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een uitgave van de oud. leerlingenbond
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Oud - leerlingen van de laatste vijf jaar :
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- 350 fr. voor 3 jaar

INHOUD:

Der Banken Claghe, H. Brouw

De Vlaamsche Vlagge, A. Van

G. Julius Caesar, J. Depovere

Een droevige Kerst, A. Demeulemeester

Reproduktie kunstwerk, J. Gaen

Missionarisbrieven

Plato en de democratie, L. Bouckaert

Oud - leerlingenfeest, J. Vanbrussel

Kerstconcert 1984. A. Loose

Sanctus Antonius, L. Vandekerckhove

Amaat Vynckecomit6, F. Kindt

Collegesnipperingen, R. Parent
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Opgang en teloorgang van het tijdschrift
..D;Maamsche Vlagge, in het Klein Seminarie
te Roeselare 1919-1933

De,ze bijdrage he'b ik n,iet ge,baseerd op allerle,i gesChriften die handelde'n om-

trent dit tijdscrhrift en omtrent A.K.V.S. waarvan de leden zich in hoof'dzaak door

De Vlaamsohe Vlag'ge lieten leiden. Soms wordt een of andere p'ublicatie vermeld,

waar h'et nuttig o'f nodig blij,kt.

Voo,r het doel dat ik in dit arti,kel n.as'treef, heb ik mij enkel laton l,eide'n do'or de

g,egevens die i.k in de jaargangen van het deels bero,emde en deels beruchte

tijdschr,ift, gevonde,n herb. Zoals ik in de titel vermeld, he,b ik mij bep,erkt tot d'e

sch'ooljare'n 1918-1919 tot 1932-1933, jarsn waarin De Vlaamsc'he Vlagge meer en

meer in botsing kwam met bisdom en collegeoverheid.

lk h,ad het geluk de volledige jaargangen van het tijdschrift te vinden in de

Ben,ediktijnerabdij te Steen'brugge. lk wilde ook de eerste jaargang raadplege'n

omdat ,at eens een verschillend begi,njaartat vermeld werd. Bij het inzien van die

eerste jaargang kon ik vaststellen dat een " Almanak voor de leerende Jeugd van

Vlaanderen D aan < De Vtaamsohe Vlag,ge D vocrafgegaan is. In de bundel vond

ik ee,rst een afl.evering van De Almanak en erna de eerste aflevering van De

Vlaamsohe Vlagge, tijdschrift voor het Vlaams stud'entenvolk, 1875. Dan ko'mt wee'r

ee,n aflevering van De AImanak, gevolgd do'or de tweede aflevering van De

vlaamsche vlagge. Deze ,aflevering bevat de bekende " Redevoerin'g van den

Eerwe.orde,n Hee'r Hugo Ve,rriest in den Vlaamsche'n Bond te Roussel.are, den

2Osten Decemb'er 1872 ". He,el wat lezers van Eertijds zullen zicih herinne'ren dat

deze re,devo,eri,ng in ons tijdsohrift jg. 4 nr. 2 dece,mber 1972 p. 1, onder de titel

Eertijds overge,nome,n we,rd. Ve'rder bevat de bundel een derde aflevering van

De Vlaamsc,he Vlagge en die drie afleveringe,n vormen de eerste en de twe,ede

laargang'1875 e'n 1876. De Vlaamsc'he Vlagge werd dus wel in 1875 o'pgericht.

Medewerkers in 'die eerste j'aargange'n ware'n ondermeer Gu'ido Gezelle, Hugo

Verrie.st, priester Kanel Blanoke en Albrecht Ro.denbach onder het pseudo'niem

Haro,ld.

Maar wij moeten verder en beginn,e,n met de peri,ode waarover het in deze blad-

zijde,n gaat:de periode na WO l, schooljaar'19'18-1919;ig' 41 volgt dus op j9.40
van 'het sohooliaar 1914-1915.

De e'e,rste aftevering van de nao'orlggse Vlagge versche,en pas in de Paasvakantie

van het schooljaar 1918-1919.

Het was blijkbaar met enige onzeke/heid dat de leiding van he't tijdschrift zich

tot de nieuwe generatie richtte. De situatie was totaal anders voo'r die leerling'e'n

die i,n 1919 voo'r he't eerst over De Vlagge hoorden dan voor hen die in 1914 in

e'en ,heel andere tijd met een heel andere mentaliteit, met De Vlagge kennis

hadden gemaakt. Deze laatsten waarvan de ,enen aan het front, de anderen



thuis de o,o,rlog hadden do'orge'maakt, stonden in 1919 met heel andere gedachten
tegenover to.estan'de'n, ge,be,urtenissen en mensen en dus oo,k tegenover sen
Ieidinggevend bl.ad als De Vlagge.

Kon de algemene lijn van v66r de oorlog zonder meer doo,rgetrokken wo,rde,n ?

Was er niet te vee,l ge,beurd waardo,o.r de geesten en de gemo,ederen te grondige
veranderingen ondergaan hadden ? Er was immers na de ,oo,rlog een geweldige
h,etze ontstaan tege,n al wat Vlaams was : de lJzertragedie waaruit de Fro,nt,partij
ontsto,nd en het Activisme of collabo.ratie der intellectuelen o,p het th,uisfront,
waren op verschillen'de wijze antibelgisch. Voor de nieuwe gene,ratie stude'rende'n
waren ,er dus twe'e toestand,en geschapen die bij he,n een an'tibe,lgisch,e ge'est
deden ontstaan.

De ee'rste aflevering van De Vlagge in haar tweede periode b,egon met ee,n
groe{ van " Moeder Vlagge ". Dit was ,imm,ers al vro,e,g de benaming geweest o,m
de leidende figuren van het tijdsohrift aan te duide,n. Op die groet volgde het
hoofdartikel getiteld " De Vlaamsche Vlagge rijst weer o,p o. De sch,rijve,r van
deze oproep tekende : Zeemeeuwe. Ve,len in Vlaanderen wisten ree'ds v66r de
oorlog wie achter dat pseudoniem schuilging : Lhet was prieste,r Cyriel Ve,rsch,ae,ve
die sinds 1911 onderpas'toor was te Alverin'gem aohte,r het front. Tijdens de oo,rlogs-
jaren was de woning van onderpastoor Versc,haev,e een toevluchtso,o,rd vo,o,r de
vele Vlaamse intellectuelen die in 1914 als vrijwilligers naar het fron,t gingen e,n

daar al vlu'g de verd'ediging op zich wilden nemen van de gewo,ne Vlaamse
soldate,n die door nederlandsonkund,ige oJficie,ren gecomrmande,erd, uitge,buit en
gesmaad we,rde'n. Priester Verschaeve was hun raadsm,an en zo werd hij die
onder de schuilnaam Zee,meeuwe reeds waandevol we,rk g.ep'urbliceerd had, nu op
een ander gebied een voorman. Ge,en wonde'r dus dat de Vlaggeleiding een
beroep op hem deed om de nieuwe peri'ode van het oude tijdsch,rift in te lu,iden.

Ziehier dan zeer beknopt het belangrijkste uit die we'rkgroe'p :

" De Vlaamsche Vlagge rijs't weer o,p, om U vooraf te gaan, jong stude,ntenvolk
van Vlaandere,n.

De Vlaamsche Vlagge zal U den weg wijzen : studere'n is altijd zich vaardig
maken voo'r 't leven. Ge moet uw h.o,ofd en uw h'art vaardig maken voor den
Vlaamschen strijd :

1. met dien strijd te volgen en te studeren in de bo.eken en gescrhriften die hem
uiteenze,tten

2. met U zell zoo bekwaam mogelijk te maken in uw taal

3. met belang te stellen in, dit wil ze'ggen, met kennis te ne'me.n van alle uitinge,n
van Hooger Vlaamsch Leven : we,tensc,happelijk, maatschappelijk, godsdienstig,
kunstwerken

4. met vooral Vlaamscrhe gesc'hiedenis te bestuderen, niet volgens de o,fficidle,
vervalschte voorstelling, maar gelijk ze is. ,

Verder in dit artikel werd de eis gesteld : " Zelfstandigheid vo,or Vlaanderen ".

Die eis wordt aldus geformulee,rd : u zelfstandig Vlaanderen met zelfstandig
Walloni6, binnen een vrijer, beter, grooter Belgid ".

En Zeemeeuwe ei'ndigt met de woorde,n : " Daarnaartoe, jo,nge Vlaamsohe stu-
denten, wil D'e Vlaamsche Vlagge U leide'n ,.

I



Missohie,n passen hierbij de woorde,n di,e Verschaeve eens over de betekenis
van een vlag schreef:

Een vlagge is he.t aangezicht van een volk
Een vlagge is ,e,en moeder
Een vlagge is ee.n liefde.

Terloops mag wel ee,ns .erop gewezen worden dat Hugo Verriest zeker een der
oprich,ters van D,e Vlaamsche Vlagge was, maar sinds 1881 we,rd het tijdschrift
geleid door " De Swigende Ee'de ". Dit was een geno,otsdhap van Vl,aamse intellec-
tuelen die belangri,jke posities in de maatschappij beklee,dden en, omdat deze
mensen jarenlang de Vlaamse jeugd hebben beinvloed en geleid, is het wellicht
niet zonder nut enkele pe'rsonaliteiten te verno,e,me,n die eens tot die gro,ep behoor-
den. De eigenlijke stichters waren twee priesters : Hugo Verriest en Karel
Blancke ; ande're be,kenden waren drie priesters, Alfons van He,e, Emiel Demonie
en Amaat Vyncke. Vanaf 1884 trade,n toe: no,taris Hendrik persyn, apoteker
Lodewijk Wo,styn .en 'de geneesheren Alfons Dep,l.a, Renaat Adriaens, Alois
Bruwier, Emiel Lauwers en August Blancke.

Priester Leo Dumo.uli'n die re,eds vro,eg lid was van de Vtaggeredacti.e zo,u votgens
een artikel van pater van Biervliet O.S.B. in Ee.rtijds jg. 6 nr. 2, 1974, p. 3, uit-
eindelijk de laatste re'dacteur van het tijdschrift geweest zijn tot en me,t 193S dus.
Dumoul'in sc,hreef gewo.onlijk e,en inleide'nd artikeltje en teke,nde : M,oed'er Vlagge.

Dit was eigenlijk zij,n pseudo,nie,m, doch de lee'rlingen ge,bruikten die naam
Moeder Vlagge om het tijdsc'hrift zell aan te duiden.

Al deze mededelingen zij'n ,allic'ht overbodig voor de lezers die de periode
waarover het gaat mee'beleefd h.ebben. Voor jongere lezers zullen ze misschie,n
o,nvoldoende zijn.

In wat nu volgt poog ik, steunend op feiten die nauwkeurig ,o,pgetekend staan
in de afleveringen van het tijdschrift, aan te tonen hoe ,een trage doch stage
gro,ei ero'p wijst d.at ook na WO I het tijdschrift van v66r 1914 nog lee,fbaar was.

Moeder Vlagge bleek ,no,g in staat o,p,nieuw een groep jonge,men.sen aan te spreke,n
en warm te maken voor ideale'n die in e'en groot verle.den waren ontstaan.

In he't Kle'in Semin'arie te Roesel,are vond Moeder Vlagge al vlug gehoor, zowel
bij de inte'rnen die in de twintiger jaren 'de talrijkste groe,p uitm,aakte'n, als
bij de externen der humanioraklassen. Vlugger en met me,e,r ijver dan kon
verwacht worden, we'rd na vie,r jaren oorlog zonde,r het vertrouwde tijdsc'hrif. , de
band met het verlede'n weer nawijsbaar.

Duidelijk is het wel dat andere, eigentijdse factore,n ee,n ro,l sp.e,len.

V66r 1914 ontstond.en ontplo,oide zioh De Vlaamsche Vlagge re,gelrec,ht va,nuit
de Groote stooringe en de Blauwvo'eterie. Het jaartal 1g75 heeft een d,ubbele
betekenis : toen imme'rs brak de Groote stooringe los e'n werd De Vlaamsohe
Vlagge opgericht.

De ,nieuwe ge'neratie die in het schooljaar '1919-1919 door De Vlagge wordt
aangesproken en wordt aangezet tot volharding in de strijd voor Vlaande,rens
heropleven en het g'no'eien n,aar zelfstandigheid, wordt do.or meer dan 66n nreuwe
stimulans overtu'igd dat De Vlagge de goede richting aa'ngeeft. En het vertrouwen
groeit.



De nieuwe stimulanse'n waarover ik het daarnet ha'd, waren van aard o.m een

sterkere.antibelgische geest in het Klein Seminarie te doen heersen. lk vermeld
hier enkel het beiken'dworden van wa,t aan het lJzerlont met zovele Vlaamse
soldaten ge,b,eurde. Wij lazen i,mmers :

- Vlaanderens Weezang aan de,n lJzer

- Het Zwartbo'e,k van de Ho'uthakkers

- Arm Vlaanderen door pater Stracke

- Voor mijn Vol'k in No'od door prof. Frans Daels

- Gewe'tensonderzoek doo'r Lodewiik Dosfel

- Het p'roces Borms.

lk verwijs'hier ook naar Eertijds jg.6 nrs. 1 en 2, 1974, vraarin reeds heel wat over
deze kwesties geschreven werd.

De ,invl.oed van 'he,t tijdschrift nam geleide'lij,k toe ; dit wordt beweze'n do'or de

i'nzendinge,n van eigen werk, ,in dicht ,of proza naar de Vlaggeleiding. Uit het

ove,rzich,t dat ik ,laat volge,n zal bovendi,en blijkern dat het aantal inzen'dinge'n

stijg't naarmate de tege'nkanting vanwege de overheid groter wordt' Toch wil

ik e'rop wijze,n dat de bijval e,n de invloed van De Vlagge niet alleen uit die

inzending,en op te maken is. Het is immors begrijpe'lijk dat slochts enkelen per

klas ertoe kwamen ,e,en eigen arti,ke,ltje op te sturen. De mee'ste leerlingen hielden

het liever bij stukjes vo'o,r hu,n eigen maandelijks kl'asblad en voor het trimes-
terieel colleg,eblad. Jammer dat van die bladen weinig ol ni,ets bewaard werd, ze

werden irmme'rs reg€lmatig do'o'r d,e ove,rheid in bes,lag genormen. In die klas-

bladen en in dat ooll,egeblad we'rd natuurlijk pro'pag,anda ge'm,aakt voor Moe'der

Vlagge, doch vo,oral door persoonlijk coniact van de oudere leerlingen met die

uit de jo,ngere klassen werd de strijdvaardigheid warm gehouden.

Steeds me€,r leerlinge,n ga,ve'n ge,ho,or aan het 'herhaald aandringen van het

tijdsohrift om broch,ures, b,oeken en allerlei gesohrifte.n te lezen en te bestude'ren

die zij aanprees.

Toch is het bewaarrde feitenmateriaal wat wij in het tijdschrift der jaren twin,tig

vinden van zee'r groot bel'ang, want wij kunnen daardoor de groei e'n de bloei

vaststelle,n van h,et tijdsohrift De Vlaamsche Vlagge.

Om niet telkens te m,oeten herhalen, De Vlaamsohe Vlagge verscheen in afleve-

ringen : de eers,te met de Kers'tvakantie, de tweede met de P'aasvakantie en de

derde met de zomervakantie. I'k begin met de tweede aflevering van het school-
jaar 1921-1922. Het aantal inze'ndinge'n bedroeg in totaal slechts 87 waarvan 29 uit

Wytewa (Kle'in Seminarie) en 28 uit Watewy (college Tielt). De overige 30 kwamen

uit andere oolleges. B'ij deze inzendingen uit Wytewa en Watewy voe'gde de

redactie de lovende woorden : " Zij wedijveren ditmaal om den eerste'n rang

onder de tro,uwe medehelpers van Moeder Vlagge ".

De derde a'flevering meldde spi.its de drukte van een kort trimeste'r weer 29

inze,ndingen uit Wytewa en 34 uit Watewy. De redactie voegde eraan to'e : " Zij

leveren overvloodig en 'goed werk : ee'n b'ewijs voor de de'gelijk)heid hunner

Vlaamsohgezindheid ".

Het schooljaar 1922-1923 beg'int voo'r Wytewa eerde'r zwak want de eerste

afleve,ring van De Vlagge bevat slech s 22 inzendingen e'n Watewy 30- ln het

oollege te Tielt waren doo'rzendingen geb.eurd e,n te Roeselare was ee,n strijd-

vaardige rheto'rioa weggwalle'n.
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Bij d,e itweede afleve'ring was er,een onverhoopt to,taal : 115, ho.o,gste getal sinds
de oo'rlog. Wytewa 25, Watewy 42. Stilaan groeit de belangstelling in de overige
coll.eges. Wytewa blijft s,tug. De der.de aflevering ontgo,ochelde de lezers met de
ve,rklaring : " Onmoge'lijk het aantarl werken ,op te geven voor elk geslicht ". Ee,n

reden werd ni'et opgegeven.

Het schooljaar 1923-1924 'too,nt e.en heropleving want in de eerste afleve,ring staa{
Wytewa vermeld met 51 inzendingen en Watewy met 22. Een totaal wordt niet
meegedeeld. Bij de twee'de afleve,ring is het totaal inzendingen tot 296 gestege,n.
Een eoht re'cord. Wytewa daalde echter tot 39 terwijl Watewy tot 60 opklo,m. Uit
de overige co'lleges waren e'r dus 137 inzendingen bin'ne,ngeko,me,n. En bij de
derde aflevering meldt Moe'de'r Vlagge: " Heerlijk: 301 we,r,ken ". Wytewa blijkt
verzwakt tot 32. Sommige'n zien vo,or die verzwakking als oo,rzaak de benoeming
van de nie,uwe s'uperior in januari 1924. De strijdvaardige Vlam.ing s,uper,ior Le.o
Deleu werd vervange'n door Adolf Qu,aeg'6e5srr van wie geen leerling wist ho,e
hij te'genove,r De Vl,aamsche Vlagge stond. Misschien was er bij de leerlingen
d'er h'ogere humaniora een aarzeling maar het sc,hooljaar 1924-1925 begint me,t
ee,n nie'uw elan : d'e eers.te ,aflevering geeft 214 inzendingen op. Wytewa stuurde
57 bijd,ragen in, Watewy 42. In ee,n nota mer'kt Moede.r Vlagge op : " Er i,s wel
vo'oruitg,ang voor de zo'rg ,aan de taal besteed. Wytewa komt daarin evenwel
niet vooraan ! "

Misschien bracht die vaststelling wat ontgoocheling vo,or Wytewa, want in de
tweede afleve'ring viel het terug o,p 37 inzendingen. Over de andere colleges
werd niets me'degedeeld.

De dorde aflevering van De Vlaamsche Vlagge bevat volgend be,ricrht : " Dit is het
jubelnummer waarm'ee De Vlagge haar 50e bestaansjaar ,afsluit. Het kondigt noch
feest, no'ch ru'st ,aan, doch roep't Vlaanderens studenten tot wapenscho,uw en
heerlijke'n kamp voor Moeder Vlaande,ren. Het ve,rs,chijnt i'n het gro,ot verlof 1925.
God help I En Vlaandere,n die Leeuw ! ".

Deze de,rde afleve,ring meldde 373 inzendingen, doch Wytewa staat er m,aar met
34. Wa,te'lvy 44 ,en de ,overige colleges 295. Tijdens de zomervakantie zo,u dus
te Brugge een grondig vo'o,rber.eide he'rdenking doorgaan no.pe,ns dewelke de
Vlaggeraad volgende beslissing in de derde aflevering van De Vlagge liet
versc,hijnen : Er werd b,eslist : < dat, vennits de Vlaggehulde een gescihiedkundig
feit herdenkt, zij teenemaal buiten en boven de politiek zou en mo,est staan, God
e,n Vlaandere,n ter eere ". Er werd be,slist : " dat het vijftigjarig bestaan van het
ouds,te onzer studententijdschrifte,n door het huidig Vlaamsoh studentengeslac,ht
van gansch Vlaanderen, samen met d,e vorige Vlaamsche studentenges.lac'hten,
op een passende wijze dient herdaoht en dat in de geschiedenis van Vlaandsre,n
vooriaan 1925 het Vlaggejaar zou heeten. "

Dit berioht was ondertekend do'or de h'o'ofdman van de Vlaggeraad : Dr. jur. notaris
Hendrik Persyn uit Wyn'g'he'ne.

De leerling'en uit Ro'eselare en elders trokken naar de Brugse markt in zeer
groot aantal, in die oogstmaand 1925. Wij ko,nden niet wete,n wat al dreiging reeds
in de lucht hing en wat al ontgoochelingen het schooljaar 1925-1926 zou mee-
brengon. Gelukkig maar !



Er was iets op til, iets waarin wij betr:okke'n werde'n, zond,er ee'n duidelijke kijk
erop te krijgen. Het werd een onrustig eerste trimester. Kerstmis naderde en er
kwam maar gee,n aflevering van De Vlagge. Later zouden we vaag over de toe-
dracht ingelicht worden. Er lie,pen geruchten o,ver een nieuw blad dat voorlopig
De Vlagge zou vervangen : Het Pe,nnoen. Uit Tielt vernamen we dat in de drukke-
rij Lannoo de teksten voor Het Pennoen reods gezet waren ; en er kwam een om-
zendbrief waarin medegedeeld werd dat een driemaandelijks tijdsohrift voor het
katholiek Vlaamscrh Knap,ens.chap, Het Pennoen, zou versohijnen on,der het beheer
van Albert Catry.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar verscheen Het Pennoe'n. Pasen 1926 naderde en

de re,dactie van h,et ,ni'e'uwe blad was verdeeld : de enen wilden een twesde Pen-

noennummer uitge,ven, de anderen wilden weer De Vlagge. Toch kwam de twe'ede

aflevering van het vervangblad, wat overal felle re'acties o'ntketende : He,t Pen'noe'n

was veel te braaf, wij waren de radicale Vlagge gewend.

Fen derde Penn,o,ennu,mmer kwam er niet meer.

Met het nieuwe schooljaar 1926-1927 zou de opgang van De Vlaamsche Vlagge
echt beginnen. He,t zou blijken dat al de veroorde'lingen van de natio'nalis,tiscihe

tijdschriften De Blauwvo,et en De Vlagge ten spij,t, en overige'ns heel de zonde-
en d,oodzondebedr,eigingen der bissohoppen, tege'ngeste'lde gevolgen hadde'n.

Het zijn onbekwame pedago,gen die de bekende uitspraak vergete'n van Vader
Vondel : ve,rbod tergt de lust. De pas herreze,n Vlagge bewees met haar eerste
aflevering jaargang 52, dat e,r waarheid in deze uitspraak steekt. Het Kers't-
nummer was e'en ,echte 

" 'geboo'rte u, h,et aantal artikels of gediohte'n door de

leerlingen ingezonden steeg toi 236. De redactie voe'gt eraan toe : " De Blauw-
voete'n werke'n ! o. Vo,or Wytewa bedraagt het aantal bijdragen 44. " Een mooie
garve > voe'gt 'de redactie eraan toe.

Er bleek een nieuwe golf van geestdrift bij de lee,rlingen der Westvlaamse colleges,
een nieuwe n Blauwvoeterie " ontsitaan te zijn. En inderdaad, de tweede afleve'ring
met Pasen 1927 was ee,n n herrijzenis": 593 inzendin,ge,n. Wytewa had er 83,

Watewy 210. In de de,rde ,afleve'ring culmineerde het aantal inzendingen liefst
met het to'taal 635, inzending'en alleen reeds uit de Westvlaamse colleges. Wytewa
staat er vermeld met 105.

Maar de gevolgen zouden niet 'uitblijven. Te Roeselare en te Ti,elt en waarsohijn-
lij'k 'ook elders begon een ,ec,hte ke terj,acht, zodat de ondergrondse strijd no'od-

zakelijk werd, met ko,rte naohtelijke bijeen,komstje's e,n allerlei geheimzinnige
mededelingen die van rhand tot hand overgeleverd werden. Er was geen sprake
van koortsachtige ijver, doch van een rustige zelfverzekerdheid en een koene
geestdrift.

De eerste atletvering van he,t scho,o'ljaar 1927-1928 gaf 392 inzendingen op waarvan
Wytewa er 86 vo,or zijn rekening genomen h,ad. In de tweede aflevering stond
Wytewa me't 125 en in 'de derde, met 120 bijdragen. Moeder Vlagge merkt'e erbij
op : " Vaste mannen, gelouterd en gestaald door de vuurproef ".

Zou die geestdrift e,n die strijdl'ust nog lang kunnen duren ? Hoe ook, het sohool-
jaar 1928-1929 begon met e,en eerste aflevering waar het aantal inzendingen tot
532 was gestegen : Wytewa stuurde et 152. Hierbij he,rin'nerde de redaotie van
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D'e Vlag'ge aan de beke'nde verzen uit Rodenbachs Gud,run : " Laat stijgend
storten zelfs den uitverkoren, uit houwe trouw wo'rdt Moere,nland herboren !".

Maar dan kwam de ,tweede aflevering ; het was nie,t te gelo,ven : 570 inze,ndingon !

Wytewa prijkte er met 304. Vo'or het eerst verschijnt de afdeling wijsbegeerie
(Munstereede) met een o'nverwacht aantal bijdragen namelijk 19. De Vlagge m,erkt
erbij o'p : < 't H,e,rleeft. Volhoude'n ! "

Bij het,to'taal van 570 sc'hrijft Moeder Vlagge: " Een heerlijke hulde aan onzen
voorman Dr. Aug. Bo'rms ".

Velen hi,elden hun hart vast: wat zou het bisdo,m nu doen ? De r.hetorica 1929
leverde no,g straffer werk dan die van 1928 ! Erger was dat aantal uit Munstereede.
Die ging werkelijk te ve'r ! Daar zouden koppen vallen. Ze vielen inderd.aad en
die niet vielen stonden in beraad.

Voor het'tijdschrift De Vlagge h.ad Munstere,edes o'pstand o,ok al e,ffe'ct. De derde
afl'evering daalde tot 4. De ko'p,stukken waren blijkbaar weg. Het boze Wytewa
echter stee'g 'naar 372. De Vlagge schreef : " Jongens toch ! we gaan h'ulpe vr.a-
gen >. De hoo'gste drie humanioraklassen van het Klein Se'minarie bleken niet te
temmen en niet bang te zijn.

De scho,oljaren 1929-1930; 1930-1901 ; 1931-1932 en het tragische 1932-1933 zou
ik de j,are,n van geleide'lijke teloorgang willen noeme,n.

Achteraf b,ekeken moeten we wel aanneme,n dat het schooljaar 1925-1926 reieds
het begin van 'het einde bete,kende. Dat daarna nog triomfantelijke hoogte-
perio'den volgde'n, is en,kel mo'gelijk geweest do,or de zuiver idealistische inzet en
de ontembare ,geestdrift van een heerlijke en eerlijke jeugd. Een jeugd die nooh-
tans in haar gaafse schoo,nheid pljnlijk g,etroffe,n werd.

f k zou durven beweren dat e jeugd zoals ze to'en in het Klein Seminarie leefde,
tijdig de h,uichelarij e,n de le,ugen he,eft doorzien waaro,p de gedirigeerde en opge-
drongen K.A..beweging werd gebouwd. lk ze'g wel ge,bouwd en niet " opge*
bouwd ". lmmers, wie tot voo'rnaams'te vo,oro.pgezet en verplicht doe,l de ondergang
nastreeft van een ideaal dat hijzelf,heeft aanbeden en gepropageerd, kan niet
ande'rs dan negatief werk leveren. Zo is de plots o'pgezette tegenbewegin,g met
godsdienstig en kerkelijk uiterlijk, enkel op negatieve basis kunnen ontstaan,
onder dwang en dus onder m,aohts'misbruik.

To't 1933 heeft de uitgedu,nde A.K.V.S.-jeugd de telo,o'rgang van haar idealen
schoorvoetend doch no'od gedwong.en wij kend, bl ijven tege'n houden.

De verbitter"i,ng en de ontgoocheling waaraan veel jonge ideal.isten ten onder
ginge,n en zich uiteindelijk uiterlijk g,ewo,nnen gaven, he'bben in de meeste harte,n
en geesten geen blijvend kwaad aangericht. Gezo,nde naturen zijn er,boven uit-
gegroeid.

D'e K.S.A..beweging heeft iteve.el krac,hten en tijd moete,n verspelen aan destruc-
tief werk. Zij moes't zich meer inzetten om de A.K.V.S.-ide,al,e,n te bestr"ijde'n dan
om een nieuw godsdienstig r6veil te wekken. Zij heeft de groeien,de onkerkelijk-
heid rin Vlaandenen nist kunnen in'dijken;voo,r geestelijke roepinge.n die de oude
stude'ntenbeweging in zo groot getal uit haar rangen zag ontstaan, blijkt zij geen
vruchitbare voedingsbodem geweest te zijn.



Dat d,e A.K.V.S..beweging in 1933 m,oest strande'n ligt in hoofdzaak aan de
bisschoppelij'ke ingrepen 'en de kette'rjacht die eruit volgde. Dat zij thans weer
doorvelen "'een jeu'gdbewe,ging,als g66n andere i,n Vlaanderen ' genoemd wordt,
kan sommige oudgedienden uit haar rangen blij ste,mmen. De vreugde evenwel
die wij (die volop erin he'b,ben gestaan) aan die jaren strijd in het Klein Seminarie
beleefd rhebben is m66r dan een blijde herine,ring, ze is een vaste waarde in ons
leven geworde'n en gebl,eve,n. Overige,ns is die herinnnering aan een overschone
jeugd bij de meeste " oudstrijders " uit die twintiger jaren Wytewa, een dam ge-
bleken tegen verbitte'ring die tooh af en toe weer in ,ons gemoed opd'aagde.

De teloorgang van een oude christelijke en Vlaamse beweging kan nooit de
heerlijrke jare'n van o,pgan'g en blo,e,i doen vergeten. De tege,nbeweging die h,aar

te'n onder hie'lp brengen, heeft nooit echt ge,bloeid ; zij we'rd imme,rs op ee,n voze
bodem, o'nder dwang gep4ant. Zij verzandde bij gebrek aan geestdrift. Zij brak
idealen en kon er gee,n nieuwe voor in de plaats brengen.

Arthur van Do,orne
retorica 1928
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OP HET PROGRAMMA:

Orkestsuito n,r. 2
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n,aast enkele kerstkoralen



De samenzwering tegen Caius Julius Caesar

Begin 44 nam,en Brutus en Cassius hun functie op. De eerste als stadspraetor,
de 'hoogste in rang onder de praetoren. De senaat die de uitputting nabij was
in ihet speure,n naar nieuwe eretitels, vonC er niets ,anders meer o,p dan de
n geliefde " dictator goddelijke allures aan te meten. Caesar werd heilig verklaard
en de ti'tel u divus Julius ", de goddelijke Caesar, zou op een zilveren plaat
met gouden l,etters aangebracht worden. De gedenkplaat zou nee.rgelegd
wo'rden aan de voe,ten van Ju,piter in ziin tempel op het Capitool.

Hierover debatteerde de senaat in afwezigheid van Caesar ; hiermee wilden
de achtbare se'natoren de schijn redden dat dit niet zou ge,beurd ziin op insti-
gati,e van Caesar zelf, Caius Cassrius Longinus replikeerde heftig maar stond
met zijn mening alleen. De vo'ltallige senaat, op Cassius na, keurde het voorstel
goed.

Ee,n afvaardiging van Romei'nse top,dignitarisse,n me'ldde zich o,p het nieuwe
Juliaanse forum waar Caes,ar in de voorzaal van de temoel van Venus Genetrix
met zijn staf de urbanisatie'plannen ,aan het bespreken was.

Caesar die bij de aanko,mst van de heren eerst van plan was om op te staan,
ble'ef op aanraden van zijn getrouwe Cornelius Balbus zitte,n. Toe,n h'ij hun vo'or-
nemen hoorde, antwoordde hij bitsig dat het al lang genoeg was en dat ze b,eter
konden uitkijken hoe zij he,m van enkele titels konden verlosse'n.

D,e be'dremmelde senat'oren dropen af, gekrenkt ern vernederd. Caesar die zich
realiseerde dat hij wat al te hard gereplikeerd had verontscrhuldigde zich achteraf
e,n voerde,aan dat hij zich op dat ogenblik onwel had gevoeld e,n o'f de heren
zo goed wilden zijn hert incident aan zijn gekende kwaal toe te wijten.

De senaat .aanvaardde Caesars uitleg en ging nog verd,e'r. Er zou een nieuwe
tempel opgericht worde'n ter ere van "divus Julius" en een cultus ro,nd zijn lank-
moedigheid : de " Cleme'ntia Caesaris ". Marcus Antonius zoiu als prie.ster
(fl,amen) de ,nieuwe ritus vorm geven. Het hu.is van de P,ontifex Maximus zou
e,en fronton krijgen als van ,e,en tempe,l en Gae.sar zou na zijn dood binnen de
heilige muren van Ro,me begraven worden.

De 26ste januari 44 we,rden de Latijnse feesten gehouden (Feriae Latinae). Op
die dag werd onder massale belangs,telling het fe,est van de oude Latijnse
bevolki'n'gsgro,epen gevierd. Op de Albaanse berg werd ee,n witte os geslacht ter
ere van Ju,piter. Daarna zakte Caesar me,t zijn gevolg af naar het ,Capitool. Gehee,l
Rome was o,p de been om de dictator toe te juichen want het plebs had on,getwij-
feld ge'en reden tot mistevredenrheid. De sociale he,rvonmingen die Caesar had
verwezenliijkt, tot kinderbijslag toe, werd.en door het volk gewaardeerd en wat
zich aan de top en in de senaat afspee4de beho.orde voor het merendeel onde,r
hen tot een ande're wereld. Trouwens, het spektakel en de fabuleuze processie
die met Caesar naar rhet Capitool optrok, was oo,k voor niet-sympatisante.n een
belevenis.

De senaat had Caesar een ovatio toegestaan, een kleine tri.omf. Voorop liepen
de lictoren met hun roedenbundels. Caesar, de dictator, cons,ul en Pontifex Maxi-



mus, prachtig uitgedost in zijn purperen ,attribu,ten, re,ed op een witte schimmel
in de proce'ssie mee. Een schare fluitspelers omringde he,m en in zijn zog vo,lgden
gedwee de senatoren en de magistraten.

De stoet nad,erde het forum en de soldaten hadde,n alle moeite om de opdringe-
rige mass,a op afstand te houden. " Leve de koning " rie,p plotseling iema,nd uit
de naamloze massa. < Leve de koning " klonk het weldra van alle kanten. Caesar
tro,k de 'teugels aan en wen'dde zich tot de roe'pers : " lk ben Caesar " schreeuwoe
hij " sn ge'on koning ! "

In het geharrew.a.r dat hierbij ontstond mengden zioh twee vol,kstribunen, Epidius
Marullus .en Cesetius Flavius. Zij arr:e,steerden de man die het incident had
uiigelokt. Op ee'n standbeeld van Caesar had deze om het hoofd een witte
diadeem aangebracht, het kenteken van de koninklijke waardigheid. Het lint
werd dadelijk verwijderd en ofschoon de twee volkstrib,unen ogenschiinlijk
handelden in 'het belang .en volgens de richtlij,nen van Caes,ar, viel de maatrege,l
van deze twee ijverige ordehandhavers bij Caesar in verkeerde aarde. De twee
kregen een fikse uitbrander en werden uit hun ambi ontzet en de gedweerj senaat
l<eurde dit besluit goed.

Naar aanleiding van de op til zijnde veldtocht teg,en de Parthen wsrden op advies
van de Pontifex Maximus nog,maar eens de Sibyllijnse bceken geraadpleeg.d en
het college dat hiermee belast was, slaagde erin ,een citaat te ontdekke,n dat
vo'lledig aan Cae,sars koningsveru,achtingen vo,lde,ed : de oorlog tegen de Parthen
kon slechts met succes bedindigd wo'rden door e,en koni'ng. In geen tijd gonsde
door Rome ,het geruch,t dat L. Cotta in de volgende senaatsvergadering het
voorstel zou te berde brengen om Caesar tot koning te kronen.

Het ,oude ,herdersfeest, de Lupercalia, werd gevierd de vijftie,nde februari. Halfweg
deze maand werden de schapen e,n de geiten uit hun winterstallinge,n g,e'haald en
naar de weide ge'brac,ht. De Luperci, de priesters die de riten o,p dit feest uit-
voerden, doodden ,e,e,n hond e,n te'r ere van de herdersgod Faun,us werd ee,n

bok geofferd. Van de Lupercalgro,t waar Romulus ern Remus volgens de legende
g,e,boren werden, lie,pe,n zij naar de Palatinusbe,rg.

Zij sloege'n met rieme,n die uit de huid van ,het geslaohtofferde dier waren ge-
sneden, naar de o,mstaanders om ze te ,reinigen e,n de traditie wilde dat vrouwen
die ,o,p dit feest door de rie,m,en werden aangeraakt, in hetzelfde jaar zwanger
werde,n.

Caesar woonde de plechti,gheid bij gezeten op een tribune die op h.et forum
was opgesteld. u Antonius liep mee " vertelt Flutarchos " maar niet zoals het
aloude gebruik voorschneef. Hij had een kroon mee waarrond een lauriertak
gewonden was. Hij lie'p naar het verh,oog toe waar Caesar, geklee'd als triomfator,
van het spektakel geno'ot. In de hoo'gte getild door de andere Iopers zette
Antonius de kroon e'p Caesars hoo{d. Hiermee wilde hij aan'tonen dat die eer
Caesar toekwam. To'en Caesar de,ed alsof hij dit niet wilde, begon het volk te
juichen van vreugde. D

" Antonius probeerde nogmaals de kro,on 'op zijn hoofd te zette,n maar Caesar
duwde he'm weg. Dat ging zo een tijdje doo,r en sleohts de vriend,en van Anto'nius
juic,hten hem toe, maar als Caesar de kr.oon afwees sohreeuv,rde het gehele volk
zijn igeestdnift uit. "
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" Dit was tooh eigenaardig " s661;j'ftr Plu,tarchos " het volk gedroeg zich als
o,nderdanen van een koning maar zij ,hadden ,ee,n 'herilige schrik voor de ko,nings-
titel alsof deze rhe,t einde van ihun vrij,heid bete,k€nde. Te,nslotte verliet Caesa,r

uiterst miisno'ogd de tribune, ontb,lootte zijn hals en schree,uwde to,t de o,mstaan-
ders dat wie maar wilde hem mooht doden. "
Het volk kwam ,in b,eroering ongetwijfeld opgehitst door volks,m,enners o,p hun
beurt opgeruid en betaald doo,r Gassius en zijn medewerke,rs. Cassius zelf,
die gezworen had zich om de recente vernederingen op Caesar te wreken,
slaagd'e er slechts moeilii,k in ,o,m marquante figuren voor zijn plan te win,nen.

Geen 'enkel bewijs is voo,r handen om te suggereren d,at Cassius zijn licht opstak
bij Cice'ro want het is evident d,at met Cioero aan het hoo{d een clan van
samenzweerders gemakke,ljk tot stand was ge,komen. Cassius, zich ten zeerste
berwust dat aan het hoofd v.an deze onderne,ming een fig'uur van formaat on,o,nt-

beerlijk was, zette zijn vete met Brutus opzij en zooht kontakt met zijn schoon-
broer die als integer republrikein de samenzwering een verheven karakte,r kon
gwen. Niets bewijst dat Cicero hem dit idee heeft inge,blaze,n, ma,ar ook niets
bewijst het tegendeel. Cassius vrerzoe'nde zich met Brutus en deze laatste ont-
ving ,5sr met o,pen armen.

Hoe delikaat en gevaarlijk het opzet was blijkt het best u.it de,onderlinge relaties
van de Romeinse adel (optimates), die me,t d,e jaren welhaast uitgegroeid was
tot 66n grote familie.

" Wat vangen wij .aan " zei Cassius " als de senaat Caesar ind,erdaad tot ko.ning
kroont ? ' " lk ga niet naar de senaatszitting ' snlvyqrrdde Brutus. " Maar als
ze ons als praetore,n dwingen om aan de zitting deel te nemen, hoe zullen wij
dan reageren, mijn beste Brutus ? ' . Dan zal ik nie't meer zwijgen " antwoordde
Brutus " en ik zal nog li,eve'r sterven dan onze vrijheid prijs te geven. > " Welke
Romein zou'hiermee akkoord kunnen gaan?" replikeerde Cassius die handig
inspeel,d'e op Brutus' stoicij,nse fi,loso{ie. . Dacht jij werke'lijk dat het de werk-
mensen en het gewone volk zijn 'die pamfletten en opschrifie'n ,over jou versprei-
den en niet de voornaamste en machtigste burgers van de stdd ? Zij eisen van
j,ou dat je de tirannie omverwerpt, je bent niet voo,r niets een afstammeling
van Lucius Brutus. Zij willen met jou door het vuur gaan als je ze maar laat
zien wie zij denken d'at je bent. "
Op 'die woorden besluit Plutarchos dit gesprek " sloot Cassius Brutus in zijn
armen, zij gingen uit elkander en namen contact o,p met hun respectievelijke
vfienden. >

Cassius zette zich dadelijk aan het werk en had succes in de rekrute'ring o,mdat
hij zonder voorb,ehoud de naam van Brutus gebruikte. Voor Brutus evenwel
was de opdrac,ht 'heelwat moeilijker; zij 'die aangesproke,n werden, keke'n he.m

ongelovig aan en ontweken een antwoord omdat zij uiteraard in de totale
ommekee'r van Brutus moeillijk konden geloven.

Cassius die absoluut een me'deplichti'ge wilde uit het Caesariaanse kamp
probeerde Decimus Brutus Albinus, de rechterarm van Caes,ar, te benaoeren.

Via Labeo die het kontakt legde, liet Decimus weten dat hij met Marcus Brutus
wenste te praten. Ook Decim,us Brutus, virtueel 66n van de mogelijke opvolgers
van Caesar - hij stond zelfs in zijn testament - sloot zich bij de same'nzwering
aan.



Zij waren ,uiteind,el'ijk ,niet me'er d,an zestig volgens Sueto,nius. Aan het hoofd
stonden Gassius, Marcus en Decimus Brutu,s. Ui't ,het Caesari,aanse kamp waren er
onder 'andere Decimus Brutus, Minici,us Basilius, de gebroeders Oasca, Tillius
Cimber en Gaius Trebonius.

Ond,er de samenzweerders van Pompeiaanse strekking waren er M,arcus ,Brutus,

Casgi'us en Ligarius, d.e man idie in een o.phefmakend proces door Cicero's inter-
venti'e naar Rome had mogen terugkeren. Verader ontbrak ook Pontius Aqu,ila
niet wie'ns ,eigenrd'oim Caesar aan Brutus' m,oede'r, Senvilia, voo,r een h,abbekras
had 'ter rhand ged,aan. Ook ,Ce,cilius Rutillianus, Ru,briu,s Ruga, Sestius Naso,
M. Spurius e,n S. Galrba namen 'deel aan het complot.

Zonder uitgesproken po'litieke strekking waren er C. Cassius van Pa'rma, P. Antis-
ti'us Labeo, Petronlius en P. Turull'ius.

Luciu.s Co'rn,elius ,Cin,na, broer van Caesars eerste vrouw, Corn,elia, nam aan de
sam'e,nzwering geen deel. Ook Cicer,o, h,oewel het rtooh wel erg betwistbaar is dat
hij hier ,niet van op de hoogte was, werd o,pzij gel,aten. Plutarc'ho,s meerrt d'at de
samenzweerders he,m te oud vonden. Veeleer echter wilden deze lhet senatoriale
boegbeeld waarvan zij toch d,e gezind,heid kend,en, niet in rhe,t gedrang b,re'ngen

en 'hielden zij he'm lin petto om de ge,mo.erderen van de Rome,irnen te bedaren
wann,eer de aanslag gerpl,eegd en ,geslaagd zou zijn.

De,aanslag werd ,e,e'n succes; Caesar werd op de lden van maart r[4 gruwelijk
vermoord. Twee familrie,leden van Caesar, Octarvi,anus, de latere Au'gustus, en
Marcus Anto,nius ,n'amen bloedig weerwraak. Nauwelijks 2 jaar late'r stierven i'n

Fh'ilippoi, ,M,arc,us Bnutus en Oaius Cassius en met hen vele, vel,e' andere'n
samen met de Roimeinse re'publiek.

Jan D,e,povere

re,torioa 1957

U kan dit a‖es zien herleven in het onlsterfe‖ jke drama van VVi‖ iam
Shakespoare in een produktio van het GUDRUN‐ COMITEE.
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Een droevige Kerst voor het Klein Seminarie

Ekonoom en on'dersuperior Verraes

HET ONVERWACHT OVERLIJDEN VAN EKONOOM LOUIS VERRAES:
20 DECEMBER 1946.

In de avond van vrrijdag 20 december 1946, een ijskoude winte.rdag, werd de
A4'jar'ige ekonoom en ondersupe.rior Louis Verraes plots ongesteld. Toen ee,n
ontboden arts aanstalten maakte o'm zich terug te trekken gaf de e,konoo,m oe
geest nadat suporior Alban-Louis Vervenne nauwetijks de tijd had de stervenoe
p,riester het zieke,nsakrame,nt to,e te dienen.

Deze gebeurtenis verwekte grote versLlagenhe'id binnen en buiten het Klein
seminarie. " De doodsmare " aldus superior Vervenne in het naderhand versche-
nen in Memoriam-boekje, " liep van de ontstelde zusters naar h'et opge,sc'hrikte
dienstpe,rsoneel, tot wij in de rustige studiezalen de ongelooflijke tijding brachten



aan de leerlingen ". Wij ware,n to,en kle,in,e Zes'de,li,ngskes, de Zesd.e Latijnse B,

titu,laris Pater Kami'el Feys (geboren te Ooste,nde o,p 19 aug'ustus 1917), Scheutist,
die o'mwille van zij,n Leo'po,ld ll-b,aard oo,k P,ater Baert werd genoemd. lk zie nog
Supe'rior Verve,nne die avo,nd de e'ivo'lle stu.diezaal van 'he,t Groot Internaat plots

binn'entre'd,en. Het hoogste collegegeza,g plots in vo,lle avorndstudie : er rnoe€t
wel i,ets uitzonde,rlijks op til zijn" De zes stene.n trappe'n naar de u scdne "
vooraan in de studiezaal brachrte,n een zichtbaar ontste,lde en ontroerde Superio'r
naar boven. " Dierbar,e leerlingen, ekonoorm Ve,rraes is n,i,e't meer... " m66r ko,n

de Superior niet o'nder wo'ord,e'n brengen en hij verdwee,n. Roerloze stilte in deze
studiezaal. Vo,or de eers'te maal zagen wij ee,n Superior o,ntroerd, met stokkende
stem, de man d,ie wij steeds hadde,n gezis'p 6"1 de stre'nge gelaa,tsuitdrukki'ng,

ietwat sfinks. Even later be,gon h'et welbekende torenklokje te kleppen, niet het
vreugd,evol ge'klep der fee,stelijke dage'n maar het aangrijpend treurgelui en

ook dat was voor ons, Zesdeli'ngskes, to,taal ;nie'uw. Het zou voor het Klein
Se,mi'narie een droevi.ge Kerst wor.den, deze twee'de 'nao,o,rlogse Kerstdag.

De jo'ngste jare,n had het Kle,in Seminarie ,herhaald,e4ijk " den g,e,heimzinnig

verkille,nde vlerkslag der dood over zich gevoe,ld > om een uitd'rukking van wijle,n

Prof. F. Baur te hernemsn. (Zi,e " Uit G'ezel'le's l,even en we,rk " blz. 159): Op

zalerdag 9 november 1940 ,had de Seminarie,ge,meenschap haar Superior ten
grave geleid : Michiel-Jozef Vanden Bussche (1904-1940), nauwelijks 36, Superior
sinds 2 sep{ember 1939. Op vrijdaE 2 januari 1942 overle'ed te Alveri'ngem, na

e,en maand,enlange zi,ekte, de joviale en ge'geerde ti,tularis der Vijfde Latijnse B,

David-Antoo,n Velg'he (geboron te Adinkenke op 5 se,ptember 1910), " Datje
Velghe > voor de ,intimi, nauwelijks 32 jaar oud. Op deze paroc'hie in Veurne'
Ambacht, met een bero'e,m'de kapelaan die weldra de wijk zou 'ne'me,n naar ve'i'lige'r

oorden, greep de ui,tvaart plaats o,p wo'esdag 7 januari 1942. Superior Verve'nne,

die van de bezettenrde ,overheid met mo,eite de toestemming had ve'rkre'ge,n om

er /h,een te gaan, spr,ak e'r de l,iiikrede uit. Tege'n het eind van de o'orlo'g ovorlee'd

dan no'g te Hooglede, o'p 9 juni 1945, de prieste'r-leraar Paul'Re'n6 Decoster
(gebonen te Belle'm o,p 26 januari 1918), werkzaam'op de Mo'd'e'rne Humaniora.

In deze drie gecite,erde gevallen zag men enigszins de dood 'aankomen. De

gebe'urtenis van vrijdag 20 de'cemb'er 1946 was evenwel totaal onverwacht, esn

",haastirg " overl'ijd'en, als een ins'laande bom.

EEN WERKZAAM EN IJVERIG EKONOOM

l_oui6.Henri-Karel Verraes werd ge,bo,ne,n te Oekene o,p 23 mei 1902 als zoon
van Henri Verraes en Emilie Provo'ost. Ee,n broer, Pau'|, werd later Sch,eutist,

missionanis in Ohina. Na middelbare stud'ies e,n eern priesteropleiding " 561'15

histoire D ontving Louis Verraes de priesterwilding te Brugge o'p Quatertemper-
zate,rdag 18 december 1926 uit de handen van de oude Mgr. Gustaaf Waffelaert,

samen met '16 andere diaken's-wijdol,ingen. Het gedachtenispre'ntj'e aan deze
gebeurtenis stelde ,hij zelf op : " Zegen, He'er, door mijn gezalfde handen, mijn

dierbare Ouders, Broeders en Zusters, mijn Bloedverwanten, mijn Oversten en

Leerlingen en allen d'ie m,ij, om Uwentwille e,nig goed deden... " (b'idprentje).

Sinds 20 juni 1926 was de 24-jarige neomist verbo,nden aan het Kle'in Seminarie,
als hulpsurveillant e,n titularis der Derd'e Klas op de Landbouwafdeli'ng. To'en,
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in september 1931, de Vr,ije Middelbare Tuinbouwschool van wal stak gaf Louis
Verraes algemene vakke,n en "dresseerde de jonge recruten " (Zie " contact",
j9.26, nr.2, december 1981, blz 45). Ee,n oudlee,rli,ng van d,e Landbouwschool
en (of) de Tuinbouwscrhool zo'u kunnen getuige,n, beter dan ikzelf, wat de uit-
zonderlijke inbren,g gewe,est is van Louis Verrae,s'in beide in'stelli'ngen in d'ie
jare,n tussen 1926 en 1937.

Op 16 december 1937 werd e'kono'o,m en ondersuperior Oktaaf-Odi,e,l-Amaat-Ren6
Hanssens (geboren te Wevelgem op 29 septe,mbe.r 1889 en ove,rle.den te Pope'ringe
op 17 december 1944) bono'emd to,t pastoor-deken te Popering'e. Daarmee
verdween rhet 

" alziend oo,g ", " d,e " bewaker, de supergans van het studente,n-
kapito,ol, aanwezig,in'het Klein Seminarie sinds 15 september 1913, definitief
van het collegetone,el. Vo'or deze opvolging viel het o,og van bisschop Henri
Lamiroy op Louis Verraes. Op dieze,lfde 16 decem,b'e,r 1937 werd Louis Verraes
dus e'konoo,m, D'irekteur de,r Land'bo'uwschc,o,l e,n o'ndersup'erio,r van h,et KIein
Se,minar.ie. Deze laatste titel, die in de recente gesch'iede,nis van het Klein
Seminarie geruisloos is wegge,deemsiterd, dateert van 1856,om precies te zijn
op 17 oktober, toen de ee'rste drager e,rvan, de Kortrijkse edelman F6lix-Achie,l-
La,urent B6thu'ne, eko'no.om, de kreatie ervan vernam bii Mgr. Malo,u te Brugge.

In alle 'edelmoedigheid heeft Louis Verraes deze veerlo'mvattende opdrac,ht op
zich genomen onder dr'ie Superi'ors ,nl. Adolf-Robert Quaegebeur, Michiel-Jozef
Vanden Busscrhe en Alban-Louis Verve'nne. In dat kle,rikaal bo,lwerk van toen
was er nog geen sprake van " pro'bere'n wenk uit handen te geven en de funktie
van ekonoom zoveel ,mogelijk te dele'n met medewe'1fts;s " (erkonoom Andr6
Deweerdt in " Co,ntact ", j9.26, nr. 1, oktober 1981, blz. 14).

lk zie 'ekonoom Verraes no,g duidelijk voor de gee,st : middelmatige l'ichaams-
bouw, klo,ek gebouwd, rozig gelaat, het vo,o.rkomen van ee,n str.uise boe,re'nzoon,
no'gal scherpe stem. Men zag hem hee'l vaak hee.n en weerfi'etse'n, binnen het
domein, ook al e,ens extra muros, een preconciliaire pastoorfiets. And,ere keren
zag mon hem vr,oom breviere'n, p,astoo,rshoed op, in de ,d,re'e'f di'e, in die jare,n,

nog ko'n do'orgaan als ee,n Brevierl,aan, stemmig en rustig, stukje groene oase

nog n,iet ,ge,offe,rd op he't altaar van de verkee'rsgod zoals nu. In de Voorbere'i-
de'nde Klas van de Lage,re Afdeling, s'chooljaar 1945-1946, zijn laatste volledig
soho,oljaar, verschee,n ,hij e,lke we,ek i,n de klas om de berhaalde punten mede
te delen. Men vreesde vo,oral zij,n kommentaar bij " slechte " punten : de gezag-
voll,e blik speurde to'e,n naar de zondaar en, vaak in een ijz'ig oolloqu'iu'm

oculorum, viel de strenge vermaning. De " afmartelende bezetting " (Superior
Vervenne in bidpre,ntje) heeft deze man kennelijk kapot gem,aakt en geleid tot de
hartvang waaraan hij op die koude decemberdag van 1946 bezweek.

IN PARADISUM DEDUCANT TE ANGELI...

De overlede,n ,ekonoo,m werd opgebaard in het " salon " van het Klein Seminarie,
deze ruimte reohtover zijn werkkamer, tot rouwkapel ingericht. Al,le klasse'n, om
de beurt, kwamen daar voorbij vanaf zalerdag 21 d'ecember. Ook onze Zesde
l-atijnse B, 45 leerlingen (waarvan 22 internen), onder begeleiding van de
Patentitularis Kamiel Feys, werd e'r heengebracht nadat de titularis de'r Zesde
Latijnse A, Rog,er Holvoet (o lze,gem 22 juni 1912 - f lzegem 5 augustus 1980),



E.H. L. Vorraes op z'ijn doodsbed.

n Boontje > voor de stude'nten, er me,t zijn 44 leerlin'ge'n had gedefil'e,erd. Vele
Zesdelingskos zagen wellicht vo'or het eerst een do'de e,n, i'n elk geval, een dode
prieste,r : keurig opge'baard, in paarse misgewaden, brand.ende kaarsen, wassen
kelkje, die doodskleur die z.ijn fle,urigbloeie'nd ge4aat had getaand tot een mi'dde,l-

eeuws perkament. Indrukke'n die beklijven.

De pleohtige uitvaartdienst voor de atgesto,rven eko'noom was vastgesteld op
dinsdag 24 december 1946, daags v66r Kerstmis, om 'half elf in de dekanale
St. Michiel'skerk. Op de vo,o'ravond, om"l7 u., wo,o'nde, in deze ze'lfde kerk, de
vo,ltallige Seminariegemee,nsc,hap het kerkelijk dodenofficie bij, een e'i,nd'eloze
n gebedsdie,nst ", drie no'cturnen be'staande uit psalmen, antifon,en, le'ssen en
responsoria alles in de taal van Cioero, de enigzal'igmakende ke,rktaal in die
tijd. Het ging over onze hoofd'e,n en ons hart heen uitg,ezonderd missc'h,ien de
show van de priesterleraars die, om de be,urt, tot ne'ge,nmaal toe, een les kwamen
zi,ngen voor de lezenaar. Pater Feys, onze titularis, behoo,rde ook tot de uitver-
korene,n maar < Boontje " Holvoet niet, geiteisterd als hij was do'or ee'n defic'idnt
geziohtsvermogen 'en daarom oo.k, zo werd bewee'rd, zagen wij hem nooit bre-
vieren maar hij " pate'rnosterde " overvloedig. Dinsd,ag 24 dece,mber : een
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griize, sneeuwzwangere hemel, mist, striemende ko,ude, ee.n sombere dag. Het
was de bedoe'ling dat 'de 'prieste,rleraars d,e lijkkist op de schoude,rs kerkwaarts
zouden dnage'n zoals dat gebeurd was bij de uitvaart van Superior Vanden
Bussohe. De glibberige toestand van de Zuidstraat maakte dit echter onmoge-
lijrk. Ee'n stel paard,en, met zwarte dekmantels, trokken dan de lijkwag,en.

Roese'lares oudste en mooiste Godstempel z,at barstensvol : alle leerlinge.n,
I'eraars, h'u,isperso,ne,el, " ko'e'rs "-geno,ten van de o,verledene, priesters, klooster-
zusters, vrienden, familielede'n, gelovigen, e,on indrukwe.kkende mense,nmassa.

Superi,or Vervenne dro.eg de H. Mis op, in postconciliaire taal, ging voor in deze
Eucharistieviering. Detail : de c'e,le,brere,nde priesters droege,n het nieuw gothisch
rouwgewaad waarm'ede de overled'e,n erkonoom, recent, het gewadenrbezi,t van het
Klein Se'minari.e had ve,rr.ijkt want eko,noom Verraes, naast alle ande,re zorge,n, had
oog voor 'de ade'l van kelk en parament. De kle,ine Sohola, onde,r |.eid'ing van
Antoon Labeeuw, zong de liturgische gezangen. Sinds harlf ,nove,mber had deze
Klei,n,e Scho,l'a wekenlang sen meerstemmige Mis ingeoefe,nd me,t het oog op
Kerstnaoht 1946, een soort musicale parafrase rond een bekend middeleeuws
kerstl,ied. lk heb de melo'di,e no,g duidelijk i,n het oor. Het afsterven van oe
ekono,om 'd,eed alles in het water vallen. Tijdens de offergang werden 2200 bid-
pren,tj,es uitgereikt, gedrukt in de drukkerij van Jozef Gal,let (o R,oesel,are 15
septe'm'ber 1910 - t B'rugge 22 april 1946) in de Noordstraat nr. 32. Dit b'idipre,ntje
werd o'pg,esteld door sup.erior Ve'rvenne. Jaren later heeft hij zeif dit auteurschap
bevestigd. Met prachtige volzinne,n, met oratorisoh,e zwier (he,el en al de pre,ek-
stijl van deze Sup,erio'r elke zon.dag in de Seminariekerk) werden de verdiensten
van,ekono'o,m Verraes in het d,aglicht geste,ld. Aan h.e,t e,inde van d,e kerkdien,st
had een ge,dachtenisrede plaats. Supe,rio,r Ve,rve,n,ne had voor deze taak bero,ep
gedaan - e,en ge'lu,kki'ge ke,uze -,o,p een koers-gen,oot (: s,e,minarie,genoo.t) van
Louis verraes : Kanunnik Arth'u'r- Gabridl - Lodewijk Hodiim (o Bru'gg'e 9 februari
1902 - t Brugge 4 septermber 1974), op dat ogenblik pastoor van de St. Jakobs-
parochie te Brugge. Hodtlm was ee'n sterke persoo,nlijkheid, de,stijds leerl,ing van
Henri Pirenne te Gent, Docto,r in de Wiisbegeerte en Letteren, jarenlang (1928-
1945) de eminente Hoogleraar Kerkgeschiedenis aan het Br.ugs Gro,ot-Seminarie,
een zeer gezagvo,l e'n persoo'nlijrk liturgie'specialist. In deze gedac'htenis.rede, die
nade,rhand in het l,n Memoriambo,ekje werd ,afgedrukt, werrd de verdie,nstelijke
loopb,aan van ekono,o'm Ve'rraes belicht, gevolgd door een warm pleidooi voo.r het
diocesaan priesterschap.

Midden die men'senmassa van alle pluimage zaten wij, kleine, Zesdelringskes, oaar
verlangend uit te zien naar he't eind,e van deze lang,e eindeloze lange ke,rkdienst.

Daarna op een drafje ,nadr h'ert Klein Se,minarie. Voor de internen, als middagmaal,
de klassieke hutsepot en dan : de vluciht naar Egypte, autobus, auto's, fietsen, l,eve
de Kerstvakantie, .alrle'n naar het warme familienest. superior vervenne had ,inder-
d,aad het wijze e,n voor de hand ligge,nd besluit genomen de Kerstvakanti,e met
twee dagen te'vervroegen ormwille van deze rouwgebeurte,nis. Normaal zouden de
internen sleohts in de morgen van Twe,erd.e Kerstdag .huiswaarts kere,n. De e,gen-
liltke t"ru.rdrbestelling had plaats in de namiddag van dinsdag 24 decem,ber in
de familierkeld.er te Oeke'ne, in de sc,haduw van he,t St. Martinuskerkje, alwaar
Henri en Miohe'l Venraes, resp. vader en broer van de overleden ekonoo,m, reeds
begraven waren. T,e'raardebestellin,g in de beperkte kring van familie,lode'n (o.a. de
beproefde hoog'beijaarde mo'eder van de ekonoom) e,n de priesterleraars van het



Klein Seminarie. In de St. Martinuskerk, voor he't grote Missiekruis, bad dit
devoot gezelsoh'ap vervolgens tot slot een Kruisgebe,d, deze preconciliaire ge-

bedsvo'rm die ve,rricht wordt terwijl de arme,n van de bidder uitgestrekt zijn als

een kruis. Superior Vervenne : " T,oen zijn wij ,huiswaarts gekeerd en he'bbe'n het

Ktein Semin,ari,e gevo'nd.en, meer verlaten en ee'nzamer dan ooit te vore'n ! De

Kerstvreugde rhad inderdaad ,o,nze j,ongens naar hu'is gelorkt en aan d'e donke'r-

worde'nden he'mel pinkelen de eerste sterren, boodschapp,ers van een heiligen
Kerstnacht ". (ln Me,moriam-boe,kje).

EEN NADIENST EN EEN OPVOLGER

Maandagavo'nd 6 januari 1947, H. Drieko,ningen ofte Dertie'ndag, we,rd'e,n de in-

terne,n te'rug verwaoht in het Kle'in Seminarie, uiterlijk te,gen 21 u. N,ieuwe tri-
mester, vei'lig gekooid e,n o'mmuurd, voor maandon. De volge,nde dag had, ,in de
kerk van het Klein Sem,inarie, een Nadienst plaats voor wijle'n ekonoom Ve'rraes.

Aan d,e hand van het beke,nd " Vo'lkszangboe,k " van Joze,f Gh,esqui6re, " Se'ppe'n "
voor de intimi, zoon van 'd,e be'kende toondich,ter : " Requie'm aeternam dona eis
Domine... > en vooru.it was de wagen. Het g'ebruik van ee'n Nadienst in het Klein
Seminarie voor een overleden leraar o{ lee,rling is een vrij o'ud gebru'ik, wellic.ht
ontstaan tentijde van Supe,rior Bernard Nlachte,rgae,le zoals ik el'de,rs he'b bewezen.
(Zie: " Rollariensia" X, 1978, blz. 157-186;zie "Eer.tijds,, j,g. 12,2, blz.36 en

vgl.). Diezelfde dag plaatste Mgr. Jozef Van,der Meersch (o Brugge 1 maart 1868 -

f Brugge 14 ju,ni 1952), de emine'nte Reto,ricaleraar van destij'ds ('17 okto'ber 1894

tot 27 se,pte,mb,er 1897), sinds 18 januari 1932 g'rootvikaris en're,c'h'terhand van

bissc,hop Lamiroy, zijn " Impnimi p,otest " (" Mag gedrukt wo'rden ") o'p het In

Memoriamboekie voor Louis Verraes, same,ngesteld doo,r $up'erior Verve'nne.

Pi6te,itsvol boekje, zwarte kaft o'nder hoofding " Sacerdos in ,aete,rnum , (" Pr'iester

in ,e'e'uwighe'i'd "). Dat h.ad men oo,k gedaan voor Datje Ve,lg'he en wellicht nog

voor andere overle'de'n ori'e'sters van he't Klein Se,minarie. Aller blikken, in die

dagen, ,gingon eohte'r naar de nieuwe be,won'er van het ekonomaat. Vo'or de

opvolging had bis5chop Lamiroy,,ne,t zoals'in 1937 na het Hanssensbewind, zijn

blik late'n vallen op de Landbo,uwsoho'o'1. De nieuwe ekonoom e'n o'ndersupe'rior
van he't Klein Se,minarie we,rd Antoon-Gerard Labeeuw (o Oostnieuwke'rke 13 juni

1909, prieste'r gewijd op Beloiken Pasen zo,nd,ag 28 april 1935, sind's april 1935

verbonde,n aan het Klein Seminarie). Bij ziin benoeming was hij hulpb'ewaker e'n

leraar der 2.de Klas o'o de Middelbare Lan'dbo,uwsoho'ol (in deze fun'ctie o'p'ge-

volgd do,or M,ichiel Doom). Meneer Labeeuw die aldus opklom t'ot bij,na de hoogste

trede op de colle'ge,ladder (eko,noom, ondersuperior, Dire'kteur Landbouwsc'hool)

zag aldus ,ook he't einde van zijn carridre als Lelder der Kleine Sch'o'l,a (Zie :

" Eertijds ", jS. 8, 1976, nr. 1), ,in deze taak opgwolgd d,oor de Ve'urne'naar Paul

Van Hee.

EPILOOG

Deze " Ke.rkhofblommen geplukt en bewaard ter nagedachte,nis van zaliger Mijn-
heer Verraes... > zou ik Gezelle kunnen nazeggen om deze biidrage te ken-
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schetsen. In de f,eilbare e'n men,se;lijke, bij wijlen al te me,nselijke, gesohiedenis
van het KIein Sem'inarie, dit perpetuum mobile sinds 1806, heeft e,kon,oo,m e,n

ondersuporior Louis Verraes zijn eigen stipje existentie gevoegd, van 1926 tot
1946, dat is dus 20 jaar. Hij is deze gesch,ie'denis ingetrerden als een man die zich
tot o'p de b'o'd,em van zijn krachten heeft uitgesloofd voor de Seminariegemeen-
sohap, een man-doe-al op het ekon,omaat, een ruste,loo,s trekpaard, dienstbetoon
door dik en dun, een kl'oek en haast nooit voo,r anker liggend sohip, ee,n vo.or-
treffe'lijke tande,m ook me,t Supe,rior Vervenne, waarvan hij zowat d,e coadjutor
was zonder re,oht van opvolging. Dienaar e.n heraut van de visuerle'Kerk, pas'to,raal

bezo,rg,d zoals het een priester hoort om deze immens'e " parochie " die het
Klein Seminarie was in zijn tijd, de lichamelijke en geestel,ijke werken van barm-
hartigheid beoefenend, het evang.elie steeds leze,nsklaar open aan de p,agina van
de barm'hariige samaritaan. Hij was, zoals al zijn medebr,oeders in de kleri'katuur
van zijn tijd, een kwerke,linrg van de strikt tridentijnse eens z.o gero.e,md,e en ge-
prezen Theol,o,gica Brugensis, d,oo,r Mgr. Waffelaent bijna tot een halve godi,n ve.r-
heven. Zoals ik in een an.dere publikatie heb laten opmerke,n (Zie " Heninneringe,n
aan Kan. Paul Declerck (1922-1981), Grootseminarie, Brugge, 19E2, b;lz. 31-33)
bestond in het ,naoorlogs Klein Seminarie een vrij scherpe clausuur tussen de
leerlingen,e'n he,t toen nog zo p,rieste.rr:ijk korps der Ieraren. Geen medeleerling
van mijn tijd kre'eg bv. inzage van de priesterrefter e'n -roo,kzaal, naast de
werkkamer van d'e e,konoom, dit sacrosant domein waar Leo,nard-met-de-witte-
voorscho,ot re'geerde. Hoe e,konoo,m Verrae,s overkwam bij zi,jn co,lleg,a's moet en
kan enkel door deze laatste medegedee'ld worden, aldus m,ijn bescheiden schets
aanvulle,nd.

A, Demeulemeester
retorica 1952



Reproduktie kunstwerk

JOOST CAEN

- Geboren te Ro,eselare o,p 26 april 1959

- Oud-leerling Klein Seminarie (uitgangsjaar 1978)

- Do'o'rliep alle jaren en graden van ,onderwijs voor Socio-Culturele promotie

- Behaalde reeds heel wat prijzen en stelde al dikwijls ten to'on.

TECHNISCHE GEGEVENS OVER HET GLASRAAM

- Formaat : 45 x 60 cm (k|eine aanpassingen mog,elijk)

- M,aterialen : Duits antiek mo,ndgeblaze,n glas in lood, door een koperen profiel
o,mkaderd, met 2 ophangogen

- Titel : n Drie Blauwvo,ete,n ; Gezel{e, Verriest, Rodenbach,... "

- Uitvoeringstermi;jn na bestelling : min. 5 we'ken

- Oplage : in dezelfde kleuren be,perkt tot 20 (i,n andere kleuren eve,neens ver-
krijgbaar)

- De ramen word,en gesigneerd (me,rkte,ken) en ge'nummerd ; door het specifieke
karakite'r van het m'ateriaal (mondge'blazen g,las) be'houden alle in,dividuele
wenken ,i,ets exclusiefs !

- Prijs : wegens de hoge prijs van h,et glas 8.500 fr.

- Bestelling langs he,t sec,retariaat van de Oud-leerlingen,bo,nd.





Missionarisbrieven

Miss,iebond Oud -,Leerlingenbond
Klein Seminarie

Beste Missievrienden,

In maart 1983 ontving ik van jullie e'en gift van 5.000 B. Frank. Die heb ik al lang

besteed, vooral in medicijnen voor arme mensen. Mijn paro'chie telt 45.000
mensen. We zijn m,et 3 priesters. (Voorlopig 2) want een is op verlof in

Belgie en als het God belieft kom ik volgend jaar na 6 jaar afwezigheid.

lk voe'l me echt beschaamd u nog niet bedankt te hebben, maar eerlijk gezegd

dat heb ik dagelijks gedaan in Mis en brevier.

Ook hartelijke dank voor het boek van ,Amaat Vyncke en Constant Lievens. Geluk-
wensen aan E.H. Monbaliu. lk heb de 2 boeken door en doo'r gelezen en toch
nog vo'oraleer ik slapen ga, lees ik er een stuk van.

Nogmaals Hartelijk dank en vero'ntschuldig mij U zo laat te,antvvoorden e,n te
bedanken voor zo waardevorlle giften.

N.B. Hartelijk dank voor " Eertijds ". Genegen groeten in g.e'bed.

Pater Jan Pardou,
PhiliPPrins5

Eventuele weldoeners kunnen voor Jan Pardou gireren op nummer 000-0126990-17,
Missieprokuur, Scheut, Brussel. Vermelden: voor Pater Jan Pardou in de
Filippi jnen.

Beste vrienden,

Verontsoh,uldig me als de opener van deze brief zich zal afvragen wat krijge,n we
hier ,nu, waarvan ,en van waar ko,mt die br'ief hier nu bij mij terech.t ?

Ja, ik weet n,iet wie 'dit dankbriefj,e zal lezen, maar de bed,oeling is : iem,and die
me ge'h.ol,pen .heeft een gift 'op te sturen voor mijn missi,ewe.rk met als afzender :

" Oud - leenl,ingen Humaniora "
KIein Semin'arie
Zuidstraat 25
8800 Roeselare...

lk zou zeer bl'ij zij,n als dit dankbriefje bij iemand tere,cht komt die die gift van
5.000 frank 'heeft o,pgestuurd. lk kan vermoede,n dat het i'eman'd is van onze
retorica van vroeger (1946-1947), en daarom sohrijf ik o,p het adres van deze
envelop de naam van ( bond van ,oud - leerlingen ", met de ,hoop dat de ontvanger
van dit briefje niet direot de brief in de vuilmand gooit, zoals dat ka'n gaan met
brie\/en zon'der duid,elijk adres.
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Wel, hartelijk dank voor die gift.

lk ben ,inderdaad 'nog niet ee'nmaal thuis g,eweest als er klasverg,a'd'ering is ge-

weest van ons retorica. Jam,mer, doo'djammer. Maar, wij ku'nnen natuurlilk hier

on,s we,rk ,niet in de steek late'n op ee'n datu,m die jullie ook allemaal vrijgemaakt
hebben om te vergade,ren. lk kan er goed inko'me'n d,at het voor jullie ook on-

mogel'ijk is met onze verloftijd (maar eens in de vier iaar) r'eke'ning te houde'n'

dus zijn het meer de omstandigh'eden die het belette'n aanwezig te ziin op een

klasveng,ader,i,ng.

Daaro'm komt zo'n beric,ht langs Scheut dat de oud - leerling'e'n van het seminarie

eon g'ift hebbe'n gestuu'rd zeer verheugend aan en het is da'n o'o'k me't grote

dan,kbaarhe,id dat jullie nog op ons denken, al hebben we elkaar al 37 jaar 'lang
niet meer gezien. Een zodanig lange tijd d,at j,e bang bent de mannen 'niet meer

tehenkenn,en!!!

Bij deze gelegenheid wil ik jullie ook een's harteliik bedanken voor de rege'l'matige

toezendi,ng van " eertijds ", dat ik hier regelmatig ontvang.

Om het nog eens duidelijk te maken voor de redaotie geef ik hier nog eens mijn

volledig adres o'p (want er zijn plaatsnamen in lndonesid die zeer goed op elkaar
gelijken) :

P. Mingneau
pastoran katolik
Raha (Muna)

Sultra
lndonesi6

... 'als je dat zo op het e,nvelop schrijft dan komt het prima 'aan !!! Ook met

'de streepjes en met de tussen,haakjestekens. Wat onde'rstreep't is, 'is een

stads-naam en wat tussen haakjes staat, de naam van het eilandje, ten

Zuid-Oosten van Celebes, wat ,nu Sultra noemt. En Sultra is dan weer de

afkorting van Sul'awesi Tenggara : wat wil zeggen Zuid-Oost Celebes.
lk hoop dat het daarmee wat duidelij'ker is waar we wone'n.

Volg,end j.aar kom ik met verlof, maar zal moeten de eerste weke'n naar het

zieke,n,huis gaan op controle, omwil'le van rugklac'hte'n. lk beloof e'chter dat ik
zeker zal langs ko'mon op het seminarie, maar wanneer weet ik niet.

lnteressant kan voor jullie zijn dat je mijn f,amilieadr,es hebt in BelgiS:
Albert Mingne,au, Werkenstr'aaI 2 - 8280 Koekelare (eigenlijk Bovekerke, maar

tengevolge van fusie is Bovekerke nu bij Koeke,lare' aangesloten).

Dat is het adres van mij,n oudste broer waar ik gedurende mijn verlof zal logeren.

N,og,maals, beste vriend,en, rhartelijk dank voor die gift,

voor een missio,naris langs een geldelijke gift ! ! |

voor een missio'naris langs een ge,lde,lijk gift ! I !

Het ,is miss'ohien bruut gezegd, maar he't is zo ! ! !

o.p.i. Pater M. Mingneau

N.V.D.R. - Die 5.A00 fr" werden geschonken door de oud-leerlingenbond en het
Amaat Vynckefonds aan de rnlsslonarissen die 35 laar geleden het Klein
Seminarie verlieten (verleden iaar).
Gironummer van Pater M. Mingneau is: 000-0126990-17, Missieprokuut, Scheut,

Brussel. Vermelden: voor Pater M. Mingneau in Indonesid.



Plato en de democratie

Als je tegenwoo'rdlg een student vraagt wat het woord " Plato " vo,or hem
betekent, dan h,eb je een niet-geringe kans d,at hij het woord associeert met e.en

systeem voor compuler gestuurd on'derwijs (PLATO : Program,med Logic for
Automatic Teaoh'ing Operations).

Toen wij d,e humaniora verlieten (ik spreok,over 1960) was Plato nog 66n van
de vaandeldragers van de Griekse filosofie uit de vie'nde eeuw v66r Christus
(42&348). Veel wisten we er eigenlijk oo'k niet van, tenz,ij missc'h,ie'n het verhaal
van de grotbewone,rs, die omdat ze nooit iets anders hadden gezie,n dan schaduw-
beelden geprojecte,erd op een nortswan'd v66r hen, d,achten dat deze schaduw-
beelden de echte realiterit was. Toen een van rhe.n buiten de gr.ot in het zo'nlic.ht
werd gebracht, was hij aanvankelijk door het stenke. zonlic'ht verblind maar door
ascetisch dit mo,ment te trotseren, lee,rde hij de e'chte vormen van de we,rkelijk-
heid orndenscheirden. Te'rug in d,e duistere grot, pro.b,eerde h,ij zijn mede,me,nsen te
overtuigen dat ze slechts schaduwbeelden zage'n maar dat lu,kte hem n,iet, temeer
emdathij in d'e dui.steregrot in het analysere,n van de sc,haduwbeelden de m'indere
was \ran zijn lotge'no'ten. Zij,n ogon waren rim,mers gewoon geworde,n aan sterker
licht, zodat hi,j verloren en ve,rdwaasd rond,liep,in de grot. Uriteindel,ijk h,ebben zij
de m,an ,om het leven g'e,braoht. Voo'r Pl,ato was de om het leve,n ge,brachte zriener,

niemand anders d.an Socrates, zijn geliefde leermeester, vo'orbeeld van de filosoof,
die 'meer ziot dan de anderen m'aar besc,houwd wordt .als een drome,r.

Het verhaal is mij altiid bijg,ebleve'n. De les drie Plato eraan verbonden had, was
een he,le metafysisch,e theorie die wij onde,r de titel " ldeedn,leer van Plato "
in enkele zin,nen dienden weer te geven zon'der goed te weten wat h.et .au fo,nd
betekende. Het kwam erop neer dat voor Pl,ato de werkelijkheid d'ie we zintu,ige-
lijk waarnem.en, meor schijn d'an wezen in,hrield; 6cht werkelijk ware'n alleen de
eeuwige Oervormen (de ldeed'n) ; of om het met een vo'orbeeldje te zegg,en :

de vele bomen d,ie we waarne,me,n e.n die slechts toeva,llig bestaan en voorbij-
gaan, zijn soh,aduwbeelden van de ldee Boom, die onafhan'kelrijk en eeuwig
als geestelijke Oe'rvorm bestaa,t.

Bestaat er zoiets ,als ee,n wereld van eeuwig'e ldeedn ? Wie zal of wie kan het be-
wijzen ! Waarorn dan zo'n wereldv,reemde, specul,atieve theoriedn opbouwe,n ?

Of is d,at een soort filosofische ziekte, die zich volge'ns K. Marx - zelf oo.k weer
een filosoof - kenmerkt door het feit d,at m,en " de wereld steeds m,aar in gedach-
ten wil interpreteren, in pl,aats van hem ,te veranderen ".

Het is maar veel late,r d,at ik ontdekte dat Plato nriet zo'n were,ldvrsemde meta-
fysicus was maar dat zijn hooggestemde gedachten over de lde,ednwereld, wel
deg,elijk iets te maken hadden met d'e. concrete politiek, en de org,anisatie va.n

de samenleving.

Zo was thet geen toeval dat het venhaal van de gro,tbewoners zich bevond in 66n
van Plato's bel'angrijkste we'rken, de dialo'o,g nam,elijk die hanrd'elt.over.de Staat.

30



Flato zelf was afkomstig uit een aristocratische famrilie te Athene en oorspronke-

lil'k ,5"r,.,r0 voor een politieke carridre. Hij ve'randerde zijn keuze op het ogenblik
dat de vri.je s'am,enleivring het vermo'cht, Socrates, de man d'ie de wijsheid 'en de

waarheid boven alle,s liefhad, onder het motto van ieugdbederf en goddeloosheid

te vero,o,rdelon tot de gifbeker. Wat sche,elde er aan de veel gepreze'n Atheense
*d'emo,cratie" dat ze in staat was waarhe'id ter dood te bre'ngen ? Was vrijheid dan

ge,e'n waarborg voor ee'n menswaardrige same,nleving ? Was de democratie die

immers onder de vlag van de vriihe'id vaarde, wel een goede staatsvorm ?

1. DEMOCRATIE OF DE ONVERSNEDEN WIJN DER VRIJHEID

D'e intellectuele tegenspelers van Plato in het Athene van de vijfde en vierde

eeuw v66r Christus waren de So,fisten, meestal vree,mdelingen die als leraar
optrade,n en in hun the,orie6n pleritte,n voor een meer liberale, pluralisrtische samen-
leving. Sommrigen onder hen verdedigden zelfs de afschaffing van de slavernij.

Typerend voor hun geestesgesteldheid is de bekende uitspraak van Protagoras,

" de mens is'd,e maatstaf van .alle din,gen " wat zoveel betekent als : er zij,n eigen-
lijk gee,n vaste normen, alle waarheid berust op conventrie e;r is hiist,orisch

veranderlijk. Het belan,grijkste vak d,at zij onderrichtte,n was de retoriek, de kuns,t

om met hgt woord te argumentere.n en and'ere'n te cvertuigen. Want wanneer er
geen vaste normen of waarheden zijn, dan is de kunst om anderen te overreden
e'n g,elijk te krijgen ,het beslissende waarhe'idscriterium. D.e opinie die het haalt,
is de ware want een .absolute toets voor waarheid bestaat er niet. De retorica
is dan ook d'e " finishing touoh " van de humanioraopleidring die de Scfisten
voo,rstonden. De Sofisten zijn de voorlopers gewe'est van de moderne vrijheids-
gedaohte ,e,n het moderne, Intellecrtueel e,n moreel relati\risme.

Tegen het l'iberalisere'nd e'n tolerante denke'n van de Sofisten komt Plato in het
geweer omdat h'et vo'lgens ,hem .de grondsl,agen ze'lf van de samenleving o,nder-
mijnt en een desintegratieproces op gang brengt. Zij,n analys,e e'n veroordeling
van de democratis.che staatsvorm kan co'n,curreren met deze van de beste
actuele toeko,mstprofeten en do.emdenkers. Plato heeft echter de ve,rdienste

dat hij een ,alrternatieif gefor,muleerd he,eft en dat hij - wat hij o,o'k zegt - een groot
lirterator'is.

Ni,et allee'n de democratie i,s mi'kpunrt van Plato's sohe,rpzinnige kritiek ; er zijn
nog heel wat and,e're politieke o,rganisatievorme,n die o,nrechtvaardig zijn e,n

zichzelt mettentijd ve'rnrietigen. Maar laten we stilstaan bij de passage waar hij
zich afvraagt hoe de democratie tot s'tand komt, welke haar kenmerken zijn en
hoe ze vanuit h,aar interne dynam,iek zichzelt vernietig'1 e,n verglrijdt i'n vo'rme'n

van dictatuur en onvrij,heid. (Voor politici of politiek gel:nteresseerden die de
passage wille'n nalezen, zie in d,e vertali'ng van Xaveer D,e Win, Plato, Verzameld
Werk, 2de deel, Antwerpen, 1962, p.325-347).

De democratie ontstaat als reactie op een same'nlevringsvorm waar feitelijk
gezag en 'beslissing berust op het bezit van kapitaal en econom,ische macht.

Analoog met wat Marx daar veel later zal over zeggen, me'ent Plato d,at in de,rge-
lijke staatsvorm de tegenstellling tusse'n arm en rijk no.odzakelijkerw'ijze zal
toene'men e,n onvermijdelijk uitmonden in ee,n klassestrijd. Uit de klasses'trijd



kan een democratie ontstaan < wanneer de arme.n de overwinning behale,n,
hun tegenstanders deels doden, deels verbann,en, en het stadsb,estuur en oe
ambten gelijk verdelen onder de over.blijve,nden ".
De dem'ocratie is gokenmerkt door een onbe'p'erkte vrij,heid van me,ni,ngsu,iting,
en door een bonte verscheidenheid van karakters, voorkeuren en gedragsvorm,en.

Men kan er kieze,n tusse'n versch,ille,nde poli.tieke programma's e,n modelle,n,
< net een staatsregelingen-b,azaar ". To,leranti,e staat in hoog aanzien : " Kijk eens
wat een toegee'flijkheid in d'e demo,cralrie ! Wat een afkee.r voor alle kleinzielige
vitterij ". Maar zegt Plato, u die breeddenkendheid haalt laatdunkend de schou-
ders op voor onze h'eilige principes, zoals wij die met schroomvol ontzag uiteen-
gezet hebben, toen wij onze staat ontwier,pen:dat nam,elijk n;iemand, of hij moest
,een uitzonderlijke aanle,g bezitten, oorit ee,n goed man zal worde'n in,dien hij
niert van jcngsaf reeds speelde te'midden van al wat sohoon is en zioh oefende in
sohone praktijken. Hoe supenieur treedt zulke staat al die beginse,le,n met voe,te'n
zonder zich at te vragen in welke leerschool ee,n politicus gevormd werd om zich
met staatsaangelege'nheden te komen bemoeien. Neen, hij overlaadt hem met eer,
als h'ij zich maar voor een volksvriend uitgeeft. "

Hoe komt een staat die de vrij'heid definieert als haar hoogs,te goed en haar
heerlijkste bezit te'n ondergang ? Omdat " de demooratische staat, dorstlig naar
vrijheid, gee,n maat zal weten ie houde'n en zal gaan zwelge,n aan de onversneden
wijn der vrijheid. Leiders die zich niet inschikkelijk to,nen, en geen volledige
vrijh'eid sche,nken, zul'len als reaotic,nair bestempeld en verwij,derd worde,n. De

vrijheidsdran,g zal ook b,innendringen in de p,rivate woning'en en er de verhou-
dinge,n to.taal verandere'n: " De vader went eraan zich op gelijke voet te pl'aa'tsen

met zijn zoon en b,an,g ,te zij,n voo'r zijn kinde'ren ; oude mensen passen zicrh

aan bii de jeugd en putte'n zich uit in grapjes en scherts. Om toch m'aar niet de

indruk van knieze,righeid en b.azig'hei'd te verwekken, gaan oo,k zij de jeugd

nahPen ".

In zo een staat is het de meestrer die zijn leerl'in,ge'n vreest en vleit, worden
buitenlanders ,e'n ingezete,ne,n gelijkgeschakeld, krijgen slaven 'de vrijheid en
genieten zelfs de diere,n een vrijh,eid die ze noo'it voordien beza,ten want " gelijk
de juffrouw is, zo is haa|ho,ndje,". Korto'm, elk gebied is boordevol van dezelfde
vrijheid. En Plato beslu'it zijn fres,co : " Stapel dait alles bij elkaar e,n ge begr'ijpt
ho'o lichtgeraakt dit alle,s de zi,elen van de bu,rgers maakt. lemand moet hun

maar een schijn van dwang proberen op te leggen, e,n ze gaan aan het gisten.

Ze ku,nnen 'het eonvoudig n,iet verdrage'n ! En het slo,t van d,at alles ? Ge weet
het allicht even goe,d ,als ik. Ze geven om geen enkele we't meer, geschreven

of ongeschreven, om toch maar ,niets of niemand boven zich te hebben ".

De onbeperkte vrijheid leidt tot anarchie, die de roe'p naar een sterke man

noodzake,lijk maakt. Me,t koele trefzeker:heid tekent Plato he't pro'ces waardoor
de sterke man geleide,lijk getrransformeerd wordt tot ee,n dictator, die dankzij

het oprichten van een sterke perso,o,nlijke lijfwacht, het organiseren van buite,n-

landse conflicten, toenemende belastingsdtuk en uiteindeliik bloedige repressie

de vrijheid totaal vernietigt. De tegenstrijdighe,de,n van de vrijheid worden opge-
lost door de wet van de sterkste, die de vrijhe,id uitschakelt. P'lato's kritiek op

de democratie wil ons tone,n dat de vrij'heid als laatste norm, voo'r het samen-
leven ze4fvernietigend werkt, omdat men in naam van de vrijhe'id de vrijheid
cntkracht.
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2. HET ALTERNATIEF VAN PLATO

He't proble,e'm van Plato - en van iedere samenlevi'ng - is d,e vraag hoe je de

subjectieve vrijheid van mensen kunrt binde,n aan normen en wetten die het
samenleven mogelijk maken ,e,n behoede'n tegen willekeur, an3rchie, wa,norde.

Welke norrmen zijn dat e'n vooral wie bep,aalt ze? Plaro verwerpt elke pcging

om normein te be,pale,n o,p basis van criteria als militaire of politieke macht,
economisohe riikdo'm of democratische meerderheid. Gee,n e:kele van deze

instanties b,iedt i'mmers de ze,ke,rheid d,at de keuze rran de normen beru:t cp
waarh'e'id. Wie kan het dan wel ? Hert verhaal van de grotbewoners geeft ons
het ,antwoord : alleen hij die inzicht heeft in de 'ideDle Oervcrman kent Ce

werkelijkheid en kan in naam van de waarhe'id spreke,n. Niemand anders dan de

filosofe,n kunnen de ooliitiek v'e,rlossen van de willekeur van de macht of de meer-
derheid en het bestuur richte,n oo de waarheid. De filoscfen moeten de staat
regeren. Maar om filosoof-koni,ng te worde'n diende een lange ureg 3-fgeleEd te
worde,n van i,ntellectuel,e vo,rm,ing en mense!ijke ascese. Plato bee.chr;jft verder
uitvoerig welke d,e o,pl,eiding en de vereisten zijn c,m te behoren tct de i'ilcsofische
en regerende klasse. Hrij pleitte vocr e,e,n arlstocratisch communisme, waarbij alle
persoonlijk bezit van fortuin, huis, vrouw en kinderen uitgesloten wordt; de

filoso'fen leven i,n cc,mm,urne on dienen alles gemeenschap,pelijk te delen. Alleen
door de u,itroeiin,g van alle persoonlijke bezitsdrang meent Pla,to dat het rnogelilk
is dat de Staat door re'delijk inzicht wordt geleid en nist door het geweld van
madht en oassies.

Plato is zich bewust dat de ideale staat een utopie is die.niet op deze wereld
bestaat maar fungeert als ide,e en model voor de concrete organisatie van elke
staat. " Of zulke srtaat ergens ver'wezenlijkt is of oc'!t zal zijn, doet niet ter zake:
met de politiek van die staat alle'en immers, en van geen ,enkele andere, zal hii
(de wijsgee,r) zich bemo,eie,n ". Tot drie'maal to,e heeft Plato ge'probeerd dit ideaal
te realiser,en in Syracuse' maar zon'der veel succes. l,n zijn later werk de Wetten
on'twikkelt hij daarrorm een meer pr.agmatische s,taatsstructuur waarbij het familie-
leve'n en e'ern beperkle vorm van priv6bezit wel een pl,aats krijge,n toebedeeld.

Hij stelt voor dat ee,n s'tadstaat zou bestaan uit zo'n vijfduizend kleinschalige
familiebedrijve,n 'di,e stationair blijve,n wat bevolk,ingsgroei bet'reft. De welvaart van

een fami'lie mag niet beneden e.en m.inimum vallen en ook niet bepaalde waarde
overschrijden (de maximumgrens is viermaal de waarde van het familiebedrijf).

Antikapitalisme en staatso,pvoeding vo'or de kindere,n blijve,n noodzakelijk voor
de hoge're stand,en. Plato is overtu,igd ".dat armoede he{ ,resultaat is van de gro.e,i

van de mense,lijke verlangens en niet van de vermindering van zijn eige,ndom "
(Wette,n V) zodat opvoed,ing belangrijker is dan accumulatie van bezit.

3. EEN SLOTBESCHOUWING

ln ,een discussie die ik onlangs met ee.n groep stud,enten voerde over de ver-
houding tussen we,tenschap en samenleving, verldedigden een ,aantal studenten
met vuur de idee dat veel onrheil zo,u voo'rkomen worden ind'ien politici ve'rv.angen

werden door bekwame wetenschappers. Dan zou de deskundigheid in plaats va,n



de macht de ,politiek leiden. E,e,n platoons voorstel, dat o.o,k heel wat andere
mensen ,e,n nie't in het m,insrt ,hee,l wat inrtell,ectuelern, in hun ,hart dragen. ls he.t
platoons ,al,ternatief menselijk, onafgezien het fei,t of het haalbaar is ?

Plato's knitie'k o,p de de,mo,cratie is sdherpzinnig 'en leerzaam maar plato's alter-
n.atief - hoe idealistisch en hooggestem'd het ook zij - lijkt me gevaarlijk e,n
misleid,end. zeer ze'ker, Plaio wil de vrijhe'id bevrijden van su,bjectieve wi,lleke,ur,
die naar wan'o,nde, 'anarchie e,n ui'tei,ndeljk.dictacrtuur voert. plato ageert te,gen de
permissiwe maatschapprij waar alles wat kan ook mag maar waar rnen uiteindelijk
geen enkele wet meer respecteent zodat het samenleven zichzelt o,ntbindt en te-
rugvalt op een pu,re machtsstrijd waar de wet va,n de sterksrte geld,t e,n waar e,lk
belangencompromis uiteindelijk niert anders is dan de bezegeling van de bestaande
machtsverho,udin,ge,n. Plarto wil de macht en de vrij,he,id daarom onderwerpen aan
de waarheid, aan het theoretisch inzichrt van de f,ilosofen, ,aan ,he,t oorde,el van
mense,n die ,niet langer de s,chaduwbeelden zien maar de .echte vormen van oe
werkelijkheid, aan het gezag van de bezitlers van absolute ken,n,is e,n waarheid.

M'aar wie bezit de ec,hte waarheid, het juiste inzicht ? zij die denke,n zoals plato
en zich 'riohte'n naar de eeuwige oervo.rmen als maatstaf van waarheid. oI zij
die zoals Plato's b,eroe,mde, leerling, Arisrtoteles, het bestaan van de oervormen
ontk,e'nde,n ? Wie de ,geschiede,nis van de filosof,ie en,igszins ke,nt, weet hoe de
dynamiek van de filosofie en van de wetensch,ap enin bgstaat heerse,nde theorierlin
en opvartti'ngon voo,rtdurend te weerlegge,n eln te vervangen door nieuryve. Hoe
meer gezocht e,n gedacht wordt, hoe meer tegenstrijdige opvattinge,n het levens-
licht zie'n,en hoe meer de absolute waarh'eid onvindbaar blijkt te zijn. Hoe nood-
zake4ijk een absolute waarhe'id ook rnoge zijn om te ontsnappen aan gewe,ld,
toch kan ,men d,e vraag slellen : wat geeift Plato en de zij'ne'n het rec,ht om hun
metafysische systeem to,t abso'lute waarheid te verheffen ? Eigent Plato zich hier
niet op onrechtm,atige wijze het mo,no,polie van de waarhe'id toe ? Kan e.e,n

filosoo;f o,f wetensohapsman zioh bes'cho.uwen ,als exc,lusief bez,itter van de
waarheid ,op grrond daarvan te zegge'n wat goed on kwaad is e,n de samernleving
te leiden ? Heeft de intellectue,le rmachth'eib'b.er niet evenzeer als de e'conomische.
politieke religieuze orf ourl,turele machthebber de neigi,ng o,m zijn positie ce,ntraal
te stellen, en anderen het zwijge'n o.p te leggeln, ook al gebeurt dit ,in n,aam van
de vermeende waarheid ?

AIs er een reden is om o,ndanks Plato en de zijnen toch vast te ho'ud,en aan ee,n
demo,cratische staatsvorm, rdan ,is het de idee dat juist omdat nriemand de absolute
wijsheid bezit, geen e,nrke'l individu ,of groe,p het absolute recht ,o,p de leiding van
de sam,enleving kan opeisen en ,er steeds ruimte moet ziin voor tegensp,raak en
altern.aiieve op,vatti'ngen. Niermand minder dan Socrates, 'de geli,efde M,e'e,s,ter, had
nochtans telkens opn,ieuw met zijn ironie de Athe'ners,erop ige\reze,n dat de b.asis
van de wijsheid ligt in het bese,f van he,t niet-weten, de twijfel ten aanzien van
welk theoretis,ch systee,m dan 'ook. Maar Plato die' de maatschappij wilde her-
vormen kon ,niet zonder een fundament voor de normen \ran goed en kwaad ;

hij o,ntwikkelde e,ern metafys,isohe theorrie ,die het Socratische n.iet - weten omzette
in ,ee,n we'ten, dat ,hem de macrht en ,het gezag zou geven om te zeggen wat
goed en kwaa'd is. En in iede,r van ons leeft iets van Plato, de n'eiging o,m vanu,it
onze waarhe'id de anderen te ze,ggen wat mag en niet mag, te oordele.n en te
veroordelen. Hebben wij dat recht en in naam van wie of wat ?

Plato's 'd,enken confrontee'rt ons met de belangrij,kste ethrische paradox van onze
tijd : lan'gs de ene kant de id,ee dat ie'der vrij is om te de'nken wat hij wil en ziin
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waarden te bepale,n en langs de andere kant d'e noodzaak om te ko'men tot een

consensu'S ,Over univerSele normen Willen We verder Samen'levgn en overleven.

Hoe deze tegenstel,ling tussen vrijheid en norm verzoenen ? Waar I'igt de oor-

sprong van de unive'rsel,e normen als het theore'tisoh inzicht van filosofen en

wetensch.appers ons geen .dwing'end antwo,or'd kan geven ? Wie kan bindende

no,rmen opleg,ge,n ? Wie 'is de ethisc,he 'opd'raohtgever i'n de samenleving ? Met

deze vraag 'laat Plato ons ac,hter. En het nieuwe co'mputersysterem " Plato " zal

er o'ns geen ,antwo,ord op geven ! Wie dan wel ? Socrates' methode van filosoferen
beston'd erin een dialoog ,aan te gaan met d,e co'mpetente m'e'nsen vran ziin tiid
on Z€ oLp basis van zil,n ironie (gwe.insde onwetendheid) te voeren tot een

" aporia,, eern toestand waarin ze het antwoord schuldig 'bleve'n en alleen nog

vragen overhiel,den en een besef van niet-weten. Een vraag, die'missch'ien meer

dan,het.gerustste,llen.d sch'iin-weten te denken gaf. Ook dit artikel e'indigt met

een ".apo'ri'a 
D, een vraag. Het eist een vervo,lg, maar echt " al " zal het nooit

ge,raken. Want de vr.aag is altiid groter dan the,t antwo'ord. Ware, dit niiet het geval,

dan zouden we niet meer moeten denken. We zouden ,alleen geprog'rammeerd

zijn.

L. Bouckaert
retorica 1960



Oud-leerlingendag, 10 november 1984

leder j,aar hetzelfde treffen, doc;h met an,dere geziohte,n en andere verhalen.

Waaro'm die o,ntmo'e,tingsdag ? Zomaar : vriendsch,ap rechtvaa,rdigt zichzelf ,
vooral als d,ie .ge.gro,e,id is midde,n dezelfde constellatie van le.raars, s,tudie-
programma's, plezi,er en ontgooc,heling, e,n binne,n deze'lfde gebouwen.

Ju'bilerende u'itgangsjaren 1934 en 1959 werde,n om 14.30 u. door Bart Deman en
Lode Monrbalriu in de dreef o'pgewacht en naar de lerare,nrefter e,n aanpalende
ro'okzaal geleid voor de ,koffie met " dreup,el " en vsrsnapering. Velen hadden
mekaar al in ee'n kwarteeuw niet meer teruggezien... Dat oudleraar Wilfried
Pauwels, de fijne leraar geschiedenis u'it de jaren 50, ook uit Veurne naar Roese-
lare afgezakt was, verhoogde de fees,tvre'ugde en... het melancholisch acrhteruit-
zien...

Onderdirecteur Hans Decroos leidde d'e vlotlo'pende < ommegang " doo,r oude en
nieuwe gebouwe'n. Herinneringen werden, door associatie, losgeweekt en elke
hoek vertelde een oud verhaal. De nieuwe sporthalle stelde velen de pijnlijke
vraag hoe sportief ze eigenlijk nog waren.

Jozef Dessein, Willy Lammers, Joze'f Oost, drie priesters-oudleerlingen uitgangs-
jaar 1959, samen,met Adolf De'blonde, Retorica 1934, gingen de Misviering
voor. Een wonderbaar keurig zingend Collismandokoor - dat belooft voor het

Kerstconcert | - en organist - leraar Peter Malisse, een Haendel-fanaat zo te
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horen, zetten d,e passende luister bij ! In zij,n ho,milie plaatste Jozef De'ssein de
jubilerende jaron terug,in hu,n colleg'etijd en wees op paralle'llen met onze tijd.

Omzie'n in dankbaarhe'id, ja, maar dynamisoh naar de toekomst gericirt blijven en
de jeugd blijven ste,unen in hu,n ve,rweze,nlijkingen ; hen hoo,p geve,n.

B,ijna was d,e bar te kle'irn om de oudle,erlingen en (de weinige) oudleraars o,p te
vangen voor de .aperitiefrecerptie. Het aa,ntal u'itge,nodigde uitgangsj,aren was ook
niet klein : vanaf 1924 tol e'n met 1933, en daarbij 1934, 1939, 1944, 1949, 1954,
1959, 1964, 1969, 1974, 1979. Voor velen was het de eerste ontmoeting met Supe-
rior Delbe'ke d'ie 'allen ge,moedelijk verwelkomde en'd,e jubilarissen gel'uk wenste.

Een feestmaal in Park Ro'd.e,nbac'h besloot de drukke dag (alth.ans voor de organi-
satoren e,n de twee jubile'rende jare,n). Vo,o.rzitter Michel Vu,ls,teke sp,rak het
welko,mstwoo,rd e,n... stelde de micro ter beschikking van eventueel geinspireerd,e,n.
(met sterk varierend succes... wel,iswaar). Misschi,en een strille wenk voo,r volge,nde
jaren : 'de animatie valn de avond beter (laten) voorbereiden en on,der c.o,ntrole
hourde'n. Of was er misschien zoveel te vertellen dat elke animatie n,oodzakelijk
to't mislukking ge'doemd was ?

」oost Vanbrussel

Retorica 1959



Kerstconcert in het Klein Seminarie
Woensdag 26 december 1984

Het iaarlijks ke,rstconcert is vo.o'r de jong,ens van Collie'mando telkens een ho,ogte-
punt i,n het kooriaar.

Reeds ,begin september wo'rdt g,estart met het instude,re.n van de verschille,nde
partiture'n. Aanvankelijk nog op een gezapig tempo, want het begin van het
nieuwe zangjaar stelt h'eel wat pro,bl,emen, waarbij het geleide'lijk inscrhakelen
van de nieuwe le,den het meest delic,ate 'is.

Noot voor 'noot, het moet alle'maal corre,ct zijn. Maar misschie,n nog belangrijke,r
is het goe'd en juist zingen : stemplaatsing, ademhaling, uLirtspraak, uitbreiding
van de tessituur, n,uan,cering en expressie... H,oe moet dat allemaal ? En je bent
pas 12 jaar ? of jonger. Onze kleinste zanger is nog gee.n 10 jaar en hij zingt de
mo,eilijkste partij van het koor : de altpartij.

Alleen dank zij veel en geduldig repetere'n worde'n de probleme,n 66n voor 66n
aangepakt en o,pgelost. S,tilaan komt de muzie'k zelt aan haar trekken. En dan
e,indelijk, een belangrijk mome,nt, gaan de zangers ervaren: het is mooi ! lk
zing het graag !

Dan krijgt de repetitie opeens een an.dere sfeer. Er kom,t meer za,ngvreugde,
de stemme'n gaan dan ook spontane,r en n,atuurlijker klinken. Je .hoort dan
reacties als : u Zullen we 'dat nog eens zi,ngen ? " of " Mag ik mijn farde eens
mee nemen naar huis om het thuis voor mijn ouders te zingen ? " Nu weet de
dirigenrt dat het klikt. De keuze van het stuk is gel,ukt. ls het een moeil,ijk werk,
de jongens zingen het graag. Het wordt een hoogstaand co,ncert waarr veel volk
verwacht wordt met veeleisende luisteraars. Daarom : een Bach -werk, dat de
compon'ist vaak als 66n van zijn lievel,ingswerke'n heeft gedirigeerd: de kantate

" Ersoh,allet ihr Lieder ".

In afspraak met de d'irigent van het orkest wordt het 'een Bach - avond. Naast
de kantate zal het Arezzo -ense,mble nog twee to,pwe'rke,n van die componist
uitvoeren : de be,ke,nde suite nr. 2 met de fameuze badinerie voor dwarsflurit en

een concerto voor klavecim'bel waarin Eric Hallein zijn nieuw instrument zal

bespe'le'n. Samen met het St. - Michielskoor zal Colliemando dan ook no,g e,nkele
kerstliederen zinge'n, ook al van J. S. Bach.

Of het volk te,rug zal kunnen m,eezingen ?

Natuurl,iik ! Je komt to'ch meedoen ?



Sanctus Antonius

Wat is er van aan ? Zijn tr'adities 'niet m'eer zo heilig als ze trad'itione'el waren ?

Of zijn het alleen de 6cht herilige tradities die wat wegge'deemsterd zijn ? ls bij-
voorbeeld de vier,ing va'n 'de patroonheilige niet wat in de verdrukking geraakt

door de vi.e'ring van de verj'aardag ? Al me,t al zo'u de u fees'tdag u dan niet echt

vervallen zijn, doch allee,n maar verschoven op de kalender, geent o'p een profaner

stam. lk stel vast dat i,n elk geval mijn traditionele feestdag 'reeds h'alverwege was

dit jaar v6'6r ik er zell erg in had, overige,ns m,aar doordat ik er vanop afstand

aan herrinnerd we.rd. Staat die " fee,stdag " op de helling ?

Het is niet altijd zo geweest. De uitbun,dige wijze waarop wij vroeger he't naam-
feest van onze meesters vierde'n, behoord'e tot de folklore van het ko'lle'geleven.

Het was een traditie die all.een al daarom een lang leve'n besc,horen was, dat de

gevierde die dag ,niets anders mocht doen dan gevierd worde'n, de h'ele dag lang.
Begrij'peli;ik dus dat we dit niet liete'n ontglippe.n. En we vergiste'n ons nooit van

datum ; daar zo,rg,de de mo,ndeli,nge overlevering wel voor, die nimmer faalde.

Hoe spontaan zulke vie'ring o,ok lee,k, ze gehoorzaamde in feite aan een heleboel
onuitgespro,ken regels die he{ doen en late,n van alle betro'kkenen nauwkeurig
voorschreven. De grondregel was da,t op die dag een u'itzonderlijke " do ut des "-
verhou'ding in de plaats moest tre'den van de scheefgetrokken machtsbalans
tussen de 'meester e'n zijn leerlinge,n. Er mo,est ee,n voorbeeldige, zelfs beminne-
lijke verstandhouding heerse,n die anders nooit zo enthousiast gerealise'erd werd,
maar die dan ook 'ge,baseerd was op he,t besef van 'het wederkerig voordeel dat
beide partijen bij deze u'itzonderingssituatie hadden. Alle andere regels die bij
deze gelegenhei.d golden, ware,n daarvan af 'te leiden. Zo bijvoorbeeld al de
intitidle verwaohting dat de meester op de'vooravond van zijn feestdag achteloos
de klasdeur ,ni6t op slot zou doe'n. Da't moes,t he't ,de reke,ls im,mers mogelijk
maken o,m n,aar best vermogen, en in het geheim, de klas tot ee'n feestzaal om te
toveren. En ook hior schreef de traditie voor, hoe dat diende te gebeuren : met
gebruik van het besc'hikbaar matoriaal, in hoofdzaak he't bord e,n het kleurkrijt.
Kon iemand van thuis al ee'ns papieren ,lampio'ns ,meebrengen, of ,her en der wat
vlaggetjes of slie'nte,n meegraaien, ,dan werd daarvan d'ankbaar gebruik ge'm,aakt.

Maar ech,t kosten doen, dat mocht niet.

Het bord vol tekenen, had een tweevo'udige funktie : het krederde ee.n sfeer van
kleurrijke feeste,lijkheid, ern het to,onde te'gelijk aan de m,eester d,at elvoor e,en
gewoine les eigenlijk geen plaats meer was die dag. Want dat was dan.de be,loning
die we van hem verwachtten : dat h,ij ,ons op een niet - konformistisohe dag zou
trakteren. Wij versierde,n het ,lo,kaal, eerden onze meester he,el bijzonder op die
dag, bleven braaf on volgzaam zonder smet, zetten al eens ons beste bee'ntje voor
mert ee'n gediohtje, een liedje ,of een stukje toneel. Het was dan ook ,niet m66r
dan billijk dat de meester daar niet ongevoelig voor bleef, en ons beloonde met
zijn inschikkelijkheid, met verhaaltjes en met muziek, en in elk geval : met de



volled'ige negatie van het leerplan. Do ut 'des, voor de 66n zowel als voor oe
ander.

In de hu'maniora vie,l deze optie al niet meer zo goed te rijmen met de ernst van
het studieprogramma. of was h,et ,alleen praktisch niert meer doen,baar, omdat de
leraars zowat om het uur wisselden van klas ? of waren we allicht te groot ge-
worde,n voor zulke kinderlijke afs,prake'n ? lk herinner me niet dat er nog ve.el van
zulke vieringen in huis is gekomen. Behalve 66n me,morabele keer: 17 ianuari
1961.

lk zat nie't in de klas waarvan hij ,titularis was, wel in een zuste,rklas daarvan.
lk was d,aar eige'nlij,k allee'n maar blij om, want zijn tirannieke reputatie had ons
lang o,p voorhand hert b,eeld bijge.bracht van e,en weliswaar gere,nommeero, maar
toch te mij,den sche,psel (nog zo'n domein waaro,p de mondelinge o,verle.vering
nooi,t verstek laat gaan). Er was dus wel een pak van mijn hart gevallen, to,en ik
bij de ,aanvang van dat schooljaar ,had vernomen dat alvast d6ze kelk aan mij
voorbij mocht gaan. Hele,m,aal ontkome,n, was e,chter te ve,el gevraagd. Want al g,af

hij geen Grieks e'n La'tijn aan ons (wat hij in zijn eige,n klas wel deed), we moesten
he'm tooh 66n uur pe'r wee'k gedogen voor de les van biologie, meer in het bij-
zon'der dat jaar : dierkunde ofte zoolo.gie.

We hebben het e'r allemaal leve'nd afgebracht, het moet dus alles bij elkaar nog
meegevalle,n zijn. Ziin so'u,verei,nitei't s,teunde trouwens niet op de i,nzet van enig
fysiek geweld. Hij heers,te als een absolutistisohe vorst, do,oh 'hij bereri,kte dat me.t

eerde'r subtiele middel,e'n. Geen stalen handen, m,aar eejn sfalen gezicht. Smidje
Smee had ,als voor altijd zijn mo,nd ,in een dreigende, neerwaartse boog geslagen ;

zelde,n heb ik de discipline zo letterlijk belichaamd gezie,n. Merkwaardig geno,eg
kon hij zioh 's morge,ns ,ook al e,ens vergrisssn e,n bij het ontwakon die neer-
waartse boog ondersteboven opze'tte,n voor 'd,e rest van de dag, ziin tande'n
breeduit bloot lachend. Do'ch 'hij zaaide verwarrin,g daarmee, zijn profiel was
eige'nlijk anders.

17 ianuafi: Sanctus Antonrius. We zouden he,t riske,ren, Lhet laatste les,uur van d,e

dag m.oest hij aan ons ziin zoologische wijsheid kwijt. G66,n {ampions, g65n bel-
letjes, g66n kleurtjes of m66r van dat ,naileve, maar ee,n daverend en hartver-
warmend applaus wanne'er hij zou binnenko,me,n.

Zijn efgen klas was 66rgt aan de ,beurt, 's voorm,idd,ags voor Grieks on Latijn. En
wonder boven wo,nde'r, het wo.nder geschiedde. Hij stapte mee in de boot die
zijn discipelen hadden ,aangemeerd, nam het roer i,n handen e'n voer hen twe,e
volle uren langs een exalte,rend panorama. In de nam.iddag zou,den wij dan de
gegadig.den ziin.

Gespannen en ontspannen ',tegelijk, maakte'n we o.ns o,p als voor een droomreis.
Een paar keer ko,nden de'ge,nen die bij de deur zate,n en dus op de uitkijk sto,nden,
ons ve'rsch,alken : 'j is d6, 'j is d6 ! Op een wip zat de tateren'de gro.e,p dan piekfijn
in het ge,lid, voonbeeldig om niet bij voo'rbaat alles te verbrodden e,n klaar om
hem met lief en eerbiedig applaus te ve'rmurwen. 'j ls d6, 'j is d6 ! Loos alarm,
doc'h m66r dan een paar kee'r lukte dat 'nLiet. Hij dreef warempel de spanning no,g

op, 'doo,r ,niet tijdig o'p te dagen. Het uur was al wat gworderd, de pret dus
eigenl'ijk al wat bedorven, toen we van in de verte zijn stap op het plankier
ho,orden naderen. Het werd muisstil. O,nze handen prikkelde'n 'al, wie zou het
sein geve,n ? En daar kwam hij ,dan eindelijk, zijn ronde buik onder zriin soutane
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ver v66r zich uri't dragend, toch zwierig de hoek om gelaveerd. We geloofden he{

niet. Ech,t, we geloofde,n h,et niet. Zijn mond was nooit eerder zo ade,mbenemend

naar beneden ,ge'trokken, ,het staal n,o'oit eerder zo hard geweest. We zate,n er

ro,nduit per"pleks ,bii. Het sein die,n'de eoht niet gegeven te worde'n, he't kon alleen

maar een o,ngelu,k over o.ns storten. Met zijn notities in de l,i,nkerhand tegen de

bo,rst gedrukt, stapte hij in een ijzige stilte op de lesse,naar al. Ge'en vin die

verroerde. H,i, legde ziin papieren 'neer, en liet de sti]te nog een tiid lang haar

werk doe,n. Dan keerde hij zich n,aar,het bord ,toe en schreef er doodordi,nair met

doodordinair (wit) knijt in doodordinaire (witte) letters o'p : hoofdstuk zoveel, het

ko,nijn. We moohten h'et dus we'l voor bekeken h'ouden. Ontgoochblin'g en woede

hielde,n ,el,kaar i,n ervenwioht, in de beklemmi,ng di,e zich van ons mee'ster maakte.

Het konijn d'at hij ons serveerd,e, ,he'b,ben we nauwelijks kunnen ve'rteren-

Maar h.et slot van di,t bravourestukje, ja zelfs het dramatisoh hoogtepunt ervan'

werd eig,enlij,k pas's anderendaags o,pgevoerd. To,e,n h'ij op 18 }anuar'i 's voo'r-

mi'dd'ags opnieuw voor Latij,n 'of voor Grioks in zijn klas aantrad, liet hij de ver-

keend geplaatste boog opnieuw poeslief ziin grote tande'n bloot lachen. Zelfs het

ton,netj.e on'der zij'n sou,tane begon danig 'te schud'den. En dan zei hij' tot groot
jo'lijt van zijn bende bevoorrechte'n : " lk had ze daar gisteren nog'al liggen' h6,

hi'errn.aast ... " Waarmee hii ,h"1 ,Op',uus, d,at hij van 6ns'had moeten krijgen' op de

valreep nog .aan h6n on,tfu'tselde.

Sanotus Antonius. Van e'en feestvarken gesproken.

Lieve,n Vande'ke'rckhove
retorica 1965



Het Amaat Vynckecomit6

RANCH卜 INDIA HONDERD JAAR LIEVENSMISSIE

Goede Vrrienden,

op 30 se,ptember'1983 werd in het Klein se,m'inarie van Roeselare onder grote
be'langstelling het boek van E.H. Lode Monbatiu, " 6g5g14NT LIEVENS, DE
RIDDER vAN cHorA - NAGPUR " voorgesteld ! Dit was de aanlo,op, he,t be.gin -
althans in Vlaanderen - van de voorbereiding o,p het ee,uwfe,est der Lievensmissie
in Ranchi.

Tal van dag-, week- en maandbladen en .no,g ,heel wat ande're periodieken wijdden
een bijdrage aan dlit boek... en tot,op vandaag h'oud'e'n de gunstige reakties e.n
kritieke'n niet o,p.

Financieel werd dit voo,r het Amaat vy,nckefonds een meevaller zodat wij af en
toe 'ee'n erns,tige steun kunnen geve,n aan een of andere o,ud - leerling - missionaris
in moeilijkheden.

ook in Ranohi zelf is men reeds er'nstig begon'nen aan de voorbereid,in.g van de
eeuwfeesten ro,nd het ontstaan van 'het kristendom in hu.n streek. Deze gaan door
van 14 to't en met 24 maart 1985.

E.H. Lode Monbaliu werd omwille van z,ijn boek en opzoekingen ove.r d,e Lievens-
missie op di't eeuwfeest uitgenodigd door de aartsbisschop van Ranch'i Mgr. pius
Kerketta. Do'kter Aim6 vermeersch (Ret. 1954) voorzirtter van he,t Amaat Vyncke-
fo'nds zal he'm vergezellen en zo zullen zij het Klein seminarie van Roese,rare,
waar Co'nsrtanrt Lievens zorcn jaar srtu d ee,rd.e, verteg enwoo rd i g en.

Mg,r. Ke,rketta schrijft :

"Wij heibben,het geloof vanuit Vlaanderen ontvange,n... en wij zijn Vlaandere,n
daarvoor dankbaar ... ook voo'r de grote ma,teriele steun ! Ve,rlede,n jaar kwam
iermand uit uw land .en vroe,g mij wat,men ,op het thuisfront voor ons kan doen ter
ge,legenrheid van ons ,eeuwfeest in Ran,ohi. Met ande.re woorden wat hebben jullie
dri,ngend no'dig ? We hoefd'e'n niet lang ,na te denke,n om te antwoo.rden. We
hebbe'n dringend een socio-cultu,reel -'medisch-p,asitoraal en catechetisch ce,n-
trum nodig om onze proj,ecten u)it te doktere,n, om medisohe hulp te geven,
om catecherte'n en on'de'rwijzers op te leiden, om g,eestelijke steun te geven enz.
enz. De grond hebben we reeds kunnen kope'n. Vanuit Vlaanderen hopen wij veel
financidle steu'n te krijgen om de ,bouvywerke,n te beginnen ".

Goede vrienden, sedert vorig nummer m,ocht het Amaat Vy,nckefo,nds van u

42.270 tt. ontvange,n voor onze mrissionarissen. Van har:te dank in hun en onze
naam.
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Graag hadden wij o,ok een flinke som meegegeve'n voor dit " eeuwfeestprojekt "
van aartsbisschop Mgr. Pius Kerketta en van 'o'nze ou,d-leer'lingen-missionarissen

in Ran,ch,i. Do,et U ook een duwtje door een storting o'p o'ns g'ino'n'u'm'mer ? Kleine

som,men zijn e\/eneens welkom.

- Bij sto,r,tin,g van 1.ooo fr. of meer bezorg'e'n wij U dan ee'n attest aftrekbaar bij

de belastinge'n. Mededelen : attest a.u.b.

- U kunt o,ns missriefonds ook spijzen door onze u,itgaven te b,estellen die wij

U te ko,op aanbieden. Ve ziin alle,maal te'n zeerste gesohikt als geschenk.

gernaaid 500 fr.

door Lode Mo,n'baliu
ge'naaid 50O fr.

gebo'nden 650 fr.

- 
* Jurb,ileumsie'nb,ord > met het sc,hild van he,t Klein Se'min,arie 500 fr.

met staandertje 50 fr.

Go,ed aan'duiden wat u ve'rlangt a.u.b.

Dit alles kan ,besteld wo'rden door de ,aangegeven som te gireren op Eironummer
712-0112054-05 van het Amaat Vynckefo'nds, p.a. Zuidstraat 25, te 8800 Roeselare.

HELP ONS HELPEN,

Voor ,het Am,aat Vynckefonds
Freddy Kin'drt, secretaris, 6e WA 1972

- " Rartte' Vyncke ", door Lode M,onbaliu

- 
n Constant Lieve'ns, de ridder van Chota-Nagpur ",
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Collegesnipperingen

瘍
麟|:

Zoals in vorige uitgave beginnen we ook deze keer met e,en oud - le.erling in de
bloemen te zetten. lmmers Emm,anue,l Gerard, oud - Ieerling van de Grieks - La-
tijnse, retorika 1971, promoveerde met de grootste onderscheidin,g tot doctor jn
de mode,rne g,eschiedenis aan de K.U.L. Zijn doctoraal proefsc,hrift luidde :

" Van stud'e'ntenve,rbond naar volkspartij. De katholieke partij in Belgi6 tussen de
twee wereldoorlogen ". we wense,n Emmanuel en de familie Gerard van harte
proficiat.

$4ti
Twee nu'mmers terug vermeldden we het ,leerlinge,naantal van de oude en mo-
d'erne humaniora. Tijdens het vorig schooljaar bedroeg dit 974. we kunnen u
met vreugde melden dat de kaap van 1.000 opn,ieuw we,rd o,verschreden. op
1 okto'ber van dit jaar waren er 1.044 leerlingen. Er werden een 250-tal eerste
jaars ingeschre'ven, waarvan een 10o voor de Latijnse en een i50 vo,or de Mo-
derne humaniora. Dit insch'rijvingsgetal werd wellicht nog nooit bere,ikt. vivat,
crescal, floreat Minus Seminarium Roulafiense.

tF +. tF

Voor de onderwijsme,nse'n onder onze lezers kunnen we vermelden dat we
tijdens het huidig sc,ho,oljaar 1.358 les,uren mogen inriohten, en dit o,p basis van
de sdhoolbevolking op 1 oktober 1983. Het laat zich dus voorzien - vermits o,ns
aantal g,esteg,en 'is - dat we toekomend jaar van ee.n groter aantal lesure,n zulle,n
mogen genieten, als deze,lfde wetgevring nog van to.epassing zal zijn... me,n weet
nooit.

rF$&
u Ee'rtij'ds " wil ook de iongere,n tot zijn rangen in grotere getale zien aansluiten.
D'aarom heeft de beheerraad volge,nd voo,nstel uitgewerkt. Voor diegene,n die tijdens
de laatste 5 jaar het college verlieten, bedraagt het lidgeld sle,c'hts 350 fr. voor
3 jaar. Voortaan ben jij, .iongere, bij ons 3 jaar lid voor de prijs van 1 jaar ! Vo.or
diezelfde j,ongeren die per jaar betalen i,s het bedrag vastg,este,ld op 200 fr. We
hop,en 'op een massale toetreding der jonge,ren.

No,chtans mogern onze " oudere " lede'n zich niet verontrech't voelen. we hebben
onze prijs in die tijd van crisis ,niet o,pgetrokken e,n handhaven deze op 350 fr.
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Ook de prijs voo'r de ste,une'nde leden werd niet verhoo.gd e,n blijft vastgeste,ld
op 600 fr. Om toch onze kas te spijze'n werd er ged,acht aan besc'he,rmleden.
Aan,hen zou 1.00O fr. gevr:aagd worde,n. We hopen dat die cate,gorie'talrijk moge
worden om aldus onze vele doe,lstellinge,n en proje'kten te ku,nn,e,n behouden.
Wat de vernri,euwi,ng van ,het ,lidm,aatschap betreft, ku.nn,e'n wij u bovendien het
volg.ende me'dedelen: Om het de adm,inistratie en ook u gemakkelijker te maken
wordt de geleg,en,heid ge,boden om uw lidmaatschap te vernieuwe,n met ee,n be-
stendige opdrac'ht vi.a een door u gekozen bank. Alle i'nlichtinge,n h,ierover kun't
u leze,n in de brie.f, drie als bijlage in dit nu,mme,r van Eertijds steekt.

tift:|F
Een van ,onze doelstel'lri.ngen is oud - leerlingen aan een job help,e,n. En nu mee'r
dan ooit is deze taak actueel imaar ipso factc ,moeilij0<. To,ch heefit de behe.erraad
zioh orver dit rprorblee,m g,oboge,n.

Aan de 'inkom lang,s de Boterm,arkt wordt alle ,informatie die het college o.ntvangt
in vsrband me't werkgelege,nheid, aange,bracht. We doen d,an c,ck een opro,ep
to{ diegonen die in hun firma oen plaats o,penstellen, die rte wille.n doorsturen. Voor
de werkzoekende kan het we,l e,ens ,interessant zijn de ad valvas aangebrachte
mededel'ingen te komen lezen. We beseffen wel dat die berichtgevi,ng slechts
bruikbaar is voor diege,ne,n di,e in Roesol,are of ,omgeving wo'nen. M,aar ee,n andere
opf ossin'g is er nriet. " Eertijds " verschijnt slechts 2 maal pe,r jaar en is dus niet
het ,geschikte medium. Toch zal en kan oo,k lan.gs deze weg een vacature gemeld
word.en.

iFSiF
Van,onze oud-leerling Eric D,erluyn (retor,ika 1962) o,ntvinge.n we een u,itnodiging
to,t zij,n tentoonstelling tijdens de voorbije vakantie te St. - ldesbald. Eric exp,ose,er-
de er schilderij,en en be'elden in b,ro'ns en terracotta. Bij diezelfde gele.g,e,nheid
presenteerde hij de bibli'ofie,le uritgave van zijn ni.euwe boek : " Klei,ne Spro,ng in
Onsterfel'ijkhe,id ". Op d,e uitnodiging lazen we " Onderweg ,, een gedichtje u,it
n Gsen Mooier Lu,ohtschap ". Als iintermezzo lalen we u ,het eve,n ,meelezen.

ONDERWEG
,Het zach'te ko'lve,n va'n e.e,n he'uve,l :

daarover zand,ig grauw van
g,ras, het g,roene zand e,n overval
van kleuren - ,op dun,ne stammen staat
een kleine kruin aandoen,lijk sohuin -

zal altijd mooier zijn dan wat ik
sch'rijf. Sprakeloos daa,gt h.et mijn woordon
uit. Ned.erlaag op n,ederlaag
draag ik, d,ie niet begrijp :

waarom ,ik spreek, waarom ik zwijg.

tF iF 4&

Terwijl we het nu toch ove,r kunst he,bben, wille,n we ,even ,uw aandaoht trekke,n
op ee,n nieuw inritiatief van de,oud-leerlinge,nbond. Per nummer wensen we ee.n
repro'ductie van een kunstwerk te pu,bliceren. De rechterbladzijde is voorbehouden
voor de reproductie, de linkerbladzijde bevat een beknopt curriculum vitae en
een bo'nd,ige besc,h,rijvi,ng van d.e aard van ,het werk. Het is onze bed.oeling o,nze
leden een exolusieve gu,nst (betaalb.are kunst) aan te bie'den e,n tevens het werk
van ee'n oud - leerling ruimer bekendheid te gwe,n. ln d,it nummer is een repro-



ducrtie van ee'n glasraam, uitgewerkt door Joost Caen, opgenomen' Valt het in uw

smaak ? Alle be,stellingen gebeuren langs de oud - lee'rling'enbo'nd.

rF rF l&

Heb je,het,artikel geleze,n van Jan Depovere over C. Julius Caesar naar aanleiding

van de opvoering door het G,udrun - comit6 van Shakespear'e's meesterwerk ?

spontaan denkon velen onder ons terug aan de tijd van de vierdes (de quarta)

en aan de retorica, wannee'r we de lectuur van Shakespeares werk zelf te ver-

teren hadde,n. M,aar er is nog.meer. Sommigen zullen wellicht te'rugdenken aan

de opvoering van dit we,rk in het college zelf. Dankzij onze archivaris Luc Pillen

krege,n we enkele foto's in han'den, alsook helt programma. De opvoering greep

plaats op zondag 4 en maandag 5 maart 1951 , onder regie van An,too'n vander

Pl,aetse. Ken je nog de " dramatis personae " ? En herken je nog de spele'rs op

de 2 foto's ?

l-inks : Brutus gespeeld do,or W. Du'mo'n.

Rechts: Cassius Eespeeld door J. Pardou.



En hier dan de namen (fotokopie van h,et programma) van die leenling.en drie

1951 in het lioht d,er sch,ij,nwerpers sto'nden :

DRAMATIS PERSONAE
JULIL-rS CAESAR A. He'p"l'

MARCUS ANTOx-llJS V. Cools

llt{l l-lUS, samenzweercler tegen Cuesar W. Dt mo.t

Cr\SSItlS, >> )> J. Purdo,,

CASCA, )) )) P. Oll"r,"t

CINNA, >) ) A. LunJ',r"cht

i\{E'fELLt.lS, volkstribuun G. De Irorrr

MAlttll-LLlS, > ivl Do.'ck

CICEIiO, senator Il. Van d" Wull"

CALPLJRNIA, 
"ro,t*'van Caesar A. D"*'.Jf

EEN DIFINAAR r,an Caesar R. Stel'aert

ITORTIT\, \,rou\\, van Bnrtus J. Ail"r1'

t-tlClUS, <li"naor van llmtus ]-,. Demaitre

i\lltSSAI-r\, r'riend en l"geruu.,vo"rd"r van Brutus J. D" Cl"rck

EEN DIENr\AR van Antonius A. Janss"trt

EEN W.-\ARZEGGER E. Putelio""

Senatoren - l,ictoren Wachten l(rijgers l3r-rrgers

RECIE:ANTOON VANDER Pl」 AETSE



Algemeen beeldAlgemeen beeld van de opvoering

l& d: iF

We zij,n ook bekommerd om o.ns j,aarl'ijks Kerstoo,ncert weero,m tot een succes
te l,a'ten uitgroeien. E,H. Arnold Loose is volop met zijn repetities bezig. Het belooft!
En om onze trouwe leden hierbij nog intenser te betrekken, we,rd e,r beslis.t 20
gratis-kaarten o,nder hen te verloten. Enkele onschuldige ,handen hebbe,n volge,nde
20 perso'nen uitgeloot :

1. Cal,lewaert Herwig, Kapel,hoekstraat 57 - 8160 Diksmuide'.
2. Castele,in Dirk, Begoniastraat 54 - 8800 Roe,selare.
3. Claerho,ut Walter, Adriaan Willaertstraat 22 - 8800 Roeselare.
4. Coussement Carl, Ke,rkp'lei,n 10 - 8810 Roeselare - Rumbeke.
5. Debeve're Remi, Verhae're,nlaan 30 - 8450 Nieuwpoort.
6. Denys Frans, H. Hartstraat 54 - 8800 Roese,lare.
7. De Pourcq Arthur, Kerkplein 10 - 8749 Warege'm - Bevere.n.
8. De'rluy,n Jan, Meensestee'nweg 83 - 8700 lzegem.
9. Kind,t Lieve,n, Moeringstraat 10 - 8800 Roeselare.

10. Laga He'rman, Gentsehee'rweg 48 - 8700 lzegem.
11. Mestdagh Jozef, H'ogestraat 48 - 8131 Kortemark-Werken.
12. Sioen Phil,ip, Guido Gezellelaan 31 - 8800 Roeselare.
13. Soete Roger, Plassendalevaant 10 - 8230 Oudenburg.
14. Vand,ae,le G., Wes,troze,bekes raat 23- 8698 Zo,n,nebeke-Passe,ndale.
15. Vandonbulcke R., Statio,nsstraat 121 - 8650 Lede,gem.

16. Vangheluwe Patrick, Beversesteenweg 310 - 8800 Roeselare.
17. Vanhaverbeke Martin, Korte Akkerstraat - 8040 Oostkamp - Ruddervoorde.
18. Van Ho,uwe Jos, O.-.L.Vrouwstraat ABS - 2700 Sint- Niklaas.
19. Vereecke An,toon, Diks,muideste,enwe,g 12 - 8820 Stade,n - Oostnieuwkerke.
20. Vileyn M,ichel, Ko,kstraat I - 8450 Nieuwpoort.

IF IF IF

En we eindigern onze sprokkelinge'n met een o'p,roep van onze collega Luc Pillen.
We citeren hem letterlijk: Oud-leerlingen, indien je kan en wil ,afstand doen van

oude foto's uit je colle'getijd, klasbladon e.d., dan staart het college - archief dank-
baar met open armen.
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Familieberichten

GEBOORTEN

Bart, zoontje van Heer en Mevrouw Jean - Marie en Leen Craeye - Lejeune Gent,
28 mei 1984, Duifhuisstraat 6, 9000 Gent.

Judith, dochtertje van Heer en Mevrouw Rik en Marianne Desloover-stockman.
lzegem, 28 mei 1984, Roeselaarsestraat 285, 9700 lzegem.
Beatrijs, dochtertje van Heer en Mevrouw Leo en Mia voet-Dubaere, Roeselare,
5 juni 1984, Lostraat 6, 89Bl Reninge.

Kim, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Ingrid Hooghe - Nobus, Boeselare,
10 juni 1984, Rumbeeksesteenweg 358, 8810 Roeselare-Rumbeke.
Michiel, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Linda Decleer-Boucique, lzegem,
27 juni 1984, Blinde Rodenbachstraat 62/4, BB10 Roeselare - Bumbeke.

Elleen, dochtertje van Heer en Mevrouw Pieter en Catherine Vanherpe, Roeselare,
16 juli 1984, Delaerestraat 15, 8800 Roeselare.

Thomas, zoontje van Heer en Mevrouw Hans en Liesbeth Deckmyn - Lybeer,
Leuven, 1 augustus 1984, B. Valvekensstraat 118, 3200 Kessel - Lo.

Liesbeth, dochtertje van Heer en Mevrouw Bart en Griet Denturck - Casteleyn,
Aalst, 13 augustus 1984, Hof ten Bergestraat 48, 9300 Aalst.
Jozef ien dochtertje van Heer en Mevrouw Martin en Cecile Vanhaverbeke -

Gellinck, Brugge, 17 augustus 1984, Korte Akkerstraat B, 8840 Ruddervoorde.

Brecht, zoontje van Heer en Mevrouw Guido en Regine Verstraete - Blomme,
Roeselare, 21 augustus 1984, Hoogstraat 160, BB10 Roeselare-Rumbeke.
Caroline, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Marieke Debels-Devriendt,
Roeselare, 23 augustus 1984, Sint-Sebastiaanstraal 1/6, BB00 Boeselare,

Nele, dochtertje van Heer en Mevrouw Pascal en Mia Vandaele-Vandermersch,
Boeselare, 13 september 1984, Boeselaarsestraat 192, 8690 Moorslede.

Klaas, zoontje van Heer en Mevrouw Freddy en Ria Thermote - Devos, lzegem,
24 september 1984, Gullegemsestraat 58, 8768 Ledegem - St. - Eloois - Winkel.
Louis, zoontje van Heer en Mevrouw Rik De Nolf, Roeselare,24 september 1984,

Kasteelhoekstraat 1, 8810 Roeselare - Rumbeke.

Charlotte, dochtertje van Heer en Mevrouw Kristiaan Sobry-De Vooght, Rue
Jules Copp6 5, 6040 Jumet.

Liesbet, dochtertje van Heer en Mevrouw Filip en Benedikte Deboutte-Depoorter,
Roeselare, 9 oktobel1984, Sint-Hubrechtstraat 24, 8800 Roeselare.

Siegfried, zoontje van Heer en Mevrouw Frank en Martine Beeckaert-Vanhuyse,
Roeselare, 12 oktober 1984, Noordstraat 157,8800 Roeselare.

Stijn, zoontje van Heer en Mevrouw Marc en Maria Dehem - Wallyn, Roeselare,
15 oktober 1984, Schierveldestraat 70,8800 Boeselare.

Friedel, dochtertje van Heer en Mevrouw Luc en Anny Verhack-Deschildre,
Roeselare, 31 oktober 1984, Rood-Kruisstraat 47, BB00 Roeselare.

Karel, zoontje van Heer en Mevrouw Xavier en Lieve Lesage - Dejonckheere,
leper, 11 novembell984, Hoogledesteenweg 7, 8699 Staden-Westrozebeke.



WIJDINGEN

Heer Andreas Dedeurwaerder, Diaken gewijd te Boeselare op 20 mei 1984.

Heer Lieven Soetaert, Diaken gewijd te Brugge op 29 juni 1984.

Heer Marc Steen, Priester gewijd te Roeselare op 6 juli 1984.

Heer Geert Vangheluwe, Priester gewijd te Vleteren op 11 juli 1984.

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Geert en Kris Vervaecke - Demeulenaere, Roeselare, 2 juni

1984, Honzebrouckstraat 54, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Carl en Marika Coussement-Gheldof, Gullegem,29 juni 1984,

Statiestraat 57, 8698 Zonnebeke - Passendale.

Heer en Mevrouw Bernard en Marleen Parmentier - Vercaemst, Waregem, 30 juni

1 984.

Heer en Mevrouw Luc en Nicole Desutter-Delva, Westrozebeke, 12 juli 1984,

Oude Rozebekestraat 48, 8830 Hooglede.

Heer en Mevrouw Patrick en Carine Van Hoorne - Laseure, Vlamertinge, 14 juli
1984, Plumerlaan 91 /10-84,8900 leper.

Heer en Mevrouw Philippe en Lieve D'hulst- Leysen, Haasrode, 14 juli 1984.

Heer en Mevrouw Lieven en Ann Viaene-Plets, Kuurne,21 juli 1984, Zeger van

Heulestraat 50, 8500 Kortrijk- Heule.

Heer en Mevrouw Marc en Katrien Vanneste - Dewilde, Kortrijk 21 juli 1984, Hof

ter Steenbeke, Gotestraat 4, 8630 Gullegem.

Heer en Mevrouw Philiep en Hilde Verschaeve - Callewaert, Gits, 28 juli 1984'

Hazelstraat 84. 8070 Lichtervelde.

Heer en Mevrouw Lieven en Tine Vercruysse - Denoo, Poelkapelle, 4 augustus
1984, Koestraat 31, BB10 Roeselare - Rumbeke.

Heer en Mevrouw Luc en Monique Dely-Bossu, Lichtervelde, 1'l augustus 1984,

Kleine Stadenstraat 61, 8830 Hooglede.

Heer en Mevrouw Filip en Anne Lampaert - Vanwalleghem, Lichtervelde, 17

augustus 1984, Potteriestraat 15, 8070 Lichtervelde.

Heer en Mevrouw Vincent en Maaiken Vandewiele - Devos, Boeselare, 24 augus-
tus 1984, Hofstraat 11,8100 Torhout.

Heer en Mevrouw Luc en Marina Vandenbroucke-Mast, Mol,31 augustus 1984.

Heer en Mevrouw Patrick en Katrien Schreurs - Vandemoortele, Rumbeke, 1

september 1984, H. Consciencestraat 21 /9, BB00 Roeselare.

Heer en Mevrouw Pieter en Marleen Colpaert-Vanwezer, Wetteren, 8 september
1984, Meensesteenweg 302c, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Jan en Katrien Demeyer-Bossuyt, Kuurne, 15 september 1984,

Visserij 23, 9000 Gent.

Heer en Mevrouw Rudi en Marijke Ghequire - Staelens, Poelkapelle, 6 oktober
1984, Bruaenestraat 44, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw Johan en Hilde Defraeye-Raepsaet, Kortrijk,6 oktober 1984,

Zwaluwenlaan 4, 8500 Kortrijk.
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Heer en Mevrouw Patrick en Patsy Timmerman - Sioen, Hoogstade, 20 oktober
1984, Vestinstraat 69 /27, 8320 Brugge - Assebroek.
Heer en Mevrouw Geert en Connv Werbrouck-Vanneste. Beitem. 20 oktober
1 984.

Heer en Mevrouw Gaby en Ann Loncke-Deruytter, Zarren,3 november 1984,

Esenstraat 15, 815l Houthulst - Klerken.

Heer en Mevrouw Jan en Bernadette Gits-Bruneel. Roeselare. 17 november
'1984, Kasteelstraat 21 ,8700 lzegem.

SIERFGEVATTEN

Heer Jo Hondekyn, geboren te Kortrijk op 6 januari 1964 en overleden te
Torhout op ll mei 1984.

Mevrouw Julia Verhalle - Brel, geboren te Wervik op 19 november 1893 en
overleden te Langemark op 29 mei 1984.

Mevrouw Germaine Stevens - Vandermarliere, geboren te Oostvleteren op 31

augustus 1903 en overleden te leper op 30 mei 1984.

Heer Jozef Deman-Wittebolle, geboren te Klerken op 21 augustus 1923 en over-
leden te Houthulst op 3 juni 1984.

Mevrouw Maria De Roo- Brengman, geboren te Wingene op 2 februari 1g10 en
overleden te Wingene. Wildenburg op I juni 1984.

Mevrouw Zozima Vandewaeter-Robbe, geboren te Westrozebeke op 15 juli 1BB5 en
overleden te Westrozebeke op 15 juni 1984.

Mevrouw Maria Verstraete-Baert, geboren te Zwevezele op 23 september 1905

en overleden te Roeselare op 6 juli 1984.

Heer Georges Dedeyne-LatIrez, geboren te Wingene op 20 augustus 1910 en
overleden te Roeselare op '15 juli 1984.

Mevrouw Germaine De Four - De Bruyne, geboren te Pittem op 20 november
1893 en overleden te Roeselare op 25 juli 1984.

Mevrouw Maria Defoort-Catteeuw, geboren te Sint-Eloois-Winkel op 10 decem-
ber 1902 en overleden te Roeselare op 3 augustus 1984.

Mevrouw Valerie Remaut-Vanheule, geboren te Bredene op 14 september 1913

en overleden te Roeselare-Rumbeke op 14 augustus 1984.

Mevrouw Maria- Magdalena Depoorter-Callewaert, geboren te Hooglede op 23

februari 1906 en overleden te Roeselare op 23 augustus 1984.

Mevrouw Pia Saint-Meuleman, geboren te Moorsele op 11 september 1948 en
overleden te Schaffen op 26 augustus 1984.

Mevrouw Yvonne Van Gampelaere-Dezeure, geboren te Merkem op 11 april
1908 en overleden te Roeselare op 3 september' 1984.

Heer Willy Lamote-Vanhaelewyn, geboren te Roeselare op 13 januari 19'15 en
overleden te Roeselare op 4 september 1984.

Monseigneur Armand Vandenbunder, geboren te Roeselare op 23 juli 1911 en
overleden te Brugge op 5 september 1984.

Heer Georges Vermeersch-Vanhopplinus, geboren te Menen op 10 maart 1924

en overleden te Roeselare - Rumbeke op 6 september 1984.



Mevrouw Sabine Vermandere-Boeraeve, geboren te Poperinge op 3 mei 1957

en overleden te Boeselare - Rumbeke op 7 september 1984.

Heer Jozef Vanryckeghem-Lambregt, geboren te Boeselare op 13 februari 1908

en overleden te Roeselare op 8 september 1984.

Mevrouw Laura Bossuyt-Verfaillie, geboren te Boeselare op 22 januari 1909 en

overleden te Gits op 11 september 1984.

Eerwaarde Heer Leo Carbonez, geboren te Eernegem op 17 december 1887 en

overleden te Roeselare op 25 september 1984.

Heer Cyriel De Witte - Vandenbulcke, geboren te Koolskamp op 29 september
1904 en overleden te Dadizele op B oktober 1984.

Mevrouw Maria Callewaert-Raes, geboren te Koolskamp op 7 juni 1922 en

overleden te Koolskamp op 10 oktober 1984.

Heer Jozef Anyca-Denys, geboren te Oostnieuwkerke op 15 augustus 1900 en

overleden te Roeselare op 13 oktobef 1984.

Mevrouw lrena Veranneman-Herreman, geboren te Roeselare op 29 mei 1914 en

overleden te Roeselare op 28 oktober 1984.

Mevrouw Laura Demortier-Coussee, geboren te Roeselare op 24 augustus 1913

en overleden te Boeselare op 11 november 1984.

Mevrouw Madeleine Haspeslagh - Wybaillie, geboren te Oostnieuwkerke op 4 juni

1895 en overleden te Hooglede op 15 november 1984.

Eerwaarde Heer Joseph Matthys.


