool n'ieit meer zo

centraal staan. De school zal bovendien ,b,ij de leerlingen o'penh,e'id voor leve'ns-

lange vorming moeten bijbrengen.
Toch blijft de algem,ene vorming voor de leerlingen zee'r belangnijk, oo'k voor
de lebrlinge,n van meer technisch gerichte afdelingen. Een te vroege spec'ialisatie
zo,u ,immers l,eid,en tot ,nog grotere commun'icatiestoornissen tussen mense'n met
,een verschillende, opleiding. Door brede basisvorming wordrt dan bedoeld dat el,k
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mens, werlk ook zijn be,roe,p weze, te,nm,i,nste ,i,n de dLiverse componenten van onze
cultuur rdi'e'nt ingewijd te zijn. Een criterium voor deze brede basisvormfng
vormt voor ,het og,enblik het denken in termen van vormingscomponenten als
daar zij.n : ,de ethisch-reiligieuze, de, ,exact-we.tenschapp,e.lij'ke, de menswete,n-
soh,appelijke, de tech,n,olog:ische, de muzische e,n de verbaal-lite,raire.

Om zich thuris te ,kunnen vo,el.en in ,o,nze ,hedendaagse were,ld moet oe mens
mini'maal vertrou\rd zijn ,met rhaar technische g,eg,eve'ns. De ,school drient de
teohnolog'ische vormingscom,ponent dus u'itdrukkelijk te waardere,n e,n hem ,irn d,e
ge,meensch'apperlijrke vorming te ri,ntegreren. De m,assale ,in ormatieg,olf door de
communicatie,medLi,a teweeggebracht h,eeft ,ook grondig,e consequenties voor de
school. Een sturk van rhaar onderwijstaak zal erin moeten rbestaan de ,informatie
te or;dernen en de leerli,ngen zelJ ord'enring te leren ,brengen en te lenen omgaan
met de vele voorhanden ziinde bronnen van informatie.

Ook zal het boven aan,gehaald dem,o,cralise.rin,gsrp,rincipe m,e zich ,meebreng,en de
deeln,am,e van eenrieder aan het functio'n.eren van d,e maatsohaprpij. Dit verro'nder-
stelt b'ij ,all,e lerden ervan ee'n persoonlijke bewustwording dlie hen bekwaarm
maakt to,t deelname iin de participat'iestructuren. Di't kan ,uiteraard niet zonder
kennis van dtie maatsch,appel,ijke mec'hanrismen e,n zonder de groei van ieen

g,evo'el van ,medeverantwoordel,ijkherid ,en soilidariteit. Zowel d,it kennisaspect lals

die attitudevorming 'stellen eise,n aan de vern,ieuwd,e sc,hoorl (13).

Dit alles ,heeft o,nder meer ,als gevolg dat n'ieuwe vakken ,in ,de uur.ro,osters opge-
nomen werd,ein : Alge,me'ne Technolog,ie, Hedendaagse Wijsgerige Stromi,n,gen,
ln'formatioa, lnitiatie ,in het Sociaal- en Economisch Leven, Labo, Praktische
Vorm,ing tot Familiaal Leve,n. Oo'k wordt door het invoeren van de o,pties de
mogelij,kheid gesch,apen vakken same,n te brengen i;n ,een studiepakket ve,el meer
dan h,et moget|ijk is i,n het traditrioneel onderwiis, b..v. zware Wiskunde e,n

Econom'ie, Latiin en Economie, Wiskunde en Technolo'gie, Latij,n, Moderne Talen
en Technodog/ie.

6. Een didactiek op weg naar vernieuwing

Hier worden vooral volgende accenten gelegd.
In de veelheid van i'nformatie zal de school de leerlin'gon I'eren orden,en, se,lec-
tere'n en naar waarde ,oordelen. D.e n,adruk zal daaro.m g'elegd worden o'p het
fu,nderend leren, ,nl. d,e leerli'ng,en lere,n 'persoonlijk denken, bronrnern raadplegen,
efficiEnt werke,n, zelfstandig oordele,n. Er zal meer nadrurk gelogd worden o,p h,et
kunnen rdan op het ken'nen, meer g.estreefd worden naar begr,i,p dan naar ge-
heurg,enkennis.

H,et werken met ,moder'ne media als bibliotheek, film, dia's bandrecorder, labo
is eveneens belangr,ij'k. Groepswerk zal ihet samenwerken en de soclale ziin
b,wordere,n. Het biedt de kans tot meer actief optreden van de ,leerl'ingern en tot
betere obser\/atie.

Het geindivid'ualriseend onderwijs kan bijdragen tot de roalisatie van het " g,elijke
kansen voor iedereen ". De zwakkeren krijgen erdo,or m,eer zarg en d'e |eerling
wordt er me,er persoonlijk door ,benaderd. Klasseraad en individueeN doss,ier,
alsook de nieuwe evaluatiemethod,e,n kunnen hriter veel toe bijdragon (1a).



7. Van de leerschool naar de leefschool

Onze sdholen moeten omgevormd worden van instell'ingen 'die min of rneer leer-

instituten zijn naar ins'terlrlingen die als eerste doel d'e hanmonische vorming van

de jongeren op het oog heb,ben. Dit moet ,hen beter in staat ste'll'en om same'n

met anderen een zi,nvolle plaats in te ne'men in de maatschapp'i'j' De school zal

daaro,m naast de ,aandacht voor de leerstof aandacht moe'ten herbben voor de

creativiteit van de leerlin,g, zijn denrkvermoge'n, zijn geschilktheid tot zelfwe'nk-

zaamh,eid en samenwerking, kortom zijn volledi'ge vorming als mens en als

individu rin een gemeenschap (15).

zo ziet thet V.s.o. he,t leerproces nauw verbo'nden en niet los te maken van de

ganse opvoedi,ng. En die opvoed,ing betreft de ganse mens in zijn dr'ievoudi'ge

d.imensie van lichaam, geest en 'hart. zii zal ruimte en tijd moeten maken voor

een harmonische vorming die zoweLl intellectuele, affectieve als rnotorische

aspecten omvat.

De school kan hiertoe, bij,dragen door bewust aan ,attitudenvorm'in,g te doe'n.

Enkele ervan wezen thier exemplarisch vermeld : verantwoord'el,ijkhe'i'dszin' werk-

zaamheid. keuzebekwaamherid, bere,idheid tot permanente studie en zetlfe'ducatie,

solidari,teit en betrokken,heid op de m,aatsc'happii (16).

8. Een nieuwe evaluatiemethode is noodzakeliik

Vanuit zij,n democratische prinoi'pes wi'l het v.s.o. open, oridn'tere'nd, niet

selectief. niet u'itstotend en n'iet discrrim,ineren'd elitair zijn (1?). Dit bren'gt noo'd-

zakell,ijk met zich mee de uitbouw van een 'nieuwe evaluatie van de l,eerling en

van zijn werk.

Van de eertijds bestaande evaluatie dri,e zich i'n hoofdzaak bekomme,rde om

pl.aatsen en prooernten in de leervakken behaald gaat men over naar een ruimer

eh evenwichtiger opgevatte evaluatie. Enkele kenmerke'n ervan ziin :

- zij schenkt wei,ni'g aand,acht aan een algemeen klassement, wel aan ge-

m,iddelden ;

- zij verre,kent ook and.ere gegevens dan de cognitieve, o.m. de leeratt;itudes

en de sociale attitudes ;

- zij geschiodt bewust in de context van een ori'enteningsopdracht ;

- zii zal perm,anent zijn en niet louter de wee,rgave van een oordeel o'ver uit-

slagen beh,aald ,in de proefwerkenperiode ;

- zij zal even goed belang hechten aan de vormin'g als 'aan 'de kennis ;

- zij zal leiden naar een oriante'ringsadvies ge,baseerd op de observatie van

attitudes en kennisuitslagen ;

- evaluatie ,en ,advies zullen de vruoht zijn van een afwegen door de gans'e

gno'ep leerkraohten ;

- de ,n,ieuwe evaluatie veronderstelt zowel het ken'nen van de leorling als het

ken,nen van ziin schooluitslagen.

9. Een nieuwe school vanuit een christeliike inspiratie gestuwd

Afgez,i,en van pro.gramma's en methodes d'ie voor elke V.s.o.-sohool een grote

mate van overeenste,mming zullen bereiken, kan ook dit type 'onderwijs uitdruk-
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kelifk een chiistelijk o,nde.rwljs worden ,als diegenen d'ie er werken vanu,it ee,n

christelijke bewoge,nheid en i,nspiratie hun taark in die sohool verric'h,ten.

Het opzet om ,ieder me,ns de kans te geven zijn gave,n en talenten vo,lwaardig
tot on'tplooiing te brengen i,n de ge,meenschap waarin h,ij leeft is een authentiek
christelijk geEerven.

De aandacht voor de zwakke me'ns, voor de gehele mens, voor de ,nood aan
solidaritei,t in de maatschappij, de opvoed;ing tot werkzaamheid, verdraagzaam-
heid en verantwoordeliikheid, kunne'n evenmin weggedacht worde,n uit ,esn

ch ristel'ij'ke levensopvat ing.

Wanneer de nadrurk ge'le'gd wordt op de kansen tot zelfontplooi,ing voor ee,nrieder

in de maatsch,appij, zal het voor de christel,ijke sch.ool gaan om een zelfrealisatie
van de mens die,verd'er reikt dan de Lmens zelf. Voor de christen gebeurt dit
in sfeer van radicale openheid voor het geheel, de medeme'ns, de wererld, voo.r
God. I'n dat pers'pectief wordt de mens niet de gevangene van een tik-geric'hte

zdlf,o'ntplooiing, maar verder ook dan in ee,n zelfrealisatie in d'ienst van de
medomens, wordt zij'n leve'n opgenome'n in een levende verhouding van mens
tot God, die hem uitnodrigt, begenadigt, wegen wijst om ,hem eenmaal te late'n
'lntroden in het blijvende leve'n.

Zo zal de christelijke V.S.O.-school haar pedagogische opdracht vervulle,n met
alles wat daartoe voor deze 'iijd hoort, maar tevens vanuit een evangel'isch
gei:nspireerd ped'agogisch ooncept.

DIT ALLES IN NIEUWE STRUCTUBEN

Vele van de hierboven naar voren gebrachte idee6n konden in zekere mate g,e-

re,al,iseerd word,en in de vanouds be'staande structure'n. Vele wijzigi'ng,en werden
trouMrens reeds ingebouwd in het traditio,nesl onde,rwijstype, het type ll. We
verwijzen naar enkele daarvan :

- vele nieuwe afdelinge'n werden opgericht om de waaier aan vormings-
pakkette,n te verruime'n ;

- de Moderne kreeg dezelfde mogelijkheden toegewezen als de LLatijnse in
1964 door de wet op de omnivalentie van de driploma's;

- de wergangsmogelijkhe'den werden 'meermaals versoepe4d ;

- ook na de tech'nische afdeling'en kan men 'n,aar de un,iversiteit mlits het af-
lerggen van een maturiteitsproef zoals ,in de m'iddelb'are afdelingen ;

- een Vierde van de punten wo,rdt toegekend voor Dageliiks We'rtk en met ver-
rekene,n van de attitude,s, dit rin het kader van de permanente eva'lu,atie en
van de 'aandacht voor de gehele me,ns ;

- klasserade'n werden ingevoerd en deliberaties worden gehouden met de
ganse lerarengroep;

- oridnteringsadvieze'n worden o,pgemaakt wanneer een herorid,nte,ning wense-
lij'k geacht wordt ;

- naast slagen en mislukken, wordt het moge'lijk met een attest ,B zonder ver-
lies van een jaar n,aar een and,e're afde,llin'g over te gaan.

Tooh wenste men ee'n structuur tot stand te zien komen die veel irngrijpe,nder
verandering,en zou ,mee'brengen om het opzet van het V.S.O. te d,oe,n slagen. De
voornaamste worden hier verme'ld.



1. Een driemaal-twee structuur

Zij moet de traditio'nele twee,maal-drie structuur vervangen. Door de i'nbouw

van meer scharnierpunte.n worden de overgangen soepeler gem'aakt. De drie

graden komen tevens overeen 'met drie fasen van de groei van de ion'ge mens :

- de Observatiegraad, Waar het kind verken,nend in de ruim,ere wererld d,an diie

van de basisschool bi'nnentreedt ;

- de Orient'eri'n,gsgraad, periode waar de jeugdige zichzelt en de werelrd in vraag

stelt en waar een eerste oridn'tatie zich aftekent ;

- de determinatiegraad, waarin de rijping tot persoonlijkheid uiitgro'e'i( en

waari'n een breder aan,bo.d van studierichtingen de verdere oridntatie moge,l'ijk

maakt.

2. Een gemeenschappelijke start

Alle leerlingen starte,n 'in een gemeenschappelijk jaar me't een nagenoeg i'de'n-

tiek gemeenschappelijtk programma (29 uren o,p de 32). De vaste vvil tot rde'mo-

cratisering van het secu'ndair onderwijs heeft dat alls duid'elij,kste consequentie
inge'bouwd. Er wordt alleen uitzo,n'deii'ng gemaakt voor een aantal le'erli'ngen die
nog ,n,iet rijp zij'n voor het secundair onderwijs of 'die duide,lii'k 'b'este,md zijn
voor he,t B.S.O. ; zij komen in het aanpassingsjaar terech't, waar ze nadien

overstappen naar het tweede Beroepsvoonbereide'n,d iaar of n,aar het ,eerste jaar

A van de observatiegraad.

3. Ee,n stelsel van opties

Deze opties, fundamentele en complementaire, stellen de leerlingen in staat in
zekene mate zelfstand,ig hun studi,ep,akket samen te stellen en verruimen metee'n

de waaie'r van keuzem'ogel,ijkheden. Het g,aat hier om fundamentele opties dtie

overeenkomen met een 'bepaalde studierichting of om complementaire e,pties die
een meer 'aanvull,end karakter herbben.

Het aantal uren aan de opties voonbehouden groeit naarmate het aantal ure'n

voorbehouden aan rde gemeenschappelijke vorming ,kleiner wordt. Die gemee'n-

schappelrijke vorm'ing bedraagt 29 uren in het eerste iaar, 25 in he,t twee'de
jaar,20 in de,ori6nteri,ngsgraad,en 18 in de determrinatiegraad en is geme'e'n-

schappelijk voor de doorstromingsiaren van A.S.O., K.S.O. en T.S.O.

ln het B.S.O. en in de kwalificatieiare'n van T.S.O. en K.S.O. 'is het 'aantal
uren voorbehouden aan .gemee'nschap'pelijke vorm,ing 'kleri'ner. Het bedraagt 16

u.ren in het Beroepsvoorbereidend jaar, 10 uren rin de tweede graad B.S.O. en

5 uren in de derde graad B.S.O. In de kwalificatieiiaren T.S.O. ern K.S.O. zijn

er 12 uren gemeenschappelijke vorming ;n de tweed'e graad e,n 10 in de derde
graad.

4. Finallteitsjaren

In het tr.ad'itioneel onde'rwijs bestaan finaliteitsjaren i,n het technisch ern in het

beroepsonderwijs. Nu worden er i,n het V.S.O. vanuit elke studievorm uritstap-

mogef,ij,kheden voorzie'n na 4 ot 'na 6 jaar stu'didn, eventueel aan'gevu'ld met

een specialisatie ,of vervol,makingsjaar. Het zi,jn de zogenoemde 'korte ktt\talificatie

(16 jaar) of de lange kwal,ificatie (18 j'aar).
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5, Een ruimer aantal studiepakketlen

Een ruimer 'aantal studierichtingen of beroepsvelden (B.S.O.) wordt mogelijk
door de soepeler combinatie van leerpakketten. We geven hier ,alleen bij wijze
van voo'rbeeld de moge,lijkheden in de doorstrom.ingsr.ichtinge'n A.S.O., K.S.O.
en T.S.O. in de derde graad. Al deze nichtingen hebben een gemeenschappelijke
vorming gedurende 18 uren.

Het zijn : Bed,rijfseconomische, Beeldende Kunsten, Biotechniek, Bouwku,nst,
Bouwtechnielke,n, Electrioitelit, Ind ustrieel-We'te,nschappe'lijrke, Klassieke Tale,n-
Grieks, Klassieke Talen-Latijn, L.O. en Sport, Mechanica, Moderne Talen, Muzierk,
Natuu rwetenschappe,n, Psycho-soci'ale Wetensch,appen, Sociaal-,Econom ische,
Techniek-Wetenschappen, Textiel en Confectie, Wiskunde. l,nformatioa kwam daar
onlangs nog bij.

Er zijn evenveel studrierichtingen in de kwal'ificatierichtirn,gen T.S.O. en K.S.O.
en ook 13 richtingen irn de kwalifioatie B.S.O. ,in de derde graad.

We ve,rgeten daarbij niet dat de comple'mentaire opties, weliswaar beperkt in
aantal uren, een bijkomende variatiemogel,ijkheid met zic,h meebrengern.

6. Een groter pedagogisch comloil

Dat aspect is niet het V.S.O. in zijn wezenheid, maar ,h.angt er tocrh du,ideliitk
mee samern. Het 'is i,nde,rdaad niet mogelijk al het beoogd,e goed te realisere'n
zon'der meteen een aantal voordele,n te bieCen inzake pedagogisch comfort in
vergelilking met het trad'itioneel onderwijs.

Het gaat eerst om gunstiger oprichtings- en behoudsnormen. Vooral voor de
opties liggen die ,n'ormen aan de lage kant, respectie.ve.lijk I e,n 6 i.n de e,erste
twee graden en 6 en 4 in d,e derde graad. Een h,erolidn,teringsjaar kan opgerioht
worden als er zes leerlingen zijn die het vrage,n. ln het trad,itioneel onderwijs
zij,n de behoudsnormen in het secundair onderwij's sinds jaren afgeschaft.

Hetzelfde g,eldt voor de splitsingsnormen. Groepe,n kunnen gesplitst worden vanaf
26 leerlingen 'in de eerste ,graad, vanaf 28 in het traditionee,l onrderwijs. Voor de
leervakk'en Neder,lands, Tweede Taal en Wiskurnde word,t weke.lijks voor e,en
,lesuur de groep opgesplitst zodra hij 16 leerlingen telt.

Een stelsel van kre,d,ietu're,n is we,neens ingebouwd. In de eerste graad is het
aantal uren,ervan gelijk aan het totaal der leerlingen, gedeeld door 15 en ver-
menigvuldigd met 6. Voo'r de twe,ede e,n de,rde graad wordt het getal l,e,e,rlingen
gedeelld door '15 en venmenigvuldlgd met 4. Die kred,ieture'n ku,n,nen gelb,ruikt
worden als heroriSnte,ringslesse,n, als inhaaliessen of o,m eventueel afwijk'in,gen
mogel,ijk te maken op de o,prrichtings-, behouds- en splitsiLngsnorme,n.

TENSLOTTE ENKELE BEDENKINGEN

1. Het opzet en de i'nspann,ingen die gedaan werden om zovee,l mogel,ijk burgers
iin hun talente'n e,n perso,oinlijkhe'id tot volle ontplooiing te rlatern komen zijn
lofwaardig. Toch blijft het middel daartoe aangewe'nd niiet geheeil ,ove,rtuige,nd.

Zowel het gemeenschappelijk eerste jaar als de gemeenschappelijke vorming



gedurend,e vele uren per week voor alle leer,lingen van alle doorstro,mings-

rich'tingen blijft vraagtekens oproe'pe'n.

Wordt de theorie niet in ernst,ige mate door de feiten tege'nges'proke'n ? We

vernermen dat lin vele V.S.O.-scholen toch met niveau,groe'pen wordt g'ewerkt.

De leenlinge'ngroepen worde'n zo sameingesteld dat de klasEenote'n o'nge'veer

eenzerlfd'e i.ntelligentieniveau hebben. De ,g,roe'pen overlappen elkaar voor e'e'n

deel, maar zijn vrij ,homogeen samengesteld.

Is er in de andere gevallon niet ee'n ernstig gevaar voor ni'velleriLng aanwez'ig ?

G'elukkig is men toch een eerste klas B gaan inrichten.

2. Het is oork een wensdrocm te gaan beweren dat alle sturd,ieric'h i,ngen ge'l'ijk-

waardig zij,n. Het ris natuurrlijk iets ,anders te berwere'n dat ,alle leerlinge'n uit

alle studierichtingen met dezelfde eerbied en w,aardering moe'ten behande'ld

worden. Het is echter uitges!oten clat e,lke studierichtirng deze,lfde mo,geliik-

heden in zich draagt t.o.v. ,het voortgezet onderwijs o'p universitair o'f niet-

universitair niveau. ook op dat niveau zullen verschill,e,nde moeilijkh'e,idsgraden

b,lijven bestaan, die ongetwijfeld te maken hebben m'et de aard van tale'nt en

gaven, maar oo,k met het intelilrigentiepeil van de student zelf.

Gelukkig echter g,aan stemmen op om voo'r allen dezelfde financidrle voor-
waarden te scheppen, zeker in zovor sociale voordelen door de gernee'nschap

toogeke'nd worden.

Toch mag het erg positief genoemd worden dat door het soeipele systeem van

opties het nu ook mogelijk is vo'or alle vakken 'ee'n deel van de beste stu-

denten aan te trekken. We weze'n reeds naar het vak Econ'om'ie.

3. De trend naar een gro'tere toe,naderin,g van de standen zoals die is i'nge-

bouwd in het V.S.O. is positief te beoordelen. Een aantal knappe geeste'n uit

mind,er begoede standen zullen niet omwille van hun socidle achtersta'nd

m,oeten toeziern dat ze hun kansen n'iet kriigen. Het ri's bo'vendien een winst-
punt voor de m,aatschappij dat hun ialente'n niet o'nbenu't blijven. Het vermin-
der,en van de barridres tussen middelbaar en technisch on'derwijs lkan in d'ie

zi,n b,est verdediigd worden.

Deze toe'nadering tussen de standen mag de maatschappij er evenwel nie't

van ontslaan hooggeschoolden op alle terreinen te vormen en daartoe 'de
nod.ige middelen besohikbaar te steilen, wille,n'we in de toekomst oompetitieif

blijven en wgrkgdlege'nh,eid verzekeren. Indien de betere knachten 'niet aa'nge-

moedigd worden, zal hun getal snel verminderen.

Gerlijkwaardi.g'heid zal er overigens 'nooit bestaan ook na het behalen van ee'n

,gelijkwaardig diplom'a. Prof. Bonte ze'i eens dat het beh,aalde d'iplo'm.a voor-
taan sleohts ,een toegangsticke't is tot de com'p'etitie op 'eern bepaal'd niveau.

En bu,iten het dom,ei'n van de beveilig'de oarridres speelt dit as'pect nog i'n hoge

mate mee. Bovendien blijft het ,aspect rendement hoogst 'b'elan'gnijk in het

I'ioht van de :intern,atio,nale machtsstrijd in de economie.

4. De aan'dacht voor de positiwe,ori6nie,ring van de jo'nge,mens is een duidel'i;jk

winstpunt. Toch,is he,t overdreve'n in de huid'ige situatie van'het'type ll 'n'og

te gaan spre'ken ,in d,e termen van u'itstote'nd, negatierf selecterend. Ook i'n h'et

type ll hoort die stiil er niet meer bij. Oridnteri'ngsadviezen worden aan de

to



leeriingen gegeven, de samenwerking met P M S.‐ ce,ntra is zeer bevredigend

Klasseraden werken er ook voortreffelJk, maar er worden wei minder uren

daartoe ulitgetrokken door hlet Ministerie

5 De permanelnte evaluatie van de iOnge mens niet a‖ een vin ziin SC‐ hooluit‐

slagen maar ook aan de hand van zり n leer_ On gedrags‐  of sOciale attitudes,

is zeker ee,n winstpunt. De aandiacht voor de gehele mens is inderdaad be‐

langrilk len iS nOg gぃ 。ter omurine van del duidellke begeleidings―  en oriё nte―

ringsolpdracht aan de leerkrach嗜 en toevertrouwd ()ok hier imoet eve,nwe1 9e‐

観1ハ∫::.laTti[:l瓶 ll11:1電 ,a羊¶Ⅷ
die:甜

昴j器ぷllln:ま
,holud,on, vvorden punten toegekend voor leerattitudes via de punteln voor

Dage‖lkS Werk, wordeln de le,erlinlgen geiё valueerd in de klasseraden e,n
delliberaties iHet instrume,nt olm het te doen is evenwel beter uitgebou詢 Md in het

type l.

Het gewraakte examensysteem dat de cormpetitie wel in de hand werkt, welrd

in het type l sterk aFgezwakt. Op vele plaatsen evenwei grilpt men ernaar

terug vooral in de derde graad, deels omdat de hogere studies eisen in die

zin b市 可ven stelen, deeis ook omdat de leerplrestaties on,der een gebぃ ok aan
examlens gaan llidein.

6 Het V S O Malt kosteniker uit vOor de geimeenschap zowel wat h.et gebouwen‐

park betroft lals het aantal p.ersoneelsle,den De ruimere tewerkste‖ ingsmoge‐

!可 kh.edOn kunnen nu zeker aanlokkelり k ziin, het felt ook dat lhet voor het

iaatst in 1982 voor het type ‖ moge1lk wOrdt nleuwe afdelingen op te richten

en dan nog slechislop de hogere cyclus kan ook de overstap bevorderen

Wel wordt de dlag geMrelesd waarolp, omw‖ le van ,budlglettaire moei‖ lkheiden,
ook in het buidlget voor Natiolnale Opvoeding zal moeten bezuinigd wordeln

Hop10111k zal men het niet d,oen a‖ een op M′ erkingstOelagen en scholenbouw
Eenmaal de overstap volledig gerealiseerd zou lhet kulnnen gebeu,ren dat het

type l, 9oNM00n type ge～vorden, het zal moeten ro.oien met de middelen thans

toegemeten aan het type‖ Dan wordt het weer moeillk.

7. Zoals in elk onderwiis, maar in het VS O., lee,rschool en leefsch.ool, in het

blZOlndler, omw‖ le Man zttn ing.obouwde belangste‖ ing voor de gelhele‐  mens,
met de duidel!ilke Opdracht hem op te vooden tot een mens bekwaam tot
Slageln e.n tot 91elukkig ziin, bekwaam tot kiezen tussen de aangeboden waar‐

den en bereid tot veranh″ oordenikheid, zal het ped,ag、 ogisch cOincelpt van uit‐

zonder‖ik bel‐ang zijn. Dit aspect is misschien het meest delicate, maar tevens

het belangrり kste Het gaat imlmers over de vraag: tot welke mensen voeden
Wり de leeningen Op?Hlor ontmoeten wil de Ⅷereld van de waarden waartoe
Wii OpVOeden: de mense‖ jke, de ethische en de chirislellke Waarden. Hd

gaat om de wereldvisie van waaruit wii olpVOeden.

Men kan zich inderdaad een school Ⅲnde,nken waar men zich vooral beko)m‐
mert olm de overdracht van cultuunvaarden ,om de luiste psychologische be―

nadering van kind en leerstof, o,m de onderwlsteldhlnoり oOie Men kan echter
cl.Dk duidelilk ve,rtrekken van een pedagogisch concept dat bovendien clhristelljk

geinspireerd is(18)M19sOhien is die andere aanldacht een van dle fulndamelnteln

van het 9olukkiger leven van de leerlingen in een aanta: VSO.― scholen.



Een V.S.O. zonder duidelijk pedago'gisch co,ncept en ,i,n o'ns geval zonder een
uitgesp,roken christel,ijke visie op werk en wereld zal n'iet beantwoorde,n aan
hetgeen de ouders e,n de christel,ijke ,g.emeenschap er'vian verwacht.

8. Uiteindelijrk komt het ons voor dat de verni'euwing ;in het V.S.O. u'itg,ewerkt, de
vrucht is 6n van een optie om .aan ieder dezelfde kanse,n te geiven om tot ont-
plooiing te komen van zijn gaven 6n van een pog,ing om rhet 'onderwiis ,aan te
passen aan de gevollgen van ee'n ste'rk te,chnisoh gedvo,lueerde maatschap,p,i.j.

We vermoeden d'at ,ook dit type ll nog verdere aanp,assingen zal ,moeten o'nder-
gaan na nieuwe evaluaties ervan en dat d,it ook gemakkelijker zal g,esc,hied,en

wanneer we opntieuw aan een type toe zullen zij'n, voor ,allen dan h,et gew,oo,n

secundair onderwijs. Bovendie,n komt het ons vo,or d,at het 'nog te vro'eg is
om een defin,itief oordeel uit te sp're'ken over het nieuwe ,onderwijs omdat we
nog steeds in de pionierstijd zijn, een tijd die zijn b.ijzo,ndere moe'ili:ikhede,n,
maar ook zijn enorme voordelen me{ zioh mesbrengt.

Andr6 MO'DDE
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Cedichtё n

de goede menaenmaat

de dichter en het ku,n'stmeisje
telkens wegen hun ziel i,n slaafse
woorden en verko,pe,n zich
mst ,rook zoetig handgewu'if

ik zie, ze rijpen vuur in zachte
vaten tot melkloos wit
als ,n.aamloos eelt op een l(inderakker
verwel.kt tot louter schoon,heid en pose

octh ik geloof de stammen rood
en el'k vers ,een hemel dichterbij
maar vrees legt een zwarte schaduw
i'n de huid als diohters gezeteld

gedichten schr'ijven als zuiver krijt
voorbij 'de goede mensenmaat
ik weet ik word de zonde
al's 66n h,and beiden boeit

maar dit gedicht heeft trouw beloofd

J,an Bollengier - (Retorioa 1979)
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Motto : 'd'ichten is sohirijven met 'krijt'

Rodenbachs Tragiek

'... Het 'lijf wierp u m'ijn eigen roekloos'heid,
doch zier om zier, bestrij,de irk u de'n gee€t,

Nood,lottigheid !'

(uit 'Macte Animo')

Hel'd,en leefden in zijn bloed
en dwonge'n pen en tek'e'nstift
te putten uit hun ,gloed

Op 1t sdhild van ,el,ke ademstoot
verhief h,ij konin'gen en graven
en zong de tijden aan el,kaar
zO amper m,an geworden
doorzwierf hij du.izend jaar

Nog drinkend aan die oude bron
vergat de held zijn zw,akst orgaan
Tij'd stak jaloers zijn speer ,en won
(zo viel ook Siegfried n,a d,e ren)

Te luid was 't l,ied gezo,ngen

om 't tere vlies der longen
niet stuk ,te scheuren
doch klinkend klonk hei o,nze tijd
aan zijn geslacht :

hij g,af de held,en door.

Rodenbachs Onrust

'Nog leeft wel 't ,apenras van wie uw stemme tegen,mo'rden.
Nog lee,ft die zelfde domrko'p van ,een Staa,t, ,en item leeft
een bissch,op die ,ons banvloekt als hij sleoht geno'en,maald

heett.'
(uit 'Op he,t al.bum van wijlend Jon,gvrouw Pauline Willems,
J. F. Willems' Dochter')
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Te lang ,reeds ligt ons oor
aan kinkhorens met gebarsten wand
om 't ruisen van de Zee te horen
- op on'gestemde snaren van de vede,l

wordt geen nieuw lied geboren -

Te lang reeds schudden wij de bomen
op al te droge grond geplant
'om volle vruchten le zien vallen

1ie lang reeds spiegelen wij ons
in het tongblad van hu'rohelmonden
- praatzieke profeten strikten Liefde
in door he,n ontworpen kooien
tegan de kille tralies van hun hart
fladdert de Vogel zich dood -

Onrust is onze god :

getroffen dier dat vlucht
voor de fabels van de jeu'gd

en een god in zijn sproo'kjesburcht.

Roden,bachs Eigenheid

'En jaagt u Drift, zij,n woord is 't klingend lied :

gezongen wen uw ziel aan 't wagen gaat,
gelijk de zee wen 't in haar gro,nden ziedt.'

(uit 'Waarheid')

Dit is het verbond
van zenuw, tong en pees,

om sam,en scheep te gaan bij zware storm :

el,k woord een sterke mast
en elk gevoel klimt ,in het want der daad
en rurkt de zeilen los naar betere oorden

zoals bij elke brand
't verbond van hout en vuur
d'at laaiend liederen zingt
'en pas tot stilte keert
als vuur ,en hout ,hee,l zijn verteerd.

Joo€[ Vanbrussel - Rertorica 1959)

21



・ aan L:even・

d,e priester van ons huis
als een lekkend vuur
een ,uit witte stem
gevlochten stilte

hij legt zijn goede gaven
aan de rand van onze stem
en I'achend is zijn huid
aan elk gebaar

thij kneedt de duiven van weleer
,en de vrede waaro{/er Jezus sprak,
die zaait hij uit, zijn ei,gen handen
,i'n de wocrden die wij spreken

en g'anade, ,buren die elkaars
kinderen baminnen, die leent'hij
,aa'n zij,n Heer en onze lriefde
,is zijn leeftocht,
als een wij,nstok zo vruohtbaar

Ji1', man van God, je bent voorgoed,
m,aar leer me ,je Inaam, een herder
met lege vingers .aan open wonden :

kinderen zull'en 'niet meer hullen,
alleen nog wenen

want de priester van ons huirs

als een lekkend vuu,r
een ,levende ,liefde

hij breekt ,het brood
en drlnkt de wijn
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Een paar bladzijden over ziekenhuispastoraal

Terwijl ,ik over ( Eertiids " en de vraag om eens wat neer te schrijven over het

" heden D vanulit mijn konkrete bezighed,en zit te mijmeren, valt mij de vo,lgende
anecdote te binnen.

Toen de < weddirngen " en de " hekselketel " (cfr. het artikel van onze illustere
Ti,no in'Eertijds'1979, 1) voo,r ons jaar geschied,enis geworden waren, en dus
goed en wel voorbij, zei mij een leerling ui,t de podsis-kl,as : " 't ls o,nnozel n,aar
het semin,arie te g,aan. Wat pe'ins je wel. Bi,nnen viif en twintig jaa,r gaan oe
pasters g,een zutlk sohoon leven meer hebben ".

of rdi's ':l@1.1 gel'ijrk gekrege,n heeft weet ik n,iet. veel hangt af van wat hijzelf
bedoelde en van wal'hijzelf van het leven heeft mog.en ,maken. Er is vee'l g,ebeu.r'd
in d'ie 25 jaar i e'r is vooral veel gegroeid en kun,nen we nu beter dan ooit zi,e,n
hoe de mogelijkheden om het priester-zijn te beleven gelukkig sterk zij,n to,e,ge-
nomen. Het is alle,maal niet sensati'onel'er 'geworden en alles spe,elt zich die'perr
en minder ,opvallend af. Er is dus vanzelfsprekend heel wat spanning in het
dagelijks beleven van ons kerk-zijn tussen wat men vroeger " het schoon teven,
vond en wat ,nu als " sohone " u,itdagin,g van de toekomst kan ervaren worden :

de pi,jn om het loslaten van wat vroeger sch,oon was en d,e massieve las,t van de
opdracht het ontvang.en woo'rd als een sterkend antwoord voor vandaag te late,n
klintken.

De zieken-pastoraal is zeker niet - en gelu,kkig - ontsnapt aan die vo,o'r'tdurende
vraag naar herbronning. wat ,later missohien (?) d.an in vele andere domeine,n,
wor.dt ook hier gezocht en gedu'ldig gebouwd doo.rheen valle,n en ops.taan,
d,oonheen < Vrogg€f ,en nu > - geredeneer, om te komen tot een diepere bege-
leidi'ng. veel elementen in de ziekenpastoraal zijn minder duirde'lijk omscinreven
of min'der officieel vastgelegd dan vroeger maar kun,nen daaro'm juist menselij.kor
doorleeld worden. lk meen te mogen zeggern dat veel elementen mind,er vanzerlf-
sprekend geworden zijn (h'et voo,raf pasklare antwoord komt weinig ,overr). In het
voortdurend gedwongen worden tot bekennen van persoonlijke o.nmacht e,n to.t
hgt beleven van trouw aan het leven in " Ziin N,aam ", staat het evangelie cen-
traler. Deze zich hervi'nd,ende pastoraal geeft meer ruimte 'aan wat de bestaans-
red,en van d'e Ker,k is : Jezus te zijn die juist alle verlo,renheid, alle ge,bro,kenheid,
alle verworpenheid opzooht tot bevestig,irng, to,t he,rstel en bevrijding.

Eigenlijk 'heeft God alleen volwaardige mensen 'in het leven geroepen e,n zo
mogen wij elkaar ontmoeten ,en bevrijden. Een ge,handioapte is bij God geen

" sukkelaar, och arm'e ". oud'erdom is ge,en uitnodiging tot op-pensio,enstell,i,ng
als mens. ziek-zijn betekent op d,e eerste pl.aats het vol,le me'nsel,ijke necht ,op

broederlijke aandacht en de verzerkering dat het leven zoveel meer berminnens-
waardig is d'an e,en reeks te becijferen pre'staties of real,isaties van gro,otse plan-
non. De pastoraal is wellicht zichze'lt aan h'et bevrijden o,m op te komen voor wat
waar is en eoht : Allen zijn we als mens d.oor Gord gewenst. Allen o,ntvingon we
de diepe en realiseerbare roeping om gerlukkig te zij'n en - meetellend in het
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Godsvofk - om anderen door onze gezondheid of ons ziek zijn tot geluk te
bevord'enen: Er is werkelijk geen mens te veel. De ziekenhuispasto,raal ,is zich
aan ,het ,bwriijden van de categoriedn van wat de n tij'den e'n de maohte'n ' ons
aansmeende,n : het onderscheid tussen links en rechts, tusse,n oud en jong, tussen
prog,lsatiat en conservatief, tussen gezond on ziok, tussen blank en zwart, tussen
oost en west, tussen gwaarlijk en zeker, tussen moeten en mogen, tussetn

kerkelijk en onkerke,l'iik is zo weinig bruikbaar, zo weinig liefdevol, zo onzuiver.

F. Deneut bij een doopviering

Het gaat feitelijk telkens weer oim d,ie konkrete me,ns met zijn pe'rsoon,lijke

levensvragen 'en levensgeschiedenis, met zijn levensgevoel en le,vensi'nzicht. Zo
ontmoet !k hem. Hij is 26, en ,niert zoals ik h,em wens of zoals hij zo'u moete,n

zijn. Met die m,ens mag i,k een eindje opstappen, ,heel konkreet, als hij he't goed

vind.t. Ons aanbod is altijd liefde of het is niet kristelijk, en liefde impl,iceert
eerbied voor de ande're. Het is de patiAnt, vanuit zijn eigen intieme gesp,rek met
God, die beslist hoe hij sterft. Hij neemt 'd,e uitgestoken rhand of ,nie,t : 6'6k al

wenst h,i,j oomedie te spelen als h'ij daar zijn reden toe hee'ft : he,t diepste weze,n

van die mens kan ik niet becordelen. De pasto,r kan zeer ,nab,ij zijn maar he,eft

de grenzen van ieders vrijheid te eenbiedigen : het doel van pastoraal is de vrij-
heid te bevorderen. ls niet,ieder mens tot vrijheid geroepen ? (Gal. 5, 13).

l,n veel gevall,en komt het er op neer - ook bij onszelf - om te'lke'ns weer te
genezen van 'het verziekte Godsbeeld waarmee wij, gemakshalve of uit valse
veiligheid, Willen voortdoen. lmmers wij moeten oppassen niet te leven, als alles
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zogezegd 'goed gaat, met ee'n kleine afgod, zoiets als een cur,iosum uit ee,n of
an,der verleden, een nog o,ngestoorde gro.eri der middeleeuwen, of een nog n'iet
ontwiikkeld restje uit onze kinderj.are,n. Waar het wel op aan komt is de mens -
en o'nszelf ! - te helpen o,m te komen tot de ontmoeting met de God uit de
Bijbel : d,e God die een mens wil ontmoeten en ter verantwoording ,roepen.

Degene di,e een leegte vullen kan vanaf het ogen,blik d,at iemand wil erkennen
dat hij zoekend is naar levensvervull,ing. Het is de God van Abraham, lzaak en
Jakorb, helemaal iem,and anders dan ,het Ding waarmee men al,[e kantern uit kan
en die men noemt de God der filosofe'n : le Dieu d,es philosophes (Pascal).
Als.-de Zieken'huispastor be,reid is een mens te helpen, niet atleen 'in bewoordin-
gen. maar in konkrete aanwezighei'd, om te komen,tot dat gevecht met die,ns
G,od of tot dat zoekend verlangen naar Hem d,an gebeurt daar eohte pastoraal
on feitelijke hersohepping (of is het uiteindelijtce menswording ?). Waar vroeger
well,icht al te geru'ststellend ged.acht werd in fo'rmulen .en wettern, worden wij nu
sterk u'itgen,odigd, gedwongen !, te geloven i,n fei,ten : het feit van God, 'het feit
van d'i,e mens.

Dat een pastor,bij d'it al'les zeer dikwijls alleen staat,is begrijpelijk. lmme,rs " d,e "
pastor en " ds " patidnt bestaan niet, evsnmin, zoals eerder gezegd, n de " God.
In h,et geloven wordt de konkrete mens weinig gesteu,nd door de mensweten-
schappen die, ho,e noodzakelijk ook, het leven sl,ech(s beschrijven en n'iet door-
leven : dit ,laatste moet de mens zelf doen. Weinig steun ook doo'r d,e theo'logie
die probeert te verwoord,en wat het geloof is maar het geloiven slechts kan aan-
Wijzen : < Het punt waaraan de pro'fane me'nswetensohapp'en vo,orbijgaan en dat
in de theo'logi,e ook weirnig bedacht werd is te weten wat de cultus voor het
geloofsleven betekent " (A. Vergote. Pasto,rale Gids, Ver. 2). And,ers g,ezegd : de
pastor zou moeten erop bedacht zijn het geloofsl'even van de mensen met veerl

sohroo,m te rbenaderen en wel M/etend, ik he,rhaal het, d'at het gaat om die wel
bepaalde, konkrete m,ens op drit wel bepaalde ogenblik van zij,n bestaan. Dit is
he,el wat ande,rs dan alleen te zorgen dat de ritus ,ferilloos volloopt of dat het
kristelijk blazoen sch'ittert in de wereldzo'n. De pastorale bladzijde - zo die al
kan geschreven worden - moet de pastor zelf sohrijven ,want in d,e g,rs1" O,o*u-

m,enten staan ,alleen princi'epen, die moeten gekend zijn mraar die rnooit als
dusdanig ,het hart van de .mens v.orwarmen en zeke'r niet het gekwetste, het ont-
moedigde, het ledige hart.

Felix Timmermans

DOOR DE NEEVLEN
VAN DEN AVOND

Door de neevlen van den avond
pint 'de 'horen van de maan.
'k Wacht hier op de lege baan
om met U, sti,l in Uw schaduw
m,ee naar Emm'aiis te gaan.

Adagio, P. N. van Kampen & Zoon, Amsterdam z.i.

AIs j,e aan iem,and zegt dat je zieken,huispastor bent dan ,is het nogal eens alsof
je de vraag niet b,ogrepen hebt : Wat doe jij nu ? Men wil uit vri'en'delijkhei,d wel
een paar bifkomende interessen laten blijken: Hoe ,lang reeds ? Voor hoelang
nog ? Veel verder gaat het niet. Een ziekenhu,isp,astor moet in de opinie van de
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goegemee,nte een oudere priester zijn " moe van de were,ld en zijn harde wet-
ten D, of anders leeft het nauwe,lijks verholen vermoeden dat die jongere
priester iets " bekwelt " en dus maar best in 's dokters n,abijheid vertoeft.

Steevast komt ook de suggererende vraag wat ik toch buiten mijn job als zieken-

huispastor en Gods Kerk nog als feitelijk parochieministerie of professo'raat be-
kleed, (lk weet nog n,ooit goed voor welke van beide opdrachten men dan we'l een

zee van vrrije tijd poneert.) Duidelijk is alvast 66n zaak: dat de zieke'npas'toraal

in zijn om,lijning ove,rkomt als... onduidelilk. Varidrend tussen het vriendelijrk

woordje aan het zieke kind en de 'het-kan.toch-gee'n-kwaad toege'die'nde " be-
rechting " wordt deze pastoraal 'geklasseerd als nuttig zonderr me,er. Het kan

zeker ni'et de bedoelling zijn hie'r op deze plaats alles neer te sch'ritiven wart rolnd

de ziekenrhu'ispasto'raal te verlellen valt. Geinteresseerden kan i,k verwilzen naar

de even gesl'aagde als grootse' Pastorale Gids vo,or Verzorgingsinstell'ingen', al

ware het maar om te laten ontderkken dat die pastoraal niet lang'er hoeft gezien

te worden als het kleine, gedulde broertje dat ook in het zieke,nhu'is volledig-
heidsh.alve m,oet vermeld worden.

Het gaat echt om een vo'lwaardige en essentidle taak o'm, vanuit het 'evangel'ie,
zoals Jozus van Godswege bwe.stiging aan te bie,den aan all,en en op de ee'rste

plaats aan w,ie volgens de gevestigde godsdi,enstige op'inie aan de rand staat :

" Met u, zieke medemens, be'n ik e'en me'd'ezoekend,e, een mede-kriste'n, in
wel,slag,en orf falen, n'iet mee,r e,n n,iet min vrij te plelten van wat dan o'o'k u.

" Wie zonder zonde is, werpe de ,eerste ste'e,n ". (Jo. 8, 7).
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Paul Verbruggen

IK HEB DE HELE WINTER
NIET GEWETEN

I'k heb de hele winter nriet geweten
dat er van U,
diep in d,it dode woud,
ergens wat'goud
bedolven lag.
Met lege hand en h,art
en tot geen offeranden klaar
trad ik in 't bos en vo,nd
Uw eerste krokus in de zon.
Hij stond zo schitte'i'e,nd
op het donkergroene mos.
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan 't smeulen
met een teedre gloed.
zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in Ce zon,
en wist opeens
ho,e diep de kleinste dinge'n leven
en zei heel simpel : God, hoe mooi.

Zoek de zonkant, Heide'l'and, H,asselt 1968.



Het Lis de steeds opnieuw aan te pakken taak van God,swege verzoening aan re
biede'n aan wie Gord eigen onvolkomenhe.id of zelfs schuld moet errkennen :

" Voor u, zieke medemens, ben ik priester, - ,geen rechter - die, ste,rk door
Jezus' o'pdraoht, mag ze,gge,n : Sta op en wande,l (Jo S, B), belee,f uw eigen
blijvende waardigheid en twijfe'l er niet langer aan u.

Het ,is samen met de patidn,ten te kijken naar Jezus, zoektocht om hot ver-
'lo,rene te'rug te vi'nden en naar de vreugde van de vader orm die ene die, plots,
Hem herke'nt.

Als ziekenhuis,pastor voel ik mij dageliiks 'geconfronteerd met 'de mo'eilijke maar
boeiende en vreug,devol,le opdracht als gelovige bij .de me,ns te komen. Het is
een uritdaging. Er is geen andere bestaansreden voor deze oasto'raal dan vanu,it
de zekerheid en de feitelijkheid dat God liefdevo,l meit de me,ns bezig is te
proberern dit voor en met de g,erbrokene, brekende of ge,nezend,e rne,ns te beleven
en beleefbaar te m,akern. Dat de ziekenhu,ispastor bij di,t alles dagelijks ervaart
dat 'hij ,grenzen heeft en moet vooruitgaan d,oo,rheen stro,om en tegenstroom,
ond,ervindend sy,mpathiedn ,en antipath,iedn allerhande, doet nie,ts af van de
bli,jheid d'it te mogen waarmaken noclh van de wezen,l,ij,ke g,rootheid van de
opdracht.

Alfo'ns Deneut - Retorica '55

Hulde aan een Oud-leraar

Tijdens een plechtigheid, voorgezeten door Monse,igne,ur J. Hickey,
aartsbisschop van Washington, en bijgewoond door de Belgische am-
b,assadeur in de Verenigde State,n, werd op 5 mei 1981 aan professor
Gerard Verbeke van de K.U.L. het eredoctoraat " of Humane Letter "
verleend op grond van " his contributions to Philosophy, to classical and
medieval scholars.hip, and for his selfless activity on behalf of the
disse,mination of knowledge ".
Professor Verbeke was tot aan zijn emeritaat hoogleraar antie'ke en
middeleeuwse wijs,begeerte. Sinds 1973 is hij ook directeur van ( Aristo-
teles Latinus >, waarvan een internationaal ce.ntrum gevestigd is in het
Leuvense lnstituut voor Wijsbegeerte. Professor Verbeke is sinds 1978
vast secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Let-
teren en Schone Kunsten van Belgi6.

Na deze plechtigheid te Washington heeft professor Verbeke e,en aantal
lezinge,n gehouden die oo'k als boe,k zullen gepubliceerd worden.

G.Verhelst
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Missionaris ziin in de tachtiger jaren

Het 9e algemeen kapittel van de Missiecongregatie van scheut zit er weer op.

54 konfraters afgevaardigden van meer dan 1.500 missionarissen verspreid over

Europa, Azi6, Afrika en Amerika Lhebben zich gedurende 6 weken ge'bogen over

de huidige missionaire problematiek. vele maanden lang werd 'het kapittel-

gebeuren aan d,e basis voorbereid. waar situeren de missionarissen zich in hiet

kerkelijke gebeuren van vandaag ?

Het kapiite,l hee,ft gee,n lijvig document geproduceerd maar een bescheiden

brochu.urke met als titel : u De missionaire tegenwoordigheid CICM - Acten van

het 9e algemeen kapittel. " Maar in weinig woorden wordt de missie van vandaag

tooh bijzonder klaar uitgetekend'
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Missie vandaag is gegrondvest op Jez,us Christus, de eerstgeborene van he'eil de

sohepping in wie de hele schepp,ing, alle vol,keren en talen tot eenheid worden

gebraoht. Sche,ut Steekt het niet onder stoelen of banken : miss'ie v,indt haar

oors,prong in God, Vader, Zoon en Geesi, wiens liefde in de wereld kwam in Jezus

Christus d,ie de hole wereld in diezelfde " grote l'iefde u iot eenheid wil brengen'

Daarom roe,p,t het kapittet alle missionarissen op tot meer religie,uze diepgang,

tot dieipe're belevi'ng van het grcte mysterie van de onimoeting van God en de

mensherid.

Wij zijn m.issionaris om duide'lijk te maken dat wij in Christus 'allen broeders zijn.

Dat weten wij ,natuurlijk al lang, maar in het leven 'yan de missonarissen en van

de congneg.atie zelf krijgt die werkelijkheid in deze tijd een nieuw gezicht'
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Waar knijgt Scheu't vandaag een 'nieuw gezicht ?

De herontdekking van de noodzakelijke ,diepgang in het leven van erlke tllssrio-
naris kwam al even ter sprake. Velen zijn op zoek naar ech't ge,bed en 'reliEieruze

vernieuwin'g. Dat is als het ware de grondves,ting waarop 'het m,issionaire oe,u\/re
,is ge,bo'uwd.

Sterk bepalend in het leven van elke scheutist vandaag is verv'olge'ns de inter-
nationalisatie van d,e congregati,e die voiop bezig is. Sclheut is Vlaams i,n zijn
oorsprong en was vo'cr velen een " Vlaamse " missiecongregatfe. Nu is Scheut
zeer sne'l anders aan het wo'rden. Van de konfraters beneden 'de 40 jaar zijn
50 % niet-Eu,ropees va,n afko,mst. De jongeren i'n de vorming zijn voor 84 0/o

afkomstig van buite'n Europa. Tijdens het voorbije kapittel werd g'ee,n Nedeulands
meer ge'sproken tijdens de ve,rgad,eri,ngen. Sch,eut, Vlaams van oorsprong heeft
meer dan 100 jaar een universele heilsboodschap gepred'ikt aan alrle volke,re,n en

alfe rassen ern talen. Nu treki de congregati'e daar voor h.aarzelf de besl'u,iten uit.
Soheurt worrdt internationaal, Sche'ut neemt afstanld van zijrn oorsprong. Zoals de
Ker,k door het ontstaan van jonge Kerken universeel aan het word'en ris, zo schiet
ook Soheut wortel over de hele were'ld. Ook de jonge kerkern worden mission,air.
Ald'us wordt de m,issionaire taak nog rijker en dieper dan voo,rheen. Mst Afr,i,kaan-
se en andere konfraters in onze rangen ontdekl<en wij dat d.e Kerk een versohiil-
lend ,gelaat kan vertone'n naargel.ang lanC en culiu,ur. Zoals in een inte'rnatjion,ale
gemeenschap elke persoon zijn inbreng moet he,bben, zo hoort het oo'k voor elke
christen gem,eensohap, voor elke jonge Kerk in de grote gemee,nsch.ap van de
universele kerk. Langs de intern,ational'isatie orntde,kken we dat we ons we,rkeili:ik

in het volik ,moeten integreren, ons inleven in 'hun were,ld : wenen met he'n die
wenen, verheugd zijn me,t hen die blij zijn. Het is niet voldoen'de ,ons op te
stelll,en 'als bedienaars van bu'ite,nu'it - hoeveel diensten we ook bewijze'n - rn.aar

we moeten hun strijd, vreugd'e, ve'rdriet, drmoed,e, onzekenheid meermaken van
binnenuit. Was hei dat niet wat Jezus deed dcor mens 'te wordern ? Was het d,at

niet wa.t J,ezus ,berdoellide toen hii het had over de Goede Herder dtie ziin leve'n
giaf voor zijn schapen ?

De hruidige we'ndin,g die Scheut neem{ raakt 'ons mission'arissen rhedl diep en
noodzaakt een verdere omkering van onze geest en rgedaohte,n. Maar we krijg,en
nie'uwe pers,pectieven aangebode,n in ons ,missiewerk, die de missie een nieuwe
bijzonder hoo,pgevenrde dime,nsie geeft. Elke mens is Gods oeuvre, tot vrijheid
en ,ontploo'irin.g geroepen, eigen-aardig maar evenwaardig... ,g,een jo'ord meer ,of

geen griek...

Missie hee,ft nog toekomst. Of is ze n,u pas begonnen ?

P. Wi'lly O'ost
BP 5 KABINDA (Kar. Or.)
R6p. du Zaire

Noot van de re,daotie : wi'e het werk van Willy wi'l steu.ne,n, kan dat op volgernde
manier p.r. 000-0126990-17, m'issie,prokuur van Scheut, vo,or Willy Oost, Kabinda.



DE ViR:S NON ILLUSttRIBUS

Een on'ultputtelriijke bron van levenswijshe'id is en blijft voor mii de simpe'le

vorlksfilosofie, waarrin on,bewust, dus 'spontaan, gego'ocheld wordt me't paradoxen,

syllo'gismen en sofism,en al,lerhande en waarin met pikante, soms frivole woorden

allerlei levenswaarden en levensenvaringen raak worden ontleeid of uitge-
schilderd.

Aristoteles van Stag,ira zal waarschijnlijk 'nooit gedacht hebben d,at ziin me,thod'e

van juist te denken, de lo.gica, in de volksfi'losofie van 'de 20ste eeuw nog zoveel

suoces zou kennen, hoewel geleerden reeds in de Nieuwe Tijd zijn wijsbe,geerte

als een bolemmering voor d,e wetenschap hadden bestempeld. Het moe{t voor
hem een ware katharsis zijn, ee,n loutering na het hem aangedane leed, wanneer

hij ziet hoe de moderne dorpsfilo'soof, zij het dan ook speels en no'nchaliant, zo
graag teruggrilpt naar de kern van zijn log,ica : de sluitrede ofte syl,lo'gisme.

Wie een beetje gestudeerd heeft, herinnert zich nog wel die klassieke slu;iitrede :

u Alle mensen zijn sterfelijk, (major)

Socrates is een me,ns, (minor)

dus : Socrates is sterfel'ijk. " (oonclrusio)

Onlangs nu hoorde ik een donps:iilosoof aan een ,ander vragen : " ZeE, we'et je

waarom dat de pasters zo graag in de b,loeiende wijng,aard des Heren ver-
toeven ? " Meesmuilend schudde de ander << neen ,> met het hoofd.

" Wef , f aohte de eerste, dan zijn ze zeker Crat ze ooit 'eens in de hemel zullen
geraken, " want, zo aristoteliseerde hij o,lijk ".rerder :

" Wie wiin drinkt, slaapt goed.
Wie goed slaapt, zo'ndigt niet.
Wie niet zondigt, wordt zalig.

dus: Wie wijn drinkt, wordt zalig. "

Prosit, herders u,ut den lande ! Erger u niet aan de schalkse humor van uw

sch,aapjes, lach niet met de gebrekki,ge vo'rm van hun sluitrede, maar gedenk in

uw gobeden de eer.biedwaardige Aristoteles die uw schaapj'es n'og steeds blijft
inspireren. En wanneer u ,eens in de eeuwige wijngaard zijt aangeland, dan

sm.eek ik u met een hemelse naijver als die van de rkoo'rzanger ,uit he't

Eg(idi,uslied '

" Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven,
End.e in de werelt liden pijn.

Verware mLi stede di beneven :

lc m'oet nooh drincken een roemerkijn. "

Alle g'ekheid op een stokje nu, en ik wilde ook niet de lo'ftrompet steken over

de geestige spitsvondighe,id van dorpsfi'losofen, maalhet is toch h,u'n voJkse

filosofie die mij op het idee bracht te schriiven " de viris non i'll'ustt'irbus " van
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het Klein Sem,inarie dat in het schooljaar 1981/1982 zijn 175-jari,g bestaan viert.
Op zo'n viering nu zal er zeker, ,en tereoht, in alle ton,gen e,n talen h,ulde
worden gebracht aan grote namen die he,t Klein Semrin,arie groot ,hreibben ge-
maakt of die door het K,lein Seminarie groot.gebracht we,rden.

In sommige wandelgangen van 't college waart nog stereds de geest van
itllustere superio,rs, wier tro'nies - in de Von.deliaanse betekenis van het woord
dan - je no'g met ,eerbiedig ontzag ku,nt bewo,nderen op de vele schilderijen d,ie
de oude muren sieren. Maar die schilderijen verte,llen niet ho,e wij, in onze tijd,
siddorden en beefde'n als " 't Supkie " eenmaal per week, of was het om de
veertie'n dag,en, in de klas verscheen om de puntenboekjes af te roe,pen.
Me,nigeen voelt waarsohijnlijk nu nog zijn toornige blik wannee,r zijn gedrag,
ziin ,naarstigrheid of zijn sti,ptheid met een 2 (sl'ec'h,t) of een 1 (zeer slecht) werd
versierd. Dan was he,t gewoonlijk 'dood,stil in de klas... benauwen,de ogenblik-
ken... het z\\taand van Damocles boven h,et h,oofd van de delinquent... en de
Sup die blikte maar voort... tot de rouwmoedige zondaar volledig inge,blii,kt was.
Erger was het wanneer er eens iemand naar zijn kamer werd gero,epen. On-
deugend al.s we toen al waren, zongen we met de zanger uit de bal,lade van
Heer Halewyn :

n Het Surpkie zong een liedekijn,
Niet ,al wie 't hoorde wou bij hem zijn. "

lm,mers <wie derwaarts moest gaan, 'Nl keerde gewoonlrijk niet ", tenzi'j dan me{t
gloei,en,de wangen en tranende og,en. Het is niet ieder gegeven, h,e, s'traffe
ajuinen met droge ogen te schillen.

Wie dit wel kon - zo getuigen to,ch zijn ouC,leerlingen - dat was E.H. Versele
zalig'er, de lettenl'iike en figu'urlijke grote professor van de reth,orica. Meestal de
maandag,voormiddag riep hij de eerste twee van zijn klas bij zic,h ,en maande ze
aan om even de Eenadekraoht van een of andere kalenderheilige b,ij E.H.
Superior te gaan testen. Die tw,ee waren al zodanig " verseeld " dat ze met een
gerust gemoed en gesteund door die professottale raad aan de kamer van E.H.
Superior durfden aanrkloppen. Ons wachten was soms lang en bang, maar zodra
ze de orakelzaal mel droge ogen en lachende lippen verlieten, begon op de
speelplaats de wilde vreugdedans der. Indianen. Velen kusten zelfs als vrome
Moslims de heilige collegegrond en zongen :

n 't Su'pkie is groot
,en Versele ,is zijn profeet."

Achter een venster op d,e eerste verdieping verkneukel,de zich dan .de 
" big Boss,

Versele ,. P'rofessoren zijn toc'h ook mensen, ,he, of nie,t soms ! Een snipperna-
mid'dag in een zevendaagse scho,o,lweek was in die tijd voor iedereen immers
hermels manna.

Toon diezelfde Verserle later de grote ins'pecteur van het b,isdom werd, bleef er
van zijn heriligenverering niets meer over. " Er mo,et gestudeerd worden " burlder-
de rhij. Hoe een mens to,ch kan veranderen, nietwaar I

En met E.H. Ve'rsele zitten we dan in de tweode catogorie van bero.emde namen
die 't Klein Seminarie glans e,n luister hebben ,gesohonken. In kamers op de
eerste verdLieping van 't oud gebouw dat uitziet ,o,p de " dreve " han,gt n,u noE
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als een ge\Miide wierookwalm de geu,r van geleerdheid van vee'l :illqstere pro-

iessoren. T,aalpuristen mogen nu nie,t op mij schieten, 'maar 'in onze co'llegetijd

warsn er g,een leraars, wel professors, zoals er toen gee'n leerlin,gen maar we,l

studgnten waren.

lk verrmoed dat het oud-leer,lingenblad " Eertijds " in dit gevierde jaar zal 'urit-

gnoeien tot een dik geschriedenis,boek, waarin veel oud-leerl'ingen met pi'ttige

hu,mor een dankbare hlllde zullen brengen aan 'hun Sobry, hun Versel€, hun

Stock, 'hUn Verbeke, hun Smeets, hun lv1odde... en noem maar orp. Met opzet

gebruiik ik rhet ,bezi'ttelijk voornaamwoord < hun ", om'da{ die fig'uren hetzij doo'r

hun kennis, hetzi,j door hun woord, hetzij door hun voorbeeld die,pe voren hebben

getrokken ,in de toen nog ionge en onervaren levensbode,m van hun studente'n.

lk den'k niet d,at < onze professor stock " mij een ondankb,are ,leerli.ng zal

noem,sn als ik n'u niet al zijn gaven en al zijn deugden in ,geuren en kle'ure'n zal

u,itbazuinen. tk geloof eahter, zijn spreekwoordelijke logica kennende, dat hij rnij

veelleer zal tereoh,twijzen en zeggen : " Je wijkt te ver van je onderwer'p af,

jongen. Het them,a van d,it artikel is niet " de viris rilllustrirb,us >, maar wol " de

vifis n'on i'lrlustribus. o En al ben ik nu reeds een vergrijs'de iongen geworden,

tooh zall .ik, net als vroeger, ziin wiize raad maar gedwee volgen.

Met opzet en .met tegenzi,n gobruikte ik zo.pas het woord " geschiedenisboek ".
Met opzet, omdat ik he,t nodig had als overgang tot h'et erigenlijke thema; met

tegenzin, omdat ik altijtd een soort wrevel voel wanneer i'k zulke boeken even

doorrblader. 't Zijn eoht geiltustreerde, historische al'bums met foto's van de

groten dezer ,aarde: Farao's, Keizers, Zonnekoningen, Presidenten, Duces en

Fiihrers, al of niet vergezeld van teksten die uitpuilen van ronkende adtiectieven

die al de dromen, al de daden van deze groten voor he,t nag'eslaclttt willen

vereeuwigen.

Maar van de duizend'en 'kleintjes d'ie, graag of no'de, al die werelddromen hebben

helrpen ve,rwezenl,ijrken... geen woord, geen lettergreep ze'lfs,'tenzij h'ie'r en 'daar,
als verloren i,n het boek, een afbeeldin'g waarop je m'et moeite kunt leze'n :

" Hier iliggen h'un lijken
als zaden in 't zand,
hoop op den oog,st

O, Vlaanderland. "

En nochtans, al die kleintjes rwaren mensen zoals zij, met dezelfd'e menselijke

gevoelens en met dezelfde menselliike verlangens en d,ie h,un leven veil hadden

voor wat de groten noe'mden : het heilig doel. En als boloning voor ,het offer

van rhun lwen kregen ze dan, atls ze geluk had'den, een 'hou'ten o'f stenen

kruisje ,op hun gra'f, waarin gegrift stond : " Onbekond... gestorvon voor het

vaderland o. Maar de meesten vonden een eeuwige rustplaats e'rgens op de

vele slagvelden in of bu'iten Europa.

Uit vrees nu dat hetzelfde zou ,ku'nnen gebe,uren in 't geschi,edeni'sboek van dit
gevierde j,aar, ,kon ik niet nalaten te schrijven " de viris non iillustrirbus " en d,at

zijn de vele survei,lrlan'ten ofte bewakers, die " ganzen van het kapitool ", die

zonider veel lawaai te maken, zorgden voo,r het veillg voortbestaan van 't Klein

Semi.narie.
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Een zinrijk gezegde uit de volksfi'losofie inspireende m,ij om over die men,sen te
sohrijven. Dit gezegde lu,idt : " Veel kleintjes maken een groot ". Wanneer j,e die
Zin eens aandaohtig ontleedt, dan kan je, met d.e nodige schalkse spitsvondigheid
van een dorpsfilosoof, .daarop een le'uke maar treff,ende variante maken, name-
lijk : " Veel kleintjes maken een ander g,roo't ". De Franse vo'lrksfilosofie illustreert
d,at nog pittiger : " Les peti'ts ruisseaux f,o,nt les grandes rividres ". Indendaad,
maar slu'it eens alle beekjes af, en zing dan m,aar van :

"O Soh,elde, O Schelde
O machtig,e, prachti,ge vloed >'

Dus " d,ignum et justurn est " dat ook deze " viri ", die en,ge.lbewaarders van 't
Klein Semrinarie, bij de viering van het'175-jarig bestaan vermeld en gehurld,igd
worden. Dag n,6 dag, week na week, schooljaar na schooljaar im.mers vo'lgden ze
o,ns, hun studentjes, als onze eigen schaduw. En d,e d'agen, de w,erke'n en de
schooljaren duurden in d'ie tijd veel lange,r dan nu, want we leefden toen 'in een
biibelse college,tijd.

Bijbels ! Jawel. Je herinnert je nog wel het soheppingsve'rhaal uit de bijbe'lse
gesohied,enis : G,od werkte zes dagen aan Ziin sch,eppln,g, maar de zevende dag
ru,stte Hij. Die zwende dag werd dan ook " de dag des He'ren , geno,emd. Maar
wii, Zijrn nietige schepselkes, kenden zelfs c,p die dag geen rust, want de vlroek

van 'h,et 
.aards .paradijs 

" Gij zult werken in het zweet uws aanschijns " bleof o,p

ons 'rusten. Nu dLrrven er leer'l,ingen op de s-dage,n wee,k vloeken, maar wij, wij
moohten toen de ,naam des Heren n,iet ijdel gebru,iken, zetlfs al h'adden we een
7-daagse schoolweek.

En ieder uurr VElh elke d,ag, en iedere dag van elke week v,rare,n de surve,illanten
presenft om ons op te vangen als de professoren ons niet ,me,er nodig h.ad,den. 's
's Morgens vroeg, om 6.30 u., als de professoren wed'licht nog aan hun rnake-up toe
present om ,ons op te van'gen als de prcfessoren ons niet meer nodig hadden.
de komende d.agtaak voor te bereiden ; 's ,avonds, als de professoron zich op
hun respeoti,evol,ijke kamers t'erugtro,kke.n, zorgden zij envoor dat we in een
ru,stige atmosfeer onze taken konde,n afwerken. En tussenin maakten ze dat o,n,s

6pel op rde speerlplaats niet te nuw werd of le,tten erop in de eetzaal of refter
dat we genoeg " boeletten " te verorberen kregen om ,onze jonge l'ich,ame'n fit en
onze j,onge ,geesten wakker ie houden.

En als wij, externe,n, na 't avondgebe'J orf 't bidden van een tientje van de
paternoster, om 19.30 u. naar huis mochten, dan zorgden ze ervoor dat ons
on,sch'uldig ziel'tje veil'ig d.oor de onveilige wereld diaarb'uiten 'geraak'te. Hoe dik-
wijl's zagen we dan niet bij 't n,aar hu'is gaan hun rap'pe fiets met hun wapp,eren-
de soutan,e erop de straten van de stad voor ons onveilig make'n. Zo be,ko,mmerd

waren d,ie surveillanten toen om onze zielez,aligheid.

Ook al hun zondagen offerden ze voor ons welzijn op : ze baden m'et ons in de
vroegmis, zong,e'n met ons in de ho'ogmis en ps,almeerden met ons in de |,ange

vesperstonden vol o,rgerle'nde m,uziek en ge,urende wierookwalmen. Na het

" T,antum ergo D en de verlossende zegen met een stralend'e monstrans, leidden
ze ons dan naar de avondstud,ie, waar wij, ond,er hun waakzame ogen en bre-
vierende lippen, de laatste twee uren van d'ie lange schoolweek verdroomden.
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Hoe dikwijls hebben we d,an niet nagedacht over de wijze woo'rden van de
psalmist di,e in Psalm 113 zo raak d,e lof van onze col'legetijrd bezo'ng:

- " Os haben't, et ,non loquentur " : zij, de studentjes, hebben een mond, rnaar

ze mog'en die n'iet ,opendoen, tenzij om na te zegg'en wat hun " ex cathedra "
wordt voorgezegd.

- " Oourlos habent, et non \lide,bunt " : zij hebben ogen, maar " ze moeten die

ven,sters van ,hLet lic.ht sluriten om hun hart te bewaren, want zo be'geerte een's

brinnen sluipt, zal zij bederf en jammer bare'n ". (Vondel - " Jozef in Egypten ,)

- " A,u,res habe'nt, et non audien;t " : ziLi hebben oren, maar ze moeten er tap'pen

insteken om niet ,bekoord te worden door de stem van de wereld en zijn vele
valse profete'n.

N.B. - Niets ,of ,niemand kon in die tij,d ec,hte,r verhindreren d,at onze oortjes
luristerden naar d,e sche,tterendre kopers van ee,n fanfare drie ons vanop
de straat lu,id verkondden dat S.K. weer eens gewonnen had.

- " Manus habent, ,et norn palpabunt " : Zij ,he,bbein handen, maar ze rnoeten die
altijd boven op de bank leggen en nooit in de broekzak steken.

- " Pedes habent, et non am,bulabu,nt " : Zij hebben voete,n, maar ze m'oete,n

" gekou,st en ,gedekt zijn ", want al wat open en bloot is, is zondig en
verderfel,ij'k. En ze moeten op het lijn'tje lopen dat anderen voo'r hen trerl<ken.

Buiten het lijntj,e im,mers wacht de naar zwavel riekende Satan met Zijn
g,loeile,nde pook en zijn kru'llende staart.

Zo zong de psalmist..., zo was onze collegetijd !

En'wer dit alles waakten o,nze surveill,anten dag en naoht... tot grote ergern'is
soms van ons, ,h'un studenten. Hoe dikwijls hebben wij ze niet verwenst ! Ho,e

dikwijls hebben we ze, binnensmonds dan, voor ki'ekens, kattern en koeien
uitgesohold,en !

Hoe dikw,ijls heb,ben wij ze, als de bijtjes uit M,arnix' Byencorf, met onze venijn,iEe
angels g,estoLken, o,mdat ze ons ( als slyck aent radt ' steeds op d,e hrielen zarten.

Maar lang duurde o,nzre wrok ,no,o,it, wan,t zij waren tenslotte als een twe,ede
vader voor o,n,s, een vader die ons door en door kende en bij wie we steeds hu[,p

en troost konden vinden.

Het is verre van mij ook maar iemand te wil'len kwetsen of verwijten toe te
sturen, en tegen de grote'n .uit de geschiedenis van het Klein Sem,i'narie zeg ik
voor wat volgt : ( Ho'nni soit qui mal y pense >, maar onze surveillanten, die

" viri non 'illlu,stres 
>, waren de b,aanbrekers, de pioniers van wat men nu " School

en Gezin " n,oe,mit. De s,ohool was voor ons in d,ie tij'd "d'e ,alfa en de omega",
en in het gezin versohene,n wij, ex,ternen, zo nu en dan eens om wat te 'eten en
te slapen. Wat de sohool en het gezi'n voor d,e .internen uit rdie tijd betekenden,
kan iik maar moeil'ijik ve'rtolken.

En in die tijd is er bij ons thuis nooit een professor o\rer de drempe,l geweest,
wel drg surveilrlant. En hij kwam nriet zo zeer om te neuzen ,of de student al of
miet ziek was - sohoolziektjes bestonden er toen immers ,ook al - maar 't gelbeur-
,de ook b,ij onze thuiskomst 's avonds d.art we vernamen dat de survei,llant op
bezoek was geweest. 's Anderendaags op school ko'nden wij aan zijn man,ier van
spreken of 'aan de ,hardheid of zaohtheid van zijn hanrd het waarom van zij'n
,bezoek reeds raden.
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Dit s,oci'aal e,ngagement van de surveillanten is het dart mij ertoe aanzette te
schrijven " de viris non illustribus ".

In i,llo termpore hebben zij de draad gespo,nnen waarmee men nu die sterke
band tussen u Schooil e'n Gezin " heoft geweven. En daaro,m vooral verd.ienen z'ij
e,en bladzijde in het grote,g'esch,ieden'isboek van het'175-jarig Klein Ssminarie.
Op gevaar af ,er velen te vergeten, ver.meld ik rhier tooh graag namen als E.E.H.H.
Patfoort, Vanderm.arliere, Decadt, Legrand, Baeckel.andt, Thorez, Vanden.bus-
sche... in de hoop dat,iedere'oud-lee,rling dLie dit leest, reven gr:aag de naam van
u zij'n su,rveillant > aan d,it lrijstje zal toevoegen.

Velen vertoeven wel,licht reeds lan,g in de eeruwige wijngaard des Heren, andere.n
kunn,en misschien nog, h'etzij als ere-pastoor of pastoor, hun zalig,maken'de wijn
drinken, en ik be'n ,er zeker van dat ze graag nog eens met hu'n oud'studentjes
zouden willen klinrken, want zo zegt de volksfilosofie : " Op hoge leerftijd zijn
h,erinneringen,belangrijker dan toekomstplannen ".

Aan rhet l(leirn Seminarie, ,aan al zijn superiors, aan al zijn professoren e,n aan
al zijn surveill'anten... goed heil en oprechte dank.

H. Brouw, (ret. '39)

WERK : VRAAG EN AANBOD
U ZOEKT WERK:

Uw lidmaatschap van de Oud-leerlin,genbond ge'eft U de kans
dit gratis kenbaar te maken. Stuur een bekno,pt curriculum vitae
van m€ximum vier getypte lijnen aan het kontaktacjres. Uw
opgave, discreet zoals U het wenst, wordt in het volgende
n,ummer ge'publiceerd.

U KUNT WERK AANBIEDEN:
Gratis publicere'n wij Uw aanbod in een aan,kond,iging van vier
getypte lijnen. U bereikt er minstens duizend o,ud-leerlingen
van het Klein Seminarie mee. We verwachten Uw aankond,iging
op ons kontaktadres.

U KUNT BEMIDDELEN:
De bemiddelende rol die U kun,t vervullen zullen we met dan,k
aanvaarden. In alle discretie verwachten we Uw rechtstreeks of
telefon,isch contact met de Heer H. Decroos. onderdirecteur.
tel. (051) 200352.

DENK ERAAN:
Voor we'ttelijke stages, part-time jobs en school-stages bestaat
er 66k vraag... en aanbod !

Eertijds : Job-Service
t.a.v. de He,er D'ecroos
Zuids;lraat 27
8800 Roeselare
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Mijn eerste collegejaren...

van mijn hu,is naar't oolloge was het 10 minute,n gaans o,f als't moe,si 3 minuten

lopens. Nooit geohronometreerd.

In oktober 1904 ben,ik er voror't ee,rst naartoe gegaan, samen met d,e Coussees

uit m,ijn buurt. Mijn o'uders 'had.den de tijd niet o,m m{ii te rla'ten insdhrijvern,

wanneer zouden ze het gedaan hebbe'n ? Vader van 6 u. 's morgens tot 's

's avonds 7 uur aan 't werk i,n de cichoreifabri'ek Van Tiegh'em Dupont, en moedeir

Lisa in ,haar winkel ,en herberg, o,ork van 6 u. 's morgen's tot 's avonds een gal in

de naoht !

We trokken dus mee met de Ccuss,ees, mijn broer Mich'el en ik, en ginge'n bin-

n,en langs he,t poortje op de Zwijnsmarkt. Die heet nu ,Botermarkt. De Coussees

stelrden ons voor aan d,e surveillant, 'dat was to'en Mijnheer Devissohere'. Wij wer-

d,e'n dad,e'lijk ingesohreven in Lhet 2e stuclieiaar bij Mee'sier Dumont. Mij'n broer

was meer dan een j,aa'r ouCer .dan (ik, maar het 'leren stond hem niet aan' hij
speelde liever, hij was 9 jaar en ik bijn,a 8.

Waarom we naar het Colle,ge gezonden werden ? Om frans te leren 'natuurlijk,
want z'onder fran,s geraak je nergons. We gingen dus naar 't Colleg'e en niet

meer naar de Stadsjonge,nsschool in de Leenstraat. Hoe was d.at gekomern ?

Wij waren beg'onnen in de Mariaschool op Krottegem, in de franse afdeling

omdat wij het konden betalen, de and,ere zaten in de vlaamse school.

Als 'het erop aankwam van school te verandere,n omd,at wij jongens ni'et me'er

pasten in een meisjessohool, werden wij n,aar de Stadsion,gensschool gezo'nd'en,

en waarom niet naar 1t Ooll,ege ?

Tot h,iertoe h,adden de kneohten al,tijd nog een jaar naar de Borgenssoh,oo,l moge'n

gaan, 't was ook een meisjessohool maar ze leerde'n daar veel frans. Voor de

burgerij zag men 'd,us door de vingers, maar jui'st toen wij aan de beurt kwame,n

werd dat veranderd. De jongens moesten naar't Colleg'e. Dat was mijn ouders
niet naar de zin en om het te laten me,rke,n zonden ze ons 'naar de Stadsscho'ol.

De verandering was groot. Hier ware,n het allemaal meesters, geen zusters

me'er nooh juffrouwen. Fiinke mannon die meesters en Eoede 'on'derwijzers, go'ed

voor de brave m,aar streng voor de stoute. We zatgn daar tussen volkskin'deren,
vele met klompen ,aan en met sohamele kledij, wi'j en nog enkele and'ere met

soh'oenen en een beetje anders.

Een ander verschil was dat we gauw ons frans vergeten waren. Wij waren be-
gonnen au No'm du Pdre et du Fils et du S,aint Esprit. Ainsi soirt il. M,aar nu ging

hetjn de Naam des Vaders en des Zoons en ders Heriligen Gees,tes. Amen. Toch
kregen we ook franse les. Op ee,n keer le,erde de meester ,ons he't bord afuergen

avec Ie 'toroho,n. lk m,oest antwoorden en gaf e'en ander w,oond. De meester
verstond het nie't en riop me na'ar het bord om h,et te sohrijven. lk schreef :

Laloc. Ha, zei de me'ester, la loque. Torohon is befter, zegde h'ij ; aldus verbeterde
de vlaamse Stadsschool het frans dat ik op de franse sohool geleerd had.

Op het College herbegon het au l,,lom du Pdre en kregen we in het 2e studiejaar
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al een goeie portie frans. lk betwirjferl het o;f we toe,n al het sign.e kregen voor
Vlraams op de speelplaats, in elk geval vanaf het 5e l.eerjaar.

In de lo.op van het 2e trimester hob irk de eerste reltraite in m,ijn leven gevolgd.
't Was een p'ater Jezuiet die pred,ikte, noodgedwon'ge,n in 't Vlaams, omdat ande,rs
niemand had ku,nne'n volgern. All,een he,t lied na het sermoen was in 't frans, en
de jong,ens zo,ngen uit voll'e bonst.

en verder:

Touft n'est q'ue vanit6,
mens.onge, fragiilit6.
De tous ces objets divers
qu'offre A nos regards I'univers,
tous ces brillants dehcrs
certte pompe,
oes biens, ces tr6sors
tout nous trompe.
tout ,nous 6blouit
mais tout nous 6ohappe et nous Juit.

Autrefois qu,and j'6ta'is en larmes
de tes l,oi's je goutais les charmes.
h6las, voeux superflus,
beaux jou,rs perdus
vorus ne serez plus.

't klonk wel een beetje jansenistisch maar in de studentenbo,nd parodiee'rden wij
dat ,als voilgt :

autrefois quand j'6tais gendarme
ohaque jour je fondais e,n larmes,
h6las quelle douleur
rempli,i mon coe,ur
de crainte ,et d'horreur.

Die pater had wel geen hazemond maar toch een hazolip. Hij sprak klaar e'n

duideltijk, maar zegde " de gomel en d,e ge,l " en ,dat had ik nog ,nooit zo h,oren

ze,ggen. J.e b'ent Jezuiet of je b'ent het niet. Zijn sermoene'n warern boeiend,
met veel soho,ne vertel,l,inge'n uit de Bijbe'l €n ,ahdrel,e.

Wij ku,nnen de Heer'n,iet genoeg bedlanrken voor de echt-christel,ijke o,pvo,eding
die we 'op het College gekre,gen he,bben. Al wat er no,g aan Lons derug,t heb'ben we
daaraan te danken.

M,et Pase,n 1905 kwam er grote verandering,'heel de lagere afid,erliin'g verrrhuisde

naar de nrieuwgeibouwde soh,oo'l in de Zuidstraat. All,e,s was daar splinter.nieuw,
tot de sintel,s toe dri,e op de spe,e'lpl.aats dik uitg.estroo'id lagen en rd,ie wij m'et
o,nze ge,tats:te,scrhoenen tot fijn gruis hebben gestampt. 't Was nu gee.n zand of
slrijk m,eerr, maar as. Dat werd je best gewaar als j,e erin viel : g,aten in je kousen
en as irn je kn'ielin. De kapel was bo,ve,n, al,sook de stud'iezaal. Deze was alleen
voror 5e en 6e leerj,aar, wij hjaddon studie in klas tot 's ,avonds 6, de andere tot
6.30. 's Morgens be,gonnen wij o'm B uur. Eerst op de grote koer was heit kwart



over zes, maar dat was vo,or later. Meneer Vansteenbrugge die tot hiertoe huitid-
me gegeven had, dat is onder septidme, werd nu onze surveillant. Meester

Dumont ,heeft de verhuizing n'iet meege,maakt, we kregen nu meester Pi'I. lk h'ad

hem niet gaarne. Omd'at ik n,iet goed de regel van drie verstond, m'oest ik het

vraagstuk rhe,rhaalldretiilk 10 m,aal weer afschrijven, dat is 30 of 40 maal dezelfde

fou,t. Van pedagogie gesproken. Eindelijk heeft een kameraad rhet mij ui'tge'legd.

lk had beter gedlaan als Pascal Lamo,n die van e'en meester een harde oorveeg
had gekregen, onvendiiend natuurlijk, en hem verwee't : ge zilt nen boer ! en toen

hij daarvoor 1.000 reke'n te schrijven kreeg, wenen,d uitriep: de die me'ug ie
zelve sohrijven ! Sto,ut gespr.oken, half gevo,chten zegt men, mLaar deze kee'r was

het m.atoh nul, ik den,k dat hij er 100 gesch'reven heeft... orf g'een. Pascal, dat is

nu al meer d,an 75 iaar geleden en ik b,ewo,nder je nog o,m je moed.

Het volgende i,aar zaten we bij meester Octaaf Vanhul'lebusch uit Oedelem.
Brave'r onderwijzer ,heb ik ni,et meer gehad, geen wonder g'in,g hif een j,aar I'a,te,r

binn,en bi'j Soheu,t, dat heeft ook Me'ester Vandenbussche gedaan, mLaar Meester
Vannevel g,ing ,h,et seminarie bi'n.nen. Ge,en wonder of zijn wij Pas,toor geword'en.

Het 5e ,leerjaar was bij rmeester Jules Lobel van Waarmaarde. Hif ,had nog 2

broers onderwijzeli'n stad, Emieil d,e vader van Jozef o'ns allen welbe.kend en
een gr9s6s vriend van velen, alsook Achiel de vader van Andr6, gestone,n als
mrission,aris van Sdh,eut.

Onze surveillilanrt rege'e'rde m,e't ,ijzeren hand, 'k voel het nog o,p ,mijn kaak.
Telkens als hij op oong6 was, en dus vervang,en door ,een plaatsvervanger, kon
ik mijn vre,ugde niet d,e baas met het gevolg d'at hij mij overdroeg aan de
sunrrelillant en i,k er weer moest hard voor boeten ! Hoeveel uren h'eb ik niet
moetsn ,staan gi'nd,er boven in d,ie g,ang met die opgevulde vogels ? Wat irk

misdaan h,ad weet ik nu ,no'g nriet. Mag een jonge,n dan 'niert leven ? Hij 'is to'ch
geen pop ! Orde gestoord ? mo,ge,lijk maar dan ui't spontane reactie tege,n dwang.
Nog eens bravo Pasoal I Toch beklaag ik de jorngens van nu, wij hadden he't
gemakkelrijker om braaf te blij,ven, de luoht was zuive'rde,r.

MIJN EERSTE COLLEGEJAREN II

Het strenge regim,e waarin wij werden opgevoe'd heeft ons soms rnee'r gekn,el'd

dan ,nodig was, m,aar teven-s ,heeft het ons gehard tegen het leven dat ook ni'et
altijd zacht'is.

Zal d'e jeugid er beter ,tegen bestand zijn dan wij ? Ee'rlilikheidshalve vraag rik mij
af of wi,j, opgwoed in gu,nst'iger omstan'd,igheden dan zo sterk gebleken zij,n ?

Zijn ook wij geen slac'htotfe,r van de consumptiemaatsohappij ? Als ,i,k denk wat
onze ,voorgangers hadde,n, dan moesten zij het allemaal te voet do'en, ze h'add'en

meer rmonsolijk kon'takt dan nu, maar voorbij i,s voor,bij. We'leven nu, ern gaarn,e,

nietwaar Confraters ?

Ars longa Vita ,brevis. lk ver.taal : het leven is maar kort om ,deze kunst te lere'n,
en waar zoud'en wij uitko,mern zonder de h'ul,p van Gods genade ?

lk zat,in de kl'as bij Meester Lo.bel als ik mijn Eerste Communie deed. Dat was
o,p H. Sacramentsdag in 1907. ltk was,tien e,n een h,alf j,aar, we'eral een voo,rdeel
van de Oolleges, o,p de parochiescholen waren ze oe,n jaar ouder.

Mijnh,eer Dewispelaere, de Eoo'nroorm gaf 'de l,ering. lk zou,nog ge'l.d geve,n vo,or
de Catechrismus d,ie wij toen gebruikten : niets dan vragen en antwoorde'n. Bij
een latere uitgave we,rden veerl vragen weggela,te'n en vervangen door uitleg.
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Een vraag luidde: mag eenli,eglijk de Bijbel lezen? Geenszins wan,t de Bijbe,l ig
du'ister op vele plaatsen, daarom is he't zee,r zorgelijk voor ongeleerd,e rlie'den
dien te l,ezen ,in de moederl,ijke taal. Klinkt dat niot smakel,ijk !

Dat wil ni,e't zogg'efn dart we de i,nhoud van de Bijbel niet rm,oohten ken,ne,n. M,is-
sohien ,kenden wij ,h,em zelfs beter dan ze ,hem nu kennen. Reeds ,op de lagere
school ken'den Wij al die mooie verh,alen, alsook d,e belofte,n, voorzeggi,nge,n en
voorafbeelding'en dLie in Jezus Christus h'un vervulling hebben gevonden.

Pasto,or Roe,lens van Emelg,em ve,rtelde d,at htij op het oon,co,ul"s al de vrage,n
over ihet Oud Testament opgelost 'had met hetge,ne hij o,p de lagere schoo,l van
Eern,egem ,geleerd rhad, en hij 'haalde zijn briefke in 3 keren !

De Eerste com'munie was het hoogtepunt van onrs kin'derleven. onze o,pvoediing
sto'nd feiteliik daarop g'e'richt : de on,tmoetinrg met de Hee,r Jezus in de herilige
Oom,muntie. ,De vo'o,rbereidin'g duurde dan ook 66n of twee j,aar, met e,e,n eercte
en een tweede ,lering. Gezien de intens-gordsdienstige o.pvoeding op he,t College,
vo'lstond het voor ons met 66n jaar.

lk m,ag .er niet op roemen dat ik de hele Cateoh,ismus ooit he,le,maal zou van-
buiten 'gekend ihebben, daarvan ,hebbe'n wij sterke voorbe'elde,n horen ve,rtelrlren
door ,oudere m,enrsen.

De dag van de Eerste Oommunie werd overal met overtorlrlig,e luxe gwierd. De
oommeroe h'ad zich daar meester va'n gemaakt en het gevaar rd,r.eigt ,nog al,tijd.
Daar de leerliin,gen va,n het College meestal tot .de middenklrasse behoord,en
voslden .de o,ude'rs zicrh verp,lich{ op die dag te doen gelijk d,e hogere stand.
Een van de vragen dri'e ons bezighiie,ld gold niet zozeor werlk kostuum wit zouoen
dragen, dat was al ger.egeld, 66n vo'or de ,eerste dag, en e,en andere vo,or de
tweede d,ag, maar of we een voiture zouden ,hebben, een landaiu met twee
paanden en een koetsie'r ? He,t was een goede dag vo'or de rhu,urhrouders. Voor
mij stonden de paarden en de ko.etsier alsmede ,de voriture van de Firma Van
Tieghem lLr,po'nt gereed. Vader was toch jarenrlang hu,n voerrman g,eweest, sinds
hij van de tro.ep kw,am in 1880 na vie.r j,aar sold,aat bij het 1e l,anciers,te Namen.
De voituren kwamen dan ock talrijk de Collegelaan o,pgerede,n reoht n,aar de
koer van het rinternaat, waar .de ouders voor een keer als e,ohte heren en oame,s
,uitstapten. Wie g'ee,n voi'ture 'h,ad mocht o,ok bin,nen, fitaar werd zo nie,t ,o,pge-

merkt. Na de ple'chtig,heid stond deze'lfd,e voiture ,heel de dag tot o,nze b,eschik-
king. Er was in de voormiddag nog een hoo/gmis en 's namiddrags ,nog een
'plechtig l,of met Te De,um. Zo een ,h,ele dag rondto,ere,n doo,r de stad op de
ratelende kasseristenen, wat een glorie, e,e,ns,rijk doen zonder rilk te zijrn. Dat is
nu and,ers, nu is 'iedereen rijk. Welke auto heeft U, en waar gaa,t U dit jaar rop

vakantie ?

lk werd gevormd op de dag van mijn eerste Comm,unie. Dit wds h€rt voorredht
van het Kleinsemtinarie en van Sain,t-Lo'uis te Br:ugge.

Na d,e hoogm'is demonstreerde het Zou,avenkorps ziin oefenringen m,et geweer
en sabdl, terwijrl de muziekkapel e,en militaire marcrhe speelde. D,aarna in ple,ch-
tige stil,te en onder d,e plo'oi'e'n van de pauselijke vlag, begeleid door de ik,apritein

hield M.onseigrneur Waffolaert de tevu,e doorheen d,e rang,ern van d,e opEestelde
kompagnie. Tot sl'ot defileerden de soldaten ,onder 't zingen van h,et Zouave,nlied,
en wij alllen zonge,n mee :

Eviva Pio Decim'o !
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Na de twee wereld,o,orlogen die wij beleefd hebben, sohijnt da,t Lnai:ef. Dat was het

inderd,aad, maar niet d,e liefde voor Paus e,n Kerk die ,hen bezietlde, deze was

oprecht, tenminste zozeer als de onze voor Paus Joh,an Pau'lus ll. Mijn vader was

een van de wei,nri,gen diie ,ook in 1907 de Paus g,ezien hebben. Met enkele

vrienden heeft h'ij deelgenomen aan een Rome-bedevaart in,gericht door Voyages

Fnangois, tien dagen voor 175 fr.

He't aangenaamste jaar was volgeLns mij het l.aatste bij Mijnrheer Honor6 Calilens'

d,en lndicatif Present. Wat we daar gele'erd he'bben aan vervoeging van de

Franse werkw,oiorden, re,gelmatige en onregelmatige, grenst aan het onge,looflijke.

Wij leerden s,pe,len met het werkwoord aller als met aoqu6rir, in al'le m'oge'liike

wijzen en rtijd'en. Gee,n wonder haalden vl'aamse j'on'gens aan waalse co'lleges de

ee,rste prijs i,n orthographie frangaise.

Hoe,veel uren eraan bes,teod werd en ten nadele van wat, daar werd niert naar

gevraagd.

Ook aard,rij'ksku,nde was een gsliefko,osd vak : m,aak een reri'sje per spoor door
heel Bel,gi6, dat was een opgave, en een droom. Dat 'hield ik in petto tot na

mijn reto,rica : een treinreis van 5 dagen d'oo'r heel Belg,id voor elf fran,k !

't ls ,er niet van gekomen. Na podsis brak d'e oorlog uit ; 't verst dat 'ilk ge,weest

was, was GeM. lk was 24 jaar toen ik voor't eerst Brussel gezi,en heb,'en...
ik leef nog !

MIJN EERSTE COLLEGEJAREN III

Met oktobe,r 1908 gingen we dus over van de klein,e naarde g'rote koer, zorals wii
in onze kindertaal de overgang van 'lag,er 'naar middel,baar onderwijs nogmden.
H,et braoht ind,erdaad ee,n verandering van speelpl'aats en 

^/an 
klaslLokalen mee.

De irn.gan,g lag 'nu weer op de Zwijnsmarkt. De eigenlijke ,speolp[aats was in

tweedn verdeeld met in 't midde'n een gaanderij, vlaamse vertalling van gallerie.
Dat was een I'ang atdak ste,unend langs achter o,p een stevig,e mu'ur met daarin
de WC's, e,n l,angs voorr op ijzeren ko4omme'n, ook al stevig genoerg om aan onze
stormilope,n te weerstaan. De koer langs de m'arktzijde was voor de extennen be-

stemd, deze daarachter voor, verschiet .niet, de tilosofen ! Wij speelden dus i'n

geleerd gezelsohap ; of er van die wijsheid veel naar ons overwaaide betwijfel ik.
De g'aanderrij dien,d,e tot schuil,pl,aats \ro,or 'wanneerr rhet tijdens de speeltijd te

hard regende ; drum'den we glkaar tegen de m,uur, wat ook al een manier van

spelen was, d,an kwam de surveillant gewapend met zi,jn sle,u'tel ons er onde'r-

uitiag,en: allez, ci'r,cutlez, jouez aill,eurs. Zoveel frans 'kenden we toen al wdl.
's Zond,ags voor de rhoogmis van halfnege,n stonden we ond'er de gaanderij in

ran'g, onze beurt afwaohtend om naar de hoogmri's te gaan. Eerst zag,en we de
filosofen defilere,n, dat waren vrsemde wezens in o'nze ogen. Uit we,l,k college
ze kwame'n ,wisten we nliet, we zagen alleen of ze kort of ,lan,g waren, rblo'nd, bruin
of zwant, of ,aleens een rostekop. De l(leinste onder 'hen kenden we allem,aal. Dat

was Bias, genaamd naar een franse fabel die we geleerd hadden " oertain
philisosophe ,nomm6 Bias ".

Dat die jongens s,tuk vo,or stuk door d,e Heer geroepen waren om n'aar het

Groortseminari'e te gaan en priester te worden verbaasde ons geenszins, zo ver-
trouwd als we daarmee waron.

De koer was verder i,ng'ss|o1"n tussen de hoge kap'el, ooit de mo'oie kenk van de
Pa'ters Aug,ustijnen, weggejaagd door de Franse Rev,olutie, met daarn,aast de
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studiezaal van de filosofon, en anderziids door onze stud,iezaal me daarb,oven
de klassen.

De midd,elbane afd.elin'g bego,n met een overgangsjaar : ,la se'ptidme pr6paratoire.
Deze klas 'd,iende eigenlrijk o,m ons gereed te maken t,ot de studie van het ,latijn,
ze is nog niet zorl,a,ng verdwenen. Ze bestond vooral in thet rleren van spraakkunst
en zinso'ntlerd,ing, e,n n'atuurlijk ook van frans, onmisbaar om ve,rder ,te leren.
We kenden to'en reeds een mondje frans, nog beter gesohrerven i,n style 6pisto-
laire, dan gesprokon. Ce soir comme devoir 6crivez une lettre d vos parents
pour leur dire oomment vou,s vous portez au colldge, et autres nouvelles
,int6ressantes.

Wij zaten bij Doren Co,usse,ment, onze gelierfde, populair.e professer, die be'halve
in grammaire ,ges,pe'oiraliise,erd was in bii,entee'1,t, en eens zijn klas in de brand liet
omdat men hem Llie,t weten dat zij'n bijen gezwe,rmd waren. 'k Hoo'r hem nog
buitenlopen al roepe,nd : mijn bietjes, mij'n bietjes !

Op een keer dart 'hij wat laat was, trokken wij met ons 50 stout de krlas binn,en
en barricad,eerd'en de deur mert ba,nk'en. T.oen wij hem e'inC'eliirk 'no,od,gedwo'ngen

bi'nnenlieten was hij zeer kwaad. of liever probeerde hij zeer ,kwaad te zij.n en
strafte 'ons ,allem,aal met 200 reken.

Op 'de koer vertelde ik wat e,r g,e'be'urd was aan makkers uit an'dere klassen,
en, zei 'ik, Doren 6tait tres fach6 et il disait : vo'us 6orirez-m,oi chaq'ue de,ux c,ent
lignes. Maurice Duyvewaard't die dit gehoord had, moest dat n.atuurliijk corrigeren:
i,l n'a pas d,it ga comme-qa, mais il a d,it : vous m'6crrirez c'haoun d'eux cent
lignes ! Hij zat a,l in 't vijfde bij Lotje Ketele I

Onze surveirllant M,ijnhee,r Maes was ook ee,n rheerl streng'e, te.n minste voor mij.
Ben ik dan zo'n deu'grniet geweest ? Eens rhad ik het signe du rdgileme,nt Eekne-
gen. Dat signe diende om de overti'eders van het reglem'ent te pakken, o,m b.v.
buiten de speelplaats ie lopen, om te laat te komon, om te klap'pen in de studie
of enig ander 'misdrijf. Op de spee,lplaats moesten wij elkande,r beloeren en...
moohten ni,et sperlen !

lk had dus weer het signe. We hadden jurist triduum : elike ,dag eefl rp6dr s€,r-
moenen, maar de klassen gingen gewoon ,door. 'it Was d,roog koud weer en de
iong,snr spedlden rin volle vu,ur. lk liep daar maar rond,,al dagen aan ee,n stuk,
zonder oo'it ,iemand in con'traven,tie te kunnen pakken, en ik, zo'n deugn,iet, dierf
er niet aan dentken to,oh te s.pelen. Weet u wat 'kinde'rverdriet is ? Ten langen
laatste pakte ik ,al mijn mo'ed samen, en ging ,naar de surverillant ,en m,et tranen
in mrijn ogen, o'f rmet een krorp in mij,n keel, vertelde ik 'h,em dat ik al dage,n aan
een stuk ronrdliep sans po'u,voir attraper quelqu'un. Het signe de flamand ge-
raakte je gemarkkelijker kwijt. De surve,il,lant zegde : do,nn,ez-moi le sligne, ti'en
prendrai s'oin moi-m6rne. lk was bevrijd. Wat zouden de iorngere,n daarvan
denken ?

En toch h,ad ik eerbied voor die sunrrei,llant. Wij flam'ing,ante.n hadden dit woo,nd
vertaald met bewaker. We ware,n nog oner.varen met N,ederlands en kenden de
draagwijdte ntiet van sommige woorden.

Op een zondag had ik een speciale ervaring met die surveilJanrt. lk was eerder
van geri.nge afkomst, vader was werkman, moeder ,hie4d winkel en herberg, maar
ze stelden het zo goed dat ze ,ons ,naar 't colrlege konden zenden zonder a,fsla,g.

Na ,de'hoog,mis deden we soms i.n rang een wandelring door de stad, kwestie van



de tijd wat in te korten tussen de hoogmis en de zondag,kl,as te 11 u..Het reg,te-

ment wilde dat wij rhandsohoen,en aan h,adden.

Stel je een ,lange rang voor van een thonderdtal j'ongens o'p ,h,un zon'dags, de

io'ngste met korte rbroek en ,kousen tot o er de knie6n, zwante ochoen,en sn rnet
een bolhoed. Kwame.n we een priester tsgen, al Ldie bolhoeden g'ingen nraar

bened.en, zoals korenh,almen waar de wind over gaat. M'ijntheer Maes nam rnij bii
zioh om rde rang ,af te sluiten. Hij nam mijn hand in de zijne en vroeg me : hob
je er al ,aan gedacht wat je la.ter wilt worden ? Zou je'bijvoorbeeld gee'n g.oest'ing

hebben om broeder te worlden ? lk zegde neen, dat niet. In welke klas zou je
wi'l,len gaan, in 't I'atijn o{ iin commerce ? - In ',t latijn, zei ik. - Z'ou je soms
willen priester worden ? Ja, zei ik. - Dan zul je ,aan je 'ouders mo,ete'n viage'n
om rin 't I'atijn te m,oge'n gaan. - Dat zal ik do,en. - Dan zul je veel moeten bidden,
wan,t priester worden dat kan all'een als God je roe,pt.

H,oe kan het zijn dat God zo'n dikwijls gestrafte derug.niet tot priester zou
roepen ? Die roe'pi,n,g ,hee,ft Hi,j dan zeker 'moeten afsoh,ermen als een edhte
bewaker teg,e6 uon," gevaren.

MIJN EERSTE COLLEGEJAREN IV

In h'et 2e trimester van ihet schoolj,aar 1908-19@ volgde'i,k,mijn eerste retraite i,n

't frans. Heit is ,gelukkig ook m,ijn laatste g'eweest.

Wij leenlingen van septidme zaten vooraan op de eerste banke,n, de moo,ie
preeksttoel stond of liever hing ,achter ons, boven de zijdeu,r op de zu,idkant. Wij
konden de predikant niet zien maar wsl h,em Lhoren.

Het was ,een struise Paterr Jezuiet met een kloeke stem, vraag .me zijn ,naam niet,
ik heb h,et .nooit geweten. Van wail hij predikte verstonden wij voo'rlopig zo goed
als,ni,ets. lk weet alleen nog hoede groten, da,t waren de leer,lingen achter ons,
soms i,n een geweldige |,aohbui schoten. De pater had voorze'ker €en rnooie
klucht verteld en wij keerden ons in de ban,ken om, om te weten waarmee zij zo
h,artelijk laohten, tot de surveillant ervoor zorgd,e dat we weer voor on,s uitkeken,
we konden toch 'alles horen, of ,niet so,ms ?

Wdlke voo'rnemens'ik in deze retraite ,gemaakt heb, weet i,k ook niet meer. En
waarom dit mi'jn laatste franse retraite geweest ,is ?

We ,hadden een nieuwe superior gekregen. Mijn,heer Devroe was pastoor g'e-

worlden te Pittem, en hij werd opgevolgd door Mijnh,eer Desaeghe'r, die tot ,hriertoe

professer 'i'n filosofie ,geweest was. Het eerste wai Mijnheer Desaeg,her d,eed, trert

m'oet tot zi,jn eer gezegd worden, was de maatregel uitvaardigen dat vo,ortaan
alles wat ,godsdienst betrof niet langer i'n 't frans miaar,in 't vlaams zo,u ge,beruren.

Dat beva,tte de dagelijkse gebeden, de godsdienstlessen, de sermo.en,en .in de
kenk ,en de Mariia-oo'ngregatie. Alrleen de Confr6rie du Saint Sacrem,ent e,t ,la

Conf6renoe d,e Saint Vincent de Paule bleven frans. Ze waren alle,en vo,or de
2 hoogste klasse'n 'bestemd.

Wie herinn,ert zich 'de kodd'ige rap'po,rten nriet di'e we maakten van onze berzoeke,n
aan de armen : 'lundi prass6, accom,pagn6s de Monsieur Dumez no,us avons visitd
tles fami'lles patronn6es du quartier d'Hooglee !

Elk jaar ,hield de Conf6rence in de feestzaal van het col,lege ee,n algemene ver-
gadering samen met de genootsc,happ'e,n uit de stad. Gezien het ee'n p,u,b.lieke

42



aangelegenlheird was, werd hier als noodgedwongen vlaams gesproken, niet
iedereen ,heeft de eer gehad jarenl,ang college te ,lopen. Deze keer was een
vreemde spreker uitgenod'igd die de spreekbeurt zou waarnemen. Bij het aan-
wenden van d,e bekend'e wangelie-passage o,ver de rijke en de kameel gleed
hij eve'n uit 'toen thij d'e naald door het gat van d'e kameetl liet kru,ipen. Hij her-
vatte zich onmidrdeltliik m.aar 'een ,beleefd ,gemrompel d,oor de zaal l,iet horen dat
de s,l'oebers het verstaan hadden.

Later to,en,het'ernsrtig werd bij de l,ook-out van 1912 ging alles als vanzelf i,n

't vlaams over. Fio'e kon je nu fnans gaan praten als 19 fab.rioken dioht gingen
en d,e artbeid.ers mert duizenden maandenlang op straat stond,en ?

Die radicale vervlaamsing van alles wat met godsdienst te maken had was een
gewaagde maatregel die bij ve'el ouders niet in de smaak viel. Zonden im,mers
vele ,oudsrs ui,t heerl 'het vlaamse land 'hrun jon,gens niet 'n,aar Waals,e co,l,leges,
waar nooit in 't vlaams g,epredikt noch gebeden werd : all,e mi.d.d'olen ware,n
goed om frans te leren.

Wij spraken altijd van vl,aams, bij,n.a noo,it van Nedenl.ands, die term was toen
no'g ,niet zo geb'ruirkelitjk als nu. Wij hebben gevochten voor de " vervlaamsing "
van de Gentse 'hogesohool. Ten andere G,od zelf sprak liever frans dan nede'r-
land's !

Dat hob ik I'ater 'g,eh,oord in 19'19 op 't Groo seminarie i'n eon latijnse retraite.
Pater Van Sul S.J., d'ie anders vlaamsvoelend was, om aan te tonen dat de
d,uivel altijd ond'uidel,ijk spreekt, God echter klaar en verstaan'b.aar, 2grEcls . ps,ug

loqu'itur l,atine vel galrllce, non neerlandioe, en o,m het te bewi,jzen l,as hrij ee'n
zin voor uit rd,e Nieuwe R,otterdamse Courant, waar kop no,oh staart aan te
vinden was, iets waar sommige Hollan,ders .nog in uitrnunten. Het be,s,luit was :

Haec non est lingua nostra, Deus loquitur latin,e vel gallice. ,Had hij eir nog b,iti-

ge{voegd : vel fland'rice, maar dat deed hij spijti,g n,i'et. Anrde'rs zou Guido Gezelle
daar zeiker rmee ingestemd thebiben. Geze,lle' had zo van d,ie ,averechtse m,eningen
die wili niet d,elen. Hij mag wel dlchten :

mrijn Vl,aanderen spreekt een eigen taal,
God gaf elk land de zijne,
en l,aat ze rijk zijn, laat ze kaal,
ze is vlaamsch en ze is de rni,jne.

Wart ,bedodlde ,hij met die 'ei,gen taal ? Alleszins geen frans, maar ook geen
hollands. Gezelle heefit ,op de ,lagere ,school een h,oll,andse of n,ederrlandse onde,r-
wijzer geh,ad. Taalgevoelig als hi,j was, kan hij reeds als kind de taal van zijn
onderwijzer als vreemd aangevoeld hebben.

Dit i's een vraag die tik stel, het aan de Gezel,le.specialisten overlatend d,aarop te
anrtwoorden. Persoonliik om het op zijn nederlands te zeggen ben ik de meni,ng
toegedaan da,t Nederlands de enige cultuurtaal is die irn ons bereik rlirgt, als eigen
taal bedoel ik. Da,t wordt door geen verstandig mens meer tegengespro,ke,n.

'Daarm'ede ben rik tooh een weinig vooruitgelopen op mijn bevi.ndii.ngen als
twaalfjarig'e ,knaap.

Het coltlegeleven beviel mij overigens goed. lk had geen rede,n tot klagen. lk
wi'st d,at ik bevoorrecht was, da,t mijn ouders m,ij iets gaven dat zijzelf nooit
hadden geh,ad, en rdat zij alleen leefden voor ons welzij,n.
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T'oen ik onderpastoor was in Avelgem en moeder b'irj mri'j inwoonde, gaf ik haar

een,s een prikje omdat zij zo |tehendiig d.i. zo spaarzaam was, maar p'rompt

kreeg ik te horon : hadde,n wii gedaan zoals gij zegt, rdan zo'urdt g'e niet geweest

zijn wat ,ge nu zijt ! lk 'heb mijn dwaasheid 'ingezien en deermoedtig Eezwegen.
Je bent nooit te ou'd om te leren en oude mense,n spreken uit ervarin'g. Naast

God dan,k ik m,ijn roelping eorst en vooral aan mijn 'o'uders. Het is voor hen en

voor 'al,len drie er ,reoh,tstreeks aan meegewerkt hebben een zware 'o'pgave

geweest.

lk mag deze ,bijdrage nriei afsrl,u,iten zo,nder eraan toe te voeg'en wat het beste
gewoesl ,i,s da.t ik uit mijn eerste collegejaren 'heb .meegedragen. Dat is boven a'l,le

ken,nis van vlaams en frans en al d,e rest, mijn christelij,ke 6,p,voeding.

Mag ik d,an zeggen d,at lik d'aar de Heer Jezus ontmoet herb ?

tk zeg liever de Heer Jezus heeft mii draar ontm'oet. Hi'i heeft ,nriet opge,houden

mij voortd'ure'nd ,te zoeken, al was irk di,kwijls moeilijk te vinden. Hij heett mi;i

voontdur,end in 't ,oorg geh,ouden, vooral toen ik in de ibu'urt van het kwaad kwam,

zodat ik er.noorit ringelopen ben, maar daarmee was ik nog geen S,int Aloysius !

De grootsle zegen van mijn generatie was de invoering van de' rdrageli!kse

Hei'lig,e Com'munie. Te commu,n,ie glaan was geen zaak meer van waardig zijn'
maar van theilig word'en.
Superrior Desaegher schree'f voor ons zijn rmerkwaardi,g boekje B'iddren en

slrijden. Daar kwam h.et op ,aan.

Op Su,pori'ors feestdag werd dat u,i,tgebeeld op een klei'ne wag'en, waar {eeLn

mooie foto van b'estaan hoeft ; een staande ridder met 'harn.as, schild en ntaard,
en een witte knietlende e,ngel met g,evouwen h'anden. D,e ridd'er was een van de

broers Stragier e.n de engel was mii,jn 'kozijn Frans Van'denweghe. Jammer, d'ie

mooie foto ris ook 'in de oorlog gebleven, m,aar hij bestaat n,og in miin verbeel-
ding, en daarmee wil ik miin herinnering aan mrijn eerste oollegejaren afslruiten.

door M. All,egaert



De v.z.w. Amaat Vyncke - Missiefonds
Gedenksteen van het
17S-jarig Klein Seminarie

In'1906, b,ij het eeuwfeest van het Roeselaars Klein S,eminarie sprak onze oud-
leerlin,g, d,e Leuvense hoogleraar Prof. Dr. Gustaaf Verriest in zij'n fe,estrede de
volgende wens uit:
n Dus... leve dit oud Klein Semi'narie van Rousselaere ! H.et leve als ee,n boo,m-
stam met wijd ormsch,a'd'uwde kruin, vorl b,laderen en bloemen en vruchten. ln hem
blijve leven de oude i,deale geest die de same,nlwing n,iet d,efv€fl m,ag. >

Goede Vrienden wanneer wij eve,n kij'ken naar de bloemen en de vruch'ten die
het Klein Sem'in,a/ie door die ideale geest rheeft voortgebr.acht - en die we de
bloemen en .de vruchte'n van < de geest van Roeselare D kun,ne,n noemen - dan
zien wij daar o,nde'r andere : " Kerkelijke Trouw ", " Volkse Dienstbaarheid ",
" Vlaamse Bewe'gin'g e'n Blauwvoetelij ", " Sociale Belangstellin,g ", " Katholieke
Studentenactie " en niet in het m'i,nst " De Missieged,achte >.

Vijfti,g jaar,l,ater, in 1956 - het Rode,nb,ach- en Lievens.j,aar -, het jaar dat men
teven's 150 Klein Se,minarie Vierde sprak de toenmalige Supe'rior Z.E.H. Kan.
Duforret in zijn fee,strerde volgende fiere woorde'n uit :

" Met eerbied 'en trots wijze.n wij allereerst n,aar de m,issionarisgeest e'n -ideaal
van dit huis: een geest van wagende durfkracht voor het rijk van de Heer, door
het geloof gedragen...

Ons Vlaamse vo,lk, dat zo zelden hel'dhaftig legft, wor.dt hret, als het ware spon-
taan,'in de donkerre th'eldhaftigheid van ziln geloo'fs'leve'n. Vr'ome opvo,eders hebben
,d'eze ,ge,est opgeLvangen en met wijsheid tot op onze daEen geleid in een
,eerbiedwaard,ige pleiade oud.leerlingen-missi'onarissen'.

Inderdaad, grote figuren - missionarissen-oud-leerlingen - vinden wij in de ouds{e
misSiege'bieden zoa'ls Amerika en Engeland. Derlken we even aan Mgr. Deneckere,
bisschop van New Orl,eans, en aan Mgr. Lefwere, bissoh'o,p van Detroit. Ook
naar de nieuwe missiegebieden van n,a 1875 vertrokken ou'd-leerl'ingen ; Amaat
Vynoke ,naar Cen.traal Afrika, Oonstant Lievens naar Indi€, Gasp,ar Sohotte naar
China en met hen meer dan d,r{ehonderd oud-leer,liingen.

"Zij z,i1n,het licht op de kandelaar, de glans e,n de eer van het Instituut. Zij
hebben roemvol het ,licht uitgedragen, het lioht dat zij i,n het Klei,n Seminanie
l,eerden kenne'n en liefrhebben. Zij getuigden en getuigen voor het L,icht : de
34 Jezu'iete,n-missio'na,nissen, de 38 Witte Pate'rs, de 199 Scheutisten, d'e niet-
geteld,e Oblaten, ps,clrerrnptoristen, Capucynen, Picpussen en Dominikanen die van
hierui't zijn heengegaan en getuigenis hebben afgelegd van " de geest van
Roeselare ".
G'oede Vnienden, we vieren d,i( jaar 175 jaar Kl,ein Seminarie. Ook nu nog, 175
jaar'na 'het eerste,[sgi,n, wsrr(6,n een grote schare oudrleerlinge,n-missionarissen
over de ,ganse wereld. We vinden ze in Noord-, Midde,n-, en Zuird-Amerika, in

Formosa, J,apan en de Filippijnen, in het koude n'oorden van Alaska en in het



warme hart van Zaire, irn Zu'id-Afri'ka en lndonesirj, i'n I'ndi6 en Libanon, i'n Haiti

en Dominica en in bijn,a alle " 's Heren m{ssi'e- en ontwikkelingslanden ".

Met bewondering zien wij o'p naar hen. We zi,jn fier o'm tot dezelfde Vlaamse

stam en deze'lfde kriste,lilke famirlie te behoren... Maar dat is'niet ge'noeg. Als

mede-oud-leerlingen moete,n wij naast en achter hen staan, met sympathie, met

belangstell'ing, m,et offer, m,e't gerbe'd... e'n waarom ook niet mert de mate'ri6{e

steun van onze organ'isatie, van o'nze oud'leerli'nge,nbond' Daarom d'it vo'orstel

tot h,et oprichten van een v.z.w. missietonds in de sc'hoot van die oud'leerlingen-

bo,nd die vanaf het rbegin van zij'n bestaan aan ziln oud-leerliingern-missionafissen

de sympatieke .aandacht en hier en daar 'ook, zover het kan, m'ateri'e'l'e steun

heeft geschonken. Ons opzet is heel eenvoudig. We brengern samen 'een grote

som ,biieen (m,i,n,imum 6en miljoen) en ,houden dit als kapitaal d,i,e wij uitzett€,n

aan een zo hoog mogelijke interest. Deze interest gebruiken we jaarlijks o'm

terug,reizen van onze oud-lee'rli,ngen naar de m'issie te he[pen financie're'n o'f om

een duwke te doen bij een eventueel noodprogramma van een of ande,re missie

van gen oud,leerli,ng.

Deze realisatie zou het mooiste mo'nument kunnen worden dat wil kunnen op-

ri,chten als,aandenken aan rhet lubrileum "175 jaar - Kleln Ssmin'arie ".

Een zestal jar,en Eeleden werd door het Amaat Vynckecom'it6 mijn boek u Ratte

Vyncke ) gelanceerd en versprei'd. Tot hert com'it6 behoorden ook een viertal ou'd-

leer.tingen, ,n'amel,ijk Michie,l Debruyne, Hans Decroos, Lieven ,Spyckerelle en

All,and Vandekerckhove. Het werd een succes. We hadden er een rmoo'ie som aan

over d,ie uritgezet werd en interest opbracht. Grotere en kleinere somm'en van

enkele sym,patisanten die op de hoogte gebracht werden kwamern erb'ij. 'Dit ,allles

samen world't d'e eerste steen, de eerste som, de eerste dotatie van ons Am,aat-

Vyncke-missiefo,nds, waarvoor een V.Z.W. in de maak is.

Daarom dit voorstel : sto,rt vand'aag nog, of mo,rgen een som voor h'et Amaat-

Vynoke.missie'fonds. Alle g'iften zij'n welkom, klein of groot. Wie 10o0 fr. stort 'of
meerr, wordt auto,matisch een van de noE voorradige i,nge'naaide " Ratte Vync'ke "
exemplaren toegestuu,rd. Storting'en van 5000 fr. en mee'r ontvangen een luxe

exemplaar. Dit ,all,es voor zover de voo,rraad st'rekt.

In volgend lnummer van " Eertijds " pub'liceren wij de nam,en van de schenkers,

samen met het bedrag, Ano,nim'iteit wil{en wij echter ook ve'rzeke'ren indien U

ot Uw firm,a dit wenst.

Goede Vrrienden, di,t is dus mij'n voorstel. Hopend dat velen o'nder U een

"duMje" zullen doen om di,t ",Amaat Vyncke'fonds" te helpen stichrten en z6

een " levend monument " van fierheid, d,anrkbaarheid en hulp te hel'pen op'richten,

dank ,ik U reeds van h,arte in naam van onze mission.arissen-oud-leerl'irngen.

Lode Mo'nrbaliu

PS.

- U kunt gireren op postgiro 000-0692606-26 van Hans Decroos, lelperstraat 133'

8800 Roeselare. Vermel'de,n : A. Vynckefo'nds.

- Op hetzelfde postgironummer kunt U eveneerns .nog ( R,atte Vyncke " ,beste'lllen.

350 fr. genaaid, 5@ fr. gebo'nde,n.
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EEN NIEUW iNIT:AT:EF

Ter gelegenheid van het 17S-jarig bestaan

van het Klein Se,minarie

organiseert de beheerraad van de oud-leerlingenbond

een voorname tentoonstelling

van kunstwerken van oud-leerlingen

in,het Klein Seminarie

Die te'ntoonstelling heeft plaats in de maand mei 1982.

Hierbij doen wij een beroep op alle oud-leerlingen kunstenaars
hun naam en adres beke,nd te maken op het secretariaat van de
OUD-LEERLINGENBOND, Zuidstraat 25 - 8800 ,ROESELARE.

Mogen wij hen vriendelijk verzoeken dit liefst per kerende post
te willen doe'n.

Wat wij nu reeds kunne'n vaststellen is dat het in alle geval
een merkwaardige tentoonstelling wordt.

Wij danken alle oud-leerlingen kunstenaars van harte die
hieraan willen meewerken.



Een Leraar oo rust

Omer Provoost

Met ingang van 1 september 1981 ging de heer Omer Provoostop rust na

37 jaar dienst in het college.

We me'ngn de tolk te zijn van alle oud-leerlingen van Omer als we he'm

van harte danken vo'or zijn alge'hele inzet. Omer hee'ft ontelbare'leerlingen

begeleid bij hun intrede in het colle,ge, te' weten in de'vroegere zesdes

van de moderne. Hij was voor hen als een vader.

En waarom niet even zijn huidig adres citeren ?

Prins Boudewijnstraat 4, 8800 Roeselare, waar we hem het allerbeste
toewensen.



Krijgt het verleden in Eertijds te veel

of te weinig aandacht ?

l,n * Ten Geleide " \ran het Gezerllenummer - december 1980 - las ik met ge-

noegen : " Al zijn verjaardagen van geboorte of afsterven heel toevallige ge-

geMens, tooh zijn the't welkome hal,tes in een l'even van versnippering, om met

dankbaarheid en hulde terug te blikken. En een tiidschrift 'dat EERTIJDS in zijn

vlag voert, mag van ee,n dergelijke koers niet afzien. Late,n we an.drere tijdschriften

maar pogen met de tijd mee te holl'en. "

Deze gedaoht'en braohten mij ertoe ,e'en artikel voor en ove'r Eertijds 'te plegen.

En bepaatd mdt als u,itgangspunt de vraag die ik tot titel van deze bi.idrage

gekozen heb. Dit artirkel schreef ik tevens met de bedoelin,g andere ou,dlleerlin-

g'en, jongere n.aast oudere erto'e te beweg'en' hun m'ening neer te sohnijven en

vooral o,p hun be,unt bijdragen te leveren die hun opvatting kracht b'ijzetlen'

Het begnip " verleden " mag toch ook n,iet angstvallig begrensd worde,n tot e3n

bepaald jaartal. oud-l,eeflingen die in 1980 afstudeerden kunnen over hun eige'n

jaren in het Klein Seminarie handelen, eve,ngoed als cver een ve,rder vertleden

waaroverr zij info,rmatie bijeengebracht'hebben.

lk weet dat som'migen vrezen, l.e veel hun eigen persoontie op de voorgrond

te moeten plaatsen. Te nederig zijn is ook geen deugd, aangezien derge'li'ike

houding, eige'nrlijk terughouding, het werk aan anderen overlaat.

En ik verstout mij hier ,in herinnering te b!.engen ho,e Karei de Busschere in

Eertijds (dec. 1980, p.8s-seqq. zijn boeie,nd re!aas moed,i,g,durfde te "ont-
Sieren o door het vele gebruik van " ik ". Hsm wordt Overig'ens veel vergeven,

o,mdat hij veel (Gezelle) hee,ftt bemind !

lk hoop'dat wat,hij dunfde, ee'n aanmoeC,lging woze voolhen die mochten te
bang zijn om ee'ns duohtig de pe'rsoonlijke toer op te gaan'

*

Het woord ee'rtrij,ds wijst naar het verleden, er is eohter naast het dode verleden,

het ,afgedane, oo,k ,een leve'nd ve'rleden met heden en toekomst 6;9 vsrlsn'gstuk'

Wij kunnen hie,rbij enken o,m het gevleugeld woord van Rodenbach: " In 't
verle,den ligt h'et ,hede,n, in het nu wat worden zal ".

Alle verihouding in acht gencmen, kunnen we tegenover het woord van Roden-

b,aoh het vers plaatsen van oud-leraar CamieJ Poigntie zaliger :

" Wie aan 'de toe'komst enkt, vergeet 't verl'eden ".

In dit weemoedig vers 'sprak de leraar van de vierd'e zijn vrees utit, dat zitjn

le,e,rlingen, e,ens 'in de hogere cyclus, hem l'ioht zo,uden verg'eten. Een zee'r pe,r-
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soonlijke gedachte (od gevoe4) dus, waarachter toch ook wel veel waarh,e'id schurilt.
Dat in Ee'rtijds en elders toch heol wat o,ver leraar en dichte,r po'ignie ges,c,hreven
werd, b'etekent niet alleen dat zijn vrees de'els o,ngegrond was. Het is tevens e,en
bewijs dat velen toch graag naar verlede'n 'toestanden, gebeurtenissen en vooral
personen teruggrijpe,n. O,f o,m nog even naar Rodenbaoh te verwijz,en, er ligt
waarhei,d 'in " 't Verlede,n lee{t in ons ! "
Wanneer we zeggen of den,ken : wat voorbij is, ,is voorbij, ,alleen het hed,en telt,
dan maken wij onszelf maar wat wijs. Het verleden mag ons hede,n ,no,ch onze
toekomst hinderen of vergallen. Doc,h, wie aan hun verleden ontrouw geworde,n
zijn, ,lijden onder een leemte die door geen schijnsurrogaat kan weggewerkt
nooh gevurld worden.

wie 'de 13 jaargangen van Eertijds doorneemt vindt e'r een bo.nte versche,iden-
hei'd van bij,dragen over me,nsen en d,ingen die ons van u,it voorbij,e :tijden
waarden overreiken, vreugden, ontgoochelingen, !uister en ve.rval. De pidteit van
het herde,nken allee'n re'eds kan ons met geluk vervullen. Berlangrijk blijft evenwel
dat meer onder hen dlie toch heel wat jaren in het Klein seminarie do,o,rbrachte,n,
eig,en ervaringen, b,eleven'issen, mense!ijke ontmoetingen vooral voor later gene-
raties, nu zouden meede'len. Dat zij door hun persoonlijke belichrtring \ran me,n-
sen, toestanden en gebeurtenissen, hiaten zouden helpen vul,len, getui,genrissen
door de hunne zoude.n waardevoller maken.

Het zou o.m. u{terst belangwekke,nd zijn, mocht in ieder Eertijdsnum,mer e,e.n
lan'ger of korter artikel kunnen verschijnen onder een algemene titel als bv'b.
Zo gi,ng h,et leven zijn gang op het internaat/externaat, in de jaren... e,n telkens
gaande over zes humanio.rajaren. uitzonderlijke toestan'den, gebeurtenissen of
perso'nen zoude,n natuurlijk ,niet mo.gen ontbreken, dooh belangrijrkel 76Ll hs1
dagelijks gebeuren, de leefgewoonten eigen aan di,e per,iode van zes jare,n voo,r
de f,ezens van nu en straks zetker zijn.

Op die wijze zou de geleidelijke verandering in de rtijdsgeest, 'in de mentaliteit
van overhe,id, ileraars en leerlinge,n kunnen nage,gaan worden. We zoude,n zo
tot ee'n overzichtelrijke kijk op achtereenvolgen,de gene,rati,es kunnen komen en
ook tot een stuk menselijke gesc'hiede,nis over de jaren na de eerste wereld-
oorlog. Wat het verleden tot 1918 betreft, de jaren waaruit o,ns slechts zeer
schaarse overlevende'n ove,rgebleven zijn, moeten wij ons verd,e,r baseren op
do,kumenten en g'escihreven me.dedeli,ngen die over die Llanger voorbije jare,n te
vindon zijn.

Wij moeten ook ero,m denken dat de jongere ,generaties, wat hun eigen me,ntalri-
teit, gedachtenwereld e,n leefgewoonten betre.ft, ee'n heel wat korter hestaan
kenne'n dan die van voor 1945. wie daarove,r het best kun,nen schrijven zijn wel
de leraars en de subr"egenten die bij h'un dagelijkse omgang met de rleerling,en
hebben imoeten vaststellen hoe binnen ee,n peniod,e van drie jaar een merrkb,are
ern niet steeds oppervlakkige ve'randerring in de gedragingen en reakties kon
ingaan.

Een ve'nklaring hie'nvo.or ligt voor het grootste deel in de beiinvloeding van b.uiten-
uit di'e in vroeger periode,n zeer schaars was. Ook het feit dat e'en echt inter-
naatslejven ni,e,t me,er bestaat. Ee,n verg'erlijking tussen twee tamel,ijk ver uiiteen-
liggende perioden zou voor het ve,randerende tijdsbeeld leerrijk kun,nen zirj,n.

Het decennium 1920-1930 naast dat van 1960-1970 leg'gen, zowel voor inter-
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naat als voor externaat, zou voor het nabije verleden en zeker voor he,t heden
interessante Eegevens kunnen opleveren.

Tenslotte ble've'n tot op heden heel wat aspekten van het leven in het Klein Se-
minarie onbesproke,n. Eertijds zou hierbii niei aan waarde noch aan interesse
in'boete,n. lk denk hier meer bepaald aan twee bewegingen die, laten we zegge'n,

van,af 1900 tot 1960 voor verschillende generaties van grote bete:(en,is gebleken

ziin. Tot 1928 groepeerde het Algemeen Katholiek Vl'aamsoh Studentenverbond
(AKVS) le'erlringen (toen jongstudenten genoemd) van de humaniora's die de

toenmalige katorlieke onderwijsinstituten bevolkten. De tijdsch,riften DE VLAAM-
SCHE VLAGGE (sinds 1BB3) en de latere DE BLAUWVOET gaven leiding en

informatie.

Hoevele'n die na 1928 de humaniora ingingen kunnen zich nog ee'n i,dee vormen
van die wijdvertakte organisatie in de lijn van Rodenbach ? Het kan leerrij,k zijn
na te 'gaan hoe de AKVS-beweging meegroeide met de aktuele gerbe,untenissen,

zich inspireerde aan de geestdrift waarmee te Roeselare de Blauwvoeterie de
geestsn en harten venvulde, doch zij bleef niet hangen aan het verlsden en was
naar de wens van Rodenbach toe,komstgericht.

Van hun kant zo,u,den degenen die de opkomst en de groe'i van de nieuwe
organiisatie, de Katholieke Actie met haar tijdschrift HERNIEUWEN, n,iet mee-
maakte,n, meer wililen vernemen ove,r de strijd die zij aan'bond tegen de.

nationalistisc,he AKVS-rbeweging. Tijdens de paar ove:"gangsjaren (1929-1932) ge-

beurde een geleidel,ijke mentaliteitsverandering bij het grootste gedeelte der
hu,manio'ra'leerlingen. Dit geschiedde niet zonder botsingen.

Nu b'eide bewegingen in hun esse,ntie tot het (nog wel nabije) verleden zijn gaan

behoren, moet het to,ch mogelijk zijn onbevooroordeel'de, zakelijke ,uiteenzettin-
gen erover in Eentijds te laten versch,ijnen. Bijdragen d,ie een overzicht van en

ee,n inzicht in die kentering der geesten en gemoedefen bre,ngen. Vcoral over
de achtergronden van de grote controverse AKVS - JVKA zou meer du,idelijkhe!d
kun.ne'n gebracht worden, n'u in de laatste tijd allerlei d'aarover 'uitle,kte

Behalve over deze twee bewegingen die destijds,het leven in het Klein Seminarie
geteken'd en ge,kleurd hebben, zou he,t goed zi.in, mocht ook de reeks " Coll'igiite
Fragmenta, ne pereant " verder kunnen lopen. lk wil hierbij mijn vre'ugde en

dank uitdr.ukken om < De Witgekuifde Lee'uwerik " in ons juninummer 1981 . Een

fijnzinnig, stijlvol e,n ontroerend artikel dat naar andere doet uitzien, van H.

Brouw en van andere oud-le,erlingen. Ook deze Leeuwerik vult de Colligite-reeks
aan. En hoe I Er zij'n nog veel superiors, leraars, subregenten over wie op

humor,isiische of ,andere wijze tot vreugde van velen kan geschreven worde,n I

Arthur van Doorne (Ret. '28)



Klasvergadering van Retorica 1931
gehouden in WYTEWA - in 't Klein Seminarie ROESELARE,

op vrijdag 29 oogst 1981

Na een onde'rbrekirng van enkele jare'n, werd de goede traditie rhernomen, ter
gelegen,heid van <50 jaren laler>. . De Plechtige Prijsuitdeeling " yrin 1931 had
,immers plaats op " Donderdag den 23 JULI 1931 " vol'gens palmar6s van d'ie
perio'de. (Nog 'n exemplaar in handen van uw die,naar, 'en ter plaats'e vertoond).
Van,af 10.45 u. kwame,n de eersten in de lange dreef afg'ezakt, ter hoogte van de
vroegere fiilo.sofie gerbo,uwen - 17 van de 27 overlevenden waren i'n,g,e's66r"-"n
en 'vlogen' de keert binnen. We wandelden e,erst wat ,rond o'p de 'oude, nog
vertrouwde, spee,lp,laats van het groot ,internaat, waar tooh ,ernkele linde,n recht
bleven: maar 't linde,n-kapellerken is er nie,t moer... And16 Vande.nberghe - de
bellem'an - wilde nog z'n beroep ui,toefenen, maar helaas er hangt g'een bel meerr.

De studiezaal was gesloten, m,aar we bewo,nderden de spe,el,plaats der lagerre

klassen van de extern,en oescheiden door de qoot : VERBODEN OVER TE
LOPE]N...

De ou,de kalipse'n ziin overal verbouwd ,i'n moderne toiletten, zodat de reu,k-

organien niet meer gestc'ord werden. We stonden even stil 'blij de herden,l(inEs-
stenen van de 'Papalis Militia' 'en de Zouaven generaal van onze klas : Marcel
Deberdt zooht tevergeefs naar het lo:(aaltje van de generale stof waar zove,el

verboden lektu,ur - vl'aamse, wel te verstaan - verborgen'hee,ft gezeten... Van de
vroegere hoeve en rlandbouwgronden blijft nu nog e'en park over : zeer mooi.
En d,e ggbo,uwen van de Firlosofie zijn omgevormd tot het Hoger Land- en Tu,in-
,bouwonderwijs.

We trokken naar binnen waar we door de Superior Modde vriendelijk werden
begroet en in de grote salon werden ge,bracht. Daar werden Foto's bove,ngehaald
en anekdoten verteld : nml. hoe Maurits Van Elslande ste'eds u oo,gziek > was en
naar Dr. Catry mo,est op het moment dat de VLAAMSOHE VLAGGE ge'drukt
werd en moest binnen,gesmokkeld worden. Willem Denys voegd'e e,raan toe dat
ook hij daarin zijn deel had onder het alziend oog van bewal@r Lou.ag,ie...
We kontroleerden even de adressenlijst van d,e nog 'levenden, en de data van
de ons overleden makkers : wordt herdrukt, en aan alle,n doorgezo'nden. De ver-
ontschuldigingen werden overlopen en hun brie,ven voorgelezen. Vooral de
Latijnse brie,f van Gaston Verhamme had veel .gehoor. Ook dg spijtige aiwezig-
heid van Ro'be'rt Maenhoudi, die toch zo verlang'd he,eft naar deze dag. En

Soharp6's epistel... We vernamen dai Staf Vancoi,!lie in de kliniek lag voor
een 'onderzoe'k : ,hij werd bezocht door 'n paar m,akkers, en dat Karel Bouckaert
onmogelij,k de verplaatsing ko,n onderne,men en dat noE een paar makkers
wegens ziekte niet kunnen ko,men.

Om 12 u. werd in de kleine kapel (die een stukje verruimd werd) door Pater Pol
Casie'r de euc'h'aristieviering voorgegaan : voor o'nze overleden makkers en
leraars, e'n voor al:le afwezige en aanwezige klasbroeders. We bewonderen 'nog
,even de GROTE KERK, waar d,e zi'tbanken steeds ter plaats.e zijn, evenwel zonder
'knie,l-o,la'n k....

Nadien ginge,n we in ihet wandelpark van de profs, waar foto's werd,en genomen
van de groe,p. Later word,t meer daaroive'r vertoond. Wellicht op 11 novem,ber a.s.
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Van de echte klasfoto worden TIEN exemplaren gemaakt en aan de ingeschre've-

nen bezorgd.
Te 13 u. verzameilden we in't Park Rodenbach waar we een d'eugddoend m,id-

dagmaal verorbende,n. Na de koffie vo,igde de grote verrassirng ons bezorgd door
Marcel Deberdt: rhij toonde ons het " klasblad D vanaf de 6e latijnse tot en met

Re,tho'rrika. Dat is echte en waarachtige gesohiedenis. Velen konden hun e,igen

soripties terugvinden.
't Ging er gezellig ,aan toe : Michel Cattaert werd goed beke'ken. 't Was a'l

zolang gelede'n en ,hij ziet er gezond uit, e'cht 'op z'n amerikaans van de Texas.
Omer De'gryse en Pol Lefebvre hadden last van blekkende zon. En toch he'eft

Omer zijn hoed laten liggen. We zonge,n ons bijna vergeten liedje van "we
zullen nooit nie deugern. En al d'ie van ons klappen... "
Tenslotte ,heb i'k aangedrongen opdat alle adreswijzigingon mij ttijdig zo'uden

m,edegedeeld worden, evenals de gebeurlijke telefoonnu,mmer(s). lk vroeg tevens

dat onze missionarissen me tijdig zouden inl'ichten over h'un verlof in VIaan-
deren, om mo,gelijks een klasvergadering bijeen te roepen in deze periode.

Tevens werd een oproep gedaan o'm bij het afsoheid q/an een makker gezamen-
,lijk plaats te nemen in de kerk.

Tenslotte werd Ee'vraagd om lid te worden van de Oud.leerlingenb'ond van 't
Klein Seminarie en ZEKERLIJK op 11 NOVEMBER AANWEZIG TE ZIJN op d,e

bijee'nkomst waar Rethorika 1931 (en an'dere) speciaal zullen'gevierd worden.

Vanal 17 u. be'gon de, afreis: e,erst de verst-komen,den... Me't Willem, Marc,el,

Maurits en Jeroo,m werd nog wat nagekaart met de stille belofte me,k,aar regel-

matig weer te zien : onder de s'preuk " In gebeden en gedachten, malkande'r

en de Vlaanderen : TROUW ".
Jeroom Stu,bb'e

Woensdag 11 november

een geslaagd ontmoetingsfeest

Op woensdag 11 novernber heeft i.n het Klein Seminarie de tijd enkele uren st'il

gestaan. Op ui,tnodiging van de oud-leerlingenbond van de oude- e,n moderne

humaniora waren de oud-studenten te gast die met de uitgangsjaren 1931 , 1956

(het Rodenbachjaar) 1941,1951,1961,197'l en 1976 de kollegepoort uit- en de

wijde wereld instapten.

Superior E.H. Andr6 Modde had in de antieke panden van zijn Kle,in Seminarie

speciaal de uitgangs;jare,n 1931 en 1956 op de borrel en de koffie genodigd, een

oproe,p die met e'en ruime opkomst werd gehonoreerd, allemaal here'n met

eventuele dames e'n eerwaarde heren d'ie eikaar in heelwat gevallen voor het

eerst na al die jare,n terugzagen.

Hier en daar we,rden i'n dat kader trouwens krampachtige pogingen waarEe-
nomen o.m elkaar te herkennen of een juiste naam op 'een vaag geworden her-

innerring te plakken want er was nogal eens een baardgewas gegroeid, e'ern

kalende schedel ontloken. een rimpel hier en daar ontstaan.



Het uitgangsjaar 1931 poseerde voor het relidfbeeld van Pater Lievens

Hoe dan ook, tijdens een wandeling d.oor het door verbouwing of nieuwbouw fel
van uitzicht veranrde'rde Klein Seminarie kon het gezelschap grondig mijmeren
over de tiid van toen en de gesprekken waren dan ook gelardee,rd met heelwat
geestige anekdcten en souvenirs uit de steeds maar verder wijkend,e jeugdj'aren.
Tusse'n,door werd er ook voor de fotograaf geposeerd voor de groepsfoto. Die van
1956 heel funktioneel op de trappen van het superiorskwartier, de oud-studenten
van 193'l heel romantisch bii het vuur'moet-bi:anden relid'tbeeld van Pater
Lieve,ns in de voortuin.

Eij deze " 6mine,nc,es grises u uit 1931 be,merkten we heelwat bekende gezichten
waaronder ,ingenieur Maroel De Berdt, auteur Willem Denys, ere-senator Stubbe,
Godfried Supply (pastoor-deken van We,rvik), landbouwer And16 Vandendriessche
en priester-leraar Maurits Van Elslande (broer van de gelijknamige minister
Renaat Van Elslande).

De 'euoharistieviering greep in de vo,oravond plaats in de kerk van het Klein
Sem,in,arie en werd opgeluisterd door het Colliemando-koo'r van Arnold Loose.
Celebrant Jean-Pierre De Rudder die, hierbij voorging, sprak de homilie uit die
stoelde orp een dri'e,tal tema's. Een wo.or.d van blijde verwondering om h'e,t

weorzien met he't besef dat in de voorbije jaren al wat menselijk is, aan heerlijk-
heid en el'le,nde, aan vreugde en pijn, aan geluk en smart, ons 'deel is geweest.
Een woord van bemoedigi,ng, komende uit een periode van gro,te we,lvaart en
aanbeland in een tijd van o,ntreddering en krlsis. Tenslotte een woord van hoop
omwille van het feit 'dat de kristeliike waarden sieeds alle tiiden en krisissen
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鰈

Het uitgangsjaar 1956 (het Rode,nbachjaar) was biezonder tal,rijk opgekomen.

hebben overleefd. Daarom moetsn wij leven vanuit de evangelische overtuiging
van lieide en hoop. Als in deze sombere tijden de kristenen niet meer hopen,
wie zou het dan wel doen.

Na deze beklijve.nde gerdachten trok het hele gezelschap naar Park Rode,nbach
waar een uitstekend maal in twee hoofCstukken werd aangericht op basis van vis
en vlees en waar uitsterkend werd getafeld.

Ook de beheerr:aad van de oud-leerlingenbond was aanwezig en het was voor-
zitter Leo Doburghgrawe die de 164 aanzittenden mocht verwelkormen. Hij
deelde ook de o'prichting mee van een missiefonds dat als het Amaat Vync,ke-
fonds zijn wogen zal gaan en de bedoel,inE heeft de oud-studenten-missionarissen
geldel'ijk en geeste,lijk te steunen. Lode Monbaliu auteur van ( Ratte Vyncke "
doet alvast een eerste stevige duit in het zakj.e door de ,opbrengst van zijn boek
aan het fonds af te staan.

Will,em Denys zou zich met een u'itdeine,nde reeks moppen als de beke,nde
entertaine,r bevestigen en de goede luim houclen in het nakeuvelend geze.lschap
van oud-studenten en oud-leraars die ontelbare herinneringen opdiepten uit de
tijd van de genitief en de ablatief. lede,reen was het er tenslotte na afloop over
eens dat de oud-lee,rlingendag tot een sympalieke rnanifestatie was ui,tge,groeid
waataan vele,n een dankbare heri,nnerino zullen beware,n.

Guido Fossez



Collegesnipperingen

o In onze vorige colle'gesni,pperingen drukten we een blaadje af onder de titel

" Echo's en Klei'ngoed ". We vroegen tevens of iemand iets meer wist over die
tekst.

Welnu, we ontvinge,n van E.H. Karel de Busschere uit Pittem volgende tokst die
we letterlijk aanhalen :

" H'et lied in Eertijds jg. 13, nr. 1, 1981 blz. 43, we'rd gedicht (ho'ogst)-waarschijn-
lijk,door Rafadl Van de Ghinste, leerling podsis 1926-27, als eindejaarslied op

suup,tiesfeest ; het werd door een hele groep " potiten u uitgegalmd, openluchts,
tijdens de " kermis D, eerste avond tusse'n 17 en 19 uur. A. van Doonne die kl'as-
genoot was, weet er waarschijnlijk alles van. De melodie stamt uit de oorlo,gstiid
'14:18. Er zijn wel dingen waar nooit over geschreven wo,rdt. Dat is er 66n van.

Slechts de inrhoud van strofe lll heninner ik mij niet meer; de strofe'n V en Vl

ken ik + nog van buiten u.

We danken Karel d,e Busschere voor deze toelichting en wellicht is deze ver-
klaring voolhe,m of voor een ander het be'gin van meer over deze suupties-
feesten.

o On,der de titel " Loraars... van weleer" publiceerden we in ons vor'ig numrner
sen foto van h,et korps tijdens het schoolj,aar 1958-'59. We vroegen'of U ze no,g

al'lemaal kende. In .de o,plos,sing die we op de vorige pagin,a (p. 39) afdru'kten,
stond een fout. Op de derde rij staande v.l.n.r. herkende U wel Eugdne Janssens,
maar wij schreven E.H. He'nri Debruyne (t). We hopen dat iedereen onze ver-
gissing had opge,merkt. We deden het niet met opzet... om b.v. Uw herkennings-
vermogen te test€,n. Diegenen onder U die houden van nauwkeurigheid kunnen in

hun vorig ,nummer onze fou't corrigere'n.

Onze excuses... ook aan Eugdne Janssens... maar door dit ongewilde 'erratu'm
wordt zijn naam wellicht " beter u vermeld.



. Ove'r de schoolbevolking kunnen we het volgende mededelen. In d,e 'moderne

en oude hu,maniora samen bereike'n we het aantal 975. ln het Landbouwinstituut
zijn er 394 leerlingen. In het Tuinbouwinstituut: 313 4eerling,en, waaronder 24
merisjes. De lage're school aan de Zuidstraat telt 315 " klein'tjes ".

o Wist U dat 'het Tuinbouwinstituut onlangs zijn S0-jarig bestaan vierde ? In'der-
daad het Tuin,bouwinstituut werd in 1931 opgericht. De ee,rste directeur was
E.H. O. Hanssens, eco,noom van he,t KIein Seminarie. In 1937 werd E.H. F.

Vancayseele dLirecteur, in 1954 E.H. G. Oost, in 1956 E.H. L. Dewancke,le e,n

sed,ert '1971 is de heer F. Breemersch rie eerste leke-directeur.
Ter gele,ge'n.heid van dat 50-jarig bestaan werd een lijvig bo,ek, geillustreerd
met vele foto's, uitgegeven. Het boek geeft ee,n mooi overzicht van het wel en
het wee van een deel van het college vanaf 1931 tot,op he,den.

o Voor het eerst in de annales van he,t colle-ge ging een full-time leraar van de
middelbare arfdeling ,o'p rust. We denken het toch dat onze sympathieke colleg,a
Omer Provoost de eerste is d;ie het zo ver schopte. In september 1944 traid hij
in di.enst op het cJl!ege. Elders'in dit,nr:mmer herkennen vele van onze tezers
zijn laohend gel,aat. Omer... het ga je goed I

e We vermelden ook no,g dat de heer Willy Creytens het burgerlijk e,rertei<e,n 1e
kf,asse werd opgespe,ld voor zijn 25 jaar trouwe dienst in onze school. Wie kent
hem niet als de in-goede titularis van de 1e Latijnse klas (de vrrce,gere 6es) ?

Proficiat Wi'lly.

o oo'k aan onze econooim E.H. And16 Deweerdt wensen we een hartelijk proficiat.
In,derdaad het is 25 jaar geleden dat hij priester werd gewijd en evenve.e,l jaar
staat hij in dliensrt van heit college. Gedurende 15 iaar was ,hij subregenrt van de
hogere cyclus Latijnse en nu reeds 10 jaar directeur van de Landbouwschool
en econoom. Aan de jubilaris zeggen we ; dank en doe zo voort.

. En nog meer me,nsen die.nen in de bloempjes gezet. We mogen gs,enszins onze
vriend en collega Joost Vanbrussel vergeten. Om velerlei rede'nen verdient Joost
ee'n bloempje o.a. als trouwe medewerke.r van de redactie van Eertijds. Meer dan
eens bezorgt hij ons een artikel on ook meer dan eens pleegt h'ij er 66n zelf.
Maar nu dienen we Joost te feliciteren om zijn 2e prijs berhaald in de
Rodenrbachwedstr.iid.
We kunnen hier werke'lijk het gezegde gebruiken : " Joost ,mag het weten " hoe
hij het allemaal klaarspeelt. Terloops stippe,n we aan dat Joost sinds het be,g,in

van dit scho'oljaar ook aan de losoc te Kortrijk doceert. Geen wonder dat wij
in onze dage,lijkse omgang met collega's zegg,en : Joost zal h,et weten.
Elders i,n dit numrner kan je zijn pennevrucht eens lezen.

r He,b je de uitnodiging gelezen vcor het kerstconcert ? Kom maar eve,n luistere,n.
Het wordt ree.ds een klein,e trad'itie e,n E.H. A. Loose staat ook deze ,keer weer
borg voor een verzorgde uitvoe,ri'ng. De datum ? Woensdag 23 decembcr te
20 ure.

o En hoe staat het met de sport op het
Werbrouck ontvin,gen we volg,end verslag
We lezen :

Ons wordt soms ve,rweten op spo,rtgebie.d
echter maar gedeeltelijk waar.

college ? Wel, van turnlsraar Raoul
onder de titerl " competitiespont ".

e'e'n voetb,alschool te zii,n, dat is



Wat de schiftingswedstrijden voor N.S.V.O. betreft, beh,aald'en de drie ploegen

de eerste plaarts. Kwart en h,al,ve finales worden hun zwaar, want verliezen is

uitgeschakeld worden. De spelers die nu bij de kadetten en scho'lieren spelen,
hebben vroeger bewezen hun zwaardere opd'rachten aan te rku'nne,n.

Bij volleybal waren de resultate'n negati'ef, op dat gebied raken we gelvoon niet
,los. Hoopvol is eohter dat een jong leraar zich voontaan met deze sporttak
speciaal zal bezighou'den.
De uitslagen bij basketbal zijn goed voo,r soh.oli,eren en kadstten maar d,e o1p-

volgi,ng wordt problem.atisch aang,ezien de minieme,n zich niet plaatsen voor de
kwart-fln,ale.
Attetiek en cross komen iets meer naar voor vooral dan m,et Individu'elte
prestaties.

. Om te eindig'e'n nog een extra sportbericht. Het plan van d,e sporthalle 'i,n ons
instituut werd door stedebouw goedgekeurd. Nu maar hopen dat d'e werken vlug
van start kunnen gaan lot meerdere groei van onze < mens sana in corpore
sano >.

Raf Parent
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Op woensdag 23 december 1981, te 20 u., heeft het jaarlijks KERST'

CONCERT plaats dat de Oud-leerlingenbond organiseert in de Kerk van

he,t Klein Seminarie te Roeselare.

Dit jaar werd het programma gesteld onder de titel

Kerstmis uit de San Marco te Venetid

Met deze titel is rbedoeld dat het ke'rstconoert hooidzakelijk wenken brengt diie

geoomponeerd werden doo,r kapelrmeesters van de San Marco te Veneti6 in de
XVlde eeuw. In de muziekgeschiede,nis vormt de San Marco ,in de XVI'de eeuw
immers een hoogtepunt, dat de naam heeft gekregen van Vlaams-ltaliaanse
Renaissance. Stichte'r van d.eze school is de wereldberoemde componist ADRIAEN
WILLAERT, zeer waarsoh,ijnliik rond 1485 te Roeselare of Rumbe'ke geboren.

Van hem wordt op het kerstconcert een dubbelkorige psal,m en een Mariamotet
gezongen. Het componeren voor meerkorige bezetting is een fo,rmule die mis-
schien niet door Willaert werd uitgevonden, maar dan toch door hem zeer veel
werd toegepast en d,oor zijn leerlingen in zo'n g'rote rnate ove,rgenomen dat de
Iatere koormu,ziek to't op onze dagen e,r door werd beinvloed. Om d,it te
il,lustreren bren,gt het kerstconcert een Magnificat van Wi,llaerts lee'rling Andrea
Gab,rieli en Psalm 1@ " Jauc,hzet dem Herren " van Heinric'h Schtitz, die ook
een bepaalde tijd in Venetid verblee,f. Deze beide werken ziin trouwens voo,r

drierkorige bezetting. Ook van Mon'teverdi, d,ie in 1643 in Venetid stierf en zowel
chronologisch ,als stiltistisch de brug maakte naar de volgende eeuw, worde,n

twee korstmotetten gezongon.

Om dit repertorium zo au,tentisoh moge,lijk te laten kli,nken wordt een bero'ep
gedaan op het VLAAMS TROMBONE-KWARTET onder de leiding va,n Willie
Verdievel. D'it ense,mble s.p,ee,lt op trombonen die gecopieerd werden van oude
ren,aissance.instrumenten. Dit kwartet verzorgt een groot d'eel van 'het program'ma
ook met i,nstrumentale stukken, uiteraard hoofdzakelijk uit deze'l;fde stijl,periode.
Vol'gende solisten treden mee op : Jc:st Van,brussel, bariton, Hans Vandaele
csllo en Eric Hallein orgel.

Het Si'ntrM,iohie'lskoor en het jo,ngenskoor Collie'mando zullen hetzij samen, he;tzii

in dubbelkorig,e opstolrling, deze prachtige vo'kale mu'ziek zo goed mogelilk in de
geest van onze grootste Roeselaarse beroemdhe,id Ad,riaen Willaert, vertolken.
Dit kerstconcert kadert i,n de viering van het 175-jarig bestaa'n van het instituut.



Familienieuws

GEBOORTEN

1iim, zoontje van Heer en Mevrouw And16 Vanholle en Myriam Pie,rpo'nt uit
Roeselare - Roeselare, 22 me,i 1981

Piete'rjan, zoontje van Heer en Mevrouw Jan Bouten en Joke Wie,me uit Brugge

- Brugge, 30 me'i 1981

Glauke, dochtertie van Hesr e'n Mevrouw Marc Vergote en Gree,t B'ekaert uit
Floeselare - Roeselare, 30 mei 1981

Stijn, zoontje van Heer e'n Mevrouw Pascal Vandaele en Mia Vande,rme'rsch uit
Passen,dale - Ro,eselare I juni 1981

Piieter-Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Dirk Parrein en Vera Bondue uit
Westrozebeke - Roeselare, 23 juni 1981

Kristof, zoontje van Heer en Me'rrouw Luc Vande,nbussche en lrdne P,lovie,r uit
Hooglede.Gits - Roese'lare, 30 juni 1981

Katrien, dcchtertje van Hee,r en Mevrouw Jan Wybo en Trees Eve'nepoel uit
Ni,nove - Aalst, 1 juli 1981

Yves, zoontje van Heer en Mevrouw Luc Denturck en Brigitte Spriet uit Oost-
nieuwke'rke - Ro'eselare, 2 juli 1981

Pieter-Jan, zoontje van Heer e,n Mevrouw Bart Delbecke en Kristi,en Soete uit
Roesel,are - Roeselare, 2 juli 1981

Stefanie, doohter"tje van Heer en M,evrouw Luc Roussel en Myriam Buysse ui,t

L'edegem - Roeselare, 16 jr-rli 1981

Tim, zoontje van Heer en Mevrouw Patrick en Anita Del,daele uit leper - le'per,

23 juli 1981

Leen, dochtertie van Heer en Mevrouw Manuel Re'maut en H'ild'a Defossez uit
Diksmuide-Woumen - Floeselare, 24 juli 1981

Mari,e-Ann, 'doch{ertje van Heer en Mevrouw Dirk Jacques en Myriam Monbailliu
ui't Ro'ese'lare - Roeselare, 29 augustus 1981

Servaas, zoontje van Heer en Mevrouw Raoul Boucque! e,n Mia Pieters uit
Roese'lare - Roeselare, 3 septem'ber 1981

Stefaan, zoontje van Heer en Mevrouw Rik Olivier e'n N,adin,e Devogel'e udt

Meule,beke - Tielt, 8 septe,mber 1981

Olivier, zoontje van Heer en Mevrouw M. Christi,aen - Noyelle - Roese'lare,

12 septem'ber 1981

Veronique, doohtertje van Heer en Mevrouw Johan Bourgeoi's e,n Trui M,ad'dens

uit Roese'lare - Ro'ese,lare, 21 septem'ber 1981

Tilde, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan De Wankel en Carine Verhelst
uit Roese'lare - Roeselare 24 seotember '1981
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Kris, zoontj'e van Hee,r en Mevrouw Marc Dehem en Maria Wallyn uirt Roeselare

- Roeselare, 17 oktober 19E1

Frtiedel, d,ochrtertje van He'e,r en Mevrouw Jan Lefere en H'ilde Desimpelae're uit

Floeselare - Roeselare, 26 ,oktober 1981

HUWELIJKEN

Heer e'n Mev,rouw Guido e,n Mieke Maesen - Dobbels
Meul,ebeke, 7 mei 1981

Hee'r en Mevrouw Piete'r en Catherine Vanherpe-Waelke'ns
Meulebeke, 6 ju'ni 1981

Heer e'n Mevrouw Rirk en Sabine Van Neste - Declercq
lzegem (Emel,ge,m), 20 juni 1981

Hee'r en Mevrouw Dirk en Carine Maesen - Demeulenaere
Roeselare, 4 juli 1981

Heer en Mevrouw P,eter en Leen Brouw - Van den B,erghe
lzegem, 10 iiuli 198'l

Hee,r e,n Mevrouw lvan en Katrien Degryse - Lie,vens

Roeserlare, 11 juli 1981

Heer ,en Mevrouw Geert en Ingrid Decuypere - Denys

Roeselare, 11 jul,i 1981

H'ee'r en Mevrouw Marc en Martine Haege'm,an - Victoor
Rumbetke, 11 juli 1981

Heer en Mwrouw Jan en Kristie,n Meirh,aeghe-Piccavet
Kortrijk, 11 ju,li 1981

Heer en Mevrouw Miohel en Ann Dumoulin - Verb'rugghe
Roeselare, 17 jutli 1981

Heer en Me,vrouw Dirk en Charlotte Noyez - Van der Stioh,ele
Ko'rtrijk, 24 jul,i 1981

Heer en Mevrouw Patrick en Rika Cardoen - Mahieu
Me,nsn, 25 juli 1981

Heer en Mevrouw Philip e'n Fabien'ne Vanhoorne - Van Ype,rzeele
de Klrijpe, 1 au,gustus 1981

Heer en Mevrouw Patrick en Katrien Debou,tte - Lagrain
Roeselare, I augustus 1981

Heer en Mwrouw Walte,r en Els Vandepitte - Quintel,ie,r
l-l,amme - Zogge, 14 augustus 1981

Heer en Mevrouw Dirk e,n Anne Vandewalle - Tossins
Rumbeke, 21 .augustus 1981

Heer en Mevrouw J.ohan en Marleen Debo - Vervisch
Ruinbeke, 21 augustus 19Bl



Heer en Mevrouw Lode en Leen Vanmeohelen - Vanpeteghem
Sleihage, 29 augustus 1981

Heer ,en Mevrouw Fran,k e,n Martine Du,try - Verhasghe
Roeselare, 29 augustus 1981

Heer on Mevrouw Patrick en V6ronique Breemersoh - Pouill,e
Roesel,are, 12 septe,mber 1981

Heer en Mevrouw Frank ,en Christiane Strob,be- Demortier
Roeselare, 18 september 1981

Heer ,en Mevrouw Johan en Anita Devriendt - Li'ntermans
He,ist-op-den-Berg, 3 oktober 1981

Heer en Me,vrouw Bart en Maria Corneill,ie - Nuyts

Tielen, 3 oktob'er 1981

Hee,r en Mevrouw Edwin en Christin.e Ghesquire - Parrei,n

Bikschote. 3 ,o,ktober 1981

H,eer en Mevrrouw Gulitdo en Nicole Decuypere - De Rijcke
Waregem, 9 oktober 1981

Heer en M,evrouw Paul en Vero,nique Maes - Kindt
O'ostnieuwkerke, 10 oktober 1981

H,eer en Mevrouw Martin en Lut Vanysacker - Vanhee
Passendale, 16 oktober 1981

Heer en Mwrouw ,Bart en Clara Van.nieuwenhuyse-Vanosm'ael
Gent, 24 oktobor 19E1

Heer en Mevrouw J,os en Magali Masson - Daese

Gent. 14 november 1981

OVERLEDENEN

Heer M,aurits Depondt-Noyez, gebo,ren te Roeselare op 13 september 1924 en
ovenleden'te Roeselare op 18 mei 1981

Heer Alfred Verbeke'n - lmpens, gerboren te G,ent op 11 maart 1900 en ove'rleden

te Gent op 19 mei 1981

Mevrouw Maria Vanneste-Duyvewaardt, geboren te Roeselare op 26 april 1883

en ,ove,rleden te Roeselare o,p 20 mei 1981

Heer Jozef Ve,rmeersch, geb,o'ren ie Poeselare o,p 25 april 19'19 en overlede,n

te Roeserlare op 24 mei 1981

M,evrouw P,au,la De Blauwe-Van Belle, geboren te Heule op 19 septembe'r 1911

en overled,en te Roeselare op 26 meii 1981

Mevrouw Marth,a Dekorning - Heyman - Dewirtte, geboren te Passendale op 20 april
1898 'en overleden te Roeselare op 28 mei 198'l

Mevrouw Rachel Vansevena'ndt-Huyghe, geboren te Hooglede op 16 juni 1914

en ovenleden te Roeselare op maandag 1 juni 1981
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M,ejutfrouw Tamara Huyghe, geboren te Roeselare op'15 apnil 1969 en ove,r:l,eden

te Roeserlare 'op 9 jun,i 1981

H'eer Oamiel Dewererdt-Buffel, geboren te Oostkamp op 28 mei 1899 en overleden
te Roeselare op 9 juni 1981

Mevrourw Margaretha Vandenbroucke-Cnookaert, gebo'ren te Esen op 18 ap,ril
1900 en overled,en te Westrozerbeke op 9 juni 1981

Mevrouw Julienne Verbanck - Verhaeghe, geboren te Kachtem op 22 mei 19Bl
en ove,rleden ,te Roeselare op 15 juni 1981

Heer Anrdr6 Lamsens-Devriese, gebo,ren te Roesel,are op 8 mei 1910,en ove,r-
leden te Roeselare o,p 24 juni 1981

Mevrouw Elisa Debuss,oh,ere-Dejonckheere, geboren te Mo.orslede op 3 ju'li 1gB8
en overleden te Roeselare op 2 juli '1981

Heer Frans Tyberghein - Versiraete, geb.oron te Roeserl,are ,op 12 decemrber 19BB
en overleden te Deurne op 7 jul,i 198'l

Heer G,erard Delbare-Tryffaut, geboren te Kortrij,k o,p 18,april 1901 en ove,rleden
te lzegem op 7 juli 1981

Meju.ffrou,w Anna Lorbel, ge,bo,ren te Roeselare op 18 juni 1903 en overlede,n
te Kortrij;k op 9 juli 1981

Heer Joris Vuylsteke - Devriendt, geboren te Zulte op 16 november 1911 e,n

ovenled,en te Roeselare op 14 juli 1981

Zuster Norbertine (Marguerite Vanderhaeghe), geboren te Rumbeke op 1 o,kto,ber
1910 en 'overleden te Roeselare op 16 ju.li 1981

Heer Gaston Demeester-Walens, ge,boren te Roeselare op 5 maart lggg en
overleden te Roese,lare op 26 juli 1981

Heer Frans Gallaerts-Debeu, ge,boren te Hoboken op 12 decembe,r lgog en
overleden te Borgsrhoul op 27 juli 1981

Mevrouw Bertha Van.depitte - Lamote, geboren te Roeselare ,op 31 maart 1g92 en
overleden te Roeselare op 12 augustus 1981

Heer J,an Ol,aeys, ,geboren te Roeselare op 6 januari 1961 e,n overl,eden te
Roeserlare op 13 ,augustus 1981

M'evrouw Marie-J,os6 Sobry-Vlaeminck, geboren ,te ln,g,elmunste,r o,p 7 februari
1939 en werleden te Roeselare op 18 augustus 1981

Mevrouw GoLdelieve Monbaliu, ge,boren te Brugge op 29 jtlli 1935 en over,leden
te Panarea (ltalrio) op 21 augustus 1981

M,evrouw Maria Wullaert - Verlinde - Seurinok, geboren te H,ooglede op 22 julri 1g@
en overleden te Roeselare o'p 23 augustus 1991

Mevrouw Julia Persoone-Verbanck, geboren te Adi,nkerke o,p S augustus 1907
en overl'eden te Moeskro'en op 24 ,augustus 1981

Heer Pierre Malfait - Vandenberg,he, geb.oren te Kuu,rne op g april 190g en
overleden te Kor,trijk op 2T augustu,s '1991

Mevrouw Maria Verfaillie-Vanderhaeghe, geboren te Ru,mbeke op 25 mei 1905
en overleden te Roeselare op 3 september 1981

Mevrouw Regina Mariohal - Bommerez, geboren te Roeselane o.p 15 me'i 1gg7
en overleden te Roeselare op 4 september 1981

Heer Am'aat Lo'ncke-Do'bbelaere, geboren te Roeselare op 14 okto.ber 1909 en
overleden te Roese,lare o,p I se,ptember 1g8-l
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Mevrouw Maria Nollet - Defrancq, geboren to Hooglede orp 4 november 191 1 en

ovonleden te Roeselare op 11 se'ptember 1981

He,er He'rwig Carbo,nez-Vanaudenaerde, geboren te Roeselare op 13 ju'li 195O

en overleden te Roese'lare op 15 september 1981

Mevrouw Marg,riet Seys - Moeyaert, gebore'n te St.-Andri'es o,p 29 juni 1901 e,n

ovenleden te lepe'r op 15 septe'mber 1981

Mevroulw Bertha-Mar.i,a Cappelle- Mares, ge,bcron te Langem,ark op 23 s'epte,mber

1906 en ovorleden te Roese'lare op 23 se'pte'mber 1981

Heer Gus:taaf Sch'oc'kaert-De Clercq, ge,boren te Smetlede op 15 mei 1912 e'n

overleden te Flo'esela,re op 24 septem'be'r '1981

Heer Julien Deburghgraeve - Misplon. geboren te Roeselare o,p 19 juli 19O4 en

overleden te Fioeselare o,p 24 september 1981

Mevrouw Erlvi're Anseeuw-Vandromme, gebore,n te Ro'eselare ,o,p 21 se'ptember
1895 ,en overleden op 26 se,ptember 1981

Eerwaarde Heer Caesar Denorme, ge,bore'n te Veurne op 20 d,ecembe'r 1902 en
overleden op 26 se'ptem,be'r 1981

Mevrouw Ernestinre Depouvre-Vangheluwe, gebor,en te Menen op 4 maart 1890

en ove'rleden te Biksohote o'p 1 oktober 1981

Hee'r Oscar Santy, geboren te Rumbeke op 12 juli 1905 en overleden te Fioeselare

op 2 oktober 1981

Hse'r Willy De Nolf-De Clerok, gebcren te Eine op 28 dece'mber 1917 en

overlreden te Leuven op 6 okio'ber 1981

Eerwaand'e Hee,r Jozef Devogelae're, geborern te Anzege,m op 8 mei 1915 en

ovsrlerden te Pittem op 14 oktober 1981

Mevrouw El,iane Bernaert-Demeulenaere, geboren te Staden o'p 11 'nove,mber
'1938 e'n ovorleden te Brugge op 1 novembor 1981

Heer Georges Geldhof -Buyse, geboren te lzegem op 23 janua'ri 19O9 e'n ove,r-

leden te Ro,eselare op 5 november 19€1

H,e'e,r Ju,les Willae,rt - Deriviere, geboren te Oostnieuwkerke op 8 februari '1898 e,n

overleden te Oostnieuwkerke op 9 november 1981

Heer Frans Bouquet-Vandeginste, geboren te Roese'lare op 29 augustus 1945 en

overleden te G,eel op 10 november 1981
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