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MGR.EDJ● DE SMEDT

Mgr. E. J. De Smedt tijdens zijn homilie in de pontificale mis ter gelegenheid van
het 250- jarig bestaan van de Augustijnerkapel van het Klein Seminarie van
Roeselare.

Monseigneur

Wij danken U

- Omdat U 32 jaar ons bisdom met vaste hand en in dienende liefde hebt
bestuurd.

- Om de vele blijken van sympathie tegenover het Klein Seminarie, onze oud-
leerlingenbond en ons blad " Eertijds ".

- Omdat U, naast Uw blijvende aanwezigheid, nu nog meer onze biddende
bisschop wilt zijn.

Wij wensen U een goede gezondheid, stille voldoening voor het gepresteerde
werk en nog vele diepgelukkige jaren tussen uw medemensen.
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MGR口 R.VANGHELUWE

Monseigneur

Wij danken U

- Omdat U aanvaard hebt onze nieuwe bisschop te zijn en ons als de Goede
Herder wilt begeleiden.

- Omdat U ons in deze drukke en versmeltende tijd ons aanspoort om onze
ogen te richten op Jezus die onze Redder en Verlosser is.

- Omdat U, evenals Uw geliefde voorganger, veel en lang en luisterbereid
onder Uw gelovigen wilt vertoeven.

Wij wensen U een diepgelukkkig herdersleven met een levende en levendige
kuddde, die zich echter nooit van haar herder wil verwijderen.



Onze godsdienstige opvoeding in het
Klein Seminarie (1924-1932)

ln de laatste voorbije jaren werd de 'katholieke opvoeding' van genoemde
periode met een kwinkslag afgedaan : Het Bijke Roomse Leven, heette het dan.
En zulke kritiek meende niet alleen zeer geestig maar ook zeer knap te zijn !

Welke knapheid ik ernstig betwijfelen wil : op het verleden kritiek leveren is
doodgemakkelijk ; de eigen tijd beoordelen is moeilijker. Wie daarin slaagt, haalt
eer van zijn kritiek. Het overige is doodgoedkoop.

Mijn bedoeling is helemaal niet op te treden als een laudator temporis acti !

Voor wie ge.en Latijn kent, hij raadplege de dikke van Dale en betreure zijn
levenslot ! Hoe kun je zonder Latijn geschiedenis bestuderen... ? Mijn bedoeling
is het schetsen van onze levenssfeer.

Van huis uit waren de meesten onder ons in strengheid vroom opgevoed:
gebed, H. Mis(sen), processies, bedevaarten, het 'dienen voor en tegen', heiligen-
verering (met o.m. mei- en junimaand: O.-L.-Vrouw en het H. Hart), godvruchtige
gebruiken : gewijd water, palmtakjes, kruisprocessie, enz., enz. Er waren binnen
de bewoners van het college (zo noemden wij het Klein Seminarie) nagenoeg
geen kinderen van minder gelovige gezinnen; diegenen die er toevallig des-
ondanks waren, werden bijzonder in de gaten gehouden en verdwenen, bij een
eerste geschikte gelegenheid, van het toneel. Het college zuiver houden, leek
wel een trouw beleefde leuze. En wie zal beweren dat de overheid hierin
ongelijk had ? " Weert den wulf / 't zijn kwade dagen / Weert den wulf / ten
schaapstalle uit ! " (G. Gezelle). Genoemde dichter had zeventig jaar v66r ons
verblijf ter plekke, dezelfde leuze nageleefd.

Allen samen waren wij dus best geschikte elementen voor voortgezette christe-
lijke opvoeding, naar de volmaaktheid toe, door priesters, met inbegrip van
mogelijke priesterroepingen. en deze : hoe meer, hoe liever. Een jaar met veel
geestelijke roepingen in de retorica werd een 'patattejaar' of een goed 'boere-
jaar' genoemd ! Lekeleraren waren vrijwel niet aanwezig en, indien aanwezig,
ze hadden geen enkele opmerkelijke invloed. Integendeel : we verdroegen node

of onwillig lekeleraars. Om een staaltje te geven : doorgaans, zoniet altijd, bleef
de priesterleraar (titularis) bij ons in het klaslokaal terwijl de leraar b.v. tekenen
(G. Vallaeys), kunstgeschiedenis (in de retorica, nl. H. Ghellynck), of gymnastiek
(J. van Ruymbeke d'Apaerde) hun lessen gaven. Het klaslokaal i.v.m. laatst-
genoemde is een anachronisme : we hadden geen gymzaal en evolueerden bij-
gevolg in schijnballetten en loopwedstrijden, strekstand en buiklig, over onze

speelplaats in weer en wind. Dit terloops. Onze gerespecteerde leraren en sur-
veillanten waren de priesters. De 'rok' bracht gezag (meestal toch !). Enkel
priesters waren oudergewoonte (en in de ogen van onze ouders) geschikte
opvoeders. Zo was het stramien.

Tegen en op zulk stramien werden we opgevoed, of beter werd onze opleiding
voortgezet en voltooid. Naar " het geestelijk " toe. Geestelijk, ja geestelijken
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worden werd aan onze gemeenschap voorgesteld als de ideale levensdoelstel'

ling. En daartegen bestond geen weerbarstigheid. De atmosfeer was gods-

dienstig.

Atmosfeer, opleiding en afwerking bestond uit veel factoren: de godsdienst-

lessen, de godvruchtige genootschappen, de godsdienstoefeningen, de kerkelijke

feestdagen, de velerhande vrome activiteiten en praktijken. we willen ze punt

voor punt behandelen.

De godsdienstlessen moeten we in twee groepen onderdelen : de eerste drie

jaar werd het catechismusonderricht uit de lagere school (en uit de 'lering'

voor de plechtige communie) grondig herhaald, uitgebeend en uitgebreid' Het

was, naa; mijn gevoelen, maar een saaie bedoening: het herkauwen van afge-

kauwde pruimen, zou Busken Huet (geloof ik) zeggen. In de vierde kwam het

catechismus-toppunt : we moesten er de uitvoerige catechismus Van het aartS-

bisdom Mechelen bijJeren en ja, opnieuw van buiten leren ! Dit ging vergezeld

van de studie der Hulptafeltles; een stel dorre geraamten zonder vlees of bloed

zoals alle geraamtes ; ze rammelden van logica en ovedaad. lk ben hun auteur

G. de Lepeleer voor 6ndere boeken dankbaar. In de hoogste drie klassen lagen

de zaken anders : er was eindelijk wat nieuws. tn de derde de studie van het

Evangelie (verstrekt door surveillant J. Vereecke, uit het handboek Wegwiizer

door het Evangelie): klonk zakelijk, en historisch boeiend. In podsis en retorica

de geloofsverdediging of apologetica. Van het Godsbestaan, over Christus naar

de noodwendigheid van lidmaatschap der Kerk ; alles bewezen en klaar als een

klontje. In de poesis leraarde ons die stof superior Quaegebeur: droog en dof

als cement. Velen hebben zich een aap verveeld. In de retorica klonk er een

frisser klank op: M. Vandenbussche, onze nieuwe suf, die met veel hartstocht

en rood in zijn kam zijn lesstof debiteerde en ons voor zijn zaak beslist wist
te boeien. Alles samen genomen : de hele zes iaar louter theorie en leerstel-

ligheid. Ze maakten op mij - wee mij ! - weinig indruk. Ook waren mijn
'ombesten' terzake uiterst zwak. Voor iemand die 'voor paster leerde' in veler
ogen een levende schande.
Tot besluit van elke drie jaar kwam er telkens een overzichtelijk examen bij

waarmee wij - d.w.z. zij die zulks wilden - dongen naar een catechisten'
diploma. Niet veel meer als een formaliteit ; dit diploma is van generlei nut
geweest in ons leven. Laat staan in het leven van de leken' Werd er ooit door
enig pastoor op die verworven bekwaamheid een beroep gedaan ? Sinds 1970

ongeveer bestaat er opnieuw catechese-aan-huis door geschoolde leken' Maar

onze generatie is/was intussen oud ijzer, schroot of dood.
Naderhand, op het Grootseminarie m.n., bleek hoe heel ons catechismus-
onderricht, ja ook de apologetische leergang slechts een flauw afkooksel was
geweest van onze wijsgerige en theologische scholing. Fundamenteel nieuws

aldaar was er weinig - behalve geschiedenis en rechtsleer - en alle leerstel-
lingen bleven even vast en onaantastbaar. Het leven later zou ons naar andere
pijpen doen dansen.

De godvruchtige genootschappen op het college waren veel en velerhande.

lk vernoem: de E.K. (Eucharistische Kruistocht), de Maria-congregatie en het

Sint-Vincentiusgenootschap. Dit laatste was beperkt tot retorica ; de Maria-

congregatie tot de hogere sectie (laatste vier jaar) ; de E.K. begon reeds in de

lagere school of het voorbereidend jaar (7de) en liep d66r en min of meer dood

in de hoogste klassen.



over de E.K. bestaat er literatuur genoeg. Even worden de stichter pater B.p.
van Maele (o. Praem.) vernoemd en de grote bezieler de D.G. Edw. poppe,
priester Gent. De E.K. was een ascetische beweging, rechtstreekse vrucht van
de veelvuldige (dagelijkse) Communie, bedoelend de ziel der kinderen, Iater
der volwassenen in intiem liefdeleven met God via Jezus christus te leren
leven. Biecht en versterving, H. communie en aanbidding waren de hoofdhef-
bomen. Die kruistocht greep diep in het zieleleven. Daartoe droeg in grote mate
bij het weekblad Zonneland (Averbode) en het intimistische gebedenboek Btl
den Kindervriend, geschreven door het godsdienstig genie van priester poppe.

De weekbriefjes met aantallen (communies, verstervingen, enz.) werden in de
humaniora vervangen door klasorganisaties onder de leiding van eerst w.J. De
PIa, Iater Hl. Rooryck. Er waren maandelijkse bijeenkomsten ('s middags tijdens
de speeltiyd tot halftwee) met aanwakkerende onderhoudjes door proosten of
leerlingenJeden. De afwerking werd geacht te geschieden via de geestelijke
leider en de biecht (waarover verder). Leraar De pla voerde ook de correspon-
dentie in met een missionaris ; in casu zijn goede vrienden de paters scheu_
tisten Lambrecht in de Filippijnen. Een onzer schreef op geregelde tijden een
brief van belangstelling en aanmoediging. Er was per klas ook een kern werk-
zaam die af en toe 's avonds (rondom de kachel) de goede gang van zaken
beredderde. Dit waren prettige extraatjes; de kernleden bleken achteraf meestal
priesterroepingen te zijn. Doorgaans was de hele klas lid ; er werd met de E.K.
niet gelachen, ofschoon ons kenteken wel eens werd versleten voor een merk-
teken van de 'ezelkoers'!

In de rand van de kruistocht bestond ook de Ridderschap van het H. Sacrament:
een erfenis uit vroeger tijden, waartoe wij automatisch toetraden in de vierde
klas en die noch speciale verplichtingen noch voorrechten meebracht. Toch
tekenden velen achter hun naam af en toe B.H.s. Het was formalisme of werd
in eenheid met de E.K. gedacht en dan was het zinvol. Op ons retorica-prentje
komt het slechts 6enmaal voor n.l. bij de echt poppiaanse D. Velghe t1910-19421

- die toen al Grignion de Montfort vereerde en mogelijk liefdeslaaf was van
O.-L.-Vrouw. Vier anderen versierden de staart van hun naam met de twee, vier
of vijf puntjes. We hebben dit bij tijd en wijle allen gedaan. Het had niets
maconnieks (!J, maar verwees naar de verering van de gekruisigde Christus en
het versje van Gezelle * Wanneer ik mijne naam zet... " (Handteken, L.V.) over
de vijf wonden Christi. Dus vlak in de buurt van de eucharistische vroomheid.

De Maria-Congregatie 
- genootschap dat in de vorige eeuwen een gewichtige

rol had gespeeld... was P.P. Rubens geen Maria-congregatielid geweest ? -bestond enkel voor de oudsten. Het was een aanvutling van de Maria-devotie en
bestond uit een zondagse vergadering na de hoogmis, v66r het noenmaal, waar
surveillant Vereecke (later M. Vandenbussche) een korte mariale speech
hielden, ingelijst in Maria-liederen en -litanie. Beide heren waren in hun goede
dagen echt welsprekend en enthousiast. Ze overdreven niet in aantal vergade-
ringen: af en toe op zondag en zeker op de grote Mariafeesten vonden de
vergaderingen plaats. lk geloof dat ook hiervoor een klein bestuur bestond: uit
elke van de vier klassen 6en of een paar vertegenwoordigers, in goede banen
gehouden door genoemde subregenten. We vonden dit alles niets overdreven en
luisterden naar alles wat we hoorden, gesticht door het schoonheilige en
vermaakt door een lapsus af en toe. We hadden toch ook recht op onze kleine
pretjes !
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Van meer sociale orde was het sint-Vincentiusgenootschap. Toch was het

godsdienstig van inslag: het toegepaste Evangelie, de toegepaste naastenliefde

en wdl tot de geringsten : de armen, de werkelijk behoeftigen. p;s vv6lsn (zijn)

nog erg talrijk. Het bleef niet bij theorie omtrent Ozanam en de beweging die

hil in het leven riep, het was praktische naastenliefde, althans opleiding ertoe.

Met heren - meestal gedaagde heren - uit de stad (vincentianen genoemd)

togen wij op stap, naar stakkerds, lildenden en sjofelen (dit woord was toen

erg in l). we gaven ze bonnen die zij in slagerijen, winkels, bakkerijen konden

omwisselen tot natura. Deze bezoeken gingen gepaard aan een praatje en we

hoorden en zagen heel wat onvermoede ellende. lk herinner mij die kankerlijder

met open hoofd en dit jonge tuberculeuze echtpaar: de vrouw 66n medelijden'

de man 66n wra,kkigheid die een droge haring te vermalen zat. Tevens bracht

St.-Vincentius ons naar het zgn. Oude-mannenhuis (waar nog meer VroUWen

waren) : mannen en vrouwen in afzonderlijke zalen ; 6en grauwe duffe trooste-

Ioosheid, waar liefdadige zusters ongewild soms hard moesten zijn. lk zie nog

voor mijn ogen Zotte Bichard dansen I Als het niet zo beroerd was geweest'..

onze proost was leraar J. Versele, een vermogend en edelhartig man. Hij leerde

ons de zin van ons optreden inzien : Jezus zelf op pad ! Als secretaris heb ik

het jaarverslag te boek gesteld. Een van de laatste zondagen van het schooljaar

werd de hele activiteit nog eens publiek aan het college kond gedaan'

De godsdienstoefeningen in eigenlijke zin bestreken de gebieden van twee

sacramenten: de Eucharistie en de biecht. Deze twee hadden destijds nog een

innige band: men ging niet te communie (ter H. Tafel) als men niet in staat

van genade verkeerde. Dienvolgens was voorafgaandelijke biecht vaak nood-

zakelijk.

De communie hing min of meer samen met de H. Mis. Die gebeurde elke dag

vrij vroeg (halfzeven) door een priester met doordragende stem. Lange jaren

nam Meneer Versele die taak op zich. Te communie gingen wij - voor de

ordelijke gang van zaken - rij na rij, bank na bank dus, te beginnen achteraan

de kapel, bij de 'retoricaanders'. Wie niet ging, viel nogal op : het vergde soms

veel moed om te blijven zitten, want dit werd makkelijk voor 'staat van dood'

zonde' gehouden. Deze dagelijkse mis geschiedde met veel liturgische zorg,

werd in bepaalde klassen 's zaterdags voor een week ver voorbereid (Gezelles

Bing van het kerke'lijk Jaar loxam hierbij goed te pas). Met verloop van tijd was

hiermede wel enig formalisme gemoeid, waartegen wij gemaand werden -
door surveillant of biechtvader - ons te verzetten. Precies zoals tegen de sleur

in het dagelijks 'opzeggen'van de gebeden voor en na het eten, voor en na elke

studietijd of les. Het was eeuwig hetzelfde gebed : Zegen ons, Heer'.' We danken

U... Kom, heilige Geest... Onder uw bescherming, nemen wij'.. 's Zondags volgde

na de communiemis nog de gezongen hoogmis (te 9 uur). Met orgel, koor en

gezamenlijke gregoriaanse zangen. Alles Latijn ; Nederlands (we noemden het
gewoon Vlaams) kwam er slechts als slotlied na het lof bij kijken. Er waren

bijgevolg ook de vespers en het lof, om 15 uur na de zondagmiddagwandeling:
een lichte omzwerming door of om de stad. We zongen dat alles betrekkelijk
volmondig mee, met inwendige devotie naar ieders gesteltenis. Te Boeselare

heb ik al die tijd in de kapel geen ergerlijke dingen weten gebeuren. Maar ik

weet ook niet alles. B.v. niet of er opzettelijk heiligschennend werd gecommu-

niceerd of, wat minder erg was, boeken werden gelezen tijdens de oefeningen'

Er was trouwens strenge 'bewaking'.



Nog iets terloops, voor jonge lezers, dat alles in het Latijn gebeurde was maar
normaal : in de gewone dorpskerken was dat precies eender. we hadden elk

- sin'ds onze plechtige communie ? - een mooi liturgisch missaal waar alles in
vertaald stond. Slechts blokkers zaten soms Latijn te leren i.p.v. te bidden.

Wat volgt is voor diezelfde jonge lezers misschien totaal onbegrijpelijk : de
veelvuldige biecht, naast de dagelijkse mis. Niet de dagelijkse biecht, zo ver
werd het niet gedreven ! Enkel de heilige Wardje Poppe beoefende die praktijk
wanneer hij kapelaan was te Gent en een moeder schreef uit het zuiden van
Frankrijk aan haar zoontje Peejgien Houthoofd - een geboren en getogen
Nieuwmarktenaartje dat de 'cursussen' volgde in het vierde leerjaar toen ik bij
Meester Ketele studeerde - enkel die moeder dus (zo vertelde ons dikwijls
priester J. Decadt, surveillant van de kleine internen) schreef aan haar peejgie:

" Peejgie, jongentje, brave zien hee, en alle dage te biechte en te communie
gaan, mannegie I ". Qssn mens dacht daaraan. Maar volgens de geest van het
collegereglement was de veertiendaagse biecht toch gewenst en de wekelijkse
een ideaal.
Het was volstrekt niet alleen een kwestie van zonden en kwijtschelding maar
in wezen een ascetische vorming tot zelfkennis en berouwgevoelens, samen-
gaande met, wat men noemde de geestelijke leiding. Daartoe was een vaste
biechtvader, een geestelijk leidsman onontbeerlijk en we hadden vrije keus
onder een beperkt aantal leraren. Grote biechwaders - die elke dag hele
slierten biechten af te nemen hadden - waren destijds p. Sobry en K. Dubois.
Dit was voor die heren een zware dobber erbij : 's ochtends een uurtje extra
werk en de vele praatjes op de kamer - de geestelijke leiding - vergden
eveneens heel wat tijd en energie. We begrepen niet dat zulks hun soms zwaar
viel. Voor wat betreft die kamergesprekken, bestonden er strenge reglemente-
ringen 

- cfr. de (Latijnse) Collegestatuten - om misbruiken en dwaasheden
te voorkomen. Van schandaaltjes toentertijde heb ik nooit de lucht gekregen I
Achteraf al evenmin. Alles samengenomen : het was een praktijk die diep in
het geestelijk leven onzer zielen ingreep. Hier werden de opties van de E.K.
(o.m. gebedsleven en de praxis van het 'bijzonder punt') maximaal nagestreefd,
meestal doeltreffend.
Het huidig nageslacht kan in dezen enige dwan,goefening wraken. lnderdaad, de
surueillant hield de zwak praktizerenden inzake biechtoefening in de gaten ;

wat dan resulteerde in een gesprek te zijner werkstede, 's avonds na het
avondgebed. Dit ging meestal bij de anderen niet onopgemerkt of onbesproken
voorbij. lk zei het boven al: er werd met vaste hand ten goede gevoerd. En de
goede resultaten waren m.i. omvangrijker dan de minder goede.

Wat met de geestelijke opleiding samenging waren nog de volgende twee
'verrichtingen' : de meditatie 's morgens (of de geestelijke lezing) en de
jaarlijkse retraite (die hedendaags toch nog bekend is). De ochtendmeditatie
werd gegeven door de surveillant, na het morgengebed. Dit was veeleer een
vroom onderricht dan een 'overweging' in strikte zin, twee- tot driemaal per
week. Bij surveillant F. van Hauwere was het missie al wat de klok sloeg, bij
J. Vereecke bleef de stof algemener en werd er vaak geput uit allerlei jezuieten-
uitgaven (die het toen best deden), met veel citaten uit Gezelle. Later heb ik
vastgesteld dat de diocesane inspectie (A. de Meester, E. Verhamme, J. Versele)
zich rechtstreeks met die 'meditaties' inlieten, via richtlijnen en studiebijeen-
komsten. Die meditatie werd - behalve in de proefwerkentijd 

- 
gevolgd of
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vervangen door geestelijke Iezing. Elke sectie beschikte over een bibliotheek

ad hoc. Heiligenlevens, missielectuur en allerlei ascetische boekwerken, over

karaktervorming b.v., volstrekt niet onbenullig noch belachelijk. Natuurlijk was

het literaire aspect bijzaak ; maar de zoeterige hagiografie was toch eveneens

al geweerd. Tijdens de retraite moesten we allemaal een boek 'van geestelijke

lezing' doormaken.
Ja, die retraite. Dat waren feestelijke dagen : de eerste vastenweek meestal.

Besloten met grote wandeling (naar lzegem b.v.) waarvan de glans- en hoogte'

punten waren: de algemene biechtdag, de sermo(e)nen door de Paters en het

spelen, gezamenderhand, met de surveillanten. Wat in de zielen (geesten en

gemoederen) werd bewerkstelligd is niet te achterhalen. Alles was uitsluitend
persoonlijk en daar rep je niet over, toch niet op onderhavig papier. Doorgaans

waren er m66r paters predikanten, voor de hoogste klassen was er zelfs een

uitgelezene afzonderlijke. En eerlijk gezegd, daar vernamen wij wel een andere

klank en gingen er heel wat horizonten open. - We hebben bijgevolg ook onze
'woestijndagen' beleefd en zijn er doorgewandeld als bedachtzame karavaan-

leiders in wording !

En was dit voldoende ? Bijna. Bij het begin van elk schooljaar vond een triduum
plaats: een soort van zeer vereenvoudigde retraite (elke avond 6en onderrichting,
waarna biechtgelegenheid bij vreemde biechwaders, d'w.2. niet van den huize).

Met de bedoeling alle stof en vuil van de vakantie weg te wissen of af te
schrobben en de goede vouwen van voor de vrije dagen weer krachtig in de

zielen vast te leggen.

Er waren nog de kerkelijke feesten en misdagen. Allerheiligen, Kerstdag, Paas-

triduum, O.-L.-Heer-Hemelvaart en Pinksteren werden op het seminarie zelf
gevierd. Met luister en lekkerder eten, met rookvergunning op de kamer van

leraars-dorpsgenoten. Met speciaal sermoen, om de beurt door die of die leraar.

We zaten te glunderen als ze bokken schoten. Velen waren erg op hun gemak.

(Hetzelfde scenario ongeveer elk jaar bij de vastenpredikaties over Jezus'bitter
lijden, zes zondagen naeen, tussen vesper en lof). - De afgeschafte heiligdagen
(Napoleon, 1802), onze misdagen, bleven onverminderd gehandhaafd ! Wie zegt
dat wij niet reactionair waren, over de eeuwen heen ? Het waren zondagen

zonder les (Allerzielen, O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Lichtmis, Paastriduum,
in de Goede Week, H.-Sacramentsdag, feest van het H. Hart, St.-Pieter en Paul).

Deze dagen herinnerden ons aan de sociale structuur van de middeleeuwse
maatschappij: er waren rustdagen tussendoor het harde werk.

Als klimop tussen de harde werkdagen liepen eveneens de vele activiteiten
van het Missieapostolaat (Sint-Amanduswerk), De Vlaamse Studentenbeweging
(Blauwvoeterie), de Onthoudersbeweging of Drankbestrijding, de Zoeaverij en

naar het einde toe : de K.S.A. die voor ons niets anders was dan een scher'
per veruitwendiging van een bestanddeel der Vlaamse Beweging.

Van oudsher was het Klein Seminarie een bakermat van missieroepingen. Ge'

zelles 'Excelsior' [Longfellow) klonk nog dikwijls van het podium. Ratte Vyncke

en C. Lievens waren ons nog even nabij als Gezelle en Bodenbach. Weinigen
ontsnapten aan de roep der verten ; allen waren we tenminste een tijdje 'ver-

paterd' (Scheut met China of Congo in het verschiet). Het Sint-Amanduswerk
beijverde zich om door inzameling van zilverpapier, oude postzegels (ook via
knikkende negertjes in de winkels) de kas te spijzen en missiesteun aan te
leggen. Velen werkten daaraan naarstig mede; velen verkochten elke grote



vakantie ettelijke grote missiekalenders : elke dag een vol plukblad met plaatjes
(blote zwartjes en witte missiezusters) en boeiende teksten. In februari. meen
ik, had de grote missiezondag, propaganda-zondag plaats, met extra pro-

Apostolisverkoop (een maandschriftje), gelegenheidssermoen en voordrachtavond
in de gezamenlijke feestzaal : toespraak met lichtbeelden (toen het hdt van hdt I)
door een welbespraakte missionaris over Ceylon, AIaska, de Negers, enz.
Alles uiterst meeslepend, atmosfeerscheppend, aanwakkerend tot heldenmoed.
Als heldengalerij trouwens hingen in de gang naar de kapel de talloze foto's
(groot formaat) van de velen die v66r waren gegaan en uitnodigden tot eendere
dapperheid voor Christus en de Kerk. Het feit van het uitzonderlijk hoge aantal
missidroepingen in die jaren kunnen we moeilijk buiten die beinvloedingen
houden.

De Vlaamse Studentenbeweging (Blauwvoeterie) overkoepelde al wat voorgaat
en volgt. Ze was een volledige opvoeding naar geest, doelstellingen en prak-
tijken. Doorgaans was ze de grondslag van ieders idealisme. Ze had een aan-
grijpende historische bodem en speelde met dwingende beelden voor de eigen
toekomst. Omdat ze nog beter bekend is, houd ik het hier kort.
De Drankbestrijding b.v. bestreed een (voorbije ?) sociale Vlaamse plaag en
speelde natuurlijk in eerste instantie die Vlaamse troef uit. Met matig succes
nochtans. De stevig gedocumenteerde toespraken van Priester J.H. Dusautoir
[Roeselare) maakten niet zo bijster veel indruk, toch niet tot de deelname aan
de strijd toe. De meesten konden toch geen doelmatigheid zien in het derven
van een onschuldig pintje bier" Er waren ook flauwe grappenmakers die met
dooddoeners de zaak kelderden : Onthouder ! vergeet het maar !

Over de Zoeaverij werd al vaker geschreven. Vooral n.a.v. de hulde aan Witte
Pater Ratte Vyncke. Deze was kerkelijk van geest en vrij krijgshaftig.Ze staalde
in ons de wil om voor kerk en geloof onversaagd op te treden, desnoods tot en
met het storten van je bloed. We hoorden en zagen nog levende voorbeelden
van wie zich in de strijd hadden geworpen. Gedenkplaten herinnerden ons
dagelijks aan heldhaftigheid. Stokken en geweren in onze handen werden in de
zomermaanden, bij valavond, symbolen van durf en moed. Marsen en kleine of
grote 'oorlogen' pantserden onze karakters. Althans zo was de bedoeling. Het
geheel was erg militair maar absoluut vredelievend.

Dit doet mij even stilstaan bij de toon van onze liederen die deze jeugd-
activiteiten vergezelden. Het waren alle strijdliederen, niet zonder krijgsrumoer
en bloedvergieten. Vanaf O, Kruise de Vlaming, waar elke wapenmakker het
vertikte om ( voor de kogel het hoofd te bukken - ze vielen het kruis aan hun
lippen gedrukt ". Lange tijd was dit lied het compendium van Vlaams-christelijke
weerbaarheid. Tot de E.K. een eigen lied propageerde, weer een strijdlied, door
ene E.H. De Vos, met flarden zinnen als : " In dichte drommen... uw kruisleger...
hakend naar den strijd... met ijzren wil geharnast... de lippen nog rood van uw
bloed... de heilgen kruistocht... God wil het, te wapen !... de Kruisvlag wappert...
Heil, Jezus, onze Koning, U zweren wij den eed / te stormen naar U / met het
kruis in de vuist / tot daverend dreune onze zegekreet | " In het traditionele
zoeavenlied zong het refrein : " Wij eren heldengraven / en wij gaan hunne
baan ! " Volgden de strijdliederen van de K.S.A. die de jeugd daagden ( ten kamp
voor God " (het woord van Bisschop Waffelaert tot K. Dubois indachtig) of in
het lied " Jochei " (muziek Staf Nees) in de eerste strofe, waarin de " Knapen
blij en blonde " gedagvaard worden om " de kersten kamp te verkonden /
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d'hernieuwingskamp die Vlaandrens val / voor eeuwig, eeuwig stuiten zal ".
We zeiden al dat we over de eeuwen heen keken en dbt, naast conventie ook
menens... Ondergetekende kan dit getuigen, want met dit lied heeft hij ooit een

liederprijskamp en een Modern Woordenboek (Verschueren) gewonnen. Zulks

anno 1933.

Hieraan zijn amper nog enige nevenactiviteiten, of vrome praktijken toe te
voegen. Die waren : de devotie tot het H. Hart, met het zichtbaar vieren van

de eerste vrijdag van elke maand [biecht en communie, soms heilig uur op de

vooravond); de verering van een Maria-kapelletje tegen de lindeboom op de

grote speelplaats (morgen- en avondgroet: kruisteken en kort gebed) ; het
vieren van de meimaand, met elke avond ter kapelle een Marialied (vaak voor-
gezongen door priester P. Grymonprez of C. Vergracht), versiering van beeld in
klas en studiezaal, kaarslicht en bloemen ; en dergelijke hulde aan het H. Hart
tijdens de junimaand. Evenmin werden de oktobermaandoefeningen (tot en met
Allerzielen) in de wind geslagen. Die waren vrij omvangrijk : rozenhoedje (voor-
gebeden door een 'retoricaander'), litanie van Loreto en gebed tot Sint-Jozef
als patroon der Kerk. 't Was hierbij dat L. Verraes zich, tot aller hilariteit, eens
lelijk mispakte en van " uitgeschoren " taalde i.p.v. " uitverkoren ". Die avond
zijn wij, zoals vaker, al lachende beddewaarts getogen !

Wie het bovengaande heeft gelezen verkeert nu beslist in de waan dat wij
jaar in jaar uit gesuikerd en gekonfijt werden in 'heiligheid'. Die indruk is juist
maar tegelijk misleidend. Inderdaad, we leefden in een zeer godsdienstige
levensatmosfeer (thans is de sfeer ongodsdienstig, ja god-loos), maar er was
nog zoveel anders dan wat ik beschreef: onze innerlijke gesteltenissen en de
kritiek op ons leven van buitenuit ; de onkerkelijkheid die los was gebroken en
veel onzedelijke opvattingen die hand over hand veld wonnen. Wereldoorlog I

was een omwenteling in de geesten. Eventuele schadelijke invloeden hiervan
werden, zoals bij de inleiding gezegd, met hand en tand geweerd. We leefden
in een streng beveiligd orthodox milieu.

Om op een paar aspecten even terug te komen: de vele gebeden en de veel-
vuldige biecht. Ze zijn allebei exponenten van een andere tijd : smeking en
berouw. Toen werd er veel gebiecht zonder zonde. Nu is het waarschijnlijk
precies andersom. En voor wat het bidden betreft: de massa heeft de kerk
de rug toegekeerd - zonder schaamte, met trots soms - en bidt bijgevolg
nooit meer. Zulke toestand moet, denk ik, zijn weerwerk vinden in onze heden-
daagse opvoedingscentra.

Onze godsdienstige opvoeding op het Klein Seminarie was de waarneembare
weerslag van het Roeselaarse Eucharistische Congres, anno 1910. Het veel
positieve waartoe daar werd besloten (men leze de annalen) werd nagestreefd,
maar onze opvoeders lagen nog vaak vast aan de hele codrcerende (denk:
negatieve) aanpak van de oude catechismus (tot 1946). Men moest de zonde
mijden en de deugden oefenen, maar in de praktijk vooral het eerste. Enigszins
negatief was ook de grondslag: zelfbeheersing door zelfverloochening in
Christus' spoor : Wie Mij volgen wil, neme zijn kruis op ! De hoofddeugden
waren de onderdanigheid (niet zozeer de zelfontplooiing) en de kuisheid. Deze
was 'de schone deugd' en de Maria-devotie (de drie weesgegroeten voor het
slapengaan en bij het opstaan) werd in die richting gedacht.



Was er sprake van sex in die tijd ? De sexualiteit bestond en wrocht haar
werken zoals altild en overal, doch er werd niet over gesproken, tenzij eniger-
mate schuw tijdens de lessen over het zesde en negende gebod en meer onbe-
wimpeld bij de voorlichting door de biechtvader tijdens de ontwakende puberteit.
Al het overige was te mijden en uit den boze (meestal gewaarmerkt met het
etiket 'doodzonde') : meisjes, vrijen, huwelijksomgang 'ne nominetur inter vos'
(niet vernoemen !). De eerste contacten via de kunstgeschiedenis met het naakt
brachten altijd enige opschudding teweeg. [Zelfs het naakt baden, in de zin van
'een bad nemen' was, anno 1925, nog ongeoorloofd: we kregen een lenden-
schortje v66r te binden - dit terloops). Boven alle stof en stoffelijkheid steeg
de maagdelijkheid en derhalve het celibaat. Het huwelijk l6ek wel een soort
van verdachte instelling waar 'vuile manieren' toegelaten waren. Zulks was
natuurlijk een caricatuur. En ik zeg het cru.
Uit die hele 'maagdelijke' sfeer rezen natuurlijk de geestelijke roepingen, de
priesterroepingen, als paddestoelen uit de grond. Die roepingen waren in de
sfeer van toen een groepsverschijnsel. Ze waren vrij massaal. Zoals ze. nu
uiterst zeldzaam zijn en aller-individueelst, ook krachtens de tijdssfeer. lk vraag
me zelfs af, hoe ze menselijkerwijze hedendaags nog mogelijk zijn ! 'De schaarse
feiten evenwel wettigen het vertrouwen in de blijvende suprematie van de geest,
in het 'psuchd ni'kai' van de Grieken.

Het pleit misschien voor onze gezonde mentaliteit - we werden volstrekt niet
'gelijmd' voor het priesterschap, noch was er enige inbreuk op onze vrije
keuze - dat we, zelfs als het al vaststond dat we voor 'paster zouden leren'
of 'naar 't grootseminarie gaan' of 'de toog zouden aantrekken', dat wil die
hoogsternstige zaak gezamenlijk konden relativeren en eens de draak durfden
steken met 'heiligheid' en het 'collegegedoe'. Een tijdgenoot van ons had een
nogal boosaardig versje gebrouwen over de roepingen. De wijze was : De mode
van papier en twee verzen van een strofe luiden : " Waarom worden drie-vier
heren / voorgetrokken, 'k weet niet hoe ? / 'L ls omdat ze voor paster leren /
want dat is nen paspartoe | " (Let wel : 'k weet niet hoe, betekende in ons
dialect : alle mensen te stiif of zoiets !). Dat liedje zongen we, als we eens
volop schot gaven aan onze dolle zanglust, ook tussenin strijd- en andere liede-
ren van ons gewone repertorium, zodanig dat hulpsurveillant Verraes - we
zagen het gebeuren - al naar zijn 'schufelet' tastte om dat liederlijk getier het
zwijgen op te leggen. De pret was er des te groter om.

Afzo groeiden wij dus op. Zo zie ik het. Laat anderen hun zienswijze meedelen
op hun manier. Voor mij was dit collegeleven van zes-acht jaar een genoeglijk
samenzijn van jonge mensen. Schooljaren waren nog jaren, niet vakanties onder-
broken door luttele schooldagen I We hadden daar (niet thuis) ons werkelijke
jeugdleven. En het was godsdienstig door en door. Je moest van slechte wil zijn
om eraan te ontsnappen. En dat waren we niet.

Nog een aanvulling: veel ternauwernood aangeraakte onderwerpen moeten de
stof uitmaken van andere opstellen : b.v. hoe en wat we studeerden, onze
Blauwvoeterie, spel en ontspanning in die tijd, enz.
Met een enzovoort zet ik dan maar een punt achter dit lange evangelie !

K.DE BUSSCHERE,
ret. 1930.
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Colligite fragmenta ne pereant...

Nog over priester Oscar Verhaeghe,
oud― rhetorica:eraar 1909-1924

In 1883 te Egem geboren, werd oscar Verhaeghe in 1895-96 naar de humaniora

van het bisschoppelijk college te Tielt gezonden. Hij begon zijn priesterstudien

in het jaar 1902-03 met 66n jaar wijsbegeerte aan het KIein seminarie te
Boeselare en vier jaar priesteropleiding aan het Groot Seminarie te Brugge.

Hij werd priester gewijd te Luik in 1907. Hij was 24 jaar.

Voor het schooljaar 1907-08 werd hij als leraar naar het Sint-Aloysiuscollege te

Menen gestuurd en werd in september 1909 tot rhetoricaleraar in het Klein

seminarie benoemd, waar hij in deze functie zou blijven tot in Juli 1924. zelf
kan ik over leraar, priester en mens oscar Verhaeghe niet oordelen; gelukkig

heeft een oudJeerling uit het laatste schooliaar 1923-24 op voortreffelijke wijze

over hem geschreven. Uit die bijdrage van Michiel Denys in Eertijds' jg. 8'

nr.1, juni 1976, treedt de schone eenvoud van de uitzonderlijke opvoeder en

leermeester, van de vrome priester en van de hartelijke mens Oscar Verhaeghe

op ontroerende wijze naar voor. Met pieteit, genegenheid en dan,kbaarheid heeft

de oudleerling het diepste wezen van zijn oud-leraar getekend.

Na 15 jaren leraarschap te Roeselare waar hij drie generaties heeft geleid, die

van v66r de oorlog 1914-18, die van onder die oorlog en die van erna, werd

Oscar Verhaeghe als onderpastoor op de Sint-Amandsparochie te Boeselare

aangesteld. Hij was toen eenenveertig. lk denk hierbij aan een andere priester

die ongeveer in dezelfde periode rhetoricaleraar was te Tielt ; na 17 jaren werd

deze op zijn 42ste als onderpastoor naar Wingene gestuurd: Jerome Pieters (1).

Over het onderpastoorschap van priester Verhaeghe te Roeselare kan ik ook

geen persoonlijke herinneringen neerschrijven, zoals ik dat voor Jerome Pieters

heb kunnen doen. Doch de heer Luc Pillen, leraar aan het Klein Seminarie,

bezorgde mij een zeer belangrijke tekst waarvan ik dankbaar gebruik maak om

de wijze te belichten waarop onderpastoor Verhaeghe zijn pastorale taak opvatte.

Het is de tekst van een feestrede bij het zilveren priesterjubileum van de oud'

leraar op een viering door zijn oudleerlingen uit de jaren 1909 tot 1924' Deze

viering ging door op de 7e in Oogstmaand 1932. Mijnheer Verhaeghe was dan al

zes jaar onderpastoor en de feestrede werd uitgesproken door een oudleerling
van het eerste rhetoricajaar 1909-10: priester Odiel Spruytte. Uit de drie gene-

raties was de opkomst verheugend groot. Jammer genoeg kan niet die hele

rede hier opgenomen worden en ik heb een keuze gedaan uit de veelheid der

{1) Over Jerome Pieters schreef ik in het Tieltse oudleerlingenblad't Halle-
torentje, jg. B, nr. 4, 1973 en in Avond, contactblad van de associatio sacer-
dotum emeritorum, jg. B, nr. 4, 1980, p. 45.
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meest kenmerkende passages. * Er is veel veranderd ", zo begon odiel $pruytte,

* sedert de oudsten uit dit midden de rederijkersklas hebben verlaten ; heel wat

jaren en heel wat dromen zijn aan onze horizont verzwonden, er zijn heel wat

"torrun 
over Vlaanderens hemel voorbijgetrokken, doch bij al dat verdwijnen

is er iets dat in ons niet is verdwenen, het is in onze geest de herinnering, in

ons hart de trouwe gehechtheid aan de leidsman onzer jeugd, E.H' Verhaeghe ".

De spreker somt na zijn inleiding de redenen op waarom de gevierde " niet "
geprezen wordt : " Het is niet om ereposten of titels dat wil u prijzen.'. gii zijt

een eenvoudig - zeer verdienstelijk kapelaan op een eenvoudige parochie'.' "

. Het is niet om uiterlijke macht dat wij U vieren : gij ontleent Uw glans aan

geen enkele macht ". En treffend besluit de redenaar dit deel met de woorden:

" Spijt. het ontbreken van alles wat uiterlijk treft, erkennen wij in U een waar-

achtig leiderschap dat als een onzichtbare kracht zich doorzet en enkel gesteund

is op hoedanigheid, Iouterheid, karakter, verdienste. wij noemen het juister :

herderschap ".
odiel spruytte herinnert dan even aan de omgang van leraar verhaeghe met zijn

leerlingen, hoe hij geheel aan elk zijner leerlingen en geheel aan allen was.

n Op uw parochie zijt gij dezelfde " besluit hij : " Uw schenkende kracht door'

breekt de kaders van partijschap, van sociale rang en vooroordeel. Een vriend

zegde mij : Mijnheer Verhaeghe mag met een leeuwenvlag gekleed gaan' nog

zullen er liberalen en socialisten naar Brugge gaan en'zeggen : hij moet hier

pastoor zijn. Gij sluit niemand uit en zijt voor allen dezelfde. weet gij dat men

het volgend anekdootje vertelt ? Een proletari6r uit Roeselare had konijnen

gekweekt en hij bracht het schoonste naar de onderpastoor' Enige dagen later

kijkt de huishoudster door het venstergordijn om een socialistische stoet af te
spieden. Verschrikt komt ze binnengelopen : Mijnhere, zegL ze, die vent met

dat konijn draagt nu de vendel in de stoet... Velen willen heersen, gij wilt
dienen ".

Nog een korte, maar veelzeggende passage over de goede en wijze onderpastoor

wil ik hier overnemen, omdat ze zo schoon verwoordt hoe mensen allerhande

hem vertrouwvol konden benaderen : * Tot Uw goedheid naderen de gelovigen'

de eenvoudigen van Roeselare, onbeschroomd, niet enkel met hun schamele

geschenken, doch veel meer met hun schameler noden, ellenden, zonden- Doch

met hetzelfde vertrouwen richten de verwikkelde zielen der intellectuelen, die

misschien een Inferno van Godvervreemding kennen, hun wankele schreden tot

uwe liefdevolle wijsheid ".
De geleerde rhetoricaleraar die niet met boekenwijsheid vervuld buiten het

werkelijke leven stond, volgde na zijn leraarsjaren met evenveel belangstelling

en gezond oordeel de snel veranderende gedachtenwereld. Hij zag in het gewone

UeUiilt Uer mensen de kentering der gebeurtenissen, het concrete leven, doch

hij liet dit alles niet zomaar aan zijn blikken voorbijgaan ; hij keek diep in de

harten en peilde de geesten der mensen om hem heen. Vooral echter bekom-

merde hem de wijze waarop veel parochiepriesters die, zo dicht bij de mensen,

toch zo oppervlakkig met hen omgingen en daardoor zo weinig voor hen konden

betekenen. Nooit had zijn werk als parochiepriester te lijden onder zijn blijvende

intellectuele arbeid. Dat hij voor dit laatste steeds tijd vond bewees hij toen

hem eenmaal in 1936 en eenmaal in 1937 gevraagd werd om in het publiek op

te treden. Nooit zocht hij een gelegenheid om ergens op vergaderingen te
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spreken, doch als hem dat gevraagd werd, wilde hij zich nooit achter zijn een'

voud verbergen om iets niet te doen. Hij wist immers dat hil in staat was
intellectuele opdrachten goed te vervullen en telkens bewees hij zijn geestelijke

waarde, zijn diep en juist inzicht. Hiervoor wens ik concrete voorbeelden te
geven.

In 1936 vroeg professor Sobry aan Oscar Verhaeghe die sinds twee jaar tot
pastoor te Bulskamp bij Veurne (een parochie van bijna 1000 inwoners) bevor-

derd was, om op het zesde Katholiek Congres te Mechelen een referaat te
houden. Sobry had op dat congres de leiding van de afdeling Kunst- en Kultuur-

leven en de eigenlijke opdracht van pastoor Verhaeghe was: Priester en Leek in
de uitbouw der kultuur in Vlaanderen. De opdracht hield wel een beperking in,

de referent moest ze afstemmen op de actualiteit in Vlaanderen. Daarom her-
leidde hij zijn onderwerp tot de concrete vrddg : a In welke betrekking moet de

priester staan met die leken die ktltuurscheppers of kultuurbevorderaars zijn,
met zulken die bestempeld en weleens gedoodverfd worden met de naam van
idealisten, dit wil zeggen dromers van en ijveraars voor toestanden in Vlaan-
deren, die de geest vlucht laten en geven, edele verzuchtingen verwekken en
prikkelen ? "
Hij lichtte daarbij duidelijk toe wie hij met " de priester " bedoelde : " niet de

geestelijkheid, noch veel minder de geestelijke overheid, maar de gewone

priester in de gewone zielzorg". Om zijn onderwerp nog scherper te omlijnen,
besluit hij zijn inleiding met de kern van zijn opdracht aldus te verwoorden :

" lk moet dus de zielshouding of mentaliteit beschrijven die Vlaanderen in zijn
priesters nodig heeft voor het ontwikkelen van zijn kultuur ".

Wie het hele referaat wenst te lezen kan het vinden in Avond, jg. 14, nr. 1,

januari 1984. Er zal wel ergens in de buurt een pastor emeritus wonen, bil wie
Avond zeker aanwezig is ! In ditzelfde Avond, jg. 3, nr. 5, september 1983,

komen twee artikels voor, 66n van pater Wilfried Deturck, scheutist uit Tielt,
die van augustus 1947 Iot nieuwjaar 1950 coadjutor was bij pastoor Verhaeghe

te Eernegem (hierover verder in deze bijdrage) en 66n van deken em. Leo

Devloo : In de Kleine Burgerij ; de titel bedriegt, want het gaat ook hier over
pastoor Verhaeghe, nog te Bulskamp waar de jonge Leo Devloo, Ieraar te Veurne

de pastoor ging meehelpen in het weekeind. Hij vertelt boeiend over oudleraar
Verhaeghe en laat de oudleraar zelf vertellen, die dat met biezonder talent doet.

Vooraleer ik over pastoor Verhaeghe te Eernegem (1945-1953) verder schrijf
moet ik nog een belangrijke gebeurtenis vermelden die voorviel tijdens zijn
pastoorschap te Bulskamp.

Het is voor de meeste gestudeerden in Vlaanderen geen nieuws meer, behalve
voor de jongere generatie wellicht, dat Oscar Verhaeghe tijdens zijn humaniora
te Tielt, in de hoogste jaren leerling geweest is van Cyriel Verschaeve en dat
hij later zoals deze laatste vurig strijdend Vlaming, lange tijd aan het tijdschrift
De Vlaamsche Vlagge meewerkte en zelfs enkele jaren de hoofdredaktie waar'
nam. Doch priester Verhaeghe bleef in al wat hij deed trouw aan eigen wezen :

. hij was woordvoerder in de harten en de geesten; daar trad hij niet op het
voorplan, hij beinvloedde in de diepte. Juist in die treurige periode omstreeks
1930 toen de jongemensen in de bisschoppelijke onderwijsinrichtingen plots op

bevel rechtsomkeer moesten maken en een bittere gewetensstrijd te voeren
hadden, konden priesters als Oscar Verhaeghe het vertrouwen der jeugd be-

houden, omdat zij altijd dat vertrouwen verdiend hadden.
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lk wil hier even terug naar wat de ruimdenkende, kritische priester op het

congres te Mechelen over het gezag zegde: " het gezag (hij bedoelde de bis-

schoppen in Vlaanderen) is Gods wil, door daartoe geroepen mensen verdui-

delijkt. Dit vooropgesteld zijnde, mogen wij het niet betreuren dat het zwaard

van het gezag wel eens ontijdig gezwaaid wordt en terecht komt op het oor van

Malchus ? En Iaten wij nimmer Gods rechten verwarren met persoonlijk prestige,

noch bij het schermen voor het gezag, de vruchten van de Heilige Geest prijs'
geven, want summum jus wordt weleens summa injuria " (wie het volste recht

wil opeisen, laat zich soms verleiden om het grootste onrecht te begaan).

In november 1937, ruim een jaar na zijn optreden te Mechelen, werd de pastoor

van Bulskamp een tweede maal door zijn vriend Sobry aangezocht om dit keer

in het universiteitsmilieu te Leuven als tafelredenaar op te treden. ln een

bijdrage over mijn oudleraar Sobry in Eertijds, jg. 16, nr' 1, juni 1984, heb ik
deze rede vermeld en schrijve.nd nu over Oscar Verhaeghe, herlas ik zijn tafel-
rede. lk vind ze zo enig in haar soort, maar tevens is ze tweevoudig van beteke-

nis: ze toont ons een minder gekende wezenseigenschap van de spreker die

nooit in het openbaar zo grondig zichzelf onthuld heeft; ook werd nooit zo

diepgaand en zo veelzijdig over Verschaeve gesproken of geschreven. Hoe tref'
fend is niet in deze hulderede de natuurlijke overgang van het eerder speelse

begin naar de verheven ernst van het tweede deel ! Voorwaar een ongewone

tafelrede die in een kleine kring geken'd is maar een ruime lezerskring zou ver'
dienen. Hier dan de volledige tekst... ne pereat...

Mijnheer Verschaeve,

Het doet zoo vreemd een tafelrede te houden tot U. Toen het mij werd gevraagd,

voelde ik een beklemming. lk ben er de man niet voor om er eene te houden'

Zijt Gij wel de man om er eene te aanhoren, om er het voorwerp en slachtoffer
van te zijn ? Indien ik U goed ken, moet een hulderede een torment zijn voor U.

Maar Prof. Sobry heeft het mij opgedragen en 'k wilde de lafheid niet begaan dat
op iemand anders schouders te wentelen.

Wat is er dan in U dat mij en velen zoo ongemakkelijk, zoo onbehagelijk maakt ?

En nochtans, Dames en Heren, gij zult hooren I

lk ben pastoor te Bulskamp. Welnu sinds de ruim drie jaar van mijn pastoor-

schap, zijn schier de helft der huwelijken geweest tusschen Bulskamp en

Alveringem. Wees gerust, Dames en Heeren, wij zijn beide daar heel onschuldig
aan...'t is toeval. Maar wat geen toeval is, al die jongens die komen met een

briefje, willen neerzitten en vertellen met mondsvollen over hun Kapelaan

" 't beste rndnsche van de wereld, zu'k a knoddigaard, zu'k an uvolligaard ".

En zuster Georgia, van de koeistal smelt erbij als ze vertelt over uw kluchten
en van uwe eenvoudige hartelijkheid.

En als er biebht is voor de kinderen en ook te Paschen voor de jaarlingen, is hel

een vlucht naar uw biechtstoel.

En in de conferentie of kransje, peist ge dat wij op ons ongemak zijn bij U ?

Maar... als wij aan tafel gaan, al die pastoors die nochtans hooger staan in de

hi6rarchie, wijken uit om den onderpastoor de eereplaats te geven.

Wat daaruit besluiten ?
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Voor eenvoudige simpele menschen, voor kinderen, dorpelingen - 
pastoors

kunnen misschien ook eenvoudig of simpel zijn als zij in conferentie zijn -voor zulk volkje zijt gij eenvoudig en toch zoo genaakbaar.

Maar daarentegen zoovelen voelen u aan als een vreemd phenomeen, als een
wezen dat schroom en ontzag, ja wel eens onbehagen verwekt. (ls 't voor
sommigen geen verwijt ?)

Hoe dat uitgelegd ?

lk stel een ander feit vast.

Eerst afs gij spreekt. Mag ik stout zijn ? Gij zijt geen redenaar, gij hebt er de
stem, het gebaar niet voor. Maar als gij spreekt, zijn het bomvolle zalen, die
met ingehouden adem luisteren, luisteren ... en 't mag in Brussel zijn, zelfs in de
ruimste academiezalen van Duitschland. En nochtans, gij zijt niet een onder-
houdend causeur o neen waarachtig ! Het gaat meestal over hooge, voor gewoon
publiek onbereikbare onderwerpen.

Ik ken niemand die meer dan gij ZEGT, niemand meer dan gij een volgeladen
ziel ontlaadt ; ieder woord van U is als een doorbraak... en 't geweld uwer ziel
jaagt dat woord zoo diep in andere zielen, die door U als gebiologeerd, moede
worden en afgemat van spanning. Na een lezing van U kan men verstaan waarom
de Apostelen sliepen in Gethsemani : zij hadden in te weinig tijd te veel
gekregen.

ls he't dat zelfde vreemde inductievermogen, die zielsgeladenheid die velen
bevangt in uw tegenwoordigheid, ook als Gij niet spreekt ?

En als Gij schrijft - 
't geschreven woord werkt niet zoo onmiddellijk 

- maar
bij U komt het uit zulk onstellend-geladen diepten ! Uw woorden zijn geen
schitteringen op de oppervlakte, geen uitstalling van weelde, geen fioriture,n die
spelen op en om het leven ... uw woord wil de kreet zijn van het diepe en
mysterievolle leven ; uw kunst is vechten om en vinden van de doelmatige taal,
die zoo volledig mogelijk de lading der ziel draagt en overdraagt.

En die zielsgeladenheid maakt van U in 't diepste van uw wezen een zwijgzame.

Zoo dikwijls, vermoed ik, moet gij de oogenblikken doorworstelen van Jeremias

" A a a non possum loqui " ; want gij kunt nie't, gij wilt niet ontwijken dat on-
zeglijke, stotterend onder die tergende onmacht om nu reeds te zeggen wat
slechts de eeuwigheid zeggen zal.

En die zielsgeladenheid maakt u tot een eenzame ... en zoo lijdt gij onder drulde
en gewoel rondom U. Nooit zult gij zijn un homme entour6.

En eenzaam staat Gij ook in de kunst. 'k Hoor niet gaarne het woord kunst als
men spreekt over U : men denkt te seffens aan kunstig, laat ik me liever alzoo
uitdrukken: eenzaam zijt gij in uw zeggen.

'k Weet niet of ik U pijn aandoe, maar ik voorzie niet dat Gij een school zult
vormen - volgelingen genoeg, want een ferment legt Gij in 't harte van uw
volk, maar navolgers... niet !

Gij zijt gedoemd om eenzaam te blijven, eenig in persoonlijke oorspronkelijkheid
meer nog, eenig in uw soort. Troost U: ook elke engel is een species.
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Eenigen hebben het voorrecht uw eenzaamheid, niet die van een trotsige tour

d'ivoire, maar een diepe zielsbehoefte, niet te schenden, noch te storen.'. 't zijn

de simpele lieden van daar straks, eenvoudige dorpelingen, kinderen, eenige

vertrouwden die eenvoudig en kinderlijk bleven in hun aanhankelijkheid tegen'

over U.

Stoort deze hulde, dit feest uw eenzaamheid ? ls roem en ruchtbaanheid voor U

geen ruswerstoorder ?

Wat ben ik ver afgedwaald van een tafelrede. Laten wij ertoe terugkeeren op het

einde ? Een tafelrede is een heildronk met wenschen'

Gij hebt nog zooveel te zeggen, te zeggen aan Vlaanderen en door Vlaanderen,

hoop ik, aan de wereld. God geve U nog vele jaren van onverzwakte kracht !

Zeg altijd voort, zeggen, ongenadig zeggen totdat God U deelachtig maakt aan

het Woord, het eeuwige, dat den Onzegbare zegt.

En daarop heil ! en daarop een dronk !

- Deze tafelrede werd met toestemming van de redactie der A.K.V'S'-schriften,
uit dit tijdschrift overgenomen. -
Thans rest mij nog enkel wat informatie te voegen bij wat ik tot nog toe over
priester Verhaeghe bijeenbracht om een overzichtelijk beeld van de leraar, de

mens en de priester te verkrijgen. Voor zijn laatste jaren die hil als pastoor te
Eernegem van 1949 tot 1953 en als emeritus tot bij zijn overlijden in 1957 heb

ik enkel wat pater Deturck in het reeds vermeld Avond-artikel over de beschei-

denheid, de goedheid en de heiligheid van pastoor Verhaeghe meedeelde: "ziin
welsprekendste taal was zijn voorbeeld. Het waren dan ook zijn intiem contact

met God e.n zijn minzame vaderlijke omgang met zijn parochianen en zijn totale

onbaatzuchtigheid die van hem een goede herder en een heilig man maalcten ".

Doch pater Deturck wijst ook met bewondering op de blijvende intellectuele

belangstelling van de oudere reeds ziekelijke pastoor, en zijn wil om daaraan

de nodige tijd te besteden: " Lang voor de term in gebruik was deed pastoor

Verhaeghe tot op het laatste van zijn leven aan voortgezette vorming en hij hield

zich vol interesse op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe trends op

allerlei gebied ".

Over het pastoraal werk te Roeselare, te Bulskamp en te Eernegem zouden de

meeste parochiepriesters van nu, vooral moeten onthouden dat Oscar Verhaeghe

de omgang met zijn parochianen belangrijker achtte dan vergaderingen en orga-

nisaties.

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van zijn overlijden, vond op 15 mei 1967

een Oscar Verhaeghe-hulde plaats en werd op het kerkhof te Egem een graf'
monument opgericht voor hem, zijn zuster Maria en zijn broer missionaris Remi :

drie leden van die familie hebben elk op zijn manier geleefd en gewerkt voor
een godsdienstiger, een Vlaamser en vrijer Vlaanderen.

ARTHUR VAN D00RNE,
ret. 1928.
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Kunstwerk

LUC SINNESAEL

- Geboren te Roeselare op 15 december 1936.

- Oud-leerling Klein Seminarie (Lat.-Gr.).

- St.-Lukasinstituut Gent.

- St.-Thomasinstituut Brussel.

- Leraar Tuinbouwinstituut Roeselare : St.-Jozef Torhout.

TENTOONSIETLINGEN

- lndividueel te Oostende, Roeselare, Brussel, Brugge, Kortrijk en Charleroi.

- Groepstentoonstellingen :
- Roeselare, Stadhuis, Tempo, Kunstgalerij ;

- Poperinge IStadhuis, Hoppeprijs) ;

- Goes (Zeeland, Prijs van West-Vlaanderen) ;

- Brussel, Paleis voor Schone Kunsten met o.a. H. Brems. A. Naessens en
P. Bogaerts;

- St.-Lambrechts-Woluwe, Kasteel Malou :

- Houthulst, Stadhuis met o.a. C. Lambrecht, R. Lernout en W. Vermandere ;

- Hammamet (Tunesi6) ;

- Mechelen ;

- Ronse, Stadhuis:
- Kortrijk (Hallen).

ONDERSCHEIDINGEN

- ln de ,, Hoppeprijs ", Poperinge ; in de prijs van West-Vlaanderen.

- Selektie Prijs van de Stad Knokke en ,, Koopalprijs ", Brussel.

- Prijs Mme Bollinger, Brussel.

- Prijs van de Stad Ronse.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Titel : ,, Hommage d Chagall ".

- Formaat : 55/37 cm.

- Olie op karton.

- Prijs : 2.200 fr.

- leder reproductie wordt ondertekend door de kunstenaar.

- Bestelling langs het sekretariaat van de Oud-leerlingenbond.
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K.S.A. - Lourdeskamp 1984: impressies uit
een dagboek...

ZONDAG 19 AUGUSTUS 1984

Het ergste wat me vandaag kan overkomen is me overslapen : 'k Zou de bus

naar Lourdes missen ! Hoewel ik vannacht met moeite de slaap kon vatten, was

ik vanmorgen vroeg uit de veren om alles in te pakken en me fris op te zetten,

om zo in de beste conditie aan te zetten.

lk voel me echt goed vanmorgen, en ik zie er nog meer die zich puik weten.

Alle K.s.A.-ers zijn in perfect uniform : Da's een goed voorteken. Het staat borg

voor een zeker enthousiasme, een bereidwilligheid om er als groep iets tofs van

te maken. De stemming op de bus bevestigt dit vermoeden : er wordt gezongen

en veel lol gemaakt.

We hebben er allemaal naar uitgekeken. We hebben gedroomd van ons Lourdes-

kamp... We hebben er ons voor ingezet. Voor de jonghernieuwers en hun leiders

is dit hun enige zomerkamp. Dat moet de climax worden van een jaar volgehou'

den inzet en enthousiasme. Met dezelfde groep waarmee je een jaar bent samen'

geweest, trek je erop uit. Voor de jongknapenleiders volgt dit kamp op het
jongknapenkamp in juli. Ze zijn met twintig en hebben een jaar lang geravot met
zo'n 200 jongknapen. Nu kunnen ze in Lourdes weer samen-zijn. Voor iedereen

heeft Lourdes '84 dus heel wat te betekenen.

We zijn nu vertrokken. Rond de middag komen we toe in Chartres. Hier mag de

groep van K.S.A.-Roeselare samen met nog enige andere medewerkers een

evocatie in de kathedraal verzorgen. 's Avonds zijn ruim 700 K.S.A.-ers in de ban

van het gebeuren: Een oproep tot geloof, tot Levende Kerk-zijn. Een spel met
vuur en vlag, met dans en dicht, met licht en donker... Het spel in de beroemde
kathedraal wordt 66n van de intense momenten van het Lourdeskamp.

Voor de provinciale verantwoordelijken, de gouwleiding van K.S.A.'Noordzeegouw,
betekende dit kamp een grote uitdaging en naargelang de start nakende een
enorme opdracht. Het gaat tenslotte om het leiden van een jong en veeleisend
publiek, 700 man sterk. De komende week zal blilken wat hun moeite heeft
opgebracht...

MAANDAG 20 AUGUSIUS 1984

Men had ons verteld van een lastige, suffe reis op de bus. Daar heb ik nog

altijd niets van gemerkt, en we bevinden ons nu toch al vrij dicht bij Lourdes.

Het is acht uur: De bus ontwaakt langzaam en iedereen ziet er goed uit. Een

eerste meevaller dus. Maar er komen d'r nog meer : De jongens die er vier jaar
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geleden bij waren verwittigen ons dat we onze bagage een lange kilometer ver
zullen moeten sjouwen, eer we op het kamp zijn... Maar de bus rijdt de car-
parking voorbij en mag het 'Camp des Jeunes' binnen I

Het 'Camp des Jeunes' bestaat uit een groot aantal paviljoentjes, refters, en
verder een immense oppervlakte kampeerweiden. Deze worden alle door K.S.A.-
groepen bezet. Het kamp ligt aan de voet van de B6out, een forse berg, een
van de voorlopers van de Pyreneedn. De kampeerplaats is ruim voorzien van
sanitair: nette Franse toiletten, douches, en frisse wasplaatsen. Elke kampeer-
weide is te bereiken langs een verharde weg met brede riolering. Het is een
uitgelezen kampplaats voor zo'n grote groep, en ze ligt op een kwartiertje wan-
delen van de heiligdommen.

Na de vlotte kampopslag gaan we Lourdes verkennen. Een eerste indruk opdoen
van de grote verzameling bedevaarders en de bedevaartplaats: De grot, de
Esplanade, de Pius X-basiliek (onder de grond), het oude en het nieuwe Lourdes.

Om te besluiten nemen we een frisse duik in het openluchtzwembad en we
ronden het bezoek af met een stevig pintje.

's Avonds gaan we zitten op de groene weide tegenover de grot en het water
van de Gave. Onze proost Theo vertelt van Bernadette en de verschijningen.

En wat daaruit gegroeid is. Hij dringt ons geen overtuiging op. Wel spreekt hij
van een houding: De houding van openheid en aandacht voor al wat er te
Lourdes gebeurt. Je kan hier zoveel zien en ervaren, als je je maar niet afsluit
voor het diepe wat mensen hier beleven. Laat hetgeen je ziet en voelt op je
afkomen, dompel je erin onder ; misschien zal je pas later beseffen dat Lourdes
ook voor jou iets echts heeft betekend.



DINSDAG 21 AUGUSIUS 1984

Vijf bussen wachten ons op om ons te brengen naar enkele toeristische pleister-

plaatsen uit de streek. In de voormiddag gaat de rit naar de ,, cirque de Gavar'

nie ". Dit watervallencomplex ligt een flink eind van Lourdes, op een viertal

kilometer van het laatst bereikbare dorpje" Van daar af moet je te voet, of op een

muildier gezeten, de Cirque proberen te bereiken. Een flink stukje wandelen

naast een snel kabbelend beekje, langs hoogtes en laagtes en veel watervalletjes.

De Cirque zelf is een arena, begrensd door zeer steile en hoge rotswanden.

Een vijftal watervallen storten zich uit de hoogte te pletter. Het geheel krijgt

kleur in het onzekere zonlicht. De ruwe natuur straalt hier voor de mens rust en

vrede uit.

's Namiddags krijgen we de kans op te klimmen naar de ,, Lac de Gaube "' Dit

is een zeer fris meer, temidden bergtoppen en sneeuw. De bussen voeren ons

tot aan de voet van het plateau. Daar slingert zich een paadje doorheen wisse-

lende decors naar het meer. Aan het water vind je de traditionele huizen met
postkaarten, paternosters en halveliterpinten. De zon geeft geen warmte; toch

wagen de stoutmoedigsten zich in het ijskoude water. Het valt me op dat zo'n

natuurexploratie een groot gevoel van rust en tevredenheid kan schenken. ,, Le

Cirque et le Lac ", ook dat is Lourdes, dorpje aan de voet van de Pyreneedn.

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1984

De bus heeft gisteren zijn diensten bewezen, vandaag gaan we te voet. Een

tocht die elke goede K.S"A.-er siert : Met geheimschriften en stafkaarten, met
de rugzak en de veldfles. De zon schijnt en de omgeving van Lourdes is prachtig.

Het wordt gauw avond : Tijd om te verzamelen voor de grote boeteviering in de

ondergrondse Pius X-basiliek. De gouwleiding durft het aan vanavond 700 jonge

mensen uit te nodigen tot vergeving. Een risico, maar aan deze viering is ernstig
gewerkt om er een geanimeerde en symboolrijke gebeurtenis van te maken.

Met klank en licht wordt de zondige onmacht van de mens opgeroepen. De
gouwproost vertelt van het water van de Jordaan, het doopsel van bekering en

het water van onze doop. Water wast, zuivert, maakt vrij, heelt de mens' Hij

roept op om ons te laten helen in een persoonlijke biecht. Voor sommigen heeft
deze viering niet veel betekend. Voor een ander belangrijk aantal jongeren werd
deze viering een hoogtepunt in het LourdeSkamp. Zo'n viering wordt altijd een

beetje wat je er zelf van wilt maken. Pas als je vooroordeel en weerstand laat

varen, als je er zelf geest en inhoud en zin in ziet, kan zo'n viering een authen-

tieke belevenis worden. Oord van vergeving ; plaats om her te beginnen : Ook

dat is Lourdes.

DONDERDAG 23 AUGUSIUS 1984

Het zachte weer is veranderd in stormwind en regen. Daarom is de bergtocht
'v66r dag en dauw' niet doorgegaan, deze morgen. De wekker was uitgeschakeld
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en alle jonghernieuwers krijgen de kans hun vermoeidheid uit te siapen. Want,
voor je het goed beseft, wordt iedereen prikkelbaar - louter omdat je moe bent.

AIIeen met een frisse groep kan je eensgezind voort doen.

Vanmorgen is er kans om een kaars te branden bij de grot. Meerdere jongens
hebben een gebedsintentie mee van thuis: Brand eens een kaarsje voor je
overleden vriend of huisgenoot; denk eens aan die zieke ; vergeet ook je vader
en moeder niet... Toch heb ik er geenenkel gedacht van hoeveel jongens straks
gaan meekomen naar de grot. Hei gaat immers om een vrije activiteit. Als we
vertrekken blijken bijna allen wel 66n of andere opdracht meegekregen te hebben
van thuis. Samen hebben we dan kaarsen gehaald. We hebben elkaar het kleine
vlammetje doorgegeven, om onze intentie aan de Moeder van de Heer op te
dragen. Theo heeft al onze vlammetje samengehouden, en met een klein gebed
kreeg dit eenvoudig gebaar diepe zin.

lk vind dat een kamp slaagt, onder andere door zulke ogenblikjes van rustige
stilte. Wat die jongens van vijftien-zestien ook van kaarsen mogen denken, ze

respecteren toch allemaal wat men ze thuis heeft gevraagd: Brand eens eentje
voor... en ze doen het ook. Lourdes: Stad van kaarsen.

In de loop van het kamp hebben de jongens tot twee maal toe de kans om aan

ziekendienst te doen. Wat betekent het voor hen, die fris en gezond zijn, een

namiddag een zieke, die zelf niet meer kan wandelen, rond te voeren naar de
grot ? Of naar de sacramentsprocessie, of naar de winkelstraatjes ?

De jongeren mogen vannamiddag kiezen : Sport of ziekendienst. Vanmiddag
koos de meerderheid voor ziekendienst. Toen ze viif, zes uur later weer op de

kampplaats kwamen, begonnen ze te vertellen. Drie jongens hebben nog plezier
nadat ze samen met een oude vrouw een zeer plezante namiddag hebben gehad.



lk zie het voor m'n ogen : een stralende bejaarde dame, omringd door drie frisse
jongemannen. Voor een keer in haar oude dag staat ze in het centrum van de

belangstelling, wordt vriendschap over jaren heen gedeeld. De genezende kracht
van zo'n namiddag is niet te peilen. Andere jongens vertelden van het gezicht
van de zieke, dat zoveel dankbaarheid uitstraalde... Voor bijna alle jongens was

dit een eerste kennismaking met de wereld van de zieke mens. We gaan hem

niet vlug vergeten. Lourdes : Stad van zieken.

De gouwleiding hecht veel belang aan haar 'wacht bil de grot'. Gedurende het
ganse kamp houden minstens twee K.S.A.-ers de wacht bij de vlag van K.S.A.-

Noordzeegouw, die bij de gro'i is geplant. Zo symboliseert K.S.A. haar betrokken-
heid bij en haar aandacht voor wat in Lourdes gebeurt. leder half uur wordt de

wacht gewisseld. Ze wordt nooit onderbroken: Bij dag en bij nacht waakt men
bij de grot. Dit halfuurtje kan een diepe indruk nalaten. Voortdurend schuift een

rij mensen voorbij de wanden van de grot: Bejaarde en zieke mensen ; gezonden

en geestelijk of lichamelijk verminkten. Elke mens met zijn eigen intentie.

Voor K.S.A.-ers die deze mensensliert zien passeren is deze confrontatie echt
aangrijpend.

Vanavond houdt K.S.A.-Roeselare per drie of vier de wacht bij de grot. Het regent
dat het giet. Niemand zegt een woord. Wat betekent die wacht voor mij, voor
mijn buur ? Elkeen voelt wel iets vanbinnen. Het kan dankbaarheid zijn voor mijn
persoonlijke gezondheid. Het kan ontroering zijn bij het zien van pijn en lijden.

Misschien roept het een dwingende vraag op : Waar in mijn leven kan ik die
mensen helpen ? Lourdes : Stad van persoonlijke confrontatie en gebed.

VBIJDAG 24 AUGUSIUS 1984

Het weer speelt ons parten. De bergtocht van vanmorgen is afgelast. Te ge-
vaarlijk ! Niet getreurd : wanneer de zwaarste regenwolken overgewaaid zijn,
hebben we nog een mooi deel van de morgen om te voetballen.

Na het middagmaal beslissen we toch te vertrekken naar de top van de B6out.

Het fascinerende van een berg is dat je altijd denkt dat je ofwel niet ofwel met
veel moeite boven geraakt. Maar voor je het weet, sta je daar toch: Het over-
zicht over Lourdes is daar wondermooi. En het traditioneel en commercieel
cafeetje vind je er ook. En je wijst je vrienden erop: Kijk, daar ligt onze kamp-
plaats, gisteren stonden we oaar, ... enne, waar ligt de grot ? Lourdes : Mooi
dorp te midden mooie bergen.

ZAIERDAG 25 AUGUSTUS 1984

Vanmiddag is er opnieuw ziekendienst. Met het oog op deze tweede kans, was
ik er de vorige keer niet bij. Met een tiental jongens zijn we vertrokken naar
het hospitaal van Lourdes. De gouwleiding noteert eerst vooraf het aantal om
dan vervolgens het hospitaal te verwittigen hoeveel zieken op begeleiding mogen
rekenen.
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lk wist niet wat het zou worden. Twee zieken in een wagentje en een zieke op
een bed en een mentaal gestoord jongetje worden aan onze groep toevertrouwd.

Ze maken deel uit van een grote groep bedevaarders uit Berry. We voeren ze
naar de grot, en later naar de Pius X-basiliek voor de kaarsjesprocessie. De heer,
die aan mij werd toevertrouwd, is zelf vijftig jaar lang brancardier geweest bij
Lourdesbedevaarten. Nu is hij geopereerd aan de keel, ligt hij verlamd in bed
en voelt zich zeer zwak. We kunnen met elkaar niet spreken. Maar terwijl we
een namiddag met elkaar optrekken, groeit het contact tussen hem en mij. lk
vergeet hem niet, en ook niet de vriendelijkheid van zijn vrouw en de hoofd-
verpleegsters.

Als we naar de kampplaats trekken, vertelt 66n van de jonghernieuwers dat de
zieke, waarvoor hij had gezorgd, bij het afscheid zijn hand eerst niet wilde
foslaten. Die jongen zal zich dit blijvend herinneren. Wat betekent een mens
voor een ander ? Bij velen trof hen de innige dankbaarheid waarmee de zieken
hen bejegenden... Wat betekent de ene mens voor de andere ?

Vanavond is er een eucharistieviering voor de ganse groep K.S.A.-ers in de

,, Cath6drale de Verdure ", een openlucht-arena niet ver van de kampplaats.

Opnieuw zijn we allen samen. De zevenhonderd die nu al een week huizen in
Lourdes. Tijdens de viering worden de groepskaarsen, die door elke bond zelf
werden gemaakt, aangebracht in een lichtstoet. 's Anderendaags zullen ze

branden bij de grot. Ook de intentiebrieven, verzameld uit alle dorpen en steden

van de provincie, worden aangebracht en symbolisch overgeleverd aan het vuur.

Toen we nog thuis waren, konden we aan familie en kennissen vragen of ze een

gebed, een wens, een belofte wilden brengen aan de Moeder van de Heer.

Deze vragen werden dan onder gesloten omslag meegegeven. Het waren er
enorm veel. Wensen en gebeden. De vlam bezat een warme gloed en de rook

steeg recht ten hemel. God hoort zijn mensen. Lourdes: Een stad dicht bij God.

ZONDAG 26 AUGUSTUS 1984

Vandaag is het afgelopen. We vertrekken. Laat in de voormiddag is er nog een

algemene verzameling op de Esplanade, bij het beeld van de gekroonde Onze-

Lieve-Vrouw. Daarna gaan we kleine attenties, gisteren gekocht, uitdelen aan de

zieken. Het is een mandje fruit, een bloempje, een souvenirtje...

Het is nu middag en ik moet nog terugdenken aan vanmorgen. Tijdens het geza-

menlijke moment op de Esplanade heeft de gouwleiding ons allen speciaal be-

dankt voor het kamp. Ze vonden dat onze medewerking de groOtste beloning

was voor hun voorbereidend werk. Er heerste een voelbare stemming van grote

tevredenheid en wederzijdse dankbaarheid. En de zon scheen ook weer volop:

Ze deelde onze vreugde. Was dit een teken uit den hoge ? Ook de zieken die

vergast werden op een kleine attentie, hadden een dankbare glimlach op de

lippen. Maar eerlijk gezegd : Wie diende hier nu meest dankbaar te zijn : De

vele zieken, of ik, jonge mens, die in Lourdes de ogen geopend werd ?



Na het middageten beginnen we aan de afbraak. Tenten worden geplooid, mate-

riaal wordt verzameld bij het secretariaat, de kampweiden worden gezuiverd van

alle afval. Daarna trekt K.S.A.-Roeselare nog even hogerop, langs een flank van

het gebergte, met zicht op de kampplaats. Terwijl daar beneden de laatste kar-

weien worden opgeknapt, laten wij het wierookvat van het Klein Seminarie
geuren. De geofferde wierookkorrels branden als een teken van innige dankbaar-

heid voor alles wat Lourdes aan ons, jonge mensen gegeven heeft.

MAANDAG 27 AUGUSTUS 1984

We naderen Kortrijk. De slaap zit nog in mijn hoofd. Lourdes ligt nu al een dag

en een nacht achter ons. Maar ik zal er nog lang in verwijlen, in gedachten.

We hebben er zoveel meegemaakt, zoveel gezien en gehoord. Moge niets van
dat alles in mijn geest vervagen ! lk wil het mij durend herinneren : Het gezicht
van die zieke, het gebed van de jongere. lk wil dat gevoel blijven voelen dat mij
overmande, daar, boven op de berg.

lk wil me altijd zo diep gelukkig voelen.

Lourdes zal niet rusten in mijn herinnering.

Lourdes heeft me intenser doen leven: Lourdes zal leven.

Kar:DELEU,
ret. 1984

Ons volgend 10 novemberfeest

Op zondag 10 november 1985 worden volgende
jaren verwacht :

de uitgangsjaren v66r 1930 - 1930 - 1935 - 1940 - 1945 - 1950

1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980.

Wees erbij. Uw klas rekent op U.





Boeken die bekiiiVen

Op zaterdag 4 mei 1985 vond in het cultureel centrum 'Guldenberg'te Wevelgem
de prijsuitreiking plaats voor de Provinciale Wedstrijd voor Letterkunde, vorig
jaar voorbehouden aan het genre 'essay en monografie'.

Geert Van Coillie " 1960 (oud-leerling en thans leraar klassieke talen aan het
KIein Seminarie) behaalde de tweede prijs voor het niet-gepubliceerde essay
Verborgen dingen vanaf de grondvesting der wereld. Begeerte, geweld en taal
in het licht van de 'anthropologie fondamentale' van R. Girard.

De prijs bedroeg 15.000 Bfr. en een bronzen medaille.

1. Kan ie een klein beeld ophangen van iouw uitgangsiaar? Hoe kiik ie op ie
collegejaren terug 7 Look back in anEer ? Mixed f eelings ?

Uitgerekend 66n decennium na het turbulente '68, hadden wij de humaniora

achter de rug. In onze beleving echter was de roes reeds danig uitgevierd en

verworden tot geschiedenis. De slogans van weleer waren ontmaskerd en wij
hadden dan ook bitter weinig boodschap aan overjaarse leuzen. Integendeel, de
'soft generation'van de zeventiger jaren werd ronduit bestempeld als een
'uitzichtloze generatie zonder gezicht'. Contestatie en wereldwijd engagement
hadden plaats geruimd voor neo-romantiek en neo-realisme : de beperkte aan-

pak, kleinschaliger en meer intieme projecten, de roze (r)evolutie (b.v. kernen

van jongerenliturgie). Gauw een diploma in de wacht slepen als visitekaartje
om alsnog een gegeerd plaatsje te veroveren in het maatschappijgebeuren.

Want precies wij werden voor het eerst duchtig rond de oren geslagen met
doemdenkerige woorden als crisis, regressie, enz. Een nauwlettende toeschou-

wer had misschien een 'conservatieve' reflex bespeurd, zoals bleek uit de voor-

keur voor een aantal studierichtingen die (toen nog) als statussymbool goed in
de markt lagen.

Zelf heb ik mij zelden of nooit een 'angry young man' gewaand. De 'hete hang-

ijzers' waren voor ons (en dan nog in het beste geval) slechts voorwerp van
theoretische speculatie. Men verweet ons wel eens onverschilligheid. Veelal

werden wij door onze leraren zelfs gestimuleerd tot een onverhoopte kritische
noot of wat leven in de brouwerij. De bescheiden versjes die sommigen van

ons pleegden, werkten kennelijk vrij 'therapeutisch'.

2. Je geprijsd essay groeide uit je licentie-verhandeling. Hing dit onderwerp in
de lucht ? Ol was iii eerder een verkenner, een soort Livingstone ?

De eer van het pionierschap komt beslist mij niet toe. Als vergelijking zou
'stanley'(op zoek naar Livingstone) het dus beter doen. In 1978 mocht ik na-

melijk van mijn eminente oud-leraar en collega P. Thoen vernemen, dat in de
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wereld van de menswetenschap een baanbrekend boek (van de hand van R.

Girard) opgeld deed. Door naderhand Girards hypothese toe te passen op de
Griekse tragedie, bewoog mij licentiaatsthesis zich op het raakvlak van filologie
en filosofie. In Leuven was Girard toentertijd nog onbekend en dus onbemind (of
is de causaliteit omgekeerd) ? Geleidelijk aan schijnt daar geruisloos verandering
in te komen. Wetenschappelijke a priori's worden nooit in een handomdraai
teruggeschroefd !

3. Kan ie ie bekroond werk wat toelichten voor gewone stervelingen ?

Het is onbegonnen werk het omvangrijke en hoogst merkwaardige euvre van de

Franse auteur R. Girard in een notedop samen te vatten. Niettemin een poging.

Via de studie van de grote romantraditie en een berg etnologisch materiaal geeft

Girards 'fundamentele antropologie' een klare kijk op menselijke relaties' Hij

doorbreekt de klassieke subject/object-dialectiek en toont hoe alle verlangens

bepaald zijn door een driehoeksstructuur. lk verlang een object omdat en in de

matd een ander (mij) dit (voor)doet. Dit heet mimesis of nabootsing. Vanaf

Adam en Eva tot op heden zijn mensen de facto model 6n rivaal voor elkaar:
wanneer twee verschillende handen naar elkaars voorbeeld eenzelfde object

verlangen, dan spruit daar onvermijdelijk geweld uit voort. Primitieven wisten

dergelijke conflicten preventief te verijdelen door taboe en ritueel. Als echter

het voortbestaan van heel de groep op het spel stond, dan werd een onschuldig

slachtoffer (een zwart schaap) met 'alle zonden van lsradl' beladen. De geslacht-

offerde zondebok monopoliseert crisis en geweld in zijn dood. Eenmaal tot rust

ge,komen herkent de groep in het slachtoffer een godheid die verantwoordelijk

is voor crisis 6n redding. Mutatis mutandis is rond deze leugen (van geweld en

religie) alle menselijk cultuur ontstaan.

4. Is die theorie van Girard, zoals ie die daarnet schetste, niet wat geleerd'

doenerij om gewoon het verschiinsel ialoersheid te beschriiven, of zegt hii
echt nieuwe dingen ?

Simon Vinkenoog mijmerde ooit : 'Jaloezie is de grond waarop wij bouwen,

onverdroten'. Wie hoorde immers nooit over het zogenaamde 'Kaincomplex' of
het 'Othello-syndroom' in gevallen van pathologische jaloersheid ? Nabootsings-

drang op het vlak van de begeerte lijkt descriptief sterk verwant te zijn met wat
mensen 'jaloershe'id' noemen. Maar de klassieke psychologie schiet wezenlijk
tekort wanneer jaloezie gedefinieerd wordt als 'angst om te verliezen waaraan
men gehecht is' of nog 'afgunst ten aanzien van bezit, capaciteiten van of de

erotische belangstelling voor een ander'. Dit soort psychologie tuimelt grandioos

in de valstrikken van de subject/object-relatie. De inter-relationele dynamiek
van de begeerte verdwijnt hiermee door de mazen van de klassieke dialectiek.

Dat de begeerte steeds andermans begeerte (en zelfs de ander zonder meer) wil
ZIJN, werd nimmer afdoende verklaard. 'De belangstelling voor een ander' dan

'erotisch' noemen, betekent blind blijven voor het feit dat sexualiteit (6n de psy-

chanalyse op de koop toe) het laatste masker is waarmee mimesis en geweld

zich verbergen. De libido 2r la Freud (als motor van de begeerte) is dan ook een

hardnekkige mythe, evenals de theorie van het oedipuscomplex.



5. tk zag al een studieweek-end in Antwerpen aangekondigd met als thema
'Girard en de Bijbel'. Zie jij in die theorie een nieuwe kiik op de Biibel ?

De Bijbel is ongetwijfeld het verhaal van de moeizame exodus uit crisis en

primitieve wraak-religie naar de radicale geweldloosheid en authentieke trans-
cendentie van Jezus van Nazareth. Even toelichten dat het uiteindelijk gaat om

ATHENE versus JERUZALEM (zoals ook al Levinas had aangeduid). Van mythe

naar logos wordt van mythe naar evangelie. Cruciaal in het Oude Testament is

de passus waarin Abraham door Jahweh zelf verhinderd wordt het zoveelste
slachtofferritueel uit de mensengeschiede,nis te voltrekken. In de evangelie'
teksten wordt het zondebokmechanisme radicaal geopenbaard. Jezus vraagt
verzoening-zonder-offer, d.w.z. verzaken aan geweld, 'de andere wang toekeren'
en zichzelf 'slachtofferen'in dienstbaarheid. Inmiddels is dit jaar nog het vijfde
groot werk van Girard verschenen, waarin hoofdzakelijk het boek over Job aan

de orde is. Het betreft zeker een 'nieuwe' kijk op een 'oeroude' waarheid die in
de Bijbeltekst zelf is ingeschreven.

6. Wordt je werk gepubliceerd ?

Een eerste initiatief in die richting werd reeds beleefd afgescheept. Het is
niemand onbekend dat het uitgeverswereldje niet mals is voor debutanten. Het
is trouwens spijtig dat heel wat gedegen geschrijf schipbreuk lijdt op de klippen
van financidle alibi's. Als je verneemt hoeveel kopij dagelijks de revue van een
uitgever passeert, dan wordt beslist veel literatuur (of wat ervoor doorgaat ?)
monddood gemaakt en 'verticaal' geklasseerd. Schrijven is onmiskenbaar een
performatieve act : je wil uiteindelijk gelezen worden. Niettemin dient men er
zich voor te hoeden halsoverkop of onbesuisd in lezershanden te vallen. Niet
iedereen die schrijft, blijft. Vraag is of men ook werkelijk iets mee te delen
heeft !

7. ln je collegejaren greep je nu en dan naar de dichterspen. Doe je dat nog af
en toe ? Of vind ie dat nu overmoedig, belachelijk misschien ? Misschien
kriigen we wel ie laatste gedicht ter publicatie ?

lk behoorde inderdaad tot een legertje aspirant-dichters die bijwijlen als Spie-
Ierei, doch meestal 'uit nooddruft' in de pen klommen. 'De pen kruipt' nu een-
maal 'waar het hart niet kan'. Maar voor mij hoeft het niet langer. Zonder het
verleden schouderophalend af te wimpelen, beschouw ik het toch als ee'n vorm
van affectieve rust om zich niet meer te moeten bezondigen aan literaire zelf-
bevrediging. Die 'mensonge romantique' van een verbale queeste naar jezelf en
de vermeende ander, dit amechtig rondtollen in opgeklopte gevoelens en nadien
de kater. Uit die jeugdervaring zijn mij evenwel twee dingen bijgebleven. Het
gevecht met de taal is bikkelhard. Niet de 'muze' helpt je vooruit, maar wel de
'labor'. lk geloof grondig in de 'poeta faber'. Inspiratie, dat is : volgehouden
inspanning, de concentratie van het voortdurend bezig zijn. Schrijven is een
ambacht.

Tegelijkertijd heb ik de ironische les geleerd, dat de beste schrijver het minst
opvallend plagieert. ledere schrijver bootst anderen na, want taal is ouder dan
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de straat. De pen ter hand nemen kan dan ook met een minimum aan talent.
met heel veel en intens (van alles en nog wat) te lezen, en liefde voor het vak.

Vandaar dat ik mij aangetrokken voel tot het essay, dat het midden houdt tussen
naakte objectiviteit (het wetenschappelijke object) en de subjectieve voorstelling
(het Iiteraire taalgebruik).

B. Word je nu leraar-publicist, ol laat een versnipperde leraarslob met schoolse
en para-scholaire activiteiten, plus daarbii je job als echtgenoot in een begin-
nend gezin, je geen tijd meer voor een dergeliike ambitie ?

De mythe van de schrijver als gekneusde ego-tripper die eerst liters alcohol
achterover drukt voor hij in een gordijn van sigarettenrook om vier uur 's mor-
gens de muze ontmoet, is wat mij betreft achterhaald. Schrijven vergt discipline
en kost een boel psychische maar ook fysieke energie. En het voordeel van een
'versnipperde leraarsjob...' bestaat erin dat een (weliswaar beperkt) tijd-
ruimtelijk kader wordt geschapen waarbinnen je wel MOET schrijven, wil men
althans met een of ander project tijdig klaar zijn. Full-time schrijven lijkt mij
bovendien ter plaatse trappelen op drijfzand, leven in een wereld zonder horizon.

Hoe zou men zich immers als maar kunnen 'terugtrekken', zonder eerst 'naar
buiten' te zijn gegaan ? Trouwens, schrijven is voor mij een dimensie van les-
geven, intens bezig blijven met 'les mots et les choses', om bij de leerlingen
des te beter 'op verhaal' te kunnen komen...

」00ST VANBRUSSEL
ret. 1959



Het Amaat Vynckefonds

Sedert het verschijnen van ons vorig nummer kwamen twee aanvragen binnen.

- Voor het kataraktenproject van Pater Edgard Declercq w.P., waardoor tien-

tallen blinde of bijna-blinde mensen uit zijn missie kunnen geopereerd wor-

oen. 25.000 fr.

- Op aanvraag van Pater Florent Jonckheere S.J. helpen wij de studies betalen

van vijf grootseminaristen van het ,, St.-Albert's Seminary " in Ranchi.
30.000 fr.

- Oud-leerlingen missionarissen mogen ons aanschrijven om hun projecten te
steunen.

- Help ons helpen I

U kunt gireren op 712-0112054-05

Amaat Vynckefonds
p.a. Zuidstraat 25

8800 Roeselare
Voor een storting van 1.000 fr. en meer krijgt U een fiskaal attest als U erom

vraagt.

- U kunt bij ons nog verkrijgen ten voordele van ons missiefonds:
,, Ratte Vyncke ", door Lode Monbaliu, genaaid, 500 fr.
,, Constant Lievens ", door Lode Monbaliu, genaaid, 500 fr. ; gebonden, 650 fr.
,, Amaat Vyncke's Zoeavenbrieven ", door Lode Monbaliu, gebonden, 650 fr.
Jubileumbord Klein Seminarie, 500 fr.

- Onze voorzitter Aim6 Vermeersch en onze penningmeester Lode Monbaliu
waren in Ranchi voor de Lievenseeuwfeesten. Hier volgt dan een verslag.

1OO JAAR LIEVENS-VIERING ! RANCHI, INDIA REISINDRUKKEN

. For months there had been talked about it; for weeks preparations had been
in progress; for days there was nothing else on the lips but the Lievens'
centenary celebration at Banchi on Sunday 17 March. "

Dit was de inleiding van het vier bladzijden lange Ranchi bulletin dat onze

vriend Pater Lucien Clarysse uit Bollegem-Kapelle, en sinds ongeveer 30 jaar
werkzaam in India ons na onze reis toestuurde. We hadden inderdaad het geluk
en het voorrecht een ginder veel besproken en groots opgevat fe'est " The

Lievens' Centenary " bij te wonen. Dat Constant Lievens, te Moorslede in 1856

geboren, oudJeerling van ons Klein Seminarie, en met missionering gestart in
Ranchi in 1BB5 en in 1893 in Leuven overleden, een groot man en uitzonderlijk
missionaris geweest is, hebben " vvij " ginder meermaals kunnen ervaren.
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Buiterstandbeeld Constant Lievens te Bendora in Chota-Nagpur, India.

" Wij " dat was de 48 Vlamingen-tellende delegatie onder de ervaren leiding van

E.H. Omer Tanghe, verantwoordelijke voor de missie-animatie in het bisdom

Brugge.

Maakten onder andere nog deel uit van onze groep: Bisschop Luc De Hovre S.J.

van het aartsbisdom; Prof. CIaes van Ufsia Antwerpen; Wim Wylin van de

B.R.T. Radio Nieuwsdienst.

lngezetenen van de gemeente Moorslede en een twaalftal familieleden van Pater

Lievens waaronder landbouwer Gilbert Lievens, kleinzoon van de broer van

Pater Lievens, en bewoner van de hofstede waar Lievens geboren werd en van

waaruit hij naar India vertrokken is. In Zaventem verliep de kennismaking met
onze reisgezellen vlot en hartelijk. In de stemmige kapel van de luchthaven,
waar bisschop De Hovre voorging in concelebratie met Omer Tanghe en Lode

Monbaliu werden we nog goede reis wenst in het Nederlands door een

Indische, te Gent wonende zuster van de Missionaries of Charity, die ons vroeg
niet naar de armoede van haar land maar wel naar de schoonheid van haar volk
te kijken.

De tocht naar het zuidelijke schiereiland van Azi€ was meteen begonnen. Het

onmetelijke land van meer dan drie miljoen kmz met zijn ruim 700 miljoen
inwoners (men voorspelt 1 miljard tegen de eeuwwisseling) en met zijn groots
verleden. Zijn enorme cultuur (opgravingen hebben bewezen dat er reeds 2300

jaar voor Christus een bloeiende handel en complexe beschaving moet geweest
zijn) was het doel van onze reis. Elf uren vlucht brachten ons probleemloos van

Brussel naar Bombay, met een oponthoud van 66n uur in de luchthaven van Abu-

Dabi en met een vooruitzetten van de tiid over 4 u. 30.



Een loden hitte overviel ons tijdens ons transfert per autocar naar een andere
luchthaven voor een 3 u. 30 durende overtocht naar Calcutta.

Het s-sterren Oberoi-Grand-Hotel met privaat zwembad, in het centrum van deze

stad, contrasteerde zeer schril met wat we te zien kregen. De onbeschrijfelijke
ellende van de duizenden die op straat wonen en slapen ; de ontelbaren die

hokken onder jute-zakken en in gestapelde rioolbuizen de schare bedelaars die

ons achtervolgde. Zoveel onuitwisbare beelden die ons naar de keel grepen.

In Calcutta,66n van de dichtst bevolkte steden ter wereld [10 of 12 miljoen
inwoners !), leven mensen in paleizen of luxueuze villa's in woonwijken, in ach-

terhuisjes of krotten, in de slumwijken en tegen de gevels van de hoge huizen

in de stadslanen. De stad kan slechts 3,7 m2 beschikbaar stellen voor de gewone

stedeling en 1 m2 voor de bewoners van de bidonvilles. De stad telt namelijk
3000 slumwijken I

Te midden van deze chaos bezochten we een oase van rust: de religieuze ge'

meenschap van de missionarissen van de naastenliefde (Missionaries of Charity).

Door Mother Theresa zelf werden we zeer hartelijk ontvangen. Voor de eenvoud
en de hartelijke goedheid van deze in 1910 in Skopje (Yougoslavi6) geboren

vrouw zijn geen woorden.

Na de eucharistieviering in haar bijzijn samen met een 200-tal postulanten be-

dacht zil ieder van ons persoonlijk met een medaille. Het bezoek dat we daarna
brachten aan het huis der stervenden (die van de straat werden opgeraapt) in

drie smalle zalen, gelegen op lage berries, en aan het huis van de verlaten
kinderen, maakte ons allen alleen maar bedroefd en stil. Voor Westerse ogen
was het inderdaad zeer veel om op zo'n korte tijdspanne te verwerken.

Een korte nachtrust was ons deel, want zeer vroeg reeds startte ons vliegtuig
naar Ranchi, waar we na 50 minuten om 7 uur's morgens voet aan de gron'd

zetten. Het werd een bijzonder hartelijke ontvangst door een schare Vlaamse
zusters en Jezuieten. Een blij terugzien voor sommige familieleden en een nieuwe
kennismaking voor anderen.

De heerlijke Indische morgenzon kleurde nog prachtiger de Indische in kleurig
uniform en met rode haarstrik-versierde meisjes van de St. Anna-school, die ons
bedachten met een " Garland-krans ". Het tussen 1 en 2 sterren Arya hotel was
ons verblijf in Ranchi.

De stad Ranchi (-r 200.000 inwoners) is centraal gelegen in Chota-Nagpur, een
heuvelachtige streek, vroeger flink bebost, maar momenteel op weg naar Sahel-
allures in de Indische deelstaten Bihar, Madhya Pradesh en Oressa. Eeuwen
geleden kwamen de Oeraons, de Moendas en de Kharias zich op het plateau van
Chota-Nagpur vestigen. Ze noemden zichzelf de Adibasis, de oerbewoners van
het land. Bij deze autochtonen zou de ridder van Chota-Nagpur, Pater Lievens,
in amper 7 jaar tijd, te voet en te paard, de basis leggen voor een * Adibasi-
kerk " van een ongedvenaarde bloei.

Het dagdagelijkse leven in Ranchi verbaasde ons ieder ogenblik : de Heilige
magere koeien; de vuilnishopen ; de ononderhouden krotjes; de markthandel
op de grond in elke straat; de toeterende, gammele - tot boven op het dak
gevulde 

- autobussen ; de prachtige kleurrijke saris; de rickha's ; de strenge
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Sikhs-gezichten met tulband en baard ; de talloze jonge mannen die op het
kruispunt van de wegen (zoals in het evangelie) uren wachtten op een mogelijke
werkgever ; het in hurkzit-uitgevoerde tandengepoets met een twijgje en met
eindeloos geduld; de ontelbare jonge mensen en kinderen waarvan de geboorte
nog niet in bevolkingsregisters wordt vastgelegd ... Werkelijk te veel om op te
sommen.

Zoals de indrukken in snel tempo dienden verwerkt, zo ook het programma van
.lns verblijf in Ranchi. Diezelfde namiddag was een bezoek gepland aan de
Landbouwschool van Pater De Brouwer die binnenkort het commando doorgeeft
aan Benjamin Lakra, welke momenteel de studies van Landbouwingenieur af-
maakt aan de Gentse universiteit. Bewonderenswaardig wat daar gepresteerd
werd door de Indische studenten die onder kundige leiding elk hun lapje grond
bewerken en met de opbrengst hiervan meehelpen voorzien in hun eigen onder-
houd.

Jongensstad van Pater Van Bortel was de tweede bezienswaardigheid van deze
namiddag, waar de gammele bus met zitplaatsen naar lndische maat, dus wat
smalletjes voor velen onder ons, ons naartoe bracht. Ruim 400 jongens, meestal
wezeh, weggelopenen, daklozen, kinderen uit ontwrichte gezinnen, jeugdigen die
reeds bewezen iets af te weten van jeugdcriminaliteit, enz..., genieten hier
opvoeding en onderwijs met open deuren op een blije, maar tuchtvolle manier.

Ze brachten ons trouwens naast lekkere koffie, fruit en gebak, een stijlvol
optreden van zang en dans en als toemaatje het Vlaams lied : " Al die daer zijt,
de reus die komt ".

Diezelfde avond werd door aartsbisschop Pius Kerketta tijdens een korte plech-
tigheid en in aanwezigheid van duizenden mensen een Lievens Memorial plechtig
ingewijd. Het sobere stenen kruis op marmeren voetstuk met inscriptie van
Pater Lievens' geboorte- en sterfdatum bevindt zich links van de grote ingang
van de kathedraal van Banchi.

Op de receptie die ons hierna door de aartsbisschop werd aangeboden, sprak
Omer Tanghe, en hij overhandigde de uit Vlaanderen meegebrachte geldelijke
gift die zeer ruim te noemen was, vooral dankzij de inzet van de gemeente
Moorslede en zijn dynamische medepastoor Denorme, dankzij de familie Lievens,
dankzij het Amaat Vyncke-comit6 en dankzij nog vele weldoeners die onbekend
blijven. Aan Mgr. Kerketta werd tevens een tapijtje met de afbeelding van de
paus (door Lode Monbaliu), een foto van het geboortehuis van Pater Lievens
(door Gilbert Lievens) en een bord van het Klein Seminarie (door A. Vermeersch)
overhandigd. Een werkelijk ontroerde gastheer antwoordde met woorden van
dank, maar ook van grote spijt omdat de onnoemelijk grote en onuitwisbare
inbreng van de Vlaamse missionarissen in Indi6 weldra een einde zal nemen.

17 maart. Die feestelijke zondag waren de Belgische ambassadeur uit Dehli,
Dhr. M. van de Kerkhove, en onze delegatie samen de ere-genodigden. De
eucharistieviering, opgedragen door de aartsbisschop in concelebratie met de
apostolische Nuntius, Mgr. Cacciavellen, met nog 14 andere bisschoppen en
180 priesters, begon stipt om 8 uur en duurde tot 10u.30. Samenzang en gebeden
werden afgewisseld met dans door meisjes in Adibasi-klederdracht. Tussen
20.000 en 30.000 aanwezigen leefden ingetogen de plechtigheid mee. Zeer velen
onder hen waren reeds lange nachtelijke uren te voet onderweg geweest voor



het bijwonen van dit grandioze feest. De ere-genodigden werden in Manresa

House, de Jezuietenresidentie Ranchi, de koffie geserveerd.

De eigenlijke feestzitting met aanvang om 13 uur stipt, was voor ons Vlamingen

en ook voor de 40 a 50.000 aanwezige Indi6rs, de apotheose.

Na de ritus van het handen wassen, het aanbrengen van het tika (rood teken)
op ons voorhoofd en overhandiging van de gamcha (sjaal), mochten we op de

zonbeschermde eretribune plaatsnemen om getuige te zijn van een voor Wester-
se ogen onvoorstelbare harmonie van zon-, dans-, gratie-, sierlijkheids-, ritme-,
muziek- en kleurenfestijn dat tot 16u.30 duurde. De kort gehouden toespraken in

het Engels en het Hindi, lieten ook plaats voor een groet uit Vlaanderen, enthou-

siast vertolkt door de echte Lievens-afstammeling : landbouwer Gilbert Lievens.

Het applaus dat onze delegatie te beurt viel, was overweldigend.

De Zusters-Ursulinen, met een afdeling kantschool (voor kennersogen van Brugs
niveau), bezorgden ons na het feest een rustpauze en een verfrissing.

Jamgain, een dorpje op 20 km van Banchi, is het plaatsje waar Lievens dag op

dag, 100 jaar geleden toekwam. Dezelfde bus bracht er ons heen langs wegen
waarvan de laatste kilometers zich nog in de staat bevonden zoals een eeuw
geleden. Toch geraakte onze bus er door rivier en al. Duizenden mensen ontvin-
gen ons die maandagmorgen met bazuinen, trommels en belletjes, met handen
wassen en kransen. Onder kleurrijke sari-zonneschermen werden we in stoet,
voorafgegaan door Indische dansers en danseressen, doorheen een dorp van
lemen hutten naar een vergaderplaats boven op de heuvel geleid. Een nieuwe
Lievens gedenkplaat, een typische Munda platte steen, werd ingewijd.

In Hulhundu die middag, kregen we volgens onze Jezuieten-begeleiders het van
het op gebied van de lndische klassieke dans te zien : Adibasi, Nagaland, Punjab.

Echte devotionele Hindi-beleving.

Onze bustocht terug Iiep door afwisselend mooie, heuvelachtige natuur met
immens grote rotsen, en een gebied van zware industrie. Met eigen ogen waren
we er getuige van hoe slanke, in sari-gehulde vrouwen, sommige met baby op

de rug, zware stenen, zand- of mortelvrachten op het hoofd naar boven droegen
voor een brug in aanbouw en voor de dagprijs van 3 roepies (1 roepie :
5 Bfr.).

St. Xavier's College's open veranda bezorgde ons in een wat mildere tempera-
tuur, met gastvrije mensen, een rustige Vlaamstalige avond. Andermaal waren
we er getuige van dat het monumentale werk van zoveel ,, Lievensen " slechts
mogelijk was dankzij monumentale mensen zoals die missionarissen die we
mochten ontmoeten. Levende standbeelden van geest, geloof, intellect, inzet en

hart !

Op St. Jozefsdag was Torpa ons doel. Jozef Minj is er de lndische pastoor.

Hij heeft een Vlaamse pleegmoeder. Zij is Brugse en was met ons mee. Zij
betaalde jaarlijks een som voor zijn studies. Jozef Minj leidde in het Lievensdorp
Torpa de feestelijkheden in het Hindi afgewisseld met perfect Nederlands en dit
voor 10.000 mensen. Het borstbeeld van Lievens dat er in het Klein Seminarie
werd onthuld, was sculpturaal van een meer dan behoorlijk niveau. Het toneeltje
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dat er op enigszins naieve wijze werd opgevoerd, gaf echter op een uitstekende
wijze weer wat de betekenis van Lievens in Indid is geweest : evangeliseren
betekende voor hem niet zonder meer caritatieve hulp verstrekken, maar veeleer
de elementaire rechten verdedigen en daarbij de onwetendheid, het fatalisme
en de angst uit het leven van de mensen wegnemen. Hij beoogde de totale
bevrijding van de Adibasis. Vanuit het geloof in Jezus Christus en zijn evangelie
zouden zij tevens motieven ontdekken om te leven en te hopen.

Jozef Decuypere S.J. (19-11-1920), leraar catechese en Iiturgie in het Groot
Seminarie te Ranchi (St. Albertscollege), ging op zijn naamfeest voor in de
eucharistieviering om 18 uur. In de stemmige, sobere kapel verzorgden ongeveer
400 Indische seminaristen de met tam-tam, handorgel en belletjes begeleide
gezangen. De celebranten in prachtige gewaden waren blootsvoets e,n zaten in
Lotushouding op de grond. De Hindi-dialoog, gezongen tussen de hoofdcelebrant
en de 400 Indische medevierders, was indringend. De inculturatie is er zichtbaar
in het gebruik van inlandse muziek, klederdracht, symbolen en motieven. Zoals
volksdansen eveneens hun plaats kregen in de religieuze vieringen. Het Oosters-
liturgisch gebaar waarmee de priester de zeer gevarieerde gaven aanvaardde
tijdens het offer, alsook de sierlijke bewieroking met bloemenschalen, was een
echte cultuurverrijking.

20 maart: GUMLA, BENDORA, TONGO, LOHARDAGA, MANDAR.

Vanaf 6 uur en zonder ontbijt of koffie de gammele bus in en de baan op, naar
de Gumla High School (volgens Engels systeem). Die school viert dit jaar haar
Gouden Jubileum (1935-1985). Er zijn ruim 1200 studenten waarvan 75 o/o

Aborigenen of stambewoners. Het is hier de bedoeling om aan de stambewoners
de mogelijkheid te bieden te genieten van een degelijk onderwijs. Zonder inter-
naat zou de school onmiddellijk ingepalmd worden door de Hindoes en Muzel-
mannen uit Gumla-stad. Gumla wil duidelijk en doelbewust een school voor de
armen zijn.

De uitbreiding van het internaat is echter momenteel stopgezet wegens gebrek
aan fondsen. Voor eeuwenlang uitgebuit en verdrukt, zijn de Aborigenen intel-
lectueel niet zo sterk en voelen zich doorgaans inferieur tegenover de klasse-
Hindoes, Sikhs en Muzelmannen. De speciale strategie in de Gumla Jezuieten-
school is dus gericht op beklemtoning van alles wat in de aard ligt van het
Aborigeense karakter: sport, dans, muziek en een speciale 

"rr.rs " job-
orientation ", met daarnaast speciale diverse sociale programma's.

Het wer,kelijk unieke kapelletje van de school, dat ons door pater Van Nuffel
werd getoond en toegelicht, maakte ons opnieuw beetje bij beetje meer ver-
trouwd met de Oosterse wereld. Een steen is meer dan een steen (altaar), een
boomstam is meer dan een boomstam (lessenaar voor het evangelieboek), een
zonne- of regenscherm is meer dan scherm waaronder alleen maar de rijken
mochten lopen. Hier horen alle Aborigenen van hoog tot laag tesamen binnen
de omheining en onder het scherm van bamboe in bezinning, meditatie en rust
en in de nabijheid van God.

Bendora: 15.000 Baruvay mensen stonden ons in de brandende zon anderhalf uur
geduldig op te wachten. Het ruiterstandbeeld van Lievens op den Bendora-
heuvel, hoog en hagelwit tegen een immens blauwe hemel, stond niet ver ver-
wijderd, maar midden en tussen dit volk met zijn jeugd, zijn eenvou'd, zijn



schoonheid en zijn geloof. Hun " hearty welcome , was werkelijk een welkom uit
het hart.

Na een openluchtlunch in Tongo brachten we op het kerkhof een groet aan de

daar uiterst sober begraven Vlaamse Jezuieten (waaronder pater De Meester
uit Boeselare, ook oud-leerling van het Klein Seminarie).

Een bezoek aan het hospitaal te Mandar, met verpleegsterschool, bewees ons

dat mits degelijke leiding ook netheid en hygi6ne haalbare begrippen zijn. De

blanke medical sisters die hier de leiding hebben, hadden het door hen gerunde

opgerichte hospitaal te Ranchi, enkele jaren terug overgelaten aan de Indidrs,

omwille van de heelkundige ingrepen die er plaatsgrepen en die niet met hun

christelijke overtuiging verenigbaar waren. We hadden ook het voorrecht hier
een bezoek te brengen. Twintig jaar lang was hier onder de bezielende leiding
van E.Z. Decostere, afkomstig uit de Gravenstraat te Roeselare, een medische
en verpleegkundige verzorging ontstaan naar Westers model. Sinds het vertrek
van de medical sisters was van netheid en hygidne nog nauwelijks sprake :

in de pediatrie kampeerden de ouders onder het bed van hun zieke kind; de
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verpleegzaal inwendige ziekten, gaf uit op een open veranda waar roestende

bedden waren gestapeld en waar 3 honden liepen; aan de inkom van het

operatiekwartier lagen stapels bebloede operatieschorten en compressen te

" zonnen " en in het laboratorium met een bevloering vol putten bedekte een

stoflaag een flink deel van het instrumentarium; zieke paters en zusters uit
Ranchi verkozen dus om begrijpelijke redenen, bij ziekte, de hospitalisatie in

Mandar, dus 30 km verder.

Het gevecht tegen malaria, dysenterie, lepra en tuberculose is ook in die streek

van lndi6 nog aan de gang. Sister Tara was alleen om in Kachabari een ganse

regio met een straal van min of meer 15 km die strijd aan te gaan (een maal,

twee uur per week, kwam daar een dokter), en om anti-malaria middelen,

tuberculostatica en andere medicamenten te verdelen en bij te houden. Naast de

bijstand aan huis aan de toekomstige moeders, deed ze jaarlijks een 150-tal

bevallingen in wat ze haar (naar onze normen lBde-eeuws) dispensarium noemde.

Haar verzoek om steun was ook begrijpelijk. In haar titanenwerk is ook wat van

het " Lievens-vier " aan het branden.

De Sisters of st. Anne waren onze gasten van de laatste dag. Met weemoed en

dank aanvaardden we onze laatste kransen en gamcha's en aanschouwden we

tijdens een lekkere Iunch levende parels van Indische danskunst.

Al wie kon vergezelde ons naar de militaire luchthaven van Ranchi. Twee uur

vertraging van het vliegtuig werd er met Oosters geduld bijgenomen. Fotogra-

feren en speechen waren er niet toegelaten. Toch kregen we het gedaan dat

ex-Roeselarenaar en oud-leerling Jules Gobin er met prachtige bas-bariton stem

een dank- en afscheidsspeech hield en de stichting van de V.Z.W. : " De Vrienden

van Ranchi " voorstelde.

Het afscheidsgewuif van op de trappen van het vliegtuig aan alle Vlaamse
* Lievensen " die in die enkele dagen echte vrienden waren geworden, had voor

elkeen van ons iets ontroerends.

Het President-hotel in Bombay, stad met Europese hoofdstad-allures, stond te
dicht bij de slumwijken om ons toe te laten zich reeds in ons continent te

wanen. Een vlotte Franstalige Hindoe-gidse toonde ons de hangende tuinen van

Bombay, en leidde ons binnen in een echte Hindoe-tempel in volle godsdienstige

activiteit. Beschrijven wat we daar te zien kregen, lijkt me onmogelijk voor on'
ingewijden in Oosterse riten. De beelden blilven evenwel onvergetelijk. Het

huis waar Mahatma Ghandi werkte en woonde is omgevormd tot museum en

bibliotheek. Het ganse levensverhaal van deze grote Indi6r staat er sculpturaal
uitgebeeld, als blijvende hulde aan 66n der grondleggers van de Indische staat.

Tijdens onze laatste maaltijd in " President " was de Vlaamse zuster Jeanne

Devos onze tafelgenote. Haar werk: steun en bijstand aan eenvoudige arme

Indische meisjes die uit armoede en met " job-hoop " in Bombay verzeild gera'

ken en er vaak in de prostitutie terecht komen, zeer velen uit nood en uit dwang,
zoals ook velen van hen met dit doeleinde naar Saoudi-Arabie verscheept
worden.

De tweederde volbezette Sabena-boeing zette ons na 12 uren nachwlucht zater-

dagmorgen om 5u.30 in Zaventem aan de grond. Druilerige regen, min of meer
35 graden kouder, een andere werkelijkheid, een andere wereld.



Toch waren wij en alle medereizigers wat riiker geworden door dit bezoel aan
lndi6, smwille van de vriendschap onder elkaar, omwille van de ervaring die we
opdeden in die totaal andere cultuur, omwille van de hartelijkheid van dit ionge
Adibasi'volk, omwille van onze ontmoeting met die ginder levende vlaams-
chrietelilke idealisten, omwille van het geluk een beetie van de ehte . Lieveng.
vier '-ervaring te hebban ogodaan.

AIME VERMEERSCH
Ret. 1954
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26 december 1984
Klein Seminarie Bach - Concert

Omdat het geen kers-vers nieuws is, geen minutieuze nabeschouwing ; omdat
het z6 merkwaardig goed was, toch een sfeerbeeld.

Lang v66r acht zijn de uitvoerders volop aan het repeteren ; zenuwaqhtig, slo-
pend ; alsof Bach op de preekstoel toeziet ,en elke nieuwe aanhef van een

muzikale zin een halt toeroept ; tot plots die zin toch uitvloeit in 66n van die
bekoorlijke Bach-verhaaltjes; dan nog vreest dirigent Guy Vermander een

toornige Bach, en laat hernemen ; koorleider Arnold Loose fluistert zijn
colliemando - jongens nog wat toe ; en inderdaad, de herneming klinkt nog

beter...

Kwart na zeven en er wordt gedrongen aan de ingangsdeur; het wordt wachten,

want de repetitie houdt aan...

Het Sint-Michielskoor zingt zichzelf nog wat moed in met " Erschallet, ihr
Lieder... " Verantwoordelijken vragen de repetitie te bedindigen... het portaal

staat reeds overvol, de voorste rijen zijn het doelwit... kaartjesscheurders, pro-

grammaverkopers, ontvangstcomit6 nemen hun posities in...

Een stuk over halfacht, en de deuren gaan open met een eindeloze zucht van
gebroken weerstand...5 minuten later zit de kerk vol... er worden stoelen bij-
gesleurd... het schuiven op de banken maakt hier en daar nog een onverwacht
plaatsje vrij... de gangen worden volgestouwd... we hebben alvast een talrijk
en ( nauwgezsl " publiek...

De leden van het Arezzo-ensemble en beide koren schuiven naar hun plaats, in
tenu, sereen... dit is geen repetitie meer...

Het drukke gedoe maakt plaats voor sfeer, voor verwachting...

Ontspannen ondergaan van wonderlijke muziek, mijmeren, de melodie meezingen
zonder klank, notenbalken op en afwandelen, en wachten op het vertrouwde
akkoord ; vrezen dat de fluitist van de ladder valt, en bijna opgelucht applaudis-
seren bij de slotnoot... even wrikken op de stoel, en dan wegzinken in het
kleurige " koraal-rif " van Bach, het blij herkennen van een bijna vergeten
melodie... pauzeren, maar niet lang... eerst wat onwennig, dan geboeid luisteren
naar de clavecimbel, proberen de metalen aanslag niet te horen... fier zijn dat
Eric Hallein een Boeselaars virtuoos is... stoom aflaten en groeien naar de

apotheose in een massazang van kerstliederen, blij dat buurman 66k toon kan

houden... bijna euforisch dronken stil worden voor de slotkantate " Erschallet,
ihr Lieder " ; spijt voelen dat dit het slot betekent... applaus...

Blije vertolkers, tevreden organisatoren, publiek dat zich beloond voelt... en de

troostende gedachte dat het Bach-jaar nog moest beginnen...

」. PLETS

ret. 1969
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Collegesnipperingen

下
灘ξ施
脚 ′

Op zaterdag 16 maart ll. werd onze oud-leraar E.H. Henri Lampaert begraven.

Wat late sneeuw en miezelregen zorgden ervoor dat de natuur in corresponden-
tie was met onze ziel.

Tijdens het schooljaar '54-'55 was hij onze titularis geweest van de se Latijnse B,
in die tijd de zgn. Ouinta B. Een heel schooljaar hebben we omzeggens samen
doorgemaakt, want hij gaf bijna alle vakken : Latijn, Grieks, Nederlands, Frans
en ook Biologie.

De kerk van Sint-Jozef en Sint-Kristoffel te Assebroek - waar hij pastoor was
en waar hij de zondag voordien nog de hoogmis had opgedragen - was te klein
om de vele parochianen en vrienden te kunnen ontvangen. Vele priesters van
zijn wijdingsjaar concelebreerden de H. Mis. ontroerend was de offerplechtig-
heid. Op het einde van de uitvaart werd door een vroegere oud-leerling en nu
parochiaan een treffende afscheidsrede gehouden met als motief enkele woorden
van de overledene die hij zovele keren had uitgesproken: . Het is goed ".
Met de spreker kunnen we inderdaad beamen: " Het was heel goed, beste
leraar ". Dank U.

t6 iF t&

Een aangenamer bericht - eveneens over een priester - moge ons wat op-
monteren. Inderdaad, onze collega Robert Vanackere - leraar van de eerste en
tweede Latijnse - vierde op 22 april ll. zijn zilveren priesterjubileum. De
donderdag daarop werd in de H. Hartkerk - vermits de collegekerk te klein zou
zijn - een plechtige dankmis gevierd.

Uit de herinneringstekst die aan de leerlingen werd uitgereikt, citeren we ,, dat
een goed leven schoon is en blij maakt ". Die regel typeert wellicht onze
ambtsgenoot. Toen hem gevraagd werd welk geschenk hem kon worden aan-
geboden vroeg hij 4 lezenaarsdoeken - en er werden hem prachtige gegeven -... om te schenken aan de collegekerk. Dat is Robert. Proficiat collega !

* * 
“



Terwijl wij het over huldigen en vieren hebben, vermelden wij graag dat Johan
Staesens, retorika 1953, bij koninklijk besluit van 19-12-1984 benoemd werd tot
raadsheer in " Het hof van beroep " te Gent. Van harte gefeliciteerd.

Op dinsdag 30 april verliep de sportdag van de middelbare afdeling in een
druilerig weertje. Heel wat activiteiten stonden op het programma : tennis,
voetbal, volleybal, schaatsen, paardrijden, fietsen, windsurfen en noem maar op.

De enen trokken naar Torhout of Gullegem, anderen naar Zillebeke of 't Strohof
te Beveren of nog elders. 't College had zijn zonen uitgestuurd.

siF*

Op de eerste zondag van maart echter had datzelfde college allen binnen-
geroepen en dat ter gelegenheid van de opendeurdag voor de ,, abituriEnten "
van het zesde leerjaar. In de namiddag werden zowat 600 ouders en toekomstige
leerlingen rondgeleid binnen de schoolgebouwen. Een activiteit die door de
ouders tenzeerste op prijs wordt gesteld en waar ze tevens allerlei inlichtingen
kunnen krijgen over de verscheidene afdelingen in ons instituut.

tn|Fti

Ook op 12 mei stond de collegepoort wagenwijd open en wel voor iedereen:
leerlingen of leerlingen in spe, oud-leerlingen, ouders of sympathisanten ... en
wel voor het schoolfeest.

Niettegenstaande het moederkensdag was, liep er veel volk in en door het
instituut. Optreden van leerlingen, tentoonstellingen allerhande of attracties op
de speelplaatsen hadden veel bekijks.

Ook de weergoden waren voor deze keer het gebeuren gunstig gezind, alhoewel
ze niet konden nalaten om in de vooravond de hemelsluizen te openen en aldus
het feest vroeger te doen eindigen dan voorzien.

tisr&

Op maandag 1 1 maart had de pedagogische studiedag plaats voor onze scholen-
groep. Na een gezamenlijke eucharistieviering luisterden we in de voormiddag
naar een heel interessante uiteenzetting van pfof. H. Arts van de Ufsia. Hij
onderhield ons over de dialoog met de materiele werkelijkheid en met de
medemens.
Hoe ,, bekijken " we ons leven... 's Middags werd door de gehele scholengroep
in de grote refter van het college samen gemaaltijd om nadien in groepen te
spreken over de toestand in eigen school. Een leerrijke dag die hopelijk zal
resulteren in concrete acties.

{i lF lF

Onze collega A. Loose zette volgende gegevens voor ons op papier.

Het jongenskoor Colliemando heeft terug de wind in de zeilen.



Een aantal jaren ging het niet zo goed. De werking van zo'n jongensgroep is

steeds een op en neer gaan, want het is een steeds herbeginnen.

Nu gaat het weer goed. Bij het begin van het schooljaar meldden zich zeer veel
nieuwe zangers, zodat het koor nu meer dan B0 leden telt.

Maar het gaat ook goed met het zingen. Het koor bracht dit schooljaar enkele
zeer gewaardeerde optredens. Op 8 september zongen zij in de kathedraal te
Antwerpen, in mei traden zij op tijdens het muzikaal ontmoetingsfeest van het
Vrij Onderwijs te Brugge.

Samen met het St.-Michielskoor organiseerden zij een uitwisseling met een
Amerikaanse showgroep, zongen een radiomis en programmeerden een kerst-
concert met Bachmuziek.

Een andere prestatie in het Bachjaar was het zingen van het beginkoraal in de

Mattheuspassie, uitgevoerd door het koninklijk koor ,, De Mandelgalm ".

Wat de zangers zeker als een hoogtepunt van het voorbije jaar zullen aanzien is
het optreden in Koekelberg bij gelegenheid van het pausbezoek. Het koor had

plaats genomen vlak bij het podium, samen met nog een aantal andere koren.

Onze jongens werden enkele malen door de t.v.-camera's in close-up genomen.

Het werd dan helemaal goed toen de t.v.-commentator de schitterende koren

van het Lemmensinstituut en van Herk-de-Stad ook nog als Colliemando aanzag,
waardoor onze zangers een grote reputatie over het ganse land bezorgd werd,
al staat de groep er niet op zich te sieren met de veren die een ander toe-

komen !

En turnleraar R. Werbrouck bezorgde volgende bedenkingen over de sport op

onze school.

Het Klein Seminarie Roeselare behaalt dit jaar drie nationale titels.

Weinig of veel betekenend ? Weinig als men het zo eenvoudig voorstelt, twee
ploegen en 66n individueel werden kampioen. Dit wordt echter alles meer bete-
kenisvol als men even nagaat hoe dat alles behaald, alles opgebouwd wordt.

Vooraf dient er rekening mee gehouden te worden dat alles steunt op een zeer

brede basis van goed uitgevoerde sportbeoefening betreffende training, bege'
leiding klas- en schoolkompetitie, zodanig dat zij die deze titels behaalden slechts
het opvallende zijn van een zeer uitgebreide sportbeoefening.

Betekenisvol als die titels behaald worden in verschillende sporttakken: volley'
bal, voetbal, zwemmen plus de provinciale titel krachtbal.

Zinvol als men weet dat sportbeoefening niet afzonderlijk mag gezien worden
maar als een belangrijk deel van een totale opvoeding, een totale geest van

werken voor elkaar.

Het aanbod dat op school tegenwoordig mogelijk wordt is zeer groot, het ant-

woord van de leerlingen zeer positief, want naast voorgenoemde sporttakken
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worden nog volgende intens beoefend en aan kompetitie deel genomen: basket-
bal, ping-pong, tennis en atletiek.

wij beseffen zeer goed dat wij positief meedelen van de goede werking van
plaatselijke sportgroepen. Een tendens is merkbaar dat naarmate een sportploeg
mee naar voor treedt er meer jongeren juist deze sporttak gaan beoefenen.

Het is onze wens deze mogelijkheden nog uit te breiden naar andere sporten
en andere hobby's, niet om bij studenten het tekort aan te vullen maar de keuze
nog groter te maken. Groepswerk, groepsinspanning, groepsontspanning heeft te
veel positieve waarden om dat onze jongeren te onthouden.

Een groot deel van de inspanningen van de vele leerlingen en leraars krijgt
betekenis als wij daardoor bijdragen tot een vollediger, gelukkiger en mooier
mens-zijn.

ii iF t6

Nog een laatste, daarom niet de minst interessante gebeurtenis, doorkruiste het
collegeleven. op vrijdag 17 mei kwam de paus naar leper en st. Denijs,westrem.

Aan de leerlingen werd de keuze gelaten tussen enerzijds leper of st. Denijs -

westrem of anderzijds de jaarlijkse bedevaart naar Dadizele mee te maken.
De keuze was gelijk opgaand. Zelf kunnen we getuigen dat de leerlingen die
naar leper togen, gelukkig waren met hun keuze en dit unieke feit hun leven
Iang zullen heugen.

Raf PARENT,
ret. 1959
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Familieberichten

GEBOOFTEN

Laurent, zoontje van Heer en Mevrouw Philippe en Ann Eeckhout-Rosseels,

Gent, 19 november 1984, Langevelde 9,9140 Zele.

Joram, zoontje van Heer en Mevrouw Dries en Ingried Bekaert - Pauwels,

Roeselare, 20 november 1984, Kleine Ardooiestraat 38, BB00 Boeselare'

Simon, zoontje van Heer en Mevrouw lgnace en Dominique Vanden Bulcke-

Neirynck, wilrijk, 26 november 1984, Kapucinessenstraat 16, 2000 Antwerpen.

Annouck, dochterje van Heer en Mevrouw Jan en colette sandra - Bourgeois'

Kortrijk, 4 december 1984, Dam 39, 8500 Kortrijk'

Tineke, dochtertje van Heer en Mevrouw Jan en Rita crabbe-De Pretre'

Roeselare, 5 december 1984, Schepenstraat 27,9810 Drongen.

Benedicte, dochtertje van Heer en Mevrouw Ludo en Lieve Filez - Dedeyne,

Leuven, 25 december 1984, Mgr. Van Waeyenberglaan 6/1' 3000 Leuven'

Joris, zoontje van Heer en Mevrouw L. Claeys - De Nolf, Roeselare, 14 januari

1985, Meiboomlaan 110, 8800 Roeselare.

Marie-Benedicte, dochtertje van Heer en Mevrouw Alain De Muelenaere-Debruyn,

Roeselare, 20 januari 1985, Hogeschuurstraat 1,8140 Staden'

lsabelle en Ann-Sofie, dochtertjes van Paul en Brigitte Van Hoecke-Tanghe,

Boeselare, 20 januari 1985, Ardooisesteenweg 238, 8800 Roeselare'

Liesje, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en An vanrobaeys, Genk,

21 januari 1985, Margarethalaan 73, 3600 Genk.

Thomas, zoontje van Heer en Mevrouw Philippe en Tina Mulliez-Tack, Roeselare,

23 januari 1985, Henri Devedeleerstraat 20, 1510 Halle Buizingen'

Dries, zoontje van Heer en Mevrouw Bart en Clara Vannieuwenhuyse, Gent,

6 februari 1985. Wolterslaan 103, 9110 Gent- Sint-Amandsberg.

Frederik, zoontje van Heer en Mevrouw Luc en Trees Jacques - Verschoot,

Boeselare, 12 lebruari 1985, Groeneweg 111, 9870 Olsene Zulte.

Nicolaas, zoontje van Heer en Mevrouw Luk en Rita Bouckaert-Ghesquibre,
Leuven, 16 februari 1985, Waversebaan 228,3031 Oud-Heverlee.

charlotte, dochtertje van Marc en Trui De Cuyper-Verfallie, Brugge, 17 februari

1985, West-Gistelhof 6, 8000 Brugge.

Thomas, zoontje van Heer en Mevrouw Roland Watteyne - Nollet, Brugge, 1 maart
1985, Zandberg 4,8021 Loppem.
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Barbara, dochtertje van Heer en Mevrouw Glenn en Katrijn Dhooghe-Compernolle,
Leuven, 25 maart 1985, Leeuwerikenstraat 47192,3030 Heverlee.

Elisabeth, dochtertje van Heer en Mevrouw Bernard en Katrien Verbrugge-
Vereenooghe, Boeselare, 31 maart 1985, Sportstraat 93, 9000 Gent.

Liesbet, dochtertje van Heer en Mevrouw Geert en Kris Vervaecke-
Demeulenaere, Boeselare, 3 april 1985, Honzebrouckstraat 54, BB00 Roeselare.

Sarah, dochtertje van Heer en Mevrouw Serge en Karien Vanneste - Declercq,
Roeselare, 9 april 1985, Meensesteenweg 64, 8800 Boeselare.

Griet, dochtertje van Heer en Mevrouw Johan en Lieve Van Hoorne - Deparcq,
Brugge, 17 april 1985, Lagebekeweg 2, 8200 Brugge-St.-Andries.

HUWELiJKEN

Heer en Mevrouw Filiep en Nicole Raes‐ Vancouter, Zwevezele, 30 november
1984, Kape‖ estraat 71/6, 8020 0ostkamp.

STEBFGEVALLEN

Heer Jean Masschelein, geboren te Roeselare op 10 maart 1950 en overleden te
Asse-Zellik op 15 november 1984.

Heer Etienne Bouckaert-Bagein, geboren te Roeselare op 4 mei 1917 en over-
leden te Roeselare op 24 november 1984.

Heer Leopold Decommer-Coen, geboren te Ingelmunster op 14 mei 1911 en

overleden te Boeselare op 6 december 1984.

Mevrouw Margarita Volckaert - Beeusaert, geboren te Diksmuide op 24 augustus
1908 en overleden te Roeselare op 6 december 1984.

Mevrouw Julia Feryn-Van Ryckeghem, geboren te Geluwe op 29 februari 1896

en overleden te Roeselare op 7 december 1984.

Mevrouw Bertha Berteloot-Calmeyn, geboren te Roeselare op 1 januari 1895 en

overleden te Boeselare op 15 december 1984.

Heer Eli Ostyn-Trybou, geboren te Passendale op 18 mei 1930 en overleden te
Staden op 15 december 1984.

Mevrouw Rachel Van de Loock-Depuydt, geboren te Boeselare op 17 april 1921

en overleden te Roeselare op I januari 1985.

Heer Leon Willemyns-Vermeulen, geboren te Westrozebeke op 23 april 1899

en overleden te Roeselare op B januari 1985.



Heer Pieter Defoort, geboren te Rumbeke op 13 oktober 1892 en overleden te
Roeselare-Rumbeke op 14 januari 1985.

Heer Jiirgen Huyghe, overleden te Roeselare op 17 januari 1985.

Heer Maurits Lybeer-Decock, geboren te Roeselare op 22 maart 1910 en over-
leden te Boeselare op 18 januari 1985.

Mevrouw Anna Goderis-Barbier, geboren te Roeselare op 22 september 1907 en
overleden te Roeselare op 20 januari 1985.

Heer Geeraard Ghesquidre-Cardoen, geboren te Geluwe op 3 augustus 1913 en
overleden te Roeselare op 26 januari 1985.

Mevrouw Alice Lein - Foulon, geboren te Bumbeke op 27 december 1909 en
overleden te Passendale op 27 januari 1985.

Mevrouw Alina Abbeloos- Eeckhout, geboren te Nieuwerkerken op I januari 1913

en overleden te Aalst op 1 februari 1985.

Heer Eric Geldhof, geboren te Roeselare op 4 juni 1937 en overleden te Roese-

lare op 2 februari 1985.

Heer Michel Deblauwe-Naessens, geboren te lzegem op 29 december1917 en

overleden te Moeskroen op 3 februari 1985.

Mevrouw Alida Ostyn-D'Haene, geboren te Oostrozebeke op 23 februari 1893

en overleden te Heestert op 3 februari 1985.

Heer Albert Denturck-Haspeslagh, geboren te Honfleur (Fr.) op 10 januari 1920

en overleden te Roeselare op 12 februari 1985.

Mevrouw Anna Comptdaer-Vanoverbeke, geboren te Vladslo op 1'r april 1914 en
overleden te Hooglede op 16 februari 1985.

Heer Frans Vanderhaeghe-Declercq-Degryse, geboren te Roeselare op 19 juni
1914 en overleden te Roeselare op 28 februari 1985.

Eerwaarde Heer Henri Lampaert, geboren te Watou op 27 mei 1920 en overleden
te Assebroek op 10 maart 1985.

Mevrouw Maria Rommens - Laigneil, geboren te Roeselare op 29 september 1901

en overleden te Boeselare op 13 maart 1985.

Mevrouw Martha Gunst-Vanthuyne, geboren te Handzame op 21 oktober 1926

en overleden te Boeselare op 20 maart 1985.

Heer Ren6 Bagein - Galle, geboren te Roeselare op 3 september 1905 en over-
leden te Roeselare op 21 maart 1985.

Heer Gaston Dutry-Borry-Huyghebaert, geboren te Oostnieuwkerke op 12 sep-
tember 1906 en overleden te Roeselare op 22 maart 1985.

Heer Felix Werbrouck-Vanmoerkerke- Dewitte, geboren te Zwevezele op 30 juni
1898 en overleden te Aalter op 4 april 1985.

Mevrouw Lia Verbrugghe-Deceuninck, geboren te Bumbeke op 21 februari 1910

en overleden te Roeselare op 4 april 1985.
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Heer Jozef Gerard - Devriendt, geboren te Boeselare op 31 december 1922 en
overleden te Ardooie-Koolskamp op 4 april 'tgB5.

Heer Gaston callewaert-waterbley, geboren te passendale op 13 november 1g13
en overleden te Roeselare op 8 april 1985.

Heer Victor Deswarte-Huyghebaert, geboren te Roeselare op 15 februari 1g10
en overleden te lzegem op 10 april 1985.

Mevrouw Maria Dewachter-Herrebout, geboren te Aartrijke op 25 september
1895 en overleden te lzegem op 11 april '1985.

Heer Medard Dely-Lefevre, geboren te Ardooie op 8 juli 190i en overleden te
Roeselare op 12 april 1985.

DANKZIJ U...

Door de oud - leerlingenbond werd opnieuw in samenwerking met het
Amaat Vyncke-comit6 70.000 fr. uitbetaald aan de oud-leerlingen die
in 1984: 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 jaar geleden het college hebben
verlaten en als missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn. Aan
ieder van hen werd 5.000 fr. overgemaakt als steun in hun edelmoedig
werk.

50 jaar geleden : Vernackt Ren6
De Witte Juliaan
Van Overbeke Albert

45 jaar geleden : Courtens Danidl
Mullie Robert
Vanmoerkercke Jules
Verbeke Albert

4O jaar geleden : Dobbels Marcel
Debandt Willem

35 jaar geleden : Van Acker Jozef

30 jaar geleden : Decock Andr6
Lodrioor Danidl

20 jaar geleden : Masson Bernard
Couvreur Jan

Filippijnen
Filippijnen
Filippijnen

Filippijnen
Zeiire
Zal[re

USA

Guaternala
Zaire

Zeiire

Brazi I i 6

Zaire

Brazili6
Filippijnen
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