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Lezen in het uliber memorialis, van de superior
September 1939‐ 」u‖ 1941

De " Iibri memoriales ", dagboeken van de superior, zijn in het college-
archief rijke informatiebronnen. Naast de nuttige - en vaak enige -
gegevens over benoeming en functie van leraars bevatten deze hand,
geschreven documenten (enkele lijvige schriiten) de vele memorabilia
uit het collegeleven. Tal van documenten, zoals klein college-drukwerk
Iprogramma's, omzendbrieven e.d.), krantenknipsels, gedachtenispren-
tjes... zijn er ingekleefd.

In het college-archief steken de dagboeken van de superiors L. Devroe
(1894-1908), A. Quaegebeur (1924-1939), M. Vandenbussche (1939-1 940),
A. Vervenne (1940-1949), A. Duforret (1949-1962). Superior A. Modde
schreef nog enkele bladzijden bij de aanvang van zijn superioraat.

Een accurater administratie en het bestaan van het collegeblad " Con-
tact, maakten het verder bijhouden van een dergelijk dagboek over-
bodig.

Wellicht kunnen enkele bladzijden uit een " liber memorialis " de
lezer thans boeien. In deze bijdrage hebben we het over de school-
jaren 1939-'40 en 1940:41.

Af en toe werden enkele minder relevante passages weggelaten. Wij
vermelden dan telkens het aantal weggevallen regels en geven er de
inhoud van. Voor de leesbaarheid werden de afkortingen eenvormig
gemaakt en enkele leestekens bijgeplaatst.

- handschrift van superior M. Vandenbussche -

1939 - 1940

" Op Dinsdag, 29 Aug. 1939, werd Z.E.H. Kan. Ouaegebeur, Superior van het
Klein Seminarie, door Mgr. Lamiroy benoemd tot Deken van Roeselare in
vervanging van wijlen Z.E.H. Kan. De Saegher, oud-superior en sedert 2T jaren
Deken van Roeselare.

Den 2" September werd hij opgevolgd door E.H. Michiel Vandenbussche uit
Klerken, oud-student van het Klein Seminarie, die van'1929 tot 1g3Z bewaker
was op het Groot lnternaat, en sinds 1937 Director Spiritus van philosophie.

Tot opvolger van E.H. Vandenbussche als Director Spiritus werd benoemd
E.H. Vital Vangheluwe, oud-laureaat van het Kl. Seminarie, Dr. in de Godgeleerd-
heid van de Kath. Hoogeschool te Leuven en sinds een jaar professor van de
Rhetorica te leper.



E.H. Dr. Stock, professor van de Rhetorica aan het Klein Seminarie werd,
omwille van zijne Moeder-Weduwe, gehuisvest te Assebroeck bij Brugge,

benoemd tot professor van de Bhetorica aan St.-Lodewijkscollege te Brugge, en

aan het Kl. Seminarie vervangen door E.H. Gerard Verbeke uit Lendelede, oud-

laureaat van het Kl. Seminarie, professor van de Derde Latijnse van het St.-Lode-

wijkscollege, S.T.B., Ph. D. en Lic. in Wijsb. en Letteren.

Niettegenstaande de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk in de maand

September, en dank zij de neutraliteitspolitiek van Z. Majesteit Koning Leopold lll
kon het KI. Seminarie op 13 Sept, den vastgestelden datum, de cursussen
beginnen.

Er waren wel drie priesters-leeraars, drie onderwijzers, en vier leeke-professors
opgeroepen, maar dank zij het samensmelten van sommige klassen, het verder
verdeelen van 't werk en het aanwerven van nieuwe geimproviseerde leerkrach-
ten, konden alle studiejaren beginnen.

Er waren 545 internen ingeschreven. Een twaalftal, waaronder enkele jongens

uit Frankrijk zijn niet afgekomen. Dit jaar traden 77 nieuwe leerlingen in het

Eerste Jaar Wijsbegeerte, 20 meer dan vroegere jaren.

In November werden nog andere Ieerkrachten opgeroepen o'm. Landbouw-

ingenieur Laitem, Meester Plets. Onder de priesters-leraars zijn we gekomen

tot acht E.H. Van Cayseele, tuinbouwingenieur, die aalmoezenier is, E.H. Duforret,
E.H. Thorez, E.H. Mestdagh, E.H. De Keyzer, E.H. Verbeke, E.H. Vangheluwe,

E.H. Verhamme.

Onder de leeke-leeraars: Meester Thoen, Meester Decuyper, Meester Roseeuw,

leeraar in mathesis : Albert Frangois ; leeraar in algem. vakken in tuin- en

landbouwschool: Germain Huyghe, alsook een bezondere leeraar in tuinbouw-
vakken : Mr Cumps, tuinbouwconsulent. "

Hier volgen 91 regels over de reorganisatie van de les- en de be-

wakingsopdrachten, klassen en secties door de korte of langere

mobilisatie van de bovenvermelde leerkrachten; alsook een voordracht
voor Missiezondag.

" Op Christus-Koningsfeest werd de nieuwe Superior geinstalleerd. Geen
groote tamtam, maar omwille der tijdsomstandigheden een intiem feest in het
Klein Seminarie. 's Avonds te voren werd de film vertoond : De Zingende Knapen

van Wenen. Waarlijk een echt deugddoende film zonder schaduwkanten. Den

Zondag te I uur plechtige hoogmis door E.H. Superior in aanwezigheid van zijn

Vader, broeders en schoonzuster. Te 1 1 uur receptie, met zang en muziek,

bloemenhulde door de kleintjes, een welkomwensch namens het groot college
en een vanwege de filosofen. De Heer Burgemeester was 's middags uitgenodigd
benevens de pastoors van stad en de geestelijkheid van S. Michiels.

Dit jaar werd het Nieuwjaarsverlof een week vervroegd omwille van de tijds-
omstandigheden en het overwerk der leraars, die allen voor 66n en half hebben

moeten werken. Het begon den Zaterdag v66r Kerstdag. Het was naar 't algemeen
gevoelen der leeraars en der oudere studenten jammer omwille van de Kerst-

nachtviering. Er kon geen proclamatie zijn voor het groot college, aangezien de

leeraars hun wedstrijden nog moeten verbeteren. De uitslag is dan ook .niet

2



afgeroepen geweest, maar - zoals het overigens - altild gebeurt, schriftelijk naar
de ouders opgezonden daags v66r nieuwjaar.

De leerlingen uit de wijsbegeerte zijn hier gebleven om Kerstnacht te vieren.
Te 10 u. werd plechtig door de E.E.H.H. Leeraars het nachtofficie gezongen en
te 12 u. de middernachtmis gezongen,met deelnerning van de philosofen, en in
aanwezigheid van een 50 tal externen, alsook vatl een 50 tal soldaten, van den
uitrustingsdienst hier in stad gelegerd. "

Hier volgen 31 regels over het S.-Amandusfeest in februari 1940 in
aanwezigheid van de missionairissen Defever, Lievens, Taillieu, Ampe
en Raskin ; verder op 3 en 4 maart 1940 : de opvoering van " Coriola-
nus ' van W. Shakespeare (regie : A. Vander Plaetse, hoofdrollen : M.
Frere, R. Delporte, J. Leuridan, E. Chrochon, A. De Jaegher, M. Nevejant,
G. Planckaert, P. Hosten, E. Swaenepoel, J. Heusequin, A. Colpaert, A.
Mattelaere en F. Dalle).

" In den loop van het tweede kwartaal had E.H. Econome in overleg met Dr.
Rafael Vandenberghe een akkoord gesloten waarbij de gebouwen van de land-
bouwschool, de lagere sectie en de Wijsbegeerte in geval van oorlog zouden
dienst doen als lazaret voor het Rood Kruis. De laatste veertien dagen echter
van datzelfde kwartaal heeft de militaire overheld van het 3e geneesk. korps te
Luik hier voor millioenen gereedschap en apparaten gebracht voor een militair
hospitaal. De gebouwen voor het Rood Kruis bestemd werden toch opgedischt
voor geval van oorlog, alsook veel andere gebouwen van 't Klein Seminarie. Het
goed ligt opgestapeld in de klassen langs de " Zwijnsmarkt ", alleen de gebouwen
van het gelijkvloers. Alles is langs den kant van de speelplaatsen der studenten
dichtgemaakt, zoodanig dat de manschappen die dat goed moeten bewaken
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door het college niet kunnen loopen. Ze hebben hun uitweg langs de ijzeren
poort van het aanbelendende koertje.

Intusschen is met Dr. Vandenberghe een nieuw akkoord getroffen waarbij het
Rood Kruis in geval van oorlog de gebouwen der tuinbouwschool zou mogen
inrichten als hospitaal. '

" Ondanks de mobilisatietijd werden toch bouwwerken in het Klein Seminarie
voltrokken. In het eerste kwartaal de nieuwe badzaal heel modern ingericht, en
zoodanig dat de 500 internen in een goed vijf uur tijds allen een douche kunnen
krijgen. Onder het Paaschverlof verbeteringen op de speelplaats der internen,
der lagere sectie en der landbouwafdeling, namelijk vermoderniseering der
WC-installaties. ,Met het groot verlof zullen dan de speelplaatsen van het
internaat A en van philosophie gelegd worden in roode betonnen dallen.
Daarmee zal reeds begonnen worden in het derde kwartaal.

Tijdens dit schooljaar heeft de stad wel drie viermaal moeten werken aan de

Mandel. D66r waar de nieuwe afleidingsbeek van de Koeliebeek in den Mandel
vloeit, werd door den onstuimigen toevloed van water gedurende den zeer

strengen winter de Mandelversterking ondermijnd. Die heeren schijnen maar
geen gedacht te kunnen vormen van de reusachtige hoeveelheid water die bij
stortregens of geweldigen dooi door de Koeliebeek en de Mandel moet. Daarom

hebben ze ook dan de grond van de Mandel tot driemaal toe moeten op lange-

ren afstand betonneeren en tevens den dijk versterken van den aardeweg langs

de weide. Tevens hebben ze de Mandel met een dikke betonlaag toegedekt langs

de feestzaal tot aan het sluis. Tijdens dit schooljaar ook heeft het Klein Seminarie

zich laten aansluiten bij de waterleiding van stad : die juist werd aangelegd in
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de eerste mobilisatiemaanden. Het water is er noq wel niet, maar het komt er
toch : de leiding wacht er op. '

- handschrift van A. Vervenne, op dat ogenblik nog geen superior -
" Vrijdag 10 mei : Belgid in oorlog. Rond I uur worden alle studenten naar huis
gestuurd De Internen halen zoo rap mogelijk hr-rn goed weg. 's Namiddags rond
5 uur wordt het KIein Serninarie bezet door de Belgische militairen. Onmiddellijk
worden Landbouw- en Lagere sectie ingericht als hospitaal van het Belgisch leger.
Geen enkel voorwerp mag nog uit het Seminarie worden weggedragen. Werden
dienzelfden dag gemobiliseerd: de E.E.H.H. Vangheluwe, Duforret, Verbeke en
Tharez. - Gedurig komen meer soldaten aan in 't Seminarie.

Op Maandag 13 mei wordt vanwege de Belgische regering het bevel afgekondigd
waarbij alle jongelingen tusschen 16 en 35 jaar, die dienstplichtig zijn, zich naar
Frankrijk zouden begeven. De Roeselaarsche studenten beslissen in groep die
reis te ondernemen, samen met Professoren.

Zaterdag 1B mei vertrokken 65 studenten per fiets naar Frankrijk E.E.H.H. Van-
besien, De Keyzer, Legrand, Vuylsteke, Labeeuw, Lanszweert en Holvoet ver-
gezellen ze. De reis gaat over Elverdinge, Butskamp, Hondschoote, Bergues,
Setques [St Omer) waar de groep gesplitst geraakt.

Woensdag 22 mei week het militair hospitaal dat hier gevestigd was, achteruit
tot Klerken. Een ander hospitaal volgde onmiddellijk op. Z.E.H.H. Superior en
Econoom deden afstand van hun woonkamer en betrokken elk een kamer der
infirmerie.

Zondag 26 mei : tijdens een luchtaanval op stad, viel een duitsche bom midden
op de speelplaats van het groot Internaat, waar de assche opgestapeld lag voor
het plaveien der speelplaats. De bom ontploft midden in de assche en vernietigt
al de ruiten der aanpalende gebouwen, zonder andere schade te veroorzaken.

Tijdens dit bombardement werd een leerling samen met zijn familie gedood in
het ouderlijk huis : Marin Van Houwe, leerling van het 7' studiejaar. Gedurende
die dagen vonden talrijke vluchtelingen een onderkomen in de gebouwen van't
Klein Seminarie ; o.m. in de kelders van Tuinbouw verbleven enkele dagen Eerw.
Zusters Kanunnikessen van de H. Augustinus van Heverlee.Zeereerwaarde Heer
Superior, Econoom en overblijvende professors, samen met de Eerw. Zusters der
keuken en het dienstpersoneel en enkele families uit stad (o.m. Veranneman,
Lobbestael) zochten bij dage en vooral bij nachte beschutting in de ruime
kelders van het gebouw der Philosofie, waar voegelijke slaapgelegenheid werd
voorzien en gelegdnheid tot mislezen. Tijdens het naderen van den vijand troffen
een tiental obussen het domein van het Klein Seminarie : een zonder aanzienlijke
schade den puntgevel {hoek van Zuidstraat en Paterstraat) ; een den Oostgevel
van lret Chimisch Laboratorium (dat onmiddellijk hersteld werd); een de
nieuwste druivenserre van tuinbouw, met terugslag op het nabijstaand gebouw
der Tuinbouwschool ; de overige op aanpalende weide, zonder schade te ver-
oorzaken. Op den dag der capitulatie komen 's voormiddags de eerste Duitsche
soldaten te voorschijn, alswanneer het gevecht en verweer zich reeds afspeelden
in . 't Sterrebosch '.
Dinsdag 28 Mei : capitulatie van het Belgisch leger. De bezettende macht vestig-
de hun " Kommandatur " in 't Klein Seminarie. Onqeveer alle lokalen ten Zuiden



van de kerk werden daarvoor opgedischt. (de eetzaal der Professors: Schreib-
stube; de salon tot eetzaal ; ook enkele kamers der eerste verdieping voor den
Stinderfuhrer Motz, der Kriegsverwaltung (Cleymeyer). Ondertussen is hier een
Duitsch hospitaal aangekomen en neemt de plaats in van het vroeger Belgisch
hospitaal ; er sterven er 21 soldaten die begraven worden in den Botanischen
hof van het Klein Seminarie: 15 Duitsche,4 Belgische en 2 Engelsche waaronder
1 katholiek majoor)

Op Woensdag 5 Juni komt een eerste groep van 22 studenten uit Frankrijk
terug, met E.E.H.H. Vuylsteke en Labeeuw. De tweede groep die in Setques
den weg verloren had, kwam terug op Zondag 9 juni met E.E.H.H. Legrand en
Lanszweert.

Op Dinsdag 'l 1 Juni worden de lessen hernomen voor de Grieksch-Latijnsche
Humaniora en de Handelsklassen in de lokalen van de Tuinbouwschocl (de han-
delsklassen in de kelders, de andere in de gewone klassen, studie- en speelzaal ;

Rhetorikaklas boven). Voorlopig worden enkel externen toegelaten. Er was klas
van I tot 12 u en van 2.30 tot 4.30 u. - avondstudie thuis. Bijzondere formulieren
(ingekleefd) moeten door de Ouders onderteekend worden. "

傷 ん √
vヽe Maria!KLE;N SEM:NARIE

ROESELARE
▼ ▼

G[,ACt'lTIi OL]DhRS,

Darr wij in dczc rri{rondcrli.ike om.tnrrdigl,cdcn zoo spo",lig mogelijk tl. llrssert

- iu zooveL hct kol - hcbl,er Lernomer, durvcrr rvij hct volqcnde tragcn r

1) Dat Gij zoudt zorg;cn dat ure kintlcren gedurcndc tlcr studietijcl, d.i. van 5 tot
7.3O u, zich met hun rverk en hun studic bcrirt Loudcn cn volstrckt, zclfs niet om
Loodsclrappen tc tloen, ol stract z,,r'.lcn lc zictt zijn.

2) Dat rvij allc verantwoordelijkhcid over hct geJrag van de studcutcu op straat
op tJ zouden mogcn overlaten. IIct Klein Seminarie kan in dc huidige otnstandieheden
.gecnszins verantwoor<)elijk gesteld rvorden voor bcl.qeen rle studenten docn zoodra zij hct
Klein Seminaric verlaten hebl,en.

3) Dat Gij met ons zoudt akkoord gaan over den maalregel van uitstuiting dien
wij zullen nenen voor icilor student, die een of andcre daad stclt - ook binuen hct
ge[ricd van hct K]ein Seminarie - waardoor de.qoede orde z.taar zou kunnen gestoold
worclcn, of rraardoor de overhciil van het Klcin Seminarie zot kunnen in 't gcdrang
komen.

trIet achting.

D6 Sup6rior
van het Kleln Semlnarie,

Bij de hervatting van de lessen, 11 juni 1940.

" Leraars: op de 6': E.H. Vuylsteke; op de 5" E.H. Lanszweert; op de 4e E.H.

Legrand ; op de 3" E.H. Velghe die de plaats innam van E.H. Duforret (nog in
Frankrijk bij het Belgisch leger) ; in de Podsis : E.H. Gyselen ; in de Rhetorika :
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E.H. Verbeke, die onmiddellijk na de Capitulatie was aangekomen. Als bewaker :

E.H. Labeeuw als vervanger van E.H. Thorez (nog in Frankrijk). ln de moderne
klassen: E.E. H.H. De Brie en Wullepit. Op Woensdag 12 Juni vertrekt het
Duitsch hospitaal ; onmiddellijk begon de kuisch der bezette en thans vrijge-
komen lokalen, zoodat op Woensdag 12 Juni de klassen der lagere afdeeling
konden hervatten. Van dien dag af werden alle Ieerlingen opnieuw verplicht de

H. Mis bij te wonen in 't Klein Seminarie.

Op Woensdag 12 Juni kwam E.H. Verhamme terug uit Frankrijk, ook de 3" groep
studenten onder de leiding van E.E. H.H. Vanbesien en Holvoet.

Op Woensdag 19 Juni komen de philosophen binnen. E.H. Vangheluwe werd er
als geestelijk leider vervangen door E.H. P. Ghyssaert. Op maandag 24 Juni ver-
huizen de Latijnsche klassen naar hun gewone lokalen ; den Dinsdag 25 Juni
worden weer internen opgenomen in alle secties en worden de lessen hernomen
in de landbouwafdeling. Alle secties kennen weer hun normalen gang. Internaat
A en B worden versmolten onder de bewaking van E.H. Ghesquiere. Bewaker
van het Externaat E.H. Labeeuw; vele vroegere internen zijn extern geworden ;

hun studiezaal gaat door in de feestzaal, omdat de eigen studie bezet werd,
alsook hun speelplaats en de studie van het Klein Internaat als garage moet
dienst doen. Voorlopig mogen de internen elken Zaterdag namiddag naar huis

tot den Maandag morgen. Alleen de externen zijn 's Zondags aanwezig.

Op Zaterdag 27 Juli sterft Paul Wybo, leerling van de 5" Handelsklas, woon-
achtig op de St Amandsplaats.
De wedstrijden worden gegeven tot op 30 Juli. Op 31 Juli wordt het schooljaar
gesloten met een Hoogmis en een ontvangst van den Z.E.H. Superior op de

speelplaats der Landbouwafdeling.

Zondag 11 Augustus te 3 uur namiddag: naamafroeping en bekroning van den
Laureaat Jules Demey uit St.-Joris ten Distel, door Welgacht. Heer Mahieu, die,
reeds afgesteld burgemeester van stad, het eeremetaal overhandigt. De palma-

ressen worden ter plaats uitgedeeld.

ScHooLJAAR 1940 - 1941

Onder het groot verlof (1 Aug. - 2 Sept.) zijn 3 Professors uit het Zuiden van
Frankrijk terugggkeerd: E.E.H.H. Thorez op 12 Aug., Duforret op 16 Aug. en
E.H. Vangheluwe dp 19 Aug. (Z.E.H. Kan. Dubois en E.H. Vervenne der K.A.-cen-
trale thuis sedert aanvang Augustus) - De Internen komen binnen op Maandag
2 Sept. tegen B u. 's avonds. Het Klein Seminarie had een vreemd uitzicht ge-

kregen : schuilplaatsen en loopgrachten waren aangebracht in de groote dreef
en op twee plaatsen in philosophie ; in alle lokalen en gangen was gezorgd voor
lichtdemping. Alle E.E.H.H. leeraars en bewakers hebben weer hun vroegere
bediening waargenomen.

Dindsag 3 September celebreert Z.E.H. Vandenbussche de H. Geestmis. 't Was
de eerste maal van het schooljaar en 't zou ook de laatste maal zijn dat de
studenten hun Superior aan het altaar zagen. Enkele dagen later mocht hij geen

Mis meer lezen, om te bed te blijven. Op 10 September stierf zijn Vader en op



Zaterdag 14 Sept. ging het bijna voltallig leeraarskorps naar de begrafenis te
Klerken. De schola van 't Seminarie zong er den lijkdienst ; de Z.E.H. Superior
was er spijt zijn ziekte aanwezig. Ondanks zijn hoop op beternis, verergerde zijn
toestand. Op Woensdag 2 October te 6.30 u. 's avonds werden hem de laatste
H. Sacramenten toegediend door Z.E.H. Kan. Quaegebeur, deken der stad. Na
onderzoek van een hoogleeraar-doctor vreesde men het ergste rond 5-6 October;
naderhand verbeterde zijn toestand ; rond 25 Oct. bleek het dat menschelijke
hulp niet meer zou baten, ondanks zijn zoo vurig verlangen te mogen Mis
celebreeren op het feest van Christus-Koning (27 Oct.) verjaardag van zijn aan-
stelling tot Superior. Donderdag 31 Oct. maandverlof der studenten. Wanneer
op Dinsdag 5 Nov. de klassen pas herbegonnen waren, stierf Z.E.H. Superior
Vandenbussche te 11 uur voormiddag. Onmiddellijk werden de lessen onder-
broken de studenten gaan ter kerke en doen samen met alle E.E.H.H. Leeraars
de Oefening van den Kruisweg. 's Avonds werd het stoffelijk overschot opge-
baard in de speelzaal der Landbouwafdeeling waar een rouwkapel was opgemaakt.
leder Leeraar bracht er met de leerlingen zijner klas een bezoek; leerlingen
der pensionaten die hij bestuurde en ouders der leerlingen kwamen het lijk
groeten. Vrijdag B Nov. te 4.30 u. werd door de studenten het officie der over-
ledenen gezongen in de St. Michielskerk. Zaterdag 9 Nov. te 'l 1 u. werd de
begrafenisplechtigheid gecelebreerd dool Z.E.H. Deken, die de lijkrede voorlas
en aan't altaar bijgestaan werd door E.E.H.H. Vanbesien en Cools, klasmakkers.
Zeer talrijke opkomst. De E.E.H.H. Leeraars droegen het lijk op de schouders, dat
voorlopig werd neergezet op het Stedelijk kerkhof, om nadien overgebracht te
worden naar Klerken.

. Bij de begrafenis van Z.E.H, VANDENBUSSGHE, Superior van 't Klein Seminarie.

De beaolking uan de Stad Roeselare uas uerleden zalerdag er een ontroerde
getuige uan, hoe de Heeren Leeraars en de Stadenten uan het Klein Seminarie
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hun Superior ten graae hebben ged.ragen. Met al de toberheid uan'n aerzorgde
Liturgische plechtigheid en met al het simpele geloof in het eeuwig leuen, zoo
aerliep het. Het tuar 'n prinselijhe begrafenis !

In de routuAapel zijn d.agen naeen aele gelooaigen en oudert aan st.udenlen
homen bidden uoor de zielerutt. Rustig en bleek zagen wif daar de Zeereer-
uaard.e Heer Saperior opgebaard.. Er lag iets in zijn houding uan de beslistheid,
die zijn leuen kenmerkte.

Op d.en uooraaond kutamen alle ttutlenten en leqraar het doodenoflicie
zingen in de St.-Michielskerk, "Zingen is tweemaal hidden". De buitenstaan-
d.er, die dien aaond de kerh binneiliep uterd getroffen door den macbtigen
clreun aan daizend knapen- en mannenslemmen - din groot orgel, d.at adimt
en zucht het "Requiem aeternam dona eit, Domine". ...

In d.en morgen oan Zalerdag 9 Noaember - droeaige dag in de annalen aan
Roeselare's Klein Seminarie,|inige dag, die nxe, een breeden rouwband, zal
gedruAt ttaan in d.e harten aan alwie d,e Zeereerwaarde afgestoruene dierbaar
uas - op d,ien morgen uerd. het lijh gelicht en door de priesters en de officiant,
de Zeereerzaaarde Heer Deken ter kerke peleid.Indrukwekkend. ddfil| : kruis en
ged,oofde kaarsen, dan de claizend leeringen, de priesters, het sioffelijk ouer-
schot gedragen door d.e Eertu, Heeren Leeraars, omringd door de prie.rters-
hlasmakAers en Rhetorika-med.estudenten uan Z.E.H. Vandenbutscbe,- ...

Zeer talrijh kuam de beuolking ten offergang, de leerlingen der School
der Grauwe Zusters - de ouerledene ua: er Bettuurd.er - en de studenten uan
het Seminarie. De orde was uohnaaLt. Het doodsprentje, nzet 'n heugelijk
beeld uan Z.E.H. Vandenbusscbe, spraA u*n'n man, die uas "rijk begaafd
naar geert en ltart". ...

De jonge Superior tan het Klein Senzinarie is niet meer ! De stad Roeselare
en aooral de oudert tan d,e stud.enten danken God, uoor al wat Z.E.H. Vatzden-
bussche alt priester en Superior gedaan heeft.

Dat hij ruste in urede ! "

(Uit " De Roeselaarsche Bode ", 16 november 1940)

Maandag 2 Dec. - einde van het maandverlof [30 Nov. - 2 Dec.) benoemde Z.
Hoogw. Excellentie E.H. Alban Vervenne, hulpproost der K.A., oudleerling- en
leeraar aan het Klein Seminarie, tot Superior. Wegens de oorlogsomstandigheden
en wegens den rouw die nog op het Seminarie lag, zouden geen feestelijkheden
plaats hebben ; enkel een kerkelijke plechtigheid op 1' Vrijdag 6 Dec. te 10 u
werd de H. Mis van het H. Hart " maxima cum pompa " door den nieuwen
Superior opgedragen. Alle studenten en Leeraars waren in de kerk aanwezig.
Na het Evangelie hield Z.E.H. Superior een toespraak tot ziln studenten. 's Na-
middags werd voor de aanstelling vrijaf gegeven.

Kerst- en Nieuwjaarsverlof : 24 Dec. - 14 Januari. Omtrent elken Zondag werd
de Kerk van het Klein Seminarie - " als katholische Ortskirche , opgericht voor
een avond- of morgenmis van een Duitsch aalmoezenier (Sept'40 tot April '41)
waarbij de hoogmis der leerlingen werd vervroegd. Met Kerstdag werd een
groote Kerstboom in het koor geplaatst.
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Op 12 Maart (Woensdag) KSA- en Pausdag ; geen klas.

op 19 Maart (id) gedurige Aanbidding en's avonds tooneel. Dien morgen werden
voor de kamerdeuren en op de vensters in het door de Duitschers bezette deel
met krijt V's (Victorie !) geteekend ; 's avonds werden Z.E.H. Superior en
Econoom ter verantwoording geroepen bij Kleymeyer (in vervanging van den
Kommandant.) Den Vrijdag daaropvolgend moet de groote eetzaal der leerlingen
beschikbaar blijven voor al de schoolhoofden (geestelijke, mannelijke en vrou-
welijke (veel Eerw. Moeders van kloosters) van gansch het arrondissement
Roeselare-Thielt. De Kommandantur-overheid verschijnt : een ernstige ver-
maning met brutale bedreiging voor het geval zich dergelijke feiten nog voor-
deden. Het is er evenwel bij gebleven I

Onder de Goede Week (10 April) wordt E.H. Velghe ziek en gaat op 2" paasch-
dag rusten bij zijn Ouders te Alveringem... en zou niet meer terugkeren. Hij
wordt als leeraar der 5" Lat. klas vervangen door E. pater Jozef, picpus (Joris
Vandoorne van Bavickhove) oudleerling van het Klein seminarie. paaschverlof
van 12 - 30 April.

Maandag 25 April verhuist de eerste Kommandatur naar leper en wordt ver-
vangen door Kommandatur Bosch. Dinsdag 27; bedevaart naar Dadizele (langs
de binnenwegen) voor de 4 hoogere klassen die heen- en teruggaan te voet. 's
Namiddags gaan de ooverige klassen naar O.L.Vr. van Westroozebeke, alwaar
Z.E.H. Superior een plechtig Lof zingt. Dat herhaalt zich op deze wijze de 3
volgende oorlogsjaren. Op Donderdag 24 Mei: plechtige Communie en H.
Vormsel. Monseigneur komt 's voormiddags vormen na de Hoogmis en celebreert
het Lof te 3 uur [zonder andere plechtigheden). Dinsdag 1Z-19 Juni : Eucharistisch
triduum in voorbereiding van H. Hartfeest. Het schooljaar wordt afgesloten
met een plechtige Hoogmis, 's namiddags Lof en Te Deum, waarna op de
speelplaats van het Groot lnternaat, een korte afroeping, met tooneel en een
brief van bedanking. Er werd aan het huidig Stadsbestuur geen eeremetaal ge-
vraagd voor den Laureaat. "

vervofg :1941-1944

Luc Pi:len

ret. 1970



De muzen hebben geen ekskuzen !

1. Non scholae sed vitae discimus

sinds het begin van de 19e eeuw is het wereldbeeld ingrijpend veranderd. De

eerste verwezenlijkingen van de operationele wetenschap waren het startsein

voor een waanzinnig snelle en zich accelererende materidle vooruitgang. Alles

werd ten dienste gesteld van het produktieproces. ook het onderwijs ontwierp

een meer technisch-wetenschappelijke vorming, die de mens op een efficiente

wijze moest voorbereiden op een maatschappij die meer en meer gedomineerd

werd door consumptie en luxe. Het is niet verwonderlijk dat de mens zich in

deze op prestatie georidnteerde "world ol facts", in zijn waardigheid gekrenkt

voelt. Vooral nu de economische crisis de trieste moraal van het welvaarts-

sprookje lijkt te worden, en allengs meer het schrikwikkend fantoom van een

allesvernietigende kernoorlog opdoemt, dreigt de mens alle vertrouwen in de

wereld te verliezen. ondanks de hoopgevende profetie6n van Alvin ToFFLER

die in de derde golf *de eerste echt menseliike beschaving uit cle ons bekende

geschiedenis, ziet, leeft de mensheid in onvrede met zichzelf : waarom heeft

zij haar eigen identiteit veil gehad om de gouden appelen van de welvaart te

pfukken ? Hoezeer heeft zil niet haar eigen cultuur verwaarloosd door als

dienares op te treden van wat uiteindelijk hirirr ten dienste moest staan ? Welk

geestelijk houvast heeft de mens tenslotte nog in dit technologische paradijs

dat door de storm van de huidige malaise zo ernstig gehavend is ?

De jeugd neemt in deze crisissituatie een hoofdzakelijk "lijdende" positie in.

Zij "onis1g.rt" m.d.w. in grote mate de ontreddering die de zgn. neergang van

de Westerse cultuur tot resultaat heeft. Dit betekent niet dat jongeren geen

stelling innemen ten overstaan van dit wereldgebeuren. Enerzijds binden zij een

vaak emotionele strijd aan met de gevestigde waarden en leefregels die hen

zijn gedicteerd. Anderzijds treden zij doorheen dit reactionaire gedrag aan als

de vertegenwoordigers van een nieuwe generatie, die ongetwijfeld met nog

grotere moeilijkheden zal te kampen hebben. Daar de jeugd, die immers zelf

volop haar identiteit aan het zoeken is, het minst weerbaar is om de maatschap-

pelijke problemen die haar bedreigen het hoofd te bieden, is het een dwingende

noodzaak de essentie van het onderwijs in deze problematiek te betrekken.

Wil de school, zoals vroeger, haar opvoeding nog steeds concentreren in een

cognitieve of technisch-wetenschappelijke opleiding in functie van een gecom'

puteriseerde leefwereld ? (Daar de computer nu reeds niet alleen ons reproduk-

tief, maar ook ons produktief denken overtreft, zal hii ongetwijfeld in de

toekomst een dominerende rol spelen l)

Of zal het onderwijs de jeugd een levensstijl meegeven, waarin zij haar per-

soonlijkheid kan bewaren en ontwikkelen ? (Wij gaan ongetwijfeld een vrijetijds-
cultuur tegemoet die de mens zal toelaten zijn geestelijke en creatieve vermo-

gens ten dienste te stellen van een meer leefbare samenleving).
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De totale persoonlijkheidsvorming omvat een wezenlijk onderdeel van de opvoe-
ding. Dit heeft vele pedagogen ertoe gebracht het onderwijs fundamenteel te
heroridnteren. Opvallend is dat precies de eerste industridle revolutie (aan het
einde van de 19e eeuw) de lont heeft gestoken aan deze reformistische peda-
gogiek: de noodzaak van een meer persoongerichte opvoeding resulteerde uit
de vrees voor een toenemende depersonalisatie in een machinaal wereldbeeld.

De ophefmakende publikatie van Rousseau's Emile en de eerste successen van
de individuele psychologie hadden reeds de aandacht gevestigd op de eigenheid
van het kind.

Het onderwijs zou voortaan verlopen *vom Kinde aus> en diende zich niet
langer te voegen naar de maatschappelijke constellatie. "La noblesse du savoir"
veredelde immers alles behalve de menselijke originaliteit. ln de Kunster-
ziechungsbewegung (Duitsland, einde 19e eeuw) bijvoorbeeld, prevaleert de
creativiteit boven de obiectieve kennis. De Arbeitschule van KERSCHENSTEINER
(rond de eeuwwisseling) stelt de formele en morele vormingswaarde van de
handenarbeid tegenover de steriele herbartiaanse'boekenschool'. Later zal

J. DEWEY (1859-1952) het leren denken en de gemeenschapszin het ultieme
doel van de pedagogie noemen. l. ILLICH (1970) gaat tenslotte 2over te pleiten
voor een totale omverwerping van het traditionele onderwijssysteem en voor
de ongeremde ontplooiing van het individu. Ook de laatste decennia wordt ge-

zocht naar haalbare onderwijsvormen die de mens als unieke persoonlijkheid
centraal stellen.

Ondanks deze en andere reformatorische bewegingen heeft het traditionele
schoofsysteem stand gehouden. Alle zijn deze ondernemingen aan hun eigen
ideaal ten onder gegaan: de fundamenten te verzekeren van een nieuwsoortige,
moderne samenleving. Hun bekommernis ging immers niet minder uit naar een
radikale hervorming van die maatschappij, dan naar de persoonlijkheidsvorming
van het kind. De Kunsterziehunq droomde van een wereld als kunstwerk. De

Arbeitschule koesterde socialistische ideedn. DEWEY liet zich door de begin-
selen van demokratie leiden en ILLICHS ontscholingstheorie beoogde een totale
ontvoogding van het individu.

Het streven naar de herwaardering van het menselijk eigene is geen argument
voor het onderwijs om zijn educatieve grenzen te overschrijden en een ideolo-
gische strijd aan te binden met het maatschappelijk bestel, waarvan het zelf
een aspect is. Het conflict tussen mens en wereld, en de identiteitscrisis die
daarmee gepaard gaat, is slechts in deze mate een uitdaging voor het onderwijs,
dat het zich poogt aan te passen aan het gewijzigde wereldbeeld ; dat het zijn
doelstellingen, organisatie en werking in dat perspectief herdenkt; niet, dat het
de reformistische teugels in handen neemt en als intellectueel bolwerk, de
beeldenstormers van de toekomst ooleidt en uitzendt.

2. De taak van een school

De socio-culturele gegevenheid van een school verhindert dat opvoedkundige
vernieuwingen ooit vooruit zullen lopen op de algemene maatschappelijke ont-
wikkeling. Het is veeleer de sarnenleving, die overigens tot een ware verzor-



gingsstaat is uitgegroeid, die aan het onderwijs eisen stelt. Niet alleen moet

een instelling aan materidle normen voldoen (moderne infrastructuur, hygi6ne'
veiligheid...) ; ook de pedagogische activiteiten moeten gedegen zijn, wereld-
georidnteerd en toekomstgericht. Naam & faam van een school zijn recht even-

redig met de opvoedingswaarde en de studiemogelijkheden, voor zover deze

kwantitatief te taxeren zijn (bv. "ziet men 'veel' wiskunde, Latijn... ?"; .heeft
men een grote diversiteit aan keuzemogelijkheden ?").

In de schoot van het onderwijs zelf rees de kritiek dat de opvoeding te zeer
gedwongen wordt te 'renderen' en vooral gericht moet zijn op een duidelijk
meetbare efficidntie, terwijl datgene wat op korte of lange termijn niet 'nuttig'
lijkt, namelijk de algehele vorming, eerder stiefmoederlijk wordt behandeld.

Aan religie, sport en ontspanning, zgn.'parascolaire activiteiten'en alle andere
vormen van animatie, waar men met de gebruikelijke pedagogische meetappara-
tuur (lees: puntensysteem) geen vat heeft, wordt een secundaire plaats toege-
wezen. Zo werd reeds geruime tijd het plan geopperd precies aan deze aspecten
van de opvoeding meer ruimte en mogelijkheden te bieden, zodat zii op crea-
tibve en dynamische wijze een eenzijdig cognitieve, d.i. intellectuele, vorming
kirnnen compenseren. Het is ons opzet via een confrontatie van de hierboven
geschetste socio-culturele imperatieven met de doelstellingen van de moderne
pedagogiek, enkele intuities te formuleren betreffende de noodzakelijke her-

waardering van wat gemeenzaam 'parascolaire activiteiten' worden genoemd.

3. Opvoeding en vorming

Het ontbreekt in onze school niet aan sportieve, culturele en religieuze animatie.

Zij kan bogen op een brede waaier van initiatieven die de leerlingen in staat
stellen zich in de meest uiteenlopende disciplines te bekwamen en uit te leven.

Daar de aanwezigheid van deze mogelijkheden op zich reeds lovenswaardig is,

wordt hun educatieve taak evenwel zelden in vraag gesteld (er zijn geen doel-
stellingen, er is geen evaluatie) en heeft men hoofdzakelijk oog voor de diver-
siteit van het aanbod en de participatie van de schoolbevolking. Bovendien lijkt
de benaming 'parascolair' 

- vanuit het gezichtspunt van zowel directie en

opvoedend personeel, als van de leerlingen zelf -, dit alles in de marge te
plaatsen van het eigenlijke schoolgebeuren. Dit laatste wordt pekrachtigd door

:;ff:'.n" 
binding die de parascolaire werking heeft met het onderwijs sfricto

Vooreerst blijft de terminologie (die toch de 'drager van de gedachte' is ?) in
gebreke. Zoals opgemerkt, wekt het woord parascolair de foutieve indruk dat,
wat niet tot het leerplan behoort, nevengeschikt is aan de taak van een school.

Ontleedt men de term, dan duidt hij deze activiteiten aan die naast de school
bijdragen tot de ontwikkeling (bv. jeugdbeweging, sportopleiding, kunstonder-
richt...). Niemand zal daarentegen de schoolsport, het voorbereiden en opluiste-
ren van eucharistievieringen, de deelname aan een toneelstuk of de redactie
van een klaskrant als 'parascolair' bestempelen, indien hil beseft dat dit alles
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op school geschiedt en in het verlengde ligt [zou moeten liggen) van het klassi-
kaal onderricht !

Om aan dergelijke misvattingen te verhelpen, heeft de didactiek een ondubbel-
zinnig begrippenkader ontworpen, waarin zij een fundamenteel onderscheid
maakt tussen 'opvoeding' en 'vorming'.

Opvoeding omvat alle verscheidene soorten van vorming. Zij is in hoofdzaak
begaan met de individualisatie van menselijke vermogens, d.i. het eigen maken
van kennis, vaardigheid, ethische en religieuze waarden ..., alsook met de
integratie van het individu, d.i. hem in harmonie te brengen met de sociale
context waarin hij thuishoort.

Van dit ultieme opvoedingsdoel worden de verscheidene vormingsdoelen afge-
Ieid. In tegenstelling tot opvoeding, die ook kan verlopen via zich toevallig
afspelende processen (bv. opvoeding in het gezin), is vorming (of althans de
gebruikefijke toepassing ervan, bv. in de les) op een vooraf omschreven produkt
gericht (cfr. leerplannen). Zij verloopt systematischer (cfr. lessenrooster, jaar-
planning) en intentioneler (vooraf vastgestelde doelstellingen worden doorheen
het Ieerproces verwezenlijkt).

Vermits in deze vrij enge definitie vormingsprocessen als parascolaire activi-
teiten, ondanks hun educatieve waarde, geen plaats krijgen toebedeeld, onder-
scheidt de didactiek diverse soorten van vorming. A. DE BLOCK spreekt onder-
meer van algemene, speciale, en fundamentele vorming (Taxonomie van leer-
doelen, 1975, p.65). Ook naargelang van het object nuanceert men het verloop
van de vorming [bv. zal een plastische vorming anders verlopen dan een taal-
kundige of een wetenschappelijke).

De categorie waarin onze parascolaire activiteiten o.i. zouden moeten onder-
gebracht worden, is deze van de muzische vorming. Alvorens de noodzaak van
deze nieuwe benadering te verduidelijken, verdient de term zelf enige nadere
toelichting.

4. Muzische vorming

Ofschoon het begrip 'muzische vorming' reeds geruime tijd ingang gevonden
heeft in de opvoedkunde, klinkt het alsnog vreemd in de oren en wordt het
graag verward met muzikale vorming (die daar slechts een facet van is).

'Muzisch'refereert naar de negen Muzen van de antieke Griekse mythologie,
die een reeks 'kunsten' verpersoonlijken. Van hieruit kan muzische vorming
geresumeerd worden als een muzikale, verbale, lichameli jk-expressieve en
al gemeen-cu I tu rel e v or m i ng.

Vaak wordt muzische vorming ook verkeerdelijk geinterpreteerd als de verzamel-
naam van alle esthetische of artistieke vakken. Het onderscheid wordt evenwel
duidelijker in de tegenstelling 'lichamelijke opvoeding' (het vak turnen), die
disciplines en technieken aanleert, en 'lichameliike vorming' (bv. dans en mime
...) die de leerling bewust wil maken van zijn fysische mogelijkheden en beperkt-
heden en hem de gelegenheid biedt zijn psycho-motorische vaardigheid op
creatieve wijze te exploiteren.



Mutatis mutandis geldt dit ook voor muziek (bv. een les notenleer tgo. koor-
zang), beeldende kunst (bv. het vak tekenen fgo. het ontwerpen van een decor-
paneel) en verbale expressie (bv. dictieles fgo. voorlezen in de mis).

Samengevat wil een muzische vorming aldus deze vermogens van de menselijke
persoonlijkheid, die in een eenzijdige cognitieve vorming nauwelijks aan bod

komen, tot leven roepen en ontwikkelen binnen een louter creatief bezig-zijn.

Het concept 'muzische vorming' was in belangrijke mate opgevat voor het
basisonderwijs en is, zoals de andere vorming, aan doelstellingen en program-

matie onderworpen. Gelntegreerd in het lessenpakket, laat muzische vorming
de kinderen nu en dan zichzell zijn, terwijl de onderwijzer-begeleider observeert
hoe elk individu tot zelfontplooiing komt. Gelukkig laat de context van het
traditionele secundaire onderwijs dit niet toe en moet muzische vorming groten-

deels buiten klasverband georganiseerd worden. Gelukkig inderdaad, want een

consequent doorgevoerde muzische vorming, d.i. als noodzakelijke aanvulling
van het klassikaal onderricht, reikt verder dan een met ervaring verruimde ken-

nis of een 'spelenderwijs leren'. Vermits zij de mens in zijn totaliteit wil
aanspreken, mag zij niet tot een nieuwe geprogrammeerde vorm van lesgeven
verworden.

5. Doelstellingen

ln de muzische vorming staat de beleving centraal, niet het objectieve, encyclo-
pedische weten. Er wordt een klimaat geschapen waarin de mens door zelf-
expressie, door exploratie van zijn leefwereld en door zich samen met anderen
creatief uit te leven, tot een hogere graad van zelfbewustwording komt. Precies
dit klimaat wordt geschapen door onze parascolaire activiteiten. Willen deze
activiteiten evenwel de naam (muzische vorming" waardig ziin, dan moeten zij
voldoen aan volgende educatieve normen :

(a) Worden aan het individu voldoende ruimte en vrijheid geschonken om
bewust te worden van zichzelf ("wie ben ik ?"), van zijn milieu ("in welke wereld
leef ik ?") en zijn sociale positie ("welke rechten en plichten heb ik t.o.v. ande-
ren ?") ?

(b) Wordt de mogelijkheid open gelaten in zinvolle communicatie te treden
met de wereld ("welke media worden benut?"), met de school ("hoe aanspreek-
baar is een leraar ?") en met medeleerlingen (.kan ik expliciteren wat ik denk,
wil of voel ?") ?

[c) Wordt de ontplooiing van bekwaamheid tot expressie en creativiteit daad-
werkelijk gestimuleerd ["welke activiteiten zijn wezenlijk vormend ?") ?

(d) Worden initiatieven genomen die het verantwoordelijkheidsgevoel ontwik-
kelen en bijdragen tot zingeving van ieders levensbeschouwing ?

Met betrekking tot de opdracht van een school, stelt A. DE BLOCK:. "De school
heeft inderdaad als specifieke taak de gehele persoonlijkheid te beinvloeden,
meer nog, haar te vormen., (Algemene didactiek, 1977, p. 155). In de inleidingen
van verscheidene leerplannen lezen wij verder : "De vorming moet gericht ziin
op een totale persoonlijkheidsontplooiing (waarin aandacht gevraagd wordt voor
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de "muzisch-creatieve' vorming); de vorming moet rekening houden met de
eigenheid van het kind (...J ; de vorming mag niet levensvreemd zijn, maar moet
inhoudeliik wereldgeoridnteerd zijn". Parascolaire activiteiten kunnen hierin een
constructieve en educatief waardevolle inbreng hebben, wanneer zij niet langer
als nevengeschikte animatie worden op touw gezet, doch zich laten leiden door
de hierboven geformuleerde doelstellingen van de muzische vorming.

6. De school : geen atelier

Dit pleidooi voor een revaluatie van een meer creatieve vorming wil geen kritiek
leveren op de huidige organisatie van 'nevenschoolse' activiteiten. Het trekt hun
opvoedende dimensie geenszins in twijfel en stuurt niet aan op een grondig
herdenken van hun doelstellingen. Het is integendeel onze betrachting deze
opbouwende initiatieven uit de schaduw van de evidentie te halen - hun
bestaan is niet voor de hand liggend -, en een bezinning op gang te brengen
over een eventuele kwalitatieve uitbouw ervan, d.i. in het bredere kader van
muzische vorming.

Alvorens met een representatief voorbeeld de betekenis en de dynamische
kracht van deze muzische vorming te illustreren, willen wij toch twee beden-
kingen maken die o.i. bij een concrete uitwerking in overweging moeten worden
genomen.

Zoals reeds eerder werd aangestipt, geschiedt muzische vorming in de eerste
pfaats doorheen de beleving. Dit beleven nu is een creatiel ervaren van de
relatie mens-werkelijkheid. creativiteit is m.a.w. de motor achter dit gebeuren.

Hoe boeiend en nuttig muzische vorming ook kan zijn, wanneer zij de overige
leerprocessen domineert, dan verwordt zij tot een gewoonte, waarin precies
alle creativiteit wordt ontkracht. Hoe pijnlijk is het, wanneer Ieerlingen vragen:
"Moeten wij ons nu zinvol bezighouden, meester ?". Indien creativiteit teveel
aandacht opeist, werkt zij daarom eerder storend dan vormend. "De belangriik-
ste eigenschap ervan ligt in het verrassende aspect." (C. VERHOEVEN, De
resten van het vaderschap, 1975, p. 166). Het komt er dus niet op aan de
parascolaire activiteiten kwantitatief uit te breiden, maar een vruchtbaar klimaat
te scheppen waarin muzische vorming spontaan tot stand komt.

ln tweede instantie lijkt het mij ongezond enkel de leerlingen in dit gebeuren
te betre'kken en het opvoedend personeel, dat het organiseert en eraan partici-
peert, buiten beschouwing te laten. wanneer ook in deze context de grens
tussen beiden wordt doorgetrokken, dan zal dat de creativiteit in grote mate
belemmeren en ook de nagestreefde persoonlijkheidsvorming dwarsbomen.

Bovendien ondergaat ook de volwassene dit gebeuren en wordt ook hij erdoor
gevormd. c. vERHoEVEN formuleert het nogal enigmatisch : *Het organiseren
van creativiteit brengt aan het licht dat creativiteit iets anders is dan een
produkt van de georganiseerde activiteit. Het creatieve werk is niet alleen
actief, maar ook passiel en wordt evenzeer willekeurig ondergaan als bewust
voltrokken." (p. 166).

In concrete, pedagogische termen omgezet, bedoelt hij dat een muziekleraar
bijvoorbeeld met het schoolkoor niet enkel aan een wedstrijd deelneemt om er



de eerste prijs weg te kapen, doch tevens om sa/nen met ziin zangers heI

enthousiasme en de begeestering te ervaren die een dergelijk evenement op-

wekt, 6n zijn persoonlijkheid met deze creatieve en culturele belevenis te

verrijken.

7. Een.voorbeeld

Binnen het korte bestek van deze uiteenzetting is het mil onmogelijk een

exhaustieve synthese te geven van alle parascolaire (lees: muzisch-vormende)

activiteiten die onze school rijk is. Zelfs een opsomming ervan is gewaagd en

zou zich aan onvolledigheid schuldig maken. Tenslotte is ook de volgende

illustratie onvoldoende representatief voor dlle activiteiten. Derhalve moet deze

veeleer 66n van de praktische toepassingen van muzische vorming toelichten'

Het betreft *Krypteia", een toneelstuk dat vorig jaar, o.l.v. leerkrachten, met

succes op de planken werd gebracht door het internaat. Het verhaal kan bondig

samengevat worden : enkele Spartaanse jonge mensen moeten als initiatie naar

volwassenheid de natuur en haar gevaren trotseren. De interne spanningen die

hierbij in de groep ontstaan, nemen een beslissende wending wanneer tussen

een nagejaagde heloot en 6csn van de Spartanen een onvermoede verstandhou-

ding blijkt te bestaan.

Inhoudelijk bergt het script tal van mogelijkheden. Daar het werkstuk in de

structuur van een klassiek Grieks treurspel is gegoten en zich grotendeels in

de oudheid afspeelt, draagt het bij tot de cultuurhistorische vorming. Deze

wordt bovendien zinvol uitgebreid, doordat de gebeurtenissen in koorfragmenten

en tussenscdnes naar onze moderne beschaving getransponeerd worden.

Sociaal-psychologisch is dit verhaal verder een intense bezinning over inter-

menselijke relaties, die op po6tische wijze de groei naar volwassenwording ten

tonele voert als een inwijdingsritueel dat wegens conflicten uit de hand loopt.

Hoeft het nog onderstreept dat de boodschap de persoonlijkheid van speler en

toeschouwer aanspreekt door het actuele probleem van de jeugd-in-crisis ter
discussie te brengen ? Hiermee is dan ook aan de eisen van de culturele vorming

voldaan: een project uit te werken dat de individualiteit van de mens beroert

en tegelijk wereldgeoridnteerd is.

Muzische vorming impliceert een esthetische en creatieve aanpak. ook in dit

opzicht was Krypteia als toneelstuk een unieke gelegenheid om leerlingen en

leerkrachten samen te laten werken en hun vaardigheid tot ontplooiing te

brengen. Vooreerst zijn verbale en lichameliike expressie, waarop de muzische

vorming ondermeer gericht is, de hoekstenen van het acteren. De spelers

hebben de moeilijke opdracht een geschreven tekst tot leven te brengen en

zijn, in een spel van woord en wederwoord, op elkaar aangewezen. ook moeten

zij zich leren bewegen op scdne, hun houding en gebaren beheersen en zich

aan de bevelen van de regisseur houden. Verder kwamen ook muziek en dans

aan bod. De plastische vormgeving (decor, kostumering, grime) en de gehele

enscenering (regie, belichting, rekwisieten...) voeren tot een gedisciplineerde

creativiteit. Beantwoordt dit alles niet aan de doelstellingen van de muzische

vorming ?
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Eerder reeds wierpen wij de gedachte op dat een consequente muzische vorming
op de integrale menselijke persoonlijkheid gericht is. Het enthousiasme na de
opvoering van Krypteia, zowel bij de betrokkenen als bij het publiek, getuigde
van het succes dat ook hier werd geboekt. Het behoeft geen betoog dat een
dergelijke, delicate onderneming, die maandenlange voorbereiding vergt, mensen
in een soort uitzonderingssituatie plaatst. De uniciteit van dit artistiek gebeuren
wekt daarom niet alleen de begeestering bij iemand op, maar laat vooral toe
dat de deelnemers elkaar op een andere manier leren kennen. De noodzaak met
elkaar rekening te mceten houden en samen te werken, schept een sfeer waarin,
doorheen ernst en plezier relaties van mens tot mens worden vernieuwo, ver-
beterd of uitgediept. "lk wist niet dat die leraar zo grappig uit de hoek kan
komen !" of "Die leerling heb ik nu pas echt leren kennen !", zijn opmerkingen
die na zo'n evenement nooit van de lucht zijn I zij bewijzen ondubbelzinnig dat
doorheen de muzische vorming de menselijke persoonlijkheid in haar diepste
wezen beroerd wordt. Mogen wij SCHILLER bijtreden waar hij stelt dat.nur
aus dem aesthetischen Zustand der moralische sich entwickeln kann" (ueber
die aesthetische Erziehung des Menschen) ?

8. Conclusie

Vele denkers hebben reeds gewaarschuwd voor de geestesverarming die de
industriele revoluties hebben veroorzaakt. Zo merkte E. FROMM terecht op dat
vooral het verwaarlozen van een creatieve instelling tot vervreemding leidt
IMarx, Freud en de vrijheid, 1972, pp.4T e.v.). De beangstigende ontmenselijking
van onze technocratische samenleving is een uitdaging voor het onderwijs om
haar opvoeding los te maken van het vaktechnische en cognitieve waaraan zij
verankerd is, en te richten op de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de
mens {zowel leerling als leerkracht !). Door de parascolaire activiteiten als
muzische vorming op te vatten, zal ongetwijfeld een stap in de goede richting
worden gezet.

Ofschoon deze uiteenzetting aan vele organisatorische problemen voorbij is
gegaan [bv. Moet de attitude van de leerling gedurende de muzische vorming
gesanctioneerd worden ? Wat met de (ongewilde) concurrentie onder de ver-
scheidene parascolaire activiteiten ?), wilde zij bijdragen tot de herwaardering
van het creatieve en het culturele in school en maatschappij. Nu een vrijetijds-
cultuur zich aandient, is het de onmiskenbare opdracht van een school haar
leerlingen op een dergelijke toekomst voor te bereiden.

P 卜Иalisse

ret 1978



Een vergeten weldoener

Freeze, freeze, thou bitter sky,
That doest not bite so nigh

As benefits forgot.
(Shakespeare)

In het gouden-jubileumjaar van onze exodus kregen wij een gul onthaal in het
Kleinseminarie.

Superior Modde sprak een verzorgde gelegenheidsrede uit. En econoom

Deweerdt was onze vriendelijke gids in een vroegere ontvangstkamer die nu

dienst doet als bewaarplaats van een grote verzameling oudheden. Mij viel het
toen op dat we niets vernamen over de herkomst van die schatten. Ook in het
waardevol geschiedkundig boek over het 175-jarig bestaan van het Seminarie
vonden we daarover niets terug. Daarom willen we hier die milde schenker

even voorstellen. Hij heet KAREL LODEWIJK DE LAERE.

Hij werd geboren te Ingelmunster op 2 mei 1806 als enig kind van Antonius en

Maria-Magdalena Lambelin.

Wel opvallend is het dat hij geboren werd in het jaar waarin de "geestelijke
centrale" in het "Manchester van West-Vlaanderen" opgericht werd.

Magdalena Lambelin was afkomstig uit Oostnieuwkerke. Ze werd er geboren

op 7 januari 1764 en is overleden te ingelmunster op I juni 1827.

Die Lambelins waren afkomstig uit de streek van Halewijn. De vader van

Magdalena was geboren te lzegem in 1732 en was gehuwd met Maria-Anna

Capelle uit Oostnieuwkerke. Dit welvarend gezin telde 9 kinderen' Maria-

Theresia, zuster van Magdalena, trouwde met Renaat-Benedict Ghekiere uit
Winkel-Sint-Elooi. Onze klasvriend, Jan Ghekiere, zal in hem wel een verdienste-
lijke voorvader vinden. Magdalena zelf was in eerste huwelijk verbonden met
Joseph Van Overbeke, die op 4 maart 1803 te Ingelmunster overleden is. Zij
had haar eerste echtgenoot vijf kinderen geschonken die allen in gegoede,
priesterlijke en vlaamse families hun partner vonden. Aldus trouwde Catharina
(1800-1884) met Eugeen Pauwelijn en telde o.m. onder haar kleinkinderen twee
priesters-missionarissen en een geneesheer: Cyriel Pauwelijn, die in 1BB5 naar

Noord-Amerika vertrok, behoorde tot de collegeleerlingen van leper voor wie
Gezelle op 22 januari lBBl het gedicht "Achttien vrome mannenkeesten" ge-

schreven heeft (zie Tijdkrans). Hugo Verriest was hun directeur. Hector
Pauwelijn werd geneesheer in Harelbeke. Enkele van zijn afstammelingen hebben

we gekend in het Kleinseminarie.

Maar keren we terug tot Karel Lodewijk De Laere.

De jongen wilde priester worden. Met dit inzicht ging hij naar het Kleinseminarie.

Toen Koning Willem in 1825 onze colleges sloot, zetten Karel en zijn jongere

dorpsgenoot, Antoon Bruneel, hun studies voort bij hun onderpastoor De

20



Vlieghere. Na de omwenteling in 1830 traden beide vrienden binnen in het
Grootseminarie van Gent.

Antoon Bruneel is in 1862 als pastoor van sinte-Anna te Brugge overleden.

Karel zou, ook na de oprichting van het bisdom Brugge, in oost-Vlaanderen
(bisdom Gent) blijven. Hij kreeg de priesterwijding op 1 juni 1933. Op 7 augustus
van dit jaar werd hij onderpastoor te Maldegem, op 27 september 1841 te Ronse
(Sint-Hermesparochie) en op S december 1846 te Evergem. Hij werd pastoor te
Vinderhaute op 2 augustus 1852 en is schielijk overleden te Gent op 4 fe-
bruari 1880.

Dit curriculum vitae lezen we op het bidprentje dat zich bevindt in de verzame-
ling van Leopold Slosse in het Archief van het bisdom Brugge.

In dit Archief vindt men ook een bidprentje van Magdalena Lambelin en twee
dagbladknipsels. In een eerste staat:

"Karel De Laere was pastoor van Vinderhaute en wierd schielijk uit het
leven gerukt te Gent 4 Febr. 1880, na een schoone verzameling van
oudheden aan het Kleen Seminarie van Rousselare geschonken te heb-
ben ".

In een tweede knipsel lezen we :

"... Karel Lodewijk De Laere, pastor van Vinderhaute, doodgevallen in een
borgershuis, te Gent, den 4 Februari 1880, na al zijn oud catheil en menig
kleenood aan het seminarie van Rousselare by testamente overgemaakt
te hebben."

Die knipsels heeft Leopold Slosse gebruikt in 'Rond Kortrijk', op bl. 720
en 1500.

Wellicht heeft Karel De Laere ook een kerk gebouwd ? De bijbeltekst op het
bidprentje laat dit vermoeden : Voor U, o Heer, heb ik een huis gebouwd...
Reg. lll.

Het is doodjammer dat wij geen portret van die grote weldoener hebben ge-
vonden. Een foto in 'Eertijds' en in de schatkamer van het Kleinseminarie zou
zeker niet misstaan hebben.

Voor degenen die gedacht hebben bij testament hun collectie oudheden aan hun
oud-college over te maken kan ik intussen verzekeren dat hun "oud catheil, er
in goede bewaring en in goed gezelschap zal zijn. Misschien willen ze bij hun
+r:rstament nog hun foto voegen. Als 't niet te veel gevraagd is.

J. de M0elenaere
reto 1933



Pater Callewaertherdenking

Op 4 februari 1986 is het 100 jaar geleden dat Pater Callewaert te Torhout werd
geboren.

Op zondag 16 maart 1986 zal dit eeuwfeest te Gent gevierd worden in een

Eucharistieviering om 10 uur in de kerk van de Doninikanen.

Aansluitend daarbij zal een tentoonstelling gehouden worden in het kloosterpand,
gewijd aan het leven, de activiteiten en de moeilijkheden van Pater Callewaert.

In een academischezitting zal getracht worden zijn levenswerk te belichten :

zijn bijdrage tot de christelijke vorming van ons volk tot zijn volkse bewust-
wording.

Het herdenkingscomitee wil pogen iets van de geest van het ideaal van deze

predikant van de Vlaamse jeugd terug te roepen.

wij willen alle vrienden in Vlaanderen de gelegenheid bieden aan deze her-

denking mee te helpen.

Het herdenkingscomitee nodigt dan ook allen uit toe te treden tot het Ere- en

Steuncomitee dat de herdenking moet mogelijk maken.

Alle toetredingen tot het Erecomitee aan het

Pater Cal lewaertssecretariaart
Kantstraat 26

9910 GENT (M)

Alle steun op bankrekening

Pater Cal lewaertcomitee
441-402291-87

9910 GENT (M)

JV00「 : Pater Ca‖ ewaert is oud‐ leerling van het Klein Seminarie,uitgangsiaar
1904.
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Hij heeft het Klein Seminarie eer aangedaan...

Tuur Camerlynck zeg ik voor het eerst na de oorlog op de 'kleine koer': een
lachend, schalks ventje. Wellicht sprak ik toen niet met hem, hij zat een jaar
lager, maar zou me wel later inhalen ! En zoals het hoorde : contact met eigen
klasgenoten, jawel, maar weinig of niet met andere klassen. Veeleer keek men
eerbiedig op naar de ouderen en vanuit de hoogte naar wie achterkwam.

Tuur bfeef er maar 6,6n jaar, zijn ouders stuurden hem naar de Zustersschool
te Moorslede, denk ik, tot hij rijp was om in Roeselare de middelbare studies
aan te pakken. In 1923 - hij was toen 1l jaar 

- was 't zover. Dit jaar was
het externaat tijdelijk naar 'de Zwijnsmarkt' verhuisd. De studiezaal gaf uit op
een speelplaats die paalde aan 'De Hazelt', waar eerst de familie Moerman
woonde, later drukker Gallet. Tuur zat niet ver van 'Fikken' Bouckaert en
vanuit mijn hoek kon ik zien hoe zij de aandacht wisten te trekken van de
geburen en soms van de surveillant.

Het jaar daarop keerden we terug naar de studiezaal en de speelplaats langs
het Paterstraatje. lk kwam in dezelfde klas terecht als Tuur ; Willem Depla was
onze leraar. Toen begon de kameraadschap, ook op bevel van surveillant Karel
Vandeputte, die vond dat miln vroegere 'maten' mij niet pasten. Een derde
vriend was Berten Van Coillie. Ook Remi Debevere, de latere kinderarts, was
Tuurs vriend; ze woonden in dezelfde buurt en gingen meestal samen naar
huis. Tuur woonde toen in de Spanjestraat.

Met Berten en Tuur volgde ik pianoles bij Mr. Gyssels. Tijdens de speeltild
moesten we elk in een andere klas gaan oefenen. Dat was een t6 grote
discipline en dikwijls besloten we maar in dezelfde klas te trekken, elk met
een fles bier die we thuis gegapt hadden. We tikten op elkaars muzikaal
talent !

Goede invallen hadden we ook ! We kwamen eens op het lumineus idee de
lessenaar van leraar Depla naar achter in de klas te zeulen; Tuur schreef er
met krijt de illustere woorden op: (Geen tronen blijven staan". Toen Depla
de volgende morgen binnenkwam keek hij verwonderd op, Iiet toen het ding
terug naar v66r sjouwen en toen hil het opschrift zag mompelde hij: "'t ls goed,'t is goed." Hij bleef rustig, keek even rond naar de rechtstaande leerlingen,
fixeerde mij en nog een paar andere 'die in aanmerking hadden kunnen ko-
men'... en daar bleef het bij.

Na de grote vakantie verdween Berten Van coillie en via Tuur werd ik bevriend
met Remi. Een nieuw trio was geboren, onverstoorbaar trouw in goede en
kwade dagen !

Tuur was de jongste van de klas, een beetje te jong misschien. pas in het
klooster zou hij echt rilp worden. Hij studeerde veel te gemakkelijk, had een
formidabel geheugen, en aan zijn aandacht kon niets ontsnappen. Hij kende
zijn les reeds als hij de klas verliet. wellicht de verstandigste van ons allemaal,
bereikte hij toch nooit de top: punten en plaatsen interesseerden hem niet.



Ook in examentijd nam hij geen boek mee naar huis, de duiven vond hij inte-
ressanter. Schalks, eenvoudig en ongekunsteld, won hij de sympatie van leraars
en medeleerlingen. Met Armand Vandenbunder, de latere monseigneur, was
hij een van de beste 'zerelopers' van de externen ; samen deden we fiets-
tochten tijdens de vakantie" Toneel lag hem ook, meer het drama dan de

komedie. Die gave had F. Vanhauwere in hem ontdekt. Tuur was een echte
Caesar in Shakespeares stuk, halfvasten 1929.

J. Verseele begreep hem best, hij eerbiedigde de eigenheid van zijn leerlingen
en wakkerde die aan. Zo kon Tuur in de Syntaxis zijn humor botvieren in zijn

opstellen; Verseele lachte er hartelijk om. Verseele ontdekte in hem reeds

het leiderstalent dat later tot volle bloei zou komen. In het Sint'Vincentius-
genootschap, waarvan hij proost was, nam hij Tuur als naaste medewerker.

Tuur was een overtuigd Vlaming en trouw A.K.V.S.'er, maar bleef liever in de

schaduw, voorzichtig voor thuis en voor zijn oom Deken Camerlynck. Het was
de periode van de vervolging tegen de Blauwvoeterie. Tuur vertelde mij hoe

zijn Oom Deken bij hem eens polshoogte kwam nemen over de toestand in
het college. "Hij heeft echter van mij niets kunnen vernemen', zei hij mij, "ik
hing gewoon de onnozele ,;1... 1" De Deken, die vroeger zelf een Blauwvoeter
was in het college van Poperinge, zou een rol gespeeld hebben in de veroor-
deling van het Vlaams nationalisme. In zijn oude dag had hij er spijt over ;

twee van zijn neven vlogen de nor in, 'collaboratie' heette het. Hij zou zelf
bij Mgr. Lamiroy gaan pleiten zijn om Maurits Geerardyn opnieuw in het bisdom
te aanvaarden. 'Njet' was het antwoord. Eerst toen Mgr. Desmedt bisschop
werd, kon Maurits, op voorspraak van vriend Mgr. Dekeyzer, terug zich bij de

schaapstal voegen.

In de Retorica hadden we P. Sobry als leraar. Wellicht begreep hij Tuur niet
zo goed en hield hij weinig rekening met Tuurs jeugdige leeftijd, 17 jaar toen
het jaar begon. Geregeld waren er welsprekendheidsoefeningen ; elk kwam

aan de beurt, maar we moesten steeds voorbereid zijn, we wisten nooit wanneer
precies. "Arthur Camerlynck' - Tuur trok naar voor, waarschijnlijk zonder enige

voorbereiding. Hij imiteerde Poignie - de leraar die veel sympatie voor Tuur

had en in wie hij zijn eigen gevoeligheid dacht te ontdekken -: "Virgile n'est
pas Romain, Horace n'est pas Romain... Caesar seul est Romain ! Vous suivez
mes amis, mes amis me suivent ?... Het ideaal van de boer... een overdekte
messing !" Verder ging het niet. Sobry gaf hem een lichte trap onder zijn broek:
'Morgen opnieuw en eerst het plan op het bord schrijven 1". Samen met Tuur

trok ik op zoek naar geschikte stof voor zijn rede. In de bibliotheek van geeste-

lijke lezing, vooraan in de studiezaal staken een hele serie boekjes, uitgave
Xaveriana, denk ik, over missies en missionering. De keuze viel op nr. 13:

"Veelwijverij bij de Mormenen.' Zijn besluit stond vast, hoe ik hem ook
poogde op een ander spoor te krijgen. Volgende morgen. De titel verschijnt op

het bord, daaronder schrijft Tuur 1,2,3... tot 13, maar zonder 66n woord er-
naast. "Wat mag dat betekenen", vraagt Sobry. "Wel, meneer, dat ziln ze, de

dertien vrouwen...D. Evident zat hij de volgende seconde al weer op zijn
plaats...

Examen "Stellen". Tuur gaf een dubbel blad aan zijn gebuur met het verzoek
hier en daar een komma, een punt, een dubbele punt, enz., op te zetten. Sobry
zag niets. Tuur had zijn tekst aan de tekens aangepast, en zijn stelwerk was

nog goed ook I Probeer zelf maar eens I
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Bij surveillant Louwaegie stond hij niet in geur van heiligheid. ons trio, Tuur,
Bemi en ik, stonden altijd onderaan in het klassement 'goed gedrag' bij de
proclamatie op het einde van de trimesters. In de Retorica kon sobry toch de
score'Niet wel'wat milderen tot'wel'. op een dag had ruur blijkbaar iets
mispeuterd tijdens de studie. surveillant Louwaegie riep : *Arthur camerlynck
buiten 1". Tuur veerde recht, greep zijn broer Mon, die naast hem zat bij de
arm, trok hem mee en zei : "Als ik hier buiten moet, dan gaat heel de familie
mee !"

In januari 1929 gebeurde een wonder: het vroor hard en we mochten gaan
schaatsen op de weide van boer Desauvage te Bumbeke. De 'heren van de
Retorica' kregen een voorkeursbehandeling ; wie wilde op zijn eentje een
wandeling doen in de omtrek kon z6 op stap. Eerste 6n laatste privilegie...

Tuur en ik trokken er vandoor, zochten een gezellig cafeetje, waar we 'met de
klakke scheef en de pijp in de mond'een pint dronken. Toen we terug naar de
weide kwamen waren de medeleerlingen reeds verdwenen, terug naar het
college. Voor de pastorie van Bumbeke stond een klein wagentje. De heer
Dooms, broer van de Iatere Witte Pater, stapte juist in. Of we mee mochten ?

Natuurlijk. Twee plaatsen voor drie was wat weinig, maar onze 'weldoener trok
het koffertje open ; daar stond een zeteltje, net iets voor Tuur. Op de Rumbeke-
steenweg haalden we vlot de hele kudde in ; wij reden rustig verder. Ik dook
wat onder, maar Tuur zat achteraan lustig surveillanten en leerlingen toe te
zwaaien. Na de studie verschenen wij voor de vierschaar. Ons excuus klonk
overtuigend: .Maar meneer, we wilden op tijd zijn voor de studie. Wat zoudt
gij gedaan hebben in ons geval ?" Het overtuigde niet genoeg: "Naar de studie
van het internaat I Camerlynck, gij twintig maal 'Haec olim meminisse juvabit';
Denys, twintig maal 'Een kermis is een geseling waard'. In schoonschrift en
lijntjes trekken I"

Het laatste trimester was hij ziek en werd bij zijn tante te passendale verzorgd.
Geen examens dus, ook geen klassement. Maar een paar dagen voor het einde
zakte hij toch weer naar het college af om het superiorsfeest te vieren. De
surveillant stuurde hem terug, maar de corirdinatie was er niet: op de procla-
matie werd gewoonlijk een bedrijf opgevoerd van het half-vasten-toneel. Tuur
was er niet : Julius Caesar zonder hoofdrol ! F. Vanhauwer, in paniek, klampte
mij aan om te weten waar Tuur ergens was. 'Buitengevlogen', was het antwoord.
Onmiddellijk werd Tuur in eer hersteld. En zegepralend verscheen hij op het
toneel. Er is altijd iets van Caesar in hem blijven hangen: die kop, die blik,
die neus, dit talent.

Tuur trok naar het klooster. Op 24 september 1929 werd hij in de Orde van de
Dominicanen te Gent ingekleed, Jeugdfratsen verdwenen, maturiteit, wijsheid
en eenvoud groeiden in zijn diep geloof. Hier verlaten we de anekdotiek en
nodigen wij mensen uit die dichter bil hem gestaan hebben in zijn volwassen
leeftijd om de volgende droge opsomming wat meer tot leven te brengen.

Van 1930-33 studeerde Tuur Camerlynck filosofie aan het studiehuis van oe
Dominicanen in Gent. Verstandig als hij was, werd hil naar Rome gestuurd,
om aan de 'Sint-Thomas Angelicum'-universiteit theologie te studeren. Docto-
raat en later de titel van Magister bekroonde zijn studies.



Zijn religieus leven is verder in twee grote perioden in te delen : zijn profes-

soraat en rectoraat in het Groot-seminarie te Niangara en zijn provincialaat en

missieprocuraat in Belgid.

op 16 december 1938 vertrok hij naar de missie van de Uele [Zaire). Bij zijn

aankomst, op 28 januari 1939, wordt hij professor aan het Groot-Seminarie van

Niangara. ln 1944 rector benoemd. lntussen had hij ook Mgr. Lagae vervangen

als vicaris-generaal en apostolisch administrator.

op 18 mei 1954 werd pater camerlynck gekozen tot provinciaa! van de Belgische

Dominicanen. op het einde van de eerste term (1958) werd een grote beslis-

sing genomen, nml. het uiteengaan van de Belgische Dominicanen-provincie

in twee afzonderlijke : de Vlaamse provincie van Sint'Rosa en de Waalse
provincie van Sint-Thomas. Van 1958 tot 1966 (twee termen) blijft pater

camerlynck provinciaal van de Vlaamse Dominicanen, met een kort verblijf te
Antwerpen van 1958 tot 1959 en daarna in het nieuwe klooster te Brussel aan

de Tervurenlaan.

Een zware slag moet voor hem de Simba-opstand in 1964 geweest zijn, toen

17 van zijn confraters en I zusters werden vermoord en al de missionarissen

meesten terugkeren.

In 1963 werd hij tot president verkozen van de Vereniging der Hogere Oversten
van Belgid. Hij was in die hoedanigheid, medestichter van de "Mutualiteit der

Religieuzen van Belgid". Werd lid van de administratieve raad van de Landbond

der Christelijke mutualiteiten, administrator van'Baptim'en ondervoorzitter
van "Entr'aide Missionaire Internationale de Paris". Hij stichtte ook het inter-
congregationeel missietijdschrift "Wereldwijd". Ook was hij nationaal mode-

rator van de Geneesherenvereniging Sint-Lucas.

In alle omstandigheden verscheen pater Camerlynck als een rustige, onver-

stoorbare, sterke man die vertrouwen en geborgenheid inboezemde. Overal
werd zijn rustige kijk op zaken, zijn administratieve bekwaamheid gewaar-

deerd.

Na het be6indigen van zijn derde provincialaatsterm werd hij missieprocurator.
Een taak die hij met een nooit aflatende trouw en stiptheid vervulde tot in

1975. Inmiddels bleef hij ook nog de wijze man achter de schermen, die met
zijn belangstelling, zijn raad, zijn rustige aanwezigheid zijn confraters bleef
volgen. Hij stierf op 14 augustus 1985.

Jan Denys, Bet.
Frans Denys, Ret.



Een oud-leraar gelauwerd

Op 1 1 oktober jl. werd overgegaan tot de uitreiking van het brevet van het juweel
van Ridder in de Leopoldsorde aan Zuster Monica Toebaert, alsmede aan Eer-

waarde Heer Georges Deleye.
Te dier geiegenheid grepen een ceremonie en een ontvangst plaats in aanwezig-
heid van meer dan tachtig genodigden.
De Peruaanse overheden waren onder meer vertegenwoordigd door de Direkteur-
Generaal voor Godsdienst Aangelegenheden van het Ministerie van Justitie, als-
mede door het Hoofd van het Protokol van Buitenlandse Zaken, Ambassadeur
Claudio Sosa.
Voor de Kerkelijke hidrarchie was onder meer de Hoofdaalmoezenier der Peru-
aanse Luchtmacht aanwezig, in naam van de Hoofdaalmoezenier der Gewapende
Strijdkrachten, die op dat ogenblik in West-Europa vertoefde.
Uiteraard waren op de plechtigheid en de daaropvolgende receptie ook zeer vele
medewerkers tegenwoordig van de twee eregasten.
Tenslotte mocht men zich verheugen in de deelname van talrijke personen die
sedert jaren daadwerkelijk steun verlenen aan het werk dat door beiden, en met
name door Zuster Monica Toebaert, in Lima wordt verricht. Hier toe behoorden
zowel de Ambassadrice van Frankrijk, Mevrouw Claudine C6saire, als een Af-
vaardiging der Ambassade van Argentinid, die de in het buitenland verblijvende
echtgenote van Ambassadeur Marini vertegenwoordigde.

" EI Comercio " algemeen beschouwd als het meest vooraanstaand dagblad van
Lima publiceerde deze viering onder de titel " Premian labor social de dos
religiosos belgas ".

Onze Joris gedecoreerd.



Een voordeel, exclusief voor de leden

GEERT VANALLEMEERSCH, 51 jaar, volgde de Grieks-Latijnse aan het Klein
Seminarie. Hij studeerde aan het St.-Lucasinstituut te Gent, het St.-Thomas-

instituut te Brussel en aan de Acad6mie de la Grande Chaumidre te Parijs.

In 1962 ontving hij een prijs in de affiche -wedstrijd ter gelegenheid van de
Provinciale Kultuurdagen. In 1965 werd het een eerste prijs: grafisch werk,
Kattestoet leper. t966 bracht hem een onderscheiding en premie bij de " Provin-
ciale Prijs voor Grafische Kunsten, West-Vlaanderen ".

Zijn " Qv6f;ssh Drieluik: Hu6, Ramallah, Kata-Kali. " werd in 1969 beloond met
een aankoop door de Staat.

Hij. exposeerde te Brugge, Oostende, Paderborn, Miinster, Arnsberg, Siegen,
Kciln. e.a.

19BO wordt opnieuw een Rodenbachjaar in Roeselare.

Een jaar van feest en stoet.

Mooie gelegenheid om een ets te graveren in de geest van de honderden teke-
ningen die in de jaren vijftig mijn schriften bevolkten.

Tot ongenoegen van de leraars ? Soms wel, soms niet.

En hier dan: een luchtig beeld van de Groote Stooringe :

Julius De Vos, de man die aan de deur vloog, de engel uit het Paradijs die
Superior Delbar bijstaat, Albrecht en Gudrun die geamuseerd het hele tafereel
bekijken.

Vijfendertig jaar geleden in de kantlijn van een schrift natuurkunde.

Vandaag op een etsplaat. Tempus fugit.

" Het Consilium Abeundi ", ets-aquatint van Geert Vanallemeersch - oplage 1/40
- gesigneerd. Afmetingen: 16 x 20 cm op een blad van 30 x 38 cm.

Exclusief voor leden van de oud - leerlingenbond.

Prijs: 950 fr.

U reserveert uw exemplaar door betaling op rekening nr. 000-0683345-77 van de

O.L.B. - Klein Seminarie.

28





Voor God en n la creme u

29/10/1985: Een lachende superior, de hand uitstekend voor een hartelijke

handdruk. Oud-leraars, jonge en heel jonge.

In de lerarenrefter hoor je kreten als " maar zeg' dat is lang geleden"', 't is

hier irl veranderd... "

Eerst een kort bezinningsmoment in de kapel, het hart van het instituut. Je

zingt mee " hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en

eer hebt laten wonen bij de mensep. " Als oud - leerling, zie ik nog And16

Vermeulen de maat slaan : twee molenwieken of waren het vliegoefeningen' lk

zie dankbaar biddende mensen en ik denk; " Wat heb ik toch veel aan hen

te danken ... leren leren en nog veel meer... leren bidden." lk zie Paul Mol en

droom weg * Chateaubriand, les cheveux aux vents. " Hij denderde van links

naar rechts over de Gezelliaanse trede. E6n keer heb ik het geluk gehad hem

er te zien aftuimelen.
Van oud - superior heb ik de drie soorten winden geleerd : de moessons, de

passaten en de derde was hem ontsnapt.

Jaren later heb ik dezelfde wetenschap verkocht, iets aangepast. wat kan een

mens toch verstrooid zijn in zijn gebed. Maar die dag heeft de Heer meegeglim-

lacht, Zijn droom zag Hij door die mensen gerealiseerd.

Een feestmaal met belegen wijnen, erkentelijkheid voor bewezen diensten. Ze

hebben zich ingezet met hart en ziel, met alle krachten, met alle aandacht en

tijd.

" We keren vandaag terug tot een blijdschap die we achteraf niet meer hebben

gehad " ... een inzet voor God en voor " la crdme de la province ". wie er was

vergeet niet Iicht wat inspecteur Stock bedoelde.

Marc Roseeuw
oud-leerling
oud-subregent (bij gelegenheid)

oud-leraar
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Terugblik

DAG VAN DE OUD'LEERLINGEN: 10 NOVEMBER '1985

Een oud-leerlingendag meernaken is toch iets bijzonders, zeker als je ook bil de

jubilarissen bent die 25 jaar geleden de school verlieten. Heel wat mensen

waren op de uitnodiging ingegaan en naar het Klein Seminarie gekomen.

We werden er hartelijk ontvangen rond 14.30 u. door Superior Ren6 Delbeke

en het bestuur van de Oud-leerlingenbond in de refter van de leraars. We

begonnen met een kleine drink en een aangenaam babbeltje en de herinneringen

kwamen boven. ls die hier ook ! Wie is dat weer I... Elkaar weerzien, soms na

jaren. Het doet deugd.

Wat later werd een rondgang door de school gehouden. Een wandeling door-

heen de tijd. We trokken naar de 'cirque', algemeen gekend door al wie inder'

tijd in het Klein Seminarie op de banken zat. Toch wel een beetje veranderd,
vonden we. Het nieuwe sportcomplex werd ook eer aangedaan. Prachtig !

We zijn veel te vroeg geboren, maar de jonge generatie kan er des te meer

van genieten. Een oude klas, precies zoals vroeger kreeg ook een bezoekje.
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IJitgangsiaar 1960... 25 iaar later.



Hier was het precies nog zoals toen. Laat ons er een museum van de Oud-
leerlingenbond van maken. Succes verzekerd. Maar zoals we konden horen
van de superior, de slopershamer ligt al jaren gereed. Natuurlijk moesten we
ook naar de 'nieuwbouw' zoals dat in het Klein Senrinarie nog altijd heet.

Waar is de tijd van "'t gevang' en "'t Zwienemarktle". Waar is de tijd dat
internen stiekem hun weg wisten langs daar om een buitenluchtje te happen I

16.30 u. Eucharistieviering in de kerk voorgegaan door enkele priesters uit de
jubilerende jaren en opgeluisterd door het koor Colliemando onder leiding van
E.H. Arnold Loose.

Daarna receptie in de bar van de nieuwbouw, waar we nog verder konden
praten over het wel en wee van 'in den tijd', verdere kennismaking met oude
bekenden en ja... zoals dat gaat wanneer mensen mekaar terugzien.

's Avonds was er dan ook nog een maaltijd voorzien in de zaal Rodenbach,
maar daarover kan ik niet meepraten, want ik kon er niet bij zijn. Maar 't zal
wef geweest zijn zoals ik kan vermoeden : goed voor de maag en ontspannend
voor het hart.

In naam van alle aanwezige oud-leerlingen wil ik de superior en het bestuur
van de oud-leerlingenbond bedanken voor de gulle ontvangst en de gezellige
'bedoening' van deze namiddag.

En zoals altijd, de afwezigen hadden weer eens ongelijk.

」 Allegaert

Ret '60

Uitgangsjaar 1935... 50 jaar later.



Hieronder volgt de homilie die l. Allegaert hield ter gelegenheid van de oud-
leerlingendag :

Beste vrienden, broeders en zusters.

Toen ik deze namiddag naar Boeselare reed, gingen mijn gedachten onwille-
keurig naar het verleden, naar de tijd dat ik als collegeleerling tientallen keren
met de trein naar Roeselare trok op weg naar het Klein Seminarie. lk was
intern en dat wil zeggen dat ik naar Roeselare kwam om er een stuk thuis te
zijn.

Zo is het met ieder van ons geweest. Op een of andere manier hebben wij
ons hier thuis gevoeld voor een kortere of langere periode, als extern of intern.

De oudsten onder ons, ik bedoel de jubilarissen van 50 jaar, nog vo6r de
oorlog, en de jubilarissen van 25 jaar, waartoe ik zelf behoor, tussen de jaren
1950 en'60. Hier zijn we thuis geweest, hier hebben wij een belangrijk stuk
van ons leven doorgemaakt, hier hebben wij veel (of weinig) gestudeerd,
hier hebben wij vriendschap opgebouwd, hier hebben wij ook af en toe een
bittere pil geslikt, die nu nog een beetje bitter kan smaken, maar in elk geval,
het is een plaats geweest waar een brok leven aan ons is voorbijgegaan.

En dan flitsen bepaalde beelden door het hoofd : de studiezaal, de surveillant,
een leraar, een klasgenoot, deze kapel... wellicht een verre herinnering aan een
grap of het enorme plezier dat we hadden toen dit of dat...

Mijn collegetijd doet me altijd denken aan die oude zwart-wit films waar je
met heimwee naar kijkt op een late avond - herinneringen die als een onvol-
tooid verleden tijd ergens in het hoofd blijven hangen, vaag als in een aange-

slagen spiegel, maar toch duidelijk genoeg om het hart en de zinnen te
Deroeren.

lk weet niet hoe het u vergaat, maar als ik op zo'n dag opnieuw de college-
poort binnenkom, dan voel ik mij een beetje een acteur in die oude zwart-wit
film -'t is precies weer echt zoals toen. lk loop in gedachten door klassen en
gangen die er misschien al lang niet meer zijn, ik zie me weer halfslapend
zitten in de kapel tijdens de morgenmis toen de bel aan de consekratie mij
deed opschrikken.

Was het op die bank ? Nee... 't was meer vooraan... of toch. Na al die jaren...

't is eigenaardig. Vage beelden met stof bedekt, die weer tot leven komen,
even opflakkeren om dan weer weg te duiken.

Van hieruit zijn we dan weggetrokken, elk zijn eigen weg, in de meest verschil-
lende richtingen. De zwart-wit filnr is een kleurfilm geworden die nog altijd
aan het draaien is en waarin ieder zijn rol speelt. Er zijn heerlijke passages
geweest waar wij met vreugde naar terugkijken. Het einddiploma, de dag van
uw huwelijk, uw eerste kindje, misschien het eerste kleinkind, voor anderen

was het de d.rg dat ze trouw hebben beloofd aan de Heer als priester of
kloosterling, vL:cr anderen was het de tijd dat de zaken goed gingen of een

langverwachte r.enoeming... Het zijn allemaal stukken uit de kleurfilm waarnaar
we graag ter,:,lkijken en die in het archief van onze herinneringen in de

bovenste lade .ijn opgestapeld. Maar er zijn ook passages geweest, die minder
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aangenaam waren, soms dramatische tonelen waarin we zelf de hoofdacteur
waren en die ons op bepaalde momenten tegen de grond hebben geslagen.

Mislukte studie, ontgoocheling onder collega's, rotte werksituatie, ontgooche-

ling in het eigen leven omdat wij het ideaal dat wil ons gedroomd hadden niet
waar hebben gemaakt, ontrouw in het huwelijk, een zware ziekte, de dood van
een kind of een partner... Elk van ons heeft op zijn eigen manier zijn eigen leed
gedragen. Het heeft zijn littekens nagelaten en misschien doet het nu nog
pijn.

Maar tussen dat alles staat er nog lemand anders die ook meespeelt en mee-

Ieeft, lemand die in de gelukkige dagen ook gelukkig is omdat wij het goed

stellen, lemand die in moeilijke momenten discreet aan de kant staat, een

schouderklop geeft en zegt: ('t Zal wel gaan".

God is er ook, beste vrienden. Laat ons dat niet vergeten, zeker niet op van-

daag. Het stukje kleurfilm van deze dag zou niet volledig zijn als wij niet ook
naar deze kerk waren gekomen, op de eerste plaats om God te danken voor al
het schone dat op onze levensweg is voorbijgekomen - om Hem stilletjes te
zeggen dat we wat pijn en miserie er ook bijnemen en om Hem te vragen dat
wij de rest van de kleurfilm die wij nog te maken hebben, met veel moed en
vertrouwen zouden verder spelen.

Voor God zijn we allemaal arme kleine mensen, maar als we vanuit onze

menselijke armoede zoals het vrouwtje uit het evangelie, alles geven waarvan
we leven moeten - een stuk geloof en vertrouwen in elkaar, een portie liefde
en hoop op de toekomst - dan zal het morgen en overmorgen ook gaan.

Dat is onze wens en daarvoor willen wij bidden in deze Eucharistieviering.

De oud¨ leerlingenbond nodigt uit i

op donderdag 26 DECEMBER 1985
te 20.00 uur.

KERSTCONCERT
in de kerk van het Klein Senlinarie

Deelnemers:

」ongenskoor COLLIEMANDO
SINT‐ MICHiELSK00R,
WESTVLAAMS STUDENTKAMERORKEST

met vokale sonsten

met op  het programma  oa  werken van A  WILLAERT en van
componisten die behoren tot zり n《 VENETIAANSE SCH00L》

Toegangskaarten te verkri,9en Op het secretariaat van de school of de

avond zelf aan de ingang van de kerk



Koorreis van Colliemando
naar Tsjechoslowakije

Het was reeds twee jaar geleden dat het reisgrage jongenskoor Colliemando
naar het buitenland was geweest. Deze koorreis kende dan ook bij voorbaat
een grote belangstelling, want reizen met Colliemando is een speciale
attraktie.

Zoveel als er plaatsen waren in de autocar, zo groot was de groep: 45 jongens,

een vijftal Ieden van het St.-Michielskoor en een vijftal leraars. Wie te laat
inschreef moest thuisblijven.

Het was de tweede keer voor Colliemando dat Tsjechoslowakije het reisdoel
werd. Ook nu was het een uitwisseling met het meisjeskoor van het Pioniers-
huis uit Praag. Dat wil zeggen : 45 personen mogen voor 5 dagen gratis in
Tsjechoslowakije verblijven, voor de overigen moest opleg betaald worden.

Al bij al een goedkope organisatie voor een tocht van een kleine 4.000 km in
acht dagen.

Vooraf werd twee dagen Nijrnberg in Duitsland bezocht. Wat was het een
sensatie die drukke historische stad te bezoeken. Alles viel geweldig mee :

het jeugdhotel in het bos, de animatie op straten en pleinen, de oude gerestau-
reerde kerken, de musea, enz. Voor de vele fotografen van de groep werd het
een buitenkansje. De derde dag reden we dan naar Tsjechoslowakije. Aan de
grens werden reispassen en visaformulieren grondig nagekeken en overvloedig
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van stempelafdrukken voorzien. De controle van de car en de bagage was zeer
oppervlakkig, maar toch werd het een oponthoud van 2 uur. Pas dan mochten
we wat genoemd wordt "het ijzeren gordijn) oversteken. Met de slag veran-
derde het landschap, de sfeer van de dorpen en steden. De drukte langs de
wegen van Duitsland veranderde in rustige asfaltbaantjes met schaarse weg-
wijzers, helemaal geen publiciteitsborden, maar een overvloed aan rode borden
met de communistische ster en het cijfer 40, voor de verjaardag van het rode
bewind in dat land.

Veel later dan afgesproken kwamen we in Praag aan, waar onze gastheren
ongeduldig stonden te wachten. Ze leidden ons onmiddellijk naar het restaurant
waar ons middagmaal stond te wachten. Maar door het late uur werd met de
hotelbaas overeengekomen dat we dit middagmaal maar als avondmaal zouden
aanzien.

Toen werd onze groep in tweeen gesplitst: de oudsten mochten gaan logeren
in een eenvoudig sporthotel, en de jongsten in een internaat. Deze laatsten
beleefden al een eerste avontuur toen ze in de avond het stadscentrum gingen
bezoeken en slechts met veel moeite de terugweg naar hun slaapgelegenheid
vonden. Een paar jongens, voor wie het de tweede keer was dat ze Praag
bezochten kenden gelukkig nog genoeg Tsjechisch om het systeem van metro
en bus te kunnen ontwarren.

Onze tweede dag in dit Oostblokland stond in het teken van een kooroptreden.

We reisden namelijk na de mis, we waren zondag, naar Karlo Vivary, een kuur-
oord een paar uur rijden ver, waar we verwacht waren in het hotel Richmond
om er in de vooravond een concert te zingen. Het publiek van toeristen, hoofd"
zakelijk Duitsers van de B.R.D. en de D.D.R., was talrijk opgekomen en waar-
deerde onze liedjes zeer sterk. We zongen er een zeer gevarieerd programma
van religieuze en profane koormuziek, zowel Vlaamse als vreemdtalige stukken.
Met een nummertje in het Slovaaks werd het gastland ook even eer bewezen.

Maar vooraf aan het concert brachten we een bezoek aan de termische bron-
nen van de stad, met o.m. een hoog opspuitende warmwatergeiser waarvan
men zei dat het water van 2.000 m. diep opspuit aan een temperatuur van ca.
70 graden. Het middagmaal werd geserveerd in een restaurant waar Dvorak's
bekende symfonie "Uit de nieuwe Wereld" zijn Europese premidre zou gekend
hebben.
's Anderendaags bezochten we de stad Praag zelf. Veel te kort om die mooie
stad af te lopen, maar de volgende dag zaten we alweer in de autocar. Nu voor
een tocht naar het oostelijk deel van Tsjechoslowakije, naar Poprad dat op
100 km. van de Russische grens en een 20-tal km. van de Poolse grens ver-
wijderd is. Dit industriestadje ligt aan de voet van het hoge Tatragebergte, een
landschap te vergelijken met Tirol.

Jammer dat dit deel van de reis niet zo best meeviel : het regende in de
voormiddag en we hadden echt te weinig tijd om hoger toppen te beklimmen,
want we werden verwacht om wat te zingen op een bloemententoonstelling.
Ten minste, men had ons gezegd dat we een bloemententoonstelling zouden
openen met een half uurtje Vlaamse liederen, maar het bleek eerder een
bloemenhulde te zijn aan de communisl;ssh6 "volksopstand tegen het fascisme"
van Hitler. Zo stonden we opeens geheel onverwacht onder de communistische
ster, met het opschrift "de toekomst hoort het socialisme !" te zingen van

"Heer Jezus heeft een hofken".



Een toppunt die dag was evenwel dat we een match ijshockey konden bijwonen
tussen de plaatselijke ploeg en een Joegoslavisch team. Niet alleen de turn-
leraars uit ons gezelschap, maar evenzeer de jongens, belust op afgedankte
sticks om die als souvenir naar huis mee te nemen, beleefden onvergetelijke
momenten.
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De laatste twee dagen van de reis legden we een rekord aantal kilometers af
om van het verre Slovakije terug in Vlaanderen te geraken, noE net op tijd om
wat ult te rusten, de schoolboeken te verzamelen en het nieuwe schooljaar
met een nieuw koorjaar te starten. Gelukkig was er op de bus voldoende
animo in spelletjes, liedjes en mopjes om ons niet te vervelen.

We mochten nogmaals de grenspost tussen Duitsland en Tsjechoslowakije

"meemaken", waardoor we met aangescherpte eetlust Duitsland juichend bin-
nenreden en een restaurant als het \/are overvielen met de opdracht: vlug aan

55 personen binnen de tijd van 60 minuten frieten met "Schnitzel" en "ein
grosses Bier". Toch was het over nriddernacht toen we het jeugdhotel in
Niirnberg terugvonden.

Een hoogtepunt de laatste dag was zeker het bezoek aan de ruines van Heidel-
berg waar een Kortrijkse filmploeg ons stond "op te wachten" voor een
opname bestemd voor hun autocarshow in november.

Dank zij het feit dat de gevreesde autostradeopstoppingen wegbleven, kwamen
we welgemutst en op tijd thuis, met dankwoorden voor allen die geholpen
hadden bij het organiseren van de reis, met felicitaties aan de chauffeur en

met een tot de volgende keer aan alle zangers die met die reis een verdiende
beloning voor een schitterend koorseizoen 1984-'85 hebben meegekregen.

A Loose
ret 1954
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100 jaar Vlaanderen - Chota-Nagpur

Monseigneur Telesphore Toppo, nieuwe aartsbisschop van Banchi, op bezoek in
het Klein Seminarie van Boeselare op 28-9-1985. ln gezelschap van Z.E.H. Superior
R. Delbeke en E.H. L. Monbaliu.

Ter gelegenheid van 100 jaar Lievensmissie 1BB5-1985 werd er naast heel wat
aktiviteiten in Chota-Nagpur en in Vlaanderen, op 20 september ll. een druk-
bijgewoonde academische zitting gehouden in het Brusselse "Paleis voor Schone
Kunsten '.
Naast de Jezuietenprovinciaal pater Guy Jacqmotte uit Brussel en Albert Van

Exem S.J. uit Ranchi (afkomstig uit Elverdinge), spraken er nog Mgr. Philippe
Ekka, bisschop van Raipoer, Mgr. Telesphore Toppo, aartsbisschop van Ranchi,

onze kardinaal Mgr. Godfried Danneels en de Heer Aurelien Thys, voorzitter
van het l.P.B.

We vonden het gepast de toespraak van deze laatste in "Eertijds" op te
nemen omdat het drie eminente oud-leerlingen even in de kijker plaatst in

verband met de ontvoogdingsstrijd van Vlaanderen en van Chota-Nagpur.

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Kardinaal,
Dames en Heren,

1. Onverwacht en zo graag aanvaard: deze uitnodiging om namens de leken
uit de Vlaamse kerkgemeenschap dit ge6erd gezelschap toe te spreken.



Namens de leden van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad en in eigen naam
wil ik hier God danken voor de bloeiende kerk in de Ranchi-missie.

lk dank deze 100-jaar jonge kerk voor haar dynamiek en voor het getuigenis
van levend christendom midden de rijke kultuur van India.

Graag druk ik ook mijn - onze - fierheid uit over het feit dat een Vlaming
en na hem zovele Vlamingen hebben mogen bijdragen aan het ontstaan en de
groei van deze missie.

In een periode van sterkere Vlaamse bewustwording, hebben drie grote figuren
van ons volk elkaar leren kennen.

Twee klasgenoten, Constant Lievens en Albrecht Rodenbach, beiden student in
het "Wonderjaar> van priester-leraar Hugo Verriest op het Klein Seminarie te
Roeselare. Zij hebben een diepgaande betekenis voor ons Vlaamse volk.

Rodenbach heeft in zijn korte leven zijn volk opgeroepen om zijn eigen taal en
cultuur te leren ontdekken.

Pater Lievens heeft ons, op enkele jaren tijd, het voorbeeld gegeven hoe de
Blijde Boodschap volkeren kan bevrijden.

Pater Van Exem vertelde ons zojuist uitvoerig de geschiedenis van het volk
van Chota-Nagpur.

Er zijn hierbij opvallende vergelijkingspunten met onze eigen geschiedenis.

2. Toen Arische migranten eeuwen geleden in de streek van de huidige Lievens-
missie toekwamen, onderwierpen zij de autochtone volksgroepen. Zij dwongen
hen tot slavernij of vermengden zich met de oorspronkelijke groepen. Zo
groeide een nieuwe beschaving en het Hindoeisme kreeg vorm en leven.

Doch enkele volksgroepen van deze oerbevolking wilden het juk van de Aridrs
niet verdragen. Zij vluchtten de bergen in en voelden zich veilig op het Chota-
Nagpur-plateau, beschermd door de ruwe natuur. Zij noemden zich Adibasis,
oerbewoners. Doch ook hun geschiedenis werd als die van zovele minderheden
een lange geschiedenis van vervolging en Iijden.

Onder de leiding van hun koning bleven zij trouw aan hun waarden: hun ge-
bondenheid aan de stam, hun onderworpenheid aan God, de evenwaardigheid
van alle mensen, ook van de vrouw, hun geloof in een God die de schepping
heeft toevertrouwd aan de mens en in een leven na de dood.

Maar reeds in de 17de eeuw kwam de streek in de handen van de sultan,
daarna van de Oost-lndische Compagnie, dan van rijke kooplui.

De gronden werden verkocht, recht werd gesproken in een vreemde taal, geld
werd kracht en macht, slavernij en gevangenis werden de dagelijkse bedrei-
ging.

En hun opstand van 1831 werd 66n grote mislukking.

Hadden de geesten hen in de steek gelaten ?

Vrees verlamde hen. Een volk was geestelijk stervend.

40



Toen Lievens in 1885 in de streek kwam, sprak hij radikaal tegen deze vrees in
en vroeg hen alle vrees af te werpen, voor mens of geest om weer in God
zichzelt terug te vinden.

Dan werden zij weer bekwaam om recht te eisen, om hun grond te verdedigen.

Wat Lievens heeft gedaan dwingt ons tot diepe bewondering. Zijn evangelisatie
was een antwoord op de materidle en geestelijke noden van een volk, recht
in het hart van het volk, in de kernvragen van hun kultuur.

Evangelisatie werd een bevrijdend gebeuren van de ganse mens, van gans een
volk.

Het mooiste geschenk van de Ranchi-kerk aan de wereldkerk is het geschenk
van tientallen kristen dorpsgemeenschappen die voor gans Indi6 een 'teken'
zijn geworden van een kristendom dat in het diepe leven is ingeworteld.

3. Vele van deze gegevens uit de geschiedenis van Ranchi kunnen we naar
Vlaanderen vertalen. Rodenbach en Lievens hebben te Roeselare de smaad
ervaren die Vlamingen werd aangedaan. Vlaanderen was de streek die steeds
bestuurd werd door anderen. ons volk heeft zijn eigenheid moeten ontdekken
in de verdrukking. we denken hierbij even terug aan de leuze van Hugo Verriest
"Dat volk moet herleven". we denken ook aan de oproep van zijn leerling
Albrecht Rodenbach, hij schonk ons volk de Blauwvoeterij als weg tot onwoog-
ding. Wie van ons heeft niet zijn bevrijdingslied gezongen "Nu het lied der
Vlaamse zonen, nu een dreunend kerelslied".

constant Lievens droeg deze boodschap uit naar lndia. Zijn leuze was "Vier
moet branden". Hij kwam als de bevrijder van een volk.

Na Rodenbach en Lievens hebben hier en ginds Vlamingen verder gewerkt aan
de bevrijding van het Vlaamse en het Indische volk.

De Banchi-kerk toont ons aan dat men als kristen een 'teken' kan zijn, zelfs
binnen een reusachtig land als Indid. De Indi6rs zien het 'teken' en begrijpen
wat gebeurt: hier wordt evangelie geleefd.

En dan betekent dit naar ons toe een app6l naar levende kristen gemeenschap-
pen, midden de Vlaams-kulturele realiteit, als authentieke getuigen van
evangeliebeleving, van Ievend en gelukkig makend kristendom.

4. Een maand geleden waren wij met 143 personen samen te Drongen voor cre
Missiologische Dagen. Meer dan 100 deelnemers hadden missie-ervaring.

Het was als een schok die door ons ging, toen wij tot die belangrijke bewust.
wording kwamen dat de inkulturatie - het thema van onze oagen - ook hier
in Vlaanderen een opdracht blijft voor de kristen gemeenschap.

wij werden er ons samen van bewust dat het evangelie de Goede Boodschap
van Jezus de Heer in de konkrete Vlaamse realiteit, in de eigen kultuur, gestalte
moet krijgen. Dit betekent niet alleen dat de boodschap in termen - in de taal
en de vormen - van die kultuur moet uitgesproken en beleefd worden, maar
dat het evangelie een kracht moet zijn die die kultuur animeert, van binnenuit
bezielt, richt en vernieuwt.



Dit inkulturatiewerk in Vlaanderen is geen nieuw klerikalisme of geen terug-
grijpen naar de christelijke staat van weleer. Het is verrijking en verdieping,
uitzuivering en nieuwe gestaltegeving van de diepste waarden die het Vlaamse

volk dragen.

Maar zo'n gigantisch werk vraagt bezinning over de situatie waarin de Vlaamse

kultuur in haar ruimste betekenis verkeert.

Wat en hoe drukken wij onszelf uit in het huidige politieke, sociaal-ekonomische,

kulturele en religieuze leven ?

welke waarden liggen verborgen in onze diepe volksaard, welke onwaarden zijn

er binnengeslopen ?

Welk aanbod komt ons in dit alles tegemoet vanuit het Evangelie ?

En hoe zal ieder persoonlijk en zullen we allen samen als gemeenschap het

Evangelie helpen gestalte krilgen als inspirerende, kritische en hoop-biedende

boodschap ?

Dit was de uitdaging waarvoor wij ons geplaatst voelden. En toen rees bij ons

de vraag of dit inkulturatiewerk niet precies een groot deel van de inhqud kan

worden van wat Paus Johannes-Paulus ll ons vroeg : een nieuwe evangelisatie ?

ls dit geen typisch kerk-werk, geen typisch leken-werk ?

Het vraagt bezinning en aktie, kontemplatie en praxis, studie en inzet.

5. Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Kardinaal,
Dames en Heren,

Zo wordt dit feest van de Ranchi-kerk een uitnodiging naar onze eigen kerk

toe: geef de boodschap van God gestalte in uw eigen leven, in uw eigen

kultuur.

Wij aanvaarden het geschenk dat deze uitnodiging is en zeggen er : Dank U,

voor.

Danke, kerk van Ranchi, voor uw getuigenis.

Danke voor uw missionarissen die wij hier reeds mogen ontvangen en bij ons

opnemen.

lk wens u geluk toe, kerk van Ranchi, en dank u namens de kerk van

Vlaanderen.

Aurelien Thys,
voorzitter LP.B.



Het Amaat Vynckefonds

ln 1985 is er opnieuw heel wat gebeurd. Het was het Lievensjaar. Deze " Lievens-
centenary " verruimde de blik van heel wat lndidreizigers en bracht nieuwe in-

spiratie - ook hier op het Klein Seminarie.

lnderdaad, naast honger, armoede, onwetendheid en tekort aan medische zorgen,
kwam er ook zeer duidelijk aan het licht dat heel wat priesterstudenten in deze

landen hun studies niet kunnen beginnen of afmaken wegens gebrek aan plaats

in de seminaries of aan geld om hun studies te betalen en hen te onderhouden.

Dit laatste inspireerde de missiewerking op het Klein Seminarie tot het stichten
van studiebeurzen (6.000 fr. per jaar) : secties, klassen, leraars gezinnen en

organisaties die iets te maken hebben met het kollege of er kontakt mee hebben,
zorgden deze laatste maanden voor 35 studiebeurzen.

Heel wat priesterstudenten uit Indid, maar ook r-rit Zaire, Rwanda, Malawi en
Tanzanid worden zodoende gesteund in hun opleiding tot toekomstige leiders van

hun Volk en van de kerk in hun land.

Ook het Amaat Vynckefonds van onze oud-leerlingenbond zorgde in dit Lievens-
jaar voor 5 seminaristen uit het Sint Albertsgrootseminarie van Ranchi in Indi6.

De armoede en de erbarmelijke onhygienische omstandigheden - met eigen ogen
gezien en eigen handen betast - inspireerden enkele oud-leerlingen en hun vrien-
den tot het uitwerken en steunen van een kleinschalig maar deugdelijk " moeder-
huis- en dispensariumproject ' in Kachabari in de Lievensmissie in lndie. Ook dit
project hebben we graag gestound.

Goede vrienden, Uw gaven

- in de hand gegeven

- op ons gironummer gestort

- uit de winst van de verkoop van onze boeken en ons iubileumbord
voortgebracht,

kwamen gedurende het ganse Lievensjaar regelmatig binnen. Beste dank daar-
voor I Zo konden wij met Uw gaven dit jaar het volgende uitbetalen :

- voor het pastoraal-medisch-agrarisch centrum in Ranchi 100.000 fr.

- voor het " Kataraktenproject van Edgard Declercq W.P. in Zaire 25.000 fr.

- voor 5 studiebeurzen missieminaristen 30.000 fr.

- voor het " Moederhuis-, dispensariumproject " in Kachabari - Indie 10.000 fr.

- voor het uitbetalen, samen met de oud-leerlingenbond, van een
jubileumsom aan 15 jubilerende oud-leerlingen-missionarissen 75.000fr.

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



U kunt bij ons verkrijgen ten voordele van ons missiefonds :

o " Ratte Vyncke ", door Lode Monbaliu, genaaid 500 fr.
o " Contstant Lievens ", door Lode Monbaliu, genaaid 500 fr.

gebonden 650 fr.
o " Amaat Vyncke's zueavenbrieven ", door Lode Monbaliu, gebonden 650 fr.
o " Het Manneke uit de Mane 1986 " * verzendingskosten 120 1r.

. Ons "Jubileumbord met schild Klein Seminarie " 500 fr.

Help ons helpen ! ! Al dit bovenstaande kan als geschenk gegeven worden. Het
kan besteld worden door het nodige bedrag te storten op gironummer

712-0'112054-05

Amaat Vynckefonds
p.a. Zuidstraat 25
88OO ROESELARE

Voor een gift van 1.000 fr. en meer kunt U een fiskaal attest krijgen als U er om
vraagt.

Wij mochten ons ook verheugen - naast verscheidene bezoeken van oud - leer-
lingen-missionarissen - in het bezoek van Benjamin Lakra S.J. uit Ranchi, directeur
van de landbouwschool ; van Mgr. Philippe Ekka, voormalige bisschop van Ambi-
kapoer en eerste bisschop van het nieuwe bisdom Raipoer; en van Mgr.
Telesphore Toppo, de nieuwe aartsbisschop van Ranchi. Alle drie kwamen ze even
goede dag zeggen in de school waar Constant Lievens studeerde en alle drie
bezochten zij het Lievensmonument in de dreef : " Vier moet branden ".

Lode Monbaliu



Missionarisbrieven

Pater Herman D'hoore, Catholic Church, Box 213,
Schweizer - Reneke, 2780 South Africa.

3le Augustus 1985.

Geachte en Dierbare Weldoeners,

Een paar dagen geleden ontving ik bericht van de Oblaten in Belgid, dat U me

bedacht had met een gave van 5.000 Bfr. rond januari 1985. Daarvoor bedank ik

l) zeer hartelijk. Alles wat ik uit Vlaanderen aankrijg gebruik ik als hulp bij

studiebeurzen van zwarte studenten. Zo zal Uw gift een hulp zijn voor enkele

van mijn daaromtrent 150 zwarte studenten, die vanuit hun ruraal midden hier,

ook al voor hun laatste jaren van hun sekundair onderricht, ver van huis weg

moeten gaan studeren.

Dit is ook een gelegenheid om U hartelijk te danken voor het altijd zeer-

welgekomen "Eertijds", een zeer aangename schakel met't Roeselare van het
verleden en ook van thans.

lk sta in de bediening van een goede 10.000 vooral zwarte Katolieken, meestal
Betswana, in een gebied dat gelegen is tussen de Goudmijnen-streek van
Klerksdorp-Stilfontein en Bophuthatswana (het thuisland van de Betswana) ;

het is een uitgestrekt gebied (de grootte van de helft van Belgi6) met een

bevolking van 100.000. lk word bijgestaan door drie voltijdse zwarte lokale Kerk-
bedienaars, getrouwde mannen, waarvan 66n al Diaken gewijd is sinds tien jaar.

Er zijn 12 grotere Kommunauteiten met hun eigen kerkgebouwen ; en daar
overal rond, in de nederzettingen op de Boerderijen, nog een 175 kleinere Kom-

munauteiten.
En vanuit die meest Westelijke punt van de Transvaal groet ik U hartelijk, U de

Sekretaris van de Oud-leerlingen-bond en het Amaat Vyncke-comit6, en de vele
goede Roeselaarse zielen.

Heel hartelijk en genegen en met Beste wensen voor U allen en een gebed voor
zegen.

Herman D'hoore. omi.. ret. 1949

Bukavu, 22 februari 1985.

Beste Missievrienden van de Oudleerlingenbond Kleinseminarie Roeselare,

Een woordje van dank voor uw gift voor mijn missiewerk. lk ben nog steeds in
het onderwijs. Sinds 1982 heeft de Aartsbisschop mij uit het Jezuietencollege
Alfajiri wegbenoemd. Het is nu mijn derde schooljaar terug in het Kleinseminarie
van 't Aartsbisdom Bukavu, waar ik al van '1959 tot 1962 werkzaam was.

lk ben nog steeds leraar wiskunde en natuurkunde en ook godsdienst.... maar
in een meer inlands milieu onder leiding van een Zairese rektor en samen met
andere inlandse priesters.



憫

Veel groeten aan de klasgenoten van Rhetorika 1948-'49, waarvan ik er gedurende
mijn verlofperiodes, gewoonlijk in juli-augustus om de 2-3 jaar, niet veel meer
ontmoet heb sinds lange tijd. lk hoop in de toekomst de gelegenheid te krijgen
er enkele van te ontmoeten.

Nogmaals dank en een gebed voor U allen.
K. Brabant. ret. 1949

Tamahu, 23 mei 1985.

Beste Vrienden,

Met veel vertraging kreeg ik langs de provinciale overste bericht nopens een

gift van de oudleerlingenbond : een bedrag van 5.000 Bfr.

Dat bericht zou ik normaal begin februari gekregen hebben. Het is nu eenmaal
zo, dat hier nogal eens post verloren gaat. In dat geval moet Scheut dan verwit-
tigd worden, die dan een kopie stuurt van wat verloren ging.

lk dank U van harte voor deze gift en zal de centen kunnen gebruiken voor mijn
publikaties van catechetisch-liturgisch materiaal in een van de vele Maya-talen

van Guatemala, namelijk de Pokon-taal.

Dat is mijn kleine bijdrage om het mogelijk te maken dat de Indianen van de
Pokongroep de boodschap ontvangen in hun eigen taal.

Het boekje van de oudleerlingenbond krijg ik regelmatig. Dat is zowat het enige
kontakt met het vroegere Kleinseminarie, waar ik mijn studies begon maar niet
kon bedindigen omwille van de tweede wereldoorlog.

lk dank U nog eens van harte.
M. Dobbels, ret. 1944
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St. Andrew's Catholic Church, Paraffaque, Metro Manila, Tel. 828-17-60

Beste Co-Producten van het Klein Seminarie :

Mijn antwoord is lang uitgesteld geweest, omdat ik eerst een raadsel moest
oplossen, dat tot nog toe niet opgelost is. Als donor van die gift stond : Oud-
Leerlingenbond Nomanion, c/o Zuidslraar 27. lk wist en weet nog niet waar ik
die 'Nomanion' moet thuiswijzen.

ln alle geval, na wat navraag, vermoed lk dat die mooie gift van U komt, en
daarom mijn beste dank. Maar meer nog in de naam van hen die er wel zullen
mee varen. Kon U maar zien hoe dankbaar de mensen hier nog zijn. Vlaamse
spreuk: "God zal er U om lonen", dat zei onze oude kerkbaljuw uit mijn jeugd

als hij met de schale rondging.

Waar zit ik nu ? Nog op dezelfde plaats, maar met wat veranderingen. Een

confrater vroeg naar lichter werk om zijn gezondheid, en we kregen voorlopig
twee andere confraters, een Filipino en een Japanner. We zijn ineens een
'internationaal team' geworden. We zijn al meer dan een maand samen en het
gaat en werkt heel goed. lk schreef hoger, voorlopig. Omwille van het tekort
aan roepingen moeten we al werken en plaatsen opgeven. Hier rond Manilla
hadden we vroeger het Groot- en Klein-Seminarie, en 5 parochies. Nu hebben
we nog twee parochies, terwijl er nog enkele blijven helpen in het Seminarie
en op de parochies. We worden vlug, als we het al niet zijn, een grijze groep,
dat zei ons gisteren een Hollander, en dat klinkt veel mooier op zijn Hollands
uitgesproken.

lk doe nog mijn werk voort, mijn sociaal werk. Maar de problemen verminderen
niet, wereldcrisis met zijn economische gevolgen, honger met al zijn gevolgen.
Uitbuiting en corruptie, militarisme, waar gaan we naartoe ? Wat zal er ge-
beuren ? Dat blijven de grote vragen. Wereldproblemen, grote en diepe pro-
blemen, en ons werk is nog geen druppel in de zee. En toch doe ik voort,
omdat ik met mensen werk : hen wat hoop geven, hen wat leren er ook zelf
iets aan te doen. Menselijke ontwikkeling kan niet in cijfers gemeten worden
en menselijke reacties kunnen ons ook inspireren om ons kruis te dragen.

Nu versta ik de voorliefde van Christus voor de armen. Wat heb ik al schone
mensen gevonden. Uw hulp is ook een druppel meer om de mensen meer mens
te maken.

Uw gift zal ook wel besteed worden, geinvesteerd in mensen.

lk was er bijna bij verleden jaar, ik was op verlof, in 1984, 45 jaar dat we de
Retorica verlieten. lk vernam dat er een mooie groep van onze klas was.

Nogmaals dank I Vele groeten en beste wensen. Verenigd langs Christus om.

Heel genegen in Christus en Maria,

Daniё I Courtens,C.:.C M ret.1939
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Najaarsprodukten

Dat ze in de najaarsaanbiedinE van de uitgeverij mijn naam hadden gezien, en
dat ze hem gevraagd hadden mij voor een gesprekje over dat boek te kontak-
teren, en dat ik hem misschien nog wel kende want dat hij 66n jaar nd mij kwam
op het kollege; dat hij nu als free-lance werkte en dat het dus kwam doordat ze
mijn naam bij de najaarsprodukten van mijn uitgever hadden gezien en ze hem
gevraagd hadden om ... lk kon helaas niet meteen een gezicht op die stem plak-

ken. Deed dus alle moeite om tegelijk bij de journalist aan de lijn te blijven 6n
om ver in het verleden op de speelkoer, in de studiezaal, in de kollegekerk, op
de trappen, en waar n6g al, op zoek te gaan naar die student van weleer. Maar
zoals wel m66r gebeurt als rnen twee zaken ineens wil doen, lukte noch het
66n noch het ander erg goed.

" Met wie heb ik ook weer de eer ?", begon ik opnieuw van vooraf aan. De uitleg
kwam er rijkelijk uit, in een taal die vlot pendelde tussen het gestileerd niveau
van de geschaafde kollegestudent en de unieke klankrijkdom van de spontane
Westvlaming. Ondertussen kwam langs mijn kant zeer langzaam, schoon aarze-
lend, zijn profiel van weleer uit de mist : een blonde, goedlachse, t6ch timide
podsisstudent ; geen dikkerd weliswaar, doch met een zekere aanleg in die
richting alvast" H66l zeker was ik echter niet. lk keek dus nieuwsgierig uit naar
onze ontmoeting, die hij, als gewiekst interviewer, al had vastgelegd v66r ik het
zelf goed en wel besefte.

Het etablissement waar we afspraak hadden, bleek op de bewuste dag gesloten
te zijn. Dus stond hij mij buiten op te wachten. lk herkende hem niet. Vanop de

andere stoep deed ik tussen het verkeer dat ons nog scheidde, lichtjes teken
in de verwachting dat hij mij wel uitvoeriger zou groeten als het inderdaad om

de man ging met wie ik hier afspraak had. Zijn arm vloog zo waar hoog in de

lucht, ik kon dus recht op hem af gaan. Ongelovig en eigenlijk geschokt stapte
ik naar hem toe.

" Je bent wel wat veranderd ,, opende ik.

" Tja ", lachte hij, en hij klopte een paar keren tegen zijn corpus aan, ( er is

wat bijgekomen, niet ? "

En was dit ongetwijfeld juist, dirt was het nu niet dat ik bedoeld had. lk bedoel-
de : ik herken je niet meer. En dat ik daar danig veel moeite mee had. Ditt

bedoelde ik.

Het gesprek verliep een beetje stokkerig. Er werd voortdurend van spoor ge-

wisseld. Van het heden naar het verleden, van dat boek van mij naar dat kollege
van ons. En voortdurend probeerde ik op zijn gelaat het portret te leggen dat ik
mij nu steeds levendiger uit die kollegetijd voor de geest kon halen. Maar hoe

m66r ik dat deed, hoe m66r ik mijn ergerde : de jonge man die ik zocht, lag wel
degelijk heel en al onder de geschiedenis begraven. De aanpak van de journalist
verried daarenboven ook een andere persoon. Hij was dominanter geworden. Hij
sprak al evenveel als hij luisterde. E6n enkele keer had ik zelfs de indruk dat
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hij ook sprak wanneer hij eigenlijk hoorde te luisteren, alsof hij mij het ant-
woord op zijn vragen als het ware vd6rkauwde. lk ben dus wel wtrt nieuwsgierig
naar de gedrukte uitkomst van dit gesprek. " We zullen het mooi aankleden ,,
zei hij op het eind, " al uw vrienden en bekenden zullen het graag lezen ".

We wisselden nog wat kollegeherinneringen uit, lieten ze de revue passeren, de
tenoren van weleer, en namen dan afscheid van elkaar. Ik was niets kwiit van
de verbijstering die me bij de konfrontatie in de greep had gekregen.

Goed twintig jaar geleden is het nu dat ik de deur van het kollege achter me
toe trok. Goed twintig jaar geleden dus sedert ik hem het laatst ook gezien
had. Weinig of niets in zijn figuur korrespondeerde met het oude beeld dat zich
bijna fotografisch bleef opdringen. Kon hij het dan nog wel zijn ? Ook van mijn
eigen klas heb ik menige knaap nooit meer teruggezien. Hoe zien die eruit, nu
ze veertig zijn? Zijn ze nog wie ze waren, die goede bende " kollegepieten " ?

" Wo sind sie geblieben ? Sag mir wo sie sind. n

Zou het twee jaar geleden zijn? lk stond in het station van Kortrijk op de trein
te wachten, toen ik plots in de hall een blonde krullebol van om en bij de
veertig herkeirde, als stond hij daar in die stofjas, die hij nimmer placht toe te
gespen op s6hool. E6n jaar v66r mij op het kollege, deze keer. Ik stapte op
hem toe en zei zonder boe of bah: " Dag Jan ". Hij keek me vragend aan. lk
zag hem peilen. Zoeken en tasten. En hopeloos verloren lopen. Ik liet eerst
plagend begaan, doch hielp hem dan vlug uit de impasse en stelde me voor.
Zijn rimpels trokken weg, doch de verwondering kon hij niet verbergen. Wirs
het wel verwondering ?

" Ach ja ... ", trok hij zich uit de slag, " en hoe gaat het met u ? " Wat vraagt
een mens anders in zo'n situatie, dan : hoe gaat het met u ? En vervolgens al
even onvermijdelijk, van weerszijden : en wat doe jij nu ? Hij importeerde koffie-
machines, van die grote automatische buffetapparaten.

En dan, na een poosje, kwam het eruit: . Mens toch, ik had je nooit kunnen
herkennen ". Zou hij zich toen ook zo gedrgerd hebben ? Gedrgerd aan het leven
dat zo ongemerkt ziln zetten plaatst, dag na dag, week na week, jaar na jaar ?

Of zou alleen ik dit nu zo vreemd ervaren, als een seizoensmijmering die me
door de herfst, de novemberkilte, werd ingeblazen ? produkt van het najaar,
66k al, alras op de wind naar de herinnering dartelend ?

Lieven Vandekerckhove
ret. 1965



Collegesnipperingen

Het college groeit. Tijdens het huidig schooljaar volgen 85 leerlingen meer dp
humaniora dan vorig schooljaar. Het juiste aantal bedraagt 1129 leerlingen.

Ter vergelijking: september 1983: 974; september 1984: 1.044.

Een 430 leerlingen volgen Latijn en bijna 700 leerlingen de Moderne humaniora.

Voor het eerste jaar werden 256 kandidaten ingeschreven. Bij het onderstaand
overzicht waar onze eerstejaars wonen, is het duidelijk vast te stellen dat, in
tegenstelling met vroeger, heel wat leerlingen uit de regio lzegem komen.

Zij volgen dan vooral de Latijnse humaniora. De regio lzegem en Kortrijk kent
het V.S.O.-systeem.

Hier even een overzicht van de herkomst:
Roeselare: 79

Bumbeke-centrum: 16

lzegem: 21

Ardooie : 14

lngelmunster : 8

Langemark: I
Ledegem: 7

Hooglede : 7

Oostnieuwkerke : 7

Rumbeke-Zilverberg : 7

Passendale: 6

Staden: 6

Zwevezele: 6

Moorslede : 6

Lichtervelde: 4

Koolskamp : 4

Zarren: 4

Torhout: 4

Houthulst: 4

Westrozebeke : 3

Moorsele : 3
Dadizele : 3

Bumbeke-Beitem : 3

Kachtem: 3

Rollegem-Kapelle : 2

Kortemark : 2

Kortrijk : 2

Wevelgem : 2

Klerken : 2

Wervik: 2

Zonnebeke: 2

Oekene, Merkem, Zwevegem, leper
Lo, Pittem, Meulebeke, Gits en
Handzame telkens 1

***
En hoe gaat het met de leraars ? Wel, elk jaar een jaartje ouder en zo vierden
3 onder hen hun zilveren ambtslubileum. We citeren : Hans Decroos, de onder-
directeur, Pol lngelaere en Etienne Roelens. Hartelijk proficiat en dit mogen
we wellicht ook wensen uit naam van de vele oud-leerlingen.

Stippen we ook nog aan dat Pol f"*fuo" die reeds een tijdje naast zijn
full-time leraarschap inspecteur wetenschappen was, ons deels heeft verlaten.
lmmers, de nieuwe wetgeving laat toe dat Pol 4/5 van zijn opdracht besteedt
aan inspecteren en derhalve nog ongeveer 66n dag per week in het college
vertoeft. Zo is ons college ook elders vertegenwoordigd. Proficiat Pol.

Misschien interesseert u zich ook *or O" i.,ut"n u"n de nieuwe leerkrachten ?

ln alfabetische orde citeren we :

Bekaert Budy, reg. wisk.
Bouciqu6 Els, lic. bio.
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Decroos Anne, Iic. wisk.
Delaey Luc, lic. godsd.



Delbeke Hein, reg. ned.

Duthoit Piet, reg. l.o.
Eerdekens Viviane, lic. aardr.

Mullier Patrick, reg. l.o.

Vanneste Els, reg. wet.
Verfallie Nic, reg. l.o.

U merkt dat een aantal vrouwen ons korps komen versterken.

Toch dienen we ter aanvulling ," ,"n;" lut Oi" nieuwe leerkrachten niet zo

maar een aangroei van het korps betekenen. Enkele Ieraars verlieten ons.
Hun namen:

Demulder Rik (B.T.K. internaat) en wegens loopbaanonderbreking : Declercq
Jean-Jacques, Pillen Luc en Voet Leo. Viaene Lieven is onder de wapens.

Een paar leraars volgen de "rr"r.o.'"',,"* in de informatica". Collega Jean-
Pierre Vyncke is 66n van hen en schreef voor ons hierover het volgende:
Na zijn massale en onstuitbare intrede in de drie traditionele sektoren van het
economisch leven en vooral in de tertiaire sektor, doet de computer nu al

sedert een paar jaren zijn verschijning binnen de schoolmuren. Ook hier werd
en wordt - begrijpelijk - eerst het administratieve gedeelte van het dage-
schoolwerk aan informatieverwerkende machines of computers onderworpen.

Geleidelijk wil men ook de leerlingen op het secundair onderwijsniveau betrek-
ken bij deze technologische omwenteling. 'lnitiatie in de informatica' heet de
cursus die over twee uren in de week wordt uitgespreid. Tot nu toe zijn er in
het Vrij Onderwijs enkel een paar 'pilootscholen' die aan het projekt van het
Ministerie van Nationale Opvoeding meewerken. Zo wordt in het 5e jaar T.S.O.
van de Land- en Tuinbouwschool van het Klein Seminarie deze cursus gegeven

De gebruikte computertaal is Elan-O. Haar pedagogische aanwendbaarheid
deed deze taal verkiezen boven Basic. Het doen inpassen van deze nieuwe
cursus binnen het totaal aantal lesuren per week stelt uiteraard enkele proble-
men. E6n ervan is zeker dat de vernieuwing door de leerkrachten moet gedra-
gen worden. Vandaar de talrijke recyclagemogelijkheden die her en der in het
Vlaamse land aangeboden worden aan Ieerkrachten die deels uit interesse,
deels uit verplichting een stuk van hun vrije tijd besteden aan het zich aan-
passen aan 66n bepaald aspekt van een snel evoluerende maatschappij. Anders
dan wat het al dan niet overschakelen van het type ll naar het type I onderwijs
betrof en betreft, mag een school ziih niet veroorloven op het vlak van het
informaticaonderwijs achterop te blijven. Opvoeden betekent immers ook de
dialoog met de rverkelijkheid durven aangaan.

Ook de afgestudeerden van de ,*oa" rU, jaren en de huidige laatstejaars
konden samenkomen in het college. Dit gebeurde op initiatief van de Oud-
leerlingenbond (Uw bond !) en wel op zaterdag 19 oktober. We mogen getuigen
dat de opkomst groot was en dat het er gezellig aan toe ging. In de gesprekken
werden vooral de uitslagen van de afgestudeerden onder elkaar besproken.
.Weet je dat Pol met onderscheiding ..." We mogen wel eens een Johan Plets,
een Jos Ostyn en een Guido Verstraete dank zeggen voor de vele voorbereiding
en organisatie.



Over de sportcompetitie op het college ontvingen we van collega Raoul
Werbrouck het volgende :

Vanaf september beginnen op veel vlakken de schiftingswedstrijden voor de
verschillende schoolsportkompetitie. Hierna de stand tot op heden.
Volley, geplaatst voor 1/B finale: miniemen en kadetten.
Basketbal : scholieren uitgeschakeld.
Voetbal : miniemen en scholieren geplaatst.

Verheugend was het terug aanknopen met de deelname aan de crosskompetitie.
In Waregem werden vele ereplaatserr behaald : een individuele overwinning
bij de kadetten, een ploegoverwinning bij de miniemen. Er wordt een ruime
deelname voorzien voor de provinciale cross te Meulebeke op 20 november.

Woensdag 20 november wordt een belangrijke dag : tennis kadettenploeg,
krachtbal voor miniemen, kadetten en scholieren, voetbal miniemen.

Nieuw op school is dat de sporthall vanaf 12.30 tot 13.15 u. ter beschikking
staat van internen en half-internen.

Door de stad Roeselare werd de jaarlijksc sporttrofee voor 1985 toegekend aan

het Klein Sdminarie, dit voor het geheel aan behaalde nationale titels en
prestaties gesteund door een ruime dcelname van velen.

In dit nummer worden enkele missio"ar,abr,*"n opgenomen. E6n van onze mede-
werkers heeft zich de moeite getroost om even het gironummer van elk van hen

op te zoeken. Ziehier hoe je wellicht een bekende van weleer een groot genoegen
kan verschaffen ... voor zijn nieuwjaar.
Voor H. D'hoore: de missieprocuur v./d. Paters Oblaten Waregem: 000-0463947-93.

Voor K. Brabant: de missieprocuur van de Witte Paters Varsenare: 000-0053713-72.

Voor M. Dobbels en D. Courtens : de missieprocuur van Scheut Brussel :

000-0126990-1 7.

Vergeet niet erbij te vermelden voor wie de gift bedoeld is.

***
Tot slot durven wij nog een vraag stellen. Heb je de aankondiging voor ons
kerstconcert op 26 december gelezen ? Hartelijk welkom. En volgende 20 per-

sonen - uitgeloot onder onze trouwe leden - onwangen een gratis kaart.

Voor hen zal de muziek wellicht nog hemelser klinken op die 2e kerstdag.

Baelen Luc, Roeselare
Beke Joseph, Ardooie
Bommerez Maurits, leper
Bossuyt Etienne, Hooglede
Bruynooghe Paul, Rumbeke
Callebert Honoraat, Roeselare
Degryse Andr6, Roeselare
Demeester Paul, Roeselare
De Prest Jozef, Tielt
Donck Marc, Roeselare

Goderis Alberic, Roeselare
Goossens Adolf, Roeselare
Gryspeerdt Albert, Roeselare
Lodrioor Jozef, Rumbeke
Maenhout Robert, Brugge
Plancke Marcel, Harelbeke
Priem Johan, Roeselare
Taveirne Danidl, Brugge - St.-Andries
Vansteenkiste Rik, Bumbeke
Wolfcarius Gilbert, Dentergem

R. Parent



Familieberichten

HUWELIJKEN

Heer en Mevrouw Frank en Marielle Leenknegt-De Bom, Denderleeuw,25 mei
1985, oud-leerling moderne 1979, lddergemstraat 43, 94TO Denderleeuw.
Heer en Mevrouw Werner en Katrien Devriendt-De Groote, Knokke,28 juni 1g85,
oud-leerling latijnse 1980, Nyckeesstraat 16, 8300 Knokke-Heist.
Heer en Mevrouw Luc en Cristina Bertrem-Antonio, Barleux (France),29 juni 1985,
oud-leerling moderne 1976, Fleurs de la Haute Somme, Rte d'Eterpigny,80200
Barleux (France).

Heer en Mevrouw Paul en Griet Verbanck-Florizoone, Roeselare, 13 juli 1g85,
oud-leerling moderne 1978, Pekelharing 2, 9000 Gent.
Heer en Mevrouw Carlos en Carmen Demeyere - Dessein, Moorslede, 13 juli 1985,
oud-leerling latijnse 1976, leperstraat 194/ A1, 8800 Roeselare.
Heer en Mevrouw Johan en Sabine Delanote - Mattelaer, Kortrijk, i3 juli 1985,
oud-leerling 1978, H. Verriestlaan 7/32 bus 8, 3200 Kessel-Lo.
Heer en Mevrouw lgnace en Greta Vanderschaeghe-Ouintens, Roeselare, l3 juli
1985, oud-leerling latijnse 1976, lepersestraat 158, BB00 Roeselare.
Heer en Mevrouw Marc en Ann Saelen-Vanhoorne, Gistel, 13 juli 1985, oud-
leerling latijnse 1974, Frieslandring 24, lll G, 52j0 Troisdorf (NRW) Duitsland.
Heer en Mevrouw Luc en Maryannick de Mu6lenaere-Behaegel, Ardooie, 19 juli
1985, oud-leerling latijnse 1969, Bissegemstraat 27, 8630 Gullegem.

Heer en Mevrouw Pierre en Greet Delaere-Ledure, Menen, 19 juli 1985, oud-
Ieerling moderne 1977, A. Roelandtstraat 24/1,3200 Leuven.

Heer en Mevrouw Rik en Marie - Paul Verhalle - Lewyllie, leper, 26 juli 1985, oud-
leerling moderne 1981 , Markt 12, Bg2O Langemark.
Heer en Mevrouw Geert en Siska De Witte - Vanden Berghe, Geluwe, 2 augustus
1985, oud-leerling latijnse 1978, Pollepelstraat 25, 8660 Wervik-Geluwe.
Heer en Mevrouw Benedict en Gudrun Verbrugge - Coussement, Roeselare, 3
augustus 1985, oud-leerling latijnse 1979, Doornhut 31, 8310 Brugge 3.

Heer en Mevrouw Luc en Bernadette De Deygere - Vervaele, Zwevezele, 3 augus-
tus 1985, oud-leerling moderne 1978, Waldreef 2,8060 Wingene-Zwevezele.
Heer en Mevrouw Peter en Veerle Vermeulen - Devisscher, Hooglede, g augusrus
1985, oud-leerling latijnse 1980, Komenseweg 178, 8902 leper-Hollebeke.
Heer en Mevrouw Dirk en Hilde Grauwet-Vanthournout, Lichtervelde, g augustus
1985, oud-leerling moderne 1977, Rode Dreef 13, BSl0 Kortrijk-Marke.
Heer en Mevrouw Hans en Inge Verfaille-Carette, lzegem, g augustus 1985, oud-
leerling moderne 1980, Marktstraat 2312,8700 lzegem.

Heer en Mevrouw Bernard en Ann Masschelein - Gunst, Handzame, 4 september
1985, Beselarestraat 9, 8660 Wervik-Geluwe.
Heer en Mevrouw Marnix en Elise Sinnaeve - Uyttersprot, Rumbeke, 6 september
1985, oud-leerling moderne 1977, Vijfwegenstraat 359, 8Bi0 Roeselare-Rumbeke.
Heer en Mevrouw Thomas en Caroline Maselis-Steyaert, Nieuwpoort, 21 septem-
ber 1985, oud-leerling latijnse 1976.



Heer en Mevrouw Luc en Brigitte Aerbeydt-Vanwalleghem, Boeselare, 12 oktober
1985, oud-leerling latijnse 1969, Langemarkstraat 35, 8800 Roeselare.

Heer en Mevrouw lgnace en Karolien Verhelst-Vanthournoudt, Roeselare, 26

oktober 1985, dochter van G. vanthournoudt, leraar, Hogestraat 14, 8701 lzegem -

Kachtem.

Heer en Mevrouw Bart en Katrien verhaeghe-caron, waregem, S november 1985,

oud-leerling moderne 1980, Dorpstraat 62, 2040 Berendrecht.

GEBOORIEN

Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Piet en Griet Decan - Desmet, Boeselare, 4 mei

1985, oud-leerling moderne 1964, Stationsdreef 82, BB00 Roeselare.

Leentje, dochtertje van Heer en Mevrouw Guy en Joke de Mu6lenaere-Wagemans,

Herentals, 13 mei 1985, oud-leerling latijnse 1975, Sint-Jobstraat 136, 2410

Herentals.

Sebastiaan, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Claude Vanneste - Bonte, Roese-

lare,24 juni 1985, oud-leerling latijnse 1971, Bollenstraat 12, BB00 Roeselare.

Filip, zoonte van Heer en Mevrouw Jozef en Catherine Gryspeerdt - Bertrand,

Roeselare, 6 juli 1985, oud-leerling latijnse 1973, Diksmuidsesteenweg 10' 8800

Roeselare.

Sara, dochtertje van Heer en Mevrouw Hendrik en Sabien Devriendt-Lagrain,
Roeselare, l2 augustus 1985, oud-leerling moderne 1978 en lerares, Mariastraat 7'

8800 Roeselare.

Charlotte, dochtertje van Heer en Mevrouw Guido en Bernadette Spyns - Van-

lanckeren, Brugge, 12 augustus 1985, leraar, Katelijnsestraat 124, 8000 Brugge.

Lien, dochtertje van Heer en Mevrouw Bik en Nadine Olivier-Devogele, Tielt, 17

augustus 1985, oud-leerling moderne 1974, Oude Gentstraat 24, 8860 Meulebeke.

Lisa, dochtertje van Heer en Mevrouw Marc en Lut Markey - Jansen, Hasselt, 29

augustus 1985, oud-leerling latijnse 1976, Walenstraat 116/1,3500 Hasselt.

Thijs, zoontje van Heer en Mevrouw Jan en Joke Bouten - Wieme, Brugge' 6 sep-

tember 1985, oud-leerling latijnse 1971, Torhoutsesteenweg 81, 8200 Brugge.

Kris, zoontje van Heer en Mevrouw Philippe en Lieve D'Hulst- Leysen, Turnhout,
15 september 1985, oud-leerling latijnse 1978, Vaartstraat 7, 2330 Merksplas.

Mdarten-lgnaas, zoontje van Heer en Mevrouw Manu en Greet Gerard-Gastermans,
Leuven, 17 september 1985, oud-leerling latijnse 1971, Peter Benoitlaan 17,3200
Kessel-Lo.

Jan, zoontje van Heer en Mevrouw Johan en Marise Decock - Werbrouck, Boese-

lare, 17 september 1985, oud-leerling moderne 1972, Meenseheirweg 25' 8800

Roeselare.

Elegast, zoontje van Heer en Mevrouw Peter en Leen Brouw - Van den Berghe,

lzegem, 21 oktober 1985, oud-leerling latijnse 1975, Jan Breydelstraat 75' 8700

lzegem.

Hanne, dochtertje van Heer en Mevrouw Bart en Mieke De Man - Vandecappelle,

Roeselare,29 oktober 1985, oud-leerling latijnse 1969, St.-Petrus en Paulusstraat

16. 8810 Roeselare - Rumbeke.
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WIJDINGEN

Eerwaarde Heer Lieven Soetaert, oud-leerling moderne 197g, Roeselare, 13 juli
1985, Kuipersstraat 50, 8800 Roeselare.

OVERTIJDENS

Eerwaarde Heer Raphadl Ducatteeuw, geboren te Sint-Eloois-Vijve op 24 oktober
1914 en overleden te Tielt op 3 mei 1985. Hij was oud-leraar van het Klein Semina-
rie van 1942 tol 1944.

Mevrouw Flora Terryn - Leroy, geboren te Passendale op 1 1 mei 1928 en overleden
te Roeselare op 3 mei 1985, moeder van Wim Terryn (Latijnse 19Bb).

Eerwaarde Pater Paulinus (Joseph Debyser), geboren te Roeselare op 17 augustus
1899 en overleden te Roeselare op 5 mei 1985, oom van Guido Debyser (Moderne
1 955).

Mevrouw Alice Samyn-Vansteenkiste, geboren te Roeselare op 7 februari 1906 en
overleden te Roeselare op 28 mei 1985, moeder van Johan Samyn (Latijnse 1961).

Mevrouw Louisa Vanden Berghe - Feys, geboren te Roeselare op 12 september
1913 en overleden te Roeselare op I juni 'lgB5, moeder van Luc Vanden Berghe
(Latijnse 1969).

Heer Joseph Dupon-Degryse, geboren te Sint-Michiels-Brugge op 5 november
1903 en overleden te Boeselare op 12 juni 1985, vader van Carlos Dupon
(Moderne 1956).

Mevrouw Magdalena Denorme - Decock, geboren te Moorslede op 2 september
1896 en overleden te Hoeselare op 30 juni 1985, grootmoeder van Guido (Latijnse
1974) en Dirk Maesen (Latijnse 1975).

Heer Louis Sinnesael-Lybeer, geboren te Roeselare op I november lBgZ en
overleden te Kuurne op 4 juli 1985, vader van Luc Sinnesael, (oud-leraar).

Heer Etienne Vansteeland - Deceuninck, geboren te Beveren - Roeselare op 9 april
1914 en overleden te Roeselare op 15 juli 1985, vader van Pol (Moderne 19641,
Antoon (Latijnse 1965) en Jozef Vansteeland (Moderne 1978).

Heer Albert Desloovere-Vansteenkiste, geboren te Gits op 17 februari 1917 en
overleden te Roeselare op 17 juli 1985, schoonvader van Rudy Depla (Moderne
1 9671.

Heer Walter Claerbout-De Gruytere (Moderne 1954), geboren te Roeselare op
10 mei 1935 en overleden te Gerona (Spanje) op 29 juli 1995.

Heer Gaston Vanwynsberghe-Plancke, (Moderne 1929), geboren te Roeselare op
1 april 1909 en overleden te Roeselare op 31 juli 1985.

E.H. Kanunnik Albert Smeets, geboren te Etampes (Frankrijk) op'15 juni 1916 en
overleden op 14 augustus 1985, oud-leraar.

E.H. Louis Camerlinck (Latijnse 1929), geboren te Sint-Andries-Brugge op 21 maart
1912 en overleden te Brussel op 14 augustus 1985.

Mevrouw Rachel De Jonghe-Devoldere, geboren te Handzame op I maart 1g20
en overleden te Roeselare op 27 augustus 1985, echtgenote van Michiel De
Jonghe (Moderne 1942), moeder van Kees (Moderne 1966) en Frank (Moderne
1971).

Eerwaarde Heer Louis camerlinck (Latijnse 1929), geboren te sint-Andries-Brugge
op 2 l.rnaart - tg 12- sn-ovorloden- te. Brusse I op- J 4 .augu stus 1 985. .



Heer Marcel De Vriese-Caenepeel, geboren te Egem op 28 januari 1913 en

overleden te Roeselare op I september 1985, vader van Luc De Vriese (Latijnse
1 962).

Mevrouw Maria Vermandere-Filez, geboren te Pittem op 20 oktober 1909 en

overleden te Kachtem - Izegem op 14 september 1985, moeder van Dani6[
Vermandere, leraar.

Heer Jan Vanden Berghe-De Clerck, geboren te Boeselare op 16 februari 1926

en overleden te Roeselare op 9 oktober 1985, vader van Jan (Latijnse 1969), Paul
(Moderne 1970) en Tom (Latijnse 1984).

Eerwaarde Heer Maurits Corneillie, geboren te Boeselare op 16 november 1892

en overleden te Langemark op 12 oktober 1985, oom van Jan Corneillie (Latijnse

1 9461.

Heer Jules Debacker-Goddeeris, geboren te Ingelmunster op 30 juli 1913 en over-
leden te lzegem op 16 oktober 1985, vadervan Jan (Latijnse 1960) en Jef (Latijnse
1 96s).

Mevrouw Martha Verdonck-Verhenneman, geboren te Outryve op 6 september
1906 en overleden te Kortrijk op 25 oktober 1985, moeder van Eugdne Verdonck
(Latijnse 1954).

Heer Frank Delbeke, geboren te Boeselare op 11 januari 1958 (Moderne 1976).

DANKZIJ U..,

Door de oud-leerlingenbond wordt opnieuw in samenwerking met het
Amaat Vyncke-comit6 75.000 fr. uitbetaald aan de oud-leerlingen, die
in 1985: 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 jaar geleden het college hebben
verlaten en als missionaris nog in het buitenland werkzaam zijn. Aan
ieder van hen wordt 5.000 fr. overgemaakt als steun in hun edelmoedig
werk.

55 jaar geleden : Van Coillie Paul Zaire

50 jaar geleden : Maes Godfried Zaire

45 jaar geleden : Bulcke Michel Zaire
Baute Jozef FiiiPPijnen
Debevere Paul FiliPPijnen
Storme Michel Duitsland
Van Coillie Paul USA

40 jaar geleden : Flameygh Jan Filippijnen
Hanoulle J.M. Zaire
Pollet Gerard Zaire

35 jaar geleden : Dejonghe Walter Zaire
Segaert Norbert Zaite

30 jaar geleden : Vandenaweele Walter Filippijnen

25 jaar geleden : Keirsbilck Gilbert Indonesie
Demeulenaere Gabriel ltalie


